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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม  เอ  ไอ  ไดใ้ชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของ
หลกัทรัพย ์ บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  ถึง
วนัท่ี  30  มิถุนายน  2556  ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง  วนัองัคาร  วนัพุธ  
วนัพฤหัสบดี  วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด  ส่วนตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ราคาปิด
รายวนัของหลกัทรัพย ์ ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดท้าํการทดสอบทางสถิติโดยใชว้ิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย
ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด  ณ  ระดบันยัสําคญั  0.05  จากการทดสอบพบว่า  ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีผลต่อ
ราคาปิดของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  นัน่คือ  ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิด
ของหลกัทรัพยใ์นอนาคต  หรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั  ฉะนั้นตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็  เอ  ไอ  จึงเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า  ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความ
มีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็  เอ  ไอ  ทั้งในระดบัปานกลางและระดบัสูง 
ค าส าคญั  :  ความมีประสิทธิภาพของตลาด,  ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็  เอ  ไอ  ,  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 
 The  study  of  market  efficiency  of  Market  for  Alternative  Investment  (mai)   used  daily  
closing  prices  of  ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED.  This  study  covered  the  
period  from  July  1,  2012  to  June  30,  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.  Multiple  Regression  with  
Ordinary  Least  Squares  (OLS)  was  used  to  analyze  the  data.  According  to  the  statistically  
significant  level  of  0.05,  none  of  the  closing  prices  were  affected  by  independent  variables,  
meaning  that  closing  prices  in  the  past  had  no  impact  on  closing  prices  in the  future,  or  closing  
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prices  in  the  past  and  closing  prices  in  the  future  were  unrelated.  Therefore,  The Market  for  
Alternative  Investment  (mai)   is  a  weak-from  of  efficiency  market.  Further  studies  should  examine  
the  semi-strong  and  strong-from  of  efficiency  market  of  Market  for  Alternative  Investment. 
Keyword  :  Market  Efficiency,  The  Market  for  Alternative  Investment,  Closing  Price   
บทน า 
       ภายใตเ้ศรษฐกิจท่ีเติบโต การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งมีการลงทุนเพื่อใหมี้การขยายตวัในอุตสาหกรรม
ดา้นต่างๆ และใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาประเทศ โดยรัฐบาลไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของ
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึน 
       และในวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ได้มีการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งท่ีสองของประเทศไทยข้ึน 
ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment - mai) มีจุดประสงคก์ารทาํงาน
โดยทัว่ไป เหมือนกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) คือ ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดทุน เพื่อให้กิจการ
ต่างๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได ้แต่ตลาดใหม่น้ี จะเนน้ไปท่ีกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (เอสเอม็อี - SME) และกิจการเก่ียวกบันวตักรรม โดยไดผ้อ่นผนัหลกัเกณฑต่์างๆ ลง เช่น ทุนชาํระแลว้
ขั้นตํ่าของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกั คือ 200 ลา้นบาท ในขณะท่ีขั้นตํ่าของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ลา้นบาท 
เป็นตน้ เพื่อเปิดโอกาสใหกิ้จการขนาดเลก็ ท่ีไม่สามารถเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ไดมี้หนทาง
ในการระดมทุน รวมทั้งสนบัสนุนอุตสาหกรรมการร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อเพิ่มจาํนวนบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดนั้น นักลงทุนไม่จาํเป็นตอ้งตดัสินใจตามเหตุและผลเสมอไป นัก
ลงทุนอาจจะตดัสินใจทาํส่ิงท่ีเกินหรือตํ่ากว่าความพอดี แต่โดยสุทธิแลว้การกระทาํจะเฉล่ียๆไป ปฏิกริยา
ของนักลงทุนโดยรวมจึงเป็นแบบสุ่ม เพราะฉะนั้นนักลงทุนจะไม่สามารถทาํกาํไรเกินกว่าผูอ่ื้นได ้ทั้งน้ี
ประสิทธิภาพของตลาดนั้นแบ่งออกไดเ้ป็นสามรูปแบบคือ แบบตํ่า Weak Form แบบกลาง Semi-Strong 
Form และแบบสูง Strong Form ความแตกต่างของสมมติฐานทั้งสามแบบนั้นก็ข้ึนอยูก่บัแหล่งของขอ้มูลท่ี
ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพยใ์นตลาด 
      ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย ์mai โดยใชก้รณีศึกษาจากบริษทั 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์
รวมถึงเป็นขอ้มูลสาํคญัในการพฒันาตลาดทุนของไทยในอนาคต 
วตัถุประสงค์ 
     ศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็  เอ ไอ โดยใชก้รณีศึกษาจาก บริษทั เอเชีย กรีน เอน
เนอจี จาํกดั (มหาชน)  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน  2556 



65 

 

นิยามศัพท์   
     ราคาปิด  (Closing  Price)   หมายถึง  ราคาของหลกัทรัพยใ์ด ๆ  ท่ีเกิดจากการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั 
     ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  (Efficient  Market)  หมายถึง  ตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหลายสะทอ้น
ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 
แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ขอ้มูลทัว่ไป 
      บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) (องักฤษ: ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY 
LIMITED ช่ือยอ่: AGE) บริษทัก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผูน้าํเขา้และจดั
จาํหน่ายถ่านหินสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ธุรกิจของบริษทั 
    บริษทั ฯ เป็นหน่ึงในผูน้าํของอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทย  เราเป็นบริษทัจดัหาและนาํเขา้ถ่านหิน
สะอาด (clean coal) จากทัว่ทุกมุมโลก  และเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้นการจดั
จาํหน่ายทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเราสามารถตอบสนองและรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดใ้นทุกๆ ส่วนทางการขยายตวัในธุรกิจ 
    ทั้งน้ี บริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และมีการบริหารงาน
โดยความร่วมมือของกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ โดยทีมงานเหล่าน้ีไดร่้วมกนั
เสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมให้บริษทัมีความเป็นเลิศ จนประสบ
ความสาํเร็จตลอดระยะเวลากวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 
แนวคดิการวเิคราะห์ทางเทคนิคและการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน   
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคเป็นวิธีการทีใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตนาํมาอธิบายรูปแบบของราคา
หลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งมีแบบแผน  ซ่ึงถึงแมว้่านกัลงทุนยงัคงตอ้งรับรู้ถึงขอ้มูลทางเศรษฐกิจ
ของกิจการในอนาคต  แต่พวกเขาก็ยงัคงเช่ือว่าขอ้มูลดังกล่าวไม่ได้ทาํให้การทาํกาํไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยป์ระสบความสําเร็จได ้ กุญแจสําคญัของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ การตอบสนองของราคา
หลกัทรัพยท่ี์มีผลมาจากปัจจยัดา้นอุปสงค ์ และอุปทานของตลาดอยา่งเฉ่ือย ๆ  แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดท่ีต่าง
จากตลาดประสิทธิภาพ 
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ทฤษฎีดาว  (Dow  Theory)  ถือเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีนักลงทุนส่วนใหญ่รู้จกั                   
โดยทฤษฎีน้ีจะอธิบายถึงอิทธิพล  3  อยา่ง  ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ คือ (อา้งอิงใน 
สุรชยั ไชยรังสินนัท ์,คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค) 
 1.  แนวโน้มหลกั  (Primary  Trend)  คือ  การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นระยะยาว               
ซ่ึงอาจใชร้ะยะเวลาหลายปี 
 2.  แนวโนม้รอง  (Secondary  Trend)  คือ  การเบ่ียงเบนของราคาหลกัทรัพยใ์นระยะสั้นออกจาก
แนวโนม้ราคา  และจะค่อย ๆ  ปรับตวัเขา้สู่แนวโนม้ราคา 
 3.  แนวโนม้ยอ่ย  (Minor  Trend)  คือ  การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในแต่ละวนั  
ซ่ึงถือวา่ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นระยะยาว 

 ทฤษฎีคล่ืนอิเลียต  (Elliott  Wave  Treory)  เป็นทฤษฎีท่ีปรับเปล่ียนมาจากทฤษฎีดาว  ซ่ึงมี
ส่วนคลา้ยคลึงกนัตรงท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นดว้ยการเคล่ือนไหวของคล่ืนระยะยาว  และ
ระยะสั้นซอ้นทบักบัอยู่  ถึงแมว้่าจะไม่สามารถเห็นรูปแบบการเปล่ียนแปลงราคาท่ีเกิดข้ึนได ้ แต่สามารถ
พยากรณ์การเปล่ียนแปลงราคาโดยอาศยัวฏัจกัรท่ีเกิดข้ึน (อา้งอิงใน สุรชยั ไชยรังสินนัท ์ ,คู่มือการวิเคราะห์
ทางเทคนิค) 
                             ทฤษฎีคล่ืนคอนดราเทียฟ  (Condratieff  Wave  Treory)  เป็นการเปล่ียนแปลงคล่ืนใหญ่
ของเศรษฐกิจท่ีกินเวลา  48  ถึง  60  ปี  ถึงแมร้ะยะเวลาจะยาวนานมากแต่ยงัคงลกัษณะคล่ืนหลกัหรือ
แนวโนม้ตามทฤษฎีดาว  ทฤษฎีคล่ืนคอนดราเทียฟยากท่ีจะทดสอบในทางปฏิบติั  เน่ืองจากรอบระยะเวลา
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ียาวนานถึง  50  ปี  จึงไม่สามารถหาขอ้มูลการทดสอบไดเ้พียงพอ (อา้งอิงใน 
สุรชยั ไชยรังสินนัท ์,คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค) 
 การใชว้ิธีแรงผลกัสัมพนัธ์  (Relative  Strength) (อา้งอิงใน สุรชยั ไชยรังสินนัท ์ ,คู่มือการวิเคราะห์
ทางเทคนิค)นกัลงทุนจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตลาดหรือหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกนัในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมา  เช่น  การใชอ้ตัราส่วนราคาหุ้นต่อตวัช้ีวดัในตลาด  หากอตัราส่วนน้ีสูงจะทาํให้มีแรงผลกัสัมพนัธ์  
และแรงผลกัน้ีจะอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึงท่ีสามารถเห็นโอกาสในการทาํกาํไรได ้
          การอธิบายดว้ยเส้นแนวตา้นหรือเส้นแนวรับ (Resistance  or  Support  Level) (อา้งอิงใน สุรชยั ไชย
รังสินนัท ์,คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค)  เป็นการอธิบายวา่ราคาหุน้ท่ีปรับตวัเกินจากแนวตา้นแลว้จะไม่สมา
รถปรับสูงต่อข้ึนไปไดอี้ก  ในทางตรงกนัขา้มหากปรับ ตํ่ากวา่แนวรับไปแลว้จะไม่สามารถตํ่าไปกว่าน้ีไดอี้ก  
ซ่ึงเกิดจากปัจจยัดา้นจิตวิทยาของนกัลงทุนในตลาด 
 จะเห็นไดว้่าราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการซ้ือขาย  ถือเป็นขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยและไม่มีค่าใชจ่้าย  
ซ่ึงขอ้มูลท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ในอดีตจึงถูกรวมเขา้ไปหรือสะทอ้นในราคาหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
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ในขณะท่ีนักลงทุนแข่งขนักันเพื่อนําขอ้มูลในอดีตไปหากาํไรนั้น  ไดก่้อให้เกิดแรงผลกัต่อราคาข้ึนไป
จนกระทัง่ไม่สามารถไดรั้บผลตอบแทนท่ีเกินปกติได ้
 การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานนั้นจะอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  ท่ีส่งผล
กระทบ  เช่น  สภาวะเศรษฐกิจ  สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  เป็นตน้  เป้าหมายของการประเมินดว้ย
ปัจจยัพื้นฐาน  คือ  การหาราคาท่ีสะทอ้นว่าผูล้งทุนจะไดรั้บกระแสเงินสดจากหลกัทรัพยน์ั้นคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัเท่ากบัเท่าไร  ซ่ึงถา้คาํนวณไดมี้มูลค่าสูงกวา่ราคาตลาด  นกัลงทุนกจ็ะซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 
 การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานมกัเร่ิมดว้ยการศึกษากาํไรในอดีต  ควบคู่ไปกบัการพิจารณารายงานทาง
การเงินของกิจการ  ไดแ้ก่  งบกาํไรขาดทุน  งบดุล  งบกระแสเงินสด  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นหรืองบกาํไรสะสม  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื่อคน้หาว่ามูลค่าปัจจุบนัของกิจการ
สอดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือไม่  (Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus, 2008.pp. 
362-363  อา้งถึงใน วิกรม เกษมวฒิุ ,2537,หนา้ 53) 
           ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด   
 สมมติฐานของตลาดประสิทธิภาพ  (Efficient  Market  Hypothesis  :  EMH)  สาํหรับใชก้บันโยบาย
ลงทุนนั้นมีทั้งงานวิจยัท่ีมีทั้งสนบัสนุนและเห็นแยง้กบัแนวคิดตลาดประสิทธิภาพ  นกัวิชาการจาํนวนมาก
อธิบายการเบ่ียงเบนไปจากตลาดประสิทธิภาพว่าเกิดจากการท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุนอย่างไร้เหตุผล  
ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงมุ่งศึกษารูปแบบของพฤติกรรมการลงทุนและไดป้ระเมินทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพ  โดย
อาศยัจากผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
 ความเป็นไปของตลาดหลักทรัพย์มักถูกมองว่าเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงสุ่ม  หมายถึง  ราคา
หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนไปเม่ือมีข่าวสารใหม่เขา้มา  ดงันั้น  การเปล่ียนแปลงเชิงสุ่มจึงเป็นปรากฏการณ์ราคา
ปกติท่ีตอ้งปรับตวัสะทอ้นข่าวใหม่เสมอ  (Elton, Gruber, Brown and Goetzmann, 2011, p. 396)  ตลาด ท่ี
สามารถคาดการณ์ว่าราคาจะเปล่ียนไปอย่างไรนั้นถือว่าเป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการท่ีสามารถ
พยากรณ์ไดน้ั้น หมายถึง การท่ีราคาไม่ไดส้ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีทั้งหมด ดงันั้น สมมติฐานของตลาด
ประสิทธิภาพจึงถือวา่ ราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปนั้นไดส้ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารไปทั้งหมดแลว้ 
 สมมติฐานของตลาดประสิทธิภาพไดแ้บ่งออกเป็น  3  รูปแบบ 
 1.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า  (Weak-form  Efficient  Market)  มีลกัษณะสาํคญัคือ  ราคา
หลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นทุกขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถหาจากการซ้ือขายในตลาด  โดยราคาหลกัทรัพยมี์การ
เคล่ือนไหวอย่างสุ่มและมีความยืดหยุ่นตํ่า  เน่ืองจากนักลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลด้านราคาได้อย่าง               
เท่าเทียมกนัและขอ้มูลดา้นราคามีนอ้ยจึงไม่มีนกัลงทุนรายใดสามารถเอาเปรียบจากขอ้มูลดา้นราคาได ้ ทาํ
ใหก้ารเปล่ียนแปลงของราคาในอดีตเป็นไปโดยไม่อาจพยากรณ์ได ้ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าน้ี ถือ
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ว่าขอ้มูลดา้นราคาและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่สามารถนาํใชเ้ป็นแนวทางในการคาดคะเน
แนวโนม้ราคาในอนาคตได ้ ดงันั้นตลาดประเภทน้ีจึงเนน้ให้นกัลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาเท่าหรือตํ่า
กว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของตลาดท่ีมีการคาดคะเนไวแ้ละถือหลกัทรัพยน์ั้นไวร้อให้ราคาสูงข้ึน  ซ่ึงนอกจากจะ
ไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาแลว้ยงัไดรั้บเงินปันผลอีกดว้ย  การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด
ในระดบัน้ีจึงเป็นการทดสอบวา่  ขอ้มูลข่าวสารดา้นราคาในอดีตสามารถท่ีจะใชค้าดคะเนราคาหลกัทรัพยใ์น
อนาคตไดห้รือไม่โดยพิจารณาจากความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสมัพนัธ์กนั  (Serial  Correlation) 
 2.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง  (Semistrong-form  Efficient  Market)  มีลกัษณะสาํคญั
คือ  ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นทุกขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตไปแลว้  
ดงันั้น  ราคาดุลยภาพจะเปล่ียนแปลงไป  เม่ืออุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนไปเม่ือมีการรับขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ ๆ  จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่  เช่น  ถา้บริษทัใดประกาศแตกหุน้  (Slits  Par)  ข่าวสารเหล่าน้ี
จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอยา่งรวดเร็ว  โดยนกัลงทุนจะประเมินมูลค่าของอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัและราคาหลกัทรัพยก์จ็ะปรับตวัทนัทีในระหว่างท่ีมีขอ้มูลข่าวสารใหม่น้ีนกัวิเคราะห์การลงทุนจะมี
การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่อยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงการประเมินน้ีถือวา่เป็นการประเมินมูลค่าขั้นพื้นฐาน 
 Sarkis J. Khoury  (1983), p. 84  ไดแ้สดงความเห็นไวว้่า  โดยทัว่ไปแลว้มีผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง  คือการนกัลงทุนสามารถบ่งช้ีไดว้่าราคาหลกัทรัพยส์ามารถปรับตวั
ไดใ้นระยะสั้นหลงัจากมีการประกาศแตกหุ้น  ดงันั้นจึงทาํให้นักลงทุนไม่สามารถไดรั้บกาํไรท่ีเกินปกติ  
(Abormal  Profits)  นอกจากนั้นยงัอาจมองว่าเหตุการณ์กล่าวยงัไม่สามารถตีความว่าเป็นตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไดอ้ยา่งชดัเจน  เพราะยงัคงมีผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลภายใน  (Inside  Information)  สามารถสร้าง
กาํไรส่วนเกินจากการแตกหุน้ดงักล่าวได ้
 กล่าวโดยสรุปไดว้่าตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีรูปแบบน้ีจะมีการนาํขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นมา
คาํนวณราคาพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดบัน้ี
เป็นการทดสอบเก่ียวกับขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนท่ีออกมาใหม่ทาํให้ราคาหุ้นปรับตัว
ตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา 
 3.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัสูง  (Strong-form  Efficient  Market)  มีลกัษณะสาํคญัคือ  ราคา
หลกัทรัพย์สะทอ้นทุกข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการทั้ งหมดไปแลว้ถึงแมจ้ะเป็นข่าวสารท่ีทราบเฉพาะ
ผูบ้ริหารภายในกต็าม  ดงันั้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคาเป็นตวัสะทอ้นขอ้มูลข่าวสาร
ใหม่ทุกชนิด  ไม่เพียงแต่เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อนกัลงทุนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงขอ้มูลภายในเพื่อสร้างกาํไรท่ี
ปกติได ้ ถึงแมจ้ะมีขอ้มูลภายในก็ไม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้ เพราะทุกคนรู้ขอ้มูลภายในอยา่งรวดเร็ว
เหมือนกนั 
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ในการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง โดยการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน เบ้ืองตน้ในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมี
เหตุผล และเป็นการหามูลค่าท่ีแทจ้ริงนั้นจะถูกกาํหนดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั  โดยการวิเคราะห์แต่ละปัจจยัมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
1.การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic analysis)  (อา้งถึงใน วิกรม เกษมวฒิุ ,2537,หนา้ 74) 
1.1.วงจรธุรกิจ การพิจารณาวงจรธุรกิจจะช่วยให้เขา้ใจลกัษณะ และวฎัจกัรการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
(Business cycle) ซ่ึงมีดว้ยกนั 4 สภาวะดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 

วงจรธุรกิจ วงจรทางการเงิน 
1.ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Boom or prosperous) 1.ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) 
2.ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 2.ภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจถดถอย (Stagflation) 
3.ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (Depression) 3.ภาวะเงินฝืด และเงินตึงตวั (Deflation and tight 

money) 
4.ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั (Recovery) 4.ภาวะเงินคลายตวั (Reflation) 
 
    ท่ีมา .จากนักลงทุนผูช้าญฉลาด (พิมพค์ร้ังท่ี2 ,หน้า 74) โดย วิกรม เกษมวุฒิ ,2537,กรุงเทพมหานคร :
สาํนกัพิมพเ์บ้ียฟ้า. 
1.2 เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ (Economic indicators) การเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย 
       1.2.1.อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัระดบัราคาหุ้น เน่ืองจากการ
ขยายตวัจะทาํใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัเพิ่มข้ึน 
       1.2.2.อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัภาวะของตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอตัราเงิน
เฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัสูงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือของเงินลดลง ซ่ึงก็คือ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจะอยูใ่นระดบั
ตํ่า ถึงแมว้า่อตัราผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจะอยูใ่นระดบัสูงกต็าม 
1.3.การขาดดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัภาวะตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจาก การ
ขาดดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศหมายถึง การสูญเสียเงินตราต่างประเทศไป ทาํใหเ้งินทุนสาํรองระหว่าง
ประเทศลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และทาํใหร้าคาหุน้ลดลง 
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1.4. อตัราดอกเบ้ีย โดยทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัภาวะตลาด และการ
ลงทุน เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ยอ่มหมายถึงอตัราผลตอบแทนในตลาดเงินจะสูงกวา่ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงมี
การโอนยา้ยเงินไปลงทุนในตลาดเงินมากข้ึนส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง 
1.5 นโยบายทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
1.6.นโยบายการคลงั (Fiscal policy)เป็นการดาํเนินการดา้นรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล การก่อหน้ี
สาธารณะผา่นกระบวนการ การจดัทาํงบประมาณและภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจให้
เหมาะสม โดยใชม้าตรการดา้นภาษี(Taxation) และการใชจ่้ายของรัฐบาล (Government  expenditure) 
2.การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry  analysis) เป็นขั้นท่ี 2 ท่ีผูล้งทุนจะตอ้งวิเคราะห์ว่า ในแต่ละ
อุตสาหกรรมจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งไร หรือแนวโนม้ในอนาคตสาํหรับ
อุตสาหกรรมนั้นๆเป็นอยา่งไร โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี 
2.1. ประเภทของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรม และโครงสร้างทางอุตสาหกรรมวา่มีความผนั
แปรต่อกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเพียงใด (วิกรม เกษมวฒิุ ,2537,หนา้ 103) 
2.2.วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม ผูล้งทุนจะตอ้งวิเคราะห์อุตสาหกรรมแต่ละประเภทว่าอยูใ่นช่วงใดของวงจร
ชีวิตอุตสาหกรรม และจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ระยะคือ 
     2.2.1 อุตสาหกรรมขั้นแรก (Pioneering stage) เป็นระยะแห่งการบุกเบิกเปิดตวัสินคา้ และบริการ 
    2.2.2 อุตสาหกรรมขั้นขยายตวั (Expansion stage)เป็นช่วงท่ีอุตสาหกรรมมีการขยายตวัสูง ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคสูง และมีการแข่งขนัท่ีไม่มากนกั 
   2.2.3 อุตสาหกรรมข้ึนครองตลาด (Mature growth) ระยะน้ีตลาดจะมีการขยายตวัค่อนขา้งสูง มีการแข่งขนั
สูงเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการมากราย ทาํใหมี้การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑม์ากข้ึน 
   2.2.4 อุตสาหกรรมขั้นอ่ิมตวั (Stabilization stage)เป็นระยะท่ีการดาํเนินกิจกรรมเร่ิมมีความอ่ิมตวั มีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทาํใหอ้ตัราการเติบโตของผลกาํไรลดลงเร่ือยๆ 
2.3 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ไดแ้ก่โครงสร้างของตลาดมีการผกูขาดหรือไม่ มีการแข่งขนัเป็น
อยา่งไร 
2.4 นโยบายจากภาครัฐบาล สามารถดูไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัต่างๆ โดยท่ีผู ้
ลงทุนจะตอ้งวิเคราะห์ท่าที และนโยบายจากรัฐบาลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่ีกาํลงัวิเคราะห์อยูใ่น
ขณะนั้นว่าเป็นอยา่งไร เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนมีทิศทางเป็นอยา่งไร การสนบัสนุนทางการเงินเป็น
อยา่งไร การยกเวน้ภาษีและมาตรการดา้นต่างๆ 
3. การวิเคราะห์บริษทั (Company analysis) เป็นการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยของปัจจยัพื้นฐานดา้นการลงทุนใน
หุ้นของแต่ละบริษทั คือวิเคราะห์เป็นรายบริษทัในอุตสาหกรรมท่ีเลือกไว ้เพื่อพิจารณาถึงสภาวะผลการ
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ดาํเนินงาน และแนวโนม้ในอนาคต เพื่อนาํมาคาํนวณมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ ซ่ึงจะทาํใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึง
ความเส่ียงทางธุรกิจ และการเงินเป็นอยา่งไร โดยพิจารณาได ้2 ลกัษณะคือ 
3.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
   3.1.1 คุณภาพของผูบ้ริหาร 
   3.1.2 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทางตวัเลขจากงบการเงิน
ของธุรกิจท่ีผ่านมา และในปัจจุบนัเป็นสาํคญั ไดแ้ก่งบกาํไรขาดทุน งบดุล โดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคญัคือ การ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
           ทฤษฎี  The  January  Effect (อา้งถึงใน วิชญาดา  ถนอมชาติ ,2551) 
 ปรากฏการณ์เดือนมกราคมนั้น  มีความเก่ียวพนักบัภาระภาษีท่ีตอ้งจ่ายในการขายหุ้นตอนส้ินปี  
โดยเช่ือว่านักลงทุนจะขายหุ้นท่ีมีราคาลดตํ่าลงจากราคาในเดือนก่อนหน้าน้ีเพื่อให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุน   
ก่อนส้ินปี  และนกัลงทุนจะไม่นาํเงินท่ีไดน้ั้นไปลงทุนถึงปีถดัไป  ดงันั้นอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด จึง
สูงข้ึนในเดือนมกราคม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาซ่ึงพบว่าอตัราส่วนการซ้ือต่อการขายของ          นกั
ลงทุนมีค่าตํ่าในเดือนธนัวาคมและสูงข้ึนในเดือนมกราคม  ปรากฏการณ์ดงักล่าวมกัพบในกลุ่ม           หุ้น
ขนาดเลก็ (Small  Firm  in January  Effect)  แต่คาํอธิบายดงักล่าวยงัไม่สามารถอธิบายไดช้ดัเจน  เน่ืองจาก  
ปรากฏการณ์น้ีเกิดจากอุปสงคท่ี์สร้างข้ึนมา  จึงควรเกิดแรงขายทางลบในเดือนธนัวาคมเน่ืองจากแรงจูงใจท่ี
ตอ้งการผลขาดทุน  หมายความว่า  หากเดือนมกราคมมีผลตอบแทนสูงข้ึน  ควรพบว่าเดือนธันวาคมมี
ผลตอบแทนท่ีตํ่าลง  และหากนักลงทุนทราบถึงปรากกฎการณ์เดือนมกราคมว่าจะทาํให้    หุ้นขนาดเล็กมี
ผลตอบแทนสูงกว่าปกติก็จะเขา้ซ้ือหุ้นในช่วงเดือนธันวาคม  จึงกลายเป็นว่าแรงซ้ือหุ้นจะกลบัมาแรงใน
เดือนธันวาคมแทน  โดยถา้นักลงทุนใชเ้หตุผลน้ีจะทาํให้ไม่มีปรากฏการณ์เดือนมกราคมท่ีมีผลตอบแทน
มากกวา่ปกติเหลืออยู ่
 ทฤษฎี  Day  of  The  Week  Effect 
 Robert A. Strong. (2009, pp. 258-259)  ไดอ้ธิบายวา่  วนัจนัทร์ถือเป็นวนัท่ีหลกัทรัพยส์ามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดน้อ้ยท่ีสุดหรืออาจติดลบ  วนัพุธและวนัศุกร์ถือเป็นวนัท่ีดีท่ีสุดโดยหลกัทรัพยส์ามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้สูงสุด  ในขณะท่ีวนัองัคารและวนัพฤหัสบดีมีค่าผลตอบแทนอยู่กลาง ๆ  จากคาํอธิบาย
ดังกล่าวเกิดจากผลลพัธ์ของการวิจัยของตลาดหลกัทรัพย ์ S&P500  ระหว่างเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือน
ธนัวาคม  ค.ศ.  1978  โดยผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของผลตอบแทนในวนัจนัทร์ติดลบถึงร้อยละ  0.134  
ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวไม่ควรเกิดข้ึนในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
              พรจิตรา  จวบฤกษ์เย็น  และธนโชติ  บุญวรโชติ (2556)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนแต่ละประเภทและอตัราผลตอบแทนจากดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยแบ่งนกัลงทุนออกเป็น  4  ประเภท  คือ  นกัลงทุนต่างประเทศ  นกัลงทุนสถาบนั  นกั
ลงทุนรายย่อย  และบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี  3  มกราคม  2549  ถึงวนัท่ี  30  
ธนัวาคม  2553  ทาํการวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง  3  แบบ  คือ  แบบจาํลอง Generalized  Autoregressive  
Conditional  Heteroskedasticity  (GARCH)  ผลการศึกษา  พบว่า  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกั
ลงทุนทั้ ง 4 ประเภท  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ จึงสะทอ้นให้เห็นว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยงัมีประสิทธิภาพในระดบัอ่อน  และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น          วนัก่อนหนา้น้ีของ
นกัลงทุนต่างประเทศ  นักลงทุนสถาบนั  และนกัลงทุนรายย่อย  ยงัส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ 
ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ขา้มช่วงเวลาซ่ึงสนับสนุนแนวคิดท่ีว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มรับรู้ขอ้มูลไม่พร้อมกนั  
หรือกล่าวไดว้า่อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความ
อ่อนไหวจากปริมาณซ้ือสุทธิหลกัทรัพยจ์ากนกัลงทุนแต่ละประเภท 
 วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร  และสุนิสา  ชูช่ืน (2556)  ไดศึ้กษาถึงความมีประสิทธิภาพของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ จาํนวน  17  หลกัทรัพย ์ ท่ีอยูใ่น  SET100  ตั้งแต่วนัท่ี  4  มกราคม  2553  ถึง  
วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2553  ซ่ึงไดท้ดสอบตามแบบจาํลองของ Jarrett  and Kyper  ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น  
(Multiple  Regressions)  โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary  Least  Square)   ผลการศึกษาพบว่า  ตวัแปร
อิสระซ่ึงไดแ้ก่  วนัองัคาร  วนัพุธ  วนัพฤหสับดี  วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุไม่มี
อิทธิพลต่อราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันยัสาํคญั 5% แสดงว่าราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 
           ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช และสุรชัย จันทร์จรัส.ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุสาหกรรม 8 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 24 กลุ่ม 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 โดยทาํการทสอบโดยแบบจาํลอง GARCH ผล
การศึกษาพบว่า ราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมยอ่ย 15 กลุ่ม จากทั้งมด 24 กลุ่มท่ีแสดงถึง
การมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสะทอ้นว่าตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่สามารถใชข้อ้มูล
ราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้หรือกล่าวไดว้่าราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั
ไดส้ะทอ้นขอ้มูลการซ้ือขายในอดีตเรียบร้อยแลว้ 
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          ศิริรัตน์ ใจสมิง (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิเป็นอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2545 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จ านวน 57 
เดือน โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) การปรับตวัเชิงดุลยภาพระยะสั้น
(Error Correlation Model) ผลการศึกษาพบว่าดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอมีความสัมพนัธ์ระยะ
ยาวทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วน
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนและอตัราแลกเปล่ียนระหว่างดอลล่าร์สหรัฐกบัเงินมีทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอซ่ึงตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวย้กเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่เป็น
ตามสมมุติฐานโดยมีทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 
        อานนท์ ธัชศฤงคารสกลุ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงเศรษฐมิติ โดยใชข้อ้มูลรายเดือนจาํนวน 58 ตวัอยา่ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการสร้างสมการเชิงซอ้น (multiple 
regression) และใชก้ารวิเคราะห์วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) ในการวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละตวัแปรอิสระต่าง ๆ ผลการประมาณค่าสมการดงักล่าวขา้งตน้ 
แสดงว่าตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการ คือ ปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราแลกเปล่ียน อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ในการกาํหนดตวัแปรตามคือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัตวัแปรอิสระทุก
ตวัมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย
ตวัแปรตามไดร้้อยละ 97.77 (R2= 0.9777) แบบจาํลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีความเหมาะสมอยา่งมีนยัสาํคญั 
(F-statistic= 313.52) และค่า Durbin-Watsonเท่ากบั 1.8148 ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีไม่สามารถสรุปไดว้่าเกิดปัญหา
สหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) ของตวัผดิพลาดคลาดเคล่ือน(error terms)  
       อรรถสิทธ์ิ บุตรพรหม (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ของนกัลงทุนรายยอ่ย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) อนุกรมเวลา (time series) ประเภทรายเดือน 
ระหว่างเดือน มกราคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน โดยใชว้ิธีทางสถิติเพื่อ
แสดงความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั
สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ย จะพบว่า ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการ
ซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าการ
ซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมิฐานท่ีตั้งไว ้ ณ ระดบัความ
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เช่ือมัน่ 99% และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยจ์ะมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิ
ของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ส่วน
ดชันีราคาผูบ้ริโภคกบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายย่อยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากช่วงท่ีศึกษา จะพบว่า 
ประเทศไทยกาํลงัประสบกบัวิกฤตการณ์ราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัขั้นพื้นฐานใน
การผลิตของประเทศ  
 
ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพระดับตํ่าของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)            
โดยใชแ้บบจาํลองตาม  Jarrett  and  Kyper  (2006)  ดงัแสดงในสมการท่ี  1  โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั  และตวัแปรหุ่น  วนัองัคาร  วนัพุธ วนัพฤหสับดี  
วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ  โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  จนถึง
วนัท่ี  30  มิถุนายน  2556  ของหลกัทรัพยบ์ริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)  โดยการศึกษาน้ีได้
รวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และใช้วิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย  (Multiple  
Linear  Regressions)  ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary  Least  Square  :  OLS) 
 
 
 
โดยท่ี AGE  =  ราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)  ณ  เวลา  t 
  TUE  =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร  (1  คือ  วนัองัคาร  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 
  WED =  ตวัแปรหุ่นวนัพธุ  (1  คือ  วนัพธุ  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัพธุ) 
  THU  =  ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสับดี  (1  คือ  วนัพฤหสับดี  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 
  FRI  =  ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์  (1  คือ  วนัศุกร์  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 
  TAH  =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ  (1  คือ  วนัองัคาร  หรือ  0  
เม่ือไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ) 

AGE  =  C + b1TUE  + b2WED + b3THU + b4FRI + b5TAH 
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ตารางท่ี  1  สรุปค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี 
จาํกดั (มหาชน)   

       
      ตารางท่ี  1  แสดงผลการศึกษาของบริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)  จากการศึกษาพบว่า 
บริษทัฯ  มีค่า  P-Value  ของสถิติ  F  เท่ากบั  0.997158  ซ่ึงมากกว่า  0.05  จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั  นัน่คือ  ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้ โดยบริษทัฯ  มีค่า  P-Value  
ของสถิติ t  ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร  (TUE)  วนัพุธ  (WED)  วนัพฤหสับดี  (THU)  วนั
ศุกร์  (FRI)  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ  (TAH)  มีค่ามากกว่า  0.05  แสดงว่า  ตวัแปร
อิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์ ณ  ระดบันยัสาํคญั  0.05  นอกจากน้ี  ค่า  R2  ท่ีไดจ้าก
สมการมีค่านอ้ยกวา่  1  เป็นอยา่งมาก  แสดงวา่  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร  วนัพธุ  วนัพฤหสับดี  วนัศุกร์  และวนั
องัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาปิดหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
ไดเ้พียง  0.1343 %  เท่านั้น 
 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
         ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือว่า  การท่ีตลาดสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  สะทอ้นเขา้ไปใน
รูปแบบของราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละ
ช่วงเวลา  ถือเป็นการสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนแลว้  ซ่ึงความสัมพนัธ์ของความมีประสิทธิภาพทั้ง  3  
ระดบัจะมีความสมัพนัธ์กนั  คือ  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลางและระดบัสูงจาํเป็นตอ้งมีพื้นฐานมาก
จากตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าทั้งในดา้นของความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์ ปริมาณการซ้ือขายขอ้มูล
ภายในท่ีเปิดเผยสู่สาธารณชน  รวมถึงเง่ือนไขของการทาํกาํไรเกินปกติ  (Abnormal  Returns) 

Variables Coefficient t-Statistic P-Value 
TUE -0.000848 -0.015236 0.9879 
WED -0.002467 -0.045702 0.9636 
THU -0.011294 -0.210233 0.8337 
FRI -0.018549 -0.345279 0.7302 
TAH 0.037333 0.301506 0.7633 

F-statistic 0.064527   
           Prob.(F-statistic) 0.997158   

 R-Squared             0.001343   
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 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ  โดยใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของ
หลกัทรัพยบ์ริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)   พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  กล่าวคือ  ราคาในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า  โดยอาจเกิดจากข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บรวมถึงการ
ติดตามความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งใกลชิ้ดจนทาํใหร้าคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง  
ทาํให้นักลงทุนยงัคงไดรั้บขอ้มูลในดา้นราคาอย่างเท่าเทียมกนั  จึงไม่มีนักลงทุนรายใดมีความไดเ้ปรียบ
ขอ้มูลในด้านราคา  อีกทั้ งขอ้มูลด้านราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  เป็นตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดบัตํ่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร และ อรรถสิทธ์ิ บุตร
พรหม (2547) และ อานนท ์ธชัศฤงคารสกลุ (2549) และ ศิริรัตน์ ใจสมิง (2550)  
 นอกจากน้ี  ลกัษณะของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าไม่ไดมี้เพียงตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
เท่านั้น  ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืน ๆ  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศรัสเซีย  และประเทศ
อินเดีย  ยงัพบว่ามีงานวิจยัท่ีไดท้ดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในประเทศดงักล่าว  โดยผลการศึกษา
พบว่าตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีตํ่าเช่นเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 อยา่งไรกต็ามการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ใชเ้พียงหลกัทรัพยข์องบริษทัเดียวจากช่วงระยะเวลาเพียง  1  ปี
เท่านั้น  ดงันั้น  เพื่อเป็นการยนืยนัถึงความมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
การวิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรขยายขอบเขตของการศึกษาทั้งในดา้นของปริมาณหลกัทรัพยแ์ละระยะเวลาของ
ขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการทดสอบ  รวมถึงการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของตลาดกบัตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นๆ  
จากทั้งในภูมิภาคเดียวกนัและในภูมิภาคอ่ืนๆ 
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