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สิริมาส สังขน์คัรา1   ผศ.ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

      บทคัดย่อ 

 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยบ์ริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

โดยทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

ราคาปิดรายวนัของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงการศึกษาคร้ัง

น้ี ไดท้าํการทดสอบทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญั 5% จากการทดสอบ พบว่า ไม่มีตวั

แปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ นัน่คือ ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิด

ของหลกัทรัพยใ์นอนาคตหรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระ

ต่อกัน ฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดับตํ่า ทั้ งน้ี

การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ: ความมีประสิทธิภาพของตลาด,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ราคาปิด

หลกัทรัพย,์ บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 



429 

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

 

      Abstract 

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

daily closing prices of Internet Thailand 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 Internet Thailand 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, Closing price, Internet 

Thailand Public Company Limited 

 

บทนํา  

 ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ปี) 

สาํหรับหน่วยงานซ่ึงตอ้งการเงินทุนระยะยาว เพื่อนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ เช่น 

การขยายธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการเอกชน หรือการลงทุนดา้นสาธารณูปโภคของ

ภาครัฐบาล เป็นต้น โดยผูท่ี้ต้องการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ

หลักทรัพย์ในตลาดทุน ซ่ึงประกอบด้วย หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู้ พนัธบตัร

รัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นตน้ เพื่อขายให้กบั

บุคคลภายนอก หรือประชาชนโดยทัว่ไปในตลาดแรก (Primary Market) โดยมีตลาด

รอง (Secondary or Trading Market) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งกลางเสริม

สภาพคล่องใหแ้ก่หลกัทรัพยท่ี์ผา่นการจองซ้ือในตลาดแรก ให้สามารถซ้ือขายเปล่ียน



430 

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

 

มือความเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์และช่วยสร้างความมัน่ใจแก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพยใ์นตลาด

แรกวา่ เขาจะสามารถขายหลกัทรัยน์ั้นเพื่อเปล่ียนกลบัคืนเป็นเงินสดไดเ้ม่ือตอ้งการ 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พิมพ์คร้ังท่ี 11) โดยตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะคือ 

ตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) คือ ตลาดท่ีหลกัทรัพยมี์ราคา

ยติุธรรม เพราะขอ้มูลข่าวสารการลงทุนชดัเจน และแพร่กระจายไปยงัผูล้งทุนอยา่ง

รวดเร็วและทัว่ถึงกนั จนไม่เกิดมี Overpriced หรือ Underpriced  

ตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) คือ ตลาดท่ีขอ้มูลข่าวสารการ

ลงทุนแพร่กระจายไม่ทัว่ถึงกนั ราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นไดท้ั้ง Overpriced หรือ 

Underpriced  

 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทางเลือกหน่ึงเพื่อการออมเงินในระยะ

ยาว ท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียง หรือป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิดจากระดบัอตัราเงินเฟ้อ

ได ้ เพราะการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน และให้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กาํไรส่วนทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคา

ตํ่าแก่ผูล้งทุนอีกดว้ย และหากผูล้งทุนมีความรอบรู้และชาญฉลาดพอ  ก็จะสามารถ

เลือกซ้ือ เลือกขายหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในระดบัราคา และจงัหวะเวลาท่ีให้ผลตอบแทน

ไดสู้งกวา่ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พิมพค์ร้ังท่ี 11) 

 ตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกไร้พรมแดน "ไม่มีอยู่จริง" แต่จากการ

แข่งขนัในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัน้ี ทาํให้ตลาดเขา้ใกลต้ลาดท่ีมีประสิทธิภาพเขา้ไป

ทุกขณะ ยิ่งมีความเจริญกา้วหน้าในเทคโนโลยีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารมากข้ึน

เพียงใด ยิง่ทาํใหข้อ้มูลข่าวสารเขา้ถึงทุกพื้นท่ีในเวลาเดียวกนัอยา่งแทจ้ริง ตลาดก็ยิ่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น การเก็งกาํไรจากส่วนต่างของราคาสินคา้กบัมูลค่าท่ี

แทจ้ริงจึงทาํไดย้ากมากข้ึนทุกวนั เพราะช่องวา่งระหวา่งราคากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริงยิ่งบีบ

เขา้ใกลก้นัมากข้ึนทุกที เม่ือตลาดยิ่งมีประสิทธิภาพมาก นกัลงทุนท่ีนิยมการเก็งกาํไร

จึงควรระวงัในขอ้น้ีใหม้าก ควรเก็บขอ้มูลและวางแผนใหดี้ก่อนตดัสินใจลงทุน แต่ถึง

อยา่งไรในตลาดทุกวนัน้ี ก็ยงัคงมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบัสําหรับนกัลงทุนทัว่ไป แต่มี
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การเปิดเผยเฉพาะนกัลงทุนบางกลุ่ม ซ่ึงถา้มีโอกาสท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีมาก ก็ยิ่งมี

โอกาสในการทาํกาํไรมากดว้ยเช่นกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

 กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ เทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร หมายถึง เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลและการส่ือสาร นบัตั้งแต่

การสร้าง การนาํมาวเิคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งขอ้มูล การจดัเก็บและการ

นาํไปใชง้านใหม่ เทคโนโลยีเหล่าน้ีมกัจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบดว้ยส่วน

อุปกรณ์ (hardware) ส่วนคาํสั่ง (software) และส่วนขอ้มูล (data) และระบบการ

ส่ือสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ ระบบส่ือสารขอ้มูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือ

ส่ือสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ครูนายลูา : 2008) 

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2540 และไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2544 ในกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ เทคโนโลยี - เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ลักษณะธุรกิจในการให้บริการไอซีทีโซลูชั่นส์และ

แอพพลิเคชัน่ส์ต่าง ๆ รวมทั้งบริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลกั 

ไดแ้ก่ 1) Internet Access คือ บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ 2) INET Data 

Center คือ บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจด้วยโครงข่ายท่ีมี

เสถียรภาพและระบบรักษาความปลอดภยัสูงสุด 3) Business Solutions คือ บริการ

ไ อ ซี ที ค ร บ ว ง จ ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร 

(http://www.set.or.th)  

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษา: บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

นิยามศัพท์ 

 ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเกิดจากการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นรายการสุดทา้ยในแต่ละวนัทาํการ 
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 ประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market) หมายถึง ตลาดซ่ึงมีราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์สามารถสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและทัว่ถึง 

โดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในตลาด ผลของขอ้มูลนั้น ๆ 

สามารถสะทอ้นใหอ้ยูใ่นราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อมูลบริษัท 

 บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นผูใ้ห้บริการ

ไอซีทีแบบครบวงจรสําหรับธุรกิจและผูท่ี้ต้องการนําไอซีทีมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริการของบริษทัครอบคลุมตั้งแต่

บริการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ การให้บริการศูนยข์้อมูลพร้อม

อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับผูท่ี้ต้องการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับ

สากลไปจนถึงการนาํเสนอระบบไอซีทีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสาํหรับธุรกิจ (http://www.set.or.th) 

 บริษทัได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2538 ในช่ือของ ศูนย์บริการ

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ซ่ึงไดใ้ห้บริการ

อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย ์จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีไดมี้

มติใหด้าํเนินการจดัตั้งเป็นบริษทัและไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2540 โดยมีทุนชาํระแลว้เท่ากบั 16 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทั

ไดรั้บอนุมติัจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2540 

ให้ดาํเนินการเป็นผูใ้ห้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกคา้ประเภทนิติบุคคลหรือ

องคก์รและประเภทบุคคลโดยไม่มีการส้ินสุดของอายุการไดสิ้ทธิดาํเนินการดงักล่าว 

ต่อมาในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2544 บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเพิ่มทุนจด

ทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2544 เป็นตน้มา ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 250.02 

ลา้นบาท โดยมีจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 333,333,333 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดย

สัดส่วนการถือหุน้ คือ  
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 พนกังานและผูล้งทุนทัว่ไปถือหุน้ในอตัราร้อยละ 51 

 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 

 17 

 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 16 

 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 

 16 

 ในปี 2555 บริษทัมีสาขาทั้งส้ิน 7 สาขา ครอบคลุมการให้บริการไอซีทีแบบ

ครบวงจร ธุรกิจของบริษทัแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

• บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสาํหรับธุรกิจ (Full Internet access for business)  

• บริการครบวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(Business solutions) ไดแ้ก่ 

• บริการ Internet Data Center (IDC) 

• บริการ EDC Network Pool  

• บริการ Online Recruitment  

• บริการ Professional Services จดัหาและให้บริการทางธุรกิจ

สําหรับความต้องการเฉพาะอย่างท่ี เ ก่ียวข้องสัมพันธ์กับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงรวมถึงบริการแบบ 

Outsourcing การจดัสร้างและดาํเนินระบบงานแบบอตัโนมติั 

เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตของลูกคา้ในแบบต่างๆ 

ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด 

 ตลาดท่ีมีการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หมายถึง ตลาด

ซ่ึงมีราคาของหลกัทรัพยท่ี์สามารถสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอย่างรวดเร็ว

ถูกตอ้งและทัว่ถึงโดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในตลาด ผล

ของขอ้มูลนั้นๆ สามารถสะทอ้นใหอ้ยูใ่นราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงขอ้มูลนั้นอาจเป็น

ทั้งขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และการคาดการณ์ร่วมกนัของตลาดเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีมี

จะเกิดในอนาคต ทั้ งน้ี ข้อมูลข่าวสารนั้ นจะเป็นข่าวสารข้อมูลได้ก็ต่อเม่ือเป็น
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สาระสําคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประเมินราคาของหลกัทรัพย ์(Relevant Information) 

และการเปล่ียนแปลงของราคาเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารนั้นจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี

ถาวร เม่ือตลาดทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนมีข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเท่า

เทียมกนั กระบวนการทาํกาํไรในตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หรือการสร้างผลตอบแทน

ส่วนเกินปกติ (Excessive Return) นั้น ก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้ลย 

 สมมติฐานตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ตลาดจะมี

ประสิทธิภาพไดจ้ะเกิดข้ึนภายในเง่ือนไขทั้ง 4 ดงัน้ี 

 1. จาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมีจาํนวนมากจนกระทัง่ไม่มีบุคคลหน่ึงบุคคลใดมี

อาํนาจในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ราคาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลย

ภาพของตลาดหลกัทรัพย ์

 2. ผูล้งทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์หมือนกนั ซ่ึง

กาํหนดข้ึนจากความน่าจะเป็นของอตัราผลตอบแทน 

 3. ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดหลกัทรัพยมี์ความรู้อยา่งสมบูรณ์เก่ียวกบัราคาและ

ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น 

 4. ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ณ 

ระดบัความเส่ียงระดบัหน่ึงผูล้งทุนตอ้งการลงทุน ณ ระดบัท่ีก่อใหเ้กิดอตัรา

ผลตอบแทนสูงสุด 

 รูปแบบของสมมุติฐานตลาดประสิทธิภาพ 

 การจาํแนกรูปแบบตลาดตามสมมุติฐานตลาดประสิทธิภาพนั้นมี 3 ระดบั คือ 

ระดบัตํ่า (Weak From) ระดบักลาง (Semistrong Form) และระดบัสูง (Strong Form) 

ความแตกต่างของระดับต่าง ๆ อยู่ ท่ีค ําว่า “ทุกข้อมูลข่าวสาร” ซ่ึงมีคําอธิบาย

รายละเอียดไดด้งัน้ี ("การลงทุน: แนวคิดและทฤษฎี (Investments)" แปลโดย : ผศ.ดร.

รว ีลงกานี) 

 สมมุติฐาน ประสิทธิภาพตลาดระดับตํ่า (Weak-From Efficient Market) 

กล่าวว่า ราคาหุ้นไดส้ะทอ้นทุกขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถหาจากการซ้ือขายในตลาด 

เช่น ขอ้มูลราคาการซ้ือขายในอดีตท่ีผ่านมา ปริมาณการซ้ือขาย หรืออตัราดอกเบ้ีย 
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สมมุติฐานน้ีบอกเป็นนยัวา่การวิเคราะห์เพื่อหาแนวโนม้หลกัทรัพยถื์อเป็นกิจกรรมท่ี

ไม่เกิดประโยชน์ต่อการลงทุน ข้อมูลราคาในอดีตเป็นข้อมูลเปิดเผยโดยทัว่ไปต่อ

สาธารณะ และไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใดในการรับขอ้มูล สมมุติฐานประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ถือวา่ ถา้ขอ้มูลใดเคยใช้เป็นสัญญาณบอกอนาคตท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้ ทุกคนจะพร้อมใจ

เขา้มาศึกษา และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวจนทาํให้ในท่ีสุดแลว้คุณค่าของการ

ใช้ข้อมูลนั้นเป็นสัญญาณการลงทุนจะหมดไปเม่ือทุกคนทราบถึงการส่งสัญญาณ 

ตวัอยา่งเช่น ถา้เป็นสัญญาณใหซ้ื้อ ราคาจะปรับสูงข้ึนไปทนัที 

 สมมุติฐาน ประสิทธิภาพตลาดระดับกลาง (Semistrong-From Efficient 

Market) กล่าวว่า ราคาหุ้นจะสะท้อนทุกข้อมูลข่าวสาธารณะท่ีเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานในอนาคตไปแล้ว ขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ราคาหุ้นท่ีผ่านมา ขอ้มูล

พื้นฐานของสายผลิตภณัฑ์ คุณภาพการบริหารงาน งบดุล สิทธิบตัรท่ีมีอยู่ พยากรณ์

ขอ้มูลกาํไร และการปฏิบติัทางบญัชี เช่น ถา้นกัลงทุนรู้ขอ้มูลท่ีมีอยู่น้ีซ่ึงประกาศต่อ

สาธารณะแลว้ ขอ้มูลนั้นจะถูกสะทอ้นเขา้ไปในราคาแลว้ 

 สมมุติฐาน ประสิทธิภาพตลาดระดับสูง (Strong-From Efficient Market) 

กล่าวว่า ราคาหลักทรัพยส์ะทอ้นทุกข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับกิจการทั้งหมดไปแล้ว

ถึงแมจ้ะเป็นข่าวสารท่ีทราบเฉพาะผูบ้ริหารภายใน สมมุติฐานขอ้น้ีจึงถือไดว้่าสําคญั

มาก คงปฏิเสธไดย้ากว่าผูบ้ริหารในองค์กรสามารถทราบและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได้

ก่อนท่ีจะประกาศออกไปเป็นข้อมูลสาธารณะซ่ึงทาํให้ผูบ้ริหารสามารถใช้ขอ้มูล

ดงักล่าวเพื่อทาํกาํไรใหก้บัตนได ้การซ้ือขายดว้ยขอ้มูลภายในเป็นการกระทาํท่ีขดักบั

กฎของสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

 ข้อมูลข่าวสารทีเ่ผยแพร่ไปยังผู้ลงทุน อาจจําแนกได้ 3 ระดับ คือ  

 1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและ

ปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ 

 2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เช่น ขอ้มูลกาํไร เงินปันผล การแตกหุ้น การรวมกิจการ การ
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พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คุณภาพของผูบ้ริหาร วธีิการปฏิบติัทางบญัชี การพยากรณ์กาํไร 

เป็นตน้ 

 3. ขอ้มูลทุกประเภท (All Information) หมายถึง ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ทั้ง

ขอ้มูลสาธารณะและขอ้มูลภายใน 

ทฤษฎกีารลงทุน (Investment) 

 การลงทุน (Investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพย์

ของบุคคลหรือสถาบนัซ่ึงไดผ้ลตอบแทนเป็นสัดส่วนความเส่ียงตรงเวลาอนัยาวนาน

ประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่ต ํ่ากว่า 3 ปีการลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ 3 

ประเภท คือ 

1.  การลงทุนเพือ่การบริโภค  (Consumer Investment) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ

ซ้ือขายสินคา้ประเภทถาวร (Durable Goods) การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงักาํไร

เป็นรูปตวัเงินแต่ผูล้งทุนหวงัความพอใจในการใชท้รัพยสิ์นเหล่านั้น 

 2.  การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) หมายถึง การ

ซ้ือสินทรัพยเ์พื่อประกอบธุรกิจหารายไดโ้ดยหวงัวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียง

พอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตว่าเป้าหมายในการลงทุนของ

ธุรกิจคือกาํไรซ่ึงกาํไรจะเป็นตวัดึงดูดใหผู้ล้งทุนนาํเงินมาลงทุน 

3.  การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การ

ลงทุนตามความหมายของการเงินหรือการลงในหลักทรัพย์เป็นการซ้ือสินทรัพย ์

(Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์ (Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกูห้รือหุ้นทุน 

(Stock) การลงทุนลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มซ่ึงแตกต่าง ๆ จากการลงทุนของ

ธุรกิจ 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตรและสุนิสา ชูช่ืน (2556) ทาํการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 
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วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 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 ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันัยสําคญั 5 %  กล่าวได้ว่าราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

 สุรชัย จันทร์จรัส (2556) ทาํการศึกษาวิเคราะห์แบบจาํลองเพื่อประมาณค่า

ความผนัผวนและพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มทรัพยากรโดยใช้

แบบจาํลอง GARCH-M ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเป็น

ขอ้มูลรายสัปดาห์ของราคาปิดในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่สัปดาห์แรกของ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 รวมทั้งส้ิน 

260 สัปดาห์ ผลการพยากรณ์ผลตอบแทนตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาท่ีพิจารณาและ

พยากรณ์ขอ้มูล ณ ช่วงเวลาท่ีมีขอ้มูลจริงเกิดข้ึนแลว้ พบวา่แบบจาํลองท่ีให้ค่าความ

แตกต่างระหวา่งค่าจริงและค่าท่ีประมาณได ้ (Root Mean Square Error) ตํ่าท่ีสุดเป็น

แบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์ทาํให้ผลการพยากรณ์มีแนวโน้มและ

ทิศทางไปในแนวเดียวกนักบัขอ้มูลจริง สําหรับผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BANPU 

ไดแ้บบจาํลอง MA(10) และ GARCH(2,0) หรือ ARCH(2) หลกัทรัพย ์ IPRC ได้

แบบจาํลอง AR(3) MA(2) และ GARCH(1,1) หลกัทรัพย ์ PTT ไดแ้บบจาํลอง 

AR(10) MA(10) และ GARCH(1,1) หลกัทรัพย ์PTTEP ไดแ้บบจาํลอง AR(1) MA(1) 

และ GARCH(1,0) หรือ ARCH(1) และหลกัทรัพย ์TOP ไดแ้บบจาํลองAR(8) MA(8) 

และ GARCH(1,1) 
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ศุภาวัฒน์  วัฒน์ธนปติ   (2555)  ทําการศึกษาถึงการทดสอบความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมิติของข้อมูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกับโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมี

ประสิทธิภาพในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้

เทคนิค Event Study เพื่อทาํการทดสอบ 1) การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทาง

เศรษฐมิติ 2) การกาํหนดวนัท่ีเป็นหนา้ต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนอง

ต่อข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผ่านอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชยข์องประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมี

การปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศสหรัฐอมริการอยา่งรวดเร็ว กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นความคาดหมายของตลาดนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

อาการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อัญญา ขันธวิทย์ (2554) การศึกษาตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพท่ี

เพิ่มข้ึนตามเวลาในการส่งผ่านข่าวสารขอ้มูลของตลาดหุ้นไทย โดยใช้ขอ้มูลอตัรา

ผลตอบแทนรายวนัของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 

30 เมษายน 2518 ถึง วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 การศึกษาเสนอการประยุกตใ์ชต้วั

แบบจาํลอง Time-Varying STAR ซ่ึงยินยอมให้พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงในเชิงสุ่ม

ของอตัราผลตอบแทนสามารถเปล่ียนรูปได้ตามเวลา จากรูปแบบท่ีเป็นไปตาม

กระบวนการ Autoregressive Process รูปแบบหน่ึงในช่วงเวลาเร่ิมตน้ เร่ือยไปและ

อยา่งต่อเน่ืองจนมาเป็นกระบวนการ Autoregressive Process รูปแบบใหม่ท่ีเป็น ณ 

เวลาปัจจุบนั การประยุกตใ์ชต้วัแบบจาํลอง Time-Varying STAR มีมูลเหตุจูงใจจาก

สมมติฐานท่ีไม่สมเหตุสมผลของการศึกษาในอดีตท่ีกาํหนดให้ระดบัประสิทธิภาพ

ของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในเชิงสุ่มรูป Random Walk และจากความยากลาํบากใน

การประเมินระดับประสิทธิภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ให้เป็นรูปธรรม 
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โดยเฉพาะในกรณีท่ีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงในเชิงสุ่มของอตัราผลตอบแทนเป็น

พฤติกรรมท่ีซบัซอ้น 

ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช (2552 ) ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรม 24 กลุ่ม ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2544 ถึง  เ ดือนกันยายน 2549 ทดสอบโดยแบบจําลอง Generalized  

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) ผลการศึกษาพบวา่ มีราคา

หลักทรัพย์รายกลุ่ม 15 กลุ่มท่ีแสดงถึงการมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสะท้อนว่าตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ  นั่นคือไม่สามารถใช้ข้อมูลราคา

หลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได้ หรือกล่าวได้ว่าราคา

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นขอ้มูลการซ้ือขายในอดีตเรียบร้อยแลว้ การท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เกิดจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยไดมี้การกาํหนดกฎระเบียบในการควบคุมดูแลตลาดให้เป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ          

วชิญาดา ถนอมชาติ (2551) ทาํการศึกษาถึงความผิดปกติของผลตอบแทนใน

เดือนมกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเกิด January Effect 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2532 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจาํลอง ARCH-M  

ประมาณค่าโดยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยผล

การศึกษาไม่พบการเกิด January Effect ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นมีแค่เพียงบางปีเท่านั้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีการเกิดส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่มีระดบันยัสําคญัเพียงพอซ่ึงไม่

สามารถอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป  

 ศราวุฒิ วทิยารัก (2550) ศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพยจ์าก

ผลกระทบของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทัท่ีจดทะเบียน
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการประกาศออกใบสําคญัแสดงสิทธิตั้งแต่ 1 

มกราคา พ.ศ. 2539 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีไม่ไดอ้อกควบคู่กบัตราสารการเงิน

อ่ืน จาํนวนทั้งหมด 68 ชุด จากศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารทดสอบเพื่อหาผลตอบแทนท่ีไม่

ปกติ 2 วิธี ไดแ้ก่ Market Adjusted Return และ Market and Risk Adjusted Return 

จากผลการศึกษาพบว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพอนั

เน่ืองมาจากการท่ีมีข่าวการประกาศออกใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัจดทะเบียน

ส่งผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนเกิดอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ 

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 

วริิยาภรณ์ สุขววิตัน์  (2547) ทาํการศึกษาเร่ืองการทดสอบประสิทธิภาพของ

ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยโดยพิจารณาพฤติกรรมราคาของหลกัทรัพย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมราคาหลกัทรัพย ์ว่ามีพฤติกรรมการเคล่ือนไหวราคา

หลักทรัพย์เป็นไปตามทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของลําดับราคาอย่างไม่มีทิศทาง 

(Random Walk Theory) หรือไม่ ทาํการศึกษาโดยทดสอบความสัมพนัธ์ของลาํดบั

ราคาท่ีเปล่ียนแปลงของหลักทรัพย์ในปัจจุบนักับลาํดับราคาท่ีเปล่ียนแปลงของ

หลกัทรัพยใ์นอดีตใชข้อ้มูลแบบรายวนั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึง เดือนธนัวาคม 

2547 เป็นระยะเวลา 3 ปี แลว้ทาํการทดสอบทางสถิติ 2 วิธี ไดแ้ก่  1) วิธีการหาค่า 
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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 

 Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบั

ตํ่าของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และNASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 

1992 ถึง เดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัย เน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Jarrett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการ

ท่ี 1 โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายวนั และตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจาก

วนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จนถึงวนัท่ี 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ของหลกัทรัพยบ์ริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั 

(มหาชน)โดยการศึกษาน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

ใชว้ธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) 
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INET  =b0 + b1Tu + b2Wed + b3Thu + b4Fri + b5TuAH  ---- (1) 

โดยท่ี INET  =  ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศ

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

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 

ไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด) 

ตารางที ่1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  (INET) 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ t-statistic P-Value 

Tu 

Wed 

Thu 

Fri 

TuAH 

-0.021163 

0.069872 

0.188647 

0.076553 

0.607287 

-0.095647 

0.325926 

0.879968 

0.358774 

1.358262 

0.9239 

0.7448 

0.3798 

0.7201 

0.1757 

 

F-statistic  =  0.563862 

Prob. (F-Statistic)  =  0.727657 

R-Square  =  0.011905 
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จากตารางที ่1 

   แสดงผลการศึกษาของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

โดยพบวา่ บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) มีค่า P-Value ของสถิติ F 

เท่ากบั 0.563862 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 

ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้โดยบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศ

ไทย จาํกดั (มหาชน) มีค่า P-Value ของสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนั

องัคาร (Tu) วนัพุธ (Wed) วนัพฤหสับดี (Thu) วนัศุกร์ (Fri) และวนัองัคารหลงัจาก

วนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (TuAH) มีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่

มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ ระดบันยัสาํคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้าก

สมการมีค่านอ้ยกวา่ 1 เป็นอยา่งมาก นัน่คือ ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 

ว ันศุกร์  และวันอังคารหลังจากวันจันทร์ ท่ี เ ป็นว ันหยุดสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของราคาปิดหลักทรัพย์ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด 

(มหาชน) ไดเ้พียง 1.1905% เท่านั้น 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือวา่มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นเท่ากบัราคาตลาดเสมอ 

แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง จะเป็นข้อมูล

สะทอ้นข่าวสารอยา่งสมบรูณ์หากการตดัสินใจซ้ือขายหุน้ของนกัลงทุนในตลาดตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการคาดคะเนดว้ยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุ้นจะปรับตวั

สูงข้ึน หรือลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ เขา้มา ดงันั้นจึงไม่มีใคร

สามารถทาํกําไรเกินปกติได้ผลกําไรท่ีนักลงทุนได้รับจะเป็นกําไรในระดับปกติ 

(Normal Profit) สามารถกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นจะ

สอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพื้นฐานของบริษทั 

 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั 

(มหาชน) พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต ซ่ึง
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สอดคล้องกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาของวรรณรพี บานช่ืนวจิิตรและสุนิสา ชูช่ืน (2556) 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์อง บริษทั อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยืนยนั

ความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ัง

ต่อไปจึงควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัอ่ืน ๆ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษา 

รวมทั้งทาํการทดสอบความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็นตามทฤษฎีแล้วทาํการศึกษาว่า เม่ือลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

สามารถทาํกาํไรไดห้รือไม่  อีกทั้งการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการเปรียบเทียบความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีทําให้ตลาดหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

บรรณานุกรม 

เฉลิมวรรณ ปัญญาวธุตระกลู. “ประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพย์.” ภาคนิพนธ์

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2547 

ฐานสัต ์อานนทกิ์จพานิช. “การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย.” มหาบณัฑิต หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา           

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552 

วรรณรพี บานช่ืนวจิิตรและสุนิสา ชูช่ืน. “ความมีประสิทธิภาพของตลาด

 หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้

 ไทย, 2556 

วชิญาดา ถนอมชาติ. “การศึกษาความผดิปกติของผลตอบแทนในเดือนมกราคม

 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

 ภาควชิาเศรษฐศาสตร์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551 

 



445 

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

 

วริิยาภรณ์ สุขววิตัน์. “การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์ไทยโดย

 พจิารณาพฤติกรรมราคาของหลกัทรัพย์.” ภาคนิพนธ์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547 

ศราวฒิุ วทิยา. “ศึกษาเร่ืองการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพย์จากผลกระทบ

ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.” การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศุภาวฒัน์ วฒัน์ธนปติ. “การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในมิติของข้อมูลข่าวสารทีเ่กีย่วกบัโยบายทางการเงินของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา.” วารสารสุทธิปริทศัน์ ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 29 มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิต ศูนยว์จิยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2555 

สุรชยั จนัทร์จรัส. “การประมาณค่าความผนัผวนและพยากรณ์ผลตอบแทนของ

 หลกัทรัพย์กลุ่มทรัพยากร โดยใช้แบบจําลอง GARCH-M.” วารสารวชิาการ,

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2556 

อญัญา ขนัธวทิย.์ “ประสิทธิภาพทีเ่พิม่ขึน้ในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลของตลาด 

หุ้นไทย.” คณะวารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554 

Jarrett, J. E. and Kyper E. Capital market efficiency and the predictability of 

daily returns. Applied Economic, 38:6, 631-636, 2006 

ZviBodie,Alex Kane &Alan J.Marcus. การลงทุน : แนวคิดทฤษฎ.ี แปลโดยรว ี 

ลงกานี. (หนา้ 343). กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์มคกรอฮิลม, 2010 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์. ขอ้มูล

ออนไลน์,2545 เขา้ถึงไดจ้าก

4http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&

ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bualuang.co.th%2Fle%2F

help%2Fkw%2Febook001.pdf&ei=4xzoUajcIJHyrQfjh4HACw&usg=AFQ

jCNGpX7zUJmgY6Vo6jz-
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

VuAicjfHcKQ&sig2=7ToU0IVJShWR2Gi3xCwrXA&bvm=bv.49478099,

d.bmk&cad=rjt 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ข้อมูลบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน). ขอ้มูลออนไลน์, 2556 เขา้ถึงได้

จาก http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=INET&language=

th&country=TH 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย์. ฉบบั

ปรับปรุง พิมพค์ร้ังท่ี 11, ขอ้มูลออนไลน์, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&

ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maruey.com%2Febookset

%2Ffiles%2Fexample_singlelicense.pdf&ei=GB7oUbK5HYGRrQeM94H

wCA&usg=AFQjCNHM_XQgMFtBcbLd5skQVmb-

ULyLnw&sig2=Rz8OPWmiiTXNJgOGgK1Ziw&bvm=bv.49478099,d.bm

k&cad=rjt  

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน). ข้อมูลบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ

ไทย จํากดั (มหาชน). ขอ้มูลออนไลน์, 2556 เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.inet.co.th/about/ 

ปันผลดอทคอม. ข้อมูลราคาปิดของหลกัทรัพย์รายวนั. ขอ้มูลออนไลน์, 2556 เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.panphol.com/data/index.php/page/stockprice/INET 

 

http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=INET&language=th&country=TH
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=INET&language=th&country=TH
http://www.inet.co.th/about/
http://www.panphol.com/data/index.php/page/stockprice/INET

