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บทคัดย่อ 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยจาํกดั(มหาชน)ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัตลาดหลกัทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

ราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบทางสถิติ ณ ระดบั

นยัสําคญัท่ี 5% จากการทดสอบพบว่าไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตินั้นคือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อ

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคต หรือราคาปิดในอดีตและอนาคตมีอิสระต่อกนั 

ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ทงัน้ีการศึกษา

คร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประไทย 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

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

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

of  Kasikorn Bank Public Company Limited used daily closing prices. 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 are 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 are unrelated. Hence, the Stock Exchange of 

Thailand is a weak-from 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 

 

บทนํา 

ตลาดทุน (Capital Market) คือ แหล่งกลางท่ีเช่ือมโยงโดยตรงระหวา่งผูอ้อม 

กบัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใช้ในการก่อตั้งกิจการ หรือเพื่อขยายกิจการ ลกัษณะ

ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินกู้ระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป ประเภทของตลาดทุนแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ ตลาดแรก (Primary Market) คือแหล่งกลางท่ีมีการเสนอขาย หรือ

จาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่คร้ังแรกแก่ประชาชน หรือนิติบุคคลทัว่ไป หลกัทรัพย์

ท่ีออกจาํหน่ายไดแ้ก่ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้หรือพนัธบตัร  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เป็นตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2517 อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เปิดทาํการซ้ือขายข้ึนอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในวนัท่ี 30 

เมษายน พ.ศ.2518 ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรองเพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุน ของ
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บริษทัต่างๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และเพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะ

ไดโ้ดยสะดวก ปัจจุบนัการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยู่

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดนั้นแบ่งออกไดเ้ป็นสามรูปแบบคือ0 แบบ

อ่อน0 (Weak Form) แบบกลาง0 (Semi-Strong Form) และแบบเข้ม0 (Strong Form) 

ความแตกต่างของสมมติฐานทั้ งสามแบบนั้นก็ข้ึนอยู่กับแหล่งของข้อมูลท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาของสินทรัพยใ์นตลาด 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแบบอ่อน (weak-form efficiency) ราคาหลกัทรัพยใ์น

อนาคต ไม่สามารถพยากรณ์ไดด้ว้ยราคาในอดีต การทาํไรเกินกวา่ปกติ ไม่สามารถทาํ

ได้ในระยะยาวโดยใช้กลยุท ธ์การลงทุนบนพื้ นฐานของราคาในอดีตหรือ

ประวติัศาสตร์ การวเิคราะห์ทางเทคนิคเพื่อใหเ้กิดกาํไรเกินกวา่ปกติ ไม่สามารถจะทาํ

ได้แต่สําหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานอาจจะยงัคงทาํกําไรได้ นอกจากน้ี ราคา

หลกัทรัพยย์งัไม่ข้ึนอยูก่บัราคาก่อนหนา้และไม่มีรูปแบบของราคาหลกัทรัพย ์

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแบบก่ึงเขม้แข็ง (semi-strong-form efficiency) ราคา

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงตามขอ้มูลข่าวสารท่ีสาธารณชนไดรั้บอยา่งรวดเร็วและไม่มี

อคติ ไม่มีใครสามารถทาํกาํไรส่วนเกินไดจ้ากขอ้มูลข่าวสารท่ีสาธารณชนไดรั้บและ

รวมถึงการวเิคราะห์เชิงพื้นฐานและการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแบบเข้มแข็ง (strong form efficiency) ราคา

หลกัทรัพยส์ะทอ้นทุกข่าวสารทั้งสาธารณะและภายใน ไม่มีใครสามารถสร้างกาํไร

ส่วนเกินไดใ้นระยะยาว โดยใช้กฎหมายกีดกนัขอ้มูลภายในบริษทั เพื่อป้องกนัและ

ลงโทษคนวงในของบริษทัใชข้อ้มูลข่าวสารภายในเพื่อทาํกาํไรเกินกวา่ปกติ 

 ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 

ลา้นบาท  และพนกังานชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน  มีอาคารซ่ึงเป็นสาขาสํานกัถนนเสือป่า

ในปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการแห่งแรก การดาํเนินงานของธนาคารประสบความสําเร็จเป็น

อยา่งดี เพียง 6 เดือน หรือเพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มี

ยอดเงินฝากสูงถึง 12 ลา้นบาท มีสินทรัพย ์15 ลา้นบาท   
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จากจุดท่ีเร่ิมต้นจนถึงวนัน้ี ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2556  มีทุนจดทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์าํนวน 2,109,967 

ลา้นบาท เงินรับฝากจาํนวน 1,428,318 ลา้นบาท เงินให้สินเช่ือจาํนวน 1,364,056 ลา้น

บาท มีสาขาในประเทศจาํนวน 877 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจาํนวน 

289 สาขา สาขาในส่วนภูมิภาคจาํนวน 553 สาขา และสํานกังานยอ่ย 35 แห่ง มีสาขา

และสํานกังานตวัแทนต่างประเทศจาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขา

ฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน สาขาเซินเจ้ิน สาขาเฉิงตู สํานักงานผูแ้ทนกรุงปักก่ิง 

สํานักงานผู ้แทนนครเซ่ียงไฮ้ สํานักงานผู ้แทนเมืองคุนหมิง สํานักผู ้แทนงาน

กรุงโตเกียว และสาํนกังานผูแ้ทนกรุงยา่งกุง้ สาขาและสํานกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ

เหล่าน้ี ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ดา้นการคา้ การเงินระหวา่งประเทศ

ไทยและประเทศคู่คา้ทัว่โลก  

ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีท่ีผ่านมาธนาคารมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ 

ภายใตค้าํขวญัของธนาคารท่ีวา่ “บริการทุกระดบัประทบัใจ” 

ทั้งน้ีธนาคารกสิกรไทยเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินท่ีน่าลงทุน การ

ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงทาํการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกรณีศึกษาของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนกั

ลงทุนในการใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนต่อไป 

วตัถุประสงค์  

เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อราคา

หลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในช่วงวนัท่ี1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์สาํหรับนกัลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และสาํหรับผู ้
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ท่ีวางแผนจะเป็นนกัลงทุนในอนาคต รวมถึงสามารถใชห้ลกัการจากผลการวจิยั 

เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆต่อไป  

นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Prices) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆท่ีเกิดจากการซ้ือ

ขายในตลาดหลกั ทรัพยเ์ป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั 

ตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficiency Market) คือ ตลาดท่ีหลกัทรัพยมี์ราคา

ยติุธรรมเพราะขอ้มูลข่าว สารการลงทุนชดัเจน และแพร่กระจายไปยงัผูล้งทุนอยา่ง

รวดเร็วและทัว่ถึงกนั จะไม่เกิดมี Overpriced หรือ Underpriced 

 การลงทุน (Investment) หมายถึง การกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลา

หน่ึง เพื่อก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแส

เงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความแน่นอนท่ีเกิดข้ึนกบักระแสเงิน

สดรับในอนาคต 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด 

แนวคิดเร่ือง “สมมุติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด” นั้น ไดรั้บการ

ยอมรับอย่างเป็นทางการข้ึนคร้ังแรกในงานทบทวนวรรณกรรมของ Fama (1970) 

โดยแนวคิดดงักล่าวไดอ้รรถาธิบายถึงสภาวะท่ีตลาดสามารถผนวกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่าง ๆ เขา้ไปกบัราคาของหลกัทรัพยท์างการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยท่ีการ

ปรับเปล่ียนระดบัราคาของหลกัทรัพยใ์นแต่ละจุดเวลา ถือเป็นเคร่ืองสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในจุดเวลาดงักล่าว  

สมมติฐานของแนวคิดตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิภาพของตลาดจะเกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี  

1. ในตลาดมีผูล้งทุนเป็นจาํนวนมาก โดยเป็นผูล้งทุนท่ีมีเหตุผลและตอ้งการทาํ

กาํไรสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง ผูเ้ขา้ร่วมเหล่าน้ีเขา้ร่วมในตลาดโดยการ

วเิคราะห์ ประเมิน และซ้ือขายหุน้ ทั้งน้ีการตดัสินใจของผูทุ้นเพียงรายเดียว

ไม่สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของราคาได ้
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2. ไม่มีตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงข่าวสารขอ้มลูและผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บข่าวสาร

ขอ้มูลในเวลาไล่เล่ียกนั 

3. ข่าวสารขอ้มูลเกิดข้ึนในเชิงสุ่มและขอ้มูลแต่ละขอ้มูลไม่ข้ึนต่อกนั 

4. ผูล้งทุนสนองตอบต่อข่าวสารขอ้มูลใหม่อยา่งรวดเร็ว เป็นเหตุใหร้าคาหุ้น

เปล่ียนแปลงตามข่าวสารขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ก็คือ ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจาํนวน

มาก โดยท่ี แต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้

ห้าม ขอ้จาํกดั หรือ กฎระเบียบในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือ

ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน 

โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทน มากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

ถา้สมมติฐานน้ีเป็นจริงส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ราคาหลกัทรัพยท่ี์ขายในตลาดนั้นได้

สะท้อนถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดแล้ว นอกจากน้ียงัอาจกล่าวได้ว่าราคาของ

สินทรัพยน์ั้นๆไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือของ นกัลงทุนเก่ียวกบัความคาดหวงัในอนาคต

ดว้ย 

การวเิคราะห์ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) 

หรือ EMH เป็นตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ ซ่ึงเช่ือวา่มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นเท่ากบัราคา

ตลาดเสมอ แสดงให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็น

ขอ้มูลสะทอ้นข่าวสารอย่างสมบรูณ์ หากการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นของนักลงทุนใน

ตลาดตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการคาดคะเน ดว้ยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุ้น

จะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เขา้มา ดงันั้นจึงไม่

มีใครสามารถทาํกาํไรเกินปกติได ้ผลกาํไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นกาํไรในระดบัปกติ 

(Normal Profit) สามารถกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าการเปล่ียนแปลง ในราคาหุ้นจะ

สอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพื้นฐานของ บริษทั เรียกตลาด

ทุนลกัษณะน้ีวา่ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร หรือ ตลาดท่ีนกั

ลงทุนใชค้าดการณ์ในตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้แบบคาดคะเน  
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ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นถือวา่การเปล่ียนแปลงของราคาจะเป็น

อิสระ ต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัและเช่ือว่าราคา การคน้ควา้ และการวิเคราะห์

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสารธารณะชน แมก้ระทัง่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือรู้กนัเพียงคน

ในวงจาํกดั ราคาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลยภาพ (equilibrium price) 

ซ่ึงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นราคาดุลยภาพคือมูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) 

เม่ือตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานท่ีกล่าวก็ตาม แต่ในทางปฏิบติั

ตลาดเหล่านั้นก็ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัในทุกตลาด ซ่ึงสามารถจาํแนกความ

มีประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพตํ่า (the weakly efficient market) เป็น

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ราคามีการเคล่ือนไหวอยา่งสุ่มและมีความยืดหยุน่ตํ่า เน่ืองจากนกั

ลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลดา้นราคาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัและขอ้มูล ดา้นราคามีนอ้ยจึง

ไม่มีใครเอาเปรียบใครไดจ้ากขอ้มูลดา้นราคา ทาํให้การเปล่ียนแปลงของราคาในอดีต

เป็นไปโดยไม่อาจคาดคะเนได ้ราคาหุน้ในปัจจุบนัจึงมีการเคล่ือนไหวแบบเชิงสุ่ม คือ

ตลาดท่ีมี  ประสิทธิภาพในระดบัตํ่าน้ีถือว่าขอ้มูลดา้นราคาและปริมาณการ ซ้ือขาย

หุ้นในอดีตไม่สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนแนวโน้มราคาหุ้นใน 

อนาคตได ้ซ่ึงตลาด ประเภทน้ีเนน้ให้นกัลงทุนซ้ือขายหุ้นโดยวิธีท่ีเรียกวา่ “buy and 

hold investment “หมาย ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาเท่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริงของตลาด ท่ีมีการคาดคะเนไวแ้ละถือหุ้นนั้นไวร้อให้ราคาสูงข้ึน ถือเป็นการ

ลงทุนระยะยาว ซ่ึงนอกจากจะไดก้าํไรท่ีเรียกวา่ กาํไรจากการขายแลว้ยงัไดเ้งินปันผล

อีกด้วยการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดบัน้ีจึงเป็นการทดสอบว่า

ขอ้มูลข่าว สารด้านราคาในอดีตสามารถท่ีจะใช้คาดคะเนราคาหุ้นในอนาคตได้

หรือไม่โดย พิจารณาจากความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (serial correlation) 

หรือวดัการเปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะของช่วงวิง่ (run test)  

2.ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (semi-strong efficient 

market) เป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีราคาเป็นตวัสะทอ้นข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อ 

สาธารณะชนทัว่ไป ราคาดุลยภาพเปล่ียนแปลงไป เม่ืออุปสงคแ์ละอุปทานของหุ้น
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เปล่ียนไปเม่ือใดรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่ เช่น ถา้บริษทัใด

ประกาศแตกหุน้ (slits par) ข่าวสารเหล่าน้ีจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอยา่ง

รวดเร็วโดยนกัลงทุนจะ ประเมินมูลค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไม่และราคา

หุ้นก็จะปรับตวัทนัทีใน ระหวา่งท่ีมีขอ้มูลข่าวสารใหม่น้ีนกัวิเคราะห์การลงทุนจะมี

การประเมินมูลค่า หุ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงการประเมินน้ีถือว่าเป็นการประเมิน

มูลค่าขั้นพื้นฐานตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีความยืดหยุ่นปานกลางน้ีจะมีการนาํขอ้มูลท่ีมี

ผลกระทบต่อ ราคาหุ้นมาคาํนวณราคาพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัอยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดบัน้ีเป็นการทดสอบเก่ียวกบัขอ้มูล 

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนท่ีออกมาใหม่ทาํให้ราคาหุ้นปรับตวัตอบสนองต่อ 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา 

3.ตลาดหลกัทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง (the strongly efficient market) จะมี

ความยดืหยุน่มากซ่ึงตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคาเป็นตวัสะทอ้น

ขอ้มูลข่าวสาร ใหม่ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น แต่

ยงัรวมถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิด เผยอีกดว้ย (inside information) หมายความวา่ ไม่มีใครมี

อาํนาจผกูขาดในการใชข้อ้มูลภายใน (inside) เพื่อสร้างกาํไรท่ีปกติได ้ถึงแมว้า่จะมี

ขอ้มูลภาย ในก็ไม่สามารถนาํมาใช้สร้างราคาได ้ เพราะทุกคนรู้ขอ้มูลภายในอย่าง

รวดเร็วเหมือนกนั 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556). ทาํการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary 

data) ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ        วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 

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

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จาํนวน 17 หลักทรัพย์ท่ีอยู่ใน SET 100 ตาม

แบบจาํลองของ Jarrett and Kyper.(2006). ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 
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(Ordinary Least Squares: OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regression) ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ วนั

องัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนั หยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั 

ณ ระดบันยัสําคญั 5% กล่าวไดว้่าราคาในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

 ศุภาว ัฒน์ ว ัฒน์ธนปติ (2555) .  ทําการศึกษาถึงการทดสอบความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมติของข้อมูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกบันโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมี

ประสิทธิภาพในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้

เทคนิค Event Study เพื่อทาํการทดสอบ 1) การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทาง

เศรษฐมิติ 2) การกาํหนดวนัท่ีเป็นหนา้ต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนอง

ต่อข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผ่านอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมี

การปรับเปล่ียนเพื่อตอบ สนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งรวดเร็ว กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์อยใูนความคาดหมายของตลาดนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ฐานสัต ์อานนทกิ์จพานิช (2551). ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุสาหกรรม 8 กลุ่ม 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 24 กลุ่ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2549 โดยทาํการทสอบโดยแบบจาํลอง GARCH ผลการศึกษาพบวา่ ราคาหลกัทรัพย์

รายกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมยอ่ย 15 กลุ่ม จากทั้งมด 24 กลุ่มท่ีแสดงถึงการมีประ 

สิทธิภาพ ซ่ึงสะทอ้นว่าตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่

สามารถใช้ขอ้มูลราคาหลกั ทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได้
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หรือกล่าวได้ว่าราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันได้สะท้อนข้อมูลการซ้ือขายในอดีต

เรียบร้อยแลว้ 

วิชญาดา ถนอมชาติ (2551). ศึกษาความผิดปกติของผลตอบแทนในเดือน

มกราคมของตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2532 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษา

โดยการใช้แบบจาํลอง ARCH-M พบว่าไม่พบการเกิด January Effect ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีทําการศึกษานั้ น ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประ เทศไทยมีการเกิด January Effect ข้ึนเพียงแค่ในบางปีเท่านั้น ทาํ

ให้ผลการศึกษาไม่มีระดบันยัสําคญัท่ีเพียงพอท่ีจะอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํให้

ดชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

 ศราวุฒิ วิทยารัก (2550). ศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพย์

จากผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีการประกาศออกใบ สําคญั

แสดงสิทธิตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 ท่ีไม่ไดอ้อก

ควบคู่กบัตราสารเงินอ่ืน จาํนวนทั้งหมด 68 ชุด จากการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารทดสอบ

เพื่อหาผลตอบแทนท่ีไม่ปกติ 2 วิธี ไดแ้ก่ Market Adjusted Return และ Market and 

Risk Adjusted Return จากผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัไม่

มีประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีข่าวการประกาศออกใบสําคญัของบริษทัจด

ทะเบียนส่งผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนเกิดอตัราผลตอบแทนท่ี

ผดิปกติ 

สุภาว ์จุลนาพนัธ์ (2549). ไดใ้นนิยาม ความเส่ียงภยัในการลงทุนวา่ หมายถึง 

การท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะน้อยไปกว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะน้อยไปกว่า

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว ้นัน่คือผลตอบแทนจริงอาจจะผนัแปร แตกต่างจาก

ท่ีคาดหวงัไว ้การวดัความเส่ียงการลงทุนมีอยู่หลายวิธี เช่น การวดัค่าพิสัย (Range) 

ระหว่างอัตราผลตอบแทนสูงสุดและตํ่ าสุดท่ีจะเป็นไปได้ การวดัค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) หรือซิกม่า และวดัค่าเบตา้ ซ่ึงเป็นการวดัค่าความ

เส่ียง โดยใชแ้นวความคิดเก่ียวกบัสมการถดถอย (Regression) เป็นตน้ 

อญัญา ขนัธวิทย ์(2546). ไดใ้ห้คาํนิยามว่า เงินลงทุน (Investment Capital) 

หมายถึง ทรัพยสิ์นตีมูล ค่าคามราคาท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลลงทุนและครอบตรองอยู ่

บุคคลหรือนิติบุคคลในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลทั่ว ไป บริษทั ห้างร้าน องค์กรมูลนิธิ 

สถานบนัต่างๆ ตลอกจนองค์กรและภาครัฐบาล ทรัพยสิ์นตีมูลค่าตามราคาตลาดท่ี

บุคคลหรือนิติบุคคลลงทุน และครอบครองอยูห่มายความรวมถึง ทรัพยท่ี์แทจ้ริงและ

มีตวัตนจบัตอ้งได ้เช่น ท่ีดิน อาคาร ทองคาํ เพชรนิลจินดา เคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ 

ทรัพยท์างการเงิน เช่น เงินสด เงินฝาก บตัรเงินฝาก หลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆไดแ้ก่ 

หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู ้เงินลงทุนจึงมีความสําคญัและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic 

Value) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมัน่คัง่ของประเทศ ระดบัการออมและการลงทุนของ

ประเทศวา่สูงหรือตํ่าเพียงใด ประเทศท่ีมีการลงทุนมากย่อมมีระดบัความมัน่คัง่กว่า

ประเทศท่ีมีการลงทุนนอ้ยกว่า เงินลงทุนจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึง

ของโลก 

 เทพณรงค์ นพกรวิเศษ (2540). ศึกษาหลักการซ้ือขายทางเทคนิคกับการ

ทดสอบสมมติฐานประสิทธิ ภาพตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํเอาหลกัการ

ซ้ือขายทางเทคนิค 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบแปรผนั เทคนิค

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบคงท่ี และเทคนิคแนวรับ แนวตา้น มาทาํการทดสอบโดยใชด้ชันี

ราคาปิดรายวนัช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2523 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผลการ

ทดสอบ พบว่าไม่สามารถท่ีจะให้ผลตอบแทนเกินปกติได้ จึงสรุปได้ว่าตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

 Apolinario, R. M. C. et al. (2006). ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของวนัในสัปดาห์

ท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลกั ทรัพยใ์นประเทศแถบยุโรป โดยใชข้อ้มูลผลตอบแทนรายวนั

ของดชันีราคาหลกัทรัพยข์องประเทศเยอรมนั ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน 

ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฏาคม 1997 ถึง 22 มีนาคม 2004 การศึกษา

คร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจาํลอง GARCH และ T-ARCH และจากการศึกษาพบวา่ ตลาดยุโรป



458 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทนุ ปีที่1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

ส่วนใหญ่ไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบวนัในสัปดาห์ เน่ืองจากผลในแต่ละวนัไม่

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจากวนัอ่ืนๆของสัปดาห์ 

 Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006). ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ NYSE และ NASDAQ โดยใช้

ราคาปิดรายวนัของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟว ์เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษา

พบวา่ราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบอนุกรมเวลา จึงทาํให้สมมติฐานของ

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าเป็นท่ีน่าสงสัย 

การทดสอบสมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยช้ีใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารมกัมีการร่ัวไหลออกมาสู่สาธารณชนก่อนวนัท่ี

จะมีการประกาศหรือเผยแพร่อยา่งเป็นทางการดงันั้นเม่ืองานวิจยัต่าง ๆ ไดก้าํหนดให้

วนัท่ีมีประกาศข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการเป็นวนัท่ีถูกนํามาใช้ทดสอบการ

ตอบสนองของราคาหลกัทรัพยแ์ลว้ จึงมกัไดผ้ลการศึกษาวา่ราคาของหลกัทรัพยไ์ม่มี

ผลตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยไ์ดมี้การปรับตวัไปแลว้

ก่อนวนัท่ีจะมีการประกาศขอ้มูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ (Bhattacharya, Daouk, 

Jorgenson and Kehr, 2000) 

 ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา  

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Janett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัองัคารหลงัวนั

จนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

2556 ของหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) ทั้ งน้ีได้แสดงราคา

หลกัทรัพยไ์วใ้นตารางท่ี 1 การศึกษาน้ีได้รวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และใชว้ธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 
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Kbank = b0+b1 Tu +b2 Wed +b3 Thu +b4 Fri +b5 TuAH -------- (1) 

โดยท่ี Kbank  = ราคาปิดหลกัทรัพย ์ณ เวลา t   

Tu  = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 ไม่ใช่วนัองัคาร) 

Wed  = ตวัแปรหุ่นวนัพุธ (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 ไม่ใช่วนัพุธ)  

Thu  = ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสับดี (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 ไม่ใช่วนั 

พฤหสับดี) 

Fri  = ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์ (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 ไม่ใช่วนัศุกร์) 

TuAH  = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ (1 คือ วนั

องัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ) 

 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตัวแปร 

KASIKRONTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ค่าสัมประสิทธ์ิ t-statistic P-Value F-statistic 
Prob.  

(F-Statistic) 

R-

Square 

Tue -0.019027 -0.004696 0.9963 

0.121270 0.987571 0.002520 

Wed 0.438182 0.112182 0.9108 

Thu 0.612299 0.157484 0.8750 

Fri -0.604895 -0.156277 0.8759 

TuAH 5.503876 0.668348 0.5046 

 

ผลการศึกษาราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) จาก

การศึกษาพบวา่ค่า Prob (F-statistic) มากกวา่ 0.05 จึงทาํใหไ้ม่สามารถปฏิเสธ

สมมติฐานหลกันั้นคือ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้อีกทั้งค่า 

P-Value ของสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (X1) วนัพุธ (X2) วนั

พฤหสับดี (X3) วนัศุกร์ (x4) และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ (X5) มีค่า



460 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทนุ ปีที่1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์

ณ ระดบันยัสาํคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากสมการมีค่านอ้ยกวา่ 1 มาก คือ 

0.002520 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระในสมการไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั

แปรตามไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพกล่าววา่ ราคาหลกัทรัพยส์ามารถปรับเปล่ียนไดท้นัที

เม่ือไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัจะสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ตลาดทุนจะมีประสิทธิภาพต่อขอ้มูลระดบัใดจะ

สามารถอธิบายได ้โดยการศึกษาจากสมมติฐานความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า เช่ือว่า

ราคาตลาดในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนในอดีตทั้งหมดของหลกัทรัพย ์และ

ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพใน

ระดบัตํ่า กล่าวถึง การท่ีอตัราผลตอบแทนในอดีต รวมทั้งขอ้มูลตลาดในอดีต ไม่ควร

จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในอนาคต 

 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย

ใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในช่วง

ระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 1 พฤษภาคม 2556 พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่มีความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปรับตวัของราคา

หลักทรัพย์ เกิดจากท่ีผูล้งทุนจาํนวนมากคอยติดตามความเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยน์ั้น และทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์นทาํให้ราคาสะทอ้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง 

ถา้จาํนวนผูล้งทุนในตลาดมีจาํนวนยิ่งมากเท่าใด การแข่งขนักนัซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดทุนก็ยิง่มีมากเท่านั้น และก็จะยิง่ทาํใหร้าคาหลกัทรัพยมี์การปรับตวัเร็วข้ึน ซ่ึงจะ

มีผลทาํให้ตลาดยิ่งมีประสิทธิ ภาพมากข้ึน ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ซ่ึงสอด คลอ้งกบัผลการศึกษาของวรรณรพี 

บานช่ืนวจิิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556). 
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาน้ีได้ศึกษาเพียงหลกัทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจการเงินเพียงหน่ึงธนาคาร ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น 

ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการยืนยนัความมีประสิทธิภาพระดับตํ่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯอ่ืนๆ และ

กลุ่มอ่ืนๆ พร้อมทั้ งขยายระยะเวลาการศึกษา รวมทั้ งทําการทดสอบความมี

ประสิทธิภาพระดับปานกลางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การ

วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นตามทฤษฎี 

แลว้ทาํการศึกษาวา่ เม่ือลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้สามารถทาํกาํไรไดห้รือไม่ 

ดังเช่นปรัชญาการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟทท์ (Banchuenvijit,2008:252) อีกทั้ ง

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจยัท่ีทาํให้

ตลาดหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพวา่เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
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