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บทคดัย่อ 

 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทางดา้นโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลที่  

ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ :กรณีศึกษาบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่ม SET100  โดยเลอืกจากบรษิัทจดทะเบยีนในกลุ่ม SET100 ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา ไม่น้อย
กว่า 4 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนทัง้สิ้น 192 ตัวอย่าง ตดัตวัอย่างที่เกิด
ความคลาดเคลื่อน จ านวน 9 ตวัอย่าง ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเหลอื 183 ตวัอยา่ง ซึง่มวีธิกีาร
ด าเนินการศกึษาโดยเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่ม SET100 โดยขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) โดยวธิกีารสรา้งสมการ
ถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) 

ผลการศกึษาพบว่า โครงสรา้งเงนิทุนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้่า  โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคา
หลักทรพัย์ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ใช้ข้อมูลโครงสร้างเงินทุนในการก าหนดราคา
หลกัทรพัย ์และนโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น จะมผีลท าให้ราคาหลกัทรพัย์เพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย ท าให้นักลงทุนสามารถน าประเด็นนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจการ
ลงทุนได ้เนื่องจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลประกอบการของ
บรษิทัในอนาคต ส่วนตวัแปรควบคุมที่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ
คอื อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม ส่วนขนาดของ
กจิการและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไม่มคีวามสัมพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ ซึง่งานวจิยัดงักล่าวท าใหน้กัลงทุนสามารถน าผลของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 



จ 

 

 

ประกอบการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซื้อขายหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างมมีปีระสทิธภิาพ และเป็นประโยชน์
เชงิวชิาการส าหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการท า
วจิยัในอนาคตเพิม่เตมิได ้
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การสรา้งความยัง่ยนืให้กบักจิการนัน้นอกจากปัจจยัหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าหรอื

บรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ความพรอ้มของทรพัยากรของ

องคก์รไม่ว่าจะเป็นดา้นแผนธุรกจิ ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลย ีทีส่ามารถรองรบัการเตบิโตของ

กจิการผ่านแผนกลยุทธ์ที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ ปัจจยัทางการเงนิถอืเป็นปัจจยัที่ส าคญัเช่นกนัที่จะ

น าพากิจการให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์กรได้ ดงันัน้ปัจจยัด้านเงนิทุนจงึเป็นสิง่ที่ธุรกิจไม่ควร

ละเลยในการวางแผนใหร้อบคอบ 

เงนิทุนเป็นปัจจยัเริม่ต้นทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินกจิการ โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อให้ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าธุรกจิจะมรีูปแบบองค์กรเป็น

อย่างไรก็ตาม จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรอืขนาดใหญ่  ธุรกิจต้องมเีงนิทุนเพื่อ

หมุนเวยีนและลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทัง้นี้แหล่งเงนิทุนนัน้ไดม้าจาก 2 แหล่งคอื แหล่งเงนิทุน

ระยะสัน้และแหล่งเงนิทุนระยะยาว ในการจดัหาเงนิทุนนัน้ต้องพิจารณาต้นทุนของเงนิทุน

ประกอบการตัดสินใจซึ่งผู้บรหิารการเงนิจะมหีน้าที่หลกัในการบรหิาร ไม่ว่าจะเป็นการวาง

แผนการจดัหาแหล่งและจ านวนเงนิทุน การจ่ายเงนิปันผล หรอืจ านวนเงนิที่จะต้องใช้ในการ

ลงทุน เพื่อท าใหเ้กดิผลก าไรและขยายกจิการใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตในอนาคตอนัจะส่งผลให้

เกดิมลูค่าเพิม่สงูสุดแก่กจิการ (Maximizing Value of the Firm) และสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ (Maximization of Shareholder Wealth)  (นรศิรา นนัตาภวิฒัน์, 2551)     

การจดัหาเงนินัน้เป็นเรื่องของการก าหนดโครงสรา้งเงนิทุน เพราะเป็นปัจจยัพื้นฐานในการ

ด าเนินธุรกจิ และเป็นเรื่องของการจดัหาและบรหิารต้นทุนของเงนิทุนเพื่อการไดม้าของสนิทรพัย์

และการด าเนินธุรกจิ และรวมถงึการลงทุนในโครงการใหม่ ซึง่โครงสรา้งเงนิทุน สามารถจดัหาได้

จากทัง้แหล่งเงนิทุนภายใน (Internal Fund) เช่น ก าไรสะสม การขายทรพัยส์นิทีเ่สื่อมสภาพแล้ว
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หรอืยงัใชง้านไดอ้ยู ่และแหล่งเงนิทุนภายนอก (External Fund) เช่น การระดมทุนจากผู้

ถอืหุน้ การกู้ยมืเงนิจากบุคคลภายนอก กรณีทีเ่ลอืกใชแ้หล่งเงนิทุนจากภายนอก ผูบ้รหิารจะตอ้ง

ค านึงถึงระดับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม ซึ่งแหล่งเงนิทุนจากภายนอก

ประกอบดว้ยเงนิทุนทีไ่ดม้าจากทัง้การก่อหนี้สินและจากส่วนของผูถ้อืหุน้ ทัง้ 2 แหล่งเงนิทุนนี้มี

ลกัษณะเฉพาะตวัทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัแตกต่างกันออกไป เช่น 

การก่อหนี้สนิผลประโยชน์ที่เจา้หนี้จะได้รบัจะอยู่ในรปูของดอกเบีย้จ่ายซึง่กจิการสามารถน ามา

ค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีให้กบักจิการได้ แต่เงนิทุนที่มาจากส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ผลประโยชน์จะได้รบัในรปูของการเพิม่ขึน้ในราคาหลกัทรพัยแ์ละการจ่ายปันผล ซึ่งการจ่ายปัน

ผลนัน้กจิการไม่สามารถน ามาค านวณเป็นค่าใชจ้่ายในการลดหย่อนภาษไีด้ (จนัวมิล ตริบรรเจดิ

,2551) 

ถ้าพิจารณาจ านวนเงนิปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น จะเห็นว่าโครงสร้างเงนิทุนนัน้มี

ความสมัพนัธก์บัเงนิปันผลโดยตรง เพราะถ้าบรษิทัมกีารจดัหาเงนิทุนจากส่วนของผู้ถอืหุ้นมาก

เท่าใด จ านวนเงนิปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นยิง่มมีากเท่านัน้ เงนิปันผลที่จ่ายออกไปถือ

เป็นการให้กระแสเงนิสดแก่ผู้ถือหุ้น แต่ในขณะเดียวกันถือเป็นการลดมูลค่าของหนี้สินของ

กจิการ เนื่องจากเป็นการเพิม่ความเสีย่งทีก่จิการไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ได ้และในทีสุ่ดการจ่าย

ปันผลจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงนิปันผลเป็นการส่ง

สญัญาณให้กบัผู้ถอืหุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกบัก าไรและกระแสเงนิสดในอนาคต ในกรณีที่บรษิัท

ประกาศลดเงนิปันผล โดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองในแง่ลบว่าโอกาสในการท าก าไรในอนาคต

ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหลักทรพัย์ของบริษัทลดลง จึงควรก าหนดนโยบายเงินปันผลที่

เหมาะสม (Optimal Dividend Policy) ทีจ่ะสรา้งความสมดุลระหว่างการจา่ยเงนิปันผลในปัจจุบนั

กบัการรกัษาผลก าไร เพื่อน าไปลงทุนต่อ สรา้งการเจรญิเติบโตในอนาคต และมผีลท าให้ราคา

หลกัทรพัยม์คี่าสูงตามเป้าหมาย (วราล ีทองพุ่มพฤกษา,2553) ซึ่งงานวจิยัของ กลักนก จนัทร์

พริม้ (2558) ได้ศึกษานโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากการศกึษา พบว่า ผลตอบแทนเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์

ในทางบวกต่อราคาตลาดของหุน้สามญัอย่างมนีัยส าคญัโดยการเปลีย่นแปลงในผลตอบแทนเงนิ

ปันผลที่เพื่มสูงขึ้น จะมีผลท าให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ท าการวเิคราะห์เพื่มสูงขึน้ตามไปด้วยท า ให้นักลงทุนสามารถน า

ประเดน็น้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนได้ 
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โครงสรา้งเงนิทุนที่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อกจิการ คอื การท าให้เกดิการประหยดัจาก

การใช้เงนิทุนให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถส่งผลไปถงึมูลค่าของกจิการที่จะสูงขึน้โดยผ่านทาง

ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งงานวิจัยของ อธิกา แรมวิโรจน์  (2549) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ของการอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return to Equity :ROE) และ

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to equity ratio :D/E Ratio)  กบัการเปลีย่นแปลงของ

ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ

สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยไ์ดด้ทีี่สุด โดยถ้าแหล่งเงนิทุนที่ส าคญัของ

บรษิัทมาจากการกู้ยมืเป็นจ านวนมาก เนื่องจากธุรกิจที่เลอืกศึกษานัน้มลีกัษณะที่ต้องใช้เงนิ

ลงทุนในการพฒันาเทคโนโลยเีป็นจ านวนมาก ซึง่เงนิทุนส่วนใหญ่ไดจ้ากการก่อหนี้ ท าใหต้้นทุน

ถวัเฉลี่ยทางการเงนิต ่าลง เนื่องจากต้นทุนจากการก่อหนี้จะต ่ากว่าต้นทุนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น 

จงึส่งผลกระทบให้ราคาหลกัทรพัยเ์พิม่สูงขึน้ ซึ่งจากการศกึษา สรุปได้ว่า บรษิัทที่มอีตัราส่วน

หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าจะมผีลการด าเนินงานทีด่กีว่าบรษิทัทีม่อีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้สงู 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัดา้นโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลว่าจะส่งผล

ต่อราคาหลกัทรพัย์หรอืไม่ โดยเลอืกบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่ม SET100 เนื่องจากราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มนี้ทีใ่ชแ้สดงระดบัและความเคลื่อนไหว

ของราคาหลกัทรพัย์ที่มมีูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)สูง การซื้อขายมสีภาพ

คล่องสงูอย่างสม ่าเสมอ และมสีดัส่วนผูถ้อืหุน้รายย่อยผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บรหิารในการเป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ด้านการจดัหาเงนิทุนและ

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั ใหส้ามารถสรา้งความมัง่คัง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของกจิการ  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนกบัราคาหลกัทรพัย์ 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายเงนิปันผลกบัราคาหลกัทรพัย์ 
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ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)                           ตวัแปรตาม(Dependent Variables)   

                               

            

  

ตวัแปรควบคุม (Control Variables) 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

สมมติฐานในการวิจยั 

จากการศึกษางานวิจยัในอดีตเกี่ยวกับโครงสร้างเงนิทุน  และราคาหลักทรพัย์ พบว่า 

โครงสร้างเงนิทุนมคีวามสมัพนัธ์เชิงลบกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยถ้าบรษิัทมหีนี้สินในสดัส่วนที่

มากกว่าส่วนของผู้ถอืหุ้น จะส่งผลให้ผู้ถอืหุ้นมคีวามเสี่ยงมากขึน้ เนื่องจากบรษิทัจะต้องน าเงนิ 

สดไปจ่ายดอกเบี้ยก่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปยงัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัให้ลดลง (วราล ี

ทองพุ่มพฤกษา,2552) และงานวจิยัของ จนัวมิล ติรบรรเจดิ(2551) พบว่า โครงสร้างเงนิทุนมี

ความสมัพนัธ์เชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย์ ผลมาจากตามหลกัการของทฤษฎีโครงสรา้งเงนิทุนที่

เหมาะสม (Trade-off Theory) ที่มีการก าหนดโครงสร้างเงนิทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ 

พจิารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการเลอืกใช้แหล่งเงนิทุน โดยคาดการณ์ว่าหากกจิการ

เลอืกใชเ้งนิทุนจากการก่อหนี้มากกน่็าทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์จากดอกเบีย้จา่ยในการลดภาระภาษ ี

แต่ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พบว่า บรษิทัส่วนใหญ่ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีม่ลีกัษณะของการก่อหนี้

ในสดัส่วนที่ต ่ากว่าส่วนของผู้ถือหุ้น โดยความสมัพันธ์ที่เป็นลกัษณะเชิงลบดงักล่าวนี้ให้ผลที่

สอดคล้องกบัหลกัการของทฤษฎีการจดัหาเงนิตามล าดบัขัน้ (Pecking Order Theory) ที่กล่าว 

ว่ากจิการควรที่จะก าหนดโครงสรา้งเงนิทุนโดยการเลอืกใช้แหล่งเงนิทุนจากภายในกจิการก่อน 

เมือ่ไมเ่พยีงพอจงึค่อยจดัหาแหล่งเงนิทุนจากภายนอกโดยการกูย้มื ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

 โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) 

 นโยบายเงินปันผล (Dividend Policy) 

 

 

 

 

ราคาหลกัทรัพย ์

(Stock  Price) 

 ขนาดของกิจการ (Size) 

 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

 ปีท่ีศึกษา 
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H1: โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย ์ 

จากการศกึษานโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยถา้อตัรา

การจ่ายเงนิปันผลมมีูลค่าทีสู่งขึน้จะมผีลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัมคี่าสูงขึน้ด้วย เนื่องจากการจ่ายปัน

ผลที่สูงก็จะท าให้ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์มากขึ้นท าให้ราคาหลกัทรพัย์

สูงขึน้ตามไปดว้ย (อธพิชัร ์โรจนวุฒฐิิตคิุณ,2554) และงานวจิยัของสุดธดิา ตรตีรง (2550) พบว่า

การประกาศจ่ายเงนิปันผลเป็นสิง่ที่นักลงทุนให้ความส าคญั เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าผู้บรหิารมี

ข้อมูลภายใน ดงันัน้การที่ผู้บรหิารตดัสนิใจประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิ่ม แสดงว่า บรษิัทมกี าไร

เพิม่ขึน้ในอนาคต จะเป็นการส่งสญัญาณที่ดใีห้แก่นักลงทุน ในทางตรงกนัขา้ม ถ้ากรณีที่บรษิัท

ประกาศลดเงนิปันผล จะเป็นการส่งสญัญาณในทางลบว่าผลการด าเนินงานของกจิการมแีนวโน้ม

ที่ลดลงซึ่งจะส่งผลให้ราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทลดลง (นรศิรา นันตาภิวฒัน์ ,2551) ผู้วิจยัจงึ

ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H2: นโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์ 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเรื่องปัจจยัทางด้านโครงสร้างเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคา

หลกัทรพัยก์รณีศกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ใช้

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 บรษิัท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560  รวม 192 ตัวอย่าง และตัด

ตวัอย่างทีเ่กดิความคลาดเคลื่อน (มคี่าคลาดเคลื่อนเท่ากบัหรอืมากกว่า +/-3) จ านวน 9 ตวัอยา่ง 

ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดเหลอื 183 ตวัอยา่ง 

ค านิยามศพัท์ 

 บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ในกลุ่ม SET100 

 SET100 หมายถงึ การเคลื่อนไหวของหุน้ทีม่าจากหุน้ 100 บรษิทั ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย SET100 จะเป็นการคดัเลอืกหุน้ทีต่รงตามเงือ่นไขทีสุ่ด 100 หุน้ 

ภายใตเ้งือ่นไขของตลาดหลกัทรพัย ์

หลกัทรพัย ์หมายถงึ หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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โครงสรา้งเงนิทุน(Capital Structure) หมายถงึ เงนิทุนระยะยาวที่น ามาใช้ในการด าเนินงานโดย

มแีหล่งทีม่าจากทัง้ภายในและภายนอก 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อประโยชน์แก่ผู้บรหิารใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจและวางนโยบาย กลยุทธ์การ

บรหิารจดัการทางดา้นการจดัหาเงนิและนโยบายเงนิปันผล ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มใน

ปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการท าธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อประโยชน์แก่นักลงทุน สามารถน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์แนวโน้ม

ของราคาหลกัทรพัย ์และใชข้อ้มลูการด าเนินงานและการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัเป็นเครื่องมอื

ในการตดัสนิใจลงทุน ซึง่จะช่วยป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนได้ 

3. เพื่อประโยชน์แก่นักศกึษาและบุคคลอื่นทัว่ไปในการศึกษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละนโยบายเงนิปันผลทีส่่งผล

ต่อราคาหลกัทรพัย ์



 
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่องปัจจยัทางด้านโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผล

ต่อราคาหลกัทรพัยก์รณีศกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 

100  ผูศ้กึษาน าเสนอแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

1.แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทฤษฎกีารจดัหาเงนิตามล าดบัขัน้ (Pecking Order Theory) 

 การวดัโครงสรา้งเงนิทุน 

 ทฤษฎโีครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม (Trade-off Theory) 

 ทฤษฎปีระสทิธภิาพตลาด (Efficient market hypothesis) 

 ทฤษฎแีบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรพัย ์

 การวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผล 

 2.งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการจัดหาเงินตามล าดับขัน้  (Pecking Order Theory) เป็นทฤษฎีที่มี

ความส าคญัในเรือ่งของการดูพฤตกิรรมการระดมทุนว่าเป็นไปตามหลกัการหรอืไม ่ซึง่จะมีผลต่อ

โครงสรา้งเงนิทุนของกจิการ โดยทฤษฎนีี้จะสามารถอธบิายถงึเหตุผลต่างๆของการระดมทุนใน

แต่ละรปูแบบได ้โดยมแีหล่งทีม่าจากทัง้ภายในและภายนอก ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ (วรกนัต์ ทอง

สว่าง,2554) 
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1.แหล่งเงนิทุนภายใน (Internal Fund) ได้แก่ ก าไรสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม เงนิทุน

ทีม่าจากส่วนของเจา้ของ แมว้่าการใช้เงนิทุนตนเองมาด าเนินธุรกจิเป็นเรื่องที่ด ีไม่มภีาระเรื่อง

ดอกเบีย้ แต่หากใชทุ้นตนเองเพยีงอย่างเดยีว อาจเสยีโอกาสและกลายเป็นขอ้จ ากดัในการขยาย

ธุรกจิได ้รวมทัง้ขาดโอกาสประหยดัภาษจีากการเป็นหน้ี 

2.แหล่งเงนิทุนภายนอก (External Fund) จะรวมทัง้หนี้สนิระยะสัน้และหนี้สนิระยะยาว 

ซึ่งเงนิทุนจากแหล่งนี้ ย่อมตามดว้ยภาระดอกเบี้ยจ่าย กจิการใดที่ด าเนินกจิการด้วยการพึ่งพงิ

เงนิทุนทีม่าจากแหล่งนี้มากเกนิไป ความเสีย่งทางฐานะการเงนิกจิการย่อมมสีูง ลกัษณะเงนิทุน

ประเภทนี้ เช่น เงนิเบกิเกนิบญัช ี, วงเงนิกูย้มืระยะยาว เป็นตน้  

โครงสรา้งเงนิทุน เป็นเรือ่งทีต่้องระวงัในการท าธุรกจิ เพื่อทีจ่ะบรหิารเงนิทุนใหม้สีดัส่วนที่

เหมาะสม อัตราส่วนทางการเงนิที่มีชื่อว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E ratio) 

สะท้อนความเสี่ยงโครงสร้างเงนิทุนธุรกิจว่าก าลงัพึ่งพิงเงนิทุนจากแหล่งใดมากน้อยเกินไป

หรอืไม ่ การค านวณหาค่า D/E ratio มรีายละเอยีดดงันี้ 

การวดัโครงสร้างเงินทุน 

อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) หรือ D/E Ratio เป็น

อตัราส่วนการเงนิที่ใช้ในการวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิของกิจการ (Leverage Ratio หรอื 

Financial Ratio) เสมือนเป็นการเปรยีบเทียบสัดส่วนโครงการสร้างเงินทุนของกิจการ จาก

แหล่งทีม่าระหว่าง “หนี้สนิรวม”และ “ส่วนของเจา้ของ” โดยมสีตูรค านวณดงันี้ (จรวยพร ฉันทจติ

ปรชีา,2559,หน้าที ่113) 

   𝐷/𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
หน้ีสนิรวม (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡)

สว่นของเจา้ของ (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
    

การเลือกใช้แหล่งเงนิทุนจากที่ใดนัน้ ย่อมมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

เนื่องจากแหล่งเงนิทุนแต่ละแห่งมตี้นทุนต่างกัน (รตันชยั พูนพฒันสุข ,2547) ดงันัน้จงึได้เกิด

แนวคดิในการหาระดบัโครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม (Optimal Capital Structure) เพื่อทีจ่ะน าให้

มูลค่าขององค์กรอยู่ในระดบัสูงสุด โดยสะท้อนผ่านทางราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่จะเพิม่ขึ้น

ไปสู่ระดับสูงสุด  กล่าวคือ นโยบายโครงสร้างเงนิทุนเป็นทางเลือกระหว่ างความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนซึ่งการก่อหนี้เพิ่มขึ้นก็จะท าให้ผู้ถือหุ้นมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นและส่งผลท าให้ราคา
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ตลาดของหุ้นสามญัลดลง แต่ในขณะเดียวกันเมื่ออัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้อตัรา

ผลตอบแทนทีค่าดหวงั ซึง่กค็อื ต้นทุนของเงนิทุนสูงขึน้เช่นกนั(ชลนิี ปรัชญาสนัติ,2547) ดงันัน้

เป้าหมายของการก าหนดโครงสรา้งเงนิทุน ก็คอื ความพยายามที่จะสรา้งความสมดุลระหว่าง

ความเสี่ยงและอตัราผลตอบแทน ซึ่งจะส่งผลถึงความมัง่คัง่สูงสุดให้กบัผู้ถอืหุ้น (ชวกร ชวเลศิ

ปัญญากุล และคณะ,2549)  

ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม (Trade-off Theory) ภายใต้ตลาดทีส่มบูรณ์และมี

ประสทิธภิาพ การจดัหาเงนิทุนของบรษิทัจะไม่มผีลต่อมูลค่าของบรษิัท แต่มูลค่าของบรษิัทจะ

ขึน้อยู่กบัความเสีย่งและการตดัสนิใจลงทุนของกจิการ แต่ตลาดในความเป็นจรงิเป็นตลาดที่ไม่

สมบูรณ์ เนื่องจากมกีารเกบ็ภาษ ีปัญหาต้นทุนเรื่องการเงิน (Financial Distress Problem) และ

ปัญหาเรื่องตวัแทน ดงันัน้จงึส่งผลใหก้ารตดัสนิใจในการจดัหาเงนิทุนมผีลต่อมลูค่าของบรษิทั ท า

ให้ทฤษฎีโครงสรา้งเงนิทุนที่เหมาะสม (Trade-off Theory) มกีารก าหนดโครงสรา้งเงนิทุนโดย

พิจารณาจากผลประโยชน์ที่ได้จากการก่อหนี้และต้นทุนของหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยกล่าวว่าแต่ละ

บรษิัทมีโครงสร้างเงนิทุนที่เหมาะสมและจะพยายามจัดหาเงินทุนตามโครงสร้างเงนิทุนที่

เหมาะสมของบรษิทั แนวคดิส าหรบัทฤษฎโีครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม แบ่งเป็น 2 ทาง คอื 

1.ประหยดัภาษี (Tax Shield) เป็นแนวคิดที่บรษิัทจะต้องเลอืกระหว่างประโยชน์ของ

หนี้สนิ กบัอตัราดอกเบีย้ทีสู่งขึน้ และตน้ทุนลม้ละลายทีเ่พิม่ขึน้เมื่อมหีนี้สนิมากขึน้ ดงันัน้กจิการ

ต้องปรบัสดัส่วนระหว่างหนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้นให้มสีดัส่วนทีเ่หมาะสมและท าใหมู้ลค่าของ

กจิการสงูสุด 

2.ต้นทุนของการมีตัวแทน (Agency Cost)  ทฤษฎีตัวแทนมองว่า มนุษย์ทุกคนใน

องคก์รย่อมมแีรงผลกัดนัทีจ่ะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัดว้ยกนั ทัง้สิน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอืฝ่าย

จดัการจะพยายามหาหนทางสรา้งมลูค่าสูงสุดใหก้บักจิการ กต่็อเมื่อพจิารณาแลว้เหน็ว่าหนทาง

นัน้เอื้ออ านวยประโยชน์ใหก้บัตนเองดว้ยสมมตฐิานทีอ่ยู่เบือ้งหลงัทฤษฎกีารเป็นตวัแทนกค็อื ผู้

เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการต่างมีความขัดแย้งทางด้าน

ผลประโยชน์ซึ่งกันและกนั โดยที่ผู้บรหิารหรอืฝ่ายจดัการจะสร้างอรรถประโยชน์สูงสุดให้กับ

ตวัเองโดยไม่ค านึงถงึว่าการกระท าเช่นนัน้จะก่อให้เกดิประโยชน์หรอืความมัง่คัง่สูงสุดแก่ตวัผู้

เป็นเจา้ของกจิการหรอืไม่ 
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     ความสมัพนัธใ์นทางธุรกจิเป็นความสมัพนัธ์ที่เกดิจากความยนิยอมพรอ้มใจระหว่าง

บุคคลสองฝ่าย โดยทีบุ่คคลฝ่ายหนึ่งคอื ตวัแทน (Agent) ตกลงทีจ่ะท าการในฐานะทีเ่ป็นตวัแทน

ให้กบัอกีฝ่ายหนึ่งที่เรยีกว่า ตวัการ(Principal) โดยที่แต่ละฝ่ายย่อมมแีรงจูงใจที่จะตดัสนิใจที่จะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว ความขัดแย้งกันในผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นเมื่ อแต่ละฝ่าย

ด าเนินการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองกล่าวคอื ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้มอบหมายให้ผู้บรหิาร

ด าเนินการแทนตนการที่ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถล่วงรูข้อ้มูลการตดัสนิใจของผู้บรหิารย่อมท าให้เกดิ

ต้นทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการขึ้น (Agency Costs) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการ

ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และตน้ทุนในการจงูใจใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจด าเนินการที่

ไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ (วรศกัดิ ์ทุมมานนท,์ 2543) 

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด  การวเิคราะหต์ามทฤษฎตีลาดทีม่ปีระสทิธิภาพ (Efficient 

Market Hypothesis) หรอื EMH เป็นตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ ซึ่งเชื่อว่ามูลค่าที่ควรเป็นของหุ้น

เท่ากบัราคาตลาดเสมอแสดงใหเ้หน็ว่าการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

จะเป็นข้อมูลสะท้อนข่าวสารอย่างสมบรูณ์ หากการตดัสนิใจซื้อขายหุ้นของนักลงทุนในตลาด

ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการคาดคะเนด้วยเหตุผล (Rational Expectations) ราคาหลกัทรพัย์จะ

ปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงอย่างรวดเรว็เมื่อมขีอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา ดงันัน้จงึไม่มใีครสามารถ

ท าก าไรเกนิปกตไิด ้ผลก าไรทีน่ักลงทุนไดร้บัจะเป็นก าไรในระดบัปกต ิ(Normal Profit) สามารถ

กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรพัย์จะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจยัพื้นฐานของบรษิัท เรยีกตลาดทุนลกัษณะนี้ว่า ตลาดที่มปีระสทิธภิาพใน

การถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสาร หรอื ตลาดที่นักลงทุนใช้คาดการณ์ในตวัแปรทีม่ผีลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัยแ์บบคาดคะเน สามารถจ าแนกความมปีระสทิธภิาพของตลาดจากพฤตกิรรมข่าวสาร

ขอ้มลูไดเ้ป็น 3 ระดบัดงันี้ (ดนยักานต ์อนิทพงษ์,2553) 

1. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต ่ า (The Weakly Efficient Market) เป็นตลาด

หลกัทรพัยท์ี่ราคามกีารเคลื่อนไหวอย่างสุ่มและมคีวามยดืหยุ่นต ่า เนื่องจากนักลงทุนสามารถ

ศกึษาขอ้มลูดา้นราคาไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนัและขอ้มลูดา้นราคามน้ีอยจงึไม่มใีครเอาเปรยีบใครได้

จากขอ้มลูดา้นราคา ท าใหก้ารเปลีย่นแปลงของราคาในอดตีเป็นไปโดยไมอ่าจคาดคะเนได ้ราคา

หุน้ในปัจจุบนัจงึมกีารเคลื่อนไหวแบบเชงิสุ่ม คอืตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบัต ่านี้ถือว่าขอ้มูล

ด้านราคาและปรมิาณการซื้อขายหุ้นในอดตีไม่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเน

แนวโน้มราคาหุ้นในอนาคตได้ ซึ่งตลาดประเภทนี้เน้นให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นโดยวธิทีี่เรยีกว่า
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“buy and hold investment “หมาย ถึงการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่มรีาคาเท่าหรอืต ่ากว่ามูลค่าที่

แทจ้รงิของตลาดทีม่กีารคาดคะเนไวแ้ละถอืหุน้นัน้ไวร้อใหร้าคาสูงขึน้ ถอืเป็นการลงทุนระยะยาว 

ซึง่นอกจากจะไดก้ าไรทีเ่รยีกว่า ก าไรจากการขายแลว้ยงัไดเ้งนิปันผลอกีดว้ยการทดสอบความมี

ประสทิธภาพของตลาดในระดบันี้จงึเป็นการทดสอบว่าขอ้มลูข่าวสารดา้นราคาในอดตีสามารถที่

จะใชค้าดคะเนราคาหุน้ในอนาคตได้หรอืไมโ่ดยพจิารณาจากความคลาดเคลื่อนทีม่คีวามสมัพนัธ์

กนั (Serial Correlation) หรอืวดัการเปลีย่นแปลงของราคาในลกัษณะของช่วงวิง่ (Run Test)  

2. ตลาดหลักทรัพ ย์ที่ มีป ระสิทธิภ าพ ระดับปานกลาง (Semi-Strong Efficient 

Market) เป็นตลาดหลกัทรพัย์ที่ราคาเป็นตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชน

ทัว่ไป ราคาดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออุปสงค์และอุปทานของหุ้นเปลี่ยนไปเมื่อใดรบัขอ้มูล

ข่าวสารใหม่ๆ จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่  เช่น ถ้าบรษิัทใดประกาศแตกหุ้น(Stock Split) 

ข่าวสารเหล่านี้จะมกีารเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอย่างรวดเรว็โดยนักลงทุนจะประเมนิมลูค่า

ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัไม่และราคาหุน้กจ็ะปรบัตวัทนัทใีนระหว่างทีม่ขีอ้มลูข่าวสารใหม่

นี้นักวเิคราะหก์ารลงทุนจะมกีารประเมนิมลูค่าหุ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึง่การประเมนินี้ถอืว่าเป็น

การประเมนิมลูค่าขัน้พืน้ฐาน 

    ตลาดหลกัทรพัยท์ีม่คีวามยดืหยุ่นปานกลางนี้จะมกีารน าขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อราคา

หุ้นมาค านวณราคาพื้นฐานของหลักทรพัย์แต่ละตัวอย่างรวดเร็ว ดังนัน้การทดสอบความมี

ประสทิธภิาพในระดบัน้ีเป็นการทดสอบเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะชนทีอ่อกมา

ใหมท่ าใหร้าคาหุน้ปรบัตวัตอบสนองต่อขอ้มลูข่าวสารทีเ่ขา้มา 

3. ตลาดหลักทรพัย์ที่มีประสิทธิภาพสูง (The Strongly Efficient Market) จะมีความ

ยดืหยุ่นมากซึ่งตลาดหลกัทรพัยท์ี่มปีระสทิธภิาพในระดบันี้ ราคาเป็นตวัสะท้อนข้อมูลข่าวสาร

ใหม่ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั ้น แต่ยงัรวมถึงข้อมูลที่ไม่

เปิดเผยอีกด้วย (Inside Information) หมายความว่า ไม่มใีครมอี านาจผูกขาดในการใช้ข้อมูล

ภายใน (Inside) เพื่อสร้างก าไรที่ปกติได้ ถึงแม้ว่าจะมขี้อมูลภายในก็ไม่สามารถน ามาใช้สรา้ง

ราคาได ้เพราะทุกคนรูข้อ้มลูภายในอยา่งรวดเรว็เหมอืนกนั 

งานวจิยัของสุนิสา ชชูื่น,วรรณรพ ีบานชื่นวจิติร (2553) ไดศ้กึษาถงึความมปีระสทิธภิาพ

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่าตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมปีระสทิธภิาพ

ของตลาดในระดบัต ่า 
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ทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรพัย ์

     ทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ :Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ระดับความเสี่ยงแบบจ าลอง CAPM นี้ เน้นสนใจในความเสี่ยงที่ เป็นระบบของ

หลกัทรพัยเ์นื่องจากอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าหากการกระจายการลงทุนในหลกัทรพัย ์ใหห้ลากหลาย

ขึน้จะสามารถก าจดัความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบได้ความเสี่ยงใน CAPM นัน้ หมายถึงความเสี่ยง

เป็นระบบ (Systematic risk) โดยจะใช้ค่า (𝛽) เป็นตัวแทน เมื่อค่าเบต้า (𝛽) น้อยกว่า 1 

หมายความว่าหลกัทรพัย ์นัน้มคีวามเสี่ยงมากกว่าหลกัทรพัยท์ี่มคี่าเบต้า (𝛽) มากกว่า 1 ความ

เสีย่งของแต่ละหลกัทรพัยว์ดัไดจ้าก การเปรยีบเทยีบความเสีย่งของหลกัทรพัยน์ัน้กบัความเสีย่ง

ในตลาดและการวดัความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์ดไม่อาจเทยีบกบัตวัเองได้

เพราะไม่สามารถน าค่าสถตินิี้ไปวดัเปรยีบบเทยีบกบัความแปรปรวนของหลกัทรพัยต์วัอื่นไดจ้งึ

ใช้การวดัความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลกัทรพัย์นัน้เทยีบกบัผลตอบแทนของตลาด

ความเสี่ยงของหลกัทรพัย์แต่ละตัวเป็นค่าความแปรปรวนของหลกัทรพัย์และของตลาดจาก

หลกัทรพัยใ์ดๆ 

แบบจ าลอง CAPM 

คือแบบจ าลองที่ใช้ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งพิจารณาให้

เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ แบบจ าลอง CAPM มตีวัแบบดงันี้ 

𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

โดยที ่  𝑅𝑖 = อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์ i 

 𝑅𝑓 = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีป่ราศจากความเสีย่ง 

 𝑅𝑚 =อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวข้องกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด 

 𝛽 = ค่าเบตา้ ของหลกัทรพัย ์i 

การวิเคราะหปั์จจยัพื้นฐาน 

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน การวเิคราะห์หลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นแนวคดิที่

มุ่งวเิคราะหปั์จจยัทีก่ าหนดอตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน รวมไปถงึมลูค่าของ

หลกัทรพัย์ โดยจะวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานจะท าได้ 2 รูปแบบคือ 1) วิเคราะห์แบบบนลงล่าง 

(Top-Down Approach) กล่าวคือ เริ่มวิเคราะห์จากสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป วิเคราะห์
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อุตสาหกรรม ตลอดจนวเิคราะหบ์รษิทั เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ผลการด าเนินงานของบรษิทัใน

อนาคต 2) วเิคราะห์แบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) คอืการวเิคราะห์ขอ้มูลรายบรษิัท

ก่อน จากนั ้นน าบริษัทที่มีความน่าสนใจ ไปวิเคราะห์ว่าน่าลงทุนหรือไม่โดยดูจากการ

อุตสาหกรรมที่บรษิัทนัน้อยู่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจด้วย (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย , 

2558) 

การวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ (Economic Analysis) การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเป็น

การดูสภาพเศรษฐกิจในอดีตจนถึงปัจจุบัน และพยากรณ์เศรษฐกิจในอนาคต ทัง้เศรษฐกิจ

ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งรวมไปถึง การวิเคราะห์วฏัจกัรของเศรษฐกิจ ตลอดจน

นโยบายด้านเศรษฐกจิของรฐับาลว่ากระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัหรอืไม่อย่างไร ซึ่ง

การวเิคราะหส์ภาพเศรษฐกจิถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญั เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิส่ง

ผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ไม่เท่ากันบางอุตสาหกรรมอาจจะได้รบัผลกระทบน้อยบาง

อุตสาหกรรมอาจจะไดร้บัผลกระทบมาก 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป็นการ

วิเคราะห์วงจรของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโต รวมถึงความรุนแรงในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม ทัง้นี้มปัีจจยัหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการแข่งขนั และ

นโยบายของรฐับาลว่าส่งผลดา้นบวกหรอืลบต่อบรษิทัในอุตสาหกรรมนัน้ เป็นตน้ 

การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) ในการวิเคราะห์บริษัทโดยทัว่ไปจะมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละช่วงเวลาและแนวโน้มในระยะที่

ผ่านมา ซึ่งจะช่วยใหน้ักลงทุนสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการเลอืกหุน้ทีจ่ะเขา้ลงทุน และรองรบั

การตดัสนิใจซือ้ขาย หรอืปรบัเปลีย่นพอรต์ การลงทุนได ้โดยจะขายหุน้ทีม่ผีลการด าเนินงานไม่

ดหีรอืมแีนวโน้มของผลการด าเนินงานแย่ลง และจะเลอืกซื้อหุ้นที่มผีลการด าเนินงานดภีายใต้

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานการวิเคราะห์หลกัทรพัย์โดยใช้ปัจจยัพื้นฐานเป็น

แนวคดิที่มุ่งวเิคราะห์ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดราคาหลกัทรพัย ์อตัราผลตอบแทน และความเสี่ยง

จากการลงทุน ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆดงักล่าวไดแ้ก่ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกจิ ภาวะการเมอืง ปัจจยั

ด้านภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง และปัจจยัที่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานรวมทัง้ฐานะทางการ

เงนิของบรษิัทผู้ออกหลักทรพัย์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ตามแนวคิดการ
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วเิคราะหปั์จจยัพื้นฐานคอื การก าหนดมูลค่าที่แท้จรงิของหลกัทรพัยเ์ปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด

ของหลกัทรพัยน์ัน้และตดัสนิใจซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

แนวคิดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 

พรพรหม ภักตร์เป่ียม (2554,หน้า 13) กล่าวว่า เงนิปันผล หมายถึง ค่าตอบแทนที่

บรษิัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมกัเป็นการกระจายก าไร เมื่อบรษิัทได้ก าไรหรอืส่วนเกิน บรษิัท

สามารถน าไปลงทุนในธุรกิจต่อเรยีกก าไรสะสม หรอืสามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้บรษิัทอาจ

สงวนก าไรหรอืส่วนเกนิส่วนหนึ่ง และจ่ายส่วนที่เหลอืเป็นเงนิปันผล การจ่ายปันผลแก่ผู้ถอืหุ้น

อาจสามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภท 2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงนิสด (Cash dividend) กจิการจะจ่ายปันผลเป็นเงนิสด โดยก าหนด

เป็นอัตราการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรต่อหุ้น จะท าให้ก าไรสะสมและเงนิสดของบรษิัทลดลง 

ดงันัน้ การจา่ยเงนิสดปันผลต้องระวงัไม่ใหจ้่ายมากเกนิไป จนท าใหก้ระทบเงนิทุนหมุนเวยีนและ

สภาพคล่องของบรษิทัได ้

 (2) จ่ายปันผลเป็นหุ้น (Stock dividend) ส าหรบักจิการที่มผีลประกอบการด ีแต่มคีวาม

จ าเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอื กิจการมคีวามต้องการทีจ่ะใชเ้งนิ

ส าหรบัการลงทุนในอนาคต ซึง่น ามาสู่ก าไรทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตได้ กจิการอาจเลอืกจ่ายปันผลใน

รปูหุ้นปันผล แทนทีจ่ะต้องไปกู้เงนิจากธนาคาร และเสยีดอกเบีย้ (ศริยิศ จุฑานนท์ , 2556) โดย

จ่ายหุ้นปันผลให้ผู้ถอืหุ้น ตามอตัราส่วนของจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนถอือยู่ ซึ่งการจ่ายปัน

ผลเป็นหุน้นัน้จะส่งผลใหจ้ านวนหุน้ในมอืของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ แต่สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัของ

ผูถ้อืหุน้แต่ละคนไมเ่ปลีย่นแปลง 

การจ่ายปันผลเป็นหุน้ เป็นประโยชน์ทัง้ส าหรบับรษิทัและผูถ้อืหุน้ในส่วนของบรษิทั การ

จา่ยปันผลเป็นหุน้ ท าใหบ้รษิทัสามารถรกัษาสภาพคล่องโดยเกบ็เงนิสดไวส้ าหรบัการลงทุนและ

ขยายกิจการโดยไม่ต้องหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งเงินทุนข้างนอก ซึ่งอาจมีต้นทุนสู งกว่า 

นอกจากนี้การจ่ายหุน้ปันผลยงัเป็นการดงึดูดให้นักลงทุนสนใจถงึแมจ้ะไม่ได้จ่ายปันผลเป็นเงนิ

สดก็ตาม ในส่วนของนักลงทุนเมื่อได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นในรปูของหุน้ปันผล อาจ

น าหุน้ทีไ่ดร้บัไปขายเพื่อเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอื ถอืหุน้นัน้ไวเ้พื่อผลตอบแทนในระยะยาว 
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การจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึ้นต่อเมื่อเชื่อว่าบรษิัทสามารถรกัษาระดบัการจ่ายเงนิปันผลที่

เพิม่ขึน้ได้ต่อไปในอนาคต ดงันัน้ ปัจจยัที่ผู้บรหิารให้ความส าคญัในการตดัสนิใจจ่ายเงนิปันผล 

คอื ผลก าไรในอนาคตของบรษิัท นักลงทุนมขี้อมูลที่เกี่ยวกบัแนวโน้มของบรษิัทในอนาคตไม่

แตกต่างไปจากผู้บรหิารของบรษิัท แต่ในความเป็นจรงิแล้วผู้บรหิารมขี้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

แนวโน้มของบรษิัทมากกว่าผู้ลงทุนภายนอก เนื่องจากผู้บรหิารไม่สามารถที่จะประกาศขอ้มูล

ทัง้หมดเกีย่วกบับรษิทัใหต้ลาดทราบได ้เนื่องจากคู่แขง่อาจใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูในการแข่งขนั

กับบริษัท จึงก่อให้เกิดความไม่สมมาตรกันของข้อมูลระหว่างผู้บริหาร และนักลงทุน 

(Asymmetric information) เมื่อบรษิัทจ่ายเงนิปันผลมากกว่าที่นักลงทุนคาดไว้จะเป็นการส่ง

สญัญาณว่าผู้บรหิารคาดว่าก าไรในอนาคตจะสูงขึ้น นักลงทุนมองว่า เมื่อผู้บรหิารคาดการณ์ว่า

บรษิทัจะมผีลก าไรในอนาคตที่สูงขึน้เพยีงพอที่จะท าให้บรษิทัเตบิโตต่อไปได้ในระยะยาว จะส่ง

สญัญาณไปให้นักลงทุนรบัรู้โดยผ่านการประกาศจ่ายปันผลที่สูงขึ้น เนื่องจากการประกาศจ่าย

ปันผลจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลประกอบการของบรษิทัในอนาคตในทางตรงกนัขา้ม หาก

มกีารประกาศจ่ายปันผลลดลง นักลงทุนอาจมองว่าเป็นสญัญาณจากผู้บรหิารว่าก าไรในอนาคต

จะลดลง ซึง่ตลาดกจ็ะตอบสนองกบัสญัญาณนี้เมื่อมกีารจ่ายปันผลมากกว่าทีน่ักลงทุนคาดไว ้นัก

ลงทุนรบัรูถ้งึสญัญาณการคาดการณ์ก าไรที่อาจสูงขึน้ในอนาคต ราคาหุน้สามญัก็จะเพิม่ขึน้ แต่

ราคาก็อาจลดลงได ้หากนักลงทุนรูภ้ายหลงัว่าการ ประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้นัน้ เป็นผลมา

จากการทีบ่รษิทัไมม่โีครงการน่าลงทุนแลว้ 

2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

อธกิา แรมวโิรจน์ (2549) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลง

ของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return on Asset :ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วน

ของเจา้ของ (Return to Equity :ROE) และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to equity 

ratio :D/E Ratio) กบัการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศกึษาบรษิทัในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ. 2545 

ถงึไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ. 2549 โดยการศกึษาเป็นรายไตรมาส ผลจากการศกึษาพบว่า อตัราส่วน 

ROA ROE และ D/E Ratio มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรพัย์ โดยที่

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจ้าของสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ได้ดี

ทีสุ่ดซึ่งงานวจิยัดงักล่าวมาการตัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัสาเหตุที่ท าให้อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ

เจ้าของมีความสมัพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ได้อย่างมีนัยส าคัญว่าเกิดจาก



16 
 

 

ลักษณะของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะต้องใช้เงินทุนในการพัฒนา

เทคโนโลยเีป็นจ านวนมาก โดยแหล่งเงนิทุนที่ส าคญัของบรษิัทมาจากการกู้ยมืเงนิเป็นจ านวน

มากท าให้ต้นทุนถวัเฉลี่ยทางการเงนิต ่าลง เนื่องจากต้นทุนจากการก่อหนี้จะต ่ ากว่าต้นทุนจาก

ส่วนของผูถ้อืหุน้ จงึส่งผลกระทบใหม้ลูค่าหุน้เพิม่สงูขึน้  

 สุดธดิา ตรตีรง (2550) ได้ศึกษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลที่มผีลต่อราคา

หลกัทรพัย ์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการศกึษาเหตุการณ์ประกาศจา่ยเงนิปัน

ผล ของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในดชันี SET100 ในช่วงปี 2548-2551 จ านวน 530 ตวัอย่าง แบ่ง

เหตุการณ์ตามลกัษณะการจ่ายเงนิปันผล และ แบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม วธิกีารวิเคราะห์

ขอ้มูลใช้ทฤษฎแีบบจ าลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกนิปกต ิอตัราผลตอบแทนเกนิปกตสิะสม

ในช่วงก่อนการประกาศ ระหว่างการประกาศ และหลงัการประกาศจ่ายเงนิปันผล ตามล าดบั 

จากนัน้เปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มโดยใช ้ANOVA Test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า เกดิผลตอบแทนเกนิปกตเิฉลี่ยสะสมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทัง้สามช่วง 

แสดงว่ามนีักลงทุนได้ผลตอบแทนเกินปกติในทุกช่วงของการประกาศจ่ายเงนิปันผล ดงันัน้ 

ถึงแม้ว่าจะเกิดผลตอบแทนเกินปกติช่วง ประกาศจ่ายเงนิปันผล แต่ผลตอบแทนเกินปกติ

ดงักล่าวยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง สะทอ้นใหเ้หน็ว่าตลาดทุนไทยไมม่ปีระสทิธภิาพในระดบัปาน

กลาง 

  ภณิดา สจัจะเดชาชยั (2550) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลง

ของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return on Asset :ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วน

ของเจา้ของ (Return to Equity :ROE) และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to equity 

ratio :D/E Ratio)  กบัการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศกึษาในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์รายไตรมาสช่วงปี  พ.ศ. 2546-2548 รวมเป็นจ านวน

ทัง้สิน้ 360 รายการ พบว่าอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัต่อการเลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์สรุป

ไดว้่า การเปลีย่นแปลงของอัตราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงราคา

หลกัทรพัยใ์นหมวดอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะที่การเปลีย่นแปลงในอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยห์มวดอุตสาหกรรมดงักล่าว อาจเพราะนักลงทุนสนใจในการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ เนื่องจากอัตราส่วนดงักล่าวจะเน้นถึง



17 
 

 

ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ รวมไปถึงความสามารถในการบรหิารสนิทรพัย์ของ

กจิการ และในสมการสนิทรพัยน์ัน้มรีายการหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมอยู่ดว้ย ท าใหใ้นการ

วเิคราะห์ผลตอบแทนจากสินทรพัย์เป็นการวิเคราะห์ไปถึงฐานะทางการเงนิของกิจการด้วย 

ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ไม่ได้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่

แทจ้รงิของกจิการ 

  ทศพร ศรสีมโพธ(ิ2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม ค้า

ปลกี โดยปัจจยัทางเศรษฐกจิทีน่ ามาศกึษา คอื ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) อตัราเงนิ

เฟ้อ (INF) อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั (EX) ดชันีความเชื่อมัน่ ผูบ้รโิภค 

(CCI) ซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมทิี่เป็นรายเดอืน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ละด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการคา้ปลกี โดยแยกวเิคราะหเ์ป็นรายบรษิทั จ านวน 5 

บรษิทั โดยวธิกีารสรา้งสมการเสน้ตรงเชงิถดถอด (Multiple Linear Regressions) ด้วยวธิกี าลงั

สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares - OLS) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทาง

เศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย์กลุ่มค้าปลีก จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อราคา

หลักทรพัย์กลุ่มค้าปลีก คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัยบ์รษิทั ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) ราคา

หลกัทรพัยบ์รษิทั บิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ราคาหลกัทรพัยบ์รษิทั สยามแมค็โคร 

จ ากดั (มหาชน) ดชันีความเชื่อมัน่ ผู้บรโิภค (CCI) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคา

หลกัทรพัย์บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มี

ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ราคาหลกัทรพัย์บรษิัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จ ากัด 

(มหาชน) โดยทดสอบ ณ ระดับ นัยส าคัญ 0.05 และมีทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ปฐมพงศ์ ฉันทศรวีโิรจน์ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยห์มวดพาณิชย ์โดยปัจจยัทางเศรษฐกจิที่น ามาศกึษา คอื อตัราการเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั(EXC) อตัราการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงาน (UNE) อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของดชันีราคาหลกัทรพัย์หมวดพาณิชย์ (COM) อตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันี

มูลค่าการค้าปลีกทัว่ประเทศ (RSI) โดยจะท าการศึกษาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 

เดอืน ธนัวาคม จ านวน 60 เดอืน กลุ่มตวัอย่างเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยห์มวด



18 
 

 

พาณชิย ์โดยแยกวเิคราะหเ์ป็นรายบรษิทั จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัยข์องหมวดพาณิชย ์ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ได้แก่ หลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ซพี ีออลล ์จากดั (มหาชน):CPALL คอื อตัราการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

(GDP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานไว้และอัตราการ

เปลีย่นแปลงของดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดพาณิชย ์(COM) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั

และเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้หลกัทรพัยข์องบรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน):

BIGC คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดชันีมูลค่าการค้าปลีกทัว่ประเทศ (RSI) และอัตราการ

เปลีย่นแปลงของดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดพาณิชย ์(COM) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั

และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้หลกัทรพัยข์องบรษิทั สยามแมค็โคร จากดั (มหาชน):MAKRO 

คอื อตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดพาณิชย์ (COM) มคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัและเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ส่วนปัจจยัที่ไม่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยข์องหมวดพาณิชย ์ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 คอื อตัราการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั (EXC) และอตัราการเปลีย่นแปลงของอตัรา

การว่างงาน 

กลักนก จนัทรพ์ริม้ (2558) ไดท้ าการศกึษานโยบายเงนิปันผลทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์

ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาอทิธพิลของนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและศึกษาความสมัพันธ์ของนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นการศึกษาเชงิส ารวจ 

(Survey Research) โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมขิองบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล

ต่อเนื่อง 3 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 จ านวน 100 บรษิัท ได้แก่ ขอ้มูลรายชื่อบรษิัท

จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ งบการเงิน จากแบบ 56-1 และจากข้อมูลใน 

SETSMART ไดข้อ้มูลในการวเิคราะหท์ัง้หมด 300 ขอ้มูล แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยสถติิ

เชงิพรรณนา เพื่อดูค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ต ่าสุด และค่าเบี่ยงเบนของตวัแปร ส่วนสถติิ

เชิงอนุมานเพื่อหาความสมัพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา ใช้การวเิคราะห์สมการถดถอย

เชงิซอ้น (Multiple Regressions) ผลการศกึษาพบว่านโยบายเงนิปันผลมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์

ของกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีท่ าการวเิคราะหเ์ฉพาะตวัแปร 

ผลตอบแทนเงนิปันผลเท่านัน้ โดยพบว่า ผลตอบแทนเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกต่อ
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ราคาตลาดของหุ้นสามญัอย่างมนีัยส าคญัโดยการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนเงนิปันผลที่เพื่ม

สูงขึ้นจะมผีลท าให้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยที่ท าการวิเคราะห์เพื่มสูงขึน้ตามไปด้วยท าให้นักลงทุนสามารถน าประเด็นนี้ไปใช้

เป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อตัราการจ่ายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มต่อราคาตลาดของหุ้นสามญั 

เป็นไปไดว้่า ถ้าบรษิทัเพิม่อตัราการจ่ายเงนิปันผล จะท าใหผู้ถ้อืหุน้เกบ็หุน้นัน้ไว ้ไมต่้องการขาย

หุ้นท าให้การซื้อขายหุ้นไม่เคลื่อนไหว ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบรษิทันัน้ลดต ่าลง 

ในทางตรงกนัขา้มหากหุ้นนัน้ มอีตัราการจ่ายเงนิปันผลที่ลดลงก็ย่อมท าให้นักลงทุนไม่มคีวาม

ต้องการที่จะลงทุนในหุ้นนั้นเน่ืองจากผลตอบแทนที่ได้รบัในรูปเงนิปันผลลดลง ผู้ถือหุ้นอาจเท

ขายหุ้นเพื่อท าก าไรในรูปของก าไรส่วนเกนิทุน ส่งผลท าให้ราคาหลกัทรพัย์ยิง่ลดต ่าลง นี่ก็เป็น

อกีลกัษณะหนึ่งทีอ่าจเป็นไปไดแ้ต่อยา่งไรกต็ามการคน้พบนี้ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ

ชาลนิี แสงสรอ้ย (2558).ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรพัย์

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศกึษากลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2551 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.

2557 และพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์คือ อัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม และอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม มนีัยส าคญัทศิทาง

ตรงกันข้ามกันกับราคาหลกัทรพัย์ตามล าดับ ในขณะที่อัตราส่วนทางการเงนิอื่นๆ นัน้ไม่มี

ความสมัพนัธต่์อราคาหลกัทรพัย ์และพบว่าการเจรญิเตบิโตคาดหวงัซึง่วดัโดยสดัส่วนค่าใชจ้่าย

สนิคา้ทุนต่อสนิทรพัยร์วม และขนาดของกจิการซึ่งวดัโดยสนิทรพัยร์วมในรูปของ Logarithm มี

ผลกระทบในเชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั 

 

  



 
 

 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 

ในบทนี้จะกล่าวถงึระเบยีบวธิกีารที่ใชศ้กึษาในเรื่องปัจจยัทางดา้นโครงสรา้งเงนิทุนและ

นโยบายเงนิปันผลทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ โดยประมวลขอ้มลูทางสถติ ิและน าค่าสถติขิองตวั

แปรผ่านรปูแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณและน ามาทดสอบสมมตฐิานรวมถงึวเิคราะหข์อ้มลู

สถติ ิเพื่อแปรผลขอ้มูลการศกึษา ซึ่งผู้วจิยัได้ก าหนดแนวทางในการวจิยั ได้แก่ ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วเิคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวจิยันี้ได้ท าการศึกษาบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย

เลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET100 ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา ไมน้่อยกว่า 4 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2557 - พ.ศ. 2560 ที่ไม่รวมบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ ได้แก่ หมวดธุรกิจการ 

ธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย์ และประกันภยัและประกันชวีิต ทัง้นี้ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจใน

อุตสาหกรรมดงักล่าว มโีครงสรา้งทางการเงนิ และการด าเนินงานแตกต่างจากธุรกจิอื่น ขอ้มลูใน

การศกึษารวบรวมจากรายงาน ขอ้มลูงบการเงนิจากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-

1) และรายงานข้อมูลจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์(www.sec.or.th) ฐานข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากัด 

(www.settrade.com) และข้อมูลจาก เว็บ ไซต์ ของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย 

(www.setsmart.com) แสดงผลขอ้มลูราคาซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละดชันียอ้นหลงั จ านวนบรษิทัใน

กลุ่ม SET100 แบ่งได ้ดงัตารางที ่1  

 

http://www.sec.or.th/
http://www.setsmart.com/
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ตารางที ่1 การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง บรษิทัในกลุ่ม SET100 

จ านวนบรษิทั จากขอ้มลูรายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่ม SET100 

100 บรษิทั 

หัก    บริษัทที่อยู่ ไม่ครบ ในช่วง 2557-2560(เนื่ องจากมีการออกจากตลาด  
หลกัทรพัยก่์อนปี 2560) 
บรษิทัทีเ่พิง่จดทะเบยีนเขา้ใหม่ 
หมวดธุรกจิธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย ์

22 บรษิทั 
 

21 บรษิทั  
9 บรษิทั 

รวม 48 บรษิทั 

จากตารางที ่1 รายชื่อบรษิทัของกลุ่มตวัอยา่งแสดงไดด้งัตารางที ่2 

ตารางที ่2 รายชื่อบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง 

ล าดบั หลกัทรพัย ์ รายช่ือบริษทั 
1  AAV  บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2  ADVANC  บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
3  AMATA  บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
4  AOT  บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
5  AP  บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
6  BANPU  บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
7  BCP  บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
8  BEC  บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
9  BH  บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 
10  BLAND  บรษิทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
11  BTS  บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
12  CENTEL  บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
13  CK  บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
14  CPALL  บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
15  CPF  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
16  CPN  บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่2 รายชื่อบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ล าดบั หลกัทรพัย ์ รายช่ือบริษทั 
17  DELTA  บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
18  DTAC  บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
19  EGCO  บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
20  GLOW  บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
21  GUNKUL  บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
22  HMPRO  บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
23  INTUCH  บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
24  IRPC  บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
25  ITD  บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
26  IVL  บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
27  KCE  บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 
28  LH  บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
29  LPN  บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
30  MAJOR  บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
31  MINT  บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
32  PTT  บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
33  PTTEP  บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
34  PTTGC  บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
35  QH  บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
36  ROBINS  บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 
37  SCC  บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 
38  SIRI  บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
39  SPALI  บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
40  STEC  บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
41  STPI  บรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 
42  THAI  บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
43  THCOM   บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่2 รายชื่อบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ล าดบั หลกัทรพัย ์ รายช่ือบริษทั 
44  TOP  บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
45  TPIPL  บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
46  TRUE  บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
47  TTA  บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) 
48  VGI   บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 
ทีม่า:  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าจ านวนบรษิัทที่ศึกษาเป็นตัวอย่างทัง้หมด 48 บรษิัท 

จ านวน  4 ปี เท่ากบั 192 ตวัอย่าง และตดัตวัอย่างที่เกดิความคลาดเคลื่อน (มคี่าคลาดเคลื่อน

เท่ากบัหรอืมากกว่า +/-3) จ านวน 9 ตวัอยา่ง ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดเหลอื 183 ตวัอยา่ง 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 1.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

   1.1 ราคาหลกัทรพัย ์(Stock Price)  

ใชร้าคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่ม SET100 โดยใช้ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ณ 

วนัทีส่่งงบการเงนิ ซึง่น าขอ้มลูวนัทีส่่งงบการเงนิมาจากข่าวใน www.setsmart.com 

 2.ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 

  2.1 โครงสรา้งเงนิทุน (Capital Structure)   

การวดัโครงสรา้งเงนิทุนใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ D/E ratio หมายถงึ อตัราส่วนหนี้สนิต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น  D/E ที่สูงนัน้ก็ย่อมเป็นการบอกว่าบรษิัทนัน้มภีาระหนี้สินสูง  และในทาง

กลบักนั D/E ต ่ากค็อืมภีาระหนี้สนิต ่า แต่การทีบ่รษิทัมหีนี้สนิสูงนัน้ไม่ไดแ้ปลเป็นสญัญาณไม่ดี

เสมอไปเพราะเราอาจจะต้องมองว่าบรษิทันัน้ๆ อาจจะมกีารกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อน ามา

ลงทุนในธุรกจิใหม ่หรอื ขยายกจิการ  การค านวณ D/E ratio มรีายละเอยีดดงันี้ 

𝐷/𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
หน้ีสนิรวม (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡)

สว่นของผูถ้อืหุน้(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
 

http://www.set.or.th/
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2.2.นโยบายเงนิปันผล (Dividend Policy) หมายถึง นโยบายที่บรษิัทใช้ตัดสินใจว่า   

จะจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้นของบรษิทัเป็นจ านวนเงนิเท่าไรต่อหุ้นในปีการด าเนินงานนัน้ๆ 

จ่ายแบบใดซึง่มผีลกระทบจากการคาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัในอนาคต 

โดยนโยบายเงนิปันผลวดัจาก เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ 

 

3.ตวัแปรควบคุม (Control Variables)  

3.1.ขนาดของกจิการ (Size)  

เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยันัน้มขีนาดของบรษิัทที่แตกต่างกนัโดยวดัขนาด

ของบรษิทัโดยใชล้อกกาลทิมึของสนิทรพัยร์วมในการแปลงค่าขอ้มลูขนาดของบรษิทั (Size)  

3.2.รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (ChgGDP) 

หมายถึง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ GDP ปีปัจจุบันเพื่อเทียบกับปีก่อนโดย

สามารถค านวณไดด้งันี้ 

ChgGDP =  (GDP ปีที ่t – GDP ปีที ่t-1 / GDP ปีที ่t-1)*100 

3.3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA)  

เป็นอตัราส่วนที่ส าคญัอย่างหนึ่งในการวดัผลการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยซึ่งแสดงถึงความสามารถของบรษิัทในการท าก าไรโดยไม่

สนใจถงึแหล่งทีม่าของเงนิทุนในการจดัหาสนิทรพัย ์โดยสามารถค านวณไดด้งันี้ 

 

ROA =  
ก าไรสุทธ ิ∗100

(สนิทรพัยต์น้ปี + สนิทรพัยป์ลายปี)/2
 

 

3.4.ปีทีใ่ชใ้นการศกึษา 

   ก าหนดให ้= 1 หากเป็น ปี 2557 
                 = 2 หากเป็น ปี 2558 
               = 3 หากเป็น ปี 2559 
        = 4 หากเป็น ปี 2560 
 

 



25 
 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

งานวจิยัน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) โดยเกบ็ขอ้มลูจากงบการเงนิ

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) จากเว็บไซต์ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (www.sec.or.th) ข้อมูลจาก

เวบ็ไซต์ของบรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั (www.settrade.com) เพื่อให้ได้ขอ้มูลเกี่ยวกบั

โครงสรา้งเงนิทุนซึง่วดัจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) และขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย(www.setsmart.com) แสดงผลข้อมูลราคาซื้อขายหลกัทรพัย์และ

ดชันียอ้นหลงัเพื่อหาราคาปิดของหลกัทรพัย ์ณ วนัส่งงบการเงนิ และการจ่ายปันผลซึ่งวดัจาก

จ านวนเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณเป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวั

แปรทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์โดยผู้วจิยัใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิเพื่อใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อ

หาความสมัพันธ์ระหว่างโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์

ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรอืไม่ โดยการ

วเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysisi) นอกจากนี้ผู้วจิยัจะท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้

การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) 

 

1.การวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย 

1.1 สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถติิที่ใช้ในการศกึษาเพื่อบรรยาย

ถงึลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา ซึ่งประกอบดว้ย ค่าสูงสุด(Maximum) ค่าต ่าสุด(Minimum) 

ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของราคาหลักทรัพย ์

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนและเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ 

1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferenfial Statistics) เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการ

วเิคราะหข์ัน้สงูทางสถติเิพื่อยนืยนัผลทีไ่ด ้ซึง่ประกอบไปดว้ย สถติดิงันี้ 

http://www.sec.or.th/
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1.2.1 การวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์เพยีรส์นั (Pearson Correlation) ระหว่างตวัแปร

โครงสรา้งเงนิทุนกบัราคาหลกัทรพัย ์และ นโยบายเงินปันผลกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยใชส้มการ

ถดถอย(Regression) ทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 ก าหนดระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 โดย

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) จะมคี่าอยูท่ี ่ −1 < 𝑟 < 1    

การบอกระดบัหรอืขนาดของความสมัพนัธ ์จะใชต้วัเลขของค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 

หากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์คี่าเขา้ใกล ้-1 หรอื 1 แสดงถงึการมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

แต่หากมคี่าเขา้ใกล ้0 แสดงถงึการมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัน้อย หรอืไมม่เีลย 

เครื่องหมาย ( + ) ,( - ) หน้าตัวเลขสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของ

ความสมัพนัธ ์โดยทีห่าก   

r  มเีครือ่งหมาย ( + ) หมายถงึ การมคีวามสมัพนัธก์นัไปในทศิทางเดยีวกนั (ตวัแปร

หนึ่งมคี่าสงู อกีตวัหนึ่งจะมคี่าสงูไปดว้ย) 

r  มเีครื่องหมาย ( - ) หมายถงึ การมคีวามสมัพนัธ์กนัไปในทศิทางตรงกนัขา้ม (ตวั

แปรหนึ่งมคี่าสงู ตวัแปรอกีตวัหนึ่งจะมคี่าต ่า) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2560) 

1.2.2 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) เพื่อศกึษา

ว่าโครงสร้างเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์หรอืไม่ ตัวแบบในการ

วเิคราะหค์วามถดถอย ดงันี้ 

 

ตวัแบบที่ 1  ตวัแบบที่ใช้ตรวจสอบปัจจยัโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อ

ราคาหลกัทรพัย ์

 𝑃𝑖𝑡= 𝛽0  + 𝛽1𝐷/𝐸𝑖𝑡+𝛽2𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡+𝑒𝑖𝑡       (1) 

ตวัแบบที ่2  ตวัแบบทีเ่พิม่ตวัแปรควบคุม 

 𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 +𝛽1𝐷/𝐸𝑖𝑡+𝛽2𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶ℎ𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝑌𝐸𝐴𝑅𝑡 + 𝑒𝑖𝑡    (2) 

โดยที ่    𝑃𝑖𝑡       = ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ ของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

   𝐷/𝐸𝑖𝑡  = โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

   𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡   = นโยบายเงนิปันผล ของบรษิทัที ่i ปีที ่t  
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 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡  =  ขนาดของกจิการของบรษิทัที ่i ปีที ่t โดยวดัจาก Log ของสนิทรพัยร์วม 

        𝐶ℎ𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 =  รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของปีที ่t  

   𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡   =  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

            𝑌𝐸𝐴𝑅𝑡  = 1 หากเป็น ปี 2557  

     = 2 หากเป็น ปี 2558  

     = 3 หากเป็น ปี 2559 

     = 4 หากเป็น ปี 2560 

        𝑒𝑖𝑡  =  ค่าความคลาดเคลื่อน 

 

2. ผู้วิจยัจะทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์(𝛽1 ) และ (𝛽2 ) จากสมการ (1) และสมการที่ (2) ว่ามี

นัยส าคัญส าคัญทางสถิติหรือไม่ และพิจารณาค่า F-test จากตัวแบบที่ 1 และ 2 และค่า

สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ( Adjusted 𝑅2 )ของทัง้สองสมการ โดย 

F-Test จะใชเ้พื่อตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสมมตฐิานการทดสอบ 

𝐻0:  ตวัแปรตามไมม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระทัง้ n ตวั 

𝐻1:  ตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระทัง้อยา่งน้อย 1 ตวั 
 หากท าการทดสอบ F-Test แลว้ไดค้่า Sig. น้อยกว่า หรอื เท่ากบั 0.05 ถอืว่าให ้ปฎเิสธ  

H0 แต่ถา้หากว่าไดค้่า Sig. มากกว่า 0.05 ใหถ้อืว่ายอมรบั H0 

 Adjusted R Square  ( Adjusted 𝑅2 ) จะใชเ้พื่อวดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและ

ตวัแปรตามว่ามมีากน้อยเพยีงไร ถ้า 𝑅2 มคี่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอสิระชุดนัน้มคีวามสมัพนัธ์

กบัตวัแปรตามมาก แต่ถ้า 𝑅2 มคี่าใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอสิระชุดนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปร

ตามน้อย หรอืไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
  

3. ทัง้นี้ก่อนจะวเิคราะห์สมการถดถอย ผู้วจิยัจะต้องทดสอบขอ้สมมตฐิานเบื้องต้นของสมการ

ถดถอย (Regression Model) จ านวน 5 ขอ้ดงันี้ 
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1. ค่าเฉลีย่ของค่าคลาดเคลื่อน (error term) เป็น 0 ใช ้One sample t-test 

𝐻0: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚 = 0      
𝐻1: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚 ≠ 0     
จะปฎเิสธ   𝐻0 ถา้ค่า p-value หรอื Sig.(Significance) น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทีก่ าหนด 

2. ค่าคลาดเคลื่อน (error term) กระจายปกติหรอืไม่ ใช้ Kolmogorov Smirnov test เป็นสถิติ

ทดสอบทีใ่ชท้ดสอบการแจกแจงของประชากรว่าเป็นปกตหิรอืไม่ หลกัการของการทดสอบนี้ คอื 

การเปรยีบเทยีบค่าฟังก์ชนัการแจกแจงสะสมของขอ้มลูตวัอย่างกบัค่าฟังก์ชนัการแจกแจงสะสม

ของขอ้มลูภายใต้สมมตฐิานว่าประประชากร/ขอ้มลูมกีารแจกแจงแบบปกต ิถ้าค่าความแตกต่าง

ต ่าแสดงว่าการแจกแจงเป็นแบบปกต ิ

สมมตฐิานของการทดสอบคอื 

    𝐻0: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚     กระจายปกต ิ       

𝐻1: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚     กระจายไมป่กต ิ 

จะปฎเิสธ  𝐻0 ถา้ค่า p-value หรอื Sig.(Significance) น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทีก่ าหนด 
 

3. ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน (error term) ต้องคงที่ โดยต้อง plot graph 

ระหว่าง z residual กบั z predicted ดวู่ากระจายตวัหรอืไม่ 
 

4. ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน (error term) ต้องเป็นอิสระจากกัน ใช้ Durbin 
Watson test  

4.1 ถ้า  Durbin Watson มคี่าใกล้ 2 (นัน่คอื มคี่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5) จะสรุปว่า 𝑒𝑡 และ 
𝑒𝑡+1 อสิระกนั 

4.2 ถ้า  Durbin Watson < 1.5  แสดงว่าความสัมพันธ์ของ 𝑒𝑡 และ 𝑒𝑡+1 อยู่ในทิศ
ทางบวก และถ้า   Durbin Watson มคี่าใกล้ศูนย์ แสดงว่า 𝑒𝑡 และ 𝑒𝑡+1 มคีวามสมัพนัธ์กัน
มาก 

4.3 ถ้า  Durbin Watson > 2.5  แสดงว่าความสมัพนัธ์ของ 𝑒𝑡 และ 𝑒𝑡+1 อยู่ในทศิทาง
ลบ และถา้  ถา้  Durbin Watson มคี่าใกล ้4  แสดงว่า 𝑒𝑡 และ 𝑒𝑡+1 มคีวามสมัพนัธก์นัมาก 
 

5. ตรวจสอบปัญหาความสมพนัธเ์ชงิเสน้ระหว่างตวัแปรอสิระ(Multicollinearity) โดย 

5.1 ถ้าค่า Tolerance( 𝑋𝑖 ) มีค่าใกล้ศูนย์ แสดงว่า 𝑋𝑖 มีความสัมพันธ์กับ X’s อื่นๆ   

มาก เนื่องจาก 𝑅2( 𝑋𝑖 ) มคี่าใกล ้1  หรอืกล่าวไดว้่า X’s อื่นๆ สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลง
ของ 𝑋𝑖 ได้มาก นัน่คอืเกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลลพัธ์ (𝑏0, 𝑏1..., 𝑏𝑘) 
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ไม่ น่ าเชื่ อถือถ้ าค่ า  Tolerance( 𝑋𝑖 ) ค่ าใกล้  1 แสดงว่า 𝑋𝑖 ไม่มีความสัมพันธ์  หรือมี

ความสมัพนัธก์บั X’s อื่นๆน้อยมาก นัน่คอืไมเ่กดิปัญหา Multicollinearity 

5.2 ถ้ าค่ า  VIF(  𝑋𝑖 )  มี ค่ า  > 10 แ สด งว่ า  𝑅2(  𝑋𝑖 )  ม าก  นั ่น คื อ เกิ ด ปั ญ ห า 

Multicollinearity  หรอื 𝑋𝑖 มคีวามสมัพนัธ์กบั X’s อื่นๆมาก แต่ถ้า  VIF( 𝑋𝑖 ) มคี่าเป็น 1 หรอื

ใกล้ 1 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity นัน่คือ 𝑋𝑖 ไม่มีความสมัพันธ์กับ X’s  หรอืมี

ความสมัพนัธน้์อยมาก  

 

การน าเสนอข้อมูล 

ในการศกึษาครัง้นี้จะน าเสนอขอ้มลูการศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติโิดยจะน าเสนอ

ในรปูแบบชองสมการ ตาราง และการบรรยาย 

  



 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

ในบทนี้จะกล่าวถงึผลการวเิคราะห์ปัจจยัโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลทีม่ผีลต่อ

ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 จากการใช้สมการถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยจัดเก็บข้อมูลจากงบการเงินของหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ตัง้แต่ปี 2557-2560 เป็นจ านวน 4 ปี เพื่อหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์(Stock Price) กับโครงสร้างเงนิทุน(Capital Structure) 

และนโยบายเงนิปันผล (Dividend Policy) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 เป็นการวเิคราะห์

ข้อมูลสถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) และส่วนที่ 2 คือ สถิติเชิงอนุมาน (Inferenfial 

Statistics) 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผู้วจิยัได้สรุปค่าสถิติซึ่งประกอบด้วย ค่าสูงสุด(Maximum) ค่าต ่าสุด(Minimum) ค่าเฉลี่ย

(Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตวัแปรแต่ละตวั ไดแ้ก่ 

ตวัแปรตาม คอื ราคาหลกัทรพัย ์(Stock  Price) 

ตวัแปรอสิระ คอื อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) และนโยบายเงนิปันผล (Dividend Policy) 

ตวัแปรควบคุม คอื ขนาดของกจิการ(Size) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์ROA) และรอ้ย

ละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (ChgGDP) 
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ตารางที ่3 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปร 

 
 
 
 
 

 

ตวัแปร 
ปี 2557 

mean min max std 
Price (บาท) 44.54 1.61 345 64.47 
D/E (เท่า) 1.45 0.25 6.45 1.06 
Div (บาทต่อหุน้) 1.60 0.02 12.00 2.65 
Size (ลา้นบาท) 154,301.49 3,286.45 1,779,179.16 289,137.04 
ROA (รอ้ยละ) 9.97 -3.76 38.35 8.92 
GDP (รอ้ยละ) 2.44 2.44 2.44 - 

 
ปี 2558 

mean min max std 
Price (บาท) 43.74 1.66 422 74.17 
D/E (เท่า) 1.66 0.16 8.20 1.62 
Div (บาทต่อหุน้) 1.80 0.02 16.00 3.01 
Size (ลา้นบาท) 176,490.15 3,099.35 2,173,996.19 340,480.83 
ROA (รอ้ยละ) 10.16 -2.70 36.20 7.48 
GDP (รอ้ยละ) 3.91 3.91 3.91 - 

 
ปี 2559 

mean min max std 
Price (บาท) 45.05 1.52 394 68.22 
D/E (เท่า) 1.64 0.19 7.45 1.49 
Div (บาทต่อหุน้) 2.02 0.02 19.00 3.81 
Size (ลา้นบาท) 188,767.98 7,984.98 2,232,331.08 348,174.04 
ROA (รอ้ยละ) 9.32 0.51 32.77 5.96 
GDP (รอ้ยละ) 5.72 5.72 5.72 - 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

หมายเหตุ : Price คอื ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ ณ วนัทีส่่งงบการเงนิ (บาท) 
D/E  คอื โครงสรา้งเงนิทุนวดัจากสดัส่วนหน้ีสนิต่อทุน (เท่า) 
Div  คอื นโยบายเงนิปันผลวดัจาก เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 
Size คอื ขนาดของกจิการวดัจากสนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 
ROA คอื อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 
GDP คอื รอ้ยละของการเปลีย่นแปลงของในผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

จากตารางที ่3 สามารถอธบิายค่าสถติพิรรณนาของตวัแปรได ้ดงันี้ 

 ราคาหลกัทรพัย ์(Stock Price)  โดยหาจากราคาปิดของหลกัทรพัย ์ณ วนัทีส่่งงบการเงนิ ซึง่

พบว่าค่าสูงสุดอยู่ในปี 2560 เท่ากบั 490 บาท โดยเป็นของบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ

ราคาหลกัทรพัย์ค่าต ่าสุดอยู่ในปี  2559 เท่ากบั 1.52 บาท โดยเป็นของบรษิัท บางกอกแลนด ์

จ ากดั (มหาชน)  จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มคี่าสูง เนื่องจากราคาหลกัทรพัยข์อง ปตท.

ค่อนขา้งมรีาคาสูง โดยบรษิัทเริม่ต้นขายหุ้นที่ราคาพาร ์10 บาท และยงัจ าเป็นต้องซื้อที่ข ัน้ต ่า 

100 หุ้นต่อค าสัง่ ส่วนบรษิัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) มรีาคาหลกัทรพัย์ที่ต ่า เกิดจาก

ตวัแปร 
ปี 2560 

mean min max std 
Price (บาท) 63.52 1.87 490.00 103.41 
D/E (เท่า) 1.53 0.19 7.80 1.40 
Div (บาทต่อหุน้) 2.37 0.02 20.00 4.33 
Size (ลา้นบาท) 189,192.53 9,616.51 2,232,314.16 342,007.06 
ROA (รอ้ยละ) 7.88 -21.81 22.01 7.25 
GDP (รอ้ยละ) 6.33 6.33 6.33 - 

 
ปี 2557-2560 

mean min max std 
Price (บาท) 49.51 1.52 490.00 79.43 
D/E (เท่า) 1.57 0.16 8.20 1.41 
Div (บาทต่อหุน้) 1.96 0.02 20.00 3.50 
Size (ลา้นบาท) 177,573.17 3,099.35 2,232,331.08 328,870.87 
ROA (รอ้ยละ) 9.30 -21.81 38.35 7.44 
GDP (รอ้ยละ) 4.64 2.44 6.33 1.52 
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บรษิทัเริม่ต้นโครงการซื้อหุ้นคนืเป็นครัง้ที่ 2 นับจากวนัเริม่ต้นโครงการ ราคาหลกัทรพัยค์่อยๆ 

ปรบัตวัลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ค่าสูงสุดอยู่ในปี 2558 เท่ากบั 8.20 เท่า โดยเป็น

ของบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทั มหีนี้สนิรวม 269,545 ลา้นบาท และมสี่วน

ของผู้ ถื อหุ้ น  32,855 ล้ านบาท  เนื่ อ งจากบ ริษั ท ฯ  มี เงินกู้ ยืม จาก ต่ างประเทศผ่ าน

กระทรวงการคลงั และเงนิกู้ยมืภายในประเทศจากธนาคารพาณิชยต่์างๆ และธนาคารออมสนิ 

และค่าต ่าสุดอยู่ในปี 2558 เท่ากบั 0.16 เท่า โดยเป็นของบรษิทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยบรษิทั มหีนี้สนิรวม 7,528 ล้านบาท และมสี่วนของผู้ถอืหุ้น 47,400 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัได้

กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิสองแห่ง เพยีงเลก็น้อย 

 เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (Dividend per Share) ค่าสูงสุดอยู่ในปี 2560 เท่ากบั 20.00 บาท

ต่อหุ้น โดยเป็นของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้จ่ายปันผล 2 ครัง้ คือ รอบผล

ประกอบการ01/01/2560 - 30/06/2560  ราคาหุ้นละ 8 บาท และรอบ 01/07/2560 - 31/12/2560 

ราคาหุ้นละ 12 บาท  และค่าต ่าสุดอยู่ในปี 2560 เท่ากบั 0.02  บาทต่อหุ้น โดยเป็นของ บรษิัท 

ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  ได้จ่ายปันผล 2 ครัง้ คือ รอบผลประกอบการ 01/01/2560 - 

30/06/2560  ราคาหุน้ละ 0.07 บาท และรอบ 01/07/2560 - 31/12/2560 ราคาหุน้ละ 0.13 บาท  

 ขนาดของกิจการ (Size) วดัจากยอดของสนิทรพัย์รวม พบว่า บรษิัทมสีินทรพัย์รวม

สูงสุด อยู่ในปี 2560 เท่ากบั 2,232,314.16 ล้านบาท โดยเป็นของบรษิัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

และบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมต ่าสุดอยู่ในปี 2558 เท่ากบั 3,099.35 ลา้นบาท คอื บรษิทั ว ีจ ีไอ โก

ลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากขนาดของกจิการทีม่มีลูค่าแตกต่างกนัมากระหว่างกจิการ

ทีม่สีนิทรพัยร์วมต ่าสุดและกจิการที่มสีนิทรพัยร์วมสูงสุด ดงันัน้หากน าขอ้มูลมาใช้ในการศกึษา

อาจส่งผลท าให้ค่ามคีวามผดิปกติจงึต้องใช้ล็อกการทิึมในการแปลงค่าข้อมูลขนาดของบรษิัท

(Size)  

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) ค่าสงูสุดอยู่อยู่ในปี 2557 เท่ากบั 38.35 โดย

เป็นของ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน)  ที่สามารถสรา้งรายได้โฆษณาจากช่อง 3 ซึ่งเป็น

ธุรกจิหลกั ไดส้งูขึน้กว่าทีเ่คยไดใ้นปีก่อน และค่าต ่าสุดอยูใ่นปี 2560 เท่ากบั -21.81 โดยเป็นของ

บรษิัท เอสทพี ีแอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากในปี 2560 ก าไรสุทธลิดลง เกิดจากรายได้

จากการรบัจา้งผลติ การขายและบรกิารลดลง และมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 
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 รอ้ยละของการเปลีย่นแปลงของในผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ(ChgGdp) ค่าสูงสุดอยู่

ในปี 2560 เท่ากับ 6.33 และค่าต ่าสุดอยู่ในปี 2557 เท่ากับ 2.44 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิได้เผยว่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในไตรมาสแรก

ของปี 2557 ตดิลบรอ้ยละ 0.6 มสีาเหตุส าคญัมาจาก สถานการณ์ทางการเมอืงที่ยงัไม่สามารถ

หาขอ้ยุตไิด้และมแีนวโน้มที่การจดัตัง้รฐับาลต้องล่าช้าออกไปกว่าที่คาดการณ์ไว้เดมิ จงึส่งผล

กระทบต่อการขยายตัวของรายจ่ายภาครฐัและการขบัเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ 

รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อการเบกิจ่ายและการจดัเตรยีมงบประมาณประจ าปี 2558 นอกจากนัน้ยงั

ส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของการใชจ้่ายและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะทีก่ารฟ้ืนตวัของการ

ส่งออกที่มแีนวโน้มช้ากว่าทีค่าดไวเ้ดมิ ตามแนวโน้มความล่าช้าในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจจนีและประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชีย ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจและปรมิาณ

การค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวต ่ ากว่าที่คาดการณืไว้ ดังนัน้ แรงส่งจากภาคการส่งออกจงึมี

แนวโน้มต ่ากว่าที่ประมาณการไว้ ส่วนในปี 2560 พบว่า เศรษฐกจิขยายตวั เมื่อพจิารณาแต่ละ

ดชันีส าคญัพบว่าการบรโิภคภาคเอกชนขยายตวั 3.5% และลงทุนภาคเอกชนขยายตวัด ีโดยมี

ปัจจยัสนับสนุนจากการปรบัตวัดขีึน้ของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกจิและมาตรการกระตุ้น

การใช้จ่ายของภาครฐั รวมทัง้อัตราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบี้ยที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า ขณะที่การ

ส่งออกปรบัเพิม่ขึน้ในเกณฑด์ ี  

ส่วนที ่2 สถติเิชงิอนุมาน (Inferenfial Statistics) 

 2.1 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์โดยใช้วธิสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

เป็นสถิติที่ใช้ว ัดความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ว่ามากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งในที่นี้ ใช้ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพื่อวดัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ โครงสรา้งเงนิทุน และ 

นโยบายเงนิปันผล กบัตวัแปรตาม ได้แก่ ราคาหลกัทรพัย ์และตวัแปรควบคุม ได้แก่ คอื ขนาด

ของกจิการ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์และรอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วล

รวมในประเทศ ซึง่ผลการศกึษาทีอ่อกมามดีงัต่อไปนี้  
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ตารางที ่4 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม 

 

 
  

PRICE D/E DIV SIZE ROA GDP 

PRICE 
Pearson Correlation 1      
Sig. (2-tailed)       

D/E 
Pearson Correlation -.042 1     
Sig. (2-tailed) .574      

DIV 
Pearson Correlation .953 .067 1    
Sig. (2-tailed) .000** .393     

SIZE 
Pearson Correlation .335 .066 .377 1   
Sig. (2-tailed) .000** .384 .000**    

ROA 
Pearson Correlation .155 -.203 .155 -.364 1  
Sig. (2-tailed) .038* .006** .046* .000**   

GDP 
Pearson Correlation .057 .026 .073 .017 -.128 1 
Sig. (2-tailed) .448 .725 .352 .820 .088  

หมายเหตุ : ** ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 

     * ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 

จากตารางที่ 4 จะเหน็ไดว้่า ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัยแ์ละอตัราส่วนหนี้สนิต่อ

ทุน มคี่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั -0.042 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงกนัขา้ม และ

ไมม่นียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรพัย์และนโยบายเงนิปันผล มคี่าสมัประสิทธิ ์เท่ากับ 

0.953 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรพัย์และขนาดของกิจการ มีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ   

0.335 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรพัย์และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ มีค่า

สมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.155 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิี ่0.05 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัยแ์ละผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ มคี่าสมัประสทิธิ ์

เท่ากบั 0.057 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่

0.05 

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรควบคุมมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดของกจิการกบันโยบายเงนิปันผล มี

ค่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.377 และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์กบันโยบายเงนิปันผล มคี่า

สมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.155 ส่วนตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติ ิไดแ้ก่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน มคี่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 

-0.203และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์กบัขนาดของกิจการ มคี่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั -

0.364 

ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนกบันโยบายเงนิปันผล ขนาดของกจิการ และผลติภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติเช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกับอตัราส่วน

หนี้สนิต่อทุน นโยบานเงนิปันผล ขนาดของกจิการและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 

 

2.2 การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) 

เพื่อหาค่าความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อนโดย

พิ จ า รณ าค่ า ต่ า งๆ  เช่ น  F-test ,T-test , R Square (𝑅2)  ,ค่ า  Durbin-Watson แ ล ะค่ า 

Significance (Sig.) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู และตรวจสอบสมมตฐิานทศิทางความสมัพนัธข์อง

ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม อย่างไรกต็ามก่อนจะวเิคราะหส์มการถดถอย ผูว้จิยัจะต้องทดสอบ

ขอ้สมมตฐิานเบือ้งตน้ของสมการถดถอย (Regression Model) ดงันี้ 

 

1. การทดสอบค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน (error term) เป็น 0 โดยใช้ One sample t-test 

สมมตฐิานของการทดสอบ คอื 

   H0: error term = 0      
 H1: error term ≠ 0     
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 จากการทดสอบ ค่า Statistic ของค่าคลาดเคลื่อน (error term) พบว่า ค่า Sig.=1.000 

หมายความว่า ยอมรบั  H0 และ ปฏเิสธ  H1  แสดงว่า ค่าคลาดเคลื่อน (error term) = 0 

2. การทดสอบค่าคลาดเคลื่อน (error term) กระจายปกติหรือไม่ โดยใช้ Kolmogorov 

Smirnov test เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบการแจกแจงของประชากร โดยสมมตฐิานของการทดสอบ คอื 

    H0: error term     กระจายปกต ิ       

    H1: error term     กระจายไมป่กต ิ 

จากการทดสอบ ค่า Statistic ของค่าคลาดเคลื่อน (error term) พบว่า ค่า Sig.=0.000 

หมายความว่า ปฏเิสธ  H0 และยอมรบั  H1 แสดงว่า ค่าคลาดเคลื่อน (error term) กระจายไม่

ปกติ ผู้วิจ ัยจึงท าการตัดค่าผิดปกติ โดยใช้ค่า Residual ที่เกิน ± 3 จากตาราง casewise 

diagnostics ตดัตวัอย่างไป 9 ตวัอย่าง เหลอืตวัอย่างทัง้หมด 183 ตวัอย่าง แต่ค่าคลาดเคลื่อน 

(error term) กย็งักระจายไมป่กต ิ

3. ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน (error term) ต้องคงที ่ ซึง่ท าการตรวจสอบโดย
ท าการ พรอ็ตกราฟระหว่าง z residual กบั z predicted จะพบว่า จุดต่างๆมคี่า z residual อยู่
ระหว่าง ±3 จงึถอืว่า ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน (error term) คงที่ (ดูรายละเอยีด
ภาคผนวก) 

4. ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน (error term) ตอ้งเป็นอสิระจากกนั ใช ้Durbin 
Watson test พบว่า  ค่า Durbin Watson = 1.958 แสดงว่า Durbin Watson มคี่าใกล ้2 ( นัน่คอื 
มคี่าในช่วง 1.5 ถงึ 2.5 ) จะสรปุว่า 𝑒𝑡 และ 𝑒𝑡+1  อสิระกนั 

 
 จากนัน้ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการค านวณหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดย

การท า Multiple Regressions ด้วยวธิ ีEnter และตรวจสอบความน่าเชื่อถอืทางสถติขิองสมการ

ถดถอยดว้ยสถติทิดสอบ F-test T-test และ สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (Adjusted R2 ) โดยผลการ

ค านวณ ของตวัแบบที ่1 และ 2 ทีผ่่านการทดสอบสมมตฐิานสมการถดถอยมาแลว้ มดีงันี้ 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิซ้อนตวัแบบที่ 1 ใชต้รวจสอบปัจจยัโครงสรา้ง

เงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์

ตารางที ่5  ผลการวเิคราะหส์มการถดถอย ตวัแบบที ่1 
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 Pit =  β0  + β1D/Eit+β2DIVit+eit   (1) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig.(t) F 

Sig.    
(F) 

Adjusted  
 𝑅2 

Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 5.676 1.781 .077 

904.242 .000** 0.917 

  

D/E 1.336 0.780 .436 1.000 1.000 

Div 23.970 42.509 .000** 1.000 1.000 
 

โดยที ่:  Pit     คอื ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ ณ วนัทีส่่งงบการเงนิ (บาท) 

D/Eit   คอื โครงสรา้งเงนิทุนวดัจากสดัส่วนหน้ีสนิต่อทุน (เท่า) 

DIVit   คอื นโยบายเงนิปันผลวดัจาก เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 

eit        คอื  ค่าความคลาดเคลื่อน 

 

หมายเหตุ : ** ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 

             * ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 

 การทดสอบปัญหาความสมพนัธ์เชงิเส้นระหว่างตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) โดยวดัจาก

ค่า Tolerance และ VIF ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่า Tolerance มีค่าใกล้ 1 และ VIF < 10 

แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity นัน่คือ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมี

ความสมัพนัธน้์อยมาก 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ในการวเิคราะห์ โดยใช้ผลที่ออกมาจากขา้งต้น ใน

การทดสอบสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 

 H0: β1 = β2 = 0  H1: β1 ≠ 0  อยา่งน้อย 1 ตวั : I =1,2 

จากขอ้มูลสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของทัง้สมการ ผลค านวณจะไดค้่า F-statistic เท่ากบั 904.242 และค่านัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 

0.000 ซึ่งค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ค านวณได้นัน้ น้อยกว่า 0.05 จงึส่งผลให้ปฏเิสธ  H0 : ตวัแปร

ตามไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรอสิระทัง้ n ตวั แต่จะยอมรบั  H1 : ตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์

กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว แสดงว่า ตัวแบบที่ 1 ใช้ได้ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 

สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยไ์ด้ เมื่อพจิารณาค่า Adjusted R2= 0.917 
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หมายความว่า ตวัแปรอสิระ (อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนกบันโยบายเงนิปันผล) จะสามารถอธบิาย

ราคาหลกัทรพัย ์หรอืตวัแปรตามไดถ้งึรอ้ยละ 91.7% อกีรอ้ยละ 8.3% เกดิจากปัจจยัอื่นๆ 

จากตารางที ่3 จงึเขยีนสมการไดด้งันี้ 

Pit=  5.676 + 1.336D/Eit + 23.970DIVit + eit 
  (0.780)  (42.509)* 

หลงัจากนัน้จะใช้ T-Test ในการทดสอบความสมัพนัธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระที   

ละคู่ โดยตวัแปรตาม คอื ราคาหลกัทรพัย(์Price) และตวัแปรอสิระคอื อตัราหนี้สนิต่อทุน (D/E 

Ratio) และ นโยบายเงนิปันผล (DIV) 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ดงัต่อไปนี้  

1) การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนกบัราคาหลกัทรพัย์ 

      H0 : โครงสรา้งเงนิทุนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H0 : β1 ≥ 0 

      H1: โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H1 : β1 < 0 

สถติทิดสอบ t = 0.780 

สรปุผลการทดสอบ เนื่องจาก Sig(0.436/2) = 0.22 > 0.05 จงึยอมรบั H0 หรอื 

โครงสรา้งเงนิทุนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 

2)  การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายเงนิปันผลกบัราคาหลกัทรพัย ์

     H0 : นโยบายเงนิปันผลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H0 : β2 ≤ 0 

     H1: นโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H1 : β2 > 0 

สถติทิดสอบ t = 42.509 

 สรปุผลการทดสอบ เนื่องจาก Sig. = 0.00 < 0.05 จงึยอมรบั H1 หรอื นโยบายเงนิปัน

ผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ 



40 
 

 

 เมื่อพิจารณา T-test จากตวัแปรอิสระทัง้ 2 ตัว พบว่า ตวัแปรที่มนีัยส าคญัมทีัง้หมด 1 ตัว 

ไดแ้ก่ นโยบายเงนิปันผล (DIV ) ส่วนอตัราหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิจงึ

ตดัตวัแปรนี้ออกจากสมการและไดส้มการใหมด่งันี้  

 

Pit=  24.006DIVit + eit 

 สรุปได้ว่าตัวแปรที่มีนัยส าคัญมีทัง้หมด 1 ตัว ได้แก่ นโยบายเงนิปันผล (DIV) มีค่า

สมัประสทิธิเ์ท่ากับ 24.006 สามารถอธบิายได้ว่า หากนโยบายเงนิปันผล (DIV) เปลี่ยนแปลง

เพิม่ขึน้ 1 บาทต่อหุ้น จะท าให้ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่ม SET100 เปลี่ยนแปลง

เพิม่ขึน้ 24.006 บาท ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ส่วนอตัราหนี้สนิต่อทุน 

(D/E Ratio) โครงสรา้งเงนิทุนไม่ส่งผลราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้่า โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย ์

 

ผลลพัธจ์ากการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้นตวัแบบที ่2 (เพิม่ตวัแปรควบคุม) 

ตารางที ่6  ผลการวเิคราะหส์มการถดถอย ตวัแบบที ่2 

 Pit =  β0 +β1D/Eit+β2DIVit + β3Sizeit + β4ChgGDPt + β5ROAit + eit    (2) 
 

ตวัแปร 
Unstandardized   

Coefficients 
t Sig.(t) F Sig.(F) Adjusted 

         R2 
Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 30.718 .897 .371 

348.889 .000** .917 

  
D/E 1.537 .990 .324 0.970 1.031 

Div 24.656 35.739 .000** 0.709 1.410 
Size -1.730 -.584 .560 0.591 1.691 

Roa -.804 -2.517 .013* 0.665 1.504 
GDP -.058 -.052 .959 0.983 1.017 

 

โดยที ่:  Pit    คอื ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ ณ วนัทีส่่งงบการเงนิ (บาท) 

D/E𝑖𝑡      คอื โครงสรา้งเงนิทุนวดัจากสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน (เท่า) 
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DIVit      คอื นโยบายเงนิปันผลวดัจาก เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 

Sizeit      คอื ขนาดของกจิการวดัจาก Log ของสนิทรพัยร์วม 
ROAit     คอื อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์%) 
ChgGDPt  คอื รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ(%) 
 
หมายเหตุ : ** ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
          * ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 

 จากการทดสอบ พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปร GDP และ Year มคี่าใกล ้0.1 และค่า 

VIF มีค่าใกล้ 10  แสดงว่า เกิดปัญหา Multicollinearity (ดูรายละเอียดภาคผนวก) นัน่คือ  

ระหว่างตวัแปร GDP กบั Year  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการตดัตวัแปร Year ออก และผลการทดสอบ

ใหม่ดงัตารางที่ 6 จะพบว่า ค่า Tolerance มคี่าใกล้ 1 และ VIF < 10 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity นัน่คอื ตวัแปรอสิระไมม่คีวามสมัพนัธก์นั หรอืมคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ในการวเิคราะห์ โดยใช้ผลที่ออกมาจากขา้งต้น ใน

การทดสอบสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 

H0: β1 = β2 = 0 H1: β1 ≠ 0  อยา่งน้อย 1 ตวั : I=1,2 

จากขอ้มูลสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของทัง้สมการ ผลค านวณจะไดค้่า F-statistic เท่ากบั 348.889 และค่านัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 

0.000 ซึ่งค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ค านวณได้นัน้ น้อยกว่า 0.05 จงึส่งผลให้ปฏเิสธ  H0 : ตวัแปร

ตามไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระทัง้ n ตวั แต่จะยอมรบั  H1 : ตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์

กบัตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัว่า ตวัแบบที่ 2 ใช้ได้ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้  เมื่อพิจารณาค่า Adjusted R2= 0.917 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนกับนโยบายเงนิปันผล) นัน้จะสามารถ

อธบิายราคาหลกัทรพัย์ หรอืตวัแปรตามได้ถึงร้อยละ 91.7% อีกร้อยละ 8.3% เกิดจากปัจจยั

อื่นๆ 
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จากตารางที ่4 จงึเขยีนสมการไดด้งันี้ 

Pit=  30.718 + 1.537D/Eit + 24.656DIVit − 1.730Sizeit − .804ROAit − .058ChgGDPt + eit 
(.990)  (35.739)* (-.584)       ( -2.517)*           (-.052) 

  

หลงัจากนัน้จะใช ้T-Test ในการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรตามกบัตวัแปรอสิระทลีะคู่ 

โดยตวัแปรตาม คอื ราคาหลกัทรพัย(์Price) และตวัแปรอสิระคอื อตัราหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) 

นโยบายเงนิปันผล (DIV) ส่วนตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ขนาดของกจิการ(Size) ผลติภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ(GDP) และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA)  

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ดงัต่อไปนี้ 

1) การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนกบัราคาหลกัทรพัย ์ 

      H0 : โครงสรา้งเงนิทุนไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H0 : β1 ≥ 0 

      H1: โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H1 : β1 < 0 

สถติทิดสอบ t =0.990 

สรปุผลการทดสอบ เนื่องจาก Sig(0.324/2) = 0.16 > 0.05 จงึยอมรบั H0 หรอื โครงสรา้ง

เงนิทุนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยอ์ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 

2) การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายเงนิปันผลกบัราคาหลกัทรพัย ์ 

     H0 : นโยบายเงนิปันผลไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H0 : β2 ≤ 0 

     H1: นโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์หรอื H1 : β2 > 0 

สถติทิดสอบ t = 35.739 

 สรุปผลการทดสอบ เนื่องจาก Sig = 0.000 < 0.05 จงึยอมรบั H1 หรอื นโยบายเงนิปัน

ผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบัราคาหลกัทรพัย ์การทดสอบนโยบายเงนิ

ปันผลเหมอืนกบัสมการที่ 1 ดงันัน้การใส่ตวัแปรควบคุมไม่ได้ท าให้ผลการศกึษาที่เป็นบวกกบั

ราคาหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลง 
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 เมื่อพจิารณา T-test จากตวัแปรอสิระทัง้ 2 ตวั และตวัแปรควบคุม 3 ตวั พบว่า ตวัแปร

ทีม่นียัส าคญัทางสถติมิทีัง้หมด 2 ตวั ไดแ้ก่ นโยบายเงนิปันผล (DIV )และอตัราส่วนผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัย(์ROA) ส่วนอตัราหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ขนาดของกจิการ(Size) และผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ(GDP) ไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ จงึตดัตวัแปรเหล่านี้ออกจากสมการและได้

สมการใหมด่งันี้ 

Pit=  24.382𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 − .259𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + eit 
 

สรุปได้ว่าการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โครงสร้างเงนิทุนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคา

หลกัทรพัย ์ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้และจากการทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่านโยบาย

เงนิปันผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรพัย์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 24.382 

สามารถอธบิายไดว้่า หากนโยบายเงนิปันผล (DIV) เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 จะท าใหร้าคา

หลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ กลุ่ม SET100 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.382 ในทิศทาง

เดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

นอกจากนัน้ผู้วจิยัพบว่าตวัแปรควบคุม ซึ่งได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม 

นัน้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับราคาหลักทรพัย์ โดยอัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัยร์วมนัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย์ ซึง่ถ้าอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์

รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาหลกัทรพัย์ลดลง 0.259 บาท และในขณะที่ ขนาดของ

กิจการและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนัน้ ไม่มีความสมัพันธ์กับราคาหลกัทรัพย์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิ

 

  



 
 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาครัง้นี้มวีตุัประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์โดยในบทนี้

จะประกอบดว้ยสรปุผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

สรปุผล 

 วธิกีารศกึษาใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้นโดยใช้สถติพิรรณนา(Discriptive Statistics) 

การทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั (Pearson Correlation) และการทดสอบค่า

สมัประสทิธิส์มการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) สามารถสรปุไดด้งันี้ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้โดยใชส้ถติพิรรณนา(Discriptive Statistics) 

 ผลการวเิคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา พบว่า ค่าเฉลี่ยของราคาหลกัทรพัย์มคี่าเท่ากับ 

49.51 บาท จะเห็นได้ว่าราคาหลกัทรพัย์ค่อนขา้งมรีาคาสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ บรษิัท ปตท. 

จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทัขายหุน้ทีร่าคาพาร ์10 บาท อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 

1.57 เท่า ซึง่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษานี้บรษิทัส่วนใหญ่มหีนี้สนิจากการกู้ยมื นโยบายเงนิปันผล

มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 1.96 บาทต่อหุ้น บรษิทัที่ศกึษาส่วนใหญ่จ่ายเงนิปันผลปีละ 2 ครัง้และอตัรา

การจ่ายเงนิปันผลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ขนาดของกิจการซึ่งวดัจากสินทรพัย์รวม พบว่ามคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 177,573.17 ล้านบาท ซึง่บรษิทัส่วนใหญ่มสีนิทรพัยท์ีสู่งเนื่องจากเป็นบรษิทัขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 9.30 สรุปได้ว่าบรษิัทที่ใช้ใน

การศึกษาได้น าสินทรพัย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ได้ รบั

ผลตอบแทนสูง รอ้ยละของการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 

4.64 จากการเก็บข้อมูล 4 ปี พบว่า ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพิม่ขึน้ทุกปี 
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ผลการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation) 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม 

พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัยแ์ละอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน มคีวามสมัพนัธ์ไปใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม และไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ 

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กับนโยบายเงินปัน ขนาดของกิจการ และ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติ ิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างราคาหลกัทรพัยแ์ละผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ มคีวามสมัพนัธ์

ไปในทศิทางเดยีวกนั แต่ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดของกจิการกบันโยบายเงนิ

ปันผล และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์กับนโยบายเงินปันผล  ส่วนตัวแปรที่มี

ความสมัพันธ์ในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัยก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยก์บัขนาดของกจิการ  

ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนกบันโยบายเงนิปันผล ขนาดของกจิการ และผลติภณัฑม์วล

รวมในประเทศ ไม่มนีัยส าคญัทางสถติเิช่นเดยีวกบั ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศกบัอตัราส่วน

หนี้สนิต่อทุน นโยบานเงนิปันผล ขนาดของกจิการและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 

ผลการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์มการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) 

จากการศึกษาปัจจยัทางด้านโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคา

หลกัทรพัย ์โดยเลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET 100 ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา ไมน้่อยกว่า 4 

ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560  โดยมตีวัแปร คอื ราคาหลกัทรพัย(์Price) อตัราหนี้สนิต่อทุน 

(D/E Ratio) นโยบายเงนิปันผล (DIV) ขนาดของกจิการ(Size)  ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

(GDP) และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) จากผลการวเิคราะหใ์นรปูสมการถดถอย

เชงิซอ้นดว้ยวธิ ีENTER โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการค านวณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระ

สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 
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ตารางที ่7 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิานจากการวเิคราะหส์มการถดถอยสมการที ่1 และ 2 

ตวัแปร ทศิทางความสมัพนัธ์ นยัส าคญัทางสถติ ิ สมมตฐิาน 

อตัราหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) + ไมม่นียัส าคญั ปฏเิสธ H1 

นโยบายเงนิปันผล (DIV) + มนีัยส าคญั ยอมรบั H1 

 

ตารางที่ 8 สรุปผลความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรควบคุมกบัราคาหลกัทรพัย์ จากการวเิคราะห์

สมการถดถอยที ่2 

ตวัแปร ทศิทางความสมัพนัธ ์ นยัส าคญัทางสถติ ิ

ขนาดของกจิการ(Size) - ไมม่นียัส าคญั 

รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ(ChgGDP) 

- ไมม่นียัส าคญั 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) - มนีัยส าคญั 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อัตราหนี้ สินต่อทุนไม่มีความสัมพันธ์กับราคา

หลกัทรพัย์ (ปฏิเสธ H1) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ และนโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์เชงิ

บวกกบัราคาหลกัทรพัย ์(ยอมรบั H1) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 ส่วนผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับราคาหลักทรัพย์ พบว่า อัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

ส่วนขนาดของกิจการและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคา

หลกัทรพัย ์แต่ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

อภิปรายผล 

 การศกึษาถงึโครงสรา้งเงนิทุน นโยบายเงนิปันผล และตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ขนาดของ

กิจการ(Size) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม 

(ROA) ทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์สามารถอภปิรายผลการศกึษาได ้2 ส่วนดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 อภิปรายถึงปัจจยัท่ีมีผลกบัราคาหลกัทรพัย ์
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นโยบายเงนิปันผล (DIV) 

นโยบายเงนิปันผล (DIV) มผีลกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตใินทศิทาง

เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัที่เกี่ยวข้องของกัลกนก จนัทร์พริ้ม (2558) ได้กล่าวไว้ว่า

นโยบายเงนิปันผลมผีลต่อราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยที่ท าการวิเคราะห์เฉพาะตัวแปร ผลตอบแทนเงินปันผลเท่านั ้น โดยพบว่า 

ผลตอบแทนเงนิปันผลม ีความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญัโดยการ

เปลีย่นแปลงในผลตอบแทนเงนิปันผลทีเ่พิม่สูงขึน้ จะมผีลท าให้ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ท าการวิเคราะห์เพิ่มสูงขึน้ตามไปด้วยท าให้นัก

ลงทุนสามารถน าประเดน็นี้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนได้ เนื่องจากการประกาศจ่าย

ปันผลจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลประกอบการของบรษิทัในอนาคตในทางตรงกนัขา้ม หาก

มกีารประกาศจา่ยปันผลลดลง นักลงทุนอาจมองว่าเป็นสญัญาณจากผูบ้รหิาร ว่าก าไรในอนาคต

จะลดลง ซึง่ตลาดกจ็ะตอบสนองกบัสญัญาณนี้เมื่อมกีารจ่ายปันผลมากกว่าทีน่ักลงทุนคาดไว ้นัก

ลงทุนรบัรูถ้งึสญัญาณการคาดการณ์ก าไรทีอ่าจสูงขึน้ในอนาคต ราคาหลกัทรพัยก์จ็ะเพิม่ขึน้ และ

งานวจิยัของ สุขใจ วริุฬมาส (2554) พบว่า บรษิทัมกีารตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการ

จ่ายเงนิปันผล จ านวน 4 บรษิัท ได้แก่ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) บรษิัท แอล พ ี

เอ็น ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบรษิัท ปตท.เคมคีลั 

จ ากดั (มหาชน) ซึง่หุ้นดงักล่าวเป็นหุน้ขนาดใหญ่ และมสีภาพคล่องสูงเป็นทีต่้องการของตลาด

ท าใหน้กัลงทุนสามารถเกง็ก าไรเพื่อสรา้งส่วนต่างของราคาหุน้ได ้

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) 

 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) มผีลกบัราคาหลกัทรพัยอ์ยา่งมนีัยส าคญัทาง

สถิติในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งขดัแย้งกับงานวิจยัของ ภณิดา สจัจะเดชาชยั (2550) ที่พบว่า 

อตัราส่วนทางการเงนิทีม่อีทิธพิลอย่างมสีาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์คอื 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ (ROA) ทัง้นี้ เนื่ องจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ เป็น

อตัราส่วนทีส่ าคญัทีใ่ชว้ดัความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของกจิการในการบรหิารสนิทรัพย์

เพื่อสร้างผลก าไร ส่วนในงานวจิยันี้เนื่องจากตัวแปรควบคุม ซึ่งได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัยร์วม(ROA) และขนาดของกจิการ (Size) มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใิน

ทศิทางตรงกนัขา้ม โดยขนาดของกจิการวดัจาก Logของสนิทรพัยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อ
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สนิทรพัย์รวมก็มสีนิทรพัย์เป็นตวัหาร อาจมอีิทธพิลท าให้อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม 

(ROA) มผีลกบัราคาหลกัทรพัยใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม  

ส่วนท่ี 2 อภิปรายถึงปัจจยัท่ีไม่มีผลกบัราคาหลกัทรพัย ์

อตัราส่วนหนี้สนิต่อผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มผีลกบัการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลกัทรพัย์ นัน้อาจจะเป็นได้ว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นหมวดธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่นักลงทุนมคีวามเขา้ใจในอุตสาหกรรมนี้ว่าต้องมเีงนิทุนสงู ซึง่เงนิทุนดงักล่าว

อาจมาจากการก่อหนี้และอตัราดอกเบี้ยเงนิกูท้ีม่คีวามผนัแปรตามทศิทางตลาดการเงนิ ท าใหน้ัก

ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ

ลงทุน เนื่องจากเป็นอตัราส่วนที่สะท้อนถงึความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการจดัการ

ภายในที่ดีกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (ภณิดา สัจจะเดชาชัย,2550) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วราล ีทองพุ่มพฤกษา (2552) ที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสรา้งเงนิทุนกบั

มลูค่าเพิม่เชงิเศรษฐศาสตรซ์ึง่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละการจ่ายปันผลของบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ผลการวเิคราะห์พบว่าโครงสรา้งเงนิทุนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคา

หลกัทรพัย ์และไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิอาจเป็นเพราะปัจจยัดา้นการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ ปัจจยัดา้นการเมอืง เป็นตน้ จงึท าใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

ราคาหลกัทรพัย ์

ขนาดของกจิการ (Size)   

 ขนาดของกจิการ ซึ่งพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของวิไลวรรณ ภานุวิศิทธิแ์สง และศุภเจตน์ จนัทร์สาส์น(2561)ที่

ท าการศึกษาปัจจยัที่มผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์พบว่า ขนาดของกจิการ ไมม่ผีลกระทบใดๆต่อราคาหลกัทรพัย ์สะทอ้นใหเ้หน็

ว่า นักลงทุนมิได้ให้ความสนใจปัจจยัดังกล่าวมากนัก  ซึ่งขนาดของกิจการก็เป็นเพียงการ

ประเมนิจากราคาตลาดของหุน้เทยีบกบัราคาทางบญัชแีละมลูค่าหลกัทรพัย ์ซึง่ท าใหน้กัลงทุนไม่

พจิารณาใชป้ระโยชน์  
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รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ(ChgGDP) 

 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่มีความสมัพันธ์กับราคาหลกัทรพัย์ ซึ่ง
ขดัแยง้กบังานวจิยัของธวลักร บุตรขนัธ์(2551) อาจเกดิจากช่วงเวลาที่ศกึษาคนละช่วงเวลากนั 
แต่งานวจิยัในครัง้นี้เกดิจากในช่วงเวลาทีท่ าการศกึษานัน้เป็นช่วงสถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งั
ไม่สามารถหาขอ้ยุตไิดแ้ละมแีนวโน้มที่การจดัตัง้รฐับาลต้องล่าชา้ออกไปกว่าทีค่าดการณ์ไวเ้ดมิ 
จงึส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของรายจ่ายภาครฐัและการขบัเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจที่
ส าคัญๆ ซึ่งผลการศึกษาได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์ลินี  ธนาสิริวงศ์ (2558) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อดชันีราคาหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่าการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)กับการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยไม่มี
ความสมัพนัธก์นัสาเหตุมาจากในช่วงระยะเวลาทีไ่ดท้ าการศกึษา นัน้เป็นช่วงทีม่วีกิฤตเิศรษฐกจิ
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

 ขอ้จ ากดัที่พบจากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปัน

ผลทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

1. งานวจิยันี้ศึกษาเพยีงแค่บรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่ม SET100 

เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมบรษิทัทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์

2. การศกึษาครัง้นี้ ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษา ตัง้แต่ 2557-2560 เป็นเวลา

เพยีงแค่ 4 ปีเท่านัน้ ซึง่ผลการศกึษาอาจจะเปลีย่นหากใชช้่วงเวลาทีศ่กึษาคนละช่วงเวลา 

3. จากการทดสอบขอ้สมมตฐิานเบื้องต้นของสมการถดถอย (Regression Model) 

พบว่าค่าคลาดเคลื่อน (error term) กระจายไม่ปกติ ทัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ตัดตัวอย่างที่ เกิดความ

คลาดเคลื่อน (มคี่าคลาดเคลื่อนเท่ากับหรอืมากกว่า +/-3) ไปแล้ว แต่ค่าคลาดเคลื่อน (error 

term) กย็งักระจายไมป่กต ิ ดงันัน้การศกึษาในอนาคตจ าเป็นตอ้งขยายกลุ่มตวัอยา่งมากกว่านี้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการศกึษาเรื่องปัจจยัทางดา้นโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลทีส่่งผลต่อราคา

หลกัทรพัย์กรณีศึกษาบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น  2 ส่วน คอื ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้และขอ้เสนอแนะ

ในการศกึษาครัง้ต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้ 

  1.จากผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ท าให้ขอ้สรุปได้ว่า นโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ เมื่อการจ่ายเงนิปันผลเพิ่มขึ้น ท าให้ราคาหลกัทรพัย์เพิ่มขึ้น ซึ่ง

ขอ้มูลนี้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์แนวโน้ม

ของราคาหลกัทรพัย ์และใช้ขอ้มลูการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัเป็นเครื่องมอื

ในการตดัสนิใจลงทุน ซึง่จะช่วยป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนได้ 

 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

1. การศกึษาครัง้นี้ เนื่องจากมขีอ้จ ากดัเรื่องระยะเวลาโดยท าการศกึษาทัง้สิ้นพยีง 4 ปี 

จงึควรท าการเพิม่ช่วงระยะเวลาที่ท าการศกึษามากขึน้เพื่อให้ได้ผลการศกึษามคีวามน่าเชื่อถอื

มากขึน้ 

2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 
และจ านวนบรษิทัทีผ่่านการคดัเลอืกมา มจี านวน 48 บรษิทั จงึยงัมขีอ้มลูไม่มากนกั อาจจะท าให้
การศกึษาครัง้นี้มผีลคลาดเคลื่อน ซึง่การน าไปใชใ้นการพจิารณาถงึปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยย์งัไมแ่มน่ย าและถูกตอ้งเท่าทีค่วร ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจมกีารเพิม่จ านวนชุดขอ้มลู
ใหม้ากขึน้ เพื่อใหผ้ลการศกึษามคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ 
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ภาคผนวก  

ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั 

หลกัทรัพย ์
ปีที่

ศกึษา 
Price 

(บาท) 

D/E 

(เทา่) 

Div 

(บาท

ตอ่หุน้) 

Size 

(ลา้นบาท) 

ROA 

(รอ้ยละ) 

GDP 

(รอ้ยละ) 

AAV 1 5.15 1.15 0.08      49,501.80  1.36 2.44 

ADVANC 1 248.00 1.70 12.00     126,350.56  5.34 2.44 

AMATA 1 18.00 0.98 0.70      22,136.79  14.75 2.44 

AP 1 6.85 1.24 0.26      35,563.58  10.25 2.44 

BANPU 1 27.50 2.19 1.20     227,434.23  5.34 2.44 

BCP 1 32.50 1.29 1.00      76,965.53  2.30 2.44 

BEC 1 48.25 0.97 2.00      17,289.24  38.35 2.44 

BLAND 1 1.61 0.25 0.08      64,233.99  2.82 2.44 

BTS 1 8.05 0.29 0.51      66,811.46  6.31 2.44 

CENTEL 1 30.25 1.56 0.40      28,708.87  7.32 2.44 

CK 1 27.50 3.21 0.55      80,872.24  5.45 2.44 

CPALL 1 39.00 1.56 0.80     326,410.05  6.84 2.44 

CPF 1 23.90 2.15 0.75     416,763.86  6.85 2.44 

CPN 1 44.75 1.15 0.65      89,035.19  11.39 2.44 

DELTA 1 52.75 0.39 3.00      38,244.58  16.29 2.44 

EGCO 1 159.50 1.18 6.25     160,687.08  7.81 2.44 

GLOW 1 86.00 1.49 3.31     120,322.17  12.41 2.44 

GUNKUL 1 34.50 1.16 0.03        7,259.20  11.53 2.44 

HMPRO 1 8.50 1.82 0.09      44,312.82  11.51 2.44 

INTUCH 1 83.50 0.84 4.39      54,699.30  31.12 2.44 

IRPC 1 4.12 1.40 0.08     162,798.39  -3.76 2.44 

ITD 1 9.25 4.15 0.09      73,756.82  4.63 2.44 

IVL 1 27.00 1.63 0.38     195,488.08  3.61 2.44 

KCE 1 49.50 1.38 1.10      15,159.73  17.31 2.44 

LH 1 10.50 0.99 0.65      86,887.56  14.66 2.44 

LPN 1 20.90 0.90 0.80      19,783.69  13.85 2.44 

MAJOR 1 30.50 1.19 1.05      13,932.42  10.99 2.44 

MINT 1 34.75 1.58 0.25      74,279.15  9.01 2.44 

PTT 1 345.00 1.31 11.00  1,779,179.16  7.02 2.44 

PTTEP 1 115.50 0.86 4.50     767,725.02  8.87 2.44 

PTTGC 1 59.50 0.68 2.37     404,752.39  4.68 2.44 

QH 1 4.18 1.54 0.09      48,633.73  9.33 2.44 

ROBINS 1 45.00 0.82 0.90      23,102.23  12.58 2.44 
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หลกัทรัพย ์
ปีที่

ศกึษา 
Price 

(บาท) 

D/E 

(เทา่) 

Div 

(บาท

ตอ่หุน้) 

Size 

(ลา้นบาท) 

ROA 

(รอ้ยละ) 

GDP 

(รอ้ยละ) 

SIRI 1 2.08 1.95 0.12      73,147.16  7.47 2.44 

SPALI 1 23.80 1.15 1.00      38,030.82  17.20 2.44 

STEC 1 26.00 1.97 0.40      25,003.72  7.75 2.44 

STPI 1 19.50 0.74 0.50      14,023.18  24.57 2.44 

THAI 1 13.60 6.45 0.02     307,267.18  -3.47 2.44 

THCOM 1 36.25 0.83 0.65      30,975.22  8.34 2.44 

TOP 1 51.75 1.28 1.16     192,802.04  -0.33 2.44 

TPIPL 1 3.54 0.74 0.02      99,456.64  2.39 2.44 

TTA 1 15.80 0.78 0.28      51,621.86  4.35 2.44 

VGI 1 11.50 0.80 0.28        3,286.45  35.34 2.44 

TRUE 1 14.60 2.33 0.02     234,570.46  2.61 2.44 

AAV 2 5.80 1.23 0.10      52,826.53  5.02 3.91 

AMATA 2 12.30 1.07 0.46     181,761.27  10.90 3.91 

AP 2 5.70 1.05 0.30      25,451.40  10.14 3.91 

BANPU 2 15.10 2.56 1.00      36,146.98  3.09 3.91 

BCP 2 29.25 1.30 2.00     236,484.81  8.04 3.91 

BEC 2 31.25 0.85 1.40      81,942.32  24.76 3.91 

BLAND 2 5.70 0.16 0.05      14,957.57  7.03 3.91 

BTS 2 9.30 0.40 0.64      62,982.81  8.81 3.91 

CENTEL 2 39.25 1.57 0.50      65,168.69  9.68 3.91 

CK 2 23.20 3.53 0.65      24,499.30  4.90 3.91 

CPALL 2 43.25 7.70 0.90      93,065.90  7.77 3.91 

CPF 2 19.00 2.75 0.75     329,082.94  6.51 3.91 

CPN 2 46.00 1.22 0.70     494,262.74  10.37 3.91 

DELTA 2 78.00 0.43 3.10     103,044.63  17.17 3.91 

DTAC 2 35.25 3.08 2.93      43,601.67  8.12 3.91 

EGCO 2 167.00 1.32 6.25     179,812.21  6.87 3.91 

GLOW 2 81.00 1.26 5.75     117,168.66  11.80 3.91 

GUNKUL 2 23.20 1.27 0.06      18,815.26  7.09 3.91 

HMPRO 2 6.65 1.78 0.25      46,991.04  10.87 3.91 

INTUCH 2 55.25 0.88 4.63      57,826.76  32.16 3.91 

IRPC 2 4.24 1.15 0.22     163,173.67  8.74 3.91 

ITD 2 6.40 4.77 0.25      78,095.14  2.76 3.91 

IVL 2 21.80 1.74 0.48     221,640.62  5.96 3.91 

KCE 2 73.25 1.08 1.50      16,830.07  15.61 3.91 

LH 2 8.30 1.12 0.60     98,069.76  11.43 3.91 

LPN 2 14.20 0.69 0.90      19,625.30  15.89 3.91 

MAJOR 2 27.25 1.15 1.15      14,246.02  11.62 3.91 

MINT 2 36.25 1.82 0.35      95,737.45  10.41 3.91 

PTT 2 258.00 1.56 10.00  2,173,996.19  4.33 3.91 
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หลกัทรัพย ์
ปีที่

ศกึษา 
Price 

(บาท) 

D/E 

(เทา่) 

Div 

(บาท

ตอ่หุน้) 

Size 

(ลา้นบาท) 

ROA 

(รอ้ยละ) 

GDP 

(รอ้ยละ) 

PTTEP 2 64.75 0.73 3.00     708,863.56  -0.83 3.91 

PTTGC 2 53.00 0.62 2.80     377,544.86  7.14 3.91 

QH 2 2.28 1.46 0.14      52,997.54  7.79 3.91 

ROBINS 2 39.50 0.86 1.00      26,059.36  12.05 3.91 

SCC 2 422.00 1.29 16.00     509,980.64  14.12 3.91 

SIRI 2 1.66 1.55 0.12      69,451.02  7.68 3.91 

SPALI 2 18.10 1.35 1.00      47,287.19  13.99 3.91 

STEC 2 19.40 1.42 0.33      22,661.35  7.89 3.91 

STPI 2 11.70 0.29 0.37      12,740.22  22.99 3.91 

THAI 2 12.00 8.20 0.12     302,471.06  -2.70 3.91 

THCOM 2 25.50 0.88 0.65      33,591.76  9.51 3.91 

TOP 2 58.00 1.03 2.70     192,165.69  9.11 3.91 

TPIPL 2 2.24 0.92 0.02     107,645.04  1.27 3.91 

TTA 2 7.75 0.85 0.05      45,346.40  9.51 3.91 

VGI 2 4.34 0.38 0.08        3,099.35  36.20 3.91 

TRUE 2 7.05 2.79 0.05     282,844.27  3.16 3.91 

AAV 3 6.15 1.24 0.15      56,599.43  6.81 5.72 

AMATA 3 15.20 0.72 0.53     275,670.35  7.41 5.72 

AP 3 7.45 1.10 0.30      26,595.70  9.50 5.72 

BANPU 3 19.40 0.99 0.50      37,789.97  4.30 5.72 

BCP 3 35.00 0.75 1.80     249,849.89  7.51 5.72 

BEC 3 16.90 7.45 0.60     101,782.86  11.65 5.72 

BH 3 176.00 0.99 2.50      14,930.96  21.55 5.72 

BLAND 3 1.52 1.39 0.07      65,773.24  4.91 5.72 

BTS 3 9.00 1.22 0.51      93,651.27  4.46 5.72 

CENTEL 3 36.00 1.59 0.55      24,396.81  10.92 5.72 

CK 3 27.25 1.08 0.50      94,928.37  3.50 5.72 

CPALL 3 60.00 0.71 1.00     352,268.05  8.39 5.72 

CPF 3 27.50 1.31 0.95     582,179.03  7.15 5.72 

CPN 3 55.00 0.59 0.83     104,527.35  11.24 5.72 

DELTA 3 92.25 0.66 3.00      46,319.27  12.75 5.72 

DTAC 3 41.50 1.39 0.42     115,368.72  3.67 5.72 

EGCO 3 201.00 1.81 6.50     197,254.50  6.91 5.72 

GLOW 3 78.00 1.21 5.75     110,075.95  12.01 5.72 

GUNKUL 3 5.05 0.50 0.04      25,662.15  4.44 5.72 

HMPRO 3 9.75 1.14 0.27      51,746.23  11.34 5.72 

INTUCH 3 53.50 0.73 4.60      54,606.86  32.77 5.72 

IRPC 3 5.30 1.87 0.23     172,377.85  6.81 5.72 

ITD 3 4.98 4.92 0.27      78,119.72  3.28 5.72 

IVL 3 37.00 1.13 0.66     258,380.48  9.43 5.72 
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หลกัทรัพย ์
ปีที่

ศกึษา 
Price 

(บาท) 

D/E 

(เทา่) 

Div 

(บาท

ตอ่หุน้) 

Size 

(ลา้นบาท) 

ROA 

(รอ้ยละ) 

GDP 

(รอ้ยละ) 

KCE 3 100.00 0.62 2.10      17,327.69  19.48 5.72 

LH 3 9.80 1.96 0.65     101,505.54  11.10 5.72 

LPN 3 12.40 1.75 0.90      18,557.92  14.37 5.72 

MAJOR 3 32.00 1.09 1.20      14,724.91  10.96 5.72 

MINT 3 34.75 1.40 0.35     108,453.15  9.25 5.72 

PTT 3 394.00 3.25 16.00  2,232,331.08  8.36 5.72 

PTTEP 3 92.50 0.45 3.25     676,889.53  4.37 5.72 

PTTGC 3 67.50 0.99 2.85     393,166.20  8.60 5.72 

QH 3 2.60 2.91 0.15      53,014.30  7.28 5.72 

ROBINS 3 59.00 5.30 1.25      27,000.70  13.71 5.72 

SCC 3 19.30 3.40 19.00     539,687.99  15.49 5.72 

SIRI 3 1.94 1.28 0.12      72,774.04  6.95 5.72 

SPALI 3 24.50 1.15 1.05      51,679.59  13.29 5.72 

STEC 3 26.25 0.19 0.22      24,999.96  7.33 5.72 

STPI 3 9.70 0.45 0.39      12,565.23  12.97 5.72 

THAI 3 19.30 1.13 0.22     283,123.87  1.34 5.72 

THCOM 3 22.80 1.46 0.70      32,839.76  7.50 5.72 

TOP 3 74.75 1.92 4.50     217,731.21  13.34 5.72 

TPIPL 3 2.44 0.95 0.02     115,534.27  0.51 5.72 

TTA 3 9.75 1.03 0.05      41,620.00  0.93 5.72 

VGI 3 4.46 5.47 0.10        7,984.98  18.22 5.72 

TRUE 3 6.25 0.42 0.86     448,960.46  1.05 5.72 

AAV 4 5.60 1.42 0.15      62,773.56  5.54 6.33 

ADVANC 4 194.50 4.64 7.08     284,067.35  14.73 6.33 

AMATA 4 25.25 1.14 0.45      29,279.67  8.04 6.33 

AOT 4 69.25 0.36 0.86     178,409.94  15.62 6.33 

AP 4 8.60 1.03 0.35      43,936.04  9.88 6.33 

BANPU 4 21.60 1.92 0.65     268,751.37  8.05 6.33 

BCP 4 40.50 1.36 2.15     114,110.48  7.32 6.33 

BEC 4 10.60 1.22 0.10      14,330.91  1.71 6.33 

BH 4 201.00 0.41 2.70      23,483.96  22.01 6.33 

BLAND 4 1.87 0.19 0.08      65,674.97  3.99 6.33 

BTS 4 8.25 1.47 0.34     106,057.57  6.56 6.33 

CENTEL 4 50.25 1.12 0.60      25,037.31  11.02 6.33 

CK 4 25.50 2.36 0.50      79,274.46  3.83 6.33 

CPALL 4 84.25 3.72 1.10     360,298.57  8.84 6.33 

CPF 4 22.70 2.18 0.75     593,496.95  5.09 6.33 

CPN 4 83.25 0.92 1.40     120,573.59  14.06 6.33 

DELTA 4 65.25 0.42 2.20      46,154.16  14.02 6.33 

DTAC 4 50.25 2.92 0.24     114,500.59  3.38 6.33 
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หลกัทรัพย ์
ปีที่

ศกึษา 
Price 

(บาท) 

D/E 

(เทา่) 

Div 

(บาท

ตอ่หุน้) 

Size 

(ลา้นบาท) 

ROA 

(รอ้ยละ) 

GDP 

(รอ้ยละ) 

EGCO 4 239.00 1.32 7.00     200,332.54  6.15 6.33 

GLOW 4 83.00 0.97 5.75     106,030.89  12.92 6.33 

GUNKUL 4 3.90 2.24 0.05      30,377.02  4.82 6.33 

HMPRO 4 14.50 1.73 0.31      50,949.35  12.53 6.33 

INTUCH 4 56.75 0.47 4.13      50,959.61  17.68 6.33 

IRPC 4 7.50 1.11 0.29     184,543.83  8.75 6.33 

ITD 4 3.38 5.52 4.25      87,829.38  4.18 6.33 

IVL 4 54.50 1.40 1.00     282,358.37  8.71 6.33 

KCE 4 75.75 0.59 2.20      17,850.25  15.74 6.33 

LH 4 11.00 1.17 0.75     109,491.50  12.97 6.33 

LPN 4 11.20 0.69 0.50      21,006.73  6.88 6.33 

MAJOR 4 29.00 1.14 1.25      13,807.71  11.33 6.33 

MINT 4 42.25 1.45 0.40     118,443.55  7.20 6.33 

PTT 4 490.00 1.20 20.00  2,232,314.16  10.84 6.33 

PTTEP 4 112.50 0.67 4.25     628,121.29  5.25 6.33 

PTTGC 4 94.25 0.56 4.25     434,963.93  12.06 6.33 

QH 4 3.00 1.14 0.20      53,059.16  7.85 6.33 

ROBINS 4 71.25 0.61 1.25      27,553.74  12.84 6.33 

SCC 4 478.00 1.04 19.00     573,412.03  14.48 6.33 

SIRI 4 1.94 1.63 0.12      80,149.70  5.25 6.33 

SPALI 4 22.90 0.99 4.25      55,701.80  13.83 6.33 

STEC 4 21.70 2.57 1.00      33,159.96  -2.66 6.33 

STPI 4 4.98 0.27 2.20      10,101.96  -21.81 6.33 

THAI 4 14.90 7.80 0.75     280,774.55  0.65 6.33 

THCOM 4 11.70 0.72 0.50      25,939.19  -9.73 6.33 

TOP 4 100.00 0.83 5.25     228,108.29  15.31 6.33 

TPIPL 4 1.89 1.14 0.02     103,177.64  0.65 6.33 

TTA 4 8.95 0.53 0.08      35,584.77  3.09 6.33 

VGI 4 4.96 0.84 0.06        9,616.51  14.29 6.33 

TRUE 4 6.30 2.48 0.03     465,310.94  2.61 6.33 
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ภาพแสดงค่าความแปรปรวนของ error term 

 
 

 

จากภาพค่าความแปรปรวนของ error term ซึง่ท าการตรวจสอบโดยท าการ พรอ็ตกราฟ

ระหว่าง z residual กับ z predicted จะพบว่า กราฟกระจายไม่มีรูปแบบ จึงถือว่า ค่าความ

แปรปรวนของ error term คงที ่ 

 

ทดสอบปัญหาความสมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยวัดจากค่า 
Tolerance และ VIF ซึง่ผลการทดสอบพบว่า 
  ค่า Tolerance ของ D/E Ratio   = 0.966  VIF = 1.035 

  ค่า Tolerance ของ Dividend   = 0.709  VIF = 1.410 

  ค่า Tolerance ของ log ของสนิทรพัยร์วม= 0.591 VIF = 1.693 

  ค่า Tolerance ของค่า ROA  = 0.663  VIF = 1.508 

  ค่า Tolerance ของค่า GDP  = 0.109  VIF = 9.200 

  ค่า Tolerance ของค่า Year  = 0.104  VIF = 9.209 
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 จากการทดสอบ พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปร GDP และ Year มคี่าใกล้ 0.1 และค่า 

VIF มคี่าใกล้ 10  แสดงว่า เกดิปัญหา Multicollinearity นัน่คอื  ระหว่างตวัแปร GDP กบั Year  

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการตดัตวัแปร Year ออก และผลการทดสอบใหมม่ดีงันี้ 

  ค่า Tolerance ของ D/E Ratio   = 0.970  VIF = 1.031 

  ค่า Tolerance ของ Dividend   = 0.709  VIF = 1.410 

  ค่า Tolerance ของ log ของสนิทรพัยร์วม= 0.591 VIF = 1.691 

  ค่า Tolerance ของค่า ROA  = 0.665  VIF = 1.504 

  ค่า Tolerance ของค่า GDP  = 0.983  VIF = 1.017 

จะพบว่า ค่า Tolerance มคี่าใกล้ 1 และ VIF < 10 แสดงว่า ไม่เกดิปัญหา Multicollinearity นัน่

คอื ตวัแปรอสิระไมม่คีวามสมัพนัธก์นั หรอืมคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 
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ประวติัผูศึ้กษา 

นางสาวสุพิชญา พรอนันต์จ าเรญิ เกิดวนัที่ 29 กรกฎาคม 2537 ที่จงัหวดัราชบุร ีส าเรจ็

การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมื่อปีการศกึษา 2559 

และศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2559 

ปัจจุบันท างานที่ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ต าแหน่ง พนักง าน

ตรวจสอบบญัช ี

 


