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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: 

บริษัท หาดทพิย์ จํากดั (มหาชน) 

Market Efficiency of the stock Exchange of Thailand:  

The case of Haadthip Public Company Limited 

ศิริขวญั   เรืองสุก1    ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ของบริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.

2556  ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ 

วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลังวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตาม 

ไดแ้ก่ ราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี  ไดท้าํการทดลองทางสถิติ 

ณ ระดบันยัสําคญั  5% จากการทดสอบพบวา่ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิด

ของหลกัทรัพย ์บริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นั่นคือ 

ราคาปิดของหลักทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย์ในอนาคต หรือ

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคต  หรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและในอนาคต

เป็นอิสระต่อกนั  ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบั

ปานกลาง  และระดบัสูงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ : ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  ราคา

ปิดหลกัทรัพย,์ บริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

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

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

daily closing prices of  Haadthip  Public Company Limited. This study covered the 

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

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Tuesday after Monday holidays were 

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

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

prices of all Haadthip 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-from of efficient 

market of the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords:  Market Efficiency, Stock Exchange of Thailand, Closing price, 

Haadthip Public Company Limited. 

 

บทนํา 

การท่ีประเทศมีตลาดทุนท่ีพัฒนาแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก  โดยตลาดทุนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย การศึกษาพฒันาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้รัฐบาลและเอกชนสามารถระดม

เงินทุน และขยายกิจการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีแนวโนม้ไป

ในทางท่ีดี มีผลต่อการสร้างรายได ้และยกมาตรฐานการครองชีพใหดี้มากข้ึน 

ตลาดทุน (Capital Market)  เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ปี) 

สาํหรับหน่วยงานซ่ึงตอ้งการลงทุนระยะยาวนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต์่างๆ เช่น  การ
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ขยายธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการเอกชน  หรือการลงทุนด้านสาธารณูปโภคของ

ภาครัฐบาล เป็นตน้  โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ 

“หลกัทรัพยใ์นตลาดทุน”  ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้พนัธบตัร

รัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้  เพื่อขายให้กับ

บุคคลภายนอก หรือประชาชนทัว่ไปใน “ตลาดแรก(Primary Market)”  โดยมี “ตลาด

รอง (Secondary or Trading Market)”  ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งกลางเสริม

สภาพคล่องใหแ้ก่หลกัทรัพยท่ี์ผา่นการจองซ้ือในตลาดแรก  ใหส้ามารถซ้ือขายเปล่ียน

มือความเป็นเจา้ของหลกัทรัพยไ์ด ้ ช่วยสร้างความมัน่ในแก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพยใ์นตลาด

แรกวา่เขาจะสามารถขายหลกัทรัพยน์ั้นเพื่อเปล่ียนกลบัคืนเป็นเงินสดไดเ้ม่ือตอ้งการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (องักฤษ: The Stock Exchange of 

Thailand - SET) เป็นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เปิดทาํการซ้ือขายข้ึน

อย่างเป็นทางการคร้ังแรกในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518[3] ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรอง

เพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุน ของบริษทัต่างๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และ เพื่อให้

สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโ้ดยสะดวก ปัจจุบนัการดาํเนินงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

บริษัท หาดทิพย์ จ ํากัด (มหาชน)ผลิตและจําหน่ายนํ้ าอัดลมภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ “โคคา โคลา” “แฟนตา้” “สไปรท”์ “สแปลช” นํ้าด่ืม “นํ้าทิพย”์ 

โดยมุ่งหวงัการสร้างสรรคส่ิ์งดีๆอยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบนัจึงมีนกัลงทุนหนัมาใหค้วามสนใจอยา่งต่อเน่ือง และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ก็

มีความผนัผวนในเร่ืองของราคาหลกัทรัพย ์และอตัราผลตอบแทน อนัเน่ืองมาจาก

ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง  ดังนั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า มีปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจปัจจยัใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มเคร่ืองด่ืมเพื่อท่ีจะสามารถ

นาํผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาในการลงทุนท่ีเหมาะสมได ้  

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพย์ กรณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จาํกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลราคาของ

หลกัทรัพยร์ายวนัเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการวิเคราะห์ความมีปริทธิภาพ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก

ต่อนกัลงทุนโดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพฒันาตลาดหลกัทรัพยไ์ปสู่การ

เพิ่มความมีประสิทธิภาพของตลาดให้เป็นท่ียอมรับของนักลงทุนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

วตัถุประสงค์ 

ศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของบริษทั

หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน)  ตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ.2555  ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

พ.ศ.2556 

นิยามศัพท์ 

 ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือ

ขายรายการสุดทา้ยในแต่ละวนัทาํการ 

 ประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market) หมายถึง ตลาดซ่ึงมีราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์สามารถสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและทัว่ถึง 

โดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในตลาด ผลของขอ้มูลนั้นๆ 

สามารถสะทอ้นใหอ้ยูใ่นราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1) ข้อมูลบริษัท หาดทพิย์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หาดทิพย์ จ ํากัด (มหาชน)ผลิตและจําหน่ายนํ้ าอัดลมภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ “โคคา โคลา”“แฟนตา้” “สไปรท์” “สแปลช” นํ้ าด่ืม “นํ้าทิพย”์ 

โดยมุ่งหวงัการสร้างสรรคส่ิ์งดีๆอยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง
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โดยมีเป้าหมายให้บริษทัเป็นผูว้า่จา้งท่ีพนกังานปรารถนาจะทาํงานดว้ย พนกังานใน

ปัจจุบนัและผูท่ี้กาํลงัจะเป็นพนกังานของบริษทัต่างตอ้งการทาํงานกบัองค์กรท่ีให้

ความสําคญั และมีค่านิยมด้านความย ัง่ยืนเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีลูกคา้ตอ้งการ

ดาํเนินธุรกิจดว้ย ลูกคา้ของเราตอ้งการดาํเนินธุรกิจกบับริษทัท่ีให้ความสําคญักบัการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผูบ้ริโภคเลือกจากการวิจยัพบว่า นอกจาก

คุณภาพและรสชาติของเคร่ืองด่ืมแล้วผูบ้ริโภคยงัตัดสินใจซ้ือสินค้าจากปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยืนมากข้ึนเร่ือยๆ ผูบ้ริโภคตอ้งการแบรนด์และบริษทัท่ีมีค่านิยม

ในแง่บวกเพื่อมีส่วนร่วมทาํให้ชุมชนและโลกมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ผูบ้ริโภคยงั

ต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับความมุ่งมั่นด้านความย ัง่ยืนของบริษัทและยงั

ตอ้งการมีส่วนร่วมในการสร้างความย ัง่ยืนนั้นอีกด้วย นอกจากน้ียงัเป็นพนัธมิตรท่ี

ไดรั้บความไวว้างใจจากชุมชนท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายชุมชน ซ่ึง

ความย ัง่ยนืของธุรกิจตอ้งสอดคลอ้งกบัความย ัง่ยนืของชุมชนท่ีไปดาํเนินธุรกิจ 

2)  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตลาดหุ้นท่ีเป็นทางการ จดัตั้งข้ึนตาม

กฎหมายเฉพาะ  เร่ิมเปิดทาํการซ้ือขายหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2518 ซ่ึงเท่ากบัวา่คน

ไทยเรารู้จกัซ้ือขายหุ้นมากกวา่ 20 ปีแลว้ ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส่วนสําคญัมากในการ

ซ้ือขาย เพราะเป็นสถาบันท่ีให้มาซ้ือขายหุ้นของบริษัทต่างๆ ไปเม่ือต้องการ

เปล่ียนแปลงเป็นเงินก็นาํหุ้นมาขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งสะดวกขณะเดียวกนั

คนท่ีมีเงินตอ้งการลงทุนก็สามารถซ้ือหุ้นได ้ นบัตั้งแต่กลางปี 2534 เป็นตน้มา ตลาด

หลกัทรัพยไ์ด้เปล่ียนวิธีการซ้ือขายหลักทรัพยเ์ป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั ผู ้

ลงทุนท่ีมายงัตลาดหลกัทรัพยจ์ะเห็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์แสดงราคาหลกัทรัพย์

ตลาด หลักทรัพย์เป็นเพียงสถานท่ีท่ีจดัไวใ้ห้ผูท่ี้มีใบหุ้นได้มาเสนอขาฃและ ผูท่ี้

ตอ้งการซ้ือเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีตนสนใจซ้ือ โดยท่ีประชาชนผูซ้ื้อผูข้ายมิไดเ้ขา้

มาซ้ือขายด้วยตนเอง แต่วิธีการซ้ือขายผ่านตวัแทนหรือนายหน้าท่ีเรียกติดปากว่า 

“โบรคเกอร์” (Broker) โบรคเกอร์ คือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย์
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ท่ีไดอ้นุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้บริการดา้นซ้ือขายหลกัทรัพย ์บางท่ี

เรียกว่า “สมาชิก” หรือ “บริษทัสมาชิก”  ดงันั้น ในการซ้ือหุ้นเราจะตอ้งติดต่อกบั

โบรคเกอร์ ซ่ึงจะกําหนดให้เราเป็นลูกค้าโดยเปิดบัญชีทาํนองเดียวกับเปิดบัญชี

ธนาคาร ซ่ึงเง่ือนไขในการพิจารณารับเปิดบญัชีจากผูล้งทุนให้เป็นลูกคา้เพื่อซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัสมาชิกจะแตกต่างออกไป แต่หลกัสําคญัก็คือจะพิจารณาฐานะ

การเงินและฐานะทางเครดิตของลูกค้าหรือความเช่ือถือ ซ่ึงอาจจะพิจารณาจาก

หลกัฐานต่างๆ  ท่ีเป็นสินทรัพย ์หลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ รายได ้ตาํแหน่งหนา้ท่ีการ

งานของลูกคา้หรือบุคคลท่ีเป็นผูค้ ํ้าประกนัเป็นหลกัสาํคญั 

ตลาดทุน (capital market) 

แหล่งระดมเงินออมระยะยาวและให้สินเช่ือระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ไดแ้ก่ 

เงินฝากประจาํ หุ้นกู ้หุ้นสามญั และพนัธบตัรทั้งของรัฐบาลและเอกชน แบ่งเป็น

ตลาดสินเช่ือทัว่ไปและตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดสินเช่ือทัว่ไป ประกอบดว้ยธนาคาร

พาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุน ส่วนตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรอง 

ตลาดแรกคือตลาดท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ เป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์บริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพยไ์ดรั้บเงินทุนจากผูซ้ื้อหลกัทรัพยใ์หม่ ในทางเศรษฐศาสตร์ถือวา่การ

ซ้ื อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ใ น ต ล า ด แ ร ก เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ท่ี แ ท้ จ ริ ง 

  ส่วนตลาดรองคือตลาดท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ก่า การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดรองมิใช่การลงทุนแทจ้ริง เพราะบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บเงินทุนจากการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดรองเป็นเพียงการเปล่ียนมือ

ระหว่างผูถื้อหลกัทรัพย  ์ อย่างไรก็ตาม ตลาดรองก็มีบทบาทเก้ือกูลต่อตลาดแรก 

เพราะจะทาํให้ผูซ้ื้อหลกัทรัพยใ์นตลาดแรกมีความมัน่ใจว่าจะสามารถแลกเปล่ียน

หลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดได้เม่ือตอ้งการ สถาบนัในตลาดทุน ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์

(สําหรับสินเช่ือระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป) บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัเงินทุน บริษทั

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัประกนัชีวติ ฯลฯ 
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3) ทฤษฎกีารลงทุน (Investment) (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549) 

การลงทุน (Investment) 

การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อ

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสด

รับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสด

รับในอนาคต  การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได ้3 ประเภท 

1.1 การลงทุนเพือ่การบริโภค (Consumer Investment) 

 การลงทุนของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าประเภทถาวร 

(Durable Goods) เช่น รถยนต ์เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ การ

ลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงักาํไรเป็นรูปตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงัความพอใจในการใช้

ทรัพยสิ์นเหล่านั้น  การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยัถือไดว้่าเป็นการลงทุนอย่างหน่ึงของ

ผูบ้ริโภคหรือท่ีเรียกวา่การลงทุน อสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment) เงินท่ีจ่าย

ซ้ือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยันอกจากจะให้ความพอใจแก่

เจ้าของบ้านแล้ว ในกรณีท่ีอุปสงค์ (Demand) ในท่ีอยู่เพิ่มข้ึนมากกว่าอุปทาน 

(Supply) มูลค่าบ้านท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึน หากขายจะได้กําไรซ่ึงถือว่าเป็นเพียง 

ผลตอบแทน 

1.2 การลงทุนในธุรกจิ (Business or Economic Investment) 

 การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจหมายถึงการซ้ือสินทรัพย์เพื่อประกอย

ธุรกิจหารายได ้โดยหวงัว่าอย่างน้อยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความ

เส่ียงในการลงทุนมีขอ้สังเกตวา่ เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือ กาํไร ซ่ึงกาํไรจะ

เป็นตวัดึงดูดให้ผูล้งทุนนาํเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีกล่าวโดยสรุปได้

วา่ เป็นการนาํเงินออมหรือเงินท่ีสะสมไว ้(Accumulated Fund) และ/ หรือเงินกูย้ืม

จากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรือจดัหาสินคา้ประเภททุน ซ่ึง

ประกอบไปด้วยเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ได้แก่ 
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ลงทุนในท่ีดิน โรงงาน อาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ผลิตสินคา้และ

บริการเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจท่ีลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงั

กาํไรจาการลงทุนเป็นผลตอบแทน 

1.3 การลงทุนในหลกัทรัพย์ (Financial or Securities Investment) 

 การลงทุนตามความหมายของการเงิน หรือการลงในหลกัทรัพยเ์ป็นการซ้ือ

สินทรัพย ์(Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกูห้รือ

หุ้นทุน (Stock) การลงทุนลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มซ่ึงแตกต่าง ๆ จากการ

ลงทุนของธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากความ

เส่ียงหรือผูอ้อมเองมีเงินยงัไม่เพียงพอ ผูล้งทุนอาจนาํเงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือน้อยก็

ตอ้งไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุน โดยมีผลตอบแทนทุนในรูปของ ดอกเบ้ีย

หรือเงินปันผลแลว้แต่ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจไดผ้ล

ตอบ แทนอีกลกัษณะหน่ึง คือกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) หรือ

ขาดทุนจากหลกัทรัพย ์(Capital Loss) อตัราผลตอบแทนท่ีผลลงทุนไดจ้ากการลงทุน

เรียกว่า Yield ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเพียงอยา่งเดียว 

แต่ไดค้าํนึกถึงกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์หรือขาดทุน จากการขายหลกัทรัพยท่ี์เกิด

จากการคาดวา่จะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนกบั

ความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยล์งทุนนั้น ๆ โดยปกติแลว้ผูล้งทุนพยายามเลือกการ 

ลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง 

4)  ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หมายถึง ตลาดซ่ึงมีราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Relevant Information) กบัหลกัทรัพย์

นั้นเรียบร้อยแลว้ และกระบวนการทาํกาํไรในตลาดอย่างไม่เป็นธรรมหรือการสร้าง

ผลตอบแทนส่วนเกินจากกาํไรปกติไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ประสิทธิภาพตลาดเป็นเร่ือง

ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในตลาดการเงินใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก โดยเป้าหมายสูงสุดในการมี

ตลาดการเงินนั้นคือการมีตลาดสมบูรณ์ (PerfectMarket) ซ่ึงหมายถึงตลาดท่ีไร้ภาวะ
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แรงเสียดทาน (Frictionless) และขอ้มูลข่าวสารท่ีไหลเวียนในตลาด (Information 

Flow) ตอ้งเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ไม่มีตน้ทุนในการรับรู้ขอ้มูล ในการท่ีจะเป็น

ตลาดสมบูรณ์นั้นตลาดจะตอ้งบรรลุในประสิทธิภาพอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือไดแ้ก่ 

ประสิทธิภาพในเชิงการดาํเนินตลาด (Operational Efficiency) และประสิทธิภาพใน

เชิงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (Information Efficiency) (Bodie, Kane, Marcus, 2007 

อา้งอิงจาก รว ีลงกานี, 

2551,หนา้ 340) 

              ในระบบการแข่งขนัเสรีราคาจะเป็นตวัผลกัดนัให้จดัสรรทรัพยากรไปยงั

ส่วนต่างๆของระบบเศรษฐกิจได้อย่างถูกตอ้ง ถ้าตลาดหลกัทรัพยท์าํหน้าท่ีในการ

จัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม ราคาหุ้นก็จะสะท้อนถึงมูลค่าท่ีแท้จริงตาม

ปัจจยัพื้นฐาน (intrinsic value) ของแต่ละบริษทัซ่ึงในโลกของความเป็นจริงแลว้ตลาด

ประเภทน้ีมีนอ้ยมากดงันั้น ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพจึงตั้งบนสมมุติฐานดงัน้ี 

               1.จาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมีมากรายจนกระทัง่ไม่มีบุคลใดมีอาํนาจในการ

กาํหนดราคาหุน้ไดแ้ละราคาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลยภาพ 

               2 . ผู ้ลง ทุ นแต่ ล ะค นมี พื้ นฐานใ นกา รประ เ มินมู ลค่ า หุ้น เหมือนกัน 

(homogeneous expectation) ซ่ึงกําหนดข้ึนจากความน่าจะเป็น (probability 

distribution) ของอตัราผลตอบแทน 

               3.ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดหลกัทรัพยมี์ความเก่ียวขอ้งกบัราคาและข่าวสาร

ต่างๆของหุน้อยา่งสมบรูณ์ (perfect knowledge) 

               4.ผูล้งทุนทุกคนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด 

ณ ระดบัราคาความเส่ียงหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด 

ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นถือวา่การเปล่ียนแปลงของราคาจะเป็น

อิสระต่อกันไม่มีความสัมพนัธ์กันและเช่ือว่าราคา การค้นควา้ และการวิเคราะห์

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสารธารณะชน แมก้ระทั้งขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือรู้กนัเพียงคน
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ในวงจาํกดั ราคาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นราคาท่ีมีแนวโน้มเขา้สู่ดุลยภาพ (equilibrium price) 

ซ่ึงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นราคาดุลยภาพคือมูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) 

เม่ือตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานท่ีกล่าวก็ตาม แต่ในทางปฎิบติั

ตลาดเหล่านั้นก็ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัในทุกตลาด ซ่ึงสามารถจาํแนกความ

มีประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพตํ่า (the weakly efficient market) เป็น

 ตลาดหลักทรัพย์ท่ีราคามีการเคล่ือนไหวอย่างสุ่มและมีความยืดหยุ่นตํ่า 

เน่ืองจากนกัลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลดา้นราคาไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัและขอ้มูลดา้น

ราคามีน้อยจึงไม่มีใครเอาเปรียบใครไดจ้ากขอ้มูลดา้นราคา ทาํให้การเปล่ียนแปลง

ของราคาในอดีตเป็นไปโดยไม่อาจคาดคะเนได้ ราคาหุ้นในปัจจุบันจึงมีการ

เคล่ือนไหวแบบเชิงสุ่ม คือตลาดท่ีมี  ประสิทธิภาพในระดบัตํ่าน้ีถือวา่ขอ้มูลดา้นราคา

และปริมาณการ ซ้ือขายหุ้นในอดีตไม่สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเน

แนวโนม้ราคาหุน้ในอนาคตได ้ซ่ึงตลาด ประเภทน้ีเนน้ให้นกัลงทุนซ้ือขายหุ้นโดยวิธี

ท่ีเรียกวา่ “buy and hold investment “หมาย ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาเท่าหรือ

ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงของตลาดท่ีมีการคาดคะเนไวแ้ละถือหุ้นนั้นไวร้อให้ราคาสูงข้ึน 

ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ซ่ึงนอกจากจะไดก้าํไรท่ีเรียกว่า กาํไรจากการขายแลว้ยงั

ไดเ้งินปันผลอีกดว้ยการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดบัน้ีจึงเป็นการ

ทดสอบว่าข้อมูลข่าว สารด้านราคาในอดีตสามารถท่ีจะใช้คาดคะเนราคาหุ้นใน

อนาคตได้หรือไม่โดยพิจารณาจากความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (serial 

correlation) หรือวดัการเปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะของช่วงวิง่ (run test)  

2.  ตลาดหลกัทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (semi-strong efficient 

market) เป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีราคาเป็นตวัสะทอ้นข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อ 

สาธารณะชนทัว่ไป ราคาดุลยภาพเปล่ียนแปลงไป เม่ืออุปสงค์และอุปทานของหุ้น

เปล่ียนไปเม่ือใดรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่ เช่น ถา้บริษทัใด

ประกาศแตกหุน้ (slits par) ข่าวสารเหล่าน้ีจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอยา่ง
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รวดเร็วโดยนกัลงทุนจะประเมินมูลค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไม่และราคา

หุ้นก็จะปรับตวัทนัทีในระหว่างท่ีมีขอ้มูลข่าวสารใหม่น้ีนกัวิเคราะห์การลงทุนจะมี

การประเมินมูลค่าหุน้ใหม่อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการประเมินน้ีถือวา่เป็นการประเมินมูลค่า

ขั้นพื้นฐาน 

                 ตลาดหลักทรัพย์ท่ี มีความยืดหยุ่นปานกลางน้ีจะมีการนําข้อมูลท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหุ้นมาคาํนวณราคาพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัอย่างรวดเร็ว 

ดงันั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดบัน้ีเป็นการทดสอบเก่ียวกบัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนท่ีออกมาใหม่ทาํให้ราคาหุ้นปรับตวัตอบสนองต่อ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา 

                3. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง (the strongly efficient market) 

 จะมีความยืดหยุ่นมากซ่ึงตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคา

เป็นตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงข้อมูลท่ีไม่เปิด เผยอีกด้วย (inside information) 

หมายความวา่ ไม่มีใครมีอาํนาจผกูขาดในการใชข้อ้มูลภายใน (inside) เพื่อสร้างกาํไร

ท่ีปกติได ้ถึงแมว้า่จะมีขอ้มูลภาย ในก็ไม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้เพราะทุกคนรู้

ขอ้มูลภายในอยา่งรวดเร็วเหมือนกนั 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556) ทาํการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ วนัอังคารหลังจากวนัจันทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 4 

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

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 17 หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่

ใน SET100 ตามแบบจาํลองของ Jarrett and Kyper(2006)  ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั
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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 ัฒน์ธนปติ  (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 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมี

การปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศสหรัฐอมริการอยา่งรวดเร็ว กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นความคาดหมายของตลาดนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

อาการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สุดธิดา ตรีตรง  (2552) ไดศึ้กษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีมี

ผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี  วตัถุประสงค์เพื่อ

ทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  โดยทาํการศึกษาเหตุการณ์ประกาศจ่ายเงินปันผล ของบริษทัจด

ทะเบียนท่ีอยูใ่นดชันี SET 100 ในช่วงปี 2548-2551 จาํนวน 530 ตวัอย่าง แบ่ง

เหตุการณ์ตามลกัษณะการจ่ายเงินปันผล และแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม วิธีการ
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วิเคราะห์ข้อมูลใช้ทฤษฎีแบบจาํลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติ อตัรา

ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงก่อนการประกาศ ระหวา่งการประกาศ และหลงั

การประกาศจ่ายเงินปันผลตามลาํดบั จากนั้นเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนระหวา่ง

กลุ่มโดยใช ้ANOVA Test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ เกิดผลตอบแทน

เกินปกติเฉล่ียสะสมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทั้งสามช่วง แสดงว่ามีนักลงทุนได้

ผลตอบแทนเกินปกติในทุกช่วงของการประกาศจ่ายเงินปันผล ดงันั้น ถึงแมว้า่จะเกิด

ผลตอบแทนเกินปกติช่วง ประกาศจ่ายเงินปันผล แต่ผลตอบแทนเกินปกติดงักล่าว

ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นให้เห็นวา่ตลาดทุนไทยไม่มีประสิทธิภาพในระดบั

ปานกลาง 

วิชญาดา  ถนอมชาติ (2551)  ศึกษาความผิดปกติของผลตอบแทนในเดือน

มกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2532  ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549  ผลการศึกษา

โดยการใชแ้บบจาํลอง ARCH-M  พบวา่ไม่พบการเกิด January Effect  ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อาจเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้ นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการเกิด January Effect  ข้ึนเพียงแค่ในบางปีเท่านั้น  ทาํ

ให้ผลการศึกษาไม่มีระดบันยัสําคญัท่ีเพียงพอท่ีจะอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํให้

ดชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

ฐานสัต ์อานนท์กิจพานิช (2551) ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุสาหกรรม 8 กลุ่ม 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  24 กลุ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2549 โดยทาํการทสอบโดยแบบจาํลอง GARCH ผลการศึกษาพบวา่ ราคาหลกัทรัพย์

รายกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย15 กลุ่ม จากทั้ งมด 24 กลุ่มท่ีแสดงถึงการมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสะทอ้นว่าตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยมีประสิทธิภาพ นัน่คือไม่

สามารถใช้ขอ้มูลราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้
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หรือกล่าวได้ว่าราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันได้สะท้อนข้อมูลการซ้ือขายในอดีต

เรียบร้อยแลว้ 

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 

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 การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในอดีตมี

ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานของตลาดมี

ประสิทธิภาพท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% กล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไม่มีประสิทธิภาพหรือตลาดมีประสิทธิภาพตํ่า ณ ระดบันยัสาํคญั 5% กล่าวไดว้า่ราคา

ในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ี

มีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 
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วิริยาภรณ์ สุขวิวตัน์ (2547) ทาํการศึกษาเร่ืองการทดสอบประสิทธิภาพของ

ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยโดยพิจารณาพฤติกรรมราคาของหลกัทรัพย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมราคาหลกัทรัพย ์ว่ามีพฤติกรรมการเคล่ือนไหวราคา

หลักทรัพย์เป็นไปตามทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของลําดับราคาอย่างไม่มีทิศทาง 

(Random Walk Theory) หรือไม่ ทาํการศึกษาโดยทดสอบความสัมพนัธ์ของลาํดบั

ราคาท่ีเปล่ียนแปลงของหลักทรัพย์ในปัจจุบนักับลาํดับราคาท่ีเปล่ียนแปลงของ

หลกัทรัพยใ์นอดีต ใชข้อ้มูลแบบรายวนั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธนัวาคม 

2547 เป็นระยะเวลา 3 ปี แลว้ทาํการทดสอบทางสถิติ 2 วิธี ไดแ้ก่ 1)วิธีการหาค่า 

Serial Correlation Coefficient 2)วิธีแบบ Run Tests ใชข้อ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดต่าง ๆ คือ หมวดธนาคารพาณิชย ์หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์หมวดเคมีภณัฑ์

และพลาสติก หมวดวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หมวด

พลงังาน หมวดขนส่ง และหมวดส่ือสาร รวมทั้งดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพย ์

(SET Index) ผลการศึกษาพบว่า ลาํดบัราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไม่เป็น

อิสระกนัในตวัตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) และราคาตลาดหลกัทรัพยบ์างหมวด คือ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต เป็นข้อมูลท่ีสามารถศึกษาเพื่อดูพฤติกรรมการ

เคล่ือนไหวของราคาในอนาคตได ้ดงันั้นกล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไม่มีประสิทธิภาพ 

Jeffery E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 

1992 ถึงเดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัยเน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา 

Oguzsoy, C. B. and Guven S. (2003) ไดศึ้กษาถึงผลตอบแทนหลกัทรัพย์

และผลกระทบจากวนัในสัปดาห์ของตลาดหลักทรัพย ์Istanbul (Istanbul Stock 
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Exchange: ISE) โดยไดท้าํการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 18 มกราคม 1988 ถึง 30 

พฤศจิกายน 1999 ซ่ึงไดว้เิคราะห์ทั้งในส่วนของดชันีหลกัทรัพย ์100 ตวัของอิสตนับูล

และหลกัทรัพย ์30 บริษทัของ ISE ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้

แบบจาํลอง Regression โดยใชโ้ปรแกรม SPSS และจากการศึกษาพบวา่ผลตอบแทน

ของวนัอังคารตํ่ าท่ีสุดเม่ือเทียบกับผลตอบแทนของวนัอ่ืนๆ ในสัปดาห์อย่างมี

นยัสาํคญั นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่วนัในสัปดาห์มีผลต่อราคาหลกัทรัพยอิ์สตนับูล 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

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 จนถึงวนัท่ี 31

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ของหลกัทรัพยบ์ริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) โดยการศึกษา

น้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชว้ิธีการสร้างสมการ

เชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares: OLS) 

 

HTC  =b0 + b1Tu + b2Wed + b3Thu + b4Fri + b5TuAH  ---- (1) 

โดยท่ี HTC   =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ เวลา t 

Tu =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่

วนัองัคาร) 

Wed =  ตวัแปรหุ่นวนัพุธ (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

Thu =  ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสับดี (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือ

ไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 
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Fri =  ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์ (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนั

ศุกร์) 

TuAH =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (1 

คือ วนัองัคาร หรือ 0    

                  เม่ือไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ) 

ตารางที ่1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั  

หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ T-Station P-Value 

Tu -0.086411 -0.389839 0.6970 

Wed 0.040082 0.187590 0.8514 

Thu -0.047652 -0.224048 0.8229 

Fri -0.060985 -0.286738 0.7746 

TuAH 0.314253 0.747109 0.4557 

 

F-statistic  0.242286 

Prob(F-statistic)  0.943341 

R-squared  0.005022 

ตารางที ่1 แสดงผลการศึกษาของบริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) โดยพบวา่ 

บริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) มีค่า P-Value ของสถิติ F เท่ากบั 0.242286 ซ่ึง

มากกวา่ 0.05 จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ไม่มีตวัแปรอิสระใด

ท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้โดยบริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) มีค่า P-Value 

ของสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (Tu) วนัพุธ (Wed) วนั

พฤหสับดี (Thu) วนัศุกร์ (Fri) และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (TuAH) 

มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของ
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หลกัทรัพย ์ณ ระดบันัยสําคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2ท่ีไดจ้ากสมการมีค่าน้อยกว่า 1 

เป็นอยา่งมาก นัน่คือ ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคาร

หลังจากวนัจันทร์ท่ีเป็นวนัหยุดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาปิด

หลกัทรัพยข์องบริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้พียง 0.005022 %  เท่านั้น 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือวา่มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นเท่ากบัราคาตลาดเสมอ

แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นข้อมูล

สะทอ้นข่าวสารอยา่งสมบรูณ์หากการตดัสินใจซ้ือขายหุน้ของนกัลงทุนในตลาดตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการคาดคะเนดว้ยเหตุผล (Rational expectations) ราคาหุ้นจะปรับตวั

สูงข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเข้ามา ดังนั้นจึงไม่มีใคร

สามารถทาํกําไรเกินปกติได้ผลกําไรท่ีนักลงทุนได้รับจะเป็นกําไรในระดับปกติ 

(Normal Profit) สามารถกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าการเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นจะ

สอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพื้นฐานของบริษทั 

 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยบ์ริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

หรือลําดับความเปล่ียนแปลงไม่มีความสัมพนัธ์กัน กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดับตํ่ า  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะการท่ีนักลงทุนได้รับข่าวสารและ

ตอบสนองการกบัข่าวสารนั้นๆ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท์นัที 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร และสุนิสา ชูช่ืน (2556) 

 อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์องบริษทั หาดทิพย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยืนยนัความมีประสิทธิภาพ

ระดับตํ่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร

ทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัอ่ืนๆ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งทาํการ
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ทดสอบความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น

ตามทฤษฎีแลว้ทาํการศึกษาวา่ เม่ือลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้สามารถทาํกาํไร

ไดห้รือไม่  อีกทั้งการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อจะไดท้ราบถึง

ปัจจยัท่ีทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพวา่เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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