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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาอตัราผลตอบแทน
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หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ METCO : บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน), SMT : บริษทัสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน), SPPT :บริษทั ซิงเก้ิลพอยทพ์าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), SVI : 

บริษทั6 เอส วีไอ จาํกดั (มหาชน), TEAM : บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ 

CCET:บริษัท 6  แคล -คอมพ์ อี เล็คโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)  

ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 

การวเิคราะห์จากทฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model (CAPM)   

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพยใ์นหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู ้

ลงทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SPPT เพราะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่

ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั  

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 มี 2 หลกัทรัพยคื์อ SMT และ SVI มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงมากกวา่ตลาด ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของ

ตลาดในสัดส่วนท่ีมากกวา่ กล่าวไดว้า่เป็น (Aggressive Stock) 

คําสําคัญ : หลกัทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย,ี หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์, อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาสินทรัพย ์

 

ABSTRACT 

This study aims to determine for 1. To compare the rate of returns and risks 

of common stocks with the rate of returns and market risks, and 2. To compare the 

expected rate of returns under CAPM with the actual rate of return of stocks. The 

stocks in this study are the electronic components sector listed in the Stock 

Exchange of Thailand by selecting 6 securities that include  Muramoto Electron 

Thailand Public Company Limited- METCO, Star  Microelectronics Thailand 

Public Company Limited - SMT, Single Point Part Thailand Public Company 

Limited - SPPT, SVI Public Company Limited - SVI, Team Precision Public 

Company Limited - TEAM and Cal-Com Electronics Thailand Public Company 

Limited - CCET. The research was collected the secondary data from January 1st, 

2011 till December 31st, 2012 and the total period of 489 official working days 

based on Capital Asset Pricing Model (CAPM).  
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The result found that, common stocks in the Electronic Components it has 1 

security investors should be invested in. Include SPPT. That mean these securities 

are undervalued stocks. That mean these securities are overvalued stocks. The SMT 

and SVI have a beta coefficient of more than, there is a positive relationship. 

Securities are hirer risky than the market which indicates that the returns of the 

securities subject to change in line with market returns proportion of more than. 

Securities such as aggressive stock.  

KEYWORDS : Security, Technology Industry, Electronic Components Sector, 

Rate of Return, Risk, Beta Coefficient, Capital Asset Pricing Model 

  1.บทนํา 

 1.1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากส่ือต่างๆ ทาํให้กระแสการลงทุนมีความสําคญั เช่น การลงทุนในหุ้น 

ปัจจุบันราคาหุ้นกําลังเติบโต มีราคาสูงข้ึนต่อเน่ือง การลงทุนในหุ้นทําให้ได้

ผลตอบแทนท่ีดี มีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง และสามารถชนะอตัราเงินเฟ้อได ้นกั

ล ง ทุ น ห ล า ย ท่ า น ร่ํ า ร ว ย ม า จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น  ถื อ เ ป็ น ก า ร ส นับ ส นุ น

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขนั ช่วยเพิ่มศกัยภาพ และ

ภาพลกัษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสําคญัของประเทศ  

และมีคุณประโยชน์อ่ืนๆ อีกนานปัการ ประกอบกบัปัจจุบนัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ สะดวกมากข้ึนดว้ยเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยั ดงักล่าวมา

ทั้งหมดน้ีทาํให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความสําคญั เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ

อย่างยิ่ ง  นอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน เ ช่น ทองคํา 

อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  โดยสามารถทาํรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศจาํนวนมาก ธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองจากความตอ้งการของ
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ตลาดโลก เทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีบทบาทสําคญัในการ

รองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) จึงเป็นการ

ช่วยสนบัสนุนธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใหพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนัได้

ในระดบัโลก พฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ในแง่ของนกัลงทุนท่ีไดจ้ะไดรั้บ

ผลตอบแทนจากหลกัทรัพยใ์นธุรกิจน้ีจาํเป็นตอ้งทราบถึงประเภทความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

จากการลงทุน ขนาดของความเส่ียง และการลดความเส่ียง ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษา

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เห็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีหมวด

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กบั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของตลาด

หลกัทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีคาดหวงั โดยใชเ้ส้น

ตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM) เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ ในเบ้ืองตน้เหมาะแก่การ

นาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีมาเป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับผูส้นใจต่อไป 

 1.2วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ก ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กับอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

 1.3ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 
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ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาจะมีทั้งส้ิน

จาํนวน 6 หลกัทรัพยด์ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

      1. METCO  : บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

                               : MURAMOTO ELECTRON THAILAND PUBLIC COMPANY   

LIMITED 

2. SMT       : บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

(มหาชน) 

                          : STAR MICROELECTRONICS THAILANDPUBLIC 

COMPANY LIMITED 

3. SPPT       : บริษทั ซิงเก้ิลพอยทพ์าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

                      : SINGLE POINT PART THAILAND PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

4. SVI          : บริษทั 6เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน7) 

            : S V I PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. TEAM     : บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

            : TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED 

6. CCET      : บริษทั6 แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน10) 

      : CAL-COM ELETRONICS THAILAND PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

 1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้

ดงัน้ี  

1. เพื่อทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์   
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 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีดียิง่ข้ึน  

3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทาง

ในการลงทุนสําหรับผูล้งทุนว่าจะซ้ือหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์ หรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

 

 1.5 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

1)  

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนภาพกรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น                                                                                         ตัวแปรตาม 

เงินปันผล 

ราคาเปิด

ของดชันี

ตลาด 

ค่าเบตา้ อตัรา

ผลตอบแทน

เฉล่ีย 

ราคาเปิด

ของ 

หลกัทรัพย ์ อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั

(E(Ri)) 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

เกิดขึ้นจริง 

(Ri) 

 

อตัรา

ผลตอบแทน

ของ

หลกัทรัพย ์

ค่าความเส่ียง 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ของตลาด 

ตัว๋เงิน

คลงั 
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2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน: Portfolio Investment  

Harry Markowitz เสนอความคิดแบ่งการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยอ์ยา่งมี

หลกัเกณฑจ์ะช่วยใหก้ารลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสมมติฐานให้นกัลงทุน

ทุกคนหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk-Averse) จึงกระจายความเส่ียงโดยทาํการลงทุนใน

กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนัไปเน่ืองจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัยอ่ม

ถูกกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในระยะเวลาเดียวกันเหมือนๆ กัน และกลุ่ม

หลกัทรัพยน์ั้นจะเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระสิทธิภาพไดต้อ้งมีผลตอบแทนสูงกวา่กลุ่ม

หลกัทรัพยอ่ื์น ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั หรือมีระดบัความเส่ียงตํ่ากว่า ณ ระดบั

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนั (ธีระ ลมัประเสริฐ, 2555) 

2.2 ทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์: Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)  

ความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยน์ั้นเป็นปัจจยัสําคญัในการวิเคราะห์ความ

เส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เป็นระบบโดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นตวับ่งบอก ฉะนั้นในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพโดยดูท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้มากกว่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จึงได้มีการพฒันาทฤษฎีการกาํหนดราคา

หลกัทรัพยข้ึ์นมาเพื่อช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถวเิคราะห์และวดัความเส่ียงระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงได้ซ่ึงทฤษฎี CAPM เป็นตวัแบบการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์ต่างๆให้เหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ (จิรัตน์ สังข์

แกว้, 2543 : หนา้ 249) 

2.3 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2556) “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย  ์ กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM)”  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภท
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หุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใชรู้ปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) และมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลักทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง

กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อ

เป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCP, DCC, 

DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, 

TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วง

วนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ 

และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

นุสรา วีระสุนทร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2556) “การศึกษา

เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวิต โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM : กรณีศึกษาหลกัทรัพย ์MTI, THRE, BKI, 

NKI, TIC และ BLA”  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิตกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์น

การศึกษา คือ หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็น

รายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 4มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 
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วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) 

Weera Weerakhajornsak (2008) “Asset Pricing in Energy Sector: The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3.)เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดว่าจะได้รับและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมี

ผลการวิจยัสรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 

หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, 

SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุน

มี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

3.1 การกาํหนดกลุ่มประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยทาํการสุ่มหลกัทรัพยม์าทาํการศึกษาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์จากทั้งหมด 

11 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย  ์ METCO, บริษทัสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย  ์ SMT, บริษทั ซิงเก้ิลพอยท์พาร์ท 

(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์SPPT, บริษทั6 เอส วีไอ จาํกดั 

(มหาชน7) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์ SVI, บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยใช้
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ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ TEAM  และ6บริษทั6 แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน10) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์CCET 

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ราคาปิดและเงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2. ดชันีตลาด (SET Index) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 3. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี สืบคน้จากสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

              เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา อธิบายกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และ

คาํจาํกดัความ วเิคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตรคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ในหลักทรัพย์ ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้รูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

4. ผลการวจัิย 

ส่วนที ่1: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

METCO

SPPT

TEAM

-0.09 
-0.06 

0.03 
0.07 

-0.07 
0.00 

อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลกัทรัพย์เทียบกบัตลาด 
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รูปภาพที ่4.1 แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   

            จากรูปภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 1) หลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SVI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.072) 

หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 5 หลักทรัพย์ คือ SPPT, 

CCET, SMT, TEAM และ METCO ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.03, 0.00, -0.06, -0.07 และ -0.09 

ตามลาํดบั 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

ธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่า

เท่ากับ 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าทั้ง 6 หลกัทรัพย ์ มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มี

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

METCO

SPPT

TEAM

1.28 

3.16 

1.63 

2.36 

2.24 

1.80 

ความเส่ียงเฉลีย่ของหลกัทรัพย์เทียบกบัตลาด 
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ความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ SMT มีค่าเท่ากบั 3.16 รองลงมาไดแ้ก่ SVI, TEAM, CCET 

และ METCO โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 2.36, 2.24, 1.63 และ 1.28 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

 
 

รูปภาพที่ 4.3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   

จากรูปภาพท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ เบต้าของตลาด

หลักทรัพย์มีค่าเท่ากับ 1.00 เม่ือเปรียบเทียบกับหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  1) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงกวา่

ตลาด มี 2 หลกัทรัพย ์คือ SMT และSVI ซ่ึง SMT มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุด

เท่ากบั 1.28 รองลงมาคือ SVI มีค่าเท่ากบั 1.07  2) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

ตํ่ากวา่ตลาด มี 4 หลกัทรัพย ์คือ CCET, TEAM, SPPT และ METCO ซ่ึง TEAM มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุดเท่ากบั 0.68 รองลงมาไดแ้ก่ CCET, METCO และ SPPT 

โดยมีค่าเท่ากบั 0.65, 0.32 และ 0.23 ตามลาํดบั 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

METCO

SPPT

TEAM

0.32 
1.28 

0.23 
1.07 

0.68 
0.65 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 



13 

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

 

 

ตารางที่ 1 การแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SMT มี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 รองลงมาไดแ้ก่ SVI, TEAM, CCET, SPPT และ METCO โดย

มีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 5.55, 5.03, 3.23, 2.65 และ 1.65 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม พบว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย์ ค่าความ

เส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบค่าความเส่ียงที่

เป็นระบบ (β2
i σ2

m) 

ค่าความ

เส่ียงทีไ่ม่

เป็นระบบ 

(σ2
ei) 

METCO 1.65 0.14 1.51 

SMT 10.00 2.16 7.85 

SPPT 2.65 0.07 2.58 

SVI 5.55 1.53 4.02 

TEAM 5.03 0.62 4.41 

CCET 3.23 0.55 2.68 
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ส่วนที ่3: อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ตามทฤษฎ ีCAPM กบัอตัราผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ อตัรา

ผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

(Ri) 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงัตาม

ทฤษฎี CAPM 

(E(Ri)) 

การตัดสินใจ 

METCO -17.07 7.09 Overvalue 

SMT -20.47 18.98 Overvalue 

SPPT 9.16 5.98 Undervalue 

SVI 11.15 16.47 Overvalue 

TEAM -16.33 11.63 Overvalue 

CCET 1.44 11.14 Overvalue 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี 

CAPM (E(Ri))กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง(Ri) ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตดัสินใจสําหรับ

การลงทุน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

พบว่าเม่ือมาเปรียบเทียบกันโดยหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุนนั้ น เป็น

หลกัทรัพยท่ี์ Ri> E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดบนเส้น

ตลาดทรัพย์ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนัขณะท่ีหลกัทรัพย์ท่ีนักลงทุนไม่ตดัสินใจ

ลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri< E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะ
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เป็นเม่ือเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาด

ทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนัซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SPP 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่

METCO, SMT, SVI, TEAM และ CCET 

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎว่า อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบั

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบัตลาดมีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SVI และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์CCET, TEAM, SPPT, SMT และ 

METCO  

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 

6 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

 2. จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของ

หลักทรัพย์ หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎวา่ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

ของตลาดหลักทรัพย์มีค่าเท่ากับ 1.00 เม่ือเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่า ทุก

หลกัทรัพยมี์ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก หรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก  
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การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) พบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่า

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

 3. จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลอง

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎวา่หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 

1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SPPT เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน  มีจาํนวน 5 

หลกัทรัพย ์คือ METCO, SMT, SVI, TEAM และ CCET เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์

5.2 ข้อเสนอแนะการวจัิย 

5.2.1) ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละ

หลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

2. ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาภายใตแ้บบจาํลอง CAPM เป็นขอ้มูลในอดีต 

(Historical Data) ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อนาคต ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนท่ีประเมินไดม้านั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ เหตุการณ์

ในอนาคตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ในอดีต จึงอาจไม่ไดผ้ลท่ีตรงมากนกัเพราะ

อาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีกระทบได ้ดงันั้น การตดัสินใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล
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อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น การวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั รวมไปถึงการวเิคราะห์อ่ืนๆ เป็นตน้ 

5.2.2) ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การกาํหนดขอบเขตการวจิยัท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 

และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี  

2. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

หลักทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์สําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย  

3. ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จะพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี

เป็นเคร่ืองช้ีนาํเพียงตวัเดียวเท่านั้น จึงเรียกวิธีการศึกษาเช่นน้ีวา่ Single Factor Model 

อย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบติัพบว่า มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

ดงันั้นควรท่ีจะทาํการศึกษาแบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) และ 

Multiple Factor Model ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยัความเส่ียงอ่ืนร่วมใช้ในการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนดว้ย 

เอกสารอ้างองิ 

11กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก

การลงทุนหลกัทรัพย์ กลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดนใช้แบบจําลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย์ (CAPM)” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ

บริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 

จิรัตน์ สังขแ์กว้. (2544). การลงทุน (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ธีระ ลมัประเสริฐ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) “การวเิคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM)” 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 4 

ตุลาคม – ธนัวาคม 2555 

นุสรา วรีะสุนทร และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) “ การศึกษาเปรียบเทยีบความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดประกนัภัยและประกนัชีวติ 

โดยใช้แบบจําลอง CAPM : กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MTI, THRE, BKI, NKI, 

TIC และ BLA”  วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ 

ปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

Weera Weerakhajornsak. (2008). “Asset Pricing in Energy Sector: The Evidence 

 from Stock Exchange of Thailand.” Graduate School, Department of 

 International Business Administration, Bangkok: University of the Thai 

 Chamber of Commerce 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์ โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย์ (CAPM)  

THE ANALYSIS OF RETUEN AND RISK ON THE MEDIA & PUBLISHING  

SERVICE SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)  

ชชัศรัณย ์โชคเจริญพิษิฐ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพย  ์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์2) เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ หลกัทรัพย์

ท่ีนํามาทาํการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ SE-ED - บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) , SMM - บริษทั สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) , SPORT - บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

,TBSP - บริษทั ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั (มหาชน) , TH - บริษทั ตงฮั้ว 

คอมมูนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) , TKS - บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  

วิธีการวิจยั โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554  ถึง 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 (รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ) และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน         

การศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)            

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ผลการวิจัย  พบว่าหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่า อตัราผลตอบแทนของตลาด มี

จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ TH, SMM, TBSP และ TKS โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued ) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือ

และส่ิงพิมพท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดย

หลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) มีจาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ SE-

EDและSPORT 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,หลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ,์ 

อตัราผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

 

Abstract 

  The objectives of this study were: 1. To compare the risk and return of 

investment of the media & publishing service sector by comparing the risk and 

compensation rate of overall market. 2. To compare the actual rate of return and the 

compensation rate estimated of the media & publishing sector under CAPM  model. 

Sets of data used in the research were the six stocks listed on the Stock Exchange of 

Thailand : 1. SE-ED :  Se-Education  Public Company Limited  2. SMM :  Siam 

Inter Multimedia Public Company Limited  3. SPORT :  Siam Sport Syndicate 

Public Company Limited  4. TBSP :  Thai British Security Printing Public Company 

Limited  5. TH : Tong Hua Communications Public Company Limited  6. TKS :  

T.K.S. Technologies Public Company Limited .The Methodology this analysis of 

secondary information based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) theory was 

performed daily for 489 weekdays, starting from January 1st, 2011 to December 

31st, 2012.The results  founded that, securities was of the media & publishing 

service sector it has 4 securities investors should be invested in.  Include TH, SMM, 
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TBSP and TKS. That mean these stocks were undervalued stock. While, The 

securities yield less than the  

expected rate of return on the one securities was of the media & publishing service 

sector it has 2 security investors should not invest was SE-ED and SPORT. This 

mean these securities were overvalue securities. 

Keywords : Stock exchange of Thailand Security, Media & Publishing Sector, Rate 

of Return, Beta Coefficient and Capital Asset Pricing Model 

บทนํา 

 ในตลาดหลกัทรัพย ์ราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกนัจะมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ความคาดหวัง ท่ี มีนักลงทุนมีต่อหลักทรัพย์นั้ น  ๆ ราคาหลักทรัพย์จึงมีการ

เปล่ียนแปลงข้ึน ๆ ลง ๆ ทาํให้นักลงทุนท่ีเป็นเจา้ของหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงท่ีจะ

ขาดทุนเม่ือหลกัทรัพยท่ี์ถือมีราคาลดลง การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมี

ความเส่ียง นักลงทุนจึงต้องรับรู้ถึงความเส่ียงของหลักทรัพย์ เพื่อเลือกลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบตอบแทนคุม้ค่ากบัความเส่ียง การพิจารณาการลงทุนเพื่อหา

อตัราผลตอบแทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ ข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ต่างๆเช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และ

อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้  

 การศึกษาคร้ังน้ี ได้นาํหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ์มาเป็นกรณีศึกษาโดยทําการศึกษาเ ก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ วา่ผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็น

การชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ือง

ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดใน

การพิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือ CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) 

กรอบแนวความคิด 

   ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่าง

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ ใน

การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี :- SE-ED, SMM, SPORT, TBSP, TH 

และ TKS 

 

 

 

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ เบตา้ (β) 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

(E(Ri)) 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด (Rm) 

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี 

การเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อเขา้ใจถึงการวเิคราะห์ความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เพื่อเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจท่ีจะลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป  

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์  

 ความเส่ียงของการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์คือ โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บ

อตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดเอาไวย้ิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่

แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้นย่อมมีความเส่ียงสูงข้ึน ในการวิเคราะห์การลงทุน

โดยทัว่ไปถือวา่ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง

สูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อชดเชยความเส่ียง  

( Karfakis&Moschos อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545 , หนา้ 171 ) 

 การวดัความเส่ียง สามารถวดัระดบัความเส่ียงไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์เบตา้

(β) อนัเป็นค่าท่ีบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบหลกัทรัพย ์ โดยเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นการวดัความอ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์น่ึงต่อความเส่ียงของตลาด เพื่อดูความสัมพนัธ์วา่อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ีคาดหวงัจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรในระดบัอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป (Copeland & Wesron อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545, หนา้

44 – 45) 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

 ธีระ ลมัประเสริฐและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) เป็นตวัแบบท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานของ
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หน่วยลงทุนทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์

สมยัใหม่ใน ค.ศ.1952 ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํ

ทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกต์เป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ หรือเป็นท่ีรู้จกักนั

อย่างกวา้งขวางว่าแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ จะแสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพ

ของความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับความเส่ียงความเส่ียงในท่ีน้ี

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถกาํจดั

ออกไปได ้ โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยต่์างๆ เพื่อลดความเส่ียงความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกบริษทัอนั

ส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หุ้นของบริษทั อย่างไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษทัย่อมจะไดรั้บ

ผลกระทบเหล่าน้ีมากน้อยต่างกัน หุ้นของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบมากโดย

เปรียบเทียบกบัหุน้อ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวไดว้า่เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง 

หุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบตํ่า ซ่ึงสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดไดก้็สามารถ

ทราบดชันีหรือระดบัโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ด ้

ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(Beta coefficient) เรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: 

β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์กบัผลตอบแทนของตลาดค่าเบตา้ (β) ดงันั้น ตามตวัแบบการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์ CAPM แสดงให้เห็นวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เท่ากบัอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์

ปราศจากความเส่ียงบวกส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาดคูณด้วยค่าเบต้าของ

หลกัทรัพยน์ั้น หรือเท่ากบั Rf + [E(Rm) - Rf] βiและเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการตามระดบัค่าเบตา้ท่ีคาํนวณไดโ้ดยใช ้CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ซ่ึงประกอบด้วยอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัรา



25 

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

 

การเปล่ียนแปลงของราคาท่ีคาดไว ้สามารถประเมินไดว้า่หลกัทรัพยใ์ดราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Overpriced) หลกัทรัพยใ์ดราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) และ

หลกัทรัพยใ์ดมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair Priced) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติยาพร คชาอนนัตแ์ละกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชย

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities 

Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 

แต่มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่า

ตลาด โดยมีอตัราตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

 อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจบริการโดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจบริการ และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มธุรกิจบริการกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยในหมวดธุรกิจบริการ จาํนวน 5 หลกัทรัพย  ์ ผลการศึกษาพบว่า

หลกัทรัพย ์BIGC MAKRO ROBINS CPALL และ HMPRO มีค่าสัมประสิทธ์เบตา้

นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ย

กว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ นักลงทุนจึงควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไว ้

 Weera Weerakhajornsak (2550) ศึกษา Asset Pricing in Energy sector: The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand  ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานบางตวัมีอตัราผลตอบแทนไปในทิศทางตรงกนัข้าม การศึกษาเร่ืองอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงตอ้งนาํขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ การบริหารงานของบริษทั 

ฯลฯ มาพิจารณาดว้ย การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูง

ควรคาํนึงถึงความเส่ียง เพราะความเส่ียงสูงอาจจะให้อตัราผลตอบแทนสูงหรือตํ่า 

ความเส่ียงดงักล่าวศึกษาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก และส่วนใหญ่ประมาณ 2 

ใน 3 ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลังงานมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

พลงังานเป็นตลาดขาลง นอกจากน้ีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานบางราบมีความเส่ียงท่ี

ไม่เป็นระบบสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้น ควรจะมีการกระจายการลงทุน เพื่อ

ขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการ

ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ ในการศึกษาวจิยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

 1. SE-ED :  บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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 2.SMM  :  บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 3. SPORT :  บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน)  

 4. TBSP  :  บริษทั ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 5. TH  :  บริษทั ตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 6. TKS  :  บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดงัน้ี 

 1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ ์ (ราคาปิดรายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั    

 3. เงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ สืบคน้จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 489 วนั      

 4. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั  

สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล อธิบายเก่ียวกบักรอบแนวคิดและทฤษฎี วิเคราะห์

เชิงปริมาณ ใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ค่าเบต้าสัมประสิทธ์ิและอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

 

 

 



28 

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

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 
 

รูปภาพที ่1 แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

 ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 

เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี   

 1. หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

TH, SMM, TBSP และ TKS ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ TH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.34 

รองลงมาไดแ้ก่ SMM, TBSP และ TKS โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.30, 0.16 

และ 0.10 ตามลาํดบั       

 2. หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

SE-ED และ SPORT โดยอตัราผลตอบแทนของทั้งสองหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั -0.01   
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รูปภาพที ่2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

 ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาด กบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพพ์บวา่ ความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกว่า

ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ TH, SMM, TBSP, TKS และ SPORT ซ่ึงความเส่ียง

ของ TH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 6.67 รองลงมาไดแ้ก่ SMM, TBSP, TKS และ SPORT 

โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.32, 3.23, 2.12 และ 1.55 ตามลาํดบั ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SE-ED ซ่ึงความเส่ียง

ของ SE-ED มีค่าเท่ากบั 1.13  
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รูปภาพที ่3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์

 ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก 

โดยมีค่าน้อยกว่า 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ TKS มีค่า

เท่ากบั 0.91 รองลงมาไดแ้ก่ SPORT, SMM, SE-ED, TH และ TBSP มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.32, 0.31, 0.30, 0.24  และ 0.07 ตามลาํดบั  

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์TH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

44.48 รองลงมาไดแ้ก่ SMM, TBSP, TKS, SPORT และ SE-ED โดยมีค่าความเส่ียง

รวมเท่ากบั 18.63, 10.43, 4.51, 2.39 และ 1.27 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความ

เส่ียงรวม โดยหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ  

 ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ เพื่อการตดัสินใจสําหรับการ

ลงทุน  

 

 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบว่า สามารถ

แยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้แบบจาํลอง CAPM มี 5 หลักทรัพย ์ได้แก่ SMM, 

SPORT, TBSP, TH และ TKS  

2. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง น้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่   SE-ED 
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รูปภาพที่  4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ด้วยกราฟเส้น 

Security Market Line (SML) 

 จากรูปภาพแสดงให้เห็นวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ SMM, SPORT, 

TBSP, TH  และ TKS โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น แสดงว่า

หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการ

ลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึนส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี

ค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line(SML ) 

คือ หลกัทรัพย ์SE-ED  เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุง

ทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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สรุปผลการวจัิย      

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งผลการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี        

 1. ผลการศึกษาปรากฏวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

0.07 โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพส์ามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ  TH, 

SMM, TBSP และ TKS ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มี

จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ SE-ED และ SPORT   ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่า

เท่ากับ 1.15 โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่

ตลาด   

2. จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด       

 3. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลอง

การกําหนดราคาหลักทรัพย์  (CAPM) กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของ

หลกัทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2554 – 28 ธนัวาคม 2555 ผล

การศึกษาปรากฎว่าหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลักทรัพย ์

ไดแ้ก่ SMM, SPORT, TBSP, TH  และ TKS  เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเ ร่ือง“การศึกษาเปรียบเทียบความเ ส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลักทรัพย์ SMM,SPORT,TBSP, TH,TKS และ SE-ED ผูว้ิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจลงทุน

หลกัทรัพยห์มวดอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์พียงหมวดเดียวเท่านั้น 

โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม 

ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน       

 2.  การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM คร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น แต่ในโลกของความเป็นจริงแลว้การ

วเิคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน

ข้อเสนอแนะการวจัิยในคร้ังถัดไป   

1. การวิจยัในคร้ังน้ีผลจากการวิจยั ใช้สําหรับประกอบการตดัสินใจของนกั

ลงทุน ในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ท่านั้น โดยพิจารณาจากความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนในแต่ละหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ตามการลงทุนนักลงทุนควรจะลงทุนใน

หมวดอุตสาหกรรมอ่ืน นอกจากหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์พื่อกระจายความเส่ียง

และลดความเส่ียง   

2. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบบจาํลอง CAPM เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต  

( Historical Data ) ซ่ึงการประเมินจะมีสมมุติฐานวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนใน

อดีต จะเกิดข้ึนอีกในอนาคต จึงอาจไดผ้ลท่ีไม่ตรงนกัเพราะอาจมีปัจจยัหลายอยา่งมา

กระทบ ดงันั้นผูล้งทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์

สภาพเศรษฐกิจ การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM 

(THE COMPARISIONS OF RATE OF RETURN AND RISK OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR BY 

CAPITAL ASSET PRICING MODEL CAPM) : THE CASE STUDY OF TRUE, 

TWZ, ADVANC, MFEC SYNEX AND THCOM ) 

จนัทิมา เหล่าคะเน1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ และ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใชเ้คร่ืองมือในการ

วเิคราะห์ราคาหลกัทรัพยใ์นรูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model : CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

หลกัทรัพยม์ูลค่าตลาด (Market Capitalizati1on)  ท่ีเลือกมา 6 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 

TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ทาํการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 

489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model)  

ผลการศึกษาพบว่า  หลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มี 4 หลกัทรัพย ์ 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

มี 2 หลกัทรัพย ์คือ TRUE และ TWZ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is 1.) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the information and communication technology sector and 

market rates of return. 2.) To comparison of the required rate of return and expected 

rates of return for securities in the information and communication technology 

sector. The securities in the study are in the information and communication 

technology sector on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks with 

market capitalization up to 6 securities. Include TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, 

SYNEX and THCOM. The research was collected the secondary data from January 

1, 2011 till December 28, 2012 and the total period of 489 official working days 

based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The result founded that, securities in the information and communication 

technology sector it has 4 securities in. Include ADVANC, MFEC, SYNEX and 

THCOM. That mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the 

information and communication technology sector it has 2 securities are TRUE and 

TWZ. This mean these securities are overvalue securities.  

Keyword : Stock exchange of Thailand, The information and communication 

technology sector. 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศเรามีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อาจเกิด

จากการเมืองภาย ในประเทศ, เศรษฐกิจโลก, การแข็งค่าของค่าเงิน อตัราแลกเปล่ียน 

หรือ นโยบายต่างของภาครัฐท่ีกระตุน้เศรษฐกิจ เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย ทาํให้ผู ้

ลงทุนตอ้งการแสวงหาแหล่งลงทุน  ท่ีจะลงทุนแลว้ไดผ้ลกาํไรกลบัคืนมาให้ไดม้าก

ท่ีสุด  ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินประเภทต่างๆ  ฝากประจาํท่ีไดอ้ตัราดอกเบ้ียกลบัคืน

มาในอตัราท่ีสูง,การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์การลงทุนค่อนขา้งสูง แต่การลงทุน ท่ี

น่าสนใจอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยมี์ทั้งกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ทั้งสินคา้และ บริการให้เลือก แต่ละ

หลกัทรัพยด์งักล่าว มีการเปล่ียนแปลง เกิดข้ึนตลอดเวลา ทาํให้ผูล้งทุนและนกัลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ จะตอ้งมีการพิจารณาและวิเคราะห์แต่ละหลกัทรัพย ์ถึงความเส่ียงท่ีจะ

เกิดข้ึนกับอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับ และระดับราคายงัขายตามสภาวะตลาด และ

พฤติกรรมการลงทุน ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์ อาจจะข้ึนอยูก่บัดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นตน้ ซ่ึงสภาวะเหล่าน้ีเป็น

สาเหตุท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ทาํให้การบริหารความเส่ียงหรือ ควบคุม

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะตอ้งมีการพิจารณาโดยการวิเคราะห์ความ

เส่ียง เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถกาํหนดทิศทางการลงทุนตามความตอ้งการ ยอมรับความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูล้งทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ควรมีข้อกาํหนดในการ

พิจารณา ในการลงทุนระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน,ความเส่ียง 

และการกระจายความเส่ียง เพื่อมาประกอบพิจารณาก่อนการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นําหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาเป็นกรณีศึกษา โดยทาํการศึกษาเก่ียวกบั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บเป็นเท่าไหร่และความเส่ียงมีมากน้อยเพียงใด  จากการขายหรือเพิ่มการลงทุน

ของกิจการได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีราคาหลักทรัพย์  CAPM  เป็นแนวทางในการ

พิจารณาการตดัสินใจ 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับและความเส่ียงของหลักทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใชเ้คร่ืองมือในการ

คาํนวณราคาหลกัทรัพยใ์นรูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ขอบเขตในการวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งดัชนี SET100 ราคาปิดของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) มา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1. TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. TWZ: บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

3. ADVANCE: บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

4. MFEC: บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

5. SYNEX: บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

6. THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหมวดธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ช่วงระยะเวลาไดศึ้กษา คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมตน้นับตั้งแต่วนัทาํการสุดทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554 ยอ้นกลบัไป 489 วนัทาํการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์อตัราผลการตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นแนวทางสาํหรับการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย ์

2. ใช้เป็นขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์ 

และทิศทางในการลงทุนสําหรับผูล้งทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด  

3.  ทําให้ผู ้ลงทุนมีข้อมูลในการเลือกตัดสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยม์ากข้ึน 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราผลตอบ แทนของ

หลกัทรัพย ์กลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร และ

อตัราผลตอแทนของ

ตลาด 

ราคาปิดของแต่ละวัน

ทาํการของหลักทรัพย ์

ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศแ ล ะก าร

ส่ือสาร 

 

ดชันี SET INDEX 

อตัราผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 ปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับ

ของห ลัก ทรั พย์ก ลุ่ ม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

2 . ค่ า เ บ ต้ า ข อ ง

ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

3.อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ความเส่ียงจากรการลงทุน (Risk) หมายถึง การ

ลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนมีความไม่แน่นอนเพิ่มข้ึนเท่าไหร่ การลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน

เท่านั้น จากการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป ถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความ

เส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง

สูง ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพิ่มข้ึน เพื่อประกนัความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 

2547) 

แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน การลงทุน คือ การออม เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนของ

การออมท่ีเพิ่มข้ึน (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และพฒันะ มรกตสินธ์ุ, 2554) โดยการ

ซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดย

มุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดก้ระแสเงินสด จากการลงทุน และมุ่งหวงัใหไ้ดห้ลกัทรัพย ์เพื่อให้คุม้

กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส ท่ีสูญเสียไป รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ตลอดระยะเวลาการลงทุน (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน , 2552 ) 

 ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการ

ประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้อง

หลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎี

หรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียกกนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset 

pricing model) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของ

หลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ผ่านอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียง

หรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ 

สังข์แก้ว, 2547, หน้า 244) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดได้ว่า 

หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคา

ตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) (สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 
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 แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์การลงทุน

หลกัทรัพยป์ระเทศทุนหุ้นสามญั กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดย

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทน และความเส่ียง กับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดย

ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN TASCO, TPIPL, KWH และ SCC 

ซ่ึ ง เ ป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม Overvalued หลักทรัพย์ก ลุ่มว ัสดุ ก่อสร้าง ท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตาม

ลาดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, 

SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued  

นุสรา วีระสุนทร และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวด

ประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ

เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั

และประกนัชีวติกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด และเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบอนัตราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยสรุป

ผลการวิจยัดงัน้ี หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตจาํนวน 3 หลกัทรัพยท่ี์

ควรซ้ือ BKI, TIC และ BLA มูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ MTI, THRE และ NKI โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)   

นฤมล ถมัภบ์รรฑุ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

การวเิคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญักลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM)  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงิน และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงินกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการศึกษา

ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั ในหมวดธุรกิจธนาคาร 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BBL, CIMBT, KBANK 

และ TISCO ระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 รวม 314 วนั

ทาํการ โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย ์BBL KBANK และ TISCO มีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ย

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ในทางตรงกนัขา้ม หลกัทรัพย ์ CIMBT มี

ความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

อตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

มากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ  

 ธีระ ลมัประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตวัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกั

ลงทุน โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP 

มีค่าเบตา้มากกว่า 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบว่ามี 1 หลกัทรัพย ์ท่ีมีราคาตลาดตํ่ากว่าความเป็นจริง (Undervalued) คือ 
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ESSO และหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกว่าความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่ PTT, 

BANPU, IRPC, ESSO และ TOP 

กิตติยาพร คชาอนนัต ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษา

วิจยัการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

(1) ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด (2) 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

การชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์  

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 และมีค่าเป็นบวก แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงหมายถึง ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในอตัราส่วนท่ีน้อยกว่าโดยมีอตัราตอบ

แทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึน ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ

เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรท่ีใหใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1.) ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพย์ โดยเลือกหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) มา 6  หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ (1) TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
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(มหาชน) (2) TWZ: บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (3) 

ADVANCE: บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (4) MFEC: บริษทั 

เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) (5) SYNEX: บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) (6) THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

2.) ดชันี SET100 จากรายงานการซ้ือของหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 

3.) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้ น 1 ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ กรอบ

แนวความคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

กบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนเฉลีย่  

หน่วย เป็น % 

ความเส่ียง 

Market 0.07 1.15 

TRUE -0.01 2.72 

TWZ 0.00 2.79 

ADVANC 0.20 1.78 

MFEC 0.08 1.89 

SYNEX 0.09 2.02 

THCOM 0.31 2.96 
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จากตารางท่ี 1 เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร กับตลาด ผลลัพธ์ท่ีได้จาก การคํานวณแสดงในภาพ 1 แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในทางลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแต่ละหลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 

 (0.01) 

 0.00   0.20   0.08   0.09   0.31  

 2.72   2.79  

 1.78   1.89   2.02  

 2.96  

 (1.00)

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

อตัราผลตอบแทน 

ความเสี่ยง 

กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 

 (0.01) 

 0.00  

 0.20  

 0.08   0.09  

 0.31  

 0.07  

 (0.10)

 -

 0.10

 0.20

 0.30

 0.40

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ในกลุม่

อตุสาหกรรมเทคโนโลยี 

อตัราผลตอบแทนตลาด 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยกีบัตลาด 

 

จากตารางท่ี  3 เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคํานวณเฉพาะอัตรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกบัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 4 หลกัทรัพย์

คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อตัราตํ่ากวา่ตลาด

คือ TRUE และ TWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กบัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดทั้ง 6 หลกัทรัพย ์คือ TRUE, 

TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ไม่มีหลกัทรัพยท่ี์อตัราตํ่ากว่า

ตลาด 

กราฟเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 

 2.72   2.79  

 1.78   1.89   2.02  

 2.96  

 1.15  

 -
 0.50
 1.00
 1.50
 2.00
 2.50
 3.00
 3.50

ความเสี่ยงในกลุม่อตุสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร 

ความเสี่ยงตลาด 
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ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิ เบต้าของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กบัตลาด 

 จากตารางท่ี  5หลักทรัพย์ท่ี มีค่ าสัมประสิท ธ์ิ เบต้ามากกว่า  1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 1 หลกัทรัพย ์คือ THAICOM ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) 

 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

มี 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, TWZ, MFEC และ SYNEX ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด 

แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลักทรัพย์นั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด คือ

หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงน้อยกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวว่า

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 

กราฟเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด  
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 หลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากนั และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มี 1

หลกัทรัพย ์คือ TRUE ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด และผลตอบแทนท่ีได้รับ จาก

หลกัทรัพยน์ั้น เท่ากบัผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงเท่ากบัตลาด

ในทิศทางเดียวกนั 

ตารางที่  6  เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนที่

ต้องการ (%) 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงั (%) 

การตัดสินใจ 

TRUE -11.76 15.51 Overvalued 

TWZ -6.05 13.81 Overvalued 

ADVANC 62.56 12.25 Undervalued 

MFEC 23.50 7.51 Undervalued 

SYNEX 23.92 12.66 Undervalued 

THCOM 93.02 18.89 Undervalued 

จากตารางท่ี 6 แสดงถึงหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่า

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, TWZ, MFEC และ 

SYNEX โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 2 บริษทั คือ TRUE และ TWZ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued) เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 จากตารางท่ี 7 สามารถนาํมาสร้างเป็น Security Market Line (SML) ไดแ้สดง

ในภาพ 5 จากภาพแสดงให้เห็นวา่ หลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้น SML ไดแ้ก่ ADVANC, 

MFEC, SYNEX และ THCOM เป็นหลกัทรัพยท่ี์สูงกวา่ ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่

เส้น SML ไดแ้ก่ TRUE และ TWZ 

อภิปรายผล 

 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัตลาด ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส่วนใหญ่สูงกวา่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ซ่ึง มี 4 หลกัทรัพย ์คือ 

ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ส่วน หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมีเพียง 2 หลกัทรัพย ์คือ TRUE และTWZ 

 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกวา่ 1และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 1หลกัทรัพย ์คือ THCOM ส่วนหลกัทรัพย์
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ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มี 4 หลกัทรัพย ์คือ 

TWZ, ADVANC, MFEC และ SYNEX ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เท่ากบั 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย ์คือ TRUE 

 3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ กับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 4 หลักทรัพย์ คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ส่วน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 2 

หลกัทรัพย ์คือ TRUE และ TWZ 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรวิเคราะห์ศึกษาการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุน

ในกลุ่มอ่ืนดว้ย 

2.ภายใตค้วามแตกต่างของสถานการณ์ทั้งทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อ อตัราผลตอบแทนของตลาด และความเส่ียง และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของนกัลงทุน ของหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่ม อาจแตกต่างกนัไป ผูศึ้กษาอาจใช้

ทฤษฏีและแนวความคิดอ่ืน เพื่อเพิ่มความแม่นยาํในการตดัสินใจหรือเปรียบเทียบ ให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ AOT, BTC, BMCL, PSL  และ  RCL   

(The  Comparative  Study  of  Risk and Rates of  Return on  the Service industry  by  

Capital  Asset  Pricing  Model  (CAPM) : 

The  case  Study  of   AOT,  BTC,  BMCL, PSL  and  RCL 

  นภสัสิริ  ตรีภพ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ โดยใช้รูปแบบจาํลองการกําหนดราคา

หลักทรัพย์ (CAPM)ในการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงมีหลักทรัพย์ใน

การศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, BTC, BMCL, PSL และ RCL  

ทาํการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวนั โดยทาํการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 489 วนัทาํการ  

เคร่ืองมือท่ีใชท้าํการศึกษาในคร้ังน้ีคือ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset  

Pricing  Model) 

ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีผูล้งทุนควรจะ

ลงทุนซ้ือมี 2 หลกัทรัพย ์คือ AOT และ BTCโดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ี

ควรจะเป็น  (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีผูล้งทุนไม่ควร 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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คือ BMCL, PSL และ RCL ซ่ึงหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

คําสําคัญ : หลกัทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ, อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง,         

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์  

ABSTRACT 

The purpose of this study is 1. To study and compare the rates of return and 

risk of an investment of the securities in services industry. 2. To compare between 

real rates of return and expected rates of return on the securities in service industry. 

The model valuation (CAPM) in the decision to buy or sell securities which are the 

securities in service industry listed on the Stock Exchange of Thailand, including 

AOT, BTC, BMCL, PSL and RCL studies using secondary data daily. The data 

collected from January 1st, 2011 until December 31st, 2012 for a total period of 489 

official trading days all the tools used in this study. Theoretical analysis of CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

The result found that, the securities in service industry investors should 

invest in 2 securities with the AOT and BTC. These securities are valued lower than 

it should be (Undervalued). The securities in service industry, investors should not 

purchase the securities is 3 securities with the BMCL, PSL and RCL which these 

securities are valued higher than it should be (Overvalued). 

KEYWORDS : SECURITY, SERVICE INDUSTRY, RATES OF RETURN, 

RISK, BETA COEFFICIENT, CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

  
 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัผูท่ี้มีเงินออมและตอ้งการบริหารเงินออมให้เกิดประโยชน์ หรือ

ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงสุดนอกเหนือจากการฝากเงินกบัธนาคาร ยงัมีการลงทุนอีก

หลายอย่างท่ีจะเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมไดคื้อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ซ่ึงก็เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีน่าสนใจสําหรับผูท่ี้ตอ้งได้รับอตัราผลตอบแทนสูง
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นอกจากการฝากเงิน และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยั

ทางการลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงนั้น รวมไปถึง

การวิเคราะห์ถึงปัจจยัพื้นฐาน และความสําคญัถึงอตัราผลตอบแทนและปัจจยัความ

เส่ียงท่ีจะไดรั้บหลกัจากการลงทุนในหลกัทรัพยอี์กดว้ย การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

นั้นเป็นท่ีทราบกนัอยู่แลว้ว่าให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการฝากเงินไวก้บัธนาคาร  

แต่ในขณะเดียวกนันกัลงทุนก็ตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีตามมาหลงัจากไดท้าํการ

ลงทุนไปแลว้นั้น  ในเม่ือเราไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะไดรั้บไม่ได ้นกั

ลงทุนเองก็ควรท่ีจะเตรียมรับมือกบัความเส่ียงโดยนักลงทุนนั้นจะตอ้งพิจารณาถึง

อตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

เพื่อใหน้กัลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการมาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์วา่มีความเส่ียงมากนอ้ย

เพียงใดจากการลงทุนโดยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีราคาหลักทรัพย์ CAPM เป็น

แนวทางในการพิจารณาการตดัสินใจ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวังของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการโดยใช้รูปแบบจําลองการตั้ งราคา                                                          

หลกัทรัพย ์ (CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์

ขอบเขตในการวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งดัชนี SET100 ราคาปิดของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือก

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) มา 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
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1. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  (AOT) 

2. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)  (BTC) 

3. บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   (BMCL) 

04. 0บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)   (PSL) 

5. บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)   (RCL) 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงระยะเวลาไดศึ้กษา คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนั

ทาํการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554 ยอ้นกลบัไป 489 วนัทาํ

การ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. นกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนสามารถวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ และวเิคราะห์คามเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการได ้

 2. นกัลงทุนสามารถนาํผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อวางแผนสําหรับการลงทุน

ในกลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการได ้
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ความเส่ียงจากรการลงทุน (Risk) หมายถึง การ

ลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนมีความไม่แน่นอนเพิ่มข้ึนเท่าไหร่ การลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน

เท่านั้น จากการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป ถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความ

เส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง

สูง ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพิ่มข้ึน เพื่อประกนัความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 

2547) 

แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน การลงทุน คือ การออม เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนของ

การออมท่ีเพิ่มข้ึน (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และพฒันะ มรกตสินธ์ุ, 2554) โดยการ

ซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดย

มุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดก้ระแสเงินสด จากการลงทุน และมุ่งหวงัใหไ้ดห้ลกัทรัพย ์เพื่อให้คุม้

กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส ท่ีสูญเสียไป รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

อตัราผลตอบ แทนของ

หลกัทรัพย ์กลุ่มอุมสา

หกรรมบริการอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 

ราคาปิดของแต่ละวัน

ทาํการของหลักทรัพย ์

ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม

บริการ 

 

ดชันี SET 100 

อตัราผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 ปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับ

ของห ลัก ทรั พย์ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมบริการ 

2 . ค่ า เ บ ต้ า ข อ ง

ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมบริการ 

3.อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ 
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ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ตลอดระยะเวลาการลงทุน (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน , 2552 ) 

 ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการ

ประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้อง

หลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎี

หรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียกกนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset 

pricing model) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของ

หลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ผ่านอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียง

หรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ 

สังข์แก้ว, 2547, หน้า 244) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดได้ว่า 

หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคา

ตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) (สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

 แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์การลงทุน

หลกัทรัพยป์ระเทศทุนหุ้นสามญั กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดย

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทน และความเส่ียง กับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดย

ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN TASCO, TPIPL, KWH และ SCC 

ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม Overvalued หลักทรัพย์กลุ่มว ัสดุก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลักทรัพย์ เรียง
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ตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, 

SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued  

นุสรา วีระสุนทร และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวด

ประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ

เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั

และประกนัชีวติกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด และเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบอนัตราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยสรุป

ผลการวิจยัดงัน้ี หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตจาํนวน 3 หลกัทรัพยท่ี์

ควรซ้ือ BKI, TIC และ BLA มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued)ส่วนหลกัทรัพย์

ท่ีควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ MTI, THRE และ NKI โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)   

นฤมล ถมัภบ์รรฑุ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

การวเิคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญักลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใชรู้ปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) โดยมีวตัถุ

ประส่งเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงิน และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงินกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการศึกษา

ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั ในหมวดธุรกิจธนาคาร 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BBL, CIMBT, KBANK 

และ TISCO ระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 รวม 314 วนั

ทาํการ โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย ์BBL KBANK และ TISCO มีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ย

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ในทางตรงกนัขา้ม หลกัทรัพย ์ CIMBT มี

ความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั
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อตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

มากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ  

 ธีระ ลมัประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตวัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกั

ลงทุน โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP 

มีค่าเบตา้มากกว่า 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบว่ามี 1 หลกัทรัพย ์ท่ีมีราคาตลาดตํ่ากว่าความเป็นจริง (Undervalued) คือ 

ESSO และหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกว่าความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่ PTT, 

BANPU, IRPC, ESSO และ TOP 

กิตติยาพร คชาอนนัต ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษา

วิจยัการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

(1) ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด (2) 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

การชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์  

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 และมีค่าเป็นบวก แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงหมายถึง ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในอตัราส่วนท่ีน้อยกว่าโดยมีอตัราตอบ
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แทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึน ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ

เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

Weera Weerakhajornsak (2008) ได้ทาํการศึกษางานวิจยัเร่ือง “Asset 

Pricing in  Energy  Sector : The  Evidence  from Stock Exchange of Thailand”  โดย

มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2)เพื่อเปรียบเทียบ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีได้รับของ

ตลาด 3)เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน พบวา่ ผูล้งทุนควรจะลงทุน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH และ SCG โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนไม่ควรจะลงทุน คือ AI, BCP, 

EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, และIRPC โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรท่ีใหใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1) ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพย ์ โดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า

ตลาด (Market Capitalization) มา 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1.บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) (AOT) 2. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั  (มหาชน)(BTC)  

3.บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) 4. 0บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง0 จาํกดั 

(มหาชน) (PSL) 5. บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) (RCL 
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2) ดชันี SET100 จากรายงานการซ้ือของหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 

3) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ 

กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้

สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรมบริการกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด  ไดผ้ล

การศึกษาดงัแสดง ในตารางท่ี  1 เปรียบเทียบระหวา่งอตัราแลกเฉล่ียผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการและอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและ

ความเส่ียงของตลาด 

หลกัทรัพย ์ Return Risk 

SET Index 0.07 647.75 

AOT 0.21 2024.73 

BTC 0.20 7884.77 

หลกัทรัพย ์ Return 1554.06 

PSL -0.04 1331.48 

RCL -0.14 2200.56 
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ภาพ 1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  ในช่วง 

ระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555   ทีม่า  : จากการคาํนวณ  

แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการและอตัราผลตอบแทนของตลาด แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรม

บริการ ในช่วงระยะเวลา1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

ดงัน้ี 

 1) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

AOT  และ  BTC  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ AOT  มีค่า 0.21  และ  BTC  มีค่า  0.20 

 2) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ คือ 

BMCL, PSL และ RCLโดยอตัราผลตอบแทน มีค่าเท่ากบั 0.01, -0.04 และ -0.14  

ตามลาํดบั 

-0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30

AOT

BMCL

RCL

อัตราผลตอบแทน 
AOT

BTS
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ภาพ 2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  ในช่วงระยะเวลา

ระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555   ทีม่า  : จากการคาํนวณ  

 จากรูปภาพท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดกบัความเส่ียง

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 

31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 

เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ทั้งหมดเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย BTC มีความเส่ียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 4.02 

รองลงมา คือ RCL, AOT, BMCL และ PSL โดยความเส่ียงของทั้ง 4 หลกัทรัพยมี์ค่า

เท่ากบั 2.12, 2.04, 1.78 และ 1.65 ตามลาํดบั 

ส่วนที ่2 : ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม  
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ภาพ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555     

ทีม่า: จากการคาํนวณ  

 จากรูปภาพท่ี 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 ผล

การศึกษาพบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมีค่าน้อยกว่า 

1.0 ซ่ึงหลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากท่ีสุด คือ AOT มีค่าเท่ากับ 0.91 

รองลงมาไดแ้ก่  RCL, BTC, PSL และ BMCL  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.88, 

0.86, 0.80 และ 0.69 ตามลาํดบั  

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนที่

ต้องการ (%) 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงั (%) 

การตัดสินใจ 

AOT 60.52 14.43 Undervalued 

BTC 34.52 13.81 Undervalued 

BMCL -1.38 11.70 Overvalued 

PSL -8.90 13.07 Overvalued 

RCL -27.46 14.06 Overvalued 

 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี
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ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน  2  หลกัทรัพย ์คือ  AOT  

และ  BTC 

 2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน  3  หลกัคือ  BMCL, 

RCL และ PSL 

 
 

ภาพ 4 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  

           ทีม่า: จากการคาํนวณ 

 จากรูปภาพท่ี 4 หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market 

Line (SML) ไดแ้ก่ AOT และ  BTC  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและ

คุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว้

เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึนส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการซ่ึงจะตํ่ากว่าเส้น 

Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์BMCL, PSL และ RCL เน่ืองจากการ

ชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า  overvalue  ทาํให้ไม่

AOT, 14.15 

BTC, 16.81 
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RCL, -67.97 
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มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือ

ขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1.การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ  ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่สูงกว่าอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของตลาดซ่ึงมี 3 หลกัทรัพย ์คือ  BMCL, RCL และ PSL ส่วน หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการท่ีมีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงตํ่ ากว่าตลาดมีเพียง 2 

หลกัทรัพย ์คือ AOT และBTC 

 2.การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้  หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย

กว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มี 5 หลกัทรัพย ์ คือ AOT, RCL, BTC, PSL 

และ BMCL  ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด  แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้น

จะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงน้อยกว่าความเส่ียง

ของตลาดในทิศทางเดียวกนั 

 3.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 2 หลกัทรัพย ์คือ AOT และ BTC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

มี 3  หลกัทรัพย ์คือ BMCL, RCL และ PSL 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1.ควรวิเคราะห์ศึกษาการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมบริการโดยนาํไปลงทุนในกลุ่มอ่ืนดว้ยเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2.ภายใตค้วามแตกต่างของสถานการณ์ทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อ อตัราผลตอบแทนของตลาด และความเส่ียง และพฤติกรรมการ
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ตดัสินใจของนกัลงทุน ของหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่ม อาจแตกต่างกนัไป ผูศึ้กษาอาจใช้

ทฤษฏีและแนวความคิดอ่ืน เพื่อเพิ่มความแม่นยาํในการตดัสินใจหรือเปรียบเทียบ ให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

3. ผู ้ศึกษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกําไรราคา 

(Arbitrage Pricing Theory : APT) หรือ Fama 3 Factors  (F-3-F) มาใชเ้พิ่มเติมในการ

หาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ โดยใช้ตัวแบบจําลอง 

CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA และ KCE 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE 

ELECTRONIC COMPONENTS TECHNOLOGY SECTOR BY CAPITAL ASSET 

PRICING MODEL (CAPM): THE CASE STUDY OF CCET, DELTA, DRACO, 

EIC, HANA AND DRACO 

กญัญพ์ิดา คงจุย้1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์  1) เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบั

อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการวิจยั ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCET-บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), DELTA-บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน), DRACO-ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน), EIC-บริษทัอุตสาหกรรม 

อีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน), HANA–บริษทัฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จาํกดั 

(มหาชน) , KCE-บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ   

-------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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เป็นรายวนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จาก

ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน

คลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ

เส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กโทร

นิกส์ ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวน 

1 หลกัทรัพย ์ คือ  KCE โดยหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่

มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ตามแบบจาํลอง CAPM พบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่า

กวา่ความเป็นจริง (Undervalued) คือ KCE ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถ

ลงทุนได ้ นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) 

ไดแ้ก่ CCET, DELTA, DRACO, EIC และ HANA ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือ

หรือถือครองหลกัทรัพย ์

คําสําคัญ : อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคา
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ABSTRACT 

The purpose of this study is 1.) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the Electronic Components technology Sector and market 

rates of return. 2.) To comparison of the required rate of return and expected rates of 

return for securities in The Electronic Components technology Sector by Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). Methodology: The securities in the study are in the 

electronic components technology sector on the stock exchange of Thailand. The 

stocks in this study are the Cal-Comp Electronics (Thailand) Public co., Ltd.– 

CCET, The Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited–DELTA, Draco 

PCB Public Company Limited–DRACO, The Electronics Industry Public Company 
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Limited–EIC, The Hana Microelectronics Public Company Limited–HANA and 

The KCE Electronics Public Company Limited–KCE. They are estimated by the 

daily SET data from 1 January 2011 to 31 December 2012 and the total period of 

489 official working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). The 

result founded that 1 estate, which is KCE provided higher return than the market 

rate. And the securities CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA and KCE has a beta 

coefficient of less than 1 but greater than 0, there is a positive relationship in 2555. 

And the expected rate of return of the KCE is the undervalued stock and is the stock 

that investors can invest and the CCET, DELTA, DRACO, EIC and HANA are the 

overvalued stocks which investors should avoid to invest. 

Keywords: Rate of Return, Risk, Beta, Capital Asset Pricing Mode, Electronic 

components technology Sector 

  บทนํา 

 การลงทุนทุกชนิดยอ่มมีความเส่ียงซ่ึงความเส่ียงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัระดบัผลตอบแทน กล่าวคือ หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตอ้งการใน

ระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มหลกัทรัพยใ์ดท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงในระดบัตํ่า ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

นกัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดในระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัหรือใน

ระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ากว่าโดยการกระจายการลงทุนใน

หลกัทรัพยต่์างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การนาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็น

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีมุ่งเน้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนไดเ้หมาะสมตามระดบั

ความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้ รูปแบบ CAPM จึงสามารถใชก้าํหนดดุลยภาพของ

ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการถือครองสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเท่ากับอัตรา

ผลตอบแทนสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการถือ
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ครองสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง นอกจากน้ี รูปแบบ CAPM มีความสัมพนัธ์กนักบัเส้น

หลกัทรัพยใ์นตลาด (เส้นSML) ซ่ึงเป็นเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงจาก

การวดัโดย beta กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยต์วัใดตวัหน่ึง เพื่อใช้

ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ท่ี เหมาะสมลงทุน ทั้ ง น้ีหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์ ถือเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจ ผู ้

ศึกษาวิจยัเล็งเห็นความสําคญัในส่วนน้ีจึงตดัสินใจเลือกศึกษา 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), บริษทัเดลตา้อีเลค

โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน), บริษทั 

อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน),บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชรู้ปแบบการ

กาํหนดราคาสินทรัพยทุ์นหรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยเ์พื่อทาํการตดัสินใจเลือกลงทุนโดย

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะทาํให้ทราบถึงวิธีการ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มซ่ึงสามารถ

นาํไปประยกุตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้และทาํให้ทราบถึงวิธีการ

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ต่าง  ๆในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กโทรนิกส์ และเพื่อให้นกัลงทุนใชเ้ป็นแนวทาง

สําหรับประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจําลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่าง 

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์หรือ CAPM มาใช้เพื่อวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็น

แบบจําลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์เทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดได้อย่างชัดเจนและง่ายแก่การทาํ

ความเข้าใจในการศึกษาวิจัย น้ี  ผู ้วิจ ัย จึงทําการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์ โดยวิธีการสุ่มเลือก เพียง 6 

หลกัทรัพย ์ดงัน้ี CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA, KCE 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้น

ก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคล

ท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใด

การตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) กลุ่มธุรกิจบริการใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเส่ียงสูง การลงทุนย่อมต้องการอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 2547) 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหวา่งช่วงระยะเวลา

ลงทุน อาจอยูใ่นรูปของเงินสด ปันผล หรือดอกเบ้ีย ท่ีผูอ้อกตราสารหรือหลกัทรัพย์

จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ 
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 2. Capital Gain (Loss) คือ กาํไร (ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคา

ท่ีสูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กวา่ราคาซ้ือ หรือเรียกวา่เป็น การเปล่ียนแปลงของราคา (Price 

Change) ของหลกัทรัพยน์ัน่เอง  

ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง คือ ผลรวมของ

ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดระหว่างงวดกบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

นั้น (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547) 

 แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีถึงผลการ

ดาํเนินงานของหน่วยลงทุนทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่ม

หลกัทรัพยส์มยัใหม่ใน ค.ศ.1952 ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan 

Mossin ไดน้าํทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกตเ์ป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ จะ

แสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความ

เส่ียง ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความ

เส่ียงท่ีไม่สามารถกําจัดออกไปได้ อย่างไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษัทย่อมจะได้รับ

ผลกระทบเหล่าน้ีมากน้อยต่างกัน  หุ้นของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบมากโดย

เปรียบเทียบกบัหุน้อ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวไดว้า่เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง 

หุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบตํ่า ซ่ึงสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดไดก้็สามารถ

ทราบดชันีหรือระดบัโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ด ้

ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(Beta coefficient) เรียกสั้นๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: 

β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัผลตอบแทนของตลาดค่าเบตา้ (β) (ธีระ ลมัประเสริฐ และกิตติ

พนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2555)  
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ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติยาพร คชาอนนัต ์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดและเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชย

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities 

Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 

แต่มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่า

ตลาด โดยมีอตัราตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กวา่โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย  ์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพย ์ TVO,SSC, GFPT 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกวา่มูล

ค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้ นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี ส่วนหลกัทรัพย ์

CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Overvalue คือราคา

หุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้ นกัลงทุนจึงควร

ขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 
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 Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1) เปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

และอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบ

ท่ีท่ีจะได้รับและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM ผลการศึกษา

พบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalue คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, 

SUSCO, TOP, IRPC และหลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพย ์

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalue คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ กลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภท

ตราสารทุน (หุ้นสามญั) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย

การสุ่มมาจาํนวน 6  หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1.) CCET: บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2.) DELTA: บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    

 3.) DRACO: บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน)   

 4.) EIC: บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 5.) HANA: บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 6.) KCE: บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

การรวบรวมข้อมูล 

 1. รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ (ราคาปิดรายว ัน) เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์(Ri) 
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 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฏี นิยามศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตรในการ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธิเบตา้ และ

อตัราผลตอบแทนท่ีว่าจะได้รับโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
รูปภาพที่ 1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มี

ค่าเท่ากบัร้อยละ 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด คือ KCE ซ่ึง

อตัราผลตอบแทนค่าเท่ากบัร้อยละ 0.10 และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่

ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ EIC, DRACO, DELTA, CCET และ HANA โดย

อตัราผลตอบแทน มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.04, 0.02, 0.00, 0.00 และ -0.01 ตามลาํดบั 
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รูปภาพที่ 2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปภาพท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ มีค่า

เท่ากบัร้อยละ 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย EIC มี

ความเส่ียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 5.38 รองลงมา คือ KCE, DRACO, DELTA, CCET และ 

HANA โดยความเส่ียงของทั้ง 5 หลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 2.62, 2.22, 1.95, 1.80 และ 

1.70 ตามลาํดบั 

 
รูปภาพที่ 3 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กบัค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของ

ตลาด ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จากรูปภาพท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เป็นบวก โดยมีค่าน้อยกว่า 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ 

KCE มีค่าเท่ากบั 0.88 รองลงมาไดแ้ก่ DELTA, HANA, CCET, EIC และ DRACO มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.81, 0.69, 0.65, 0.43 และ 0.12 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555  

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่าค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์EIC มี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 28.89 รองลงมาไดแ้ก่ KCE, DRACO, DELTA, CCET และ HANA 

โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 6.86, 4.93, 3.79, 3.23 และ 2.89 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม พบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ี

เป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ มีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCET, 

DELTA, DRACO, EIC, HANA และ KCE    

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบว่า สามารถ

แยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ KCE  
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  2. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง น้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 5 หลกัทรัพย ์ได้แก่  CCET, 

DELTA, DRACO, EIC, HANA 

 
รูปภาพที่ 4 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยกราฟเส้น Security Market Line (SML) 

 จากรูปภาพท่ี 4 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กโทรนิกส์ท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ ซ่ึงจะอยู่เหนือเส้น 

Security Market Line (SML) ไดแ้ก่ KCE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสม

และคุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว้

เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึนส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการซ่ึงจะตํ่ากว่าเส้น 

Security Market Line (SML) คือ หลกัทรัพย ์ DRACO, DELTA, CCET, EIC และ 

HANA เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะ

ตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าท่ี

ควรจะเป็น 
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สรุปผลการวจัิย        

 1.  อัตราผลตอบแทนและความเ ส่ียง  ผลการศึกษาปรากฏว่า  อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทน

สูงกวา่ตลาด คือ KCE และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 5 

หลกัทรัพย ์คือ EIC, DRACO, DELTA, CCET และ HANA  

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย EIC มีความเส่ียงสูงสุด รองลงมา คือ 

KCE, DRACO, DELTA, CCET และ HANA  

 2. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม ผลการศึกษาปรากฏ

ว่า หลกัทรัพยทุ์กทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงผนัผวนน้อยการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์EIC มีค่าสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ KCE, DRACO, 

DELTA, CCET และ HANA และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม พบวา่หลกัทรัพย์

ทั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ  

 3. อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผล

การศึกษาปรากฏว่า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ KCE 

โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่าหลักทรัพยด์ังกล่าวน้ีมีค่า 

undervalue ดังนั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์นั้นไวเ้พราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าอตัราผลตอบแทนท่ี
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คาดหวงัมีค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market 

Line (SML) คือ หลกัทรัพย ์ DRACO, DELTA, CCET, EIC และ HANA แสดงวา่

หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น        

ข้อเสนอแนะการวจัิยสําหรับการวจัิยในคร้ังนี ้

 1. ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย์โดยใช้

แบบจาํลอง CAPM นั้นตอ้งคาํนึงถึงการวเิคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อ่ืนๆ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เพื่อความมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการ

ตดัสินใจลงทุน  

 2. ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ผูศึ้กษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ มาใช้เพิ่มเติมในการหาคาํตอบให้

แม่นยาํและชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น ทฤษฎีการเก็งกาํไรราคา หรือ Fama 3 Factor (F-3-F) 

 2. ควรศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุน ไปลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 

บรรณานุกรม 

กฤตวร ตงัประเสริฐผล. “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการ

 ตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร.” การ

 วจิยัโครงการเฉพาะเร่ืองบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

 พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2553. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

Factors Affecting the stock price of Siam Makro Public  

Company Limited 

กริษฐา มียมลพรชนิกา 1 ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2    

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI)อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) และดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET50) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน 

ตั้งแต่ มกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน ดว้ยการสร้าง

สมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares: OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุน้ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุ้น, บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

 The study is economic Factors Affecting the stock price of Siam Makro 

Public Company Limited.The economic factors in this study are Consumer Price 

Index: CPI, Inflation Rate: IN, Minimum Retail Rate: MRR, Dow Jones Industrial 

Average Index: DJIA, Set50 Index: SET50. This study is based on secondary data 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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of nmontly tie series from January 2008 – December 2012, 60 mpnths. The analysis 

is conducted using the Multiple Regression Analysis and Ordinary Least Squares. 

 The results showed that the 95 percen. Affecting the stock price of Siam 

Makro Public Company Limited Consumer Price Index: CPI, Inflation Rate: INF, 

and Dow Jones Industrial Average Index: DJIA are determined to be correlated the 

stock price of Siam Makro Public Company 

KEYWORDS: ECONOMIC, STOCK PRICE, Siam Makro Public Company 

Limited 

1. บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพย ์จดัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดส่วนหน่ึงของตลาดทุน 

ตลาดทุน (Capital market) เป็นแหล่งในการระดมเงินออมระยะยาว (เกิน 1 ปี) เพื่อทาํ

การจดัสรรใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนระยะยาว นาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ เช่น การ

ขยายธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการเอกชน หรือการลงทุนในดา้นการสาธารณูปโภคของ

ภาครัฐบาล เป็นต้น โดยผูท่ี้ต้องการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ

หลกัทรัพยใ์นตลาดทุน ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นสามญั, หุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู,้ พนัธบตัร

รัฐบาล,หน่วยลงทุนของกองทุนรวม,หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อขายให้กับ

บุคคลภายนอก หรือประชาชนโดยทัว่ไปใน ตลาดแรก (Primary Market) การลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น สามารถเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งใน

การวางแผนออมเงินระยะยาว สามารถคาดหวงัให้ราคาของหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่มีค่า

เพิ่มข้ึนได ้ถา้ธุรกิจนั้นสามารถสร้างผลกาํไร และเงินปันผลมากข้ึนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

และเม่ือถึงเวลาท่ีตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป ก็อาจจะมีมูลค่ามากกวา่เม่ือแรก

ซ้ือมาหลายเท่าตวัก็เป็นได ้

 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถมีความเส่ียงได ้

เช่นเดียวกันกับการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ หากธุรกิจนั้ นเผชิญกับสภาวะท่ีไม่

เอ้ืออาํนวย หรือผลการประกอบการตกตํ่าลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผลท่ีพึงจะได้รับ

ลดลงตามไปดว้ย 
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 เม่ือมองภาพโดยรวมแลว้ จะเห็นไดว้า่ในฐานะสถาบนัทางการเงินแบบหน่ึง

ของเศรษฐกิจสมยัใหม่ ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ั้งโดยทางตรง

และทางออ้ม และหากมีความสนใจและความพร้อมเพียงพอ ก็อาจใช้การลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึง สําหรับการออมเงินและสร้างผลตอบแทนใน

ระยะยาวได ้

 การคา้บริการในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมามีการเจริญเติบโตค่อนขา้งมาก ทั้งใน

เร่ืองมูลค่าตลาดจาํนวนผูป้ระกอบการ และประเภทของธุรกิจ การคา้บริการจดั

จาํหน่ายเป็นสาขาท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการจา้งงานในธุรกิจ

คา้ปลีกคา้ส่งราวร้อยละ 15 ของการจา้งงานทั้งหมด ในปี 2544-2552 มีมูลค่าการคา้ส่ง

คา้ปลีกเฉล่ีย 965 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของ GDP ในปี 2552 

มูลค่าการคา้ส่งคา้ปลีกหดตวัลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2551 แต่ก็มีมูลค่าสูงถึง 1.15 

ลา้นลา้นบาทหรือ ร้อยละ 12.7 ของ GDP ทั้งน้ีอตัราการขยายตวัของบริการจดั

จาํหน่ายมกัจะสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ

การบริโภคของภาคเอกชน  

 ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการศึกษาถึงปัจจยัพื้นฐานของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนสําหรับนกัลงทุน จากปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบนัท่ีมีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์นกัลงทุนควรคาํนึงถึงความเส่ียงในการ

ลงทุน และผลตอบแทนท่ีไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงัไวต้อ้งมีการ

วเิคราะห์ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้นกัลงทุนนาํ

ข้อมูลท่ีทําการศึกษามาช่วยในการตัดสินใจลงทุน เพื่อลดความเส่ียงและได้รับ

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

และดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากการศึกษาวจิยัมาประกอบการตดัสินใจลงทุน และสําหรับบริษทัเพื่อทาํให้ผลการ

ผลประกอบการเติบโตข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MRR) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์(SET50) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็ค

โคร จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาน้ีทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร 

จาํกดั (มหาชน)โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

และดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม 

2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ผูว้ิจยัได้

รวบรวม แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องและมีประโยชน์ต่อการ

ทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ทฤษฎีการลงทุน 

 แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน 

 ทฤษฎีการวเิคราะห์มูลค่าพื้นฐาน 

 ดชันีราคาผ�ูบริโภค 

 อตัราเงินเฟ้อ 

 ดอกเบ้ีย 

 ดชันีดาวโจนส์ 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) 

ดชันีอุตสากรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) 

ราคาหุน้  

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

(MAKRO) 
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ประวตัิความเป็นมาบริษัท 

ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ 

 ภาวะบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง”ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้

ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 

2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูล

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงิน

เฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 วาริธร ร่วมรักษ์ (2547) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทาง
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เศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน ดชันีการลงทุนภาคเอกชนราย

เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาครพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายย่อยชั้นดีขั้นตํ่าราย

เดือน (MRR) อตัราเงินปันผลตอบแทนรายเดือน และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเดือนท่ีผ่านมา ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายเดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2536 

จนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2546 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 

(Secondary Time-Series Data) และในการวิเคราะห์ขอ้มูล อาศยัโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS ในการคาํนวณหาค่างสถิติของความสัมพนัธ์ต่างๆ ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) และใชว้ธีิการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา 

(Ordinary Least Square) 

 ผลการวิจัย พบว่า ดัชนีราคาผู ้บริโภครายเดือน และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายเดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 และอตัราเงินปันผลตอบแทนรายเดือนมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายเดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ดชันีการลงทุนภาคเอกชนรายเดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้

ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายย่อยชั้นดีขั้นตํ่ารายเดือน ท่ีไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีจะอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

รายเดือนได ้

 มนต์กานต์ เธียรเนตินันทธ์ (2547) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ี

นาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายปีระหว่างปี พ.ศ.2524-2546 โดยรวบรวมข้อมูลจาก

รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาสของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน Fact Book ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารงานวิจัยและวารสารจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยใชส้มการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Squares Method-OLS) เพื่อหา

ความสัมพนัธ์และปราณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ 
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 ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปัจจยัท่ีมีผลใน

ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ราทองคาํแท่ง เป็นปัจจยัท่ีมีผลใน

ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศกบัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่า

การระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ได้ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ ตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชั

การลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใชข้อ้มูลแบบอนุกรมเวลาราย

เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอย

พหุคูณ และทาํการวเิคราะห์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ตวัแปรอิสระท่ี

นาํมาพิจารณาทั้งส้ิน 6 ตวั ปรากฎว่าราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันี

การลงทุนภาคเอกชนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วน

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหุ้นตลาด

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และสําหรับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง

กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ 
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 สุกญัญา สวสัด์ชิตงั (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการ

ลงทุนใน SET 50 index futures วตัถุประสงค ์คือเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของ SET50 Index และศึกษาถึงความยึดหยุน่ของ SET50 Index ต่อปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเลือกใชข้อ้มูลราย

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธนัวาคม 2548 และทาํการวิเคราะห์ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ SET50 Index อย่างมีนยัสําคญั 

และมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั SET50 Index ไดแ้ก่ ปริมาณเงิน ราคา

ทองคาํ มูลค่าซ้ือ-ขายหลกัทรัพยสุ์ทธิโดยรวม ดชันีดาวโจนส์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ ส่วนปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบั SET50 Index นั้น ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย ผลของค่าความ

ยืดหยุน่ของ SET50 Index พบวา่ดชันีดาวโจนส์มีอิทธิพลต่อ SET50 Index มากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ ตามลาํดบั 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

และดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล การประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิง

ถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 



97 
 

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

 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i   = a + bx  + ei 

โดยท่ี Y   =   ตวัแปรตาม 

         a   =   ค่าคงท่ี 

         b   =   ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

         x   =   ตวัแปรอิสระ 

         e   =   ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a  + bx + ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y - Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 MAKRO = a + b
1
CPI + b

2
INF + b

3
MRR + b

4
DJIA + b

5
SET50  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

 MAKRO หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน)  



98 
 

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

 

ตวัแปรอิสระ 

 CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

 MRR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

 DJIA  หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 SET50  หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดยท่ีมาของขอ้มูลมี

ดงัต่อไปน้ี 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร 

จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ี

รวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผล

ท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของ

ราคาราหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการ

ทาํ Multiple Regression  

 5. การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร 

จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้ นทดสอบ White 
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Heterodkedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin – Watson (D.W.) 

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคญัทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

 MAKRO = -2269.061 + 22.7969 CPI – 12.29501INF + 18.40518 MRR + 

       0.011176SET50-0.004448 DJIA 

       (-5.52313) (4.457382)** (-3.82748)** (1.098608) (2.265085)  

       (-0.38624) ** 

โดยมีค่า   F-statistic  = 210.2686 

   R Square  = 0.967164 

  Adjusted R Square = 0.962546 

  Dubin-Wastson  = 2.110021 

  N   = 58 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปร 3 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั ดว้ยระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ท่ีสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั 

สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 96.71 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 3.29 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 2.110021 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้
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 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 22.7969 สามารถอธิบาย

ไดว้า่ หากดชันีราคาผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 22.7969 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั – 12.29501 สามารถอธิบายได้

วา่ หากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้ราคาหุ้นของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป – 12.29501 หน่วย 

(เปอร์เซ็นต)์ ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.004448 

หน่วย สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (จุด) จะทาํใหร้าคาหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง

ไป 0.004448 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) สามารถ

อธิบายปัจจยัต่างๆ ไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาริธร ร่วมรักษ์ (2547) นครินทร์ ปาร์มวงศ ์

(2550)และ สุกัญญา สวัสด์ ชิตัง  (2550)  เพราะว่า  เ ป็นดัชนีราคาท่ีใช้ว ัดการ

เปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกของสินค้าและบริการท่ีผู ้บริโภคจ่ายซ้ือ ใช้เป็น

เคร่ืองมือวดัค่าครองชีพของประชาชน ใชว้ดัระดบัเงินเฟ้อของประเทศ นอกจากน้ียงั

ใช้วดัระดับรายได้ท่ีแท้จริงของประชาชนและคนกลุ่มต่างๆ ถ้าค่าครองชีพของ
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ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคมีเงินเหลือเพื่อการลงทุนลดลง จึงส่งผลถึงราคาหุ้น

ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   ลดลงไปดว้ย ในทางกลบักนัถา้ค่าครอง

ชีพของผูบ้ริโภคลดลง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีเงินเหนือเพื่อการลงทุนมากข้ึน จึงส่งผลถึง

ราคาหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนไปดว้ย 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF)   มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) เพราะวา่ อตัราเงินเฟ้อ

ท่ีสูง ทาํให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงลดลง ส่งผลทาํให้นกัลงทุนหันมาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน จึงทาํให้ราคาราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

เพิ่มตามไปดว้ย 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็ค

โคร จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั ตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) และ   สุ

กญัญา สวสัด์ชิตงั (2550) เพราะวา่การเปล่ียนแปลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจ ซ่ึงดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะ

แสดงภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) ไดแ้ก่ 

 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MRR) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์อง บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ วาริธร ร่วมรักษ ์(2547) เกิดจากดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เพิ่มข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภค

หนัมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พิ่มมากข้ึน และการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง นโยบายการเงินและการคลงัของรัฐบาล 

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET50) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์อง บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ได้ เพราะขอ้มูลท่ีนาํมา

วิเคราะห์อยูใ่นช่วงการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาของสหรัฐอเมริกา

และยุโรป ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET 50) ในประเทศไทย 
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รวมถึงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายการเงินและการคลงัของ

รัฐบาลในประเทศไทย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนต์กานต์ เธียรเนติ

นนัทธ์ (2547)  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี นักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในราคาหลกัทรัพย ์ แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้ในผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาเฉพาะ 5 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(Consumer Price Index: CPI) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial AverageIndex) ดชันีราคา

หลกัทรัพย ์(SET50)   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไร เป็นตน้ 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้แบบจําลอง CAPM: 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MIPF, TIF1, GOLDPF, QHPF, MSPFและ TU-PF 

The Comparative Study of Risk and Rates of Return on the Securities in sector of 

Mutual Property Fund (PFUND) by Capital Asset Pricing Model (CAPM): 

The Case Study of MIPF, TIF1, GOLDPF, QHPF, MSPF and TU-PF 

ณฐัฐิญา กุลสูตร1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบ แทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์บัความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคือหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 6 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิ์ลเล่ียนแนร์โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์

MIPF, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเทรียล 1โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์TIF1,

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โกลด์โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์GOLDPF, 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์QHPF, กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุยโดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์ MSPF 

และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์TU-PF ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 

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

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่การวิเคราะห์จากทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset 

Pricing Model(CAPM)ผลการศึกษาพบว่า  หลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 3 หลกัทรัพยคื์อ QHPF, TIF1 และ 

TU-PF โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) แมว้า่อตัรา

ผลตอบแทนของทั้ง 3 หลกัทรัพย ์จะมีอตัราท่ีตํ่ากว่าตลาด แต่หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีค่า

ความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดคือ 0.69, 0.86 และ 0.90 และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) เป็นบวก

คือ 0.165, 0.084 และ 0.047 ตามลาํดบั  

คําสําคัญ: กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,์การลงทุน, ความเส่ียง, อตัราผลตอบแทน 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1. To compare the risk and rates of return 

on securities in the sector of mutual property fund with market rates of return. 2. To 

compare the required rate of return on security in the sector of mutual property fund 

with expected rates of return. The data used in this study is a category of securities 

mutual fund property sector which listed on the Stock Exchange of Thailand by 

sampling for 6 securities. Include: Millionaire Property Fund: MIPF, Thai Industrial 

Fund 1: TIF1, Gold Property Fund: GOLDPF, Quality Houses Property Fund: 

QHPF, MercureSamui Property Fund: MSPF and T.U. Dome Residential Complex 

Property Fund: TU-PF. The study used secondary data daily from 1st January 2011 

until 31st December 2012 for a total period of 489 days; by using the Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). 

 The result showed that securities mutual fund property sector should be 

invested 3 securities; QHPF, TIF1, and TU-PF. These 3 securities are valued lower 

than it should be (Undervalued), although the yield of securities are below the 
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market rates. However, these securities have a lower risk than the market, is 0.69, 

0.86, and 0.90 and the beta coefficient is positive 0.165, 0.084, and 0.047, 

respectively.   

Keywords: Mutual Property Fund sector, Investment, Risk, Rate of Return, Beta 

andCapital Asset Pricing Model (CAPM) 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามทฤษฎีความพอใจสภาพคล่อง (Theory Liquidity Preference) ของนกั

เศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ จอห์น เมยน์าร์ดเคนส์ (รําพึง เวชยนัตว์ุฒิ, 2544)ไดจ้าํแนก

ความตอ้งการถือเงินของบุคคลไว ้3 ประการ คือ (1) การถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยใน

ชีวติประจาํวนั อาทิเช่น การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคและสันทนาการ เป็นตน้ (2) การถือ

เงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในยามเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้

วางแผนมาก่อน และ (3) การถือเงินเพื่อการเก็งกาํไร เช่นการถือเงินเพื่อการลงทุน 

เพื่อแสวงหาส่วนต่างจากราคาพนัธบตัร (Capital Gain) เป็นตน้ โดยท่ีความตอ้งการ

ถือเงินตาม (1) และ (2) นั้น ข้ึนอยูก่บัรายไดข้องแต่ละบุคคล แต่ความตอ้งการถือเงิน

ตาม (3) นั้น บุคคลจะคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียและค่าเสียโอกาสด้วย ดังนั้นความ

ตอ้งการถือเงินเพื่อการเก็งกาํไรนั้นจะแปรผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ หากอตัรา

ดอกเบ้ียสูง ยอ่มส่งผลใหค้่าเสียโอกาสสูง คือราคาหลกัทรัพยต์ ํ่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากการลงทุนสูง บุคคลจะถือเงินสดน้อยลง ในขณะเดียวกันหากอตัราดอกเบ้ียมี

แนวโน้มลดตํ่ าลง ราคาหลักทรัพย์จะมีแนวโน้มสูงข้ึน ผู ้ถือหลักทรัพย์จะขาย

หลกัทรัพยเ์พราะไดก้าํไรท่ีเกิดจากผลต่างส่วนของทุน (Capital Gain) ส่งผลให้บุคคล

กลบัมาถือเงินสดเพิ่มข้ึนนัน่เอง 

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการถือเงินเพื่อการเก็งกาํไร 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์คือ การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ท่ีบริษทั

จดัการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นผูจ้ดัตั้งและรับผิดชอบดาํเนินการลงทุนจากการขาย
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หน่วยลงทุนไปซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ี

ผู ้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผลท่ีเกิดจากรายได้ค่าเช่าของ

อสังหาริมทรัพยน์ั้นๆหรือ กาํไรส่วนต่างจากราคาหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ ลกัษณะทัว่ไปของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ จะเน้นการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสมํ่าเสมอ

มากกว่าการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพฒันาและขายต่อ แต่ความสมํ่าเสมอของ

รายไดจ้ะมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัหลายๆปัจจยั เช่น ความสามารถในการบริหาร 

สภาวะเศรษฐกิจ รูปแบบและประเภทของทรัพยสิ์น เป็นตน้  

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยสามารถแบ่งได้

เป็น 3 ประเภท คือ 1) กองทุนท่ีมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้นหรือ Freehold 2) 

กองทุนท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น หรือ Leasehold 3) กองทุนผสม

แบบ Freehold และ Leasehold การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีขอ้ดีท่ีเห็นไดช้ดัคือ

ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทอ่ืน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บอยูใ่นรูปของเงินปันผลและมกัอยูใ่นระดบัสูงแต่

ในขณะเดียวกนัผูล้งทุนตอ้งยอมรับความเส่ียงในเร่ือง สภาพคล่องตํ่าหรือมีขีดจาํกดั

เร่ืองความคล่องตวัในการซ้ือ-ขายในบางช่วงเวลา และโอกาสในการทาํกาํไรจากราคา

หลกัทรัพยค์่อนขา้งตํ่า รวมถึงปริมาณรายไดมี้ความผนัผวนตามเศรษฐกิจ อีกดว้ย 

1.2วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจาํลอง 

CAPM กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์
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1.3กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะหลักทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในช่วงเวลาระหว่าง

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลาเป็น 489 วนัทาํการ 

โดยจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน  6 หลกัทรัพย ์

ดงัน้ี 

1. MIPF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิ์ลเลียนแนร์ 

     : Millionaire Property Fund 

2. TIF1 :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเทรียล 1  

     : Thai Industrial Fund 1                                                               

3. GOLDPF :กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โกลด ์

: Gold Property Fund 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

กลุ่มกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์

และอตัรา

ผลตอบแทนของ

ตลาด 

 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพย์

กลุ่มกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ 

ดชันี SET 100 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อตัราผลตอบแทนของ 

ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง 

 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ 

 
2. ค่าเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 

 
3. อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเบตา้ 
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4. QHPF :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์ 

: Quality Houses Property Fund 

5. MSPF :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย 

: MercureSamui Property Fund 

6. TU-PF :กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนทเ์ชียล

คอมเพล็กซ์ 

: T.U. Dome Residential Complex Property Fund 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อทราบถึงวธีิการวเิคราะห์ระดบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนรวมถึง

มูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นแนวทาง

ในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลักทรัพย์ก ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้ ดียิ่ ง ข้ึน เพื่อให้ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

              3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทาง

ในการลงทุนสําหรับผู ้ลงทุนว่าจะซ้ือหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์ หรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นต่อไป โดยการนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีนํ่ามาใช้ 

 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

ก่อนการลงทุนในหลกัทรัพยน์ักลงทุนควรทาํการวิเคราะห์หลกัทรัพยก์่อน 

เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้องมากข้ึนการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบ่งเป็น 2 

แนวคิด คือการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และการวเิคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ 
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นกัลงทุนจะใชก้ารวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ั้ง 2 วธีิเพื่อใหส้ามารถตดัสินใจลงทุนไดดี้ข้ึน

(Reilly & Norton, 2006, p. 521 อา้งถึงใน วไิลพรรณ ตาริชกุล, 2551, หนา้ 9) 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนในการไดรั้บเงินลงทุนคืนและ

ได้รับอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ี คาดหวงัไว ้เป็นความเส่ียงจากการท่ี

ไดรั้บอตัราผลตอบแทนเป็น ศูนย ์ หรือตํ่ากวา่ หรือสูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้หรือไม่

ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง กล่าวถึงในท่ีน้ีคือ ความ

เส่ียงด้านราคา (Price risk) หมายถึง โอกาสท่ีราคาของ หลกัทรัพย์ท่ีลงทุนจะ

เปล่ียนแปลงและใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บต่างจากอตัรา ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

0ประเภทของความเส่ียง0จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

หรือความเส่ียงเฉพาะ และความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือความเส่ียงของตลาด (ทฤษฎี

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น ห ลัก ท รั พ ย์ . ข้อ มู ล อ อ น ไ ล น์ , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จ า ก 

http://salamanderr.wordpress.com/2008/12/14) 

 2.1.3 ตัวแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์  

 แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบต้า(𝛽) ลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่า 𝛽 ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (Model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยย่อวา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดความเส่ียงหรือค่า 𝛽 ซ่ึงหลกัการน้ี

เป็นท่ียอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244) 

จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคา

ตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) 

(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 
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2.1.4 เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิค่าเบต้า (𝛽) 

ค่า 𝛽 ท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นบวกบ่งบอกถึงทิศทางการการเปล่ียนแปลงของ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม คือ เม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแล้วอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์็จะสูงข้ึนตามไปดว้ยค่า 𝛽 ท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นลบ บ่ง

บอกถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์่าเป็นไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม คือ เม่ืออตัราผลตอบแทน

ของตลาดสูง ข้ึน โดยเฉ ล่ียแล้วหลักทรัพย์น้ีจะมีอัตราผลตอบแทนท่ีลดลง 

(Karfakis&Moschos อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545, หนา้ 173) 

2.1.5 แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานคือ การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มการลงทุน เป็น 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ภาพรวมของ

อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อตัราการขยายตวัของ

อุตสาหกรรม และยงัรวมไปถึง การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษทั เช่น ลักษณะการ

ดาํเนินงาน แผนงานในอนาคต ส่วนแบ่งตลาด เป็นตน้  ซ่ึงการวิเคราะห์หลกัทรัพย์

ตามแนวคิดน้ีเป็นการหา “มูลค่าท่ีแทจ้ริง” (Intrinsic Value) ของหลกัทรัพยเ์พื่อนาํไป

เปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาด (ราคาตลาด : Market price) แลว้ดู

ความเหมาะสมของมูลค่าหลกัทรัพยว์า่ผูล้งทุนควรตดัสินใจซ้ือหรือ ควรตดัสินใจขาย

หรือไม่ลงทุน หลกัทรัพยน์ั้น (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 400 ) 

2.2ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์ กลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดยใช้

แบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM)โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1)ศึกษา

เปรียบเทียบความเ ส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้ รับของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีได้รับของตลาด 2)ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุ

ก่อสร้าง ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 13 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็น

หลักทรัพย์ในกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์ในปัจจุบันตํ่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) คือ CCP, DCC, DCON, DRT, Q-CON, RCI, SCCC, SCP, SUPER, 

TCMC, TGCI, UMI และ VNG หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด

วสัดุก่อสร้างท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 5 หลักทรัพย์เรียงลําดับเป็น

หลักทรัพย์ในกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์ในปัจจุบันสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) คือ GEN, KWH, SCC, TASCO และ TPIPL 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555)ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแ้บบจาํลอง CAPMโดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารโดยมีผลสรุปการวิจยัดังน้ีหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 9 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

คือ ADVANCE, DTAC, INTOUCH, JAS, JMART, SAMART, SAMTEL, SIM 

และ THCOM หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีตดัสินใจขาย

หรือไม่ลงทุนมี 1 หลักทรัพย์ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์ใน

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น (Overvalued) คือ TRUE 

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM: 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้รูป
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แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมีทั้งท่ีสูงกวา่และตํ่ากวา่ตลาด แต่ความเส่ียง

ของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลักทรัพย์การศึกษา

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี คาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพบว่ามีบางหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แต่บางหลกัทรัพยมี์ผลการศึกษาตรงกนัขา้มการลงทุน

ในตัว๋เงินคลงัระยะสั้นจะให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่การลงทุนใน หลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันผลการศึกษาดังกล่าวขัดแยง้กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของ หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารไม่ไดต้ ํ่ากวา่ของตลาดเสมอ

ไป แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม ธนาคารทุกหลกัทรัพยสู์งกว่าความเส่ียงของ

ตลาด ดงันั้น ปัจจยัดา้นความเส่ียงทาง การเมือง ตวัอยา่งเช่น การปฏิวติัหรือความไม่

สงบของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาจึงมีผลกระทบต่อ

ความแปรปรวนของผลการดาํเนินงานและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารยิ่ง

สูงกวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด 

Weera Weerakhajornsak Kittiphun Khongsawatkiat,&Thasana 

Boonkwan (2008) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector: The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานตาม CAPM โดยมีผลสรุปการวิจยั

ดงัน้ี หลักทรัพย์กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น (Undervalued) คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, 

RATCH และ SCG หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 

หลกัทรัพยเ์รียงลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั
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สูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, 

RPC,SOLAR, SUSCO, TOP และ IRPC  

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือราคาปิดในแต่ละวนัทาํการ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยทาํการสุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 

6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิ์ลเล่ียนแนร์โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์

MIPF, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเทรียล 1 โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์TIF1, 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โกลด์โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์GOLDPF, 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์QHPF, กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ MSPF 

และกองทุนรวมสิทธ์ิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์TU-PFในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1.ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สืบคน้จากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

2.ดชันีตลาด (SET Index) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 3. เงินปันผลของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสื์บคน้จาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

 4. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ1 ปี สืบคน้จากสมาคมตราสารหน้ีไทย

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา อธิบาย

เก่ียวกบักรอบแนวความคิด ทฤษฎี คาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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ใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่า β และ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

การนําเสนอผลของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเร่ือง: 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้แบบจาํลอง CAPM ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะแบ่งผลการวิจยั

ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1 : การนาํเสนอผลการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ส่วนที่ 2:การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ค่า β และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ส่วนที่ 3: การนําเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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ส่วนที ่1: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 
 

รูปภาพที่  4.1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยพ์บว่า กลุ่ม

หลกัทรัพยต์วัอยา่งทั้ง 6 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด  
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 รูปภาพที่ 4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาด กบัความเส่ียง

ของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มี

ค่าเท่ากับ 1.15เ ม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยส์ามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น  2 กลุ่ม ดงัน้ี:- 

1.) หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ 

GOLDPF, QHPF, MIPF, TIF1 และ TU-PF โดยความเส่ียงของหลกัทรัพย์

มีค่าเท่ากบั 1.05, 0.69, 1.13, 0.86 และ0.90 ตามลาํดบั 

2.) หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ MSPF 

โดยความเส่ียงของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 1.20  

ส่วนที ่2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (𝛃) และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

 
 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  
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รูปภาพท่ี 4.3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าβ ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่ง วนัท่ี 1 ม.ค. 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ผลการศึกษา

พบวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถจาํแนกได ้2 กลุ่มดงัน้ี:-  

1) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ เป็นบวก จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ มาก

ท่ีสุด คือ QHPF มีค่าเท่ากบั 0.165 รองลงมาไดแ้ก่ GOLDPF, TIF1 และ TU-

PF มีค่าβ เท่ากบั 0.155, 0.084 และ 0.047 ตามลาํดบั 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ เป็นลบ จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ MSPF และ MIPF มีค่าβ 

เท่ากบั -0.010 และ -0.059 ตามลาํดบั   

ตารางที ่ 4.1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ ค่าความเส่ียงรวม ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

GOLDPF 1.10 0.03 1.07 

QHPF 0.48 0.04 0.44 

MIPF 1.28 0.01 1.27 

MSPF 1.43 0.00 1.43 

TIF1 0.73 0.01 0.72 

TU-PF 0.80 0.00 0.80 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์กลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์MSPF มีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.43 

รองลงมาไดแ้ก่ MIPF, GOLDPF, TU-PF, TIF1และ QHPFโดยมีค่าความเส่ียงรวม

เท่ากบั 1.28, 1.10, 0.80, 0.73และ 0.48 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 



120 

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

 

แสดงให้เห็นว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวมทุกตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ส่วนที ่3: อตัราผลตอบแทน ตามทฤษฎ ีCAPM กบัอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

ตาราง 4.2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน

ทีเ่กดิขึน้จริง(Ri) 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั(E(Ri)) 

การตัดสินใจ 

GOLDPF 1.97 5.03 ไม่ลงทุน 

QHPF 12.31 5.16 ลงทุน 

MIPF 28.04 2.37 ลงทุน 

MSPF -2.15 2.98 ไม่ลงทุน 

TIF1 27.17 4.15 ลงทุน 

TU-PF 12.36 3.69 ลงทุน 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่า เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบัอตัรา

 ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri> E(Ri) แสดงวา่เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri< E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนัซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุน มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ QHPF, MIPF, TIF1 และ TU-PF 
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2) หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุน มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์

คือ GOLDPF และ MSPF 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

1) จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์กับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฏ

วา่ เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 6 

หลักทรัพย์ มีอัตราตอบแทนตํ่ ากว่าตลาดและเม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กบัความเส่ียงของตลาด สามารถจาํแนก

ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดจาํนวน 5  หลกัทรัพยคื์อ 

GOLDPF, QHPF, MIPF, TIF1 และ TU-PF และ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่

ตลาดจาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ MIPF และ MSPF  

2) จากการศึกษาค่า𝛽 และการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555 ผลการศึกษาปรากฏว่า เม่ือเปรียบเทียบค่า𝛽 ของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์กบัค่า𝛽 ของตลาด สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มหลกัทรัพย์

ท่ีมีค่า𝛽 สูงกวา่ตลาด จาํนวน 4 หลกัทรัพยคื์อ QHPF, GOLDPF, TIF1 และ TU-PF 

โดยทุกหลักทรัพย์มีค่า𝛽 เป็นบวก กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า 𝛽<1 

แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงผนั

ผวนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเป็นหลกัทรัพย์
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เชิงรับ (Defensive Stock)และกลุ่มท่ีมีค่า𝛽 เป็นลบ จาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ MIPF 

และ MSPF 

3) จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลอง 

CAPM กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผล

การศึกษาปรากฏว่า หลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุน มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ QHPF, MIPF, TIF1 และTU-PFเน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น(Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์

มีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือเป็น

หลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุน มีจาํนวน 2หลกัทรัพย ์คือ GOLDPFและ 

MSPFเน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) เม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์

5.2ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

จากผลการศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน ของ

หลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจาํลอง CAPM” ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

            5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้ นโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงแต่ละ

หลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตามการลงทุนไปยงักลุ่มหลกัทรัพยใ์นธุรกิจอ่ืนดว้ย เพื่อลดความ

เส่ียงในการลงทุน 
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2. ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาภายใต้แบบจาํลอง CAPM เป็นข้อมูลในอดีต 

(Historical Data) ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อนาคต ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนท่ีประเมินไดม้านั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ เหตุการณ์

ในอนาคตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ในอดีต จึงอาจไม่ไดผ้ลท่ีตรงมากนกัเพราะ

อาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีกระทบได ้ดงันั้น การตดัสินใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น การวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั รวมไปถึงการวเิคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้ 

          5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็น

การพิจารณาในภาพรวม เฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

โดยยงัไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าความเส่ียงประเภทใดท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม 

และประเภทความเส่ียงดงักล่าวมีผลต่ออุตสาหกรรมมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นเพื่อความ

ถูกต้องและน่าเช่ือถือมากข้ึน ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงของการ

ลงทุนดว้ย 

2. การกาํหนดขอบเขตการวิจยัท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 

และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

      3.ควรวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนได้ดียิ่งข้ึน เพราะผูล้งทุนจะสามารถคาดการณ์

แนวโนม้ในอนาคตของบริษทัไดอ้ยา่งแม่นยาํมากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 Factors affecting the stock price of    Kasikorn Bank Public  

Company Limited. (Kbank) 

อจัฉราภรณ์ พรหมจนัทร์1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติย

ภูมิโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือนเพื่อนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) วิเคราะห์โดยสร้างสมการถดถอยพหุเชิง

เส้น ( Multiple Line Regression) วเิคราะห์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Leas 

Squres) ในการประมาณรูปแบบสมการเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆว่ามี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 5 ตวัแปร

ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ีย IR   ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIA อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 

อตัราแลกเปล่ียนEX ดัชนีค่าเงินบาท NEER พบว่ามีเพียง 1 ตวัแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,ราคาหุ้น,ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

___________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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                                              Abstract 

 The objective of the research was to study of the determinants on 

performance of Kasikorn Bank stock  

The study was performed base on statistic data which was secondary data 

during months January of 2007to December of 2012 totals sixty months data in 

order to analyst the determinants on performance of Kasikorn Bank stock 

price.Multiple linear regression b ordinary least squares were applied for this study 

As result, it found that there were relationship between interest rate , dow 

jone industrial ,minimum loan rate ,currency exchange rate and norminal effective 

exchange rate.Find have one variable can forecast performance of Kasikorn Bank 

stocks significance of statistic 0.05 

Keyword : Economic factors,stock price, Kasikorn Bank 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศกาํลงัพฒันามีความตอ้งการทางดา้นเงินทุนเพื่อ

ลงทุนในอุตสาหกรรม ธุรกิจอ่ืนๆนั้น ปริมาณเงินออมอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ดว้ย

เหตุน้ีจึงมีการจูงใจจากตลาดทุนซ่ึง เป็นตลาดท่ีระดมทุนระยะยาวในการระดมทุน

จากประชาชนผูซ่ึ้งมีความประสงคจ์ะออมเพราะตลาดทุนนั้นมีตราสารหลายรูปแบบ

ใหเ้ลือก นอกเหนือจากการใชจ้่ายอุปโภคบริโภค และฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ลว้ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นเป็นตลาดทุนท่ีสําคญัในการซ้ือขายตรา

สาร หลักทรัพย์และยงัส่งเสริมการออมและระดมเงินทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยนั้นไดเ้ปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี30 เมษายน 2518 โดยทาํ

หนา้ท่ีเป็นตลาดรองคือเป็นแหล่งกลางในการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างๆไดแ้ก่ หุ้นสามญั 

หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธ์ิ พนัธบตัรและตราสารหรือ หลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยต์่างๆ 

โดยมีอยูม่ากมายหลากหลายอุตสาหกรรม 
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 อุตสาหกรรมธนาคารถือว่ามีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมอ่ืนมาก เพราะ

อุตสาหกรรมอ่ืนจะไม่สามารถดาํเนินการและขบัเคล่ือนได้หากขาดเงินทุน ทุก

อุตสาหกรรมลว้นแต่ตอ้งการเงินทุน แหล่งเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือธนาคารพาณิชย ์

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยท่ี์ส่งผลกระทบสําคญั(กุลภทัรา 

สีโรดม. ม.ป.ป.การวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ฤษฎีและภาคปฎิบติั.หนา้109-110) 

 1. ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ไปในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

รวมถึงความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในประเทศ นบัเป็นอุปสรรค

ต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย การบริโภค

ภายในประเทศหดตวั โอกาสการลงทุนโครงการใหม่ๆยงัคงชะงกังนั ซ่ึงส่งผลต่อการ

ปล่อยสินเช่ือของธนาคารค่อนขา้งรุนแรง ดงันั้นการแสวงหารายไดข้องธนาคารจึง

ยากข้ึนตามไปดว้ย 

 2. สภาพคล่องในระบบการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก

ตั้งแต่ปี 2540 ส่งผลใหน้กัลงทุนต่างประเทศถอนเงินทุนออกจากประเทศกาํลงัพฒันา 

ส่งผลต่อเน่ืองต่อความมัน่ใจต่อระบบการเงินในประเทศเกิดการแห่มาถอนเงินฝาก 

ในขณะท่ีเงินให้กูย้งัไม่ครบกาํหนด และส่งผลให้ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถคืนเงิน

ฝาก ใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินได ้ส่งผลใหธ้นาคารไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ 

 3. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของตลาดเงินโลก ได้

ส่งผลกระทบต่อทิศทางของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียภายในประเทศ 

ธนาคารพาณิชยจึ์งตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการบริหารและจดัการความเส่ียงมาก

ข้ึน 

 4. เปิดโอกาสให้สถาบนัการเงินต่างประเทศเขา้มาซ้ือกิจการธนาคารพาณิชย์

ไทยก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีไม่ทดัเทียมกนั ดว้ยธนาคารต่างประเทศสามารถเลือกซ้ือ

เฉพาะสินทรัพยดี์และรัฐบาลไดใ้ห้การคํ้าประกนัรายไดใ้นอนาคต ประกอบกบัการ

เปิดโอกาสให้สถาบนัการเงินต่างประเทศบางแห่งมาทาํธุรกิจการเงินไดโ้ดยไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล 

 5. นโยบายและมาตรการกาํกบัดุลการเงินหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ2540 เพื่อให้

เป็นไปตามมาตราฐานสากล อาทิ การจดัชั้นสินเช่ือและการตั้งสํารองตามสินเช่ือจดั
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ชั้นให้ครบถ้วนภายในปี2543 การปฏิบติัตามมาตราฐานบญัชีใหม่ การปรับเปล่ียน

กฎเกณฑ์ของ Bank for International Settlements (BIS) รวมถึงการปฏิบติัตาม

พระราชบัญญัติทางการเงิน 4 ฉบับท่ีแก้ไขใหม่เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยในอนาคต 

 ธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นธนาคารหน่ึง ซ่ึงมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรม

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยไดเ้ขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือปี 2519 โดยมีการซ้ือขายคร้ัง

แรกเกิดข้ึนเม่ือ11 ก.พ.2519 

 ดว้ยเหตุน้ีผูท้าํวจิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกร

ไทย เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจท่ีจะลงทุนในหุน้กสิกรไทยไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบด้วย อตัราดอกเบ้ีย IR  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIAอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR อตัราแลกเปล่ียนEX ดชันี

ค่าเงินบาท NEERท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

อตัราดอกเบ้ีย ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราแลกเปล่ียน ดชันี

ค่าเงินบาท เพื่อใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน

มกราคม ปี2550ถึงเดือนธนัวาคม ปี2555 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) KBank หมายถึงราคาปิดของหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 อัตราดอกเบี้ย IRหมายถึงอตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปีท่ีสถาบนัการเงินจ่าย

ใหก้บัผูฝ้ากเงิน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
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 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจน์ DJIA หมายถึงดชันีแสดงการซ้ือขายหุ้นของ

บริษทัมหาชนขนาดใหญ่ 30 บริษทัในสหรัฐอเมริกา ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละ

เดือน 

 ดอกเบีย้เงินกู้  MLR  อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 อัตราแลกเปลี่ยนEXหมายถึง ราคาปิดของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดัชนีค่าเงินบาทNEERหมายถึงค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของอตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทกับค่าเงิน 21 สกุล ท่ีสําคญัในฐานะคู่ค้าและคู่แข่งของไทย โดย

นํ้ าหนกัท่ีใช้จะข้ึนอยูก่บัความสําคญัในฐานะคู่คา้และคู่แข่ง ณ วนัทาํการสุดทา้ยของ

แต่ละเดือน การเพิ่มข้ึนของดชันีหมายถึงการแขง็ค่าข้ึนของเงินบาท 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราดอกเบีย้ 

ดชันีอตุสาหกรรม

ดาวโจนส์ 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 

อตัราแลกเปลีย่น 

ดชันีคา่เงินบาท 

 

ราคาหุ้นธนาคารกสกิรไทย(มหาชน) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคาร

กสิกรไทย(มหาชน) สําหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจและสําหรับบริษทัเพื่อ

ใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ส่วนท่ี1 แนวคิดทฤษฎีไดแ้ก่ 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน 

แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน 

ทฤษฎีความเส่ียง 

ส่วนท่ี 2. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั

 (มหาชน) KBank 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

 ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบนั 

 แนวโนม้อุตสาหกรรมธนาคาร 

 ประวติัความเป็นมา ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) KBank 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 แนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและเพื่อศึกษาปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย

ใชข้อ้มูลรายเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคมผลการวิจยัสรุปไดว้า่อตัราดอกเบ้ีย

ค่าเงินบาทผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
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ธนาคารอย่างมีนัยสําคัญโดยอัตราดอกเบ้ียและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในขณะท่ีค่าเงินบาทมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารส่วนตวัแปรท่ีเหลือ

ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็น

ตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ชมพูนุท จิตนาวสาร(2555)การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษาไดแ้ก่ดชันีการลงทุนภาคเอกชนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน

อัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯดัชนีราคา

หลกัทรัพยป์ริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคาผูบ้ริโภค (2) เพื่อนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต

โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2550 ถึงกรกฎาคม2555รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือนโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนโดย

ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวั

แปรอิสระผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือดชันี

การลงทุนภาคเอกชน , อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,อตัราเงินเฟ้อ ,อตัรา

ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI) และดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯและดชันีราคาหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน , อตัราเงินเฟ้อและดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงนักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จาก
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การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

พิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สุวิมลสังขทบัทิม(2554) ศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”วตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพย์

ทั้ งในปัจจุบนัและอนาคตโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้ งแต่

มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือนยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาสพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและ

อตัราเงินเฟ้อโดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นและดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการวิ เคราะห์ปฏิ กิ ริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนพบว่าการ

เปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นส่งผลกระทบในทิศทางบวก ทาํ

ให้ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มปิโตรเคมีเพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงอย่าง

ฉบัพลนัของราคาหุน้กลุ่มธุรกิจส่ือสารและหุน้ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยส่์งผลกระทบ

ในทิศทางบวก ทาํให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่มส่ือสามและดชันีราคาหุ้นหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

ส่วนการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของปริมาณเงินส่งผลกระทบให้ดชันีราคาหุ้นทุก

กลุ่มลดลง ผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวนของมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นสูงสุด 

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มส่ือสารและดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ได้รับอิทธิพลจากความ

แปรปรวนราคาของหุน้กลุ่มธุรกิจส่ือสารและหุน้ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด 
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0 สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 0ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์2) ทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และ 3) 

สร้างแบบจาํ ลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด เพื่อนาํไปใช้ในการพยากรณ์ดชันีราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยผลการวิจัยพบว่าดัชนีราคาผู ้บริโภค

ภายในประเทศอตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

3.วธีิการดาํเนินงาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดัมหาชน คืออตัรา

ดอกเบ้ีย IR   ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIA อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR อตัรา

แลกเปล่ียนEX ดชันีค่าเงินบาท NEERโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลรายเดือน ระหวา่ง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคาร

กสิกรไทยจาํกดั(มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้วิธี



135 
 

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

 

ทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Model) อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares—OLS) 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และ

ตวัแปรอิสระ1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i = a + bx + ei 

โดยท่ี   Y = ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพล

ของตวัแปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํใหต้อ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Y i = a + bx + ei 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e  Y – Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

Kbank= a + b1IR+ b2DJIA + b3MLR+ b4EX + b5NEER 

ซ่ึงกาํหนดให ้
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ตวัแปรตาม คือ 

Kbank = ราคาปิดของหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) รายเดือน 

ตวัแปรอิสระ คือ 

IR = อตัราดอกเบีย้ 

DJIA  =ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจน์ 

MLR =ดอกเบีย้เงินกู้  

EX =อตัราแลกเปลี่ยน 

NEER =ดัชนีค่าเงินบาท 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือนของบริษทั ระหวา่ง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  อีกทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยการ

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกับราคาหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression Model)  

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ใน

คร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอใน

รูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทดสอบปัญหา 

Multicollinearityด้วยการทํา Correlation Matrix หลังจากนั้ นทดสอบปัญหา 



137 
 

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

 

Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหา

ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

KBank = -109.1462+0.006934 DJIA-3.328929EX+0.568261IR-    

0.363245MLR+1.317937NEER 

 (-0.613677)   (5.078292)** (-1.439689)     (1.121435)    

 (-0.048353)   ( 1.557403) 

F-statistic = 425.5775   N = 59 

 Prob (F-statistic) = 0.0000  Durbin-Watson stat = 2.469701 

 R-square = 0.980042   Adjusted R-squared = 0.977739 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ค่า T-statistic 

  **   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.006934 

สามารถอธิบายได้ว่า  หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (จุด) จะทาํให ้ราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน(KBank) เปล่ียนแปลง

ไป 0.006934หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน (KBank) 

อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)   มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสําคญั เพราะว่า ดชันี

ดาวโจนส์สามารถเป็นตวัแทนตลาดหุ้นไดอ้ยา่งน้อยก็ 80-90% ข้ึนไปการข้ึนลงของ

ดชันีดาวโจนส์อาจจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาหรือดา้นใดดา้นหน่ึงต่อตลาดหุ้นใน
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ประเทศอ่ืนๆ ดงันั้นหากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่งข้ึน  จึงส่งผลให้ผูล้งทุนมี

ความตอ้งการลงทุนเพิ่มข้ึน  ดชันีราคาหุน้บริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงเพิ่มข้ึนเช่นกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวิมลสังข

ทบัทมิ(2554) 

02. 0ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน (KBank) 

อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 2.1อตัราดอกเบ้ีย(IR)ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด  (มหาชน )KBank ซ่ึ งโดย ปกติอัตราดอกเ บ้ีย เ งินฝ ากออมท รัพย์จะ มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เพราะวา่ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลดลงหากนาํไปฝากในธนาคารก็จะไดด้อกเบ้ียท่ีนอ้ยลง 

อีกทั้งนกัลงทุนยงัเสียเวลาจึงนาํไปสู่การลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบั 

กรรณกิาร์ จะกอ 

 2.2อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน )KBank ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนัเพราะวา่อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูถื้อวา่เป็นไดห้ลกัของธนาคารเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน  รายได้

ของธนาคารก็จะสูงข้ึนตาม  ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็จะออมเงินกนัมากข้ึนเพราะได้

ดอกเบ้ียสูงข้ึน  ส่งผลใหร้าคาหุน้เพิ่มข้ึน แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นจะไม่มีผลอยา่งต่อราคาหุน้กสิกรไทย จาํกดั

(มหาชน) KBankอยา่งมีนยัสาํคญัอาจเป็นเพราะช่วงท่ีมีการทาํการศึกษานั้น ประเทศ

ไทยประสบปัญหาทางการเมือง  ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

อีกทั้งยงัเกิดปัญหานํ้าท่วมคร้ังใหญ่ อีกทั้งอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นช่วงท่ีศึกษาไม่มีความ

แตกต่างมากทาํใหไ้ม่เกิดการดึงดูดนกัลงทุนซ่ึงจะต่างจากหุน้ในกลุ่มธุรกิจการเงิน

และการธนาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียโดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ0สุวพชิญ์ บันลอืฤทธ์ิ 
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2.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์ EXไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน ) KBank  ซ่ึงโดยปกติอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาท/ดอลลาร์ จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

ในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์ มีเงินบาทท่ีแขง็ค่า

ข้ึน ทาํใหน้กัลงทุนซ่ึงถือเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถแลกเปล่ียนไดเ้งินบาทนอ้ยลงจึง

ทาํใหมี้ผลต่อการเขา้ลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติบางกลุ่มท่ีตอ้งการใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนมาเก็งกาํไรเขา้มาลงทุน เกิดการกระตุน้การลงทุนจากภายนอก ส่งผลให้

ราคาหุน้เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ช่วงแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะ

พบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์นั้นจะไม่มีผลอยา่ง

ต่อราคาหุน้กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) KBankอยา่งมีนยัสาํคญัอาจเป็นเพราะช่วงท่ีมี

การทาํการศึกษานั้น ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง  ปัญหาเศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยงัเกิดปัญหานํ้าท่วมคร้ังใหญ่ซ่ึงจะต่างจากหุ้นในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินและการธนาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนโดยตรง

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชมพูนุช จิตนาวสาร (2555)  

2.4 ดชันีค่าเงินบาท NEERไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน ) KBank โดยปกติความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือดชันี

ค่าเงินบาทเพิ่มสูงข้ึน ค่าเงินบาทแขง็ตวัเศรษฐกิจภายในประเทศดี กระตุน้การลงทุน

ภายในประเทศดี เกิดการลงทุนเพิ่มข้ึนทาํให้ราคาหุน้เพิ่มข้ึนตามเน่ืองจากการศึกษา

ในคร้ังน้ีพบวา่ช่วงแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัรา

ดชันีค่าเงินบาทนั้นจะไม่มีผลอยา่งต่อราคาหุน้กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) KBankอยา่ง

มีนยัสาํคญัอาจเป็นเพราะช่วงท่ีมีการทาํการศึกษานั้น ประเทศไทยประสบปัญหาทาง

การเมือง  ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยงัเกิดปัญหานํ้าท่วมคร้ัง

ใหญ่ซ่ึงจะต่างจากหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ของดชันีค่าเงินบาทโดยตรงซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรรณกิาร์  จะกอ  
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0ข้อเสนอแนะ 

0 1. ในการ0ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน) KBank ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะตวัแปรอิสระแค่ 5 ตวัไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย IR   

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIA อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR อตัราแลกเปล่ียนEX 

ดชันีค่าเงินบาท NEER ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)KBankเช่น  อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันีความเช่ือมัน่ในการลงทุน  ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย 

เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุนในราคาหุ้นธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั( มหาชน)KBankเพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วยในการตดัสินใจใน

การลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 

 3.สาํหรับผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนกัลงทุนต่างชาติเพื่อท่ีจะ

ไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการลงทุนภายในประเทศไทยได ้
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทสามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

FACTOR AFFECTING THE STOCK PRICE OF                                                 

SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

ไอยรัตน์ กรสุรัตน์ 1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร   2  

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ดชันีราคาบริโภค 

ดชันี อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่ง         

ทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

(MLR) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ: บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, 6ดชันี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์, 6อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study of Factor affecting the stock price of Samart 

Corporation Public Company Limited. 

 The economic factors used in this study are Consumer price index (CPI), 

Dow Jones industrial average (DJIA), the exchange rate between Thai Baht and 

U.S. Dollar (EX), fix 12 month deposit interest rate (FIX12), and minimum loan 

rate (MLR). The monthly data are from January 2008 to December 2012; 60 months 

in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to 

analyze the data. 

 The results shows that Dow Jones industrial average (DJIA) and minimum loan 

rate (MLR) statistically positively affects the stock price of Samart Corporation Public 

Company Limited at the significant level of 0.05, and the exchange rate between Thai 

Baht and U.S. Dollar (EX) statistically negatively affects the stock price of Samart 

Corporation Public Company Limited at the significant level of 0.05 

KEY WORDS: SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED,              

THE ECONOMIC FACTORS, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, 

MINIMUM LOAN RATE 

บทนํา 

จากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2540 หรือท่ีประเทศไทยเรียกกนั

ทัว่ไปว่า “วิกฤตต้มยาํกุ้ง” เป็นช่วงวิกฤตทางการเงินท่ีส่งผลกระทบไปต่อหลาย

ประเทศในทวีปเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน               

ทั้ งในส่วนของภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ            

ขนาดเล็กได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สถานการณ์ตอนนั้นเม่ือค่าเงินบาทลดลง 

อย่างมากอนัเน่ืองมาจากรัฐบาลพยายามลอยตวัค่าเงินบาท และประเทศไทยมีภาระ

หน้ีสาธารณะจากการพยายามขับเคล่ือนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงทําให ้              
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ประเทศไทยประสบสภาวะลม้ละลาย จากการล่มสะลายของค่าเงินจากความพยายาม

ในการระดมเงินทุนเพื่อทดแทนแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ 

ดงันั้นจึงมีการระดมเงินทุนจากผูท่ี้มีเงินออม โดยมีตลาดเงินและตลาดทุน

เป็นส่วนช่วยตอบสนองความตอ้งการในด้านเงินทุนต่าง ๆ แต่ประชาชนส่วนใหญ่

ยงัคงลงทุนในตลาดเงินมากกวา่ เพราะเน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจในการท่ีจะเขา้

ลงทุน ซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วตลาดทุนนั้นสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผูท่ี้มีเงินทุนใน

อตัราส่วนท่ีสูงกว่าอตัราส่วนจากการออมในธนาคารพาณิชย ์เพราะในขณะน้ีอตัรา

ดอกเบ้ียตํ่ าลงอย่างมาก ทําให้ผลตอบแทนท่ีได้รับอยู่ในระดับท่ีตํ่ า โดยมีตลาด

หลกัทรัพยซ่ึ์งมีหน้าท่ีสําคญัคือเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้

ลงทุนเป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่งต่อเน่ือง การท่ีมีตลาดท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่ง

ต่อเน่ืองนั้นทาํให้หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย  มีความคล่องตวั ตลาดหลกัทรัพยป์ระเภทแรก 

(primary market) เป็นตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทมหาชนหรือ

บริษทัเอกชนและรัฐบาล ขายใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการลงทุนท่ีเป็นบุคคลหรือสถาบนั เพื่อการ

ลงทุนซ่ึงเป็นผูจ้ดัหาเงินทุนให้กบัธุรกิจและรัฐบาลตลาดรอง (secondary market) เป็น

ตลาดท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะยะยาว  ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นกู ้พนัธบตัร หุ้นทุน ใบสําคญั

แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้และหน่วยลงทุนท่ีผา่นตลาดแรกมาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทาํหนา้ท่ี

ในการสร้างสภาพคล่องให้แก่หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือในตลาดแรก ราคามีการเปล่ียนแปลง            

ข้ึนลงตามสภาวะตลาดและตามอุปสงค์อุปทานของหุ้นตวันั้น โดยมีคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูก้าํกบัดูแลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนด คือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of 

Thailand) ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัใหมี้แหล่งกลางสาํหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

ฉะนั้นจากการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุน้ของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เพื่อช่วยให้ผูท่ี้สนใจลงทุนมีความรู้

ความเขา้ใจสําหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ และความชาํนาญในการลงทุนสามารถพิจารณา

เลือกลงทุนได ้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มี 3 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบด้วยบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน), 

บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

(MLR) ดชันี-ราคาบริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA)                   

ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบ การ

ตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

ขอบเขตในการวจัิย 

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) คร้ังน้ี ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 จาํนวนทั้งส้ิน 5 ปี โดยใชข้อ้มูล

เป็นรายเดือน รวมจาํนวนขอ้มูลทั้งส้ิน 60 ชุดขอ้มูล  

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี  

ดชันีราคาบริโภค  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน             ราคาหุน้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่  

6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 จาํกดั (มหาชน)     

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ประทสัน์ ตนัเจริญ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
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วิจยั (1) เพื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมา บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ท่ีมีต่อดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงท่ี

เกิดวิกฤตกบัช่วงหลงัจากเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี 

ช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า งบประมาณรายจ่าย

ของรัฐบาล (BUD) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ปริมาณเงินทุนในหลกัทรัพยข์องนกั

ลงทุนต่างประเทศ (NFI) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (R) นั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กล่าวคือ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 20.006 จุด  

นิษณาต พลเสนา (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยกาํหนดปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ

ศึกษาปัจจยักาํหนดปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยพิจารณาจากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นหน่วยของจาํนวนหุ้น โดยมี

ผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี ใชข้อบเขตของการศึกษาปัจจยักาํหนดปริมาณการซ้ือขายตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2547 ใช้แบบจาํลองทางสถิติด้วย

สมการถดถอย พบวา่สภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนไดใ้ห้

ความสําคญัและใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ กล่าวคือหาก

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์ปริมาณสูงแสดงถึงสภาพคล่องท่ีสูงดว้ยเช่นกนั ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์มากท่ีสุดปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียบาทต่อดอลลาร์ โดยเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

ต่อดอลลาร์เพิ่มข้ึน ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ย 

  จิรัฐา จนัทร์ประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
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ผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกบัปัจจยั อนัไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศ และ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํท่ีแทจ้ริง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2541 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2545 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเดือนมกราคม พ.ศ.2541 ถึงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2542 ผูล้งทุนพิจารณาการลงทุนจากสภาพเศรษฐกิจการลงทุนกิจกรรม

ต่าง ๆ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริงซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีหุ้น ช่วงท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 

พบว่าดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ช่วงท่ี 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2544 พบว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ มี อิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ในทิศทางเดียวกนักบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 นครินทร์ ปาร์มวงศ ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนี

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั (1) เพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณ

เงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวน์โจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดักบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดหลกั ไดแ้ก่ หมวดธุรกิจพลงังาน หมวดธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ์หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง และหมวดธุรกิจการส่ือสาร โดยมีผลการวิจยั

สรุป ดงัน้ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กบัดชันีหมวดธุรกิจพลงังาน ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณ

เงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรม 
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ดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95             

กบัดชันีหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชนมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99            

กบัดชันีหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กบัดชันีหมวดธุรกิจการส่ือสาร 

 พลพฒัน์ วิภติัภูมิประเทศ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยกาํหนดราคาเสนอขาย

หลักทรัพย์ใหม่ในตลาดแรก โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีวาณิช

ธนกร ใช้เป็นตวักาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก โดยมีผลการวิจยั

สรุป แบ่งเป็น 2 ช่วงดงัน้ี ช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในกลุ่มพลงังานปัจจยัท่ี

กาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ และปริมาณเงินอย่างกวา้งมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 95 อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ในกลุ่มส่ือสารปัจจยัท่ีกาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ 

ในตลาดแรก ประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ช่วงหลงัเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในกลุ่ม

พลงังานปัจจยัท่ีกาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก ประกอบด้วย

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้

รายใหญ่ชั้นดีอยา่งกวา้งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในกลุ่ม

ส่ือสารปัจจยัท่ีกาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก ประกอบดว้ยอตัรา

เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีและปริมาณเงินอย่างกวา้ง               

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดชันีราคาบริโภค (CPI) 6             
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ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FX12) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 

โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธี

กาํลงัสองนอ้ยสุด 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัไดส้ร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์

การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

SAMART =  a + b1CPI + b2DJIA + b3EX + b4FIX12 + b5MLR 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดยท่ีมาของขอ้มูลมี

ดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาค้นควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตัว แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท

สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนําเสนอข้อมูลการศึกษาและ                     

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares : OLS) โดยจดัเก็บขอ้มูลทุติยภูมิแบบ

รายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม2555 เพื่อหาความสัมพนัธ์

ระหว่างราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (SAMART) กับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดชันีราคาบริโภค (CPI) 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 

(DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน (FX12) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะ

หาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ Correlation 

Matrix หลงัจากนั้นทดสอบ White Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ No Cross Terms 

และแบบ Cross Terms จากนั้นทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใชส้ถิติทดสอบ

ของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการ

ถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่าง ๆ เช่น ค่านยัสําคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและ              

ตวัแปรตามผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SAMART = 2.513594+0.005680CPI+0.034944DJIA-0.341427EX+1.875278MLR 

                                   (0.077799)   (2.109669)**   (-2.347585)**   (2.562387)** 

โดยมีค่า  F-statistic   = 114.0663 (Sig = 0.000000) 
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 R-squared  = 0.930650 

 Adjusted R-squared = 0.922491 

 Durbin-Watson stat = 2.012344 

 N   = 60 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาราคาหุ้นของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (SAMART) อย่างมี

นยัสําคญัดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบาย

ถึงมูลค่าท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 

93.06 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญั 1 ตวัแปรคือ ดชันีราคาบริโภค (CPI) ส่วนตวัแปรท่ีมี

นยัสําคญัมีทั้งหมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 

ซ่ึงตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อราคาหุ้นของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ได้แก่ 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปร

ไดด้งัน้ี 

1.  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถ  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากับ 2.109669 สามารถอธิบายได้ว่า 6 หากดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 6  

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ของ SAMART เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 2.109669 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

2.  อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถ  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 2.562387 สามารถอธิบายไดว้า่ 6หาก6อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี เปล่ียนแปลง

ไป 1 หน่วย (เปอร์เซนต์) จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
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(มหาชน) ของ SAMART เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 2.562387 หน่วย (บาท) ในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(EX) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

ของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามซ่ึงมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.347585 สามารถอธิบายไดว้า่ 6หาก6อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) จะทาํให้ราคาหุ้นของ

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ของ SAMART เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 

2.347585 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ของ SAMART อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สามารถ

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ของ SAMART ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั 

เพราะวา่เม่ือดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีการปรับตวัท่ีสูงข้ึน แสดงให้เห็นถึงความ

น่าเช่ือถือของหุ้นและสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีแข็งแกร่ง ทาํให้ผูล้งทุน 

กล้าท่ีจะลงทุนเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สมศกัด์ิ เอง้ฉ้วน (2546) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษาหุน้กลุ่มส่ือสาร 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างมีนัยสําคญั 

เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ี

จะแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย์ เม่ือแลกกลับมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม  

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 
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ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศ

ไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึนตามไป

ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิษณาต พลเสนา (2549) ปัจจยักาํหนดปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของนครินทร์ ปาร์มวงศ ์(2550) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) โดยปกติจะมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของกิจการ หากอตัราดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึน

จะส่งผลให้กิจการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปีเพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกาํไรสุทธิ

นอ้ยลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตวัลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พลพฒัน์-  

วิภติัภูมิประเทศ (2548) แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 

(MLR) มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั ถึงแมว้า่ช่วงท่ีทาํการศึกษานั้นบริษทัจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มสูงข้ึน

จาก เงินกู้ยืม เพื่อขยายฐานลูกคา้โดยการไปซ้ือบริษทัย่อยก็ตาม แต่บริษทัก็มีรายได ้  

จากการจาํหน่ายโทรศพัท ์Smart Phones เพิ่มสูงข้ึนภายใตส้ายธุรกิจ Mobile Multimedia 

และผลจากรายได้ของสายธุรกิจ Technology Related ทาํให้บริษทัมีผลประกอบการ

เพิ่มข้ึนในแต่ละปีสร้างความหน้าเช่ือถือในการลงทุน ดงันั้นถึงแม้ว่าอตัราดอกเบ้ีย  

ในช่วงเวลาดงักล่าวมีการปรับตวัสูงข้ึนก็จะไม่ส่งผลให้ราคาหุน้ปรับตวัลดลง 

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ของ 

SAMART คือ 

ดชันีราคาบริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ของ SAMART ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาบริโภค จะมีความสัมพนัธ์กบั

ต่อราคาหุน้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นเป็นดัชนี ช้ีวดัการเปล่ียนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการ            

โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไปสําหรับกลุ่มสินค้าและบริการ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของ             

ดชันีราคาบริโภคจึงแสดงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจาก
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การศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาดชันีราคาบริโภคนั้น จะไม่มีผล

ต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ของ SAMART อย่างมี

นยัสําคญั เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปีท่ีทาํการศึกษานั้นการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก และ

จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลจากปัญหาวิกฤตการเงินทั่วโลก                

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประทสัน์ ตนัเจริญ (2546) การวิเคราะห์ปัจจัย            

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ 

จากภาพรวมการดาํเนินงานของบริษทัสามารถสรุปผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นกัลงทุนท่ีจะมาลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ควรใหค้วามสาํคญักบั6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้ นดี เน่ืองจากธุรกิจ                      

ของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นธุรกิจในกลุ่มส่ือสารซ่ึงมีความ

ผนัผวนทางภาวะเศรษฐกิจไดง้่ายและรวดเร็ว ตามความทนัสมยัและความกา้วหน้า

ของเศรษฐกิจโลก 

2. จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) นั้น ทาํให้ทราบว่ามีแนวโน้มการสร้างรายได้และกาํไรเฉล่ียท่ีจะ

ส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นักลงทุนในรูปแบบเงินปันผลเหตุผลอนัเน่ืองมาจากการ

พลิกฟ้ืนของ ไอ-โมบายและการจาํหน่ายสมาร์ทโฟรท่ีมียอดเพิ่มข้ึน รวมทั้งนกัลงทุน

มีแนวโน้มในการลงทุนเพิ่มมากข้ึนอันเห็นได้จากราคาหุ้นท่ีมีอัตราสูงข้ึนมาก                

ในปัจจุบนัและจากภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

3. สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) นั้น ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีบางตวั

แปรอาจมีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการทดสอบความ-

สัมพันธ์ของตัวแปรและใช้ตัวแปรท่ีใกล้เคียงกับบริษัทฯ มากท่ีสุด อาจใช้วิธี                  
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การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ จากงบการเงินยอ้นหลงักาํไร              

ต่อหุ้น (earing per share) เพื่อทาํการทดสอบความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั

สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจะทาํใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็น

จริงมากท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

(FACTORS AFFECING THE STOCK PRICE OF THAICOM PUBLIC 

COMPANY LIMITED) 

วรารัตน์ ทนัศรี1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

_________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ดชันี 

ราคาหุน้ ในกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร(ICT) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) อัตราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MLRTH) อัตราเงินเฟ้อ (INFLATION) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีระดับนัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ 

อธิบายราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยคอม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นใน 

กลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์ 

สหรัฐอเมริกา (THB) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : หุน้บริษทั ไทยคม  จาํกดั (มหาชน) 

  
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract 

The objective of the study of Factors Affecing the stock price of Thaicom 

Public Company Limited.(THCOM) 

The factors used in this study are Information and Communication 

Technology stock price(ICT), Dow Jones Industrial Average Index(DJIA), 

Exchange Rate(THB), Minimum Loan Rate (MLR) and  Inflation Rate (INF) The 

monthly data of  January 2008 to December 2012 ; 60 months in total.  Multiple 

Linear regression with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

The results shows that, are Information and Communication Technology 

stock price(ICT) statistically are positively affect the stock  price of  Thaicom 

Public Company Limited.(THCOM) at the significance level of 0.05 

Key Words : Stock Thaicom Public Company Limited. 

1.บทนํา 

การท่ีประเทศมีตลาดท่ีพฒันาแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

ของประเทศเป็นอยา่งมากเพราะตลาดทุจะช่วยใหภ้าครัฐและเอกชนสามารถระดมทุน 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถขยายกิจการของตนได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 

เศรษฐกิจและยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น 

รัฐบาลจึงใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาตลาดทุนให้เจริญกา้วหนา้เพื่อเป็นแหล่งระดม 

เงินทุนระยะยาวตลาดทนัท่ีสาํคญัไดแ้กต้ลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพย์ (Securities Market)”  

ตลาดทุนไทยยคุใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความ 

มัน่คง ทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติ ของประชาชนต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ไดเ้สนอให้มีการจดัตั้งตลาด 

หลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยเน้นให้มีบทบาทสําคญัในการเป็น 

แหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
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พฒันาการ ของตลาดทุนของไทยในยคุใหม่นั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค เร่ิมจาก 

"ตลาดหุ้นกรุงเทพ"(Bangkok Stock Exchange)ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนและต่อมาเป็น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ช่ือภาษาองักฤษว่า "The Securities 

Exchange of Thailand"  

การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ  

การจดัตั้งตลาดหุ้นของไทยเร่ิม ข้ึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูป ห้าง

หุน้ส่วนจาํกดัโดยในปีต่อมาไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัและเปล่ียนช่ือเป็น "ตลาด

หุ้นกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ถึงแมว้า่จะมีพื้นฐานในการจดัตั้งท่ีดี การ

ซ้ือขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนกั มูลค่าการซ้ือขาย มี

เพียง 160 ลา้นบาทใน ปีพ.ศ. 2511 และ 114 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2512 การซ้ือขาย มี

ปริมาณลดลงเป็น 46 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 

2514 การซ้ือขายหุ้นกูมี้มูลค่าถึง 87 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซ้ือขายหุ้น ก็

ยงัคงไม่เป็นท่ีสนใจ โดยมูลค่าการซ้ือขายหุ้นท่ีตํ่าสุดมีเพียง 26 ลา้นบาทเท่านั้น และ

ในท่ีสุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ตอ้งปิดกิจการลง  เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ตลาด หุ้น

กรุงเทพไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ประกอบกบัประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอในเร่ืองตลาดทุน 

การจัดตั้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถึงแมว้า่ตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่แนวความคิดเก่ียวกบั 

การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบและไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการ

นั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากดงันั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) จึงไดเ้สนอแผนการจดัตั้งตลาดทุนดงั 

กล่าวข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยใหมี้เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกและมาตรการสําหรับการ 

ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดท้าํการวา่จา้ง ศาสตราจารย ์

ซิดนีย ์เอม็ รอบบิ้นส์ ศาสตราจารยป์ระจาํภาควชิาการเงินจาก มหาวิทยาลยั โคลมัเบีย 

สหรัฐอเมริกาเพื่อมาทาํการศึกษาช่องทางการพฒันาตลาดทุนไทยในเวลาต่อมาในปี 

พ.ศ.2515 รัฐบาลไดเ้ขา้มามีบทบาทโดยการแกไ้ข “ประกาศคณะปฏิวติั ท่ี 58 เก่ียวกบั 
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การควบคุมธุรกิจการค้าท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของ 

ประชาชน” การแกไ้ขดงักล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกาํกบัดูแล การดาํเนินงานของ 

บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ ซ่ึงทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ และ 

ยุติธรรม หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญติัตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อจะจดัให้มีแหล่งกลาง 

สาํหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดมเงินทุนใน  

ประเทศตามมาดว้ยการแกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัรายไดเ้พื่อให้สามารถนาํเงินออมมา 

ลงทุนในตลาดทุนไดใ้นปี พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายต่างๆไดรั้บการ ปรับแก ้จน

ลงตวั และในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย (ช่ือ

ภาษาองักฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ไดเ้ปิด ทาํการซ้ือ

ขายข้ึนอย่างเป็น ทางการคร้ังแรกและไดท้าํการเปล่ียนช่ือภาษา องักฤษเป็น "The 

Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 

ผูท่ี้ตอ้งการออมเงินดว้ยวิธีน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของเงินปัน

ผล และส่วนต่างราคา กบัความเส่ียงท่ีตนจะตอ้งเผชิญจากการลงทุนในหุ้นสามญันั้น 

ซ่ึงเกิดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ถา้เศรษฐกิจดี หุ้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีดี

จะมีราคาเพิ่มข้ึน เพราะในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี ประชาชนจะกล้าท่ีจะจบัจ่ายใช้สอย

เพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้ยอดขายของบริษทัเพิ่มข้ึน เม่ือยอดขายเพิ่มข้ึน กาํไรก็เพิ่มข้ึน

ตามมา และทา้ยท่ีสุดเม่ือบริษทัมีกาํไรเพิ่มข้ึน บริษทัก็จะสามารถจ่ายผลตอบแทน

ให้แก่นกัลงทุนไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย นกัลงทุนจะตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและยงัตอ้งศึกษาอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีตนสนใจอีก

ด้วย ซ่ึงจากการวิจัยฉบับน้ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารรวมถึงตอ้งศึกษาขอ้มูลของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากราคาหุ้นมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนัก

ลงทุนจึงตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บและราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะ

ตลาดและพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวโน้มของ

ราคาหุน้ในอนาคต การพิจารณาการลงทุนจะสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของราคาหุ้นตาม

สภาพท่ีเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่
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ดชันี ICT ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

อตัราดอกเบ้ีย MLR และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดความ

เส่ียงในการลงทุน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นาํหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา

เป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั

ไทยคม จาํกดั (มหาชน) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดว้ย ดชันี ICT ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ีย  MLR และอตัรา

เงินเฟ้อ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) โดยตวัแปร

ต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีหมวดธุรกิจ ICT ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ีย MLR และอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 ถึง 

เดือน ธนัวาคม 2555 

นิยามศัพท์ 

 ราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) หมายถึง ราคาปิดของราคาหุ้น 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดัชนีหมวดธุรกิจ ICT(ICT) หมายถึง ราคาปิดของดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) หมายถึง ราคาปิดของดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน (THB) หมายถึง ราคาปิดของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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อัตราดอกเบีย้ (MLRTH) หมายถึง ราคาปิดของอตัราดอกเบ้ีย MLRTH ณ 

วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

อัตราเงินเฟ้อ(INFLATION) หมายถึง ราคาปิดของอตราเงินเฟ้อ ณ วนัทาํ

การวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 

กรอบแนวคิด 

 

  

 

  

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุน และสาํหรับบริษทั เพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินดีข้ึน 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น ของบริษทั ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน) ผูว้ิจยัได้ทาํรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และ มี

ประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราแลกเปลีย่น (THB) 

 

ราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน) 

ดชันีหมวดธุรกจิ ICT 

อตัราเงนิเฟ้อ(INFLATION) 

อตัราดอกเบีย้ (MLRTH) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
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สมศักดิ์ เอ้งฉ้วน(2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

กรณีศึกษา หุ้นกลุ่มส่ือสาร” วิธีการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ โดย

รวบรวมงานวิจยั บทความต่างๆ และผลการศึกษาในอดีต สําหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มส่ือสารทุติยภูมิ 

ประเภทอนุกรมเวลา รายเดือนตั้งแต่ กรกฎาคม 2543 ถึง เดือน มิถุนายน 2546   เก็บ

รวมรวมจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจรายเดือน และวาระ

สารเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

ผลการศึกษา การศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นของแต่ละ

บริษทัของกลุ่มส่ือสาร โดยทดสอบดว้ยวธีิกาํลงันอ้ยสุด โดยศึกษาราคาหุน้ของบริษทั

ในกลุ่มส่ือสาร 8 บริษทั จากในกลุ่มส่ือสารทั้งหมด 14 บริษทั บริษทัท่ีศึกษาประกอบ 

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเน่ียร่ิง จาํกัด (มหาชน) หรือ ICE บริษทั จสัมิน 

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) หรือ JAS บริษทั สามารถคอร์เปอเรชั่น จาํกดั 

(มหาชน) หรือ SMART บริษทั สามารถ เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMTEL 

บริษทั ชินแซสเทลไลท์ จาํกดั (มหาชน) หรือ SATTEL บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์

เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ TA บริษทั ทีทีแอนด์ที จาํกดั (มหาชน) หรือTT&T 

บริษทั ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) หรือ UCOM ทั้งน้ียกเวน้

การศึกษาราคาหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ 

ADVANC บริษทั ชิน คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ SHIN เน่ืองจากมีการแตก

ราคาพาร์ และ ราคาหุ้นของบริษัท แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ํากัด 

(มหาชน) หรือ AIJ บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ INET 

บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) หรือ MFEC บริษทั เอ็มล้ิง เอเชีย คอร์เปอเรชัน่ 

จาํกัด (มหาชน) MLINK ซ่ึงมีขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการศึกษาเน่ืองจากเร่ิมเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เม่ือปี 2544 – 2546 ผลการศึกษาพบว่าแต่ละบริษทัมี

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
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 สุวิมล สังขทับทิมสังข ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์

กบัดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคอตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อ

ผูล้งทุนในดชันีราคาหุน้ตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 

2553จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา

เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ข้ามดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนักลงทุนสามารถนํา

ความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณา

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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 นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดดัชนี

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันี

หมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผูบ้ริโภค 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใช้

ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ และทาํการวเิคราะห์โดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยทางสถิติ ได้แก่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวด ท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง

กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ  

 มารุต เทพหัสดิน ณ อยุธยา(2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนจากต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใช้ เป็นขอ้มูลแบบอนุกรมเวลาระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 

2544 ถึง มิถุนายน 2548 รวมระยะเวลา 56 เดือน โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณการใช้

แบบจาํลองเชิงเส้นดว้ยวธีิกาํลงันอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน

จากต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกอบด้วย อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และ เงินบาท เฉล่ีย มีความสัมพนัธ์กับ

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพย ์Down 

Jones ในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา และดชันีราคาจาก Morgan Stanley capital 

International,INC.มีความสัมพนัธ์กับการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัทุกตวัล้วนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย โดยสามารถเรียงลาํดบัค่าสมบูรณ์ของนัยสําคญัจากมากไปหาน้อยได้

ดังต่อไปน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและเงินบาทเฉล่ีย ดัชนีราคา

หลกัทรัพยด์าวโจนส์ ในตลาดหลกัทรัพยอ์เมริกา ดชันีราคาจาก Morgan Stanley 

capital International,INC.และอตัราดอกเบ้ียตามลาํดบั 

 สุพรชัย เทศรุ่งเรือง(2547) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยกําหนดมูลค่าการซ้ือขายของ

ตลาดหลักทรัพย์ไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับวิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ในรูปของสมการ

ถดถอยเชิงเส้นดว้ยโปรแกรม Mini Tab เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ของปัจจยัต่างๆ 

โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ถึง ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ.  2547 

 ผลวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยพ์บวา่ ดชันี SET INDEX อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และ อตัราการหมุนเวียน

ของเงินทุนมีผลต่อมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ทย 

 อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล(2549)  ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่กําหนดดัชนีราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐกิจมิติ 

เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน และใชก้ารวิเคราะห์โยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ของปัจจยัต่างๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 ถึง เดือนมีนาคม 2549 โดยมี

จาํนวน 58 ตวัอยา่ง  

 ผลท่ีได้จากการทดสอบ ปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ปริมาณเงิน

ในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐ อตัราตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย

ไทยต่อสหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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3.  วธีิดําเนินการศึกษา 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดัชนีราคาหุ้นในกลุ่ม

เทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2551 

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จํากัด (มหาชน) คร้ังน้ีทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้กีาํลงัสองนอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a+bx+ei 

โดยท่ี Y = ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 
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Yi=a+bx+ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a;b และ e คือ ตวัประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก 

e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-

Yi)2 จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a 

และ b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี  ผูท้าํวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

THCOM = a+b1 ICT+b2DJIA+b3THB+b4MALTH+b5INFLATION 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี ดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

THCOM หมายถึง ราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

ICT  หมายถึง ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

    

DJIA   หมายถึง ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์    

  

THB   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้    

  

INFLATION หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ      

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและ

ทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้าํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression  

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลงัจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ No cross terms และแบบCross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านยัสําคญัทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

THCOM = 23.35496+ 0.117582ICT -0.005730DJIA -0.604585THB -

0.942542MLRTH -0.048643INFLATION 

(2.477977)  (6.878851)** (-0.245017)  (-2.558399)**  (-1.143151)  

(0.648043) 
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โดยมีค่า :  F-statistic   =  239.3529 

Prob(F-statistic)   =  0.000 

R-square    =  0.965057 

Adjusted R-squared  =  0.961025 

N    =  59 

Durbin-Watson stat  =  2.249769 

หมายเหตุ:  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได ้ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึงมูลค่าราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 

96.50 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3ตวัแปรคือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLRTH)  และ อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ส่วนตวัแปรท่ีมี

นยัสําคญัมีทั้งหมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

(ICT) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) ซ่ึงตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบั มูลค่าราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทาง

เดียวกนั ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ในกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร(ICT)  สําหรับ ตวัแปร

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั มูลค่าราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรง

ขา้ม คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนมกราคม2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร

(ICT) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (THB) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLRTH) และ อัตราเงินเฟ้อ 

(INFLATION) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) 

ดว้ยวธีิกาํลงัสอง 
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นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ค่าสัมประสิทธ์ สมมติฐาน 

ดชันีราคาหุน้ในกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร

(ICT) 

0.117582**  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) - - 

อัต ร า แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ งิ น บ า ท ต่ อ ด อ ล ล่ า ร์

สหรัฐอเมริกา (THB) 

-0.604585**  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) - - 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) - - 

 

หมายเหตุ  **  หมายถึง   ระดบันยัสาํคญั 0.05 

        หมายถึง  ความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐาน 

             X          หมายถึง  ความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐาน 

จากตวัแปรอิสระทั้งหมด หากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ

พบวา่มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

 ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) และ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) ท่ีสามารถอธิบายมูลค่าราคาหุ้นของบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน)ไดร้้อยละ 96.50 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 3.50  เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 2.249769 นั้นพบว่าไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation ทาํใหส้ามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามในสมการได ้

ดงันั้นกล่าวไดว้า่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าราคา

หุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)อย่างมีนยัสําคญัไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นในกลุ่ม
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เทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่ารสหรัฐ

อเมริกา (THB)ซ่ึงทุกตวัแปรมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

1.1. ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) มีผลต่อราคาหุ้น

ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะวา่ หาก

ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํ

ให้ มูลค่าราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 0.117582 หน่วย (บาท)ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมศกัด์ิ เอง้ฉว้น  

1.2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB)มีผลต่อราคา

หุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญ

เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้

ท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุน

ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มารุต เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั ไดแ้ก่ 

2.1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทย

คม จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)จะมีความสัมพนัธ์

กบัราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางเดียวกนัเพราะวา่ เม่ือดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

แต่ในช่วงท่ีศึกษาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทย
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คม จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการศึกษา บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองจาํนวน 682 ลา้นบาท ในปี 2555 เติบโต

ข้ึน 717 ลา้นบาท จากขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองในปี 2554 จาํนวน 35 

ลา้นบาท และหากรวมผลขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั เอ็มโฟน จาํกดั (เอ็ม

โฟน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน จะทาํให้บริษัทมีกาํไรสุทธิ

ทั้งส้ิน 174 ลา้นบาท ในปี 2555 ในขณะท่ีบริษทัขาดทุนสุทธิ 490 ลา้นบาท ในปี 2554 

และหากไม่พิจารณารายการพิเศษ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเข้าสู่

กระบวนการลม้ละลายของเอ็มโฟน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง

เอ็มโฟน รวมเป็นจาํนวน 254 ล้านบาท ในปี 2555 และผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 360 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัจะมี

กาํไรสุทธิจาํนวน 428 ลา้นบาท สําหรับปี 2555 และขาดทุนสุทธิ 130 ลา้นบาท 

สําหรับปี 2554  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิมล สังขทบัทิมสังข 2. ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ และ นครินทร์ ปาร์มวงศ ์ 

2.2. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLRTH)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของของกิจการ หากอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปี

เพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกําไรสุทธิน้อยลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง แต่จาก

การศึกษาในคร้ัง น้ี  จะพบว่า ช่วงเวลาท่ีได้ทําการศึกษา อัตราดอกเ บ้ียเ งินกู ้

(MLRTH)นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากใน

ปี 2555 บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากกาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ืมสําหรับโครงการ

ดาวเทียมไทยคม 6 จากการท่ีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึน กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ืมของบริษทัเชนนิงตนั อินเวส

เมน้ท์ส พีทีอี จาํกดั จากการท่ีค่าเงินเหรียญสิงคโปร์ต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึน และ

สุทธิกบั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการสินทรัพย์
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ของบริษัท ไอพีสตาร์ จาํกัด จากการท่ีค่าเงินเยนต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพรชยั เทศรุ่งเรือง  

2.3. อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) จะมีความสัมพนัธ์ กบั 

ราคาหุน้บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ อตัราเงินเฟ้อของ

ประเทศไทย (INF) ถา้อยูใ่นระดบัสูง (แต่อยูใ่นเสถียรภาพในตลาดเงินของประเทศ) 

แสดงถึง ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงปริมาณเงิน

เหล่านั้น อยูใ่นรูปแบบตามทฤษฎีความตอ้งการถือเงิน คือ  

 1.  ถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยในชีวติประจาํวนั = การใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั 

 2. ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ้่ายเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิดไวล่้วงหนา้ 

= การออมเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน 

 3.  ความตอ้งการถือเงินเพื่อแสวงหากาํไร = การนาํเงินไปลงทุนทั้งรูปแบบ

การออม ตราสารอนุพนัธ์ หลกัทรัพยแ์สดงถึงปริมาณเงินท่ีมากในระบบเศรษฐกิจ ผู ้

ถือเงินมีความหลากหลายในการใชเ้งินในมือท่ีแตกต่างกนัออกไป และปริมาณเงินท่ี

มาก ย่อมเสมือนแหล่งเงินทุน ท่ีมุ่งหน้าเขา้หาผลตอบแทนท่ีดีทีสุด และ ผูล้งทุนมี

ความรู้ความสามารถในการพฒันาเงินในมือให้มีจาํนวนเพิ่มข้ึน แสดงถึง นกัลงทุนท่ี

เขา้มาแสวงหากาํไรในตลาดหลกัทรัพย ์ส่งผลใหด้ชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

รวมมีการซ้ือ ขาย สูงข้ึน ก็ส่งผลต่อราคาหุน้โดยรวมของตลาดหลกัทรัพยสู์งข้ึนตาม  

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ

ของประเทศไทย (INF) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  

อยา่งมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก การท่ีอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (INF) ในระบบ

เศรษฐกิจมีมากในปัจจุบนันั้น ไม่ไดเ้ป็นการช้ีวดัถึงความตอ้งการการลงทุนท่ีมากข้ึน

ตามไปด้วย เพราะปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่วนมากมาจากการปรับ

โครงสร้างนโยบายการเงินของภาครัฐบาล อาทิ การปรับอตัราค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท 

และ การรับจาํนาํขา้วเปลือกท่ีตนัละ 15,000 บาท เป็นตน้ แต่ปัจจยัหลกัท่ีเป็นดา้น

รายจ่ายของภาคครัวเรือน ประชาชนทัว่ไป ก็มีการปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อและ

นโยบายจากภาครัฐ ซ่ึงไม่ส่งผลต่อภาคการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน ทาํให้
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อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (INF) ไม่มีผลกระทบต่อซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ อานนท ์ธชัศฤงคารสกุล 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จํากัด 

(มหาชน)ในช่วงเดือน  มกราคม 2551 ถึง  ธนัวาคม 2555 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เกิดจากราคาปิด ณ 

ส้ินเดือนท่ีผา่นมาของตวัแปร  X ทั้ง 5 ตวั โดยค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผล

ต่อปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) มี 2 ตวัแปรคือ ดชันี

ราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) และ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) 

ส่วนตวัแปรท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ของบริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน)มี 3 ตัวแปรคือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) และ อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) 

6.  บรรณานุกรม 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาด

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย

 รามคาํแหง  

ปริญญา บุญกิจสมบติั  2541:ปัจจียท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มส่ือสาร ปริญญาวิทยา

 ศาสตรมหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์),มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

มารุต เทพหสัดิน ณ อยุธยา(2549) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจขายหลักทรัพย์ของ

 นัก ล ง ทุนจา ก ต่า ง ป ระเท ศ  ในตล า ดหลั ก ท รัพ ย์ แห่งป ระ เทศ ไ ท ย ,

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

สมศกัด์ิ เอง้ฉ้วน(2546)ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กรณีศึกษา หุ้นกลุ่มส่ือสาร,

 วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

สุพรชยั เทศรุ่งเรือง(2547) ปัจจัยกาํหนดมูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย์ไทย

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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สุวิมล สังขทบัทิมสังข และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

 มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หลกัสูตร

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต 

อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล(2549) ปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย

 รามคาํแหง  

ขอ้มูลบริษทั ไทยคม จาํกดัมหาชนhttp://www.thaicom.net/ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือสาร, 

  จากhttp://www.set.or.th 

ศูนยส่ื์อเทคโนโลย ีและ นวตักรรมการศึกษา, จากhttp://snorsmp16.com 

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, จาก http://library.cmu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaicom.net/
http://www.set.or.th/
http://snorsmp16.com/
http://library.cmu.ac.th/
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัทมาลสีามพราน จํากดั (มหาชน) 

Factors affecting the stock price of Malee sampran public company limited 

(MALEE) 

ชฏัชมนต ์ขนุปริง1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั(มหาชน) (MALEE) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันี

ค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) (MALEE)ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต  

คําสําคัญ: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุน้, บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

-------------------------------------------- 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The objective the study of factors affecting the stock price of Malee 

sampran public Company Limited.(MALEE) is to study factor that determine stock 

price of Malee sampran public Company Limited.(MALEE) 

 The factors used in this study are Consumer Price Index (CPI), Dow Jones 

Industrials Average (DJIA), Inflation rate (INF), Neer ,and Exchange Rate (USD). 

The monthly data of January 2008 to December 2012; 60 months in total. Multiple 

Linear Regressions with Ordinary LeastSquares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Consumer Price Index (CPI), Dow Jones Industrials 

Average (DJIA), Neer, and Exchange Rate (USD) statistically are positively and 

Inflation rate (INF) statistically are negatively affect the stock price of Thai Tap 

WaterCompany Limitedat the significance level of 0.05 

Key words: Economic Factors, Stock Price, Malee sampran public company 

limited 

1.บทนํา 

 ตลาดทุนไทยยคุใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ต่อมา แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได้เสนอให้มีการจัดตั้ ง ตลาด

หลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยเน้นให้มีบทบาทสําคญัในการเป็น

แหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

พฒันาการของตลาดทุนของไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค เร่ิมจาก "ตลาดหุ้น

กรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน และต่อมาเป็น "ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย" ภายใตช่ื้อภาษาองักฤษวา่ "The Securities Exchange of 

Thailand" ไดเ้ปิดทาํการซ้ือขายข้ึนอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกและไดท้าํการเปล่ียนช่ือ
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ภาษาองักฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2534 

 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้การ

ดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกาํหนดอาํนาจ

หนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูก้าํหนดนโยบายและ

ควบคุมการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ตลาดแรก  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัและดูแลตลาดแรก โดยบริษทัใดท่ีตอ้งการออกหลกัทรัพยใ์หม่เสนอขาย

หุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก (Initial Public Offering) หรือเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นๆ แก่

ประชาชน ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) และดาํเนินการตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด จากนั้นคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์จะตอ้งตรวจสอบสถานะทางการเงินและการดาํเนินงานของ

บริษทันั้นก่อนท่ีจะอนุมติัใหบ้ริษทัทาํการออกหลกัทรัพยข์ายแก่ประชาชนได ้

ตลาดรอง หลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก หลักทรัพย์จะ

สามารถทาํการซ้ือขายในตลาดรองไดก้็ต่อเม่ือผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นได้ยื่นคาํขอและ

ไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand) เป็น

ตลาดรอง ท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมา เพื่อทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริมการระดมเงินออม และจดัสรร

เงินทุนในตลาดทุน อนัเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างการพฒันาระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดหุ้น หรือศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึง

ตัวตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ทาํการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่ทาํหน้าท่ีในการ

ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นไปอย่างมีระเบียบ คล่องตวัและยุติธรรม 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุน และก่อให้เกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดย

ส่วนรวม  วตัถุประสงคส์ําหรับการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อจดัให้
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มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการ

ระดมเงินทุนในประเทศ สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ให้ความคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

ใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง อยูใ่นระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปอยา่งมี

ระเบียบและยุติธรรม ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบนั

เอกชน ดาํเนินการโดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนั  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์นั้น สามารถเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัอยา่งยิ่ง ในการวางแผนออมเงินระยะยาวได ้โดยเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์น

ธุรกิจท่ีมีความเช่ือมัน่วา่ จะสร้างผลกาํไรและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวนัขา้งหน้า การ

เขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวจะทาํให้ผูล้งทุนกลายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้ของกิจการ 

และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบ

เท่าท่ียงัถือหลกัทรัพยน์ั้นอยู ่อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็สามารถมี

ความเส่ียงได้ เช่นเดียวกันกับการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ หากธุรกิจนั้นเผชิญกับ

สภาวะท่ีไม่เอ้ืออาํนวย หรือผลการประกอบการตกตํ่าลง  ย่อมส่งผลให้เงินปันผลท่ี

คุณพึงจะไดรั้บลดลงตามไปดว้ย และถา้ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นประสบกบัภาวะขาดทุน

จนตอ้งปิดกิจการลง ก็จะไดรั้บการจ่ายคืน ก็ต่อเม่ือทรัพยสิ์นของธุรกิจยงัเหลืออยู ่

หลงัจากท่ีได้มีการจ่ายส่วนท่ีเป็นหน้ีคืนให้กบัเจา้หน้ีทั้งหมดแล้ว ปัจจุบนัมีบริษทั

มหาชนจาํกดั หลายบริษทัท่ีเขา้มาจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์การจดทะเบียน

หลกัทรัพยน์ั้นจะแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี  

บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัประเภทผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง นํ้าผกัและผลไมย้เูอชที และพาสเจอร์ไรซ์ ชา กาแฟ 

และนํ้ าด่ืมในบรรจุภณัฑ์ชนิดกระป๋อง กล่อง ขวดพลาสติก PET และถุงปลอดเช้ือ 

ภายใตต้ราสินคา้ "มาลี" หรือ "MALEE" และภายใตต้ราสินคา้ของลูกคา้ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นตวัแทนจาํหน่ายนมสดยเูอชทีและพาสเจอร์ไรซ์ภายใตต้รา

สินคา้ "ฟาร์มโชคชยั" ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
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1. บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูผ้ลิตผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืม โดยจาํหน่ายทั้งตลาด

ในประเทศและ ต่างประเทศ ทั้งน้ี จาํแนกออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ 

1.1 ธุรกิจแปรรูปผลไม ้เช่น ผลไมฤ้ดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ ล้ินจ่ี 

ลาํไย มะม่วง เป็นตน้) สับปะรดและผลไมร้วม (Fruit Cocktail) นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ 

ขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋อง 

1.2 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม เช่น นํ้ าผกัและนํ้ าผลไม ้บรรจุในกล่องยูเอชทีและ

พาสเจอร์ไรซ์ ชา กาแฟและนํ้ าด่ืมบรรจุในกระป๋อง กล่อง และขวดพลาสติก PET 

ภายใตต้ราสินคา้ "มาลี" และตราสินคา้ของลูกคา้ และเป็นตวัแทนจาํหน่ายนมสดยเูอช

ทีและพาสเจอร์ไรซ์ภายใตต้ราสินคา้ "ฟาร์มโชคชยั" 

 2. บริษทั มาลีเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

 เป็นบริษทัยอ่ย โดยเป็นผูดู้แลดา้นการตลาดและการขายสินคา้ท่ีจาํหน่ายใน

ประเทศ ทั้งหมด โดยมีทั้งการจดัจาํหน่ายเองและผ่านตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ 

ทั้งน้ี สินคา้หลกัท่ี   จาํหน่ายมีดงัน้ี 

   - สินคา้ผลไมก้ระป๋องตรา "มาลี" หรือ "MALEE" "เฟริส์ชอ้ย" "ชาวสวน" 

   - นํ้ าผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมย้เูอชที นํ้ าผลไมพ้าสเจอร์ไรซ์และนํ้ าด่ืมตรา 

"มาลี" 

   - เคร่ืองด่ืมธญัพืชนํ้านมขา้วโพดหวานยเูอชที ตรา "มาลีไอ-คอร์น" 

   - นมยเูอชทีและนมพาสเจอร์ไรซ์ ตรา "ฟาร์มโชคชยั" 

 3. บริษทั อะกริ ซอล จาํกดั 

   เป็นบริษทัย่อย ดาํเนินธุรกิจโดยเป็นผูผ้ลิต และจาํหน่ายข้าวโพดหวาน

บรรจุกระป๋อง ภายใตต้ราสินคา้มาลี และตราสินคา้ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมี 2 

บริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั มาลีซัพพลาย จาํกัด และบริษทั ไอคอน ฟู้ ดส์ จาํกัด ซ่ึง

บริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.60 และร้อยละ 99.00 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัทั้ง

สองบริษทัไม่ไดด้าํเนินกิจการแลว้ 
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บริษทั มาลี สามพราน มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั มาลี สามพราน 

จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูท่ี่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และบริษทั Agri Sol Limited ตั้งอยู่

ท่ี อ.บา้นแพง จ.นครพนม 

บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ เม่ือวนัท่ี 13/3/2535 ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

(.AGRO) หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ราคาเสนอขายหุน้แก่ประชาชนคร้ังแรก 85 บาท 

และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นราคาหุ้นของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) จึงเป็นปัจจยัต่อความมัน่คงและการเติบโตของบริษทั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง

สนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

ดงักล่าวมาน้ีจึงเกิดประเด็นคาํถามท่ีน่าสนใจข้ึนว่า มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ

อะไรบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) (MALEE) 

ซ่ึงผลดงักล่าวน้ี นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) แล้ว ยงัเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบด้วย ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

(CPI)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ท่ีมีผลต่อ

ราคาหุน้ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน)(MALEE) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุน้ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) (MALEE) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่ 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวั

แปรอิสระท่ีนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน จาํกัด 

(มหาชน) (MALEE) ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) (MALEE) 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาหุน้ บริษทั มาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีค่าเงินบาท 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคา

หุ้นบริษัท มาลีสามพราน จาํกัด (มหาชน) เพื่อสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 

วางแผน การดาํเนินงานของบริษทัใหดี้ข้ึน และเป็นแนวทางในการตดัสินใจให้กบันกั

ลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจ  

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) (MALEE) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 

ส่วนคือ 

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่ 

  ทฤษฎีกาํหนดราคาอาร์บิทราจ 

  ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

  การวเิคราะห์เทคนิค 

  ทฤษฎีการลงทุน 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน)(MALEE) 

  ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  แนวโนม้การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

  ประวติัความเป็นมาของบริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) 

(MALEE) 

ส่วนที ่3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เติมเดช จิมากุลโกมล (2550) ไดศึ้กษาปัจจยักาํหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 ดว้ยวิธีสมการถดถอยนอ้ยท่ีสุด (ordinary 

least squares) ซ่ึงในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ประกอบดว้ยบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
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ตลาดหลกัทรัพย ์14 บริษทั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยักาํหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ระหว่างปี พ.ศ.2549-2550 ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน (SET) ราคาค่าระวางเรือเฉล่ียรายเดือน (BDI) 

อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน (I) มีเคร่ืองหมายตรงขา้ม

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาราคานํ้ ามนัมีการปรับตวัสูง 

ทาํใหมี้การเก็งกาํไรในหุน้กลุ่มพลงังาน เน่ืองจากนกัลงทุนคาดวา่ถา้ลงทุนในหุ้นกลุ่ม

พลงังานจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนให้หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

ดงันั้นการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ จึงไม่ได้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา 

เฉล่ียรายเดือน (FDR) และอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน 

(I) 

 กรรณิกา จะกอ (2552) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัรา

เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ และเพื่อศึกษาปัจจยั

ภายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ไดแ้ก่ ปริมาณการ

ซ้ือขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัในคร้ังน้ี วิธีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอย

เชิงซอ้น เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร อยา่งมีนยัสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ียและ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารคือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน
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ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนด้วย ส่วนค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาท เพิ่มข้ึนดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธนาคารจะลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึง

ไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารได้อย่างชดัเจน

อาจจะเน่ืองมาจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงทาํ

ให้เ กิดความผันผวนของค่าตัวแปรต่างๆ เหล่าน้ี  ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

ปราโมทย ์ผลโสดา (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

หลักทรัพย์ก ลุ่มอาหารและเค ร่ือง ด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิอนุกรม

เวลาแบบรายเดือนระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 รวม

ระยะเวลา 96 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีหลกัทรัพย์กลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ปริมาณเงินตามความหมายกวา้ง ดชันีราคานํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคในประเทศไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ต่อดชันีหลกัทรัพย์

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อภิรักษ์ ชัยสุวรรณรักษ์ (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาถึงอิทธิพลของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์

และตวัแปรทางการเงินของบริษทัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม
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ตามแบบจาํลองของ Arbitrage Pricing Theory (APT) การประมาณค่า ใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์ดว้ยวิธี Cointegration แบบ Johansen ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 

18 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2540 ถึงเดือนธนัวาคม 2548 

รวม 108 เดือน ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษามี 7 ปัจจัยได้แก่ อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ขนาดของธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงิน 

พนัธบตัรซ้ือคืน 14 วนั ราคานํ้ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล พบว่า ขอ้มูลท่ี

นํามาใช้ในการศึกษาทั้ งหมดมีลักษณะน่ิงผลการประมาณค่าความเส่ียงตาม

แบบจาํลองโดยวิธี Cointegration พบว่า หลกัทรัพยท์ั้งหมด 18หลกัทรัพย ์มีจาํนวน 

Cointegration Vector ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 การทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหลักทรัพย์พบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่า

ความเส่ียงจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่าง 0.067 ถึง 2.699 

อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้ออยูร่ะหวา่ง -110.431 ถึง 

-0.1322 ขนาดของธุรกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากขนาดของธุรกิจอยูร่ะหวา่ง 

0.134 ถึง 3.659 อตัราดอกเบ้ียเงินพนัธบตัรซ้ือคืน14วนัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จาํนวน 9 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียง

จากอตัราดอกเบ้ียเงินพนัธบตัรซ้ือคืน 14 วนัอยูร่ะหวา่ง -8.161 ถึง -0.293 ราคานํ้ ามนั

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์าํนวน 12 

หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัอยู่ระหว่าง -2.474 ถึง -0.083 อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย ์จาํนวน 8 หลกัทรัพย์ โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ระหว่าง -1.691 ถึง -0.054 อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
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จาํนวน 8 หลักทรัพย์ โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรอยู่

ระหวา่ง -9.734 ถึง -0.240 ผลการประมาณค่าชดเชยความเส่ียง พบว่าค่าชดเชยความ

เส่ียงท่ีไดจ้ากความเส่ียงทั้ง 7 ปัจจยัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินไดร้้อยละ 75.76  

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันี

ค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 1มกราคม 2551 ถึง 31ธันวาคม 2555 เป็น

จาํนวน 60เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ย

วธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

     Yi =  a + bx + ei 

โดยท่ี   Y    =   ตวัแปรตาม 

 a      =   ค่าคงท่ี 

 b       = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x       = ตวัแปรอิสระ 

 e      = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 
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 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมด ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ

อา้งอิงไปสู้ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

       Yi =  a + bx + ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a;b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e  คือ ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y - Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอดพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น 

บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน)  ไดด้งัน้ี 

  MALEE  =  a + b1CPI + b2DJIA + b3INF + b4NEER + b5USD 

โดยท่ี 

 MALEE =  ราคาหุน้ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

a        =    ค่าคงท่ี 

 b         =  ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรอิสระเป็นตัวบ่ง ช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

 CPI   = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

 DJIA  = ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 INF  = อตัราเงินเฟ้อ 

 NEER  = ดชันีค่าเงินบาท 

 USD  =  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน จาํกัด 

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหุ้นของ

บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั(มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์คือการนาํเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrixหลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressionsเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า 

F-Statistic,ค่า R Square(R2) ,ค่า Adjusted Coefficient of Multiple 

Determination(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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ผลจากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

MALEE   = -2170.947 + 7.636224 CPI + 0.014595 DJIA - 3.026256 INF + 

5.718971 NEER 

(-5.331481)   (5.561451) **    (5.527714)**     (- 4.510128)**

     (3.168005)** 

+22.18849 USD  

 (5.546078)**  

โดยมีค่า        F-statistic =   51.78730 

  Prob(F-statistic) =  0.000000 

  R-square  =   0.827441 

  Adjusted R- squared  =  0.811463 

N   =   60 

Durbin-Watson stat   =   0.577169 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) (MALEE) อย่างมี

นยัสําคญัด้วยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) (MALEE) ไดถึ้งร้อยละ 

81.1463 อีกร้อยละ 18.8537 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Dubin-Wastson = 0.577169 ไม่

เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิได้

ดงัน้ี 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 7.636224 สามารถ

อธิบายไดว้่า หากดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้

ราคาหุ้นของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 7.636224 หน่วย 

(บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.014595 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) 

จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 0.014595 

หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -3.026256 สามารถอธิบายไดว้า่ 

หากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้ราคาหุ้น บริษทัมาลี

สามพราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 3.026256 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 5.718971 สามารถอธิบาย

ไดว้า่ หากดชันีค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะทาํให้ราคาหุ้น บริษทัมาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 5.718971 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

22.18849 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั มาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 22.18849 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร สามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของ บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 82.74 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 17.26 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่าของ Durbin – Watson ซ่ึงเท่ากบั 
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0.577169 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้

ดงันั้นกล่าวได้ว่าจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซ่ึงตัวแปรท่ีมีทิศทาง

ความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

และตัวแปรท่ีมีทิศทางความสัมพันธ์ท่ีไม่ เป็นไปตามสมมุติฐาน ได้แก่ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน 

จาํกัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีนักลงทุนสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดเ้พื่อเพิ่มมูลค่าในการลงทุน

ของนกัลงทุน การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง นักลงทุนควรศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจยัพื้นฐานท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัทาง

การเมือง ปัจจยัด้านอุตสาหกรรม และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพราะปัจจยั

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF RATCHABURI 

ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.  

(RATCH) 

กนัยา  รักมีสุข 1    ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (RATCH) 

 ปัจจยัราคาหุ้นท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลกNYMEX 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) และราคาทองคาํ (GOLD) ซ่ึง

การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้

สมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย 

ราคาหุ้นของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน) (RATCH) ไดแ้ก่ ราคาทองคาํ 

(GOLD) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ราคาหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

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

1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract 

 The objective of the study of Factors Affecting the stock price 

of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited. (RATCH) 

 The stock price factors used in this study are Private Investment Index 

(PII), Consumer Price Index (CPI), NYMEX Crude Oil Price (NYMEX), Exchange 

Rate between Baht / US Dollar (EX), and Gold price (GOLD) The monthly data of 

January 2008 to December 2012; 60 months in total. Multiple Linear Regressions 

with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Gold price (GOLD) statistically are positively affect 

the stock price of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company 

Limited. (RATCH) at the significance Level of 0.05 

KEY WORDS: STOCK PRICE OF RATCHABURI ELECTRICITY 

GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITD.  

บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเตรียมความพร้อมรับมือกบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South 

East Asian Nations : ASEAN) ซ่ึงมีการรวมตวักนัเพื่อความร่วมมือกนัทางดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ ความมัน่คง และวฒันธรรม ทาํให้ประเทศไทยนั้นตอ้งรีบเร่งใน

การพฒันาดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นการศึกษา และ เทคโนโลยี รวมทั้งความเป็นอยู่ของ

ประชากรภายในประเทศ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสําคญัคือ การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจให้ดี

ยิง่ข้ึน เพื่อเตรียมรับมือการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีจะเกิดข้ึน 

 ตลาดหลกัทรัพย ์หรือ ตลาดหุ้น จึงเป็นสถานท่ีสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลกัทรัพย0์ระยะยาว ของ บริษทัมหาชนจาํกดั0 ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดรอง0 (Secondary 

Market) ทั้งน้ีเน่ืองจากจะทาํการซ้ือขายเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีได้ออกจาํหน่ายให้แก่

ประชาชนโดยทัว่ไปแลว้เท่านั้น หลกัทรัพยร์ะยะยาว จะประกอบไปดว้ยตราสารหน้ี0 

http://www.ratch.co.th/
http://www.ratch.co.th/
http://www.ratch.co.th/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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และตราสารทุน0ซ่ึงประกอบไปดว้ย หุน้สามญั0 หุน้บุริมสิทธิ0 ใบสําคญัแสดงสิทธิ0แบบ

ต่าง ๆ ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์0 หุน้กู้0 และ หน่วยลงทุน0 เป็นตน้ โดยเรียกวา่เป็น 

ประเภทของตราสารเพื่อการลงทุน0ตลาดหลกัทรัพยมี์อยู่แทบทุกประเทศทัว่โลก จึง

ทาํให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บความสนใจมากข้ึนเร่ือยๆ 

 การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้ นคิดเป็นมูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดหรือ Market Capitalization ในช่วงท่ีมีมูลค่าสูงสุด ในปี 

พ.ศ.2550 ซ่ึงทาํให้ภาคตลาดทุนมีความสําคญัมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์(สุวสี  สุวรรณเวช, 2552: 12) การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าของเงินลงทุนท่ีแทจ้ริงและให้ผลตอบแทนในรูปของ

เงินปันผล กาํไรส่วนทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคาตํ่าแก่ผูล้งทุน จึงเป็น

ทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาว สําหรับผูท่ี้มีเงินออมกาํลงัแสวงหาช่องทางการ

บริหารเงินให้เกิดประโยชน์หรือไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกว่าการฝากเงินไวก้บัธนาคาร

หรือสถาบนัการเงิน จึงทาํใหก้ารลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจเพื่อ

การออมเงินในระยะยาว 

 ปัจจุบนักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์เน่ืองจากเป็นการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคได้มีวิวฒันาการและการ

พฒันาการดา้นเทคโนโลยจีนเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น  

อุตสาหกรรมส่ิงทอ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นตน้ พลงังานเชิงพาณิชยท่ี์มีอยู่ในประเทศทั้งหมด 

ประกอบดว้ย นํ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพลงังานไฟฟ้าซ่ึงเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรและ

เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงมาก ดงันั้น 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมจึงเป็นส่ิงสําคัญต่อนักลงทุน 

นกัวิเคราะห์ เจา้หน้ี รัฐบาล เพื่อนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจต่างๆของนัก

ลงทุน (กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร, 2553)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นนาํของไทยท่ีเนน้ลงทุนใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2543 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

14,500 ลา้นบาท มีสถานะเป็นบริษทัมหาชน และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชส้ัญลกัษณ์ “RATCH” ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จดัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร (Resource) อยู่ในหมวดธุรกิจ พลงังาน และ

สาธารณูปโภค (Energy) ซ่ึงประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษทัย่อย กิจการร่วมคา้

และเงินลงทุนอ่ืนๆ ในรูปแบบบริษทัโฮลด้ิง โดยมีหนา้ท่ีเป็นแกนนาํของกลุ่มบริษทัฯ 

ในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและแผนกลยทุธ์ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

การพฒันา และการขยายกิจการของบริษทัฯ ท่ีมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะสนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานรวมทั้งมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัท่ีลงทุน

โดยมีรายได้หลกัมาจากเงินปันผล ของบริษทัท่ีลงทุน ปัจจุบนัมีบริษทัฯ ถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ย 14 แห่ง และกิจการร่วมคา้ 22 แห่ง รวมทั้งเงินลงทุนอ่ืนๆ 1 รายการ ทั้งน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารอง

อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งข้ึนอยู่กบักระแสเงินสดของ

บริษทัดว้ย บริษทัฯ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนราย

อ่ืนๆ การจาํหน่ายไฟฟ้าของบริษทัย่อยและกิจการควบคุมร่วมกัน คือ ไฟฟ้า โดย

จาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. แต่เพียงรายเดียวตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงถือหุ้นใน

สัดส่วนมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2554 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัอยูใ่นช่วง

อ่อนแอลง หลงัจากซ้ือกิจการ RAC เน่ืองจากบริษทัใชว้ธีิการก่อหน้ี 

สําหรับการลงทุน และ RAC มีภาระหน้ีในระดบัสูง โครงสร้างเงินทุนได้

เพิ่ม ข้ึนในปี2553และในปี2554โดยบริษัทจะมีค่าใช้ จ่ายฝ่ายทุน ปี2553-2554 

ประมาณ 27,000 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัยงัคงมีศกัยภาพในการลงทุนตามแผนโดยใช้

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นบริษทัอาจจะต้องใช้แหล่ง

เงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติมสําหรับการซ้ือกิจการขนาดใหญ่ หรือการลงทุนอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากโครงการปัจจุบนั แน่นอนวา่บริษทัฯ มีรายไดเ้งินปันผลจากการลงทุน

ในโรงไฟฟ้าและโครงการท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากบริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะ
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ยาวกบั กฟผ. นอกจากน้ีบริษทัฯ จะยงัคงดาํรงโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเอาไวไ้ด้

เม่ือดาํเนินการตามแผนการเติบโตหรือเม่ือมีการลงทุนในอนาคต  

เม่ือนกัลงทุนไดห้นัมาสนใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมากข้ึน จะทาํ

ให้ราคาหลกัทรัพยน้ี์สูงข้ึนตามไปดว้ย เพราะผลตอบแทนจากการลงทุน เงินปันผล

ในระยะยาว ตลอดจนการขายหลักทรัพย์เม่ือถือครบระยะเวลาท่ีกําหนด โดย

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนต้องการซ้ือและให้เงินปันผลมากท่ีสุด คือ หลักทรัพย์กลุ่ม

พลังงาน ซ่ึงหุ้นท่ีเหมาะสําหรับการลงทุนเพื่อคาดหวงัเงินปันผล ได้แก่ BAFS, 

EGCOMP และ RATCH การลงทุนในกลุ่มพลงังานในปี 2547 ท่ีผา่นมา แมโ้ดยรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน จะติดลบ แต่ยงัถือได้ว่าดีกว่าผลตอบแทนของตลาดฯ 

โดยรวมซ่ึงติดลบประมาณ การท่ีผลตอบแทนของกลุ่มพลงังานดีกวา่ตลาดฯ เป็นผล

มาจาก ผลกาํไรของกลุ่มท่ีมีการเติบโตสูงตามแนวโนม้ราคานํ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน

ในปีท่ีผา่นมา นอกจากนั้นแลว้ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มยงัมีความมัน่คง

สูงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตวัลงก็ตามเน่ืองจากว่าพลังงานถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีมี

ความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัในทุกวนัน้ี ดงันั้น จึงเห็นได้ว่าการลงทุนใน

กลุ่มพลังงานมีความปลอดภัยและความมั่นคงสูง นอกจากนั้ นแล้วอัตราเงินปัน

ผลตอบแทนของกลุ่มก็ยงัสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากอีกดว้ย สาํหรับหุ้นท่ีให้นํ้ าหนกั

การลงทุนมากท่ีสุดในกลุ่ม คือ PTT โดยมีปัจจยัสนบัสนุน จากระดบัราคาปิโตรเลียม

ท่ีคาดว่าจะอยู่ในระดบัสูงตามราคานํ้ ามนัดิบซ่ึงจะส่งผลดีต่อรายได้และอตัรากาํไร 

การเติบโตของส่วนแบ่งผลกาํไรจากธุรกิจปิโตรเคมียงัคงอยูใ่นระดบัสูงข้ึนเร่ือยๆ 

 ดงันั้นก่อนท่ีจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนจะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองของการลงทุนเป็นอย่างดี ทั้ งน้ีอาจจะมีหลายปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการ

เคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในหลักทรัพย์ได้ เช่น ปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจการเมือง และปัจจยัภายใน ภายนอกต่างๆ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความเส่ียงจากการ

ลงทุนท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อความเสียหายแก่นักลงทุนได้  จึงควรศึกษาเพื่อเป็น

แนวทางในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจการลงทุน และพฒันาตลาดหลกัทรัพยต์่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII)     

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX  อตัราแลกเปล่ียน 

ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์หรัฐ (EX) ราคาทองคาํ (GOLD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุน้ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ราคานํ้ามนัดิบใน

ตลาดโลก NYMEX  อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์หรัฐ (EX) ราคา

ทองคาํ (GOLD) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) โดยตวัแปรต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ไดแ้ก่  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทต่อดอลลาร์หรัฐ และราคาทองคาํ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนของแต่ละปัจจยั

ต่างๆ ช่วงระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555  
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนเพื่อใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลของการดาํเนินงานดีข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน)(RATCH) 

นั้น ผูท้าํการศึกษาไดท้าํการเก็บรวบรวม แนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาํมาพิจารณาใชใ้นการประกอบการศึกษาคร้ังน้ี โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที1่ แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์หุน้ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 แนวคิดความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ทฤษฏีการลงทุน 

 แนวคิดผลตอบแทนจากการลงทุน (investment return) 

ตัวแปรอสิระ 

- ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

- ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

- ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

- อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

- ราคาทองคาํ 

ตัวแปรตาม 

ราคาหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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 ขอ้มูลพื้นฐานในการลงทุน 

ส่วนที2่ ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของหลกัทรัพยบ์ริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮ

ลด้ิง จาํกดั (มหาชน)(RATCH) 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 ภาวะการแข่งขนั 

 แนวโนม้ธุรกิจ 

ส่วนที3่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สุวลี   สุวรรณเดช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา          

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 โดยใชส้มการถดถอย

พหุคูน (multiple regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares-- OLS)  เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยไ์ทยและราคานํ้ ามนัดิบ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยไ์ทย อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และราคา

นํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกัน 

ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน

ทิศทางเดียวกนั 

 อรรถสิทธ์ิ   บุตรพรหม (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย โดยปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูป้ริโภค มูลค่าการ
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ซ้ือหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย ์มาทดสอบความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัมูลค่าการซ้ือ

หลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทุกตวั

แปรใช้ขอ้มูลทุติยภูมิประเภทรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2544-เดือนมีนาคม 

พ.ศ.2547 ระยะเวลา 3ปี 3 เดือน จะเป็นช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมมี

เสถียรภาพและนักลงทุนเร่ิมทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยก์นัมากข้ึน โดยเก็บรวมรวม

ขอ้มูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน ท่ีอยู่ในรูปของ logarithm ทาํการ

ประมาณค่าโดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-- OLS)   

จากผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทาง

เดียวกัน ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 ชยัรัตน์   ทตัสุรวงศ์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของ

หุ้นกลุ่มพลงังาน ระหวา่งปี พ.ศ.2545-พ.ศ.2551 โดยการประมาณค่าความสัมพนัธ์

ของตวัแปรดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-- OLS) ตวัแปรท่ีใช ้

คือ มูลค่าตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (MCAP) อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา 

คูณ 100 (EP) ราคานํ้ ามนัในตลาด (NYMEX) อตัราดอกเบ้ีย Bank Of Japan ยอด

สะสมเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FSUM)  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยักาํหนดมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ระหวา่งปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2551 ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงราคานํ้ ามนัในตลาด 

nymex ณ วนัส้ินเดือน ยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศ และอตัรา

ดอกเบ้ียพื้นฐานของธนาคารกลางญ่ีปุ่น (Bank Of Japan) ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่า

ตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่นมี
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อตัราท่ีตํ่าทาํใหมี้การกูเ้งินทุนระยะสั้นจากญ่ีปุ่นไปลงทุนในตลาดท่ีมีผลตอบแทนสูง

กวา่ (yen carry trade) ส่วนอตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลทั้ง

กลุ่มต่อราคาหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าตลาดของหุ้น

กลุ่มพลงังาน เน่ืองจาก เม่ือราคาหุ้นเพิ่มข้ึนอตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนในรูปของ

เงินปันผลทั้งกลุ่มต่อราคาจะลดลง เน่ืองจากอตัราเงินปันผลเท่าเดิมแต่ราคาเพิ่มข้ึนทาํ

ใหอ้ตัราส่วนลดลง 

 นครินทร์  ปาร์มวงศ์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใช้ขอ้มูลแบบอนุกรม

เวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการ

ถดถอยพหุคูณ และทาํการวิเคราะห์ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares-- OLS)  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง

กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 

ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใน

หมวดธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหมวดธุรกิจ

ต่างๆ ต่อไป 

 มนตท์กานต ์ เธียรเนตินนัท ์(2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายปี ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2524 ถึงปี พ.ศ.2546โดยใช้สมการกําลังสองน้อยท่ีสุด (OLS) เพื่อหา

ความสัมพนัธ์และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ได้แก่ มูลค่าของการ
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ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงิน

เฟ้อในประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ภายในประเทศเบ้ืองต้น ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศกับอัตราดอกเบ้ีย

ต่างประเทศ ราคาซ้ือทองคาํแท่ง  

 ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย พบวา่  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาทองคาํแท่งซ้ือ 

เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางเดียวกันกบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศกบัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนั 

ขา้มกบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 

 แสงเพ็ชร   ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นใน

กลุ่มพลงังาน: กรณีศึกษา บริษทั ปตท. สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2548-2550  ใชว้ิธี Ordinary Leaset Square--OLS ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีใช ้คือ ราคาปิดของหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจ และ       

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

เฉล่ีย 3 เดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน  

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั 

ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีราคา

ผูบ้ริโภครายเดือน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 

เดือน สูงถึง 5.35 นัน่คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโนม้สูงข้ึนจะทาํ

ใหก้ารเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปดว้ย ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั 

ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 
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เดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 

เดือน สูงถึง 3.82 แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของราคา

หุ้นบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) นั่นคือ ถ้าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน           

มีแนวโน้มสูงข้ึน ก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง

ลดลง 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ดชันีการลงทุน 

ภาคเอกชน (PII) ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)ราคานํ้ ามันในตลาดโลก 

(NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate)  ราคาทองคาํ 

(GOLD) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง เดือน 31 

ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ย

วธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

 

    Yi = a + bx + Ci 

 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

  a   = ค่าคงท่ี 
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  b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระเป็นตัวบ่ง ช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

  x = ตวัแปรอิสระ 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชาชนจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากร ไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

 

    Yi = a + bx + ei 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a;b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวัประมาณค่า

ของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Yi = 

ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 จะตอ้งมีค่า

นอ้ยท่ีสุด และ ผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 

  RATCH = a + b1PII + b2CPI + b3NYMEX + b4EX + b5GOLD  

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

 ตวัแปรตาม 

 RATCH คือ ราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) 

 ตวัแปรอิสระ 

  PII  คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
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  CPI  คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

  NYMEX คือ  ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

 EX  คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ 

    สหรัฐ 

  GOLD คือ ราคาทองคาํ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ ในช่วงเวลา

ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหุ้น

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการ

ทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยจะนาํเนอในรูปของสมการ ตาราง และ     การบรรยาย  

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 
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หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้ น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

 RATCH  =   49.66647 + 0.032918PII- 0.108856NYMEX 

    - 0.526836EX + 2.469235GOLD 

        (2.376169)    (1.126883)    (-2.457525)**     

 (-1.071558)      (6.191880)** 
 

โดยมีค่า 

   F-statistic   = 42.04603(Sig)= 0.000000 

   R-squared  = 0.798655 

   Adjusted R-squared = 0.779660 

   Durbin-Watson stat = 1.759667 

   N = 59 

หมายเหตุ   

 ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

 ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากข้อมูลต่างๆ ท่ีคาํนวณมาได้ สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึง ราคาหุ้นของ RATCH ไดโ้ดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 2 

ตวัแปร คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EX) ส่วนตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก NYMEX และ ราคาทองคาํ GOLD ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคา

หุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคาทองคาํ GOLD สําหรับตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก NYMEX โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 
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 ราคาทองคาํ GOLD มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 2.469235 สามารถอธิบายไดว้า่ 

หากราคาทองคาํ GOLD เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาท) จะทาํให้ราคาหุ้นของ 

RATCH  เท่ากบั 2.469235 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.108856 

สามารถอธิบายได้ว่า หากราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาเรล) จะทาํให้ราคาหุ้นของ RATCH เท่ากบั 0.108856 

หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (RATCH) สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆ ไดโ้ดยแบ่ง

ออกเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

(RATCH) และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า-ราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ RATCH อยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1.1 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีผลต่อราคาหุ้นของ 

RATCH ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่า ถ้าราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลกมีการปรับตวัท่ีสูงข้ึน แสดงวา่ ตน้ทุนการผลิตของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั (มหาชน)สูงข้ึน จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัฯ ไปในทางท่ีลดลง ทาํ

ใหก้ารเขา้มาลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ มีแนวโนม้ลดลง และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

บริษทัฯ จึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ  ชยัรัตน์  ทตัสุรวงค ์(2551)  

1.2  ราคาทองคาํ (GOLD) มีผลต่อราคาหุ้นของRATCH ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะว่า ถา้ราคาทองคาํมีโอกาสหรือแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

จะมีผลทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน หรือราคาหุ้นของบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพิ่มข้ึนด้วย จึงมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตท์กานต ์ เธียรเนตินนัท ์(2547) 
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2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ของ RATCH ไดแ้ก่ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ RATCH ซ่ึงโดยปกติดชันี

การลงทุนภาคเอกชน จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกนั 

เพราะวา่ ถา้ดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน แสดงวา่ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยน้ี์มีโอกาสเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จากการศึกษาในคร้ังน้ี 

จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีการลงทุนภาคเอกชน นั้นจะไม่มีผลต่อราคา

หุ้นของ RATCH อยา่งมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจากในช่วงท่ีทาํการศึกษานั้น ปริมาณ

การลงทุนของภาคเอกชนค่อนขา้งตํ่า  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจาก 

2.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองท่ีไม่มัน่คง จึงส่งผลกระทบต่อ

ดชันีการลงทุนภาคเอกชนโดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นครินทร์  ปาร์

มวงศ ์(2550) 

2.2 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น

ของ RATCH ซ่ึงโดยปกติอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะมี

ความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกัน เพราะว่า ถ้าอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึน หรือค่าเงินบาทอ่อนค่าลง นั้นจะมีผล

ทาํให้ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานเพิ่มสูงข้ึนด้วย ในทางกลับกัน ถ้าอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง หรือ ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนก็จะมีผลทาํ

ให้ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีโอกาสท่ีจะลดลง จึงทาํให้นกัลงทุนท่ีถือเงินสกุล

ดอลลาร์สามารถแลกเปล่ียนเงินได้น้อยลง และจะส่งผลกระทบต่อการท่ีจะเขา้มา

ลงทุนในหุน้ของบริษทัฯได ้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ RATCH 

อย่างมีนัยสําคญัอนัเน่ืองมาจาก ในช่วงท่ีทาํการศึกษา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโนม้ผนัผวนจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ สุวสี   สุวรรณเวช (2552) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะนําผลการวจัิยไปใช้ 

 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงระยะเวลาอนัสั้น ทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็น

แค่ส่วนหน่ึงในประเด็นท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น  จึงน่าจะมีการเพิ่มระยะเวลาขอบเขต

ในช่วงท่ีทาํการศึกษาให้มากข้ึน และอาจจะเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการออก

แบบสอบถามโดยตรงต่อผูล้งทุน และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาในคร้ังน้ีใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

สรุป 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกัด 

(มหาชน) ในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ และ 

สาํหรับนกัลงทุนเพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน และสําหรับบริษทัเพื่อทาํ

ให้ผลของการดําเนินงานดีข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ซ่ึง

ประกอบด้วย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII)  ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI) ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์หรัฐ 

(EX) ราคาทองคาํ (GOLD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า     

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคา

ทองคาํ GOLD สําหรับตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทาง

ตรงกันข้าม คือราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก NYMEX โดยสามารถอธิบาย ค่า

สัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรได้ว่า ราคาทองคาํ GOLD มีค่าสัมประสิทธ์ิมากกว่า

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX ดังนั้น ราคาทองคาํ GOLD มีผลต่อราคาหุ้น

ของRATCH ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่า ถา้ราคาทองคาํมีโอกาส

หรือแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน จะมีผลทาํให้ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน หรือราคาหุ้น

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพิ่มข้ึนดว้ย 

จึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ ตวัแปรของ

ราคาทองคาํ GOLD หน่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
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การศึกษาตวัแปรคร้ังต่อไปอาจจะมีการเพิ่มตวัแปรอ่ืนนอกเหนือจากตวัแปรดงักล่าว

ได้เพื่อศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคญัต่อราคาหุ้นของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี   

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

Factors affecting the stock price  

of Central Pattana Public  Company Limited.  (CPN) 

อาภรณ์  วงคค์าํ1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในคร้ังน้ีได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ(IR),  

อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E), อัตราเงินปันผลตอบแทน (DVD),ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

โดยใชว้ธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions)  ดว้ยวิธีการ

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ อตัราเงินปันผลตอบแทน 

(DVD) และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง  มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,ราคาหุ้น,บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  

 

 

--------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2. อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

The objective of the study of  economic Factors Affecting the stock price of 

Central Pattana PCL. (CPN) is to study economic factor that determine stock price 

of Central Pattana PCL. (CPN) 

The Economic factors used in this study are  Inflation (IR), Dividend Yield 

(DVD),  Exchange Rate (EX), Close Price and  Earnings Per Share (P/E) and    Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) The monthly data of January 2008 To December 

2012 ; 60 Month in Total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) in used to analyze the data. 

The results shows that, Dividend Yield (DVD) and Exchange Rate (EX) 

statistically are positively affect the stock price of Central Pattana PCL. all the 

signifinance level of 0.05 

KEY WORD : ECONOMIC FACTURE,  STOCK PRICE 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั3ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 25173 อยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย3์ 

(ก.ล.ต.) ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดหุ้น หรือศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ตาม 

ตวัตลาดหลกัทรัพยเ์องไม่ไดท้าํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง หากแต่ทาํหน้าท่ีใน

การควบคุมดูแลใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งมีระเบียบ คล่องตวัและยุติธรรม 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุน และก่อให้เกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดย

ส่วนรวม  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ

ท่ีสําคญัของประเทศ เป็นแหล่งของการจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน หรือเงินลงทุน 

หากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินลงทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน มีการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทาํใหป้ระชาชนมีงานทาํ ยอ่มส่งผลให้เกิดการลงทุน ทั้งจาก

ภาครัฐบาลและเอกชน  

ช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู มีอตัราการเติบโตและ

ขยายตวัอย่างรวดเร็ว หรือยุควิกฤติการณ์ อนัส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบ

เซาก็ตาม แต่จะเห็นได้ชัดว่า “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์” มีบทบาทสําคญั

เก่ียวขอ้งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ในความสนใจของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไปอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในเดือน ม.ค. 2556 เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟ้ืนตวั หลงัตวัเลข GDP ในไตร

มาส 4 ปี 2555 เพิ่มข้ึนคร้ังแรกในรอบ 7 ไตรมาสก่อนหนา้ รวมถึงสถานการณ์หน้ีใน

ยุโรปท่ีเร่ิมผอ่นคลาย ส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนโลกและตลาดทุน

ไทย ส่งผลให ้ณ ส้ินเดือนมกราคม 2556 SET Index ปิดท่ี 1474.20 จุด เพิ่มข้ึน 5.91% 

จากส้ินปี 2555 ขณะท่ี market capitalization ของ SET อยูท่ี่ 12,542,770 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 6.01% จากส้ินปี 2555 และ mai อยูท่ี่ 174,031 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนถึง 30.83% 

ขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ 57,999 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 51.13% จากส้ินปี 

2555 สูงสุดตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ิมซ้ือขาย และในช่วงเดือน ก.พ. 2556 ดชันี

ตลาดหลกัทรัพยปิ์ดเหนือระดบั 1,500 จุด ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 18 ปี และมี

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัมากกว่า 50,000 ล้านบาท สภาพตลาดท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็วไดดึ้งดูดให้นกัลงทุนหลากหลายประเภท ทั้งนกัลงทุนปัจจุบนัและนกัลงทุน

รายใหม่ เขา้มาลงทุนหาผลตอบแทนสร้างความคึกคกัให้ตลาดหุ้นไทย ซ่ึงอาจกล่าว

ไดว้า่เป็นช่วงท่ีตลาดหุน้ไทยอยูใ่นภาวะร้อนแรงในช่วงหน่ึงในรอบหลายปีท่ีผา่นมา 

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 8 กลุ่ม โดย

แบ่งกลุ่มหมวดธุรกิจ ท่ีใกล้เคียงกนัหรือมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนไหวไปในทิศทาง

เดียวกนัไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO),กลุ่มสินคา้

อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  ( COMSUMP), ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ก า ร เ งิ น  ( FINCIAL), ก ลุ่ ม สิ น ค้า

อุตสาหกรรม (INDUS), กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) , กลุ่ม

ทรัพยากร (RESOURC) , กลุ่มบริการ (SERVICE) , หมวดเทคโนโลย ี(TECH)  
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 กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เป็นอีกอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีได้รับความ

สนใจจากนกัลงทุนซ่ึงจดัอยูใ่นอุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรกจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี

กาํไรรวมปี 2555 สูงสุดไดแ้ก่กลุ่มทรัพยากร,กลุ่มธุรกิจการเงิน,กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

 หลักทรัพย์ในกุล่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์จึงนับเป็นหลักทรัพย์ท่ีมีความ

น่าสนใจสําหรับการลงทุน นอกจากจะมีมูลค่าตลาดอนัดบัตน้ๆแลว้ยงัเป็นธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและเป็นแรง

ขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัความผนัผวนตลอดเวลาและ

ยากต่อการควบคุม ทั้งผูป้ระกอบการ, นกัลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้งจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อธุรกิจและผลกระทบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน ตลอดเวลา   

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา3 จาํกดั (มหาชน)(CPN) เป็นบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และ

มีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวท่ีปรับตวัดีข้ึนและความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในการ

ซ้ือขายหุ้นท่ีลดลง และคณะกรรมการบริหารของ CPN ไดอ้นุมติัการแตกพาร์ท่ี

อตัราส่วน 1:1 และออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 130.4 ลา้นหุ้นหลงัการแตกพาร์ หาก

มองในทางเทคนิคแลว้การแตกพาร์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้สูงข้ึนนาํมาซ่ึง

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีลดลงและ WACC ท่ีต ํ่าลงสําหรับการเพิ่มทุนผา่นวิธีการ

เสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องข้ึนไดอี้ก และยงัจะ

ช่วยให้ CPN สามารถขยายธุรกิจไดม้ากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้กาํไรของบริษทั

เติบโตอยา่งกา้วกระโดดในระยะยาว  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ เพราะถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทาํให้เกิดการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจก่อนการลงทุน และ

การศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/
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(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสาํคญัต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อ (IR),อตัราส่วน

ราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E), อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA), และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)(EX) ท่ีมีผลต่อราคา

หุน้ของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (IR), อตัราส่วนราคาปิดต่อ

กาํไรต่อหุ้น (P/E), อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA), และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตของการวจัิย 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั  เซ็นทรัลพฒันา  (มหาชน)  โดยตวัแปร

ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่  อตัราเงินเฟ้อ (IR),  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้ (P/E),   

อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD) , ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  และอตัรา

แลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่  มกราคม  2551 ถึง ธนัวาคม 2555  รวมระยะเวลา  

60 เดือน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  อตัราเงินเฟ้อ 

 

   

    อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น 

 

   

 

  

  อตัราเงินปันผลตอบแทน 
 

ราคาหุน้   

  

 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 

  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 

   

    อตัราแลกเปล่ียน  

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ                         

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน  และสาํหรับบริษทั เพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวชอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีไดแ้ก่  

 ทฤษฎีการลงทุน 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั (สาํหรับใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจซ้ือขาย

หลกัทรัพย)์ 



223 

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

 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

 ภาวะเงินเฟ้อ 

 ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียนและตลาดเงินตราต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน)  (CPN) 

 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง) 

 ประวติัความเป็นมา บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุวิมล  สังขทบัทิมสังข และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (Times 

Series) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีระยะเวลาท่ีใชใ้น

การศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ซ่ึงเป็น

การวเิคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย

วธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)  การวิเคราะห์ขอ้มูล  

มี 2 ขั้นตอน คือ ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) 

โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ระตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ กบัตวัแปรตาม 

คือ ดชันีราคาหุ้นตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการ

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การ ถดถอยพหุคูณ(multiple regression 

analysis)  
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จากการศึกษาพบวา่  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) 

และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.90%  (R Square = .919)  ซ่ึงมีค่า  Sig = 0.000 และ 

F = 122.275 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก ◌่  ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign 

Trading Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ลกัขณา  สินโน (2550)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้

เป็นแบบทุติภูมิ(Secondary Data)  ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ใชข้อ้มูลราย

เดือนตั้งแต่ กรกฎาคม  2547 จนถึงเดือน ธันวาคม 2549 รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 

Observations ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ โดยวิธีทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(multiple regression model) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-

OLS)    

 จากการศึกษาสรุปได้ว่าดัชนีวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 ปริมาณเงินตามความหมายแบบกว้าง  มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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 ราคานํ้ ามันดีเซลขายปลีกภายในประเทศ  มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

ปฐมรักษ ์ ขนุทอง (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 กบั

ตวัแปรทางเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมิ

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 (SET 50 Index) ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภท

อนุกรมเวลา เป็นรายเดือนตั้ งแต่ มกราคม 2546 ถึงเดือน ธันวาคม 2552 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 48 เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอย

เชิงซ้อน และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  

เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระวา่มีผลต่อดชันีหลกัทรัพย์

เซต 50 โดยนาํตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีคาดว่าน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเขา้

สมการถดถอยในโปรแกรม EVIEWS จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันี

หลกัทรัพยเ์ซต 50  มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงว่าถา้

ดชันีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนดชันีหลักทรัพยเ์ซต 50 ก็เพิ่มข้ึนตาม เน่ืองจาก

เอกชนมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน   

ดัชนีผู ้บริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี

หลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 แสดงว่าถ้า

ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) เพิ่มข้ึน ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 ก็จะลดลงเน่ืองจากดชันีผูบ้ริโภค

เป็นพื้นฐานของการคาํนวณอตัราเงินเฟ้อ ถา้หากราคาสินคา้และบริการในปีน้ีเพิ่มข้ึน

มากกว่าปีก่อน เรียกว่า เงินเฟ้อ แต่หากว่าราคาสินคา้และบริการลดลงจากปีก่อน 

เรียกว่าเงินฝืด ซ่ึงหากเกิดเงินเฟ้อจะส่งผลให้ราคาสินคา้และบริการ และวตัถุดิบใน
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การผลิตเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึน  ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กาํไรลดลง เม่ือ

ผลประกอบการลดลงจึงไม่เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน   

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์Dow Jones มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันี

หลกัทรัพยเ์ซต 50  มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เน่ืองจากทั้ง 

2 ประเทศมีความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนและสหรัฐอเมริกายงั

เป็นตลาดส่งออกสินคา้ท่ีสาํคญัของไทย 

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบสหรัฐอเมริกา (NYMAX) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกบัดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ซ่ึงแสดงว่าราคานํ้ ามนัมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ เพราะมีความต้องการพลังงานเป็น

จาํนวนมาก 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น (NIX) มีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกบัดชันี

หลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงแสดงวา่ทั้ง 

2 ประเทศมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  การคา้ และการลงทุน 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (HSKJ) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั

ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงวา่

ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  การคา้ และการลงทุน 

ดัชนีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้ นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 99 แสดงว่าถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดีเพิ่มข้ึน ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต50 ก็จะ

ลดลง เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนตน้ทุนการกูย้มืเพื่อการลงทุนของบริษทัต่างๆ ก็จะ

สูงข้ึนตาม ในขณะเดียวกนัก็จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคออมเงินมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูง   

วิโรจน์  เดชะผล (2552) ศึกษาเร่ืองตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใช้เป็น

แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา เป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือน

มกราคม  2544 ถึงเดือนธนัวาคม  2551 รวมระยะเวลา 96  เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีทางสถิติเพื่อแสดง
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ความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด(Ordinary Least Squares-OLS)โดยนําตัวแปรทุกตัวท่ีคาดว่าน่าจะมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเข้าสมการถดถอยในโปรแกรม EVIEW  จากผล

การศึกษาพบวา่ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (BAT) มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 99  เน่ืองจากช่วงท่ีศึกษาเป็นช่วงท่ีค่าเงินบาทแข็ง

ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากวกิฤต ในปี พ.ศ. 2540 อตัราและเปล่ียนมีแนวโนม้แข็งค่า

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทาํให้นกัลงทุนจากต่างประเทศท่ีจะนาํเงินเขา้มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากข้ึน 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 โดยทัว่ไปตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะใช้ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์เป็นตัวช้ีนําในตลาดหุ้นไทยเพื่อนํามาอ้างอิงและเปรียบเทียบสภาพตลาด

โดยทัว่ไป สภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้นหาดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มข้ึน

จะส่งผลใหด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น (NIX) มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่นจะเปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อน

ประเทศไทยและเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งหน่ึงท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นเม่ือดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง จะเป็นตวัช้ีนาํการเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนในประเทศไทยดว้ย 

 มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ (F) มีความสัมพนัธ์ต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 การซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศนอกจากเป็นการ

เพิ่มปริมาณซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนใน

ประเทศใหห้นัมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทน
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ในประเทศใหห้นัมาลงทุนเพิ่มข้ึน ซ่ึงหากนกัลงทุนต่างประเทศนาํเงินเขา้มาลงทุนใน

ประเทศเพิ่มข้ึน จะส่งผลใหมู้ลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยสู์งข้ึน 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค ณ ส้ินเดือน (CPI) และดัชนีราคานํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา 

(NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 พิมลภทัร  สุวรรณคาํ  (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ขอ้มูลท่ีใช้เป็น

แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) เป็นรายเดือนตั้งแต่  

เดือนมกราคม 2548  ถึงเดือนธนัวาคม 2552 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์

ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยสร้างแบบจาํลองทาง

เศรษฐมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple linear regression equation)แสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระในสมการและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรจากแบบจาํลองดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  

โดยใชโ้ปรแกรม EVIEW  Version 5.0  จากการศึกษาพบวา่ 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones industrial average index) ตลาดหุ้น

นิว ย อ ร์ ก  มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ต่ อ ก า ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง ข อ ง ดัช นี ร า ค า ห ลัก ท รั พ ย์

อสังหาริมทรัพย ์และก่อสร้างในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึง

โดยทัว่ไปแลว้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะใช้ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์

เป็นตวัช้ีนาํในตลาดหุ้นไทยเป็นหลกั  เพื่อนาํมาอา้งอิงและเปรียบเทียบถึงสภาพของ

ตลาดโดยทัว่ไปและยงัเป็นตวัช้ีนาํสภาพวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้นหากดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มข้ึนมีผลทาํให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ต่อการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างในทิศทาง

เดียวกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 เน่ืองจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยโ์ดยรวมทั้งระบบ โดยทัว่ไปถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงข้ึน แสดงว่าราคาหลกัทรัพยใ์นใหญ่จะเพิ่ม

สูงข้ึน ในทางกลบักนัถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ลดลง จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ลดลงตามไปดว้ย  ซ่ึงนกัลงทุนจะใชด้ชันี

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการวิเคราะห์

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์แลว้จึงตดัสินใจ 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX  มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพย ์และก่อสร้างในทิศทาง

ตรงกนัขา้มซ่ึงอาจเกิดจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบางช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และบาง

ช่วงอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตวั  แต่เน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างมีการฟ้ืนตวัช้ากว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ ทาํให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของ

ราคามีการเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบการซ้ือขายช่วงแคบๆ  ซ่ึงต่างจากหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อ่ืนท่ีมีการปรับตวัของราคาในทิศทางท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัท่ีผ่านมาหลกัทรัพยใ์น

กลุ่ม SET50 INDEX จะเนน้ไปทางกลุ่มพลงังาน ธนาคารและเงินทุนหลกัทรัพยเ์ป็น

ส่วนใหญ่ และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX มีหุน้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างจาํนวนนอ้ย    

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือการลงทุนของ

นกัลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมาก จะส่งผลต่อราคาหลกัให้มีมูลค่าสูง ดงันั้น มูลค่าการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ดัชนีราคานํ้ ามันโลก มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในทิศทางตรงกันขา้ม ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ  อตัราดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนของการลงทุนประเภท

หน่ึง และนบัว่าเป็นค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ของการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  

ดงันั้นดอกเบ้ียจึงเป็น Required Rate of Return ประเภทหน่ึง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
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อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนมีผลทาํให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินปันผลลดลง เป็นผลทาํให ้

ราคาหุน้ลดลง 

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (IR),  

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E),อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD) , ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  

โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  2555 

เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน)คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัและตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

    Yi = a + bx + e i 

โดยท่ี  

 Y = ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประมาณกรจาํวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํใหต้อ้งศึกษาจาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

    Yi = a + bx + e i 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a,b ตวัประมาณค่าของ b และ e คือตวัประมาณ

ค่าของ e แต่เน่ืองจาก e= Y-Yi เม่ือ Y= ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Y= ขอ้มูล

หรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-Yi)2 จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด

และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

CPN = a + b1IR + b2P/E + b3DVD + b4DJIA + b5EX 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

ตวัแปรตาม 

 CPN              หมายถึง  ราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  

(ราคาปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

ตวัแปรอิสระ 

 IR                หมายถึง   อตัราเงินเฟ้อ  

 P/E              หมายถึง   อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้ 

 DVD           หมายถึง   อตัราเงินปันผลตอบแทน  

 DJIA           หมายถึง   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  

 EX              หมายถึง   อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2551  ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 เป็นจํานวน 60 เดือน โดยท่ีมาของข้อมูลมี

ดงัต่อไปน้ี  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหุ้น 

ของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) และมีข้ึนตอนการพิจารณาการทํา 

Multiple Regression   

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการ ทาํCorrelation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น คานยัสําคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม สําเร็จรูป จากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลลพัธ์

จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นเป็นดงัน้ี 

CPN =  101.4829 - 0.108602IR + 0.004808P/E - 3.908307DVD + 4.87E-05DJIA -      

              2.232954EX5.267841 (-0.833224) (0.107016)  (-4.167486)**(0.081569)             

(-3.905187)** 
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            โดยมีค่า 

F-statistic                   =  328.9137 

Prob (F-statistic)        =  0.000000 

R-square                     = 0.974808 

Adjusted R-squared    = 0.971845 

N                                 = 58 

Durbin-Watson stat    =  1.907530 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง     คา T-statistic  

**                หมายถึง     ระดบันยัสาํคญั 0.05  

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได สามารถสรุปไดวา ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่

ในสมการสามารถอธิบายถึงราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ได

ร้อยละ 97.48  โดยท่ีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3 ตวัคือ อตัราเงินเฟ้อ (IR),  อตัราส่วน

ราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E),   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  ส่วนตวัแปรท่ีมี

นยัสําคญัมีทั้งหมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), และอตัรา

แลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น 

ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (DVD), และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  ซ่ึงจาก

การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัดงัน้ี 

อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ -3.908307 

สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราเงินปันผลตอบแทน  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (ร้อย

ละ) จะทาํให้ราคาหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป -

3.908307 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -

2.232954 สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 

(EX)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาท)  จะทาํใหร้าคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
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(มหาชน) เปล่ียนแปลงไป -3.908307 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น ของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด 

(มหาชน)  ระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปร  ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (IR), อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไร

ต่อหุ้น (P/E), อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  

และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) (CPN) อยา่ง

มีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1. อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญ  เพราะว่า ราคาหุ้นมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาทาํให้   นกัลงทุนตอ้งการท่ีจะลงทุนในระยะสั้นเพื่อท่ีจะเก็ง

กาํไรมากกวา่ท่ีจะลงทุนในระยะยาวเพื่อหวงัผลตอบแทนอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของวาริธร ร่วมรักษ ์ (2547) 

  2. อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)(EX) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั เพราะว่านัก

ลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าเงินสกุลทอ้งถ่ินท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่า

อย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์น เม่ือแลกกลับมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน  

      ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  (CPN) ไดแ้ก่ 

1. อัตราเงินเฟ้อ(IR)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงปกติอตัรา เงินเฟ้อ จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะว่า อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ราคาสินคา้

อุปโภคบริโภคท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยล์ดลง จึงทาํใหร้าคาหลกัทรัพยล์ดลง  
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2. อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงปกติอัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น จะมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั 

เพราะวา่ อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E) เป็นตวับอกวา่ จากกาํไร 1 บาทต่อ

หุ้น นกัลงทุนจะยอมจ่ายเงินซ้ือหุ้นตวัน้ีเป็นก่ีเท่าของกาํไรทั้งปี หุ้นท่ีมี P/E ratio สูง

หมายถึงวา่นกัลงทุนยอมจ่ายแพงกวา่เพื่อซ้ือหุ้นตวัน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัหุ้นอีกตวันึง

ท่ีมี P/E ตํ่ากวา่ ดงันั้น หุ้นท่ีมี P/E ratio สูงๆ คือหุ้นท่ีแพง และหุ้นท่ีมี P/E ratio ตํ่าๆ 

คือหุน้ท่ีถูก         

สาเหตุท่ีทาํให้อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีเหตุการณ์

หลายเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่  

 ในปี 2553 มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง บริเวณส่ีแยกราชประสงค์ ซ่ึง

ส่งผลให้ศูนย์การค้าหลายศูนย์ โดยเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต้องปิดการ

ใหบ้ริการจากเหตุการณ์ดงักล่าวตั้งแต่เดือน เมษายน – กนัยายน จากท่ีมีการสลายการ

ชุมนุมบริเวณดงักล่าวและตอ้งปิดปรับปรุงศูนยก์ารคา้จากเหตุการณ์เพลิงไหม ้

ปี 2554  มีการปิดปรับปรุงศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว (ซ่ึงถือเป็นศูนยท่ี์

เป็นรายได้หลักของบริษทั)  เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วม ซ่ึงเหตุการณ์ในคร้ังน้ีก็ได้รับ

ผลกระทบในหลายๆ ศูนยเ์ช่นกนั  ประกอบกบัในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย. เกิดเหตุการณ์

นํ้ าท่วม ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้หลายๆ ศูนย์ได้รับผลกระทบคือต้องปิด

ใหบ้ริการ 

3. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัล

พฒันา จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงปกติดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะมีความสัมพนัธ์กับ 

ราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะว่า ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)เป็นหน่ึงในดัชนีช้ีว ัดหลายๆตัวท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในหลายๆกลุ่ม เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยใชด้ชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นตวัช้ีนาํในตลาดหุ้นไทยเป็นหลกั เพื่อ

นาํมาอา้งอิงและเปรียบเทียบสภาพตลาดโดยทัว่ไป ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของดชันี
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อุตสาหกรรมดาวโจนส์จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจ ซ่ึงดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์จะแสดงภาพสะท้อนให้เห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจ  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี   

 1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ) มีผลต่อราคาหุน้ของธุรกิจในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(CPN) ดงันั้นรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมี

การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจน และดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ คือ

ค่าเงินบาทไม่แข็งหรือไม่อ่อนจนเกินไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันกั

ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. สําหรับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดสู้ง แต่ในขณะเดียวกนัก็

มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ดงันั้นนกัลงทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์อย่างเพียงพอทั้งน้ีเพื่อท่ีจะนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์แนวโน้ม 

และคาดการณ์ราคา ตลอดจนช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน และ

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัสมารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาวาง

แผนการลงทุนในหุน้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 

 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรมีการจัดศูนย์ให้บริการเพื่อให้

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อรองรับ

การลงทุนของนกัลงทุนและควรมีมาตรกรส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ให้

มากยิ่งข้ึนทั้งในอินเตอร์เน็ต ส่ือโทรทศัน์ และส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ นักลงทุนได้

รับทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) 

 Factors affecting the stock price of SANSIRI 

Company Limited. (SIRI) 

อุไรวรรณ  ดว้งดี 1  ผศ.ดร. วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2  

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

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ (IR) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของบริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติกบัราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุ้น, บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

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

The Objective of the study of economic Factors Affecting the stock price of 

SANSIRI Company Limited. (SIRI) is to study economic factor that determine 

stock price of SANSIRI Company Limited. (SIRI) 

The Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand 

(SET) Construction Material Index (CMI), Consumer Price Index (CPI), Foreign 

Exchange Rate (EX), Inflation Rate (IR) and Private Investment Index (PII) the 

monthly data of January 2008 to December 2012 ; 60 months in total . Multiple 

Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of  SANSIRI Company Limited. (SIRI).at the 

significance level of 0.05 

Key Words: Economic facture, stock price, SANSIRI Company Limited. 

1. บทนํา 

ตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้กบัภาครัฐและภาคธุรกิจ โดย

ผ่านการออกหลักทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธ์ิ ฯลฯ 

โครงสร้างตลาดทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง ตลาด

แรกเป็นแหล่งกลางสําหรับรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนท่ีตอ้งการระดมเงินทุน โดยนาํ

หลกัทรัพยอ์อกใหม่เสนอขายให้กบัผูต้อ้งการลงทุน (Initial Public Offerings- IPO) 

ส่วนตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่งกลางสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

มือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ท่ีได้ผ่านการจองซ้ือในตลาดแรกแล้ว ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นตลาดรองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงทาํหนา้ท่ี

เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเสนอขายในตลาดทุน ช่วยให้ธุรกิจ

ต่าง ๆ สามารถระดมทุนเพื่อขยายกิจการ และนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่ประเทศ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนระยะยาวในการลงทุนหรือ

การดาํเนินงานและเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก การกูย้ืมจากสถาบนั
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การเงิน จะมีภาระทางดา้นตน้ทุนดอกเบ้ียค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถใน

การแข่งขนัและกาํไรสุทธิของกิจการ ดงันั้นธุรกิจน้ีจึงนิยมท่ีจะระดมทุนโดยขาย

หลกัทรัพยแ์ก่ผูมี้เงินออม และนาํหลกัทรัพยเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ในปัจจุบนั

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การพฒันาในทิศทางท่ีดีข้ึน การปรับปรุงแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจเน้นความมัน่คง และประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ทั้งน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัภาวะความผนั

ผวนตลอดเวลาและยากต่อการควบคุม ทั้งผูป้ระกอบการ นักลงทุน หรือทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี

สาเหตุจากสภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ 

ต่อเศรษฐกิจหลายประเทศทัว่โลกตามมา  

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์นาํหุ้นเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 ซ่ึงมีผลงานโดดเด่น

ด้านการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารบริหารงานขาย บริการท่ี

ปรึกษ า กา รลง ทุ น บ ริก า รตรวจส อบ อาค า ร บ ริก า รด้า นเค ร่ือง ไฟ ฟ้ าแล ะ

เคร่ืองปรับอากาศ อีกทั้ ง บริษัทฯ ย ังพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

หลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้ งบ้านเด่ียว บ้านแฝด 

ทาวน์เฮาส์ โฮม ออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดบัราคา เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงประสบ

ความสําเร็จเป็นอยา่งมากในปีท่ีผา่นๆมา แต่อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

ก็ยงัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภยั ภาวะเศรษฐกิจโลก 

การขาดแคลนแรงงาน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเพิ่มสูงข้ึนรวมถึงค่าแรงขั้นตํ่าท่ีปรับ

สูงข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลใหน้กัลงทุนชะลอการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจภาค

อสังหาริมทรัพย ์ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ 

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

นั้นเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน อีกทั้งปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนันบัวา่เป็น
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้ น การวิเคราะห์ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมากสาํหรับนกัลงทุน การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์อีกทางเลือกหน่ึง สําหรับนักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจท่ีตดัสินใจจะลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

ดัชนีราคาผู ้บริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ท่ีมีผลต่อราคา

หุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั

แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัรา

เงินเฟ้อ (IR) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) โดยตวั

แปรต่าง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัรา

เงินเฟ้อ (IR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซ่ึงใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิรายเดือน ช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (SIRI) ผูศึ้กษาจะ

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการลงทุน 

 ทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์การเงินนิยม 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ภายในประเทศ (CPI) 

       อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 

     ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) 

      อตัราเงินเฟ้อ (IR) 

 

    ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

 

ราคาหุน้บริษทั 

แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) 
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 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 แนวคิดเคร่ืองช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ทฤษฎีอตัราเงินเฟ้อ 

ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหุ้นบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

(SIRI) 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ประวติัความเป็นมาและโครงสร้างของบริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (SIRI) 

 ภาพรวม เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)   

(SIRI) 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ลกัขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2549 รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 observations 

โดยการใช้แบบจําลองทางเศรษฐกิจมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple 

regression model) ดว้ยวธีิการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares –OLS)

ผล กา รวิจัย พบ ว่า  ตัวแป รท่ี มี อิท ธิ พล ต่อดัช นีรา คา หลัก ท รัพ ย์ก ลุ่ ม พัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อย

ละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ และ

อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 99 

ส่วนปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความสาํคญัร้อยละ 90 
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วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เ ร่ือ ง  ปั จ จัย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อดัช นี หลัก ท รัพ ย์ห ม ว ดพัฒน า

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์พัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลราย

เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ

ในรูปสมการถดถอดเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

ทาํการทดสอบสมมติฐานและเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่า

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัแห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์2) ทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และ 3) 

สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดเพื่อนําไปใช้ในการพยากรณ์ดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิ ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

คน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี คือ ใช้วิธีการทางเศรษฐกิจมิติสร้างสมการในรูปของสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด 
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(Method of Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter ผลการวิจยัพบวา่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย MRR 

เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษา : ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยภายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร ได้แก่ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การวเิคราะห์ทางสถิติดว้ย วธีิการถดถอยเชิงซอ้น ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ อตัราดอกเบ้ีย 

ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารอย่างมีนัยสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ืออตัราดอกเบ้ีย

และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะ

เพิ่มข้ึนดว้ย ในขณะท่ีค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาทเพิ่มข้ึน ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะลดลง 
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ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมูลค่าการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารได้อย่างชัดเจน อาจจะเน่ืองมาจาก

การศึกษาในคร้ังเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทาํให้เกิดความผนัผวน

ของค่าตวัแปรต่าง ๆ เหล่าน้ี ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

วิโรจน์ เดชะผล (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีนํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา 

และมูลค่าซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ตัวแปรตาม คือ ดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาราย

เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธนัวาคม 2551 ผลการวิจยัสรุปดงัน้ี ตวัแปร

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา มูลค่าซ้ือ

หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค และ

ดชันีนํ้ามนัสหรัฐอเมริกา ไม่มีนยัสาํคญัในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  

ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวิธี

การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลาผา่นแบบจาํลองสมการถดถอย
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พร้อม ทดสอบข้อส มม ติฐา นและ แป รผ ลก ารศึก ษ า  ดัง นั้ น จึง ต้องท ดส อบ

Multicollinearity เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและดําเนินการหาค่า 

Autocorrelation ของสมการถดถอยพหุคูณและการแกปั้ญหาAutocorrelation ดว้ยวิธี 

First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิและสร้าง

รูปแบบสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐาน เพื่อทราบผลการศึกษาโดยตวัแปรท่ีใช้

ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู ้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดุลการคา้ ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ คือ ดัชนีราคาหุ้นของตลาด

หลกัทรัพย ์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั คือ อตัรา

เงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และตวัแปรท่ี

ไม่มีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ ดุลการคา้ 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ทาํการศึกษาวิจยั

เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading 

Volume) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earnings Ratio: P/E) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer 

Price Index: CPI) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ  ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(Price/Earnings Ratio: 

P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) และ

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีเหลืออีก 3 ตวั คือ ผลิตภณัฑ์



                                          249 

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

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจาก

ชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 

Index: CPI) ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันี

ราคาผู ้บ ริโภคภายในประเทศ (CPI)  อัตราแลกเปล่ียนเ งินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จ ํากัด (มหาชน)(SIRI) โดย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสอมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx  + ei 

โดยท่ี 

 Y  =  ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x =  ตวัแปรอิสระ 
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 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาค้นควา้วิจัยท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx  + ei 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงได้สร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  ไดด้งัน้ี 

SIRI = a + b1CMI + b2CPI + b3EX + b4IR + b5PII 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

 SIRI หมายถึง ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

 CMI หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

 CPI หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

EX หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์   

               สหรัฐอเมริกา 

 IR หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

 PII หมายถึง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Serier Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

อีกทั้งยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูล

ท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํ

ผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้นบริษทั แสน

สิริ จาํกดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอ

ข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยจะนําเสนอในรูปแบบของ

สมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

       ผลการวิเคราะห์ คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น F-

Statistic, ค่า R Square(R2), ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.)  และตรวจสอบสมมุติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SIRI = 16.95006+0.022725CPI+0.013190IR – 0.440642EX – 0.020776CMI 

           (2.557400)    (0.441916)     (0.287034)     (-3.532739)**      (-1.21111) 
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โดยมีค่า 

F-statistic = 60.33170 

R-square = 0.850560 

Adjusted R-squared = 0.836462 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 2.027193 

หมายเหตุ   

ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (SIRI) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติดว้ยระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 99.44 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.56 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 2.027193 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากับ0.440642 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ SIRI เปล่ียนแปลงไป 

0.440642 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ไดแ้ก่ 

1.1 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) โดยมีทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญั 

เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลงจะมีผลกระทบทาํให้ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน ทาํให้

ตน้ทุนนาํเขา้วสัดุในการก่อสร้างลดลงรวมทั้งถา้กิจการนั้น ๆ กูย้ืมเงินจากต่างประเทศ

ก็จะตอ้งชาํระหน้ีลดลง เป็นการลดตน้ทุนให้กบักิจการ ทาํให้กิจการมีกาํไรเพิ่มข้ึน ซ่ึง
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ส่งผลในทางบวกแก่บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียและ

อตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะตรงขา้มตามทฤษฎี The International 

Fisher Effect ดงันั้น การท่ีอตัราดอกเบ้ียลดลงหรืออตัราแลกเปล่ียนแข็งค่าข้ึน ก็จะ

ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มข้ึนและทาํให้ดชันีราคาหุ้นเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นราคา

หุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิโรจน์ 

เดชะผล (2552) และสุวมิล สังขทบัทิมสังข1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 (2554) 

 2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

2.1 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสน

สิริ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาวสัดุก่อสร้างจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะดชันีราคาวสัดุก่อสร้างท่ี

สูงข้ึน เป็นผลให้ตน้ทุนในการพฒันาโครงการหรือตน้ทุนโครงการสูงกวา่ท่ีประเมิน

ไว ้และส่งผลให้อตัราการทาํกาํไรของผูป้ระกอบการลดลง นกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะ

ซ้ือหลกัทรัพยล์ดลง ทาํใหร้าคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ลดลง แต่เน่ืองจาก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากราคาวสัดุก่อสร้างในบางหมวดปรับตวัสูงข้ึน เป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใช้

ในการผลิตปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการขยายตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทาํให้

ความตอ้งการวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน ซ่ึงวสัดุก่อสร้างเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นวตัถุดิบใน

การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างจึงส่งผล

โดยตรงต่อต้นทุนการพฒันาโครงการของบริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ทั้ งน้ี 

บริษทัฯ มีมาตรการในการควบคุมและลดความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของ

ราคาวสัดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างบริษทัฯ จดัซ้ือ

วสัดุก่อสร้างบางรายการจากผูผ้ลิตโดยตรง ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้รับประโยชน์จากการ

สั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ดงันั้นจึงไม่มีนยัสําคญัและ

ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) และลกัขณา สินโน 

(2550) 
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  2.2 ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เน่ืองจากเป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการ อีกทั้งยงัเป็น

เคร่ืองมือช้ีวดัเงินเฟ้อ ดงันั้นหากดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน

จึงหมายความวา่เงินเฟ้อก็จะสูงข้ึนเช่นกนั ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งสํารองเงินไวใ้ชเ้พื่อ

บริโภค ทาํให้ไม่นาํเงินมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) จึงลดลง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) นั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

ขยายตวัได้ดีอย่างต่อเน่ือง แม้จะประสบภาวะอุทกภยั และการเมืองท่ีเป็นปัจจัย

ภายในประเทศ แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลโครงการบา้นหลงัแรก 

ทาํให้ผลประกอบการของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) มีการเติบโตท่ีดีข้ึน ดงันั้น

จึงไม่มีนัยสําคัญและไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) และไม่

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิโรจน์ เดชะผล 

(2552)  และสุวิมล สังขทบัทิมสังข ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) และไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) และอญัรัตน์ เศวต

ประสาธน์ (2555)   

 2.3 อตัราเงินเฟ้อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (IR) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ทาํให้ราคาสินคา้

อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ลดลงจึงทําให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง ราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) จึงลดลง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา อตัราเงิน

เฟ้อนั้ นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จ ํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจากเป็นภาวะเงินเฟ้ออยา่งอ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation) เพราะ

ระดบัราคาของสินคา้อุปโภคบริโภคจะเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์มองว่า
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เงินเฟ้อประเภทน้ี อาจให้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มข้ึนของราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคจะช่วยกระตุน้การบริโภคของประชาชน ดงันั้นจึงไม่มีนยัสําคญัและ

ไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552) และอญัรัตน์ เศวต

ประสาธน์ (2555) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554) 

และฐิติวชัร์ รวพีรสุรัชต ์(2553) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) 

ในช่วงเวลาปี 2551-2555 นักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในราคาหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

วิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ทาํให้ตวัแปรอิสระท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาจึงมีจาํกดั

ในการท่ีจะนํามาเลือกใช้ในการศึกษา ประกอบกับช่วงเวลาการศึกษาคร้ังน้ีมี

ระยะเวลาท่ีนอ้ย และมีขอ้จาํกดัของระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาจึงทาํให้อาจมีผลต่อการ

เปรียบเทียบสมมติฐานในอดีตได ้

     2. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) เป็น

การวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการนาํไปใช้ในการ

ลงทุน อีกทั้งเป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือ

ภาคเอกชน ใช้ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละบริหารจดัการ

ระบบเศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) เพียงบางปัจจยัเท่านั้น ผูท่ี้สนใจในงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํตวัแปรอ่ืนมา

วิเคราะห์ เช่น ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) และผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ(GDP) เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจลงทุนและ

เพิ่มศกัยภาพในการทาํกาํไรของนกัลงทุนในอนาคต 
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2. ผูท้าํการวจิยัมีขอ้เสนอแนะใหผู้ท่ี้สนใจจะทาํการศึกษาในตวัแปรต่าง ๆ 

เ พิ่ ม ข้ึ น เ ช่ น  ร า ค า นํ้ า มัน ดิ บ ใ น ต ล า ด โ ล ก  (NYMEX) ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม

ภายในประเทศ (GDP) เป็นตน้ เพื่อทาํให้มีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต่าง ๆ และมุมมองเก่ียวขอ้งในทางธุรกิจไดม้ากข้ึน 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกจิขนส่ง โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย์ (CAPM) 

THE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE SERVICE INDUSTRY IN 

TRANSPORTATION SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM) 

  นิตยา  เวฬุวนารักษ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่งโดยพิจารณาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยก์ับอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการ

ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model : CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใช้

ในการวิจยัจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ AOT: บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน), ASIMAR: บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน), BECL:  

บริษทั0 ทางด่วนกรุงเทพ0 จาํกดั (มหาชน), BMCL:  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)และ BTC: บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)และใชข้อ้มูลอตัรา

ดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอาย ุ1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  

   ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งท่ี

มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 4 หลกัทรัพย ์เรียง

ตามลาํดบั คือ หลกัทรัพย ์BMCL,AOT, BECL  และ BIC  เรียงตามลาํดบั จึงทาํให้ทั้ง 

4 ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจขนส่ง ท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 1 

หลกัทรัพย ์คือหลกัทรัพย ์ASIMAR ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued    

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,อุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่ง, 

ราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

 This study aims to determine the rate of returns and risks of common stocks 

in service industry in transportation sector. By considering the relationship between 

the rate of return of the stocks and Stock Exchange of Thailand and using the 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) to estimate the expected rate of return of the 

stocks. They are estimated by the daily SET data from 1 January 2011 to 31 

December 2012. The study  selects  5 securities  are AOT:  Airports of Thailand 

Public Co., Ltd, ASIMAR:  Asian Marine Services Public Co., Ltd. , BECL:  

Bangkok Expressway Public Co., Ltd, BMCL: Bangkok Metro Public Co., Ltd  and  

BTC:  Bangpakong Terminal Public Co., Ltd. .The daily T-Bills interest rates from 

Bank of Thailand are represented as the risk-free rate of returns. 

  The result founded that, securities in the service industry in transportation 

sector  it has 4 securities  investors  should  be  invested  in . Include  BMCL,AOT, 

BECL and BIC, that mean  these stocks are  undervalued  stocks.While, securities  

in the  information and communication technology sector it has 1 security investors 

should not invest is ASIMAR This mean these securities are Overvalued securities. 
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Keyword :STOCK EXCHANGE OF THAILAND, CONSTRUCTION 

MATERIALS, STOCK PRICE 

  บทนํา 

การลงทุน  คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ เพื่อจะได้รับ

ผลตอบแทนกลบัมามากกว่าท่ีลงไป ในอตัราท่ีพอใจภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม 

โดยทัว่ไปหมายถึงการใช้เงินลงทุน เช่น การลงทุนในธุรกิจ  การลงทุนในบา้นและ

ท่ีดิน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ฯลฯ ซ่ึงความเส่ียงสามารถออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 

คือ ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงทางตลาด ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย และความ

เส่ียงจากอาํนาจซ้ือ ดงันั้นการลงทุน จึงกล่าวได้ว่าเป็นการกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง

ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  เพื่อตอ้งการไดรั้บกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผู ้

กันเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรจะคุ้มค่ากับอตัราเงินเฟ้อ และคุ้มกับความไม่

แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต  

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง เป็นอีกทางเลือกท่ี

น่าสนใจสาํหรับการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เพราะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็น

อุตสาหกรรมบริการชนิดหน่ึงท่ีสําคญัมากต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัและธุรกิจทุก

แขนง และการขนส่งเป็นกิจกรรมสําคญัในกระบวนการโลจิสติกส์ เพราะมูลค่าโลจิ

สติกส์ท่ีสําคญัท่ีสุด คือ กิจกรรมการขนส่ง ดังนั้นในปัจจุบนัการขนส่ง มีบทบาท

สาํคญักบัทุกอุตสาหกรรมทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก และแนวโนม้การขนส่ง

ของไทย  คาดวา่จะปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน จากแรงหนุนของการฟ้ืนตวัในภาคการ

ส่งออก  ทั้งน้ี ภาพรวมของการขนส่งทางเรือในปี 2555 ท่ีผา่นมานั้น 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  1.เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง กบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด      
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 3.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินราคาและการตดัสินใจเลือกลงทุนของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง    

 4.เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพยห์รือ CAPM ในการ

วเิคราะห์หลกัทรัพยเ์น่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีไดแ้สดงถึง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ โดยไดท้าํการศึกษาหุ้นสามญั

ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

  1. AOT  :  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

:  Airports of Thailand Public CO., LTD 

2. ASIMAR :  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั (มหาชน) 

:   Asian Marine Services Public Co., Ltd. 

  3. BECL :  บริษทั0 ทางด่วนกรุงเทพ0 จาํกดั (มหาชน) 

:  Bangkok Expressway Public  CO., LTD 

4. BMCL :  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

   :   Bangkok  Metro  Public CO., LTD  

  5. BTC  :  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

    :  Bangpakong Terminal Public CO., LTD 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย ์

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจลงทุนในการตดัสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลและ

สามารถนาํแนวทางน้ีไปใชไ้ดใ้นอนาคต     

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด                                      

3. ทาํให้นักลงทุนมีประสิทธิภาพการตัดสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม การเปรียบเทียบ 

 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพย ์

กลุ่มขนส่ง 

ดชันี SET Index 

อตัราผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 ปี 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่งและอตัรา

ผลตอบแทนของ

ตลาด 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่ง 

2.ค่าเบตา้ของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง 

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่ง 
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2.ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

  เป็นแนวคิด การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็น

การลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

ท่ีไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถลดค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

หลักทรัพย์ลงได้ แต่ถ้ากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิดท่ีมีลักษณะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไปดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ จะไม่สามารถลด

ความเส่ียงของกลุ่มหลักทรัพย์ลงได้ นอกจากนั้ นทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ 

Markowitz ไดแ้สดงให้เห็นวา่ผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนทีคาดหวงัและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม

หลกัทรัพยใ์นระดบัต่างๆ ได ้ทั้งน้ีจะมีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ จาํนวนหน่ึงทีเหนือกว่า

หรือมีประสิทธิภาพกว่ากลุ่มหลักทรัพยอ่ื์นๆ กล่าวคือ เม่ือพิจารณา ณ ความเส่ียง

ระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด 

ในทาํนองเดียวกนั ณ อตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี เป็นกลุ่ม

หลกัทรัพยที์มีความเสียงตํ่าสุด กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี จะเรียงตวัตามขอบแนวระดบั

อตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดกบัขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีตํ่า 

ทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM) 

  เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ี

ถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุน การใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model: CAPM) ไดมี้การนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะ

ในประเทศท่ีมีนักลงทุนสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ประเทศองักฤษ แบบจาํลอง CAPM  เป็นสมการ

แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัหรืออตัราผลตอบแทนท่ีนกั

ลงทุนตอ้งการกบัความเส่ียง เป็นมาตรวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยแสดงดว้ยค่าสัม

ประสิทธ์เบตา้ (β: Beta Coefficient)ตามทฤษฏี CAPM ไดก้ล่าววา่หากมีการกระจาย
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การลงทุนเป็นอยา่งดีความเส่ียงส่วนท่ียงัคงอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพยจ์ะมีเพียงความเส่ียง

ท่ีเป็นระบบเท่านั้น  ดงันั้นสมการ CAPM เป็นแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ 

โดยวิเคราะห์ผ่านอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงหรือเบตา้ แบบจาํลอง  

CAPM  แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์น่ึง

จะเท่ากบั อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง บวกดว้ยผลคูณระหวา่งส่วนชดเชย

ความเส่ียงตามตลาดและค่าเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น หรือแบบจาํลอง CAPM สามารถ

เขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

  ค่าเบตา้ เป็นมาตราวดัค่าท่ีความเส่ียงท่ีเป็นระบบของธุรกิจ  เม่ือเทียบกับ

ตลาดหลกัทรัพย ์ ค่าเบตา้จะเป็นดชันีช้ีระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ด ๆ เทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด ค่าเบตา้ท่ี

มีเคร่ืองหมายเป็นบวกหมายถึง ทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์ด ๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด 

หากค่าเบต้ามีเคร่ืองหมายเป็นลบ หมายถึง ทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ด ๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงของตลาด        

 ค่าเบต้า มีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่า หลกัทรัพย์ใด ๆ มีความเส่ียงเท่ากับ

ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ หากอัตราผลตอบแทนของตลาด

เปล่ียนแปลง 100 เปอร์เซ็นต ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นจะเปล่ียนแปลงไป 

100 เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั        

 ค่าเบตา้ มีค่า มากกวา่ 1 หมายความว่า หลกัทรัพยใ์ด ๆ มีความเส่ียงมากกว่า

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ หากค่าเบตา้เท่ากบั 1.25 อตัราผลตอบแทน

ของตลาดเปล่ียนแปลง 100 เปอร์เซ็นต์ อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นจะ

เปล่ียนแปลงไป 125 เปอร์เซ็นต ์       

 ค่าเบตา้ มีค่า นอ้ยกวา่ 1 หมายความวา่ หลกัทรัพยใ์ด ๆ มีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ หากค่าเบตา้เท่ากบั 0.75 อตัราผลตอบแทน
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ของตลาดเปล่ียนแปลง 100 เปอร์เซ็นต์ อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นจะ

เปล่ียนแปลงไป 75 เปอร์เซ็นต ์

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        

 กฤตวร  ตงัประเสริฐผล (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร” การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาดในกรณีศึกษากลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 10 หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดสูงสุด รวมถึง

ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม ขอ้มูล

ตั้งแต่ปี 2551-2553 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อทาํการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยใช้

ปัจจยัพื้น ฐานซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ การศึกษาภาวะอุตสาหกรรม

และการวิเคราะห์บริษทั ตลอดจนการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัดว้ยวิธีการคิดลดเงิน

ปันผล (Dividend discount model) และ คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

โดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model : CAPM และ ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนั

ของแต่ละหลกัทรัพยต์ั้งแต่ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 เพื่อ

นาํมาคาํนวณหามูลค่าความเส่ียงของการขาดทุน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดย ใช้

แนวคิดเทคนิค Value at Risk (VaR) ดว้ยวิธี Historical Simulation ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ากทฤษฎี CAPM  ของแต่ละบริษทัพบว่า เม่ือ 

พิจารณาความเส่ียงของหลกัทรัพยโ์ดยดูจากค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าสัมประสิทธ์ เบตา้สูงกวา่ตลาดจะมี อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยสู์ง

กว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด ด้วย หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุด 

ได้แก่ MINT และ STA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.5837 และ 1.5152 

ตามลาํดบั ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, TVO, KSL, SSC, TF, GFPT และ OISHI มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ตํ่ากวา่ตลาดจึงมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่ตลาดดว้ย

ซ่ึง จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แปรผนัตาม ความเส่ียงของ
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หลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นไปตามกฎ High Risk and High Return คือความเส่ียงสูง 

ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บจะตอ้งมีค่าสูงตามไปดว้ยเพื่อ ชดเชยกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

ผลการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญพบว่า บริษัทนํ้ ามันพืชไทยจํากัด 

(มหาชน) บริษทัเสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัจีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบั ราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาด ตํ่าเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ี

คาํนวณได้ นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวั สูงข้ึน 

ส่วนบริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหารจาํกดั (มหาชน) บริษทัไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปร

ดกัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรีจาํกดั (มหาชน) บริษทัไมเนอร์

อินเตอร์เนชั่นแนลจาํกดั (มหาชน) บริษทั นํ้ าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั

โออิชิกรุ๊ปจาํกดั (มหาชน) และบริษทัไทย เพรซิเดนทฟ์ูดส์จาํกดั (มหาชน) นั้น เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาด หลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalue คือ ราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ี แท้จริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยใช ้Value at Risk (VaR) พบวา่ STA เป็นหลงัทรัพยท่ี์

ให้ผลตอบแทน มากท่ีสุด ซ่ึงเท่ากบั 0.63953% รองลงมาคือหลกัทรัพย ์SSC, GFPT, 

CPF, TUF, OISHI, TVO, TF, MINT และKSL มีผลตอบแทนเท่ากบั 0.35804% 

0.34019% 0.33514% 0.17054% 0.15946% 0.14898% 0.10907% 0.05519% และ -

0.01347% ตามลําดับ ถ้าพิจารณาระดับความเส่ียงและมูลค่า ความเส่ียงของ

หลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เรียงจากระดบัความเส่ียงตํ่าสุดไปสูงสุด ไดแ้ก่ 

TF, GFPT, CPF, MINT, OISHI, TVO, TUF, SSC, KSL และSTA ตามลาํดบั ซ่ึง

หลกัทรัพย ์TF เป็น หลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีระดบัความเส่ียงของ

การขาดทุนตํ่าสุด โดยมีมูลค่าความ เส่ียงของการขาดทุนเท่ากบั 12,620 บาท ส่วนท่ี 

ณ ระดับความเช่ือมั่น 99% เรียงจากระดับความเส่ียง ตํ่าสุดไปสูงสุด ได้แก่ TF, 

GFPT, TUF, KSL, CPF, MINT, TVO, OISHI, SSC และ STA ตามลาํดบั ซ่ึง

หลกัทรัพย ์TF เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีระดบัความเส่ียงของ
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การขาดทุนตํ่า โดยมีมูลค่าความเส่ียงของการขาดทุนเท่ากบั 37,233 บาท  

 วษิณุ แท่นมาก (2551) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งทางเรือ จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่บริษทั PSL, RCL และ TTA  โดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model และ

ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยในการประมาณค่าความเส่ียงจากสมการ CAPM ผลการศึกษา

พบวา่ ค่าเบตา้ ของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งทางเรือ มีค่ามากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และเม่ือ

นาํอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์าเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) 

หลักทรัพย์ PSL และ TTAอยู่ เหนือเ ส้นตลาดหลักทรัพย์ (SML)แสดงว่า  มี

ผลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหลกัทรัพย ์RCL อยูบ่น

เส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) แสดงว่า มีผลตอบแทนเท่ากบัผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์

  บญัชา คลงัผา (2550)ไดท้าํการศึกษาการวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง  CAPM  และ APT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  และใช้

การทดสอบกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุดใน

ปี  25549  จาํนวน  15 หลักทรัพย์  ระยะเวลา 42 เดือน จากผลการศึกษาพบว่า 

หลกัทรัพยท่ี์นาํมาวิเคราะห์มีค่าเบตา้ (β) เป็นบวก  ซ่ึงแสดงถึงความสอดคลอ้งกบั

แบบจาํลอง CAPM เม่ือประยกุตแ์บบจาํลอง CAPM เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลักทรัพย์ท่ีได้เทียบเคียงกับ เส้นตลาดหลักทรัพย์  พบว่าหลักทรัพย ์

SICCO,SCBL  และ TCAP  ใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนตลาด ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั  ตลาดหลักทรัพย์ในขณะท่ี หลักทรัพย ์KTC,FNS, ASL, BGIT, 

ZMICO, KGI, NVL, TNITY, KEST และ ASP มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้ ง น้ี เ ม่ือพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง พบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด มีค่าเท่ากับ  
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0.1912  ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ  0.3432

  ผลการศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้

แบบจาํลอง  CAPM  และ APT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า

หลกัทรัพย ์ SICCO,  SCBL, และ TCAPใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนตลาด ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท พบว่าผลตอบแทนของ

กลุ่มหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ จ ํานวน 9 หลักทรัพย์ มี

ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงระดบัมหาภาคอยา่งนอ้ย  1 ปัจจยั 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ขนส่ง โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555  

จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี         

 1. AOT  :  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

:  Airports of Thailand Public CO., LTD 

2. ASIMAR :  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั (มหาชน) 

:   Asian Marine Services Public Co., Ltd. 

  3. BECL :  บริษทั0 ทางด่วนกรุงเทพ0 จาํกดั (มหาชน) 

:  Bangkok Expressway Public  CO., LTD 

4. BMCL :  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

   :   Bangkok  Metro  Public CO., LTD  

  5. BTC  :  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

 :  Bangpakong Terminal Public CO., LTD T 

 โดยท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณจากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปี และอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดคิดจากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคา
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สินทรัพยทุ์น หรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือในการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัซ่ึงเกิด

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือค่าเบต้า ท่ี เกิดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 

(ราคาปิดรายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนเฉล่ียมากท่ีสุด

คือ ASIMAR   มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.2412 รองลงมา AOT, BTC,  

BECL และ BMCL มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยู่ท่ี 0.1157, 0.0960, 0.0361 และ-

0.0128 ตามลําดับและหลักทรัพย์ทั้ งหมดมีอัตราความเส่ียงรวมสูงกว่าตลาด 

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงรวมสูงท่ีสุดคือ BTC  มีอตัราความเส่ียงเท่ากบัร้อยละ 

4.6132  รองลงมาคือ ASIMAR , AOT, BECL  และ BMCLโดยมีอตัราความเส่ียง

เท่ากบั 3.5532, 2.9104, 2.3828  และ 1.8560  ตามลาํดบั 
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 รูปภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของ

หลกัทรัพย ์กบัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มี

ค่า เท่ากับ 0.07% เ ม่ือเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม ดงัน้ี 1.หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

ASIMAR, AOTและ BTC ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของ  ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของ 

ASIMAR มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.24  รองลงมาไดแ้ก่ AOT และ BTC โดยมีค่าอตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบั 0.04 และ - 0.01 ตามลาํดบั 2.) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทน

ตํ่ากว่าตลาด  มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ BECL และ BMCL โดยอตัราผลตอบแทน

ของทั้งสามหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.04 ,-0.12 และ -0.01 ตามลาํดบั  
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AOT

ASIMAR

BECL

BMCL

BTC

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกจิขนส่ง 
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รูปภาพที่ 2    การเปรียบเทียบระหว่างอัตราความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์กับความ

เส่ียงรวมของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพท่ี  2 ผลการศึกษาโดยกราฟแท่ง SET พบวา่แสดงความเส่ียงรวม

ของราคาตลาดซ่ึงมีมีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง พบวา่หลกัทรัพย์

ทั้ง 5 หลกัทรัพยน์ั้นมีค่าความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพย ์โดยท่ี 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงสุดคือ  BTC โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 4.61 รองลงมา

ไดแ้ก่  ASIMAR และ AOT โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 3.55 , และ 2.91 ตามลาํดบั  

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงตํ่าสุดคือ BMCL โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 1.86 

รองลงมาไดแ้ก่  BECL โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั  2.38 

ตารางที่  2   แสดงความเส่ียงรวมทั้งหมดและแยกเป็นความเส่ียงที่เป็นระบบและ

ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ   

 
จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์

BTC มีค่าสูงสุดเท่ากบั 21.28 รองลงมาไดแ้ก่ ASIMAR, AOT, BECL และ BMCL 

2.91 
3.55 

2.38 
1.86 

4.61 
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ความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกจิขนส่ง 
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โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 12.63 , 8.47 , 5.68 และ 3.44  ตามลาํดบั   และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม ซ่ึงทุกหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์  จาํนวน 5 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ทั้ง 5 หลกัทรัพย ์

รูปภาพที่ 3  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์ กับ

ความเส่ียงรวมของตลาด 

 
จากรูปภาพท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของ

หลกัทรัพย ์กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง กบัความเส่ียงรวมของ

ตลาดพบวา่หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 แต่

มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงแสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ย

กวา่ตลาด ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ ASIMAR  มีค่าเท่ากบั 

0.8649  รองลงมาไดแ้ก่  AOT ,  BTC  , BMCL  และ BECL โดย มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.7948 , 0.7630 , 0.5442 และ 0.2986 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั 
การตัดสินใจ 

AOT 32.98 13.00 Undervalued 

ASIMAR -28.38 13.87 Overvalued 

BECL 24.01 6.82 Undervalued 

BMCL 59.77 9.88 Undervalued 

BTC 19.52 12.60 Undervalued 

จากตารางที ่3 แสดงหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง พบวา่   

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจควรซ้ือ มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, BECL, 

BMCL และ BTC หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจควรขาย มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ 

ASIMA 

รูปภาพที ่4 แสดงผลการศึกษากบั Security Market Line (SML)  

 
 

จากรูปภาพท่ี 4 แสดงผลการศึกษากบั Security Market Line (SML) พบว่า 

หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกว่าค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์BMCL,AOT, BECL  และ BIC  เรียงตามลาํดบั จึงทาํให้ทั้ง 4  

หลกัทรัพยป์รากฏอยูบ่นเส้น SML ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued  นกัลงทุน
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จะเลือกซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว และหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่ากวา่ค่า

ของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ ASIMAR เพียงหลกัทรัพยเ์ดียว 

จึงทาํให้หลกัทรัพย ์ASIMAR  ปรากฏอยู่ใตเ้ส้น  SML ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม  

Overvalued นักลงทุนจะเลือกขายหลักทรัพย์ดังกล่าวส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการซ่ึงจะตํ่ากว่าเส้น 

Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์ LRH และ MANRIN เน่ืองจากการ

ชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มี

ความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น(ขอ้มูลในการวิจยั 

อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือหรือขาย ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั) 

สรุปผลการวจัิย 

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง  

  ผลการศึกษาปรากฏวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากบั  

0.00659%โดยกาํหนดใหค้่าความเส่ียงของตลาดเท่ากบั1.1521% หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีทั้งหมด  3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ASIMAR , AOT และ BTC 

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีทั้งหมด  2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BECL 

และBMCT และหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด

ไดแ้ก่BTC,ASIMAR,AOT,BECLและBMCTตามลาํดบั 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม  

  ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมด5 หลกัทรัพยมี์ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ส่วน

ใหญ่นอ้ยกวา่1 แต่มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงแสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าว

มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุด ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ ASIMAR   

รองลงมาคือหลกัทรัพย ์AOT, BTC, BMCL และ BECL ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

       



275 

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

 

เปรียบเทยีบระหว่างอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ภายใต้แบบจําลอง CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนที่แท้จริงของหลักทรัพย์หลกัทรัพย์ 

  จากการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบท่ีคาดหวงัสูงกวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะสูงกวา่เส้นSecurity Market Line (SML)ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์ 

BMCL,AOT,BECLและBTCโดยหลกัเหล่าน้ีมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นแสดงวา่

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าUndervaluedดงันั้นนกัลงทุนควรจะตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพย์

นั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และ หลกัทรัพย ์ ASIMAR ท่ี

มีอตัราผลตอบท่ีคาดหวงัตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security 

Market Line (SML) จึงมีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นแสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า 

Overvalue  ดงันั้นนกัลงทุนควรจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยน้ี์เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าว

มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ข้อเสนอแนะ 

  1. เ น่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี   เป็นการวิ เคราะห์ความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยใช้ทฤษฎี CAPM เพื่อศึกษาความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่ง ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงกลุ่มเดียว ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุน

ไปในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพย ์

   2.อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ แม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ในช่วงเวลาเดียวกนั  ในภาวะเศรษฐกิจเดียวกนั  อาจให้อตัราผลตอบแทนไม่เท่ากนั

ได้  ซ่ึงข้อมูลมีส่วนสําคญัการวางแผนการลงทุน ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนควรท่ี

จะตอ้งศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย เช่น วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ภาวะ

อุตสาหกรรม และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์  หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
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บรรณานุกรม 

กฤตวร  ตงัประเสริฐผล. “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการ 

ตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร.” การ

วจิยัโครงการเฉพาะเร่ืองบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้

ธนบุรี, 2553 

ธีระ ลมัประเสริฐและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM)” วารสาร, คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2555 

บญัชา  คลังผา. “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

เงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.”วารสาร, 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2550   

บุศรา บุญบุตร ”การวิเคราะห์ความเส่ียง อัตราผลตอบแทน และประเมินมูลค่าของ

หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานโดยใช้แบบจําลอง CAPM” วิทยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548 

ปนิษฐา ชีสังวร. “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงและปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย .” วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550 

วิษณุ แท่นมาก “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มขนส่งทางเรือ” สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 2551 

เสรี วรรณกรวิจิตร. “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม 

  ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ 

  การตั้ งราคาหลักทรัพย์ CAPM.”การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์  

  มหาวยิาลยัเชียงใหม่,2547 
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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

Factor affecting the stock price of  

Grungsri Ayudtaya Bank Public Company Limited 

วรัิลพชัร วบิูลยช์ยับวร 1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร  2    

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

บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจ เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลการพยากรณ์ราคาหุ้น

และประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษาถึงปัจจยัของเศรษฐกิจท่ีผลกระทบต่อดชันีราคา

หุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธีกาํลงัสองน้อยสุด 

ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) การจ่ายเงินปันผล (DVD) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อ

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) มาเป็นพื้นฐานการศึกษา ทั้งน้ีไดใ้ชว้ิธีสมการเชิง

ถดถอยทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระท่ีกล่าวมาแลว้ 

 จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน)  มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะพบวา่

มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และ 

เงินปันผล (DVD)ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้น (BAY) ไดร้้อยละ 85 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อย

                                                 
11 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สาํหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.771937 นั้นพบวา่ไม่

เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามในสมการได ้

คําสําคัญ:หุน้, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

The objective of the study of Economic factor affecting the stock price of 

Grungsri Ayudtaya Bank Public Company Limited is to study economic factor that 

determine stock price of Grungsri Ayudtaya Bank Public Company Limited The 

Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand (SET), 

Consumer Price Index (CPI), Foreign exchange Thai Baht to US Dollars (Neer), 

Dividend (DVD) The monthly data of January 2008 to December 2012 : 60 Month 

in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to 

analyze the data. 

 The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of Grungsri Ayudtaya Bank Public Company 

Limited at the significance level of 0.05 

Keyword :Economic facture, stock price 

บทนํา 

ปัจจุบนักระแสการลงทุนในหุ้นมีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากนักลงทุนมีความ

สนใจลงทุนในหุน้เพราะคาดวา่จะไดก้าํไรจากมูลค่าหุ้น โดยผูล้งทุนอาจสงสัยและตั้ง

คาํถามในใจว่าหุ้นท่ีซ้ือไวร้าคาจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ราคาหุ้นเปล่ียนแปลจากสาเหตุ

อะไร เราจะมีแนวทางในการศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหุ้นท่ีเราถืออยู่หรือ

สนใจไดอ้ยา่งไร ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลระทบต่อราคาหุ้น เราจะสามารถพยากรณ์ทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงและป้องกนัไดห้รือไม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยเ์ป็นธุรกิจหลกัของเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีขับเคล่ือนในระบบต้องมีเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงแหล่ง
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เงินทุนท่ีสําคญัและใหญ่ท่ีสุดของประเทศคือธนาคารพาณิชย ์จึงมีนักลงทุนสนใจ

ลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์เป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากมีความสภาพคล่องและผล

ประกอบการค่อนขา้งดีผูล้งทุนคาดว่าจะสามารถไดก้าํไรจากส่วนต่างราคาหุ้นและ

เงินปันผลไดไ้ม่ยาก แต่ในการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ีก่อนอ่ืนผูล้งทุนตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยั

สาํคญัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้เสียก่อน  

วตัถุประสงค์การศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีความประสงคจ์ะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาราคา

หลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) เพื่อการเลือกลงทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีตวัแปรท่ีเป็นปัจจยั

ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของตลาดเงินโลก ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

2. เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม 

อุตสาหกรรมธนาคาร 

3. เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต 

สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

แต่ละตวั ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และ 

เงินปันผล (DVD)  
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ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง ธนาคาร กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน 

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน  

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา

ได้แก่อตัราดอกเบ้ียเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติและศึกษาปัจจยัภายใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ.2547 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2551 โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีถดถอย

เชิงซอ้น เพื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ พบวา่อตัราดอกเบ้ีย 

และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัสําคญั ค่าเงินบาทความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม

กนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารอย่างมีนัยสําคญั ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นตวั

แปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ(2554) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย โดย
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ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) อตัรา

ดอกเบ้ีย (MOR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) ผล

การศึกษาพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) อตัราดอกเบ้ีย (MOR) 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (IR) และ

อตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

3 เดือน (FIX 3) 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้เร่ิมลงทุนในหุน้ระยะแรกอาจเกิดความกงัวล วา่

หุ้นท่ีถืออยูจ่ะมีการปรับราคาข้ึนหรืลง ซ่ึงการลงทุนในหุ้นทุกคนคาดหวงัวา่หุ้นท่ีถือ

อยูจ่ะมีราคาเพิ่มข้ึนทาํใหส้ามารถไดก้าํไรจากส่วนต่างราคาหุน้และเงินปันผล ซ่ึงก่อน

อ่ืนผูล้งทุนจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดราคาหุ้น หรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ราคาหุ้น โดยส่วนใหญ่แลว้ถา้ผูล้งทุนจาํนวนมากคาดการณ์ว่าหุ้นตวัท่ีถืออยู่จะหรือ

ตวัท่ีกําลังสนใจจะสามารถทาํกําไรได้ในอนาคต ก็จะทาํให้มีคนแห่ซ้ือหุ้นตัวน้ี

จาํนวนมากทาํให้ราคาหุ้นดงักล่าวมีการปรับราคาสูงข้ึน  ในทางตรงกนัขา้มหากผู ้

ลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์วา่หุน้ท่ีถืออยูอ่าจจะมีความเส่ียงสูง หรือผลประกอบการไม่

ดีนัก ก็จะเป็นสัญญาณให้ผูล้งทุนเทขายหุ้นท่ีถืออยู่ส่งผลให้ราคาหุ้นดงักล่าวปรับ

ราคาลงตามกระแส ดงันั้นผูล้งทุนจึงสามารถวเิคราะห์จากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อราคา

หุ้น โดยส่วนใหญ่และเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซ่ึง

ภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ทาํให้ผูล้งทุนทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมนั้น กล่าวคือถ้า

แนวโนม้ในอนาคตของอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปในดา้นลบจะทาํหลกัทรัพยข์องธุรกิจ

นั้นปรับราคาลง แต่หากแนวโนม้เป็นไปในทางบวกก็จะส่งผลให้หลกัทรัพยใ์นธุรกิจ

นั้นปรับราคาสูงข้ึน 
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 เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมอาจ

ไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากนั หลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจไดรั้บผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของภาวะ เศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ขณะท่ีหลักทรัพย์ในบาง

อุตสาหกรรมอาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง  ดงันั้น

การวเิคราะห์หลกัทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อนาํไปสู่การ 

คาดการณ์ทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจและกาํหนดอุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจ ทา้ยท่ีสุดก็จะสามารถเลือกบริษทัท่ีควร

ลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นไดก้็จะปรับตวัลดลง  

 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูล้งทุนตอ้งนาํมาวิเคราะห์

ควบคู่กบัไป ไม่วา่จะเป็นนโยบายการคลงั นโยบายการเงิน รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ เพื่อ

วิเคราะห์ความเป็นไปได ้ของภาคธุรกิจนั้นๆ วา่จะไดรั้บผลกระทบในดา้นบวกหรือ

ดา้นลบ   

    หุน้กลุ่มหลกัทรัพยห์รือธนาคาร เป็นหุน้ท่ีสามารถบ่งช้ีถึงภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไดอ้ย่างชัดเจน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อหุ้น

กลุ่มน้ีไดอ้ย่างรวนเร็ว โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มน้ี คือ อตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) เป็นภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการวดัอตัราเงินเฟ้อ ผูล้งทุนสามารถหาไดจ้ากอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) ซ่ึงเป็นดชันีท่ีแสดงการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการในแต่ละงวด กล่าวคือ ช่วงท่ีภาวะเงินเฟ้อ

เพิ่มข้ึน จะเป็นช่วงท่ี CPI มีการปรับตวัเพิ่มข้ึน แสดงวา่ราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย

มีการปรับตวัสูงข้ึน และช่วงท่ีภาวะเงินเฟ้อลดลง จะเป็นช่วงท่ี CPI มีการปรับตวั

ลดลง แสดงวา่ราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายมีการปรับตวัลดลง จะเป็นช่วงท่ี CPI มี

การปรับตัวลดลง แสดงว่าราคาสินค้าท่ีผู ้บริโภคต้องจ่ายมีการปรับตัวลดลง, 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP), ราคานํ้ ามนั, ราคา

ทองคาํ, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ, อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้สําหรับปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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จาํกดั (มหาชน)  มีปัจจยัพื้นฐาน 3 ปัจจยัใหญ่ คือ ภาวะเศรษฐกิจโดยดูจากภาวะตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ภาวะตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความ

แข็งแกร่งในการดาํเนินงานท่ีส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แมมี้ปัจจยัทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง วิกฤติอุทกภยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณซ้ือขายรวม 

10,027,116สัญญา เฉล่ียรายวนั 41,145 สัญญา เพิ่มข้ึน 120% ความสําเร็จท่ีสะทอ้น

ออกมาเป็นการสร้างสถิติใหม่ในด้านต่างๆ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการ

ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีตอ้งการให้ตลาดหลกัทรัพยไ์ทย

เป็นทางเลือกแรกท่ีธุรกิจไทยใชเ้ป็นช่องทางระดมทุนและตอบโจทยผ์ูล้งทุนทุกกลุ่ม 

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัได้ร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการเพื่อกาํหนด

มาตรการทางธุรกิจสําหรับป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) เพื่อ

ขบัเคล่ือนให้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแทจ้ริง 

โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรจดักิจกรรมขยายฐานการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบั

การพฒันาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ระกอบวิชาชีพในตลาดทุนเพื่อรองรับ

นวตักรรมการลงทุนใหม่ๆตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของตลาดทุนไทย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผูร่้วมตลาด โดยพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานของระบบงาน ให้ทนัสมยั รวดเร็ว มีความปลอดภยัสูง ไดม้าตรฐานระดบั

สากล ทั้งระบบซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ระบบเผยแพร่ขอ้มูลและระบบงานกาํกบัดูแลการ

ซ้ือขาย เพื่อรองรับธุรกรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งการเช่ือมโยงการ

ซ้ือขายระหวา่งประเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (IT 

Master Plan) ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดป้รับปรุงงานบริการหลงัการซ้ือขาย เพื่อให้ง่าย

และสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน พร้อมทั้งช่วยลดภาระและความเส่ียงนอกจากน้ี ยงัมีการ

ทาํงานร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยภู์มิภาคเพื่อยกระดบัตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียนให้เป็น 

asset class ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูล้งทุนทัว่โลก ซ่ึงเป็นกา้วสาํคญัตามแผนการจดัตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยโครงการ



284 
 

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

เช่ือมโยงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียน (ASEAN Trading Link) 

โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัสามารถเปิดซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เป็นผล

จากการดาํเนินงานตามแผนดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 

ในการเตรียมการรับมือเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความพร้อม

ของบุคลากรและระบบงานต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งบริษทัสมาชิก และ

บริษทัจดทะเบียนซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของตลาดทุนไทย ท่ามกลางการ

ขยายตวัของธุรกิจ และพฒันาการท่ีโดดเด่นในดา้นต่างๆ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัคงให้

ความสาํคญักบัการดูแลสังคม ไม่วา่จะเป็นการร่วมกบัหน่วยงานตลาดทุนช่วยเหลือผู ้

ประสบอุทกภยั และยงัคงเดินหนา้ปลูกฝังทกัษะชีวิตดา้นการเงินแก่เยาวชน ซ่ึงเป็น

รากฐานความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัมีการปลูกฝังความคิดเชิงธุรกิจให้พนกังานทุกระดบั ให้กลา้คิดส่ิงใหม่ๆ 

รวมทั้งเสริมศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัรองผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปผ่านโครงการ 

Leadership Development Program เพื่อพฒันาผูน้าํสําหรับองคก์รแห่งอนาคตภายใต้

วสิัยทศัน์ใหม่ท่ีไดป้ระกาศเม่ือตน้ปี พร้อมดาํเนินกลยุทธ์ 5 ดา้นสําคญั ไดแ้ก่ การเพิ่ม

พลงัแก่ธุรกิจ (Empowering business) ใหภ้าคธุรกิจไดใ้ชป้ระโยชน์จากตลาดทุนอยา่ง

เตม็ท่ี การเพิ่มพลงัแก่ผูล้งทุน(Empowering investors)โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูล้งทุนทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง การสร้างโอกาสทางการเงินท่ีเหมาะสม (Matching 

the right financial opportunities) โดยเพิ่มสินคา้ใหม่และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สินคา้

เดิม พร้อมขยายธุรกิจบริการหลงัการซ้ือขาย การเพิ่มขีดความสามารถของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (Strengthening SET’s capabilities)ให้เทียบเคียงกบัตลาดหลกัทรัพยช์ั้น

นาํในภูมิภาคและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบนัตวักลาง (Strengthening 

intermediaries)ขณะเดียวกันย ังเ ดินหน้าพัฒนาตลาดทุนในระยะยาวผ่านการ

ดาํเนินงานของสถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 

ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มการเงิน เพียงส้ินไตรมาส 1 ปี 2555 ธนาคารพาณิชย์

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมาณสินเช่ือคงคา้งรวมทั้งส้ิน 554,915.2 ลา้นบาท 

ขยายตวัร้อยละ18.98 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อน
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ร้อยละ 3.77 โดยมีสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากเท่ากบัร้อยละ 106.0 สําหรับความ

ตอ้งการสินเช่ือจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อนัดบัแรก 

สินเช่ือแก่ภาคครัวเรือนท่ีมีอุปสงค์เพื่อการบริโภคอุปโภค หรือเพื่อการซ้ือ

ทรัพยสิ์นและใชจ่้ายส่วนตวั เช่น สินเช่ือเพื่อการซ้ือรถยนตร์ถจกัรยานยนต ์ การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย ์และการบริโภคส่วนบุคคล รวมเท่ากบัร้อยละ 43.63 ของสินเช่ือรวม

ในภาคฯ และยงัมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจประเภท

การขายส่ง-ขายปลีก และสินเช่ือเพื่อสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละธุรกิจการเงินอ่ืน ๆ 

(ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานแนวโนม้ธุรกิจ ไตรมาส 2/2555) 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จาํกดั (มหาชน) เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา(Time Series) โดยการ

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัวธีิการดาํเนิน

การศึกษาดงัน้ี 

 1.ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.เคร่ืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

 3.ตวัแปรในการศึกษา 

 4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาในงานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดชันีราคา หุ้นกลุ่มหลกัทรัพย ์

(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) อตัรา

แลกเปล่ียนไทยบาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (NEER) อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (DVD) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่  วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 
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เคร่ืองมือทใีช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาถึงปัจจยัของเศรษฐกิจท่ีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น ธนาคาร 

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

โดยการ ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธีกาํลงัสองน้อยสุด 

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบด้วยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปร

อิสระ 4 ตวั มีสมการ ท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี  

Yi=a+bx+ei 

Y = ตวัแปรตาม 

a = ค่าคงท่ี 

b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

x = ตวัแปรอิสระ 

c = ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาค้นควา้วิจัยท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากไม่

สามารถศึกษาได้จากประชากรทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมากทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่กลุ่มประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่น

รูปของค่าสถิติจึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

 โดย a= ตวัประมาณค่าของ a; b คือตวัประมาณค่าของ b; และ e  คือตวัประมาณค่า

ของ e; แต่เน่ืองจาก e=Y- Yi 

 เม่ือ Y= ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้Yi =ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการการทาํนาย 

ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y- Yi)2 จะตอ้งมีค่านอ้ย 

ท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e=0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่าa และ b เท่านั้น ดงันั้น

การศึกษาคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี จึงไดส้ร้างแบบจาํลอง 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี  

BAY=a+b1CPI+b2SET+b3NEER+b4INR 
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยท่ีตวัแปรตามหมายถึง 

BAY   หมายถึง ราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระหมายถึง 

CPI  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

SET   หมายถึง ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

NEER   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

INR   หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

แหล่งทีม่าข้อมูลตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูล แหล่งท่ีมา 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) www.set.or.th 

อตัราทนส่งผลเงินปันผล (DVD) www.set.or.th 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) www.set.or.th 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (NEER) www.bot.or.th 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (NIR) www.bot.or.th 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกคน้ควา้วจิยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคา

หลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่า

สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว แล้วนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และมีข้ึนตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 พิจารณาความสัมพนัธ์วา่ตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตาม ในท่ีน้ีคือ 4 ตวัโดยตวัแปรอิสระ X’s ตอ้งไม่มี ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวั

แปร กรณีตวัแปรอิสระ X’s มีความสัมพนัธ์กนัจะเรียกวา่เกิดปัญหา Multicollinearity 
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ซ้ือตรวจสอบโดยวิธี Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์คู่ใดมีค่า

มากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึหมายความว่าผลท่ีได ้ แมว้่าจะ

ยงัคง Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ขั้นท่ี 2 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

ดงัสมการ Y = C+b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 

 ขั้นท่ี 3 ใชส้ถิติทดสอบ F เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง  Y กบั  

X……..X โดยมีสมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานในการทดลอง 

H0:ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่วนต่างกาํไรจาก 

ราคา (Capital Gain)  

H1:มีตวัแปรอิสระ (Independent Variables) อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 ขั้นท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ

คร้ังละ 1 ตวั จาํนวน k คร้ัง โดยใชส้ถิติทดสอบ t 

 ขั้นท่ี 5 หาลาํดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัโดยใช ้R2 (R 

Square) โดย ถา้ R2 มีค่าใกล ้1 แสดงวา่ตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตามมาก ถา้ R2มีค่าใกล ้0 แสดงวา่ตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม

นอ้ยหรือไม่มีความสัมพนัธ์เลย 
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Dependent Variable: BAY 

Method: Least Squares 

  Date: 03/17/13   Time: 15:36 

 Sample (adjusted): 2551M02 2555M12 

 Included observations: 46 after adjustments 

Convergence achieved after 12 iterations 

          

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          

     C 39.12173 36.36701 1.075748 0.2885 

CPI 0.354828 1.851837 0.191609 0.849 

DVD -1.782784 1.229958 1.449468 0.155 

NEER -0.318542 0.36858 0.864243 0.3926 

SET 0.020104 0.004518 4.450303 0.0001 

AR(1) 0.602216 0.093965 6.408908 0 

          

     R-squared 0.850691     Mean dependentvar 22.96957 

Adjusted R-squared 0.832027     S.D. dependent var 5.56715 

S.E. of regression 2.28167     Akaike info criterion 4.6088 

Sum squared resid 208.2406     Schwarz criterion 4.847318 

Log likelihood -100.0024     F-statistic 45.58003 

Durbin-Watson stat 1.771937     Prob(F-statistic) 0 

          

     Inverted AR Roots       .60 
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ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงจะ 

ประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี 

ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระกนั Et และ Et ตอ้งเป็นอิสรกนั 

i, j =1, 2…n, i ≠ j เป็นการตรวจสอบวา่เกิดปัญหา หรือไม่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ทดสอบคือ ค่า Durbin Watson ซ่ึงมี สมมติฐานคือ H0 : r= 0 ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ Durbin – d  

ฉะนั้น d จึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 4 

 r  = -1 perfect negative correlation d=4 

 r  =  0 no autocorrelation d=2 

 r  =  +1 perfect positive correlation d=0 

Durbin-Watson ไดส้ร้างการแจกแจงของค่าสถิติ d ใหอ้ยูร่ะหวา่ง DL กบั DU ซ่ึง

สามารถท่ีจะหาค่า d ไดจ้ากการเปิดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผลดงัน้ี 

 ดงันั้นค่า d ท่ีคาํนวณไดข้องงานวจิยัน้ีสามารถดูจากตาราง Durbin-Watson ท่ี 

n=48, k=4 (ไม่รวมค่าคงท่ีหรือ Constant ) เม่ือเปิดตาราง Durbin-Watson จะไดค้่า 

d1=0.601405 หมายความว่า Durbin-Watson ไม่อยู่ระหวา่ง 1.378 - 1.721 จึงเกิด

ปัญหา Autocorrelation เม่ือเกิดปัญหา Autocorrelation จึงแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยวิธี 

Cochrane – Orcuttlterative Method ซ่ึงจะเป็นการพยายามหาค่า p (Rho) แลว้นาํมา

ปรับตวัแปรในสมการซ่ึงวธีิการคือ run regression โดยใส่ AR(1) เพิ่มลงไปในสมการ 

อย่างไรก็ตามาตรการทางสถิติถือว่าเป็นมาตรการท่ีมีความสําคัญรองลงมาจาก

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือผลการคาํนวณค่า Parameters ควรท่ีจะถูกปฏิเสธ

หากวา่เคร่ืองหมายผดิไปจากทฤษฏี 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะนําเสนอข้อมูลการศึกษาและ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา 
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จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ (NEER) และเงินปันผล(DVD) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ BAY 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ค่าสัมประสิทธ์ สมมติฐาน 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) 

0.020104            √ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) 0.354828            X 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ (NEER) 

-0.318542            X 

เงินปันผล (DVD) -1.782784            X 

หมายเหตุ  

√ หมายถึง ความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐาน 

X หมายถึง ความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐาน 

 จากตวัแปรอิสระทั้งหมด หากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ

พบวา่มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) 

และ เงินปันผล (DVD)ท่ีสามารถอธิบายราคาหุน้ (BAY) ไดร้้อยละ 85 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.771937 นั้น

พบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้
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อภิปรายผล 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

(BAY) อย่างมีนัยสําคญัได้แก่ตวัแปร ปริมาณการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์

(SET) หากปริมาณการซ้ือหุน้เพิ่มข้ึน นกัลงทุนส่วนใหญ่จะคาดวา่หุน้ท่ีกาํลงัสนใจอยู่

น่าจะสามารถทาํกาํไรไดสู้งข้ึน จะมีผลทาํให้ราคาหุ้นสูงข้ึนตามกระแส ถา้ผูล้งทุน

ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่หุ้นดงักล่าวไม่สามารถสร้างผลกาํไรในอนาคตไดจึ้งขายออก

เพื่อป้องกนัการขาดทุนในส่วนต่างราคาหุ้นเม่ือมีคนขายออกเยอะจะทาํให้หุ้นราคา

ลดลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ใช้ขอ้มูลจากหมวด

ทั้งหมดไม่ไดใ้ชเ้พียงขอ้มูลหมวดราคาท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) ไม่สามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

เน่ืองจากนักลงทุนยงัไม่มีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยมากนัก

เน่ืองจากปัจจยัทางการเมืองท่ียงัไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร และประกอบกับช่วงปี 

2554 ท่ีมีประเทศไทยประสบภาวะนํ้ าท่วมทาํให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (DVD) ไม่สามารถความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ตามสมติ

ฐานท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจากพบว่าการจ่ายเงินปันผลของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) ปี 2551 ถึง ปี 2555 มีอตัราค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลของอุตสาหกรรมเดียวกนัอยา่ง ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง

มีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีมากกวา่ ดงันั้นนกัลงทุนท่ีซ้ือหุ้นเพื่อคาดหวงัเงินปันผลจึง

มีแนวโนม้จะลงทุนในหุน้ของธนาคารอ่ืนมากกวา่ 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) เป็นการศึกษาถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นและหลักทรัพย ์

เน่ืองจากธนาคารเป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญต่อตลาดเงินและระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งระดมเงินและการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ี

หลากหลาย ซ่ึงราคาหุน้ของกลุ่มน้ียงัไม่ความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วและชนัเจน 

จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เข้าจึงสาเหตุท่ีทาํให้ราคาหุ้นเปล่ียนแปลงว่ามาจาก

ปัจจยัสําคญัใดบา้ง โดยท่ีนกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากศึกษาคร้ังน้ีไป

ใช้เป็นข้อมูลประกอบตัดสินในลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปในการกาํหนดนโยบายและ

มาตรการในการควบคุมดูแล 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

Economic factors affecting the stock price of Raimon Land Public Company 

Limited.(RML) 

ธนัญาทิพย ์ สุขเพิ่ม
1    ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุ้นบริษทั ไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) (RML)ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณา

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราแลกเปล่ียน(EXUS) ใชข้อ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ.2551 ถึง เดือนธนัวาคมพ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple  Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงั

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares :OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น บริษทัไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) (RML) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และอตัราแลกเปล่ียน

(EXUS)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ , ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ไรมอน

แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 



296 

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

 

Abstract 

 The objective of the study of economic Factors affecting the stock price of  

Raimon Land PCL.(RML) is to study economic factor that determine stock price of 

Raimon Land PCL.(RML) 

 The Economic factors used in this study are Minimum Loan Rates (MLR), 

construction material index(CMI), Private Investment Index (PII) ,Inflation Rate 

(INF) ,and The Exchange rate of the Thai baht to the US dollar (EXUS) The 

monthly data of January 2008 to December 2012; 60 months in total. Multiple 

Linear Regressions with Ordinary Least Squares :OLS) is used to analyze the data. 

The results shows that , construction material index(CMI) and Exchange rate of the 

Thai baht to the US dollar (EXUS) statistically are positively affect the stock price 

Of  Raimon Land PCL.(RML) at the significance level of 0.05  

KEYWORDS : Economic facture , stock price of Raimon Land PCL.(RML) 

บทนํา 

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลาดหลกัทรัพยมี์บทบาทอย่างมากท่ี

ช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ  เพราะเน่ืองจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนทั้งระยะสั้ นและ

ระยะยาวของธุรกิจหรือกิจการท่ีตอ้งการการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการดาํเนินธุรกิจ

หรือต่อยอดธุรกิจ สามารถระดมเงินทุนโดยมีการออกเป็นหลักทรัพย์ขายให้แก่

ประชาชนเพื่อถือครองไวแ้ละถือว่ามีพนัธะสัญญาต่อกนั มีทั้ งหุ้น หุ้นกู้ พนัธบตัร 

และกองทุนรวมต่างๆ ตลาดสําหรับซ้ือขายหุ้นแบ่งออกเป็น ตลาดแรก(Primary 

Market) กบั ตลาดรอง(Secondary Market) โดยตลาดแรกเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีความ

ตอ้งการท่ีระดมเงินทุนเพื่อมาใช้หรือลงทุนในกิจการ จึงออกและเสนอขาย หุ้น แก่

ประชาชน หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือ แบ่งความเป็นเจ้าของบริษทัให้แก่บุคคล

ทัว่ไป ซ่ึงการขายต่อประชาชน คร้ังแรกน้ีเรียกวา่ IPO  (Initial Public Offering) ตลาด

รอง การซ้ือขายในตลาดรอง(Secondary Market) ปัจจุบนัมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นผูบ้ริหารจดัการและดูแลใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดน้ี 
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ราคาของหุน้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดรองจะเป็นไปตามกลไกตลาดมีการเปล่ียนแปลงข้ึน

ลงตามปัจจัยต่างๆ ตลาดแรกและตลาดรองมีความสัมพันธ์ท่ีเก้ือหนุนกัน และ

เก้ือหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศไปในขณะเดียวกนั เงินระดมทุนในตลาดแรกทาํ

ใหภ้าคธุรกิจมีการเติบโตในขณะท่ีการซ้ือขายหุน้ในตลาดรองทาํใหเ้กิดการหมุนเวียน

ทางการเงิน  

2 ภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างถือเป็นองค์ประกอบสําคญัของการ

ลงทุนในเศรษฐกิจไทย โดยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกวา่ 322,300 ลา้นบาท และมีสัดส่วน

ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมจริง (Real GDP) คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.8 และร้อยละ 2.4 

ตามลาํดบั ณ ปี 2549 นอกจากน้ี ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างยงัถือเป็น

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง (Linkage Industries) ท่ีมีความเช่ือมโยงถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

และมีบทบาทสําคญัในการสนับสนุนศกัยภาพการผลิตของเศรษฐกิจไทยในระยะ

ยาว ทั้งน้ี ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างของประเทศไทยไดป้ระสบปัญหา

ชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปี 2549 เน่ืองจากปัจจยัลบต่างๆ เช่น  ความไม่

แน่นอนทางการเมือง อตัราดอกเบ้ียท่ีอยู่ในระดบัสูง และภาวะราคานํ้ ามนัท่ีปรับ

สูงข้ึนต่อเน่ือง ทาํให้ตน้ทุนราคาวสัดุก่อสร้างปรับตวัสูงข้ึน อสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้างล่าสุด พบว่า ภาวะภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างของไทยเร่ิมส่ง

สัญญาณการฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 2/2550 โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการลงทุนของ

ภาครัฐ เป็นสําคญั ปัจจยับวกท่ีจะสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละ

การก่อสร้างในระยะต่อไป ไดแ้ก่ 1) ทิศทางการเมืองท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะสร้างความ

เช่ือมัน่แก่การใชจ่้ายของนกัลงทุนและประชาชน 2) การดาํเนินนโยบายการคลงัแบบ

ขาดดุลในปีงบประมาณ 2551 และเพิ่มการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะในโครงการ

รถไฟฟ้าสายต่างๆ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้เกิดโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้างท่ี เ ก่ียวเ น่ืองกับโครงการรัฐบาลสําหรับปัจจัยเ ส่ียงท่ีอาจทําให้ภาค

อสังหาริมทรัพยฟ้ื์นตวัไดล่้าช้ากวา่คาดการณ์ ไดแ้ก่ 1) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากปัจจยัลบต่างๆ เช่น แนวโนม้ราคานํ้ ามนัและ

อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ 2) แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียท่ีอาจปรับตวัสูงข้ึนตามเงิน

เฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน2ตั้งแต่ปี 2549ต่อเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1/2550 ท่ีผา่นมา ภาคอสังหาริมทรัพย ์
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และการก่อสร้างของไทยประสบปัญหาภาวะชะลอตวัมาตลอด โดยจะเห็นไดว้า่ภาค

อสังหาริมทรัพย ์และภาคการก่อสร้างขยายตวัในอตัราท่ีชะลออยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็

ตาม ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3/2550 ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างเร่ิมมี

สัญญาณของการฟ้ืนตวั โดยมีปัจจยับวกจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเร่ิมคล่ีคลาย 

ทาํให้ผูป้ระกอบการและประชาชนมีความมัน่ใจในเศรษฐกิจมากข้ึน ประกอบกบั

อตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา นอกจากน้ี มาตรการ

เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล และงบประมาณในส่วนขององค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดส่้งผลใหก้ารก่อสร้างปรับตวัดีข้ึน 

 บริษัทไรมอน แลนด์ จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลัก ท รัพ ย์แล ะ ด้า น บ ริษัท ไ รม อ น แล นด์  เอ ง ก็ เ ป็ น บ ริ ษัท ใ ห ญ่ ใ น ตล า ด

อสังหาริมทรัพยมุ์่งเนน้พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นระดบัไฮเอน และมุ่งพฒันาแบรนด์

ให้เป็นท่ีรู้จกัและบริษทัไรมอน แลนด์ยงัมีบริษทัในเครืออีกซ่ึงต่างก็มุ่งเน้นพฒันา

บริษัทให้เป็นท่ีรู้จักสร้างมูลค่าทางตลาดให้แก่บริษัทเสมอซ่ึงในปัจจุบันตลาด

อสังหาริมทรัพยถื์อวา่คึกคกัมากเพราะนโยบายจากรัฐบาลในการสร้างรถไฟฟ้า ทาํให้

เกิดการลงทุนในดา้นการก่อสร้างเพิ่มข้ึนมีโครงการเกิดข้ึนใหม่ตามแนวรถไฟฟ้า ทาํ

ให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนซ่ึงส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัมีแนวโน้มปรับเพิ่ม

ขั้น 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย ์ มีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจในไทยมาก และยงัรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยอี์กด้วย ทั้งน้ี

การศึกษาปัจจยัท่ีผลกระทบต่อราคาหุ้นอสังหาริมทรัพย ์จะทาํให้นกัลงทุนทราบถึง

สาเหตุหรือผลกระทบต่างๆท่ีมีผลต่อผลตอบแทนในหลกัทรัพย ์จะช่วยให้นกัลงทุน

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อนาํมาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  
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และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXUS) ท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั 

ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (RML) 

สมมุติฐานการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง(CMI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อัตราเงินเฟ้อ (INF) และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXUS)อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (RML) 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน

มกราคม  พ.ศ.2551 ถึง เดือนธนัวาคมพ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ(EXUS) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) (RML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 

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

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

  

 

   

 

         

 

 

  

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุ้น

บริษทัไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนใช้ในการประกอบการ

ตดัสินในลงทุน และสําหรับบริษทัเพื่อทาํให้ผลการดาํเนินงานดีข้ึน  โดยสามารถลด

ความเส่ียงในการลงทุนในหุน้อสังหาริมทรัพย ์

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ไรมอนแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อ

การทาํการศึกษาคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น  3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องได้แก่ 

แนวคิดเบ้ืองตน้ของการลงทุน  (Investment) 

แนวคิดความเส่ียงจากการลงทุน 

ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)   

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

(PII) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation)  

 
อตัราแลกเปล่ียน (EX) 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั ไรมอน 

แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (RML) 
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              ทฤษฏีดาว (Dow Theory) 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 ทฤษฏี Loannable funds Theory of Interest 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

 อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) 

 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ส่วนที ่2ประวตัิความเป็นมาบริษัท 

            การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

           สถานการณ์ทางการตลาด 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 พมิณภัทร สุวรรณคํา (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยใช้สมการ

ถดถอยเชิงซอ้นและประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 60 

เดือนผลการศึกษาพบวา่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในภาคเอกชนกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 INDEX มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 กญัญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ 

เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติใน

รูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ
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การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

ตาม ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปร ตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) 

(BSI)พบวา่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ลักขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2547 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือดชันีราคา

วสัดุก่อสร้าง สาํหรับราคานํ้ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศและอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ี

ผ่านมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนปริมาณเงินตาม

ความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

 อัญชุลี ศุกระศร (2550)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา(time series)รายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาโดยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) พบว่าปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ทั้ง 5 ตวั

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญั โดยอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 

ราคานํ้ ามนัดิบ Brent มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
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กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในขณะท่ีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้วสัดุ

ก่อสร้าง และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

รัตนา เฉลียว (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชนั และเอเรอร์คอร์

เรคชนั (Cointegration and Error Correction) ในช่วงระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2540 

ถึงเดือนธันวาคม 2547 ผลการทดสอบคุณสมบติัความน่ิงของขอ้มูลสําหรับตวัแปร

ทุกตวั โดยวิธียูนิทรูทเทสต์พบว่า ตวัแปรทุกตัวท่ีใช้ในแบบจาํลองในทุกกรณีมี

ลกัษณะน่ิง และมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในอนัดบัท่ี 1 ดงันั้น จึงสามารถ

นาํไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอตัราแลกเปล่ียนท่ี

แทจ้ริง และตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ในแบบจาํลอง โดยใชว้ิธีการทดสอบโคอินทิ

เกรชนัของ Engle and Granger ผลการศึกษากรณีอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ พบว่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงในคาบท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ผลต่างของระดบัราคาใน

ประเทศกบัต่างประเทศสัดส่วนของเงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศต่อมูลค่าการนาํเขา้ 

และดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1, 0.01 และ 0.01 ตามลาํดบั 

สิวารมณ์ ธกูลสวัสดิ์ 2550 ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการใช้

ทฤษฎี Arbitrage Pricing (APT)และเทคนิคการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ OLS ในการประมาณ

ค่าความเส่ียงจากปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาค ค่าชดเชยความเส่ียง และอตัราความคา

ของหลกัทรัพย ์การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแทนหลกักลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์าํนวนทั้งส้ิน 66 

หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546 ถึง ธนัวาคม 2549 รวม

ทั้งส้ิน 48 เดือน ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีใช้ในการศึกษา 4 ปัจจยั อตัรา

ผลตอบแทนตลาด อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช้ือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัรา

เงินเฟ้อ 



304 

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

 

ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล พบวา่มี 8 หลกัทรัพยท่ี์ไม่สามารถทดสอบ

ความน่ิงได ้FUTUPF PAE PRECHA QHPE SPF TUPF TYONG และ WIN 

เน่ืองจากมีข้อมูลน้อยหรือ ข้อมูลขาดหายไปหลายเดือน สําหรับส่วนใหญ่ 58 

หลักทรัพย์มีข้อมูลครบและทดสอบพบว่ามีลักษณะน่ิง ซ่ึงสามารถนําไปใช้ใน

แบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory ได ้ผลการประมาณค่าความเส่ียงของปัจจยัการ

วเิคราะห์โดยวิธี OLS พบวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทั้ง 4 ตวั

สามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของอตัราผลการตอบแทนหลักทรัพยไ์ด้ทั้ งส้ิน 37 

หลกัทรัพยท่ี์ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 (21หลกัทรัพย)์ ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05(10 หลกัทรัพย)์และท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.10 (6 หลกัทรัพย)์ 

แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

มากท่ีสุดรองลงมาคือ อตัราตอบเบ้ียเงินให้สินเช้ือ ดชันีการลงทุนและอตัราเงินเฟ้อ

ตามลาํดบั 

3.   วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  อตัราเงินเฟ้อ (INF)  

อตัราแลกเปล่ียน (EXUS) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหุน้บริษทั ไรมอน แลนด ์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์

เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 
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Y i  = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + e i 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a ; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi  เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

RML=a+b1MLR+b2CMI+b3PII+b4INF+b5EX 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

RML  หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

MLR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
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CMI  หมายถึง  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

PII                หมายถึง  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

INF   หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

              EX   หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2550  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือนโดยท่ีมาของขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบ

และทิศทางความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression  

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั ไร

มอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearityดว้ยการทาํCorrelation matrixหลงัจากนั้นทดสอบWhite 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหาAutocorrelationโดยใชส้ถิติทดสอบของDurbin-Watson 
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(D.W.)หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions)ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านยัสาํคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป จากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามผลลพัธ์

จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

RML = 1.127725 + 0.025297MLR + 0.011575CMI – 0.00139PII -0.00558INF-

0.06818EXUS                     

(0.668495) (0.164236) (2.176303)** (-0.269638) (-0.802186)(-2.439828)** 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

      ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได ้ สามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงราคาหุน้ของ RML ไดร้้อยละ 99.44 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3 

ตวัแปรคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII ) และ อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ส่วนตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 2ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI) อตัราแลกเปล่ียน (EXUS) ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RML 

ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง

(CMI) สาํหรับ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุน้ของ RML ในทิศทางตรงขา้ม คือ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ(INF)และอตัราแลกเปล่ียน (EXUS)  

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 0.025297 สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) เปล่ียนแปลง

ไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้น ของ RML0.025297 หน่วย (บาท) ในทิศทาง

เดียวกันซ่ึง เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ดัชนีราคาว ัส ดุก่อสร้าง(CMI)มีค่ า

สัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.011575 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํใหร้าคาหุ้น ของ RML0.011575 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  อยา่งมีนยัสาํคญั

ไดแ้ก่ 

 1.1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(CMI) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างจะ

แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เม่ือมีนโยบายการสร้างสถานีรถไฟฟ้า 

ออกมาจากภาครัฐนั้นเป็นการกระตุน้การลงทุนเพิ่มของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่ม

ราคาวสัดุก่อสร้างส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯมีการปรับตัวสูงข้ึนและแสดง

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั 

(มหาชน)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลกัขณา สินโนและไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ กญัญารัตน์ ศิริประไพ 1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 1.2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) มีผลต่อราคาหุ้น

บริษทัไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจาก 

นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็ง

ค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 

ดังนั้ นหากเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองจะทาํให้มีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภชยั อศัววงษส์ันติและ อญัชุลี 

ศุกระศร 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทัไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

 2.1. อัตราดอกเบีย้เงินให้กู้(MLR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด ์

จํากัด (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็น
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ตน้ทุนของของกิจการ หากอตัราดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจการมี

ภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปีเพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกาํไรสุทธินอ้ยลง จึงส่งผลให้

ราคาหุ้นปรับตวัลดลง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูน้ั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) 

อนัเน่ืองมาจากการกูเ้งินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั (floating 

rate) หรือ MLR ซ่ึงอิงกบัภาวะการตลาด ดงันั้น ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียจึง

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ แต่อยา่งไรก็ตาม 

ความผนัผวนดงักล่าวมีผลกระทบนอ้ยมากต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษทัฯ แต่ทั้งน้ีแนวโน้มการปรับข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย อาจส่งผลกระทบทั้งในดา้น

กาํลงัซ้ือ และความสามารถในการขอสินเช่ือท่ีลดลง ของลูกคา้โครงการท่ีใช้สินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสิวารมณ์ ธกลูสวสัด์ิ 

 2.2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทัไรมอน 

แลนด์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีการลงทุนภาคเอกชนจะมีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหุ้นบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะว่า เม่ือ

เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงขาข้ึน ก็จะส่งผลใหเ้กิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจและ จะส่งผล

ให้ราคาหลักทรัพย์ในหลายๆกลุ่มและบริษัทฯก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วยมูลค่า

หลกัทรัพยข์องบริษทัก็จะเพิ่มสูงข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษา ดชันีการลงทุนภาคเอกชนนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทัไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก ผูบ้ริโภคเพิ่มการจบัจ่ายใช้สอย 

ประกอบกบัการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางท่ีเพิ่มสูงข้ึนและตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์ฟ้ืน

ตวัข้ึน ไดช่้วยชดเชยการลงทุนภาคเอกชนท่ีอ่อนแอลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของกญัญารัตน์ ศิริประไพ 1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 และ 

 2.3.อัตราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ีย จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทัฯในทิศทาง

เดียวกนัเพราะวา่ในภาวะการปัจจุบนัธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับเพิ่มหรือ

ลดดอกเบ้ียนั้นเพื่อเป็นการควบคุมอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการกระตุน้
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การลงทุนทั้งในส่วนของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และช่วยลดตน้ทุน

ของผูป้ระกอบการ ทาํให้กาํไรของบริษทัมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนมีผลต่อราคาหุ้น

สูงข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ นั้น

จะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทัฯอยา่งมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากอตัราเงินเฟ้อท่ีปรับตวั

เพิ่มสูงข้ึน ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ี

จะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงจึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง โดยมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

ลกัขณา สินโน 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั

ฯนั้นทาํให้ทราบถึงตวัแปรในแต่ละตวัว่ามีความสัมพนัธ์อย่างไรต่อราคาหุ้นของ

บริษทั ฯ ซ่ึงจากการศึกษานั้นอาจจะมีตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้

กู้ ดัชนีราคาว ัสดุก่อสร้าง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ตวัแปรท่ีน่านาํมาทาํการศึกษา เช่น การเมือง 

การลงทุนจากต่างประเทศ เป็นตน้อาจจะมีผลกระทบและความสัมพนัธ์ต่อราคาหุ้น

ของบริษทัฯ 

 2.ข้อเสนอสําหรับนักลงทุน จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯสามารถทาํให้นักลงทุนมีขอ้มูลเพื่อใช้ในการ

นาํมาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุ้น ซ่ึงปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนและตวัแปรท่ี

นาํมาทาํการศึกษานั้น นกัลงทุนควรท่ีจะนาํปัจจยัอ่ืนๆและตวัแปรอ่ืนๆนาํมาวิเคราะห์

ร่วมดว้ยในการตดัสินใจในการลงทุนเพราะการศึกษาการวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

นั้นข้ึนอยู่กับช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาด้วย นักลงทุนควรนําตัวแปรอ่ืนและข้อมูล

ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมาร่วมเป็นขอ้มูลในการลงทุนในแต่ละคร้ัง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF SERVICES INDUSTRY 

พงศพ์นัธ์ ด่านวรรธนกุล1  ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

(INR)  โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555  รวม

ระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 98.65 ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service)ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ดชันีราคาหุน้, อุตสาหกรรมบริการ 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The objective of the study of economic Factors Affecting the stock price of 

Service Industry (Service) economic factor that determine stock price of Service 

Industry. (Service) 

 The Economic factors used in this study are Exchange Rate (EXR), 

Inflation Rate (INF), Consumer Price Index (CPI), Dow Jones Industrial Average 

Index (DJIA) and Interest Rate (INR) The monthly data of January 2008 to 

December 2012; 60 months in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary 

Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) 

stylistically are positively affect the stock price of Service Industry at the 

significance level of 0.05 

Key Words:  Economic Facture, Stock Price, Services Industry 

1.บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand) ทาํ

หน้าท่ีเป็นตลาดหุ้น หรือศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ตวัตลาดหลกัทรัพยเ์อง

ไม่ไดท้าํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง เพียงแต่ทาํหน้าท่ีในการควบคุมดูแลให้การ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นไปอยา่งมีระเบียบ คล่องตวั และยุติธรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหแ้ก่นกัลงทุน และก่อใหเ้กิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง 

ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

นั้น เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่ง ในการวางแผนออมเงินระยะ

ยาวได ้ดว้ยการท่ีเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์นธุรกิจท่ีนกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ว่า จะสร้าง

ผลกาํไร และผลตอบแทนให้เจริญรุ่งเรืองในวนัขา้งหน้า การเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพย์

ดงักล่าวจะทาํให้นักลงทุนกลายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้ของกิจการ และจะไดรั้บการ

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบเท่าท่ีนกัลงทุนยงัคง

ถือหลักทรัพย์นั้นอยู่และยิ่งไปกว่านั้ นนักลงทุนยงัสามารถคาดหวงัให้ราคาของ
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หลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่มีค่าเพิ่มข้ึนได ้ถา้ธุรกิจนั้นสามารถสร้างผลกาํไร และเงินปันผล

มากข้ึนได้อย่างสมํ่าเสมอ และเม่ือถึงเวลาท่ีตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป ก็

อาจจะมีมูลค่ามากกว่าเม่ือแรกซ้ือมาหลายเท่าตวัก็เป็นได ้ดว้ยเหตุน้ีจะเห็นไดว้า่การ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์เป็นวิถีทางของการลงทุนโดยตรงกบัความสําเร็จ ท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนในระยะยาวของธุรกิจ 

 ปัจจุบนัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํหนดกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการไวด้งัน้ี Health Care Service (การแพทย)์ Media And Publishing (ส่ือและ

ส่ิงพิมพ)์ Professional Service (บริการเฉพาะกิจ) Commerce (พาณิชย)์ Tourism And 

Leisure (การท่องเท่ียวและสันทนาการ) และ Transportation And Logistics (ขนส่ง

และโลจิสติกส์) มีการขยายตวัมากข้ึน และมีทิศทางแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากโยบายภาครัฐ และ

เอกชนท่ีร่วมมือกนัขยายอุตสาหกรรมบริการให้เพิ่มมากข้ึน ในปัจจุบนัประเทศท่ี

พฒันาแล้ว จะมีรายได้จากอุตสาหกรรมบริการเป็นจาํนวนมาก ธุรกิจการคา้ต่างๆ 

จาํนวนมาก ลว้นแต่มีองคป์ระกอบของการบริการเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์

แตกต่างกนั ทั้งเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ การสร้าง

ความแตกต่างทางธุรกิจของบริการจะมีมากหรือน้อยก็ ข้ึนอยู่กับลักษณะและ

วตัถุประสงค์ของธุรกิจ ประกอบกบัความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจเอง เช่น 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพของไทยในปัจจุบนัถือว่ามีจุดแข็งมากท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนส่วนหน่ึงจากนโยบายของภาครัฐท่ี

พยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์แบบครบวงจร 

ผูป้ระกอบการไทยท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด เช่น แพทย ์พยาบาล กลุ่มธุรกิจคลินิก สปา 

หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ทั้งตวัแทนการท่องเท่ียวโรงแรมต่างๆ ได้มีการปรับตวัเพื่อ

รองรับตลาดตามไปดว้ย ปัจจุบนัอุตสาหกรรมกลุ่มน้ีมีมูลค่าส่งออกไม่ตํ่ากวา่ 2 แสน

ลา้นบาท และยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการเจริญเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

น้ีจะเห็นว่าในปี 2555 อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานสูงสุดอยู่ใน

อุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค รองลงมาเป็นผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามลาํดบั โดยช่างเทคนิค 
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เป็นกลุ่มท่ีความตอ้งการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจากปี 2554 อาทิ ช่างกลโรงงาน ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าเคร่ืองกล ช่างเช่ือมโลหะในขณะท่ีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี กลุ่มท่ีมีความตอ้งการมากคือ วิศวกรในสาขา เคร่ืองกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า รอง

มาเป็นสายบริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ แมใ้นปัจจุบนักลุ่มอุตสาหกรรม

การบริการจะเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนให้หันมาสนใจอย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่ถึง

อย่างไร การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็สามารถมีความเส่ียงได ้เช่นเดียวกนักบัการ

ลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ หากธุรกิจนั้นเผชิญกบัสภาวะท่ีไม่เอ้ืออาํนวย หรือผลการ

ประกอบการตกตํ่าลง ยอ่มส่งผลให้เงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บลดลงตามไปดว้ย และถา้

ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นประสบกบัภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการลง ผูล้งทุนจะไดรั้บการ

จ่ายคืน ก็ต่อเม่ือทรัพยสิ์นของธุรกิจยงัเหลืออยู ่หลงัจากท่ีไดมี้การจ่ายส่วนท่ีเป็นหน้ี

คืนให้กบัเจา้หน้ีทั้งหมดแลว้ ซ่ึงนอกจากน้ี มูลค่าของหลกัทรัพยย์งัสามารถปรับตวั

ข้ึนลง ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นไดเ้ช่นกนั หลกัทรัพยท่ี์เคยมีมูลค่าสูงก็อาจมีโอกาสท่ี

จะมีมูลค่าลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อ

ราคาหุน้อุตสาหกรรมบริการ และเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์

ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา

ประกอบ ดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ 

 2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคา

หุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 – ธนัวาคม 2555 นั้นมีขอ้

สมมุติฐานดงัน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) มีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

ขอบเขตของการวจัิย 

      ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการโดยตวัแปรต่างๆ

ท่ีเลือกมาศึกษาได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์ อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือน

มกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราเงินเฟ้อ  

 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 12 เดือน  

ดชันีราคาหุน้ 

กลุ่ม

อุตสาหกรรม
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2. เพื่อสามารถเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปจะไดน้าํขอ้มูล

มาใชว้ิเคราะห์แนวโนม้การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการตดัสินใจลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตลาดทุนของไทยให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนเพราะทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้น

อุตสาหกรรมบริการทั้งยงัช่วยป้องกนัการสร้างราคาหุ้นในตลาดและทาํให้ตลาดมี

เสถียรภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ (Service) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น         

3 ส่วน 

กก ส่วนท่ี 1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง               

    แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน      

    แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน      

  แนวความคิดเก่ียวกับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ 

ลงทุน  

  ทฤษฎีการลงทุน 

ส่วนท่ี 2  ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

  ความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพย ์

  กลุ่มอุตสาหกรรม 

ส่วนท่ี 3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กรกนก  วฏิัสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น

เคร่ืองมือในการแนะนาํนกัลงทุนวา่ควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเ ท่ียว ผลการวิจัยพบว่าอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละของดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากับร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดับ โดย

หลกัทรัพย ์บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน): MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 

ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์พบว่ามีหลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดง

ว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์สมควรลงทุน และตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยด์งักล่าวควรพิจารณาปัจจยั 4 ปัจจยั คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียวเดือนท่ีผ่านมา อัตราเงินปันผลเฉล่ียของหมวด

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น

เฉล่ียของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว และอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้มืท่ีกาํหนดระยะเวลาแก่ลูกคา้ชั้นดี ประกอบการตดัสินใจลงทุนเพื่อลดความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้และการวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาในเร่ือง

อ่ืนๆ เช่น ปริมาณเงินทุนในหลกัทรัพยไ์ทยจากต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อ

มูลค่าหุน้ทางบญัชี และราคานํ้ ามนั เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

ใหถู้กตอ้งมากข้ึน 
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อานนท์  ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา

ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้

แบบจาํลองเศรษฐมิติ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และ

ใช้การวิเคราะห์โดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดมาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ปัจจยัต่างๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 โดยมีจาํนวน 58 ตวัอยา่ง ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบได้

ว่า ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แ ก่  ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลังระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกับ

สหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ทิพยรัตน์  นุ้ยเมือง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นของธุรกิจในกลุ่มการแพทยท่ี์ทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลประเภทอนุกรมเวลา (time 

series) รายเดือน เร่ิมตน้จากเดือนมกราคม พ.ศ.2547 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 

ทาํการวิเคราะห์โดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) ผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศ

ไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคาปิด ณ วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย

แต่ละเดือนของหุ้นกลุ่มการแพทยท่ี์ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย อตัราเงินตอบแทนเงินปันผลในเดือนท่ีผา่นมาของหุ้นกลุ่มการแพทย ์ดชันีราคา

ผูบ้ริโภครายเดือน ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศรายเดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจ
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การแพทยใ์นประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํเฉล่ีย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ชมพูนุช จิตนาวสาร และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555)ไดศึ้กษาการ

วิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร และเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาได้แก่ดชันีการลงทุนภาคเอกชน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนอตัราเงินเฟ้ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลลาร์สหรัฐฯดชันีราคาหลกัทรัพยป์ริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุน

ในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิใน

การศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือดชันีการลงทุนภาคเอกชน , อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน,อตัราเงินเฟ้อ ,อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ , ดชันีราคาหลกัทรัพย ์,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน,ปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯและดัชนีราคา

หลกัทรัพย์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กับราคาหลักทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ,อตัราเงินเฟ้อและดชันีราคาผูบ้ริโภค

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงนักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จาก
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การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

พิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 สุวมิล สังขทบัทิมสังข และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาการ

วจิยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมา

ศึกษา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภคอตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อ

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรม

เวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใช้

เป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตร

มาส โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ตามและตวัแปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา และอัตราเ งินเฟ้อ โดยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น และดัชนี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชใ้นการพิจารณาวาง

แผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการ

ลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR)  โดย

กลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น

จาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ท่ี มี อิทธิผลต่อดัชนีราคาก ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นสมการดงัน้ี 

 

Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี   

Y  = ตวัแปร 

a = ค่าคงท่ี 

b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

x = ตวัแปรอิสระ 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

 

โดย a = ตวัแปรค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวัประมาณ

ค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yiเม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Yi– 

ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากการสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-Yi)2จะตอ้งมีค่า

นอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ไดด้งัน้ี 

                  Service = a + b1EXR + b2INF + b3CPI + b4DJIA + b5INR 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

Service  หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

 

ตวัแปรอิสระ 

EXR  หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ  

CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

DJIA  หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

INR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลา
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ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดย

ท่ีมาของขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ (Service)อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แล้วจึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) และมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดว้ยวิธี

สร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares : OLS) 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

อุตสาหกรรมบริการในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ โดยใชก้ารนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการทดสอบ

ปัญหา Multicollinearityดว้ยการทาํ Correlation Matrix ขั้นตอนต่อไปทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ No Cross Terms และแบบ Cross Terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 

ขั้นตอนต่อไปหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง (Ordinary Least Square : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ 

เช่น ค่านัยสําคญัทาสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบสมมติฐาน

ทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

Service  = 177.4962-6.442811EXR-0.379598INF+0.710023CPI+0.005548DJIA 
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          -2.911226INR          

(1.176424)  (-2.608279)**  (-0.464152)  (0.566622)  (2.303487)**  (-0.768859) 

โดยมีค่า F-statistic  =  634.2813  (Sig – 0.000000) 

  R-squared  =  0.986520 

  Adjusted R-squared =  0.984965 

  Durbin-Watson  =  1.835298 

  N   =  59 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic 

  **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ (Service)อย่างมีนัยสําคญั ด้วยระดบัความ

เช่ือมั่นร้อยละ 98.65 โดยตัวแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE)ได้ถึงร้อยละ 98.4965อีกร้อยละ 

1.5035 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson =  1.835298 ไม่เกิดปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EXR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

-6.442811สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ) จะทาํให้ดัชนีหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการเปล่ียนแปลงไป 6.442811 หน่วย (บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ) ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.005548 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีราคาอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 

(จุด) จะทาํให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการเปล่ียนแปลงไป 0.005548 

หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) สามารถอธิบาย

ปัจจยัต่างๆ ไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ(SERVICE)และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่ ส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) ดงัน้ี 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

(SERVICE) ไดแ้ก่ 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) มีผลต่อดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจาก 

นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็ง

ค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 

ดังนั้ นหากเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองจะทาํให้มีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรกนก  วฏิัสุ (2548) 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั เพราะว่า ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์เป็นดชันีท่ีเกิดจากการคาํนวณราคาหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชด้ชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในการอา้งอิง

และเปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดตลอดจนสภาะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หากดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ก็จะมีผลทาํให้ดัชนี

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ ชมพนุูช  จิตนาวสาร (2555) 
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 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

(SERVICE) ไดแ้ก่ 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะถา้เงินเฟ้ออยู่ในระดบัสูงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือสินคา้และ

บริการของประชาชนลดลงเพราะจาํนวนเงินท่ีไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง ดงันั้น

ผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการสํารองเงินไวใ้ช้เพื่อบริโภค และไม่นาํเงินไปในการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการลดลง แต่จากการศึกษา

ในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการอย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจากอาจเป็นภาวะเงินเฟ้ออย่าง

อ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation) Mild Inflation เพราะระดบัราคาของ

สินคา้จะค่อยๆ เพิ่มข้ึนอยา่งชา้ๆ ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์มองวา่ เงินเฟ้อประเภทน้ีอาจให้

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจในดา้นของการเพิ่มสูงข้ึนของราคาจะช่วยกระตุน้การบริโภค

ของประชากร ดังนั้น จึงไม่มีนัยสําคญัและไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 

อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมใน

ทิศทางตรงกนัขา้มเพราะตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ถือว่าเป็นตลาด

ทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ และผูล้งทุนควรรู้ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ แต่จากการศึกษาในคร้ัง

น้ี จะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคา

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจของดชันี

ราคาผูบ้ริโภค ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนของทั้งประเทศ ของดชันีราคา

ผูบ้ริโภคชุดทัว่ไปในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั เน่ืองจาก

ในช่วงท่ีทาํการศึกษาไดเ้กิดการชุมนุมทางการเมือง และความไม่มัน่คงทางการเมือง

ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจใหถ้ดถอย จึงทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ

ลดลง นักลงทุนขาดความมัน่ใจในการลงทุน ทาํให้ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทิพยรัตน์  นุย้เมือง (2551) 



329 

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

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR)มีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

ในทิศทางตรงกนัเน่ืองจากธนาคารพาณิชยมี์การปรับเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือนการฝากเงินจะเพิ่มข้ึนเพราะผูฝ้ากเงินจะได้รับประโยชน์จาก

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเพิ่มข้ึน จะทาํใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงเกิดผลเชิง

ลบต่อการลงทุน โดยนกัลงทุนจะนาํเงินออมท่ีมีอยูไ่ปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อ

รับดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงข้ึน มากกว่าท่ีจะนาํเงินมาซ้ือหรือลงทุนในหุ้น ซ่ึงถือว่ามี

ความเส่ียงมากกวา่การฝากเงินจึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 12 เดือนไม่

มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาซ่ึง

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังขและดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ  (2555) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาใชเ้พียงขอ้มูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทาํให้

เป็นขอ้สังเกตไดว้า่ ผลการวจิยัคร้ังน้ี อาจใหผ้ลลพัธ์เฉพาะตวัตามภาวการณ์หน่ึงๆ จึง

น่าจะมีการเพิ่มกรณีศึกษาในประเด็นดงักล่าว โดยอาจขยายเขตช่วงเวลาในการศึกษา

ให้มากข้ึนและทาํอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคต และทาํการปรับปรุงแบบจาํลองให้

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้ขอ้มูลท่ีมีช่วงความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน ขยายกรอบ

เวลาใหก้วา้งข้ึน เพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพมากข้ึน โดยการออกแบบสอบถามโดยตรง

ต่อผู ้ลงทุนทั้ งตัวบุคคลและสถาบันเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพตวัแปรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (CONMAT) โดยใช้แบบจําลอง CAPM   

(Analysis Rates of Return and Risks of an Investment in the Stock of CONMAT by 

Capital Asset Pricing Model (CAPM)) 

วภิาว ี มูลอินตะ๊1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลักทรัพย์ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (CONMAT) 2) เพื่อ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจําลองการกําหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) ในการวิจยัคร้ังน้ี 

หลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON หรือ 

“CONMAT”) โดยเลือกหลกัทรัพยม์า    6 หลกัทรัพยเ์พื่อทาํการศึกษา ไดแ้ก่ TPIPL, 

SCP, SCC, Q-CON, DCC และ DRT ทาํการศึกษาโดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละ

ดชันีราคาตลาด SET ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554  ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รวมเป็นระยะเวลา 489 วนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี 

CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

 

 

-------------------------------------------- 
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(CONMAT) ท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 5 หลกัทรัพย ์ คือ TPIPL, SCP, SCC, Q-

CON, DCC และ DRT โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued)  

คําสําคัญ : กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT), ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทน 

Abstract 

 The purpose of this study is 1.) To comparative study of rates of return an 

risks of an Investment in the Stock of CONMAT 2.) To comparison of the required 

rate of return and expected rates of return for Stock of CONMAT. The securities in 

the study are in Stock of CONMAT on the stock exchange of Thailand. By selecting 

stocks for study to 6 securities. Include TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC และ 

DRT. The research was by considered the close of the stock market and SET from 

January 1, 2011 till 

December 31, 2012 and the total period of 489 official working days based on 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The result founded that, securities in Stock of CONMAT it has 6 securities 

investors should be invested in. Include TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC และ 

DRT. That mean these stocks are undervalued stocks.  

KEYWORDS :  Stock of CONMAT, RISK AND RATES OF RETURN 

1.บทนํา 

"การลงทุน " (Investments) การลงทุนเป็น การนาํเอาทรัพยสิ์น ท่ีบุคคลมีอยู ่

ไปดําเนินการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมาใน

ช่วงเวลานั้น  

การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ เพราะให้

ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงรวมถึงการฝากเงิน
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ในสถาบนัการเงินเพื่อเอาดอกเบ้ีย การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ฯลฯ การเขา้ไปซ้ือ

หลกัทรัพยด์งักล่าวจะทาํให้ผูล้งทุนกลายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้ของกิจการ และจะ

ได้รับการจ่ายเงินปันผลจากกําไรท่ีเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจนั้ น ตราบเท่าท่ียงัถือ

หลกัทรัพยน์ั้นอยู่ นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้ลงทุนในหลกัทรัพยย์งัสามารถจะไดก้าํไรจาก

ส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย ์ณ ตอนแรกท่ีซ้ือมากบั ราคา ณ วนัท่ีขายหลกัทรัพยน์ั้น

ออกไป ซ่ึงนัน่แสดงว่าธุรกิจท่ีลงทุนมีการเติบโตของกิจการ มีการดาํเนินงานท่ีดี มี

กาํไร อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในหลกัทรัพยส์ามารถนาํไปสู่ความเส่ียงในเร่ืองความ

ผนัผวนข้ึนลงของผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้ช่นเดียวกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 

ถ้าบริษัทท่ีนักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนเผชิญสภาวะไม่เอ้ืออํานวยหรือมีผล

ประกอบการตํ่าลงย่อมส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับลดลงและในกรณีท่ี

ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการลง นกัลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนนั้น

ไป ดั้งนั้น การลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งพิจารณาถึงทั้งผลตอบแทนและความเส่ียงท่ี

เก่ียวเน่ืองดว้ย 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความ

สนใจจากนกัลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นกลุ่ม

ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส่ีของมนุษยร์วมถึงเป็นเคร่ืองแสดงความมัง่

คัง่ของประเทศและผูค้รอบครอง ฉะนั้ นหลักทรัพย์กลุ่มน้ีจึงมีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้เป็นจาํนวนมาก ดังนั้น

ความสามารถในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และประเมินความเส่ียงของแต่ละ

หลกัทรัพย ์จึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยการตดัสินใจในการลงทุน และเสริมสร้าง

ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน อีกทั้งยงัสามารถช้ีให้เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจ

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละทิศทางของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยไดอี้กดว้ย                      

การลงทุนในหลักทรัพย์แม้จะสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ ใน

ขณะเดียวกันก็ตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนด้วย และยงัผลให้นักลงทุนไม่

สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีได้กาํหนดไว ้ดงันั้นก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยใ์ดๆนั้น นกัลงทุนควรมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ีงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงไดมุ้่งเป้าไปท่ีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน
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ของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของหลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด โดยใช้ทฤษฎี Capital 

Asset Pricing Model : CAPM เพื่อคาํนวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และ

นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของนกัลงทุน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

ในการวจิยัคร้ังน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

 2.เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

ขอบเขตการวจัิย  

 1.ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ี เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู ้วิจ ัยจะ

ทําการศึกษาเฉพาะอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างเพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

TPIPL  : บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

SCP   : บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

SCC  : บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

Q-CON : บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

DCC : บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

DRT : บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน) 

 ช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา โดยจะเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ.2554 ถึงวนัท่ี   

31ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 2 ปียอ้นหลงั รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 489 วนัทาํการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้และวจิยัดงัน้ี 

 1.  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 

  1.1 ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มก่อสร้าง (CONMAT) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC, DRT 

 1.2 ตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มก่อสร้าง (CONMAT) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC, DRT โดยใชก้าร

วิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าเบตา้ เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT)และ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 

1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

2.แนวคิด ทฤษฎแีละผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียงในการลงทุน 

ความเส่ียงในการลงทุน คือ การท่ี “อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นไดรั้บ

จริง” (actual return) คาดเคล่ือน หรือ เบ่ียงเบน หรือ แตกต่าง ไปจาก “อตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บ” (expected return) 

 - ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด หมายความวา่ การคาดการณ์ expected return จาก

การลงทุนจะมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
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 - ความเส่ียงมากท่ีสุด หมายความวา่ การคาดการณ์ expected return จาก

การลงทุนอาจจะผดิพลาดไดม้ากท่ีสุด 

 ฉะนั้น ไม่ว่าผูล้งทุนจะขาดทุน หรือได้กาํไรน้อยกว่าท่ีคาดไว ้หรือได้

กาํไรมากกวา่ท่ีคาดไว ้ถือเป็นความเส่ียงทั้งส้ิน เพราะความคลาดเคล่ือนเช่นนั้น แมว้า่

จะเป็นในทางบวก (กาํไรมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว)้ จะทาํให้ผูล้งทุนนั้น วางแผนการ

ลงทุนในอนาคตได้ยากลําบาก เช่น อาจจัดสรรหรือบ่งเงินลงทุนมากไป ใน

หลกัทรัพยท่ี์มี expected return สูง และมีผลตอบแทนรวม (total return) ท่ีผูล้งทุน

ควรจะไดรั้บนอ้ยกวา่ท่ีควร 

 ผูล้งทุนท่ีชาญฉลาดจึงจาํเป็นตอ้งมี เคร่ืองมือในการ “วดัความเส่ียง” ในการ

ลงทุนเพื่อท่ีจะไดว้างแผนการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจจะมีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่าง

ไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว ้ไม่วา่จะเป็นการเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนหรือตํ่าลง

กวา่ผลลพัธ์ท่ีคาดไว ้หากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเบ่ียงเบนไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว้

มากก็จะมีความเส่ียงสูง ในทางกลบักนัหากผลท่ีเกิดข้ึนจริงเบ่ียงเบนไปจากผลลพัธ์ท่ี

คาดหวงัไวน้อ้ย ก็จะมีความเส่ียงตํ่า (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน.2548) 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ หมายถึงโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน

แตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ ความเบ่ียงเบนของรายไดย้ิ่ง

สูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความ

เส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความเส่ียงตํ่า 

ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือวา่ไม่มีความเส่ียง (risk-free) 

(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

ความเส่ียงรวม (Total Risk) ของการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ตามแนวคิดของ

ทฤษฏีกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดย Harry M. Markowitz และ William F. Sharpe 

ประกอบด้วยความเส่ียง 2 ประเภท ดังน้ี (ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย.์ www.wordpress.com, 14 ธนัวาคม 2551.) 
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11.1 ความเส่ียงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปล่ียนแปลงของผล

ตอบ แทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพ แวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมด ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้ราคาหลกัทรัพยโ์ดยทัว่ๆ 

ไปเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั สามารถแบ่งเป็น 

1.1.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market risk) คือ ความเสียง

อนัเกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุน ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

และสินทรัพยต่์างๆในตลาด เพราะราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา 

โอกาสสูญเสียหรือ ขาดทุนเน่ืองจากการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยมี์มากความเส่ียงทางการตลาด เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ไม่เก่ียวกบัการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์

ถึงแมว้า่ความสามารถในการทาํกาํไร (earning power) ของกิจการไม่เปล่ียนแปลง แต่

ราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยู่กบั demand และ supply ของหลกัทรัพย์

ประเภทนั้นๆ ในตลาดซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั สาเหตุเหล่าน้ี ได้แก่ 

สงคราม การตายของผูบ้ริหารประเทศ ปีท่ีมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารประเทศ นโยบาย

การเมือง การเก็งกาํไร ท่ีเกิดขั้นในตลาดหุ้นและการเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นน้ีจะเกิด

จากการคาดคะเนของผูล้งทุนท่ีมีต่อความกา้ว หนา้ (Prospect) ของบริษทันั้น 

                 1.1.2 ความเส่ียงในอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk) คือความเส่ียงท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย

ทัว่ไปในตลาด อตัราดอกเบ้ียในตลาดระยะยาวจะมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา การ

เปล่ียนแปลง ในอตัราดอกเบ้ียมีผลทาํให้หลกัทรัพยต่์างๆ กระทบการะเทือนใน

ลกัษณะเดียวกนั เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียในตลาดทัว่ๆไปปรับตวัสูงข้ึน จะมีผลทาํให้

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยล์ดลง เพราะนักลงทุนจะทาํการเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนและความเส่ียงระหวา่งการฝากเงินไวก้บัสถาบนัการเงินกบัการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถา้นกัลงทุนเห็นวา่ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียสูงกวา่
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์็จะขายหลกัทรัพยท่ี์ตนถือครองอยู่ออกมา 

มีผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยล์ดตํ่าลง 

                 1.1.3 ความเส่ียงในอํานาจซ้ือหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing power risk 

or Inflation Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึน ซ่ึงมีผล

ทาํให้มูลค่าของเงินลดลง จึงทาํให้อาํนาจการซ้ือลดตํ่าลงไปดว้ย เพราะจาํนวนเงินท่ี

ไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือท่ีเรียกวา่ภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงนกัลงทุนหรือสถาบนั

การเงินจะถูกกระทบกระเทือนเก่ียวกบัอาํนาจซ้ืออยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย ์(saving account) พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู ้ การประกนัชีวิต (Life 

insurance) และหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี ดงันั้นความ

เส่ียงประเภทน้ีไม่ไดท้าํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเปล่ียนแปลง แต่มีผลทาํ

ใหผ้ลตอบแทนท่ีแทจ้ริงลดลง  

     1.2 ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 

                    ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหน่ึง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม

หน่ึง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจนั้น ไม่มี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยอ่ื์นในตลาดความเส่ียงท่ีถูกจดัอยูใ่นความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบดว้ยความเส่ียงต่างๆ

ดงัน้ี 

                     2.1.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุน

จะเสียรายไดแ้ละเงินลงทุน หากบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินชาํระหน้ีอาจทาํให้

บริษทัถึงกบัลม้ละลาย 

                     2.1.2 ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอนั

เกิดจากการบริหารงานของผูบ้ริหาร เช่น ความผิดพลาดของผูบ้ริหาร และการธุรกิจ

ของผูบ้ริหาร 

                     2.1.3 ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิด

จากแรงผลกัดนับางอย่าง ท่ีทาํให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนัหรือบางอุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 
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2.  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 2.1 กระแสเงินสดหรือรายได้ท่ีผูล้งทุนได้รับจากการลงทุนตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีถือครองหลักทรัพย์นั้น ซ่ึงจะได้แก่เงินปันผล หรือท่ีเรียกว่า Current 

Yield หรือ Income 

 2.2 มูลค่าเพิ่มของราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของระยะเวลาลงทุน

หรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้นซ่ึงอาจสูงหรือตํ่าหวา่ราคาทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นมาหรือ

ท่ีเรียกว่า (Capital Gain) หรือเรียกว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์(Price 

Change) 2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาทาํการศึกษาวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่างๆ และความ

เส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการไดด้งัน้ี 

 1. การคาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลกัทรัพย ์(Rm) 

     โดยการนําดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือท่ีเรียกกันว่า (Set Index) เป็น

ตวัแทนของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใช้ใน

การคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(Rm) 

Rm  =  (SETt  -  SETt-1) * 100 

          SETt-1 

                                                     กาํหนดให้ 

                                                   Rm      =  อตัราผลตอบแทนรายเดือนของตลาด

     หลกัทรัพย ์

                                         SETt    =  ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือน t 

                                         SETt-1  =  ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือนก่อน

     หนา้ 
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 2. คาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

                โดยนําราคาปิดของหลักทรัพย์มาพิจารณาในการคํานวณหาอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยไม่พิจารณาเงินปันผล ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

Ri  =  (Pt – Pt-1) * 100 

       Pt-1 

กาํหนดให้ 

                                                       Ri       =  อตัราผลตอบแทนรายเดือนของ

หลกัทรัพยท่ี์ศึกษา 

                                          Pt      =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือน t 

                                          Pt-1   =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

 

 3. คาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพยท่ี์มีไม่ความเส่ียง (Rf) 

     คาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงจาก

ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี 

 4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กญัญารัตน์  ศิริประไพ  (2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 

ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ผลการศึกษา พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มี
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ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ไปในทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวิมล  สังขทับทิมสังข (2554) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา

รายเดือนตั้งแต่มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั 

ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น และดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ทชัชาพร จาํนงวงษ์ (2552)ได้ทาํการศึกษาถึงการวิเคราะห์ความส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของแต่ละหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดยาน

ยนต์ รวมทั้งเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยแบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดยานยนต ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จาํนวน 19 บริษทั ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

  ในปี 2549 หลกัทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีทั้งหมด 9 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SMC บริษทั เอสเอม็ซี มอเตอร์ จาํกดั (มหาชน) , HFT บริษทั ฮั้วฟง 

รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) , SPG บริษทั สยามภณัฑ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , 

IRC บริษทั อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) , DISTAR บริษทัไดสตาร์ 
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อิเลคทริก คอร์เปเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) , STANLY บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

จาํกดั (มหาชน) และ EASON บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าความเส่ียงสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SPSU  บริษทั  เอส.พี.ซูซูกิ 

จาํกดั (มหาชน) , CWT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , YNP บริษทั 

ยานภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) , DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) และ AH  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

   ในปี 2550  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 5 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SAT บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) , IRC 

บริษทั อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) , BAT-3K บริษทั ไทยสโตเรจ 

แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) , SPG  บริษทั สยามภณัฑ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และ  IHL 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 2 

หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  YNP บริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)  และ AH  บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

จาํกดั (มหาชน) 

  ในปี 2551 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีทั้งหมด 12 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  TRU บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) , TSC บริษทั ไทย

สตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) , CWT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , 

GYT บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) , TKT บริษทั ที.กรุงไทย

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) , DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) , SPG  บริษทั สยามภณัฑ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , IHL บริษทั อินเตอร์ไฮด ์

จาํกดั (มหาชน) , EASON บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และ HFT บริษทั ฮั้วฟง 

รับเบอร์(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกว่าตลาดมี

ทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก  คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) , 

SAT บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) , SMC บริษทั เอสเอ็มซี 

มอเตอร์ จาํกดั (มหาชน) , AH  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และ YNP 

บริษทั ยานภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่อตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัโดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : 
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CAPM ) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดยานยนต ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิไลพรรณ  ตาริชกุล (2551) ไดท้าํการศึกษาถึงรูปแบบจาํลอง CAPM : 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร มี

วตัถุประสงค์ของการศึกษาดงัน้ี (1) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด  (2) เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและ (3) ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดย

ใชรู้ปแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีสมมุติฐานหลกัของ

การศึกษาคร้ังน้ีว่าความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์กลุ่ม

ธนาคารตํ่ากว่าของตลาด การศึกษาตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

ขอ้มูลดชันี SET 100 ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนจาํนวน 12 

ธนาคารจากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และขอ้มูลอตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้นจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยใน

ช่วงเวลาเดียวกนั ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

(1) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมีทั้งท่ีสูงกวา่และตํ่ากว่า

ตลาดแต่ความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุก

หลกัทรัพย ์

(2) การศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพบว่ามีบางหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แต่บางหลกัทรัพยมี์ผลการศึกษาตรงกนั

ขา้ม 

(3) การลงทุนในตัว๋เงินคลงัระยะสั้ นจะให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในช่วงเวลาเดียวกนั 

 ผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้กล่ าวคือ อัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมิไดต้ ํ่ากวา่ของตลาดเสมอไป แต่ความเส่ียง
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ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารทุกหลกัทรัพยสู์งกวา่ความเส่ียงของตลาด ดงันั้น ปัจจยั

ดา้นความเส่ียงทางการเมือง เช่น การปฏิวติัและความไม่สงบของสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาจึงมีผลกระทบต่อความแปรปรวนของผลการ

ดาํเนินงานและความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารยิ่งกว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ใน

ตลาด 

บัญชา คลังผา (2550) ได้ทําการศึกษาถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทกลุ่มเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนและ

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุดประจาํปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 15 หลกัทรัพย ์โดย

การศึกษาประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 

Model : CAPM) และแบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory Model (APT) เพื่อเป็น

กรอบในการศึกษา 

จากการใช้ขอ้มูลราคาปิดรายเดือนของแต่ละหลกัทรัพยแ์ละของตลาด (Set 

Index) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จาํนวน 42 เดือน 

เพื่อประมาณสมการถดถอยกาํหนดรูปแบบตามแบบจาํลอง CAPM พบวา่ หลกัทรัพย์

ทั้งหมด 15 หลกัทรัพยท่ี์นาํมาวิเคราะห์มีค่าเบตา้ (β)  เป็นบวก แสดงให้เห็นถึงความ

สอดคลอ้งกบัแบบจาํลอง CAPM โดยเม่ือประยุกตแ์บบจาํลอง CAPM ท่ีประมาณค่า

ไดเ้พื่อศึกษาผลตอบแทนและค่าความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ไดเ้ทียบเคียงกบัเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์(SML) พบว่า หลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) ได้แก่ 

หลกัทรัพย ์SICCO , SCBL และ TCAP  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีผลตอบแทนมากกวา่

ผลตอบแทนของตลาด ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัระดบัของตลาดหลีกทรัพย ์

ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์KTC , FNS , ASL , SGF , BFIT , CNS , ZMICO , KGI , NVL , 

TNITY , KEST และ ASP มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย์ ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับระดับของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเม่ือ

พิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rmt) โดยเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทน
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ท่ีปราศจากความเส่ียง (Rft) จะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด (Rmt) มีค่าเท่ากบั 

0.1912 ซ่ึงมีค่าตํ่ากวา่ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rft) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.3432 

จากการวดัประสิทธิภาพของหลกัทรัพยล์งทุน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การบริหารหลกัทรัพยข์องบริษทัเงินทุนและบริษทัหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ปรากฏว่า ดัชนีของชาร์ป (Sharpe’s Index), ดัชนีของเทรเนอร์ 

(Treynor’s Index), Jensen Measure และ Risk Adjust Alpha ทุกวธีิค่อนขา้งท่ีจะให้ผล

ท่ีใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะวิธี ดชันีของเทรเนอร์ (Treynor’s Index) กบั Risk Adjust 

Alpha จะใหผ้ลการจดัลาํดบัประสิทธิภาพการบริหารหลกัทรัพยท่ี์สอดคลอ้งกนั 

  การขยายการศึกษาไปสู่แบบจาํลอง APT ซ่ึงเป็นรูปแบบของ Multiple Factor 

Model ช้ีให้เห็นว่า ความเส่ียงในระดับมหภาค 6 ปัจจยั มีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทแตกต่างกนัไป 

โดยผลการศึกษาพบวา่ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยบ์ริษทัเงินทุนและบริษทัหลีก

ทรัพย ์จาํนวน 9 หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงระดบัมหภาคอย่างนอ้ย 1 

ปัจจยั ส่วนหลกัทรัพย ์TCAP, SICCO, KTC, SCBL, NVL และ ASL ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงระดบัมหภาคทั้ง 6 ปัจจยั 
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4.ผลการศึกษา 

ตาราง  4.1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของตลาดหลักทรัพย์กับอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และส่ิงก่อสร้าง 

 

จากตาราง 4.1 พบวา่ การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างในช่วง

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 อตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้าง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

             1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

SCP และ Q-CON ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ SCP มีค่าสูงท่ีสุด โดยมีค่าอตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบั 0.35 รองลงมาคือ Q-CON โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.30 

             2)  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

SCC, TPIPL, DRT และ DCC ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ DCC มีค่านอ้ยท่ีสุด เท่ากบั -

0.05 รองลงมาไดแ้ก่ DRT, TPIPL และ SCC โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.05, 

0.05 และ 0.35 ตามลาํดบั 

 

ลาํดับที ่ หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริง

(%) 

1 TPIPL 0.05 

2 SCP 0.35 

3 SET 0.07 

4 SCC 0.06 

5 Q-CON 0.30 

6 DCC -0.05 

7 DRT 0.05 
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ตาราง 4.2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่ิงก่อสร้างในช่วง

ระยะเวลาระหว่างวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

 

  จากตาราง 4.2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษา

พบวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 2.31 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ หลกัทรัพย์

ทั้งหมด 6 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ซ่ึงความเส่ียงของ SCP มีค่ามากท่ีสุด 

เท่ากบั 6.71  และ ความเส่ียงของ DCC มีค่านอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.31 

จา กก า รเป รีย บ เที ย บ ค่ าสั ม ประ สิท ธ์ิ เบ ต้าข องหลักท รัพย์ใ นก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2554 –  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

พบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ดงัน้ี 

 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยสู์งกว่าตลาด มีจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์คือ SCP,  Q-CON ,  TPIPL, DCC, SCC และ DRT ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของ DRT มีค่านอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.19 รองลงมาไดแ้ก่ QHOP, TFUND , QHPF, 

SPF และ CPNRF โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.13, 0.14, แสดงว่า การ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่า การ

ลาํดับที ่ หลกัทรัพย์ ความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

1 TPIPL 4.27 

2 SCP 6.71 

3 SCC 3.22 

4 Q-CON 5.15 

5 DCC 3.31 

6 DRT 3.19 
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เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด หรือเรียกว่า หลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive  Stock) 

ตาราง 4.3 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และส่ิงก่อสร้าง ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

หลกัทรัพย์ 

 

ค่าความเส่ียงรวม 
ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

(σ2i) (β2i σ2m) (σ2ei) 

TPIPL 18.26 0.08 18.17 

SCP 45.01 1.95 43.06 

SCC 10.35 2.42 7.93 

Q-CON 26.47 11.72 14.75 

DCC 11.16 1.04 10.12 

DRT 10.20 0.00 10.20 

 

             จากตาราง 4.3 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 พบวา่        ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SCP มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 45.01 รองลงมาไดแ้ก่ Q-CON, TPIPL, DCC, SCC และ DRTโดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 26.47, 18.26, 11.16, 10.35 และ 10.20 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม หลกัทรัพยทุ์กตวัท่ีทดสอบมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อย

กวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  
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ตาราง  4.4   แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย์และส่ิงก่อสร้าง ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

หลกัทรัพย์ 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

(R i) 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ทีค่าดหวงัตาม

ทฤษฎ ีCAPM 

(E(R i))  

การประเมิน

มูลค่าหุ้น 

การ

ตัดสินใจ 

TPIPL 13.70 2.90 Undervalued ลงทุน 

SCP 97.84 2.10 Undervalued ลงทุน 

SCC 12.35 2.67 Undervalued ลงทุน 

Q-CON 2.29 1.99 Undervalued ลงทุน 

DCC 28.94 0.64 Undervalued ลงทุน 

DRT 251.28 3.10 Overvalued ไม่ลงทุน 

 

จากตาราง 4.4 พบว่า เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพย์

ท่ีนกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) แสดงวา่ เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น(Overvalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้น

ตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 
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1) หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ 

TPIPL, SCP, SCC,Q-CON และ DCC 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวนหลกัทรัพยเ์ดียว คือ 

DRT 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 

มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SCP และ        Q-CON ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์SCC, TPIPL, DRT และ DCC ซ่ึง

หลกัทรัพยท์ั้งหมด จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด  

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษาปรากฏวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึง

หลกัทรัพย ์TPIPL, SPC ,SCC, Q-CON, DCC และ DRT  เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

2. จากการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ผลการศึกษาปรากวา่มีจาํนวน 5 หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุน

ตดัสินใจลงทุนไดแ้ก่ TPIPL, SPC ,SCC, Q-CON, DCC เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุน

ไม่ตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ DRT เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

สูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัยอ่มให้ผลการ

วิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีมากกว่ามกัให้ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีแม่นยาํมากข้ึน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆ ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ท่ีมีปัจจยัดา้นความเส่ียงทางการเมืองและความเส่ียงดา้น

อ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมีผลใหค้วามเส่ียงท่ีเป็นระบบของตลาดเปล่ียนแปลงไป และ

อาจจะส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัก็ได ้

 3. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

หลักทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์สําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย 
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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :   

กรณีศึกษาบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 

Market Efficiency of the Stock Exchange of Thailand :  

The Case ofThai Rung Union Car Public Company Limited 

สุวพร  พรชยั1  ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ํากัด (มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต ์โดยทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556  ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง 

วนัองัคาร  วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด 

ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการ

ทดสอบทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญั 5% จากการทดสอบ พบวา่ ไม่มีตวัแปรอิสระใด

ท่ีมีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ นั่นคือ ราคาปิดของหลกัทรัพย์ในอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยใ์นอนาคตหรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั 

ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ทั้งน้ีการศึกษา

คร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ: ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, บริษทั 

ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

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

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

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

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

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

after Monday holidays were employed as independent variables. Daily closing 

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

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

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

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

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

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

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

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

Public Company Limited 

บทนํา 

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งเงินทุนท่ีกิจกรสามารถเขา้ไประดมเงิน

ลงทุนทัว่ไป เพื่อนาํไปใชใ้นกิจการนอกเหนือไปจากการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีมีความสําคญัต่อธุรกิจ

ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจครอบครัวท่ีมีมากว่าร้อยละ 50 ของบริษัท

ทั้งหมดท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด  (ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และวรรณรพี บานช่ืน

วิจิตร.2551:53) ซ่ึงวิธีระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้แก่ การออกตราสารเพื่อการ

ลงทุนประเภทต่างๆและเสนอขายตราสารนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งใน

ตลาดแรกและตลาดรอง และการเสนอขายประชาชนทัว่ไป ตอ้งเป็นไปตามกฏหมาย

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

ยุติธรรมเพราะขอ้มูลข่าวสารการลงทุนชดัเจน และแพร่กระจายไปยงัผูล้งทุนอย่าง

รวดเร็วและทัว่ถึง จะไม่เกิด Overpriced  หรือ Underpriced 

ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ  (Inefficient Market) คือ ตลาดท่ีขอ้มูลข่าวสารการ

ลงทุนแพร่กระจายไม่ทัว่ถึงกนั ราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นไดท้ั้ง Overpriced  หรือ 

Underpriced 

ลกัษณะของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีเสถียรภาพ 1. มีสภาพคล่อง (Liquidity)  คือ 

มีความคล่องตัวในการเปล่ียนสภาพเป็นเงินสดได้โดยท่ีไม่สูญเสียมูลค่าของ

หลกัทรัพยน์ั้น 2. มีความผนัผวน (Volatility)ในระดบัท่ีเหมาะสมควบคุมได ้ ตลาดมี

ความผนัผวนสูงจากการท่ีระดบัราคาของหลกัทรัพยเ์คล่ือนไหวออกห่างจากระดบั

ราคาท่ีควรเป็นหรือท่ีสมดุล ( Equilibrium price ) จะทาํให้เกิดความเส่ียง ซ่ึงจะส่งผล

ใหผู้ล้งทุนท่ีตอ้งการหลีกเลียงความเส่ียงจะออกจากตลาดหรือมิฉะนั้นก็จะตอ้งการรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน และทาํให้ตน้ทุนของเงินทุนสูงข้ึน 3. มีตน้ทุนของเงินทุนตํ่า 

(Low Capital Costs) เช่นตน้ทุนต่างๆท่ีใชใ้นการออกหลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการออก

และขายหลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมนายหนา้ ดอกเบ้ียจากการใชม้าร์จิ้น และภาษี เป็น 4. 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้แก่การท่ีราคาหลักทรัพยส์ะท้อนถึงขอ้มูล

ข่าวสารในตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างรวดเร็วโดยท่ีผูล้งทุนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล ซ่ึงจะเกิดได้

เม่ือตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดสมบรูณ์ท่ีไม่มีการปิดกั้นขอ้มูลแก่นกัลงทุนอนัจะทาํ

ใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งต่อผูซ้ื้อและผูข้าย      

อุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลกกาํลงัเผชิญยคุท่ีน่าสนใจเน่ืองจากความตอ้งการ

และโอกาสทางธุรกิจท่ีผุดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากประเทศกาํลังพฒันาหลายประเทศ 

กลุ่มลูกคา้ใหม่ในตลาดประเทศกาํลงัพฒันาน้ีเกิดข้ึนมาใหม่สืบเน่ืองจากรายไดสุ้ทธิ

และกาํลงัการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนัลูกคา้จากประเทศท่ีพฒันาแลว้ก็มีความ

ตอ้งการให้ยานยนต์นั้นมีคุณลกัษณะทีซับซ้อนมากข้ึนละให้ประโยชน์การใช้งาน

ตามท่ีแต่ละคนต้องการ ความผนัผวนของราคานํ้ ามันโลกและกระแสอนุรักษ์

ธรรมชาติก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีจะทาํใหทิ้ศทางของอุตสาหกรรมน้ีกาํลงัผนัเปล่ียนไปใน

การผลิตยานยนตท่ี์ใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าหรือหลงังานผสม (hybrid power)แทนการใช้
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นาํมนัเป็นเช้ือเพลิง ผูผ้ลิตยานยนตม์กัประสบกบัภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกในการ

พยายามหาความสมดุลในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

เสมอและการจดัการตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในดา้นการผลิตก็ไดมี้การ

ปรับปรุงห่วงโซ่อุปาทานและขบวนการการผลิตเพื่อลดตน้ทุน แต่การพยายามรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโดยตอบสนองความตอ้งการต่างๆของลูกคา้เป็น

ส่ิงท่ีคอยทาํให้ความสมดุลเหล่าน้ีน้ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นความเขา้ใจเก่ียวกบัความ

ต้องการของลูกค้า  ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการนั้ นๆ และ

ความสามารถในการปรับปรุงระบบจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปาทาน จึงเป็นหัวใจ

สาํคญัในการกาํหนดความสําเร็จของบริษทัต่างๆในอุตสาหกรรมยานยนต ์ซินโนเวต 

แผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจ สามารถช่วยบริษทัยานยนต์ ในการทาํความเขา้ใจความ

ตอ้งการตลาด สาํรวจแนวโนม้ผูบ้ริโภค และกลัน่กรองขอ้มูลสําคญัเหล่าน้ีเพื่อพฒันา

และให้คาํปรึกษาในการจดัลาํดับความสําคญัของกลุ่มลูกค้าต่างๆ การกาํหนด

ส่วนผสมทางการตลาด และกลยทุธ์ในการจดัจาํหน่ายสินคา้ เพื่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)เป็นผูผ้ลิตรถยนต์

โดยคนไทย ท่ีพร้อมไปด้วยศกัยภาพในการรับงานดา้นการออกแบบ และการผลิต

แห่งเดียว ในประเทศไทย ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาเร่ิมจากการวางแผน

ผลิตภณัฑ์ และการสร้างสรรคง์านออกแบบ, การทาํ Clay Model จากความเขา้ใจใน 

Concept ของงานจากทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ รถตน้แบบไดถู้กสร้างข้ึนจาก การใช้

โปรแกรม CAD การทาํงานทุกขั้นตอนทั้งในดา้นวิศวกรรม การพฒันา ผลิตภณัฑ ์

และการผลิต ได้รับการวางแผนอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ สามารถ 

ตอบสนองทุกความตอ้งการท่ีไดว้างแผนไว ้และไดม้าตรฐานระดบัโลก 

วตัถุประสงค์ 

ศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา  

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

ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเก่ียวความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกรณีศึกษาของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์

สาํหรับนกัลงทุนในการใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทย

รุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 

นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือ

ขายรายการสุดทา้ยในแต่ละวนัทาํการ 

ประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market) หมายถึง ตลาดซ่ึงมีราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์สามารถสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและทัว่ถึง 

โดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในตลาด ผลของข้อมูลนั้ น 

สามารถสะทอ้นใหอ้ยูใ่นราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้ 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานท่ีสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary 

Market) ทั้งน้ีเน่ืองจากจะทาํการซ้ือขายเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์ได้ออกจาํหน่ายให้แก่

ประชาชนโดยทัว่ไปแลว้เท่านั้น หลกัทรัพยร์ะยะยาว จะประกอบไปดว้ยตราสารหน้ี 

และตราสารทุนซ่ึงประกอบไปดว้ย หุน้สามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิแบบ

ต่าง ๆ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หุ้นกู ้และ หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยเรียกวา่เป็น

ประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทัว่โลก 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั(มหาชน)ก่อตั้งข้ึนในปี 2510 โดยนายห้าง

วิเชียร เผอิญโชค และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2537 โดย

เป็นบริษทัของคนไทยท่ีดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งครบวงจร ตั้งแต่การ

ออกแบบ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต การผลิต

ช้ินส่วนโลหะและพลาสติก การรับจา้งประกอบ พ่นสี และดดัแปลงรถยนตต์่างๆเช่น 

อเนกประสงค ์ 7 ท่ีนัง่  และรถใชง้านเฉพาะดา้นต่าง ๆ (Special Purpose Vehicles) 

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

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

บสั เป็นตน้ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขายจากประสบการณ์ใน อุตสาหกรรม

ยานยนต์ท่ีสั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถในการออกแบบพฒันา และประกอบ

รถยนต์ ดว้ยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย ผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยี

ชั้นสูงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการจนได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ ISO 

9001, ISO/TS 16949 และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จึงมัน่ใจไดว้่า

ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้บริษทั

ฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะแสวงหา

พนัธมิตรร่วมธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยเน้นการ

บริหารงานท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อความสําเร็จและเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ตลอดไป ซ่ึงในปัจจุบนัหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต์นั้น มีการ

เจริญเติบโตอยา่งมากซ่ึงให้ไดช้ดัจากยอดสั่งจองรถยนตใ์นงานมหกรรมรถยนต์เป็น

จาํนวนมากทาํใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจสาํหรับการลงทุน  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีนักลงทุน

จาํนวนมาก โดยท่ีแต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์เหมือนๆ กนัไม่มี

ขอ้ห้าม ขอ้จาํกดั หรือในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียม

ในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน โดยการเลือก

ลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ย 

สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) เช่ือว่าตามปกติ

หลกัทรัพยจ์ะอยูใ่นสภาวะดุลยภาพและมีราคายติุธรรมเพราะราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้น

ข้อมูลทั้งหมดไวแ้ล้ว ทาํให้ผูล้งทุนไม่สามารถทาํกําไรจากการลงทุนได้ ทั้ งน้ี มี
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งานวิจยัทางการเงินจาํนวนมากท่ีพบหลกัฐานสนบัสนุนสมมติฐานน้ี เช่น การพบว่า

ราคาหลักทรัพย์เคล่ือนไหวอย่างไร้ทิศทางและไม่มีรูปแบบจึงเป็นการยากท่ีจะ

พยากรณ์ราคาในอนาคตหรือการพบวา่ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมและการใช้

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคไม่สามารถเอาชนะตลาดได้โดยเฉพาะในระยะยาว 

อย่างไรก็ดี งานวิจยัทางการเงินอีกจาํนวนหน่ึงก็พบหลกัฐานท่ีโตแ้ยง้สมมติฐานน้ี

เช่นกนั อย่างเช่น การพบรูปแบบเฉพาะของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ได้แก่ Monday 

Effect หรือ January Effect การท่ีตลาดจะมีประสิทธิภาพไดจ้ะเกิดข้ึนภายในเง่ือนไข

ทั้ง 4 ดงัน้ี 

 1. จาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมีจาํนวนมากจนกระทัง่ไม่มีบุคคลหน่ึงบุคคลใดมี

อาํนาจในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ราคาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลย

ภาพของตลาดหลกัทรัพย ์

 2. ผูล้งทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์หมือนกนั ซ่ึง

กาํหนดข้ึนจากความน่าจะเป็นของอตัราผลตอบแทน 

 3. ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดหลกัทรัพยมี์ความรู้อย่างสมบูรณ์เก่ียวกบัราคา

และข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น 

 4. ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ณ 

ระดับความเส่ียงระดับหน่ึงผู ้ลงทุนต้องการลงทุน ณ ระดับท่ีก่อให้เกิดอัตรา

ผลตอบแทนสูงสุด 

แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพมิได้ตอ้งการสะทอ้นของขอ้มูลข่าวสารอย่าง

สมบูรณ์ แต่แนวคิดน้ีระบุวา่ การปรับตวัในราคาหลกัทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากข่าวสาร

ขอ้มูล เป็นการปรับตวัท่ีไม่มีอคติหรือไม่เอนเอียง (unbias) ซ่ึงหมายความวา่ ค่าท่ีคาด

ไวข้องความผิดพลาดในการปรับตวัเท่ากบัศูนย ์กล่าวคือ บางคร้ังอาจปรับตวัมากไป

หรือน้อยไป แต่โดยเฉล่ียแล้วอยู่ในภาวะสมดุลและถูกต้อง ราคาท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นราคาดุลยภาพ แต่เฉพาะการประมาณการอย่างไม่เอนเอียงของราคา

ดุลยภาพสุดทา้ยจะถูกสร้างข้ึนหลงัจากท่ีผูล้งทุนไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งเตม็รูปแบบ 
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ขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ไปยงัผูล้งทุน อาจจาํแนกได ้3 ระดบั คือ 

 1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั

ราคาและปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ 

 2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูล

เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เช่น ขอ้มูลกาํไร เงินปันผล การแตกหุ้น การรวม

กิจการ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คุณภาพของผูบ้ริหาร วิธีการปฏิบติัทางบญัชี การ

พยากรณ์กาํไร เป็นตน้ 

 3. ขอ้มูลทุกประเภท (All Information) หมายถึง ขอ้มูลทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึน ทั้งขอ้มูลสาธารณะและขอ้มูลภายใน 

ตามแนวคิดตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) ซ่ึง

เช่ือวา่ ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงอยูต่ลอดเวลาไดจ้าํแนกประเภทของ

ระดบัความมีประสิทธิภาพตามระดบัของข่าวสารขอ้มูลท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุนแบ่งเป็น 3 

ระดบั ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพในระดับตํ่า (Weak-From) หรือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพใน

ระดับที่หน่ึง ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยไ์ด้

สะทอ้นขอ้มูลข่าวสารในอดีตท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยสามารถเรียกขอ้มูลในอดีตนั้นวา่เป็น

ขอ้มูลตลาด ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและการซ้ือขายในอดีต ดงันั้น ถา้ผูล้งทุน

เช่ือว่าตลาดมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า การพยายามวิเคราะห์การลงทุนจากการใช้

ขอ้มูลตลาดมาเพื่อพยากรณ์ราคาของหลกัทรัพยใ์นอนาคต จึงไม่สามารถก่อให้เกิด

กาํไรเกินปกติ (Abnormal Return) ได ้โดยตวัอยา่งของการวิเคราะห์การลงทุนจาก

ขอ้มูลตลาด ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) 

2. ประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi Strong – Form) หรือ ตลาดที่มี

ประสิทธิภาพในระดับทีส่อง 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลหมายถึง ทั้งขอ้มูลตลาดและ

ขอ้มูลสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน ขอ้มูลปัจจยัเศรษฐกิจ โดย
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หมายรวมถึงขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้ ขอ้มูลในปัจจุบนั รวมถึงการคาดการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

ดงันั้น หากผูล้งทุนใช้การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนแลว้ ผูล้งทุนสามารถหากาํไรเกินปกติได ้แสดงวา่ตลาด

ยงัไม่มีประสิทธิภาพในระดบักลาง 

3. ประสิทธิภาพในระดับสูง (Strong – Form) หรือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ในระดับทีส่าม 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดับสูง หมายถึง ตลาดท่ีราคาของหลักทรัพย์ได้

สะทอ้นขอ้มูลทุกประเภทไวแลว้ โดยขอ้มูลดงักล่าวไดห้มายรวมไปถึงขอ้มูลท่ีไม่ใช่

ขอ้มูลสาธารณะด้วย เช่น ข้อมูลภายใน (Inside Information) ดังนั้น ถ้าตลาดมี

ประสิทธิภาพในระดบัสูงแลว้ ผูล้งทุนทุกคนในตลาดจะไม่สามารถหากาํไรส่วนเกิน

กวา่ปกติ (Abnormal Return) จากการลงทุนไดเ้ลย 

จากความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร เม่ือตลาดมีตน้ทุนในการผลิต 

รวบรวม และวิเคราะห์ข่าวสารขอ้มูล ทุกคนในตลาดจึงไม่สามารถมีข่าวสารขอ้มูล

เท่าเทียมกนัได ้อยา่งนอ้ยก็ในทนัทีหรือในทุกจุดของเวลา ซ่ึงหากความล่าชา้ในการ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึนบ่อยคร้ังก็จะแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด

ทฤษฎกีารก้าวสุ่ม (Random Walk Theory) 

ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อน

หรือการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนไม่สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์การ

เปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนในอนาคตท่ีเกิดข้ึนได ้

ปรากฏการณ์เดือนมกราคม (January Effect)  

หรือความผิดปกติของผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยใ์นเดือนมกราคม 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีโดยเฉล่ียแล้วผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในเดือนมกราคมจะ

มากกวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นเดือนอ่ืน โดยเฉพาะในหลกัทรัพยข์นาดเล็กท่ี

ให้ผลตอบแทนตํ่าในช่วงปีท่ีผ่านมา งานวิจยัส่วนหน่ึงยงัพบว่าหลกัทรัพยข์นาดเล็ก

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

effect)  

ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis Theory) 

การเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาจาก

สภาพเศรษฐกิจมาสู่สภาพอุตสาหกรรม ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และบริษัทมาทาํการวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละส่วนเพื่อนําไปสู่การ

คาดการณ์ผลการดาํเนินงานและผลกาํไรในอนาคตของบริษทั  

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการเคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ืองได้เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่เข้ามาจนมีค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง ดงันั้นการ

วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงมาเปรียบเทียบกบัราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนั

ในขณะนั้นผลการวิเคราะห์จะนาํไปสู่การตดัสินใจ ดงัต่อไปน้ี 1. ถา้พบวา่ราคาตลาด

สูงกวา่ราคาท่ีแทจ้ริงหรือสูงกวา่มลค่าท่ีควรซ้ือควรขายหุ้นนั้นไป    2. ถา้พบวา่ราคา

ตลาดตํ่ากว่าราคาท่ีแทจ้ริงควรตดัสินใจซ้ือหุ้นนั้น 3. ถา้พบวา่ตลาดกบัราคาท่ีแทจ้ริง

เท่ากนัไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือขาย รอดูสถานการณ์ไปก่อน 

ทฤษฎมูีลค่า (Valuation Theory) 

มูลค่าของสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึง คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ี

คาดว่าจะได้รับจากการถือสินทรัพย์นั้ นตลอดระยะเวลาของการครอบครอง 

หมายความว่า มูลค่าหรือราคาของสินทรัพยน์ั้นๆ คือผลตอบแทน ณ ราคาปัจจุบนั 

(Present Value) ท่ีได้รับจากการถือสินทรัพย์นั้ นในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง

ผลตอบแทนอาจอยูใ่นในรูปดดอกเบ้ีย เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล หรืออาจเป็นเงินปัน

ผลและกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) เม่ือถือครองประเภทหลกัทรัพย ์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556) ทาํการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 
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วนัศุกร์ วนัอังคารหลังจากวนัจันทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 4 

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

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 17 หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่

ใน SET100 ตามแบบจาํลองของ Jarrett and Kyper (2006)  ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

(multiple regression model) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันัยสําคญั 5 % กล่าวได้ว่าราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

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

ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมิติของข้อมูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกับโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมี

ประสิทธิภาพในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้

เทคนิค Event Study เพื่อทาํการทดสอบ 1)การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทาง

เศรษฐมิติ 2)การกาํหนดวนัท่ีเป็นหนา้ต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนอง

ต่อข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผ่านอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมี

การปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศสหรัฐอมริการอยา่งรวดเร็ว กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นความคาดหมายของตลาดนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

อาการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ฐานสัต์ อานนท์กิจพานิช (2551) ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาขอ้สรุปเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ขอ้มูลราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรม 8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจ
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การเงิน กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่ม

ทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี  โดยการศึกษาไดมี้การแบ่งเป็น 24 กลุ่ม

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

แบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่มท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  กล่าวไดว้่าไม่

สามารถใชร้าคาหลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้ 

วชิญาดา ถนอมชาติ  (2551) ทาํการศึกษาถึงความผดิปกติของผลตอบแทนใน

เดือนมกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเกิด January Effect 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน 

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

ประมาณค่าโดยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  โดยผล

การศึกษาไม่พบการเกิด January Effect ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นมีแค่เพียงบางปีเท่านั้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีการเกิด ส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่มีระดบันยัสําคญัเพียงพอซ่ึงไม่

สามารถอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

ศราวุฒิ วิทยารัก (2550). ศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพย์

จากผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการประกาศออกใบสําคญัแสดง

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

สารการเงินอ่ืน จาํนวนทั้งหมด 68 ชุด จากศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้การทดสอบเพื่อหา

ผลตอบแทนท่ีไม่ปกติ 2 วิธี ไดแ้ก่ Market Adjusted Return และ Market and Risk 

Adjusted Return จากผลการศึกษาพบว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัไม่มี

ประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีข่าวการประกาศออกใบสําคญัแสดงสิทธิของ

บริษทัจดทะเบียนส่งผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนเกิดอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผดิปกติ 
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เฉลิมวรรณ ปัญญาวุธตระกูล (2547) ทาํการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลราคาของหลกัทรัพยร์ายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 

2543 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีประสิทธิภาพตลาด

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

Fama (1965) ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ในอดีตมี

ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานของตลาดมี

ประสิทธิภาพท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% กล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไม่มีประสิทธิภาพหรือตลาดมีประสิทธิภาพตํ่า ณ ระดบันยัสาํคญั 5% กล่าวไดว้า่ราคา

ในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ี

มีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

มนต์ทกานต์ เธียรเนตินนัท์ (2547) ทาํการศึกษาศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายปี 

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

ไตรมาสของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน FACT BOOK ของตลาดหลกัทรัพย์

แหล่งประเทศไทย เอกสารงานวิจยัและวารสารและวารสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยใช้สมการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) เพื่อหาความสัมพนัธ์และประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของจึงแปรต่างๆ  

สมศกัด์ิ  เอง้ฉ้วน (2546) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์

กรณีศึกษา หุ้นกลุ่มส่ือสาร โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Seccondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือน กรกฎาคม 2543 ถึง เดือนมิถุนายน 2546 ทาํการประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (The Ordinary Least Squares) ซ่ึงผลการศึกษาศึกษาพบวา่แต่ละบริษทัมี

ปัจจยัท่ีกาํหนดราคาหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัออกไป 

พิพฒัน์ ตรีบุพชาติสกุล (2543) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาํการศึกษาดัชนีราคาหลักทรัพยโ์ดยรวม

ทั้งหมด และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นจาํนวน 5 กลุ่ม แยก

พิจารณาปัจจยัอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยต่์างๆ ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ และปัจจยัในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษา 

พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ได้แก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชนราย

เดือน ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร อตัรา

แลกเปล่ียนแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ รายเดือนและราคานํ้ ามนัในตลาดโลก

ท่ีโอมานเดือน มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์โดยรวมและดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องแต่ละกลุ่มธุรกิจแตกต่างกนั ขณะท่ีในส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ปรากฏว่า จ ํานวนนักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มโรงแรม และยอดการจาํหน่าย

ปูนซีเมนตร์ายเดือนมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มก่อสร้างตกแต่งภายใน 

Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 

1992 ถึงเดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัยเน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา จึงทาํให้สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ี

น่าสงสัย 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Jarrett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการ

ท่ี 1 โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ วนัองัคารหลงัจากวนั

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

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

การศึกษาน้ีได้รวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใช้วิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares: OLS) 

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



369 

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

 

โดยท่ี TRU  =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ ณ เวลา t 

Tu      =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนั

องัคาร) 

Wed   =  ตวัแปรหุ่นวนัพุธ (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

Thu    =  ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสับดี (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือ

ไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 

Fri     =  ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์ (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 

TuAH =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ (1 

คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือ ไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็น

วนัหยดุ) 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ตวัแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 

t-statistic P-Value 

Tu 0.004572   -

0.017670 

0.9859 

Wed 0.120591 0.483518 0.6292 

Thu 0.135807 0.547043 0.5849 

Fri 0.075437 0.305231 0.7605 

TuAH 0.251163 0.477659 0.6333 

 

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

Square  =  0.002822  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

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

แปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได้ โดยบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด 

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

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

วนัหยุด (TuAH) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิพลต่อ

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ ระดบันยัสําคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากสมการมีค่า

นอ้ยกวา่ 1 เป็นอย่างมาก นัน่คือ ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ 

และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ราคาปิดหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้พียง 0.2822 % 

เท่านั้น 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) กล่าวไวว้่า ราคาหลักทรัพย์

สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัทีเม่ือไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบันจะสะท้อนข้อมูลข่าวสารทั้ งหมดท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์ ตลาดทุนจะมี

ประสิทธิภาพต่อขอ้มูลระดบัใดจะสามารถอธิบายได ้โดยการศึกษาจากสมมติฐาน

ความมีประสิทธิภาพของตลาดทุนในแต่ละระดบั โดยตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

เช่ือวา่ราคาตลาดในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนในอดีตทั้งหมดของหลกัทรัพย์

และขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

ในระดบัตํ่า กล่าวถึง การท่ีอตัราผลตอบแทนในอดีต รวมถึงขอ้มูลในอดีต ไม่ควรจะ

มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในอดีต 

จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ หรือลาํดบัความเปล่ียนแปลงไม่มีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่

มีความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดับตํ่ า  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะการท่ีนักลงทุนได้รับข่าวสารและ
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ตอบสนองการกบัข่าวสารนั้นๆ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท์นัที 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร และสุนิสา ชูช่ืน (2556) 

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียน

คาร์ จาํกดั (มหาชน) ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยืนยนัความมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึง

ควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัอ่ืนๆ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งทาํ

การทดสอบความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะ

เป็นตามทฤษฎีแลว้ทาํการศึกษาว่า เม่ือลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้สามารถทาํ

กําไรได้หรือไม่   อีกทั้ งการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทําการเปรียบเทียบความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีทําให้ตลาดหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 
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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณศึีกษา                      

บริษัท อติาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

Market  Efficiency Of The Stock Exchange Of Thailand : The Case Of       

The Italian-Thai Development Public Company Limited. 

ชนาวทิย ์ สรรพศิริ1  ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

         บทคัดย่อ 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างใน SET100 โดยทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ตวั

แปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลังวนั

จนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาปิดวนัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงการศึกษา

คร้ังน้ี ไดท้าํการทดสอบทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญั 5% จากการทดสอบ พบวา่ ไม่มี

ตวัแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นั่นคือ 

ราคาปิดของหลักทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย์ในอนาคต หรือ

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึง

ความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพย ์ , บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

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

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

daily closing prices of The Italian-Thai Development Public Company Limited  in 

the property development sector in SET100. 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 

the company 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: Stock Exchange , The Italian-Thai Development Public Company  

                   Limited 

บทนํา 

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งเงินทุนท่ีกิจการสามารถเขา้ไประดม

เงินทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อนาํไปใช้ในกิจการนอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินจาก

ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีมี

ความสําคญัต่อธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจครอบครัวท่ีมีมากวา่ร้อยละ 

50 ของบริษทัทั้งหมดท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

และวรรณรพี บานช่ืนจิตร, 2551:53) ทั้งน้ี วิธีการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่

การออกตราสารเพื่อการลงทุนประเภทต่าง ๆ และเสนอขายตราสารนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้น

และผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง การเสนอขายประชาชนทัว่ไป ตอ้ง

เป็นไปตามขบวนการท่ีกฎหมายกาํหนด โดยตลาดทุนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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ตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) คือ ตลาดท่ีหลักทรัพย์มีราคา

ยุติธรรมเพราะขอ้มูลข่าวสารการลงทุนชดัเจน และแพร่กระจายไปยงัผูล้งทุนอย่าง

รวดเร็วและทัว่ถึงกนั จะไม่เกิดมี Overpriced หรือ Underpriced 

ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) คือ ตลาดท่ีขอ้มูลข่าวสารการ

ลงทุนแพร่กระจายไม่ทัว่ถึงกัน ราคาหลักทรัพย์จึงเป็นได้ทั้ ง Overpriced หรือ 

Underpriced 

การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นมีหลายแบบ แต่โดยปกติแลว้นกัลงทุนส่วนใหญ่

มกัจะต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงน้ีสามารถดูได้จากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงนกัลงทุนต่างคาดหวงัท่ีจะไดรั้บกาํไรจากส่วน

ต่างของราคาหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ท่ีซ้ือมาและขายไปในมูลค่าท่ีมากท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํได ้การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนต่างให้ความสนใจ 

โดยราคาหลักทรัพย์นั้ นสามารถเปล่ียนแปลงได้หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การ

เปล่ียนแปลงในด้านปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental) ตามความเช่ือถือในทฤษฎีการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้นการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน เช่น การเจริญเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงในอนัราดอกเบ้ียภาวะเงินเฟ้อ แมก้ระทั้งการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลกัทรัพยอ์นัเกิดจากปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถอธิบายได ้ซ่ึงไม่ไดม้าจาก

สาเหตุทางดา้นปัจจยัพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจ เช่น ปรากฏการณ์ผลกระทบจากวนั

จนัทร์ (Monday Effect) และปรากฏการณ์ความผดิปกติของผลตอบแทนท่ีสูงในเดือน

มกราคม (January Effect) 

 ปี พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัไดดี้ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างขยายตวัตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และแรงกระตุน้จากมาตรการภาครัฐ ทาํ

ให้ตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างขยายตวัในทุกประเภท โดยมีปัจจยัสนบัสนุน

จากมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า และ

การแข่งขนักนัปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน การศึกษาคร้ังน้ีจึงได้สนใจศึกษา

บริษทัอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เพราะเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโต

มากอยา่งเห็นไดช้ดัจากนกัลงทุนไดเ้ขา้มาลงทุนในกลุ่มน้ีเป็นจาํนวนมาก ดงัจะเห็น
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ได้จากการท่ีรัฐบาลยงัมีการกระตุน้ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะกลุ่มบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ท่ีประมูลงานก่อสร้างขนาดใหญ่กบั

ภาครัฐ เช่น บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ โดยงานวิจยั

คร้ังน้ีเลือกเป็นบริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน) ในช่วงวนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนัความมีประสิทธิภาพของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หมายถึง การท่ีราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารในตลาด

หลักทรัพย์อย่างรวดเร็วโดยท่ีผูล้งทุนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล ซ่ึงจะเกิดได้เม่ือตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นตลาดสมบรูณ์ท่ีไม่มีการปิดกั้นขอ้มูลแก่นกัลงทุนอนัจะทาํให้เกิดความ

เป็นธรรมทั้งต่อผูซ้ื้อและผูข้าย นอกจากน้ีความมีประสิทธิภาพยงัหมายรวมถึงระบบ

การทาํงานของตลาดท่ีมีตน้ทุนตํ่าและความเร็วสูงโดยไม่มีความผิดพลาดในแต่ละ

ขั้นตอนท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตั้งแต่ การรับคาํสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์การยืนยนัการ

ซ้ือขายต่อนกัลงทุน ตลอดจนการปฏิบติังานของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (ITALIAN-THAI 

DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY ช่ือย่อ:ITD) ประกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง รับงานการก่อสร้างตั้ งแต่โครงการอาคารขนาดกลาง ประเภท อาคาร

สํานักงาน โรงแรม จนถึงโครงการขนาดใหญ่ ประเภทศูนย์การค้า ท่าอากาศยาน 

นอกจากน้ียงัดาํเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไดแ้ก่ ถนน สะพาน 

ทางรถไฟ ระบบ ทางด่วน รวมถึงโครงการวางท่อขนส่งนํ้ ามนัและก๊าซ งานสร้าง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
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เข่ือนและโรงไฟฟ้า ซ่ึงตอ้งใชค้วามชาํนาญและเทคโนโลยีระดบัสูง นอกจากน้ียงัจะ

ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมาก

ข้ึน  โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษทัฯ ไดรั้บ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นบริษทัภายใต้

พระบรมราชูปถมัภ ์(Royal Patronage by the King) และโปรดเกลา้พระราชทานครุฑ

พ่าห์ ให้เป็นศกัด์ิและศรีจวบจนถึงปัจจุบนั และบริษทัได้เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม : 

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียน  5,871,149,452.00 บาท 

ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หมายถึง ตลาดท่ีราคาของ

หลกัทรัพยท์ั้งหลายสะทอ้นข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นอย่างรวดเร็วและ

ทัว่ถึง แนวคิดน้ีมีรากฐานความเช่ือว่าผูล้งทุนซึมซับข่าวสารขอ้มูลท่ีมีอยู่ทั้งหมดใน

รูปของราคาหลกัทรัพย ์จะสะท้อนถึงข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นท่ีรู้แล้วทั้งหมด โดยไม่

เพียงแต่เป็นขอ้มูลในอดีต แต่จะรวมถึงขอ้มูลในปัจจุบนัและข่าวท่ีประกาศไปแลว้ แต่

เหตุการณ์นั้นยงัไม่เกิดข้ึนจริง นอกจากนั้น ข่าวสารขอ้มูลท่ีอนุมานข้ึนก็เป็นขอ้มูลท่ี

สะทอ้นอยูใ่นราคาดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูล้งทุนโดยทัว่ไปเช่ือวา่ อตัราดอกเบ้ีย

จะสูงข้ึนในเร็ว ๆ น้ี ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นถึงความเช่ือน้ีก่อนท่ีอตัราดอกเบ้ียจะ

สูงข้ึนจริง 

สมมติฐานของแนวคิดตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของตลาดจะ

เกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 

1. ในตลาดมีผูล้งทุนเป็นจาํนวนมาก โดยเป็นผูล้งทุนท่ีมีเหตุมีผลและ

ตอ้งการทาํกาํไรสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง ผูล้งทุนเหล่าน้ีเขา้ร่วมในตลาดโดย

การวเิคราะห์ ประเมินและซ้ือขายหุน้ ทั้งน้ีการตดัสินใจของลงทุนเพียงรายเดียวไม่

สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของราคาได ้

2. ไม่มีตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงข่าวสารขอ้มูล และผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บ

ข่าวสารขอ้มูลในเวลาไล่เล่ียกนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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3.  ข่าวสารขอ้มูลเกิดข้ึนในเชิงสุ่มและขอ้มูล แต่ละขอ้มูลไม่ข้ึนต่อกนั 

4. ผูล้งทุนสนองตอบต่อข่าวสารขอ้มูลใหม่อยา่งรวดเร็ว เป็นเหตุใหร้าคา

หุน้เปล่ียนแปลงตามข่าวสารขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 

แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพมิไดต้อ้งการการสะทอ้นของขอ้มูลข่าวสารอยา่ง

สมบูรณ์ แต่แนวคิดระบุว่า การปรับตวัในราคาหลกัทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากข่าวสาร

ขอ้มูล เป็นการปรับตวัท่ีไม่มีอคติหรือไม่เอนเอียง ซ่ึงหมายความว่า ค่าท่ีคาดไวข้อง

ความผิดพลาดในการปรับตัวเท่ากับศูนย์ กล่าวคือ บางคร้ังอาจปรับตัวมากไป 

บางคร้ังนอ้ยไป แต่โดยเฉล่ียแลว้อยูใ่นภาวะสมดุลยแ์ละถูกตอ้ง ราคาท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่

จะเป็นตอ้งเป็นราคาดุลยภาพ แต่เฉพาะการประมาณการอย่างไม่เอนเอียงของราคา

ดุลยภาพสุดท้าย จะถูกสร้างข้ึนหลังจากท่ีผูล้งทุนได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเต็ม

รูปแบบ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นถึงข่าวสาร

ขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ั้งหมดอยา่งทนัทีทนัใด และผูล้งทุนจะไม่สามารถ ใชข้่าวสารขอ้มูลเพื่อ

ทาํผลตอบแทนส่วนเกิน (Abnormal Return)ได ้เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นอยูใ่น

ราคาเรียบร้อยแล้ว ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์น้ี ราคาหลักทรัพย์ทุก

หลกัทรัพยจ์ะเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง(Intrinsic Value)ซ่ึงสะทอ้นข่าวสารขอ้มูลทั้งหมด

ของความคาดหวงัในหลกัทรัพยน์ั้นๆ ถา้หากข่าวสารขอ้มูลบางประเภทมิไดส้ะทอ้น

อย่างเต็มท่ีในราคาหลกัทรัพยห์รือมีความล่าในการสะทอันข่าวสารขอ้มูล แสดงว่า 

ตลาดนั้นมิไดมี้ประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ อนัท่ีจริงแลว้ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งมี

ระดบัของความมีประสิทธิภาพต่างๆกนัไปข้ึนกบัชุดของข่าวสารขอ้มูลท่ีผูล้งทุนใช้

ในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์หากตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีสมบูรณ์แลว้ ราคา

หลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดท่ีผูล้งทุนไดรั้บ เม่ือข่าวสารขอ้มูลท่ีผู ้

ลงทุนได้รับเปล่ียนแปลงไปราคาหลกัทรัพยก์็จะเปล่ียนแปลงไปด้วย หากตลาดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขอ้มูลบางชนิดก็จะไปถึงผูล้งทุนอย่างทัว่ถึงและรวดเร็วข้ึน

ข่าวสารขอ้มูลท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุน สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและ

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ 

2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เช่น กาํไร เงินปันผล การแตกหุ้น การรวม

กิจการ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คุณภาพผูบ้ริหาร วธีิการปฏิบติัทาง

บญัชี และการพยากรณ์กาํไร 

3. ขอ้มูลทุกประเภท (All Information) หมายถึง ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งขอ้มูลสาธารณะ และขอ้มูลภายใน 

ตามแนวคิดตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) ซ่ึง

เช่ือวา่ ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงอยูต่ลอดเวลาไดจ้าํแนกประเภทของ

ระดบัความมีประสิทธิภาพตามระดบัข่าวสารขอ้มูลท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุนเป็น 3 ระดบั 

ดงัน้ี 

1. ความมีประสิทธิภาพระดับตํ่า (Weak-Form Efficiency) 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ถา้ข่าวสารขอ้มูลท่ีผูล้งทุนใชใ้น

การประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลตลาด เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั

ราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว แสดงว่า ราคาปัจจุบนัของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลในตลาดเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น การ

ใช้แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์้านเทคนิคเพื่อพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์จึงไม่

สามารถทาํกําไรส่วนเกินได้การทดสอบการมีประสิทธิภาพของตลาดระดับตํ่ า 

สามารถทาํไดโ้ดยตั้งขอ้สมมติฐานวา่ ถา้ตลาดมีประสิทธิภาพตํ่า การเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นอดีต จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนของราคาในอนาคต กล่าว

อีกนัยหน่ึงคือ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าได้ ถ้าราคาปัจจุบนัของ

หลกัทรัพยน์ั้นสะทอ้นถึงขอ้มูลตลาดท่ีผา่นมาแลว้ทั้งหมด 

2.  ความมีประสิทธิภาพระดับกลาง  (Semi-Strong-Form Efficiency) 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีประสิทธิภาพระดบักลาง ถา้ข่าวสารขอ้มูลท่ีผูล้งทุนใช้

ในการประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์นอกจากขอ้มูลตลาดแลว้ ผูล้งทุนยงัใช้
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ขอ้มูลทั้งหมดซ่ึงสาธารณะไดรั้บทราบและมีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต 

การเงิน การบริหาร การบญัชี ทั้งขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคต 

แสดงวา่ ราคาปัจจุบนัของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยน้ี์ไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลตลาด 

และขอ้มูลสาธารณะเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น การใชแ้นวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์า้น

เทคนิค และแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์จึงไม่

สามารถทาํกาํไรส่วนเกินได ้

3. ความมีประสิทธิภาพระดับสูง (Strong-Form Efficiency) 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีประสิทธิภาพระดบัสูง ถา้ข่าวสารขอ้มูลท่ีผูล้งทุนใชใ้น

การประเมินเพื่อตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลทุกประเภททั้ งข้อมูล

สาธารณะและท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะ เช่น ขอ้มูลท่ีกาํลงัอยู่ในกระบวนการตดัสินใจ

ของทางการ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ต่างๆ ดังนั้น ราคาปัจจุบันของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยน้ี์ไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลทุกชนิดเรียบร้อยแลว้ จึงไม่มีผู ้

ลงทุนคนใด หรือกลุ่มใดท่ีสามารถทาํกาํไรส่วนเกินได้การทดสอบระดับความมี

ประสิทธิภาพในระดบัสูง สามารถทาํไดโ้ดยการสังเกตการดาํเนินงานของผูล้งทุนแต่

ละกลุ่มท่ีคาดว่าจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะได ้เช่น บุคคลภายใน

บริษทั ถา้กลุ่มผูล้งทุนเหล่าน้ี สามารถทาํกาํไรส่วนเกินได ้แสดงวา่ ตลาดนั้นยงัไม่มี

ประสิทธิภาพระดบัสูง 

ทฤษฎกีารก้าวสุ่ม (Random Walk Theory) 

ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อน

หรือการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนไม่สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์การ

เปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนในอนาคตท่ีเกิดข้ึนได ้

ปรากฏการณ์เดือนมกราคม (January Effect) หรือความผิดปกติของ

ผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพยใ์นเดือนมกราคม เป็นปรากฏการณ์ท่ีโดยเฉล่ียแลว้

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นเดือนมกราคมจะมากกวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ในเดือนอ่ืน โดยเฉพาะในหลกัทรัพยข์นาดเล็กท่ีให้ผลตอบแทนตํ่าในช่วงปีท่ีผา่นมา 

งานวิจยัส่วนหน่ึงยงัพบวา่หลกัทรัพยข์นาดเล็กให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีดีมากในช่วง 2 



382 

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

 

สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเท่านั้น จึงเรียกว่าปรากฏการณ์เดือนมกราคมของ

บริษทัขนาดเล็ก (small-firm-in-January effect) 

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

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

(multiple regression model) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันัยสําคญั 5 % กล่าวได้ว่าราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

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

ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมิติของข้อมูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกับโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมี

ประสิทธิภาพในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้

เทคนิค Event Study เพื่อทาํการทดสอบ 1)การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทาง

เศรษฐมิติ 2)การกาํหนดวนัท่ีเป็นหนา้ต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนอง

ต่อข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผ่านอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมี
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การปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศสหรัฐอมริการอยา่งรวดเร็ว กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นความคาดหมายของตลาดนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

อาการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วชิญาดา ถนอมชาติ  (2551) ทาํการศึกษาถึงความผดิปกติของผลตอบแทนใน

เดือนมกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเกิด January Effect 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน 

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

ประมาณค่าโดยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  โดยผล

การศึกษาไม่พบการเกิด January Effect ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นมีแค่เพียงบางปีเท่านั้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีการเกิด ส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่มีระดบันยัสําคญัเพียงพอซ่ึงไม่

สามารถอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป  

ฐานสัต์ อานนท์กิจพานิช (2551) ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาขอ้สรุปเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ขอ้มูลราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรม 8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจ

การเงิน กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่ม

ทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี  โดยการศึกษาไดมี้การแบ่งเป็น 24 กลุ่ม

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

แบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่มท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  กล่าวไดว้่าไม่

สามารถใชร้าคาหลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้ 

ศราวุฒิ วิทยารัก (2550). ศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพย์

จากผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทั
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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 การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ในอดีตมี

ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานของตลาดมี

ประสิทธิภาพท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% กล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไม่มีประสิทธิภาพหรือตลาดมีประสิทธิภาพตํ่า ณ ระดบันยัสาํคญั 5% กล่าวไดว้า่ราคา

ในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ี

มีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

วิริยาภรณ์ สุขวิวตัน์ (2547) ทาํการศึกษาเร่ืองการทดสอบประสิทธิภาพของ

ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยโดยพิจารณาพฤติกรรมราคาของหลกัทรัพย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมราคาหลกัทรัพย ์ว่ามีพฤติกรรมการเคล่ือนไหวราคา

หลักทรัพย์เป็นไปตามทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของลําดับราคาอย่างไม่มีทิศทาง 

(Random Walk Theory) หรือไม่ ทาํการศึกษาโดยทดสอบความสัมพนัธ์ของลาํดบั

ราคาท่ีเปล่ียนแปลงของหลักทรัพย์ในปัจจุบนักับลาํดับราคาท่ีเปล่ียนแปลงของ

หลกัทรัพยใ์นอดีต ใชข้อ้มูลแบบรายวนั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธนัวาคม 
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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 

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

เกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศแถบยุโรป โดยไดใ้ชข้อ้มูลผลตอบแทนรายวนั

ของดชันีหลกัทรัพยข์องประเทศเยอรมนั ออสเตรีย เบลเยีย่ม เดนมาร์ก สเปน ฝร่ังเศส 

เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส องักฤษ สาธารณรัฐเช็ก สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด ์

ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 1997 ถึง 22 มีนาคม 2004 การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจาํลอง 

GARCH และ T-ARCH และจากการศึกษาพบวา่ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ไม่ไดส้ะทอ้น

ให้เห็นถึงผลกระทบวนัในสัปดาห์เน่ืองจากผลในแต่ละวนัไม่แตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัจากวนัอ่ืนๆ ของสัปดาห์ 

Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 

1992 ถึงเดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัยเน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา 

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 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช ้

แบบจาํลองตาม Janett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการท่ี 1 โดย

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร 

วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ 

และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ของหลกัทรัพยบ์ริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์

จาํกดั (มหาชน)  การศึกษาน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และวธีิสร้างสมการเชิงถอดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) 

Yi = b0+b1iTuei+b2iWedi+b3iThui+b4iFrii+b5iTuAHi+ E          ---- (1) 

โดยท่ี  Yi = ราคาปิดราคาหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t 

Tue = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 

Wed = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

Thu = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนั

พฤหสับดี) 

Fri = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 
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TuAH = ตวัแปรหุ่นวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (1 คือ วนั

องัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็น 

วนัหยดุ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ) 

 

 

ตารางที่ 1 สรุปตัวแปรอสิระทีม่ีผลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษัท อติาเลยีนไทย 

ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) : ITD 

 

ตวัแปร 
Italian-Thai Development Public Company Limited. 

ค่าสมัประสิทธ์ิ P-Value F-statistic  Prob(F-statistic)       R2 

Tue 0.031834     0.939  

 

 

   0.0456 

 

 

 

         0.9988 

 

 

  

0.000949 

Wed       0.016736     0.967 

Thu       0.103293     0.795 

Fri      -0.003864     0.992 

TuAH        0.280969     0.739 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ จาํกดั 

(มหาชน) จาํกดั (มหาชน) โดยพบว่า อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน) 

จาํกดั (มหาชน) มีค่า P-Value ของสถิติ F เท่ากบั 0.9988 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงทาํให้ไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปร

ตามได้ โดยบริษทั บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน) จาํกัด 

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

วนัพุธ (Wed) วนัพฤหสับดี (Thu) วนัศุกร์ (Fri) และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็น
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วนัหยุด (TuAH) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิพลต่อ

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ ระดบันยัสําคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากสมการมีค่า

นอ้ยกวา่ 1 เป็นอย่างมาก นัน่คือ ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ 

และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ราคาปิดหลกัทรัพยข์องบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้พียง 

0.0949 % เท่านั้น 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพกล่าววา่ ราคาหลกัทรัพยส์ามารถปรับเปล่ียนไดท้นัที

เม่ือไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัจะสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ตลาดทุนจะมีประสิทธิภาพต่อขอ้มูลระดบั

ใดจะสามารถอธิบายได ้โดยการศึกษาจากสมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด

ทุนในแต่ละระดบั โดยตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า เช่ือวา่ราคาตลาดในปัจจุบนัได้

สะทอ้นถึงผลตอบแทนในอดีตทั้งหมดของหลกัทรัพย ์และขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับตํ่า กล่าวถึง การท่ี

อตัราผลตอบแทนในอดีต รวมทั้งขอ้มูลตลาดในอดีต ไม่ควรจะมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอนแทนในอนาคต 

จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั 

(มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556  พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ

ปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ เกิดจากท่ีผู ้ลงทุนจํานวนมากคอยติดตามความ

เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยน์ั้นและทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์นทาํห้ราคา

สะทอ้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง นัน่คือ ถา้จาํนวนผูล้งทุนในตลาดมีจาํนวนยิ่งมากเท่าได 

การแข่งขนักนัซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนก็ยิ่งมีมากเท่านั้น และก็จะยิ่งทาํให้ราคา
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หลกัทรัพยมี์การปรับตวัเร็วข้ึน ซ่ึงจะมีผลทาํใหต้ลาดยิง่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้น 

จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพระดับตํ่า ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และสุนิสา ชูช่ืน (2556) วิชญา

ดา ถนอมชาติ (2551)  และเทพณรงค ์นพกรวเิศษ (2540)  

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์องบริษทั อิตาเลียนไทย 

ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเพียง

หน่ึงบริษทั ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยืนยนัความมีประสิทธิภาพ

ระดับตํ่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร

ทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯอ่ืนๆ และกลุ่มอ่ืนๆ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษา 

รวมทั้งทาํการทดสอบความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็นตามทฤษฎี แล้วทาํการศึกษาว่า เม่ือลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

สามารถทํากําไรได้หรือไม่  ดัง เช่นปรัชญาการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟทท ์

(Banchuenvijit,2008:252) อีกทั้งการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการเปรียบเทียบความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพวา่เหมือนหรือต่างกนั

อยา่งไร 
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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



404 

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

 

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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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

Market Eff iciency of the Stock Exchange of Thailand 

The case of Oishi Group Public Company Limited 

สุกญัญา  พลานุสนธ์ิ 1  ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 2 

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

    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) 

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

 
1นกัศึกษาปริญญาโท โครงการ Visionary Leaders (Twilight Program)  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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      Abstract 

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

daily closing prices of  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 
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 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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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณศึีกษา บริษัท 

อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

Market Efficiency of the Stock Exchange of Thailand: The Case of Internet 

Thailand Public Company Limited 

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
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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 



437 

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

 

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 
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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

Market Efficiency of the Stock Exchange of Thailand: 

The Case of Kasikorn Bank Public Company Limited (KBANK) 

ปภาวริณ  สีมิตร1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

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

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 ้



451 

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

 

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
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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
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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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