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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Market Eff iciency of the Stock Exchange of Thailand 

The case of Oishi Group Public Company Limited 
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------------------------------------------------------------------------------- 

    บทคัดย่อ 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลปิดรายวนัของหลกัทรัพยบ์ริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ และวนั

องัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพย ์ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 5%  

ผลจากการทดสอบพบว่าไม่ มีตัวแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตินั้นคือ ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อ

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคต หรือราคาปิดในอดีตและอนาคตมีอิสระต่อกนั 

ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ทงัน้ีการศึกษา

คร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประไทย 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

----------------------------------------------------------- 
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      Abstract 

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

daily closing prices of  Oishi Group 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 statistically significant level of 5%, none of closing prices 

of Oishi Group Public Company Limited were effected by in 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 of the Stock 

Exchange of Thailand. 

Keywords: Stock Exchange of Thailand, Oishi Group Public Company Limited 

 

บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นผูล้งทุนส่วนใหญ่ตอ้งการผลตอบแทนสูง

และนกัลงทุนต่างคาดหวงัท่ีจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย(์Capital 

Gain)ท่ีซ้ือเข้ามาและทาํการขายไปในมูลค่าท่ีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้  ตลาดทุนมี

ความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ในฐานะเป็นช่องทางการส่งผา่นเงินทุนจาํผูท่ี้มีเงินทุน

เหลือไปยงัผูต้อ้งการเงินทุนท่ีจะนาํเงินทุนเหล่านั้นไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ต่าง เช่น การผลิต การแลกเปล่ียนซ้ือขายการจา้งงาน โดยราคาหลกัทรัพย ์(Securities) 

จะสะทอ้นถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficient) ของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Eugene F. 

Fama The Journal of Finance, 1970 pp. 383-417)การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย “The Stock Exchange of Thailand” (SET)  

ความสําคญัของตลาดทุน (Capital Market) คือ เป็นแหล่งสําหรับผูท่ี้มีความ

ประสงค์ตอ้งการระดมเงินทุน หรือตอ้งการจะใช้เงินทุน เพื่อนาํไปใช้ในกิจการ
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นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ วิธีการระดมเงินทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ สร้างสินทรัพยท์างการเงินแบบประเภทตราสารทุนออกเสนอขาย

ให้กบัผูถื้อหุ้นแลผูล้งทุนทัว่ไป ในตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง 

(Secondary Market) โดยตลาดทุนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ตลาดมีประสิทธิภาพ 

(Efficient Market) และตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ(Inefficient Market) 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด(มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และยงัเป็นเครือธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยเร่ิมต้นจากร้านอาหารญ่ีปุ่นซ่ึง

เปิดตวัในพ.ศ.2542 และทาํธุรกิจเคร่ืองด่ืมจนครองส่วนแบ่งตลาดอนัดบั 1 ในตลาด

ชาเขียวแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในพ.ศ.2547 ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นใหญ่คือบริษทั ไทย

เบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)0 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงทาํการศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรณีศึกษาของบริษทั บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนกัลงทุนในการใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในช่วงวนัท่ี1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

สมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีไดแ้สดงถึง วนัองัคาร วนั

พุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ และวนัอังคารหลังวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ไม่สามารถ

อธิบายราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ผลจากการศึกษาจะทําให้เราทราบถึงความมีประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อราคาปิดของหลักทรัพย์บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน)   เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยข์อง บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%88_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_%28%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%88_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_%28%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%29
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นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั 

 ประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market) หมายถึง ตลาดซ่ึงมีราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์สามารถสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและทัว่ถึง 

โดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในตลาด ผลของขอ้มูลนั้นๆ 

สามารถสะทอ้นใหอ้ยูใ่นราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั ไดถื้อกาํหนดข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2542 คุณตนั 

ภาสกรนที2 กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ปิดให้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นสไตล์บุฟเฟ่ตต์ลอด

ทั้งวนั แห่งแรกในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ "OISHI" หรือ "โออิชิ"1 ท่ีสุขุมวิท 55 (ซอย

ทองหล่อ) ซ่ึงสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภค ทั้งรูปแบบการ

ใหบ้ริการและราคา โดยคาํนึงถึงความสดใหม่และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสําคญั 

ทาํใหไ้ดรั้บกระแสตอบรับอยา่งสูงจากผูบ้ริโภค  ส่งผลใหช่ื้อ "โออิชิ"1 มีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกั ไดรั้บความนิยม และความเช่ือถือ จากกลุ่มลูกคา้ทุกเพศทุกวยัอยา่งรวดเร็ว ต่อมา

ในปี 2543 ไดจ้ดัตั้ง บริษทั โออิชิ เรสเตอร์รอง จาํกดั1 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 

ลา้นบาท (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)1 "บริษทัฯ") 

กิจการร้านอาหารไดเ้ร่ิมขยายสาขาออกไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแส

ความนิยม และความตอ้งการของลูกคา้ ต่อมาบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพและโอกาส 

ในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ จึงไดเ้ปิดร้านอาหาร

ประเภทดงักล่าวภายใตช่ื้อร้านคา้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ

กลุ่มลูกคา้ ดงัสามารถลาํดบัพฒันาการสําคญัของธุรกิจในกลุ่มบริษทัจากอดีตถึง

ปัจจุบนั 

ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ(Efficient Market) คือ ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจาํนวนมาก 

โดยท่ีแต่ละคนล้วนแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้ห้าม 
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ข้อจํากัด หรือกฎระเบียบในการลงทุน ไม่ มีการเก็บภาษี  ไม่ มีต้นทุน หรือ

ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน 

โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ 

สมมติฐานของแนวคิดตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ  

สมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ(Efficient Market Hypothesis) ซ่ึงเกิดจาก

การประยุกตท์ฤษฎีการคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผลเขา้กบัเร่ืองของตลาดเงิน ทาํให้สรุป

ไดว้่าราคาของหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและ

สามารถปรับตวัได้ทนัทีเม่ือขอ้มูลข่าวสารและคาดคะเนเปล่ียนไป ทาํให้ราคาของ

หลกัทรัพยอ์ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม การคาดคะเนเป็นเพียงการคิดคาํนวณถึงส่ิงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตเท่านั้น การคาดการณ์ไม่จาํเป็นวา่ตอ้งถูกเสมอไป แต่ความผิดพลาด

ท่ีเกิดจากการคาดคะเนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ บางคร้ังอาจจะคาดคะเนสูง

เกินไปหรือบางคร้ังอาจจะคาดคะเนตํ่าเกินไป แต่โดยเฉล่ียแลว้ความผิดพลาดจากการ

คะเนจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยใ์นระยะยาว ทาํให้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดอาจมีค่าสูง

หรือตํ่ากว่าค่าท่ีเหมาะสมได้ในลักษณะสุ่ม(Random) ดังนั้นไม่มีใครท่ีมีความ

ไดเ้ปรียบเหนือคนอ่ืนในการใชก้ลยทุธการซ้ือขายใดๆ  การท่ีตลาดจะมีประสิทธิภาพ

ไดจ้ะเกิดข้ึนภายในเง่ือนไขทั้ง 4 ดงัน้ี 

 1. ในตลาดท่ีมีจาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมีจาํนวนมากจนกระทัง่ไม่มีบุคคลหน่ึง

บุคคลใดมีอาํนาจในการกําหนดราคาหลักทรัพย์ ราคาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นราคาท่ีมี

แนวโนม้เขา้สู่ดุลยภาพของตลาดหลกัทรัพย ์

 2. ผูล้งทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์หมือนกนั ซ่ึง

กาํหนดข้ึนจากความน่าจะเป็นของอตัราผลตอบแทน 

 3. ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดหลกัทรัพยมี์ความรู้อยา่งสมบูรณ์เก่ียวกบัราคาและ

ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น 

 4. ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ณ 

ระดับความเส่ียงระดับหน่ึงผู ้ลงทุนต้องการลงทุน ณ ระดับท่ีก่อให้เกิดอัตรา

ผลตอบแทนสูงสุด 



418 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพมิได้ตอ้งการสะทอ้นของขอ้มูลข่าวสารอย่าง

สมบูรณ์ แต่แนวคิดน้ีระบุวา่ การปรับตวัในราคาหลกัทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากข่าวสาร

ขอ้มูล เป็นการปรับตวัท่ีไม่มีอคติหรือไม่เอนเอียง (unbias) ซ่ึงหมายความวา่ ค่าท่ีคาด

ไวข้องความผิดพลาดในการปรับตวัเท่ากบัศูนย ์กล่าวคือ บางคร้ังอาจปรับตวัมากไป

หรือน้อยไป แต่โดยเฉล่ียแล้วอยู่ในภาวะสมดุลและถูกต้อง ราคาท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นราคาดุลยภาพ แต่เฉพาะการประมาณการอย่างไม่เอนเอียงของราคา

ดุลยภาพสุดทา้ยจะถูกสร้างข้ึนหลงัจากท่ีผูล้งทุนไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งเตม็รูปแบบ 

 ขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ไปยงัผูล้งทุน อาจจาํแนกได ้3 ระดบั คือ 

 1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและ

ปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ 

 2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เช่น ขอ้มูลกาํไร เงินปันผล การแตกหุ้น การรวมกิจการ การ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คุณภาพของผูบ้ริหาร วธีิการปฏิบติัทางบญัชี การพยากรณ์กาํไร 

เป็นตน้ 

 3. ขอ้มูลทุกประเภท (All Information) หมายถึง ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ทั้ง

ขอ้มูลสาธารณะและขอ้มูลภายใน 

สมมติฐานของแนวคิดตลาดทีไ่ม่มีประสิทธิภาพ  

สมมติฐานตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ(Inefficient market Hypothesis)  อาจจะ

มีคุณสมบติัตรงกันขา้มกบัตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient market) โดยส้ินเชิง 

กล่าวคือ ขอ้มูลข่าวสารในการลงทุนไม่สามารถแพร่กระจายไปสู้นกัลงทุนทุกรายโดย

ทัว่ถึงกนัได้ ทาํให้ราคาของหลกัทรัพยบ์างตวัไม่อาจสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพยน์ั้น อาจมีราคาสูงเกิน (Overpriced) กวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าท่ีควรจะ

เป็น หรืออาจมีราคาตํ่าเกิน (Underpriced) มูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าท่ีควรจะเป็นก็ได ้

ฉะนั้นหากผูล้งทุนขาดความรู้ความชาํนาญในการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพย ์

การลงทุนในตลาดไม่มีประสิทธิภาพจะมีความเส่ียงสูงมาก (สมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุน, 2548)   
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ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ผลจาการศึกษาของEugene F. Fama and Kenneth R. French เป็นการทา้ทาย

ความสามารถในการคาดการณ์อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ของแบบจาํลองราคา

หลกัทรัพย(์Pricing Model) ท่ีเกิดข้ึนก่อนและมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายอยา่ง CAPM 

อยา่งยิ่ง Fama และ French พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ Security Market Line หรือ

เส้นแสดงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์นอกเหนือจากค่าเบตา้

ของหลกัทรัพย(์Stock’s CAPM beta)แลว้ ยงัมีปัจจยัอีกสองตวันั้นก็คือ ขนาดของ

ธุรกิจ(Size of the company) และอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีส่วนดว้ยมูลค่าตามตลาด

ของหลกัทรัพย(์Book to Market ratio) ซ่ึงก่อนท่ีเราจะเขา้ใจแนวคิดของ Fama และ 

French จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทราบแนวคิดและท่ีมาของทฤษฎี CAPM และทฤษฎี

ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีมาใหช้ดัเจนก่อน ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดต่อไป 

ทฤษฎีแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM ซ่ึงพฒันาข้ึนมาจาก

แนวคิดเชิงทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควิทช์ (Markowitz Portfolion Theory) 

เพื่ออธิบายถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์และกลุ่ม

หลกัทรัพยใ์นตลาดทุน จากค่าความเส่ียงของหลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้น 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2556) ทาํการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ซ่ึงเป็นราคาปิด

ของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนั

องัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.

2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่ม 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่ใน SET100 

ตามแบบจาํลองของ Jarrett and Kyper(2006)  ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด

(Ordinary Least Squares-OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน(multiple 

regression model) ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนั
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ศุกร์ และวนัองัคารหลังจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันยัสําคญั 5 % กล่าวไดว้า่ราคาในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์

กบัราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

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 

ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช (2552) การทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรม 24 

กลุ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง เดือนกนัยายน 2549 ทดสอบโดยแบบจาํลอง 

General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) โดยการศึกษาได้

มีการแบ่งเป็น 24 กลุ่มยอ่ย ใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ถึงเดือน กนัยายน 

พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity(GARCH) ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่มท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ  กล่าวได้ว่าไม่สามารถใช้ราคาหลักทรัพย์ในอดีตมาพยากรณ์ราคา

หลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้ 
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วิชญาดา ถนอมชาติ(2551) ศึกษาความผิดปกติของผลตอบแทนในเดือน

มกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2523 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 ผลการศึกษาโดย

การใช้แบบจาํลอง ARCH-M พบว่าไม่เกิดการ January Effect ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อาจเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมีการเกิด January Effect ข้ึนเพียงแต่ในบางปีเท่านั้น ทาํให้ผลการศึกษา

ไม่มีระดับนัยสําคญัท่ีเพียงพอท่ีจะอธิบายได้ว่า January Effect ทาํให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

สุภาว ์จุลนาพนัธ์ (2549). ไดใ้นนิยาม ความเส่ียงภยัในการลงทุนวา่ หมายถึง 

การท่ีผล ตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะนอ้ยไปกว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะนอ้ยไปกว่า

ผลตอบแทนท่ีผูล้ง ทุนคาดหวงัไว ้นัน่คือผลตอบแทนจริงอาจจะผนัแปร แตกต่างจาก

ท่ีคาดหวงัไว ้การวดัความเส่ียงการลงทุนมีอยู่หลายวิธี เช่น การวดัค่าพิสัย (Range) 

ระหว่างอัตราผลตอบแทนสูงสุดและตํ่ าสุดท่ีจะเป็นไปได้ การวดัค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) หรือซิกม่า และวดัค่าเบตา้ ซ่ึงเป็นการวดัค่าความ

เส่ียง โดยใชแ้นวความคิดเก่ียวกบัสมการถดถอย เป็นตน้ 

มลัลิกา ชยัมหาศาล (2548) การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้ดชันีราคาหลกัทรัพยเ์ป็นตวัแทนของราคาหลกัทรัพย์

ในการวิจยั และได้แบ่งช่วงเวลาในการวิจยัออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่ 

มกราคม พ.ศ. 2533 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2538 และช่วงท่ี 2 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2542 

ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2547 สําหรับขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยันั้นจะประกอบไปดว้ย ดชันี

ราคาหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นตวัแทนท่ีแสดงให้เห็นภาพรวมของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรมจาํนวน 6 

กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า  โดยในส่วนแรกเป็นเร่ืองของการทดสอบความเป็นเชิงสุ่ม

ของดชันีราคาหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีทดสอบ Serial Correlation Coefficient ซ่ึงพบว่า

ค่าเฉล่ียของค่า Serial Correlation Coefficient ของการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันโดยรวม 2 ช่วงมี
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ความสัมพนัธ์กบัราคาในอดีต นั้นคือผูล้งทุนสามารถแสวงหาประโยชน์จากการศึกษา

พฤติกรรมการเคล่ือนไหวข้ึนลงของราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตได ้ซ่ึงสรุปได้ว่าตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพในระดบัตน้(Weak-form efficiency) 

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 

ศศกร  นิมิตรอภิรักษ์ (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน

ต่างชาติในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาปัจจยัภายในประเทศ ไดแ้ก่ 

มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ี อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาท

และดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียซ้ือคืนพนัธบตัรประเภท 14 วนั และอตัราส่วนราคา

ต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แ ก่  ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และราคานํ้ ามนัดิบดูไบ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และ

การถดถอยเชิงซอ้น 

ชุษยา  รัตนาพาณิชย ์(2545) ศึกษาปัจจยักาํหนดการลงทุนในตลาดทรัพยข์อง

นักลงทุนต่างประเทศ โดยคาดว่าตวัแปรท่ีกาํหนดมูลค่าการซ้ือขายของนักลงทุน

ต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้แก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินปันผลตอบแทนและส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงใช้
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ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2544 และใช้

วิธีการวิเคราะห์แบบเส้นถดถอยเชิงซ้อน แบบจาํลองอยูใ่นรูปของ Logarithm Linear 

และประมาณค่าโดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ได ้NYSE และ NASDAQ โดยใชร้าคา

ปิดรายวนัของบริษทัขนาดใหญ่จาํนวน 62 บริษทั ผลการศึกษา พบวา่ราคาปิดรายวนั

มีความสัมพนัธ์ในรูปแบบอนุกรมเวลา จึงทาํใหส้มมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัย 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Janett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั 

และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์และวนัองัคารหลงัจากวนั

จนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 31พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 ของหลกัทรัพยบ์ริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีไดแ้สดงราคา

หลกัทรัพยไ์วใ้นตารางท่ี1 การศึกษาน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และวิธีสร้างสมการเชิงถอดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares:OLS) 

 

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

โดยท่ี  OISHI  = ราคาปิดราคาหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t 

X1  = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 

X2  = ตวัแปรหุ่นวนัพุธ (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

X3  = ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสั (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนั

พฤหสับดี) 
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X4  = ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์ (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 

X5   = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (1 คือ วนั

องัคาร หรือ 0       เม่ือไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็น

วนัหยดุ 

ตารางที่ 1 สรุปตัวแปรอสิระทีม่ีผลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)  

ตัว

แปร 

OISHI 

ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
t-Stat 

P-

Value 
F-stat P-Value R2 

Tue 1.399749 0.275593 0.7831 

0.293030 0.916526 0.006093 

Wed 0.244290 0.049054 0.9609 

Thu 0.461741 0.093176 0.9258 

Fri -0.307015  -0.060354 0.9519 

Tuah -13.78551 -1.194707 0.2334 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ค่า P-Value ของค่าสถิติ F มีเท่ากบั 0.293030 ซ่ึงมีค่า

มากกวา่ 0.05 จึงทาํใหไ้ม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกันั้นคือ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ี

สามารถอธิบายตวัแปรตามได้ อีกทั้งทุกๆ ค่า P-Value ของค่าสถิติ t ของค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (Tue) วนัพุธ (Wed) วนัพฤหสับดี (Thu) วนั

ศุกร์ (Fri) และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (Tuah) มีความมากวา่ 0.05 

แสดงว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลักทรัพย์ ณ ระดับ

นยัสาํคญั 5 % นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากในสมการนอ้ยกวา่ 1 มาก  
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อย่างไรก็ตาม ตลาดราคาหลักทรัพย์นั้ น ช้ีให้ เ ห็นถึงสภาพตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด  โดยท่ีแต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์

เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้หา้ม ขอ้จาํกดั หรือกฎระเบียบในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่

มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผล

ในการลงทุน โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีให้ผลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียง

น้อย และถา้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและปริมาณการซ้ือขายโดยท่ีผูล้งทุนใช้ใน

การประเมินเพื่อตดัสนใจซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น แสดงว่าราคาปัจจุบนัของหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลตลาดเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นการใช้แนวคิดการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยด์า้นเทคนิคเพื่อพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์จึงไม่สามารถทาํกาํไร

ส่วนเกินได ้

 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใช้ขอ้มูลปิดรายวนั 245 วนั พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์ทาํให้

สรุปไดว้า่ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคต 

ฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดับตํ่า (Weak-form 

efficiency)ซ่ึงสอด คล้องกบัผลการศึกษาของวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชู

ช่ืน (2556). 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาน้ีได้ศึกษาเพียงหลกัทรัพยข์องบริษทั โออิชิ กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่สามารถเป็นตวัแทนความ

เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยห์รือความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัอ่ืนๆ พร้อมทั้ง

ขยายระยะเวลาการศึกษาให้มากกว่า 1 ปี เพื่อความแม่นยาํในการพยาการณ์มากข้ึน 

โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น

ตามทฤษฎีแลว้ทาํการศึกษาวา่ เม่ือลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้สามารถทาํกาํไร
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ไดห้รือไม่  และควรใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาอย่างนอ้ย 2 เคร่ืองมือข้ึนไปเพื่อความ

แม่นยาํในการคาํนวณ 
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