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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

         อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ และธุรกิจด้านอาหาร ถือ
เป็นธุรกจิประเภทหนึ่งทีม่ศีกัยภาพของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมทีรพัยากรธรรมชาติ
ทีอุ่ดมสมบูรณ์และมพีืน้ฐานของประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรม และยงัมกีารส่งเสรมิจากทาง
รฐัทีผ่ลกัดนันโยบาย “ครวัไทยสู่ครวัโลก” โดยมุ่งเน้นการเป็นผูน้ าการผลติอาหารในอาเซยีนและ
ขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขบัเคลื่อนให้ธุรกิจด้านอาหารของ
ไทยมกีารขยายตวัไดใ้นอนาคต 
         ปัจจุบนั ชวีติประจ าวนัของผูค้นมคีวามเร่งรบีมากขึน้ กล่าวคอื ออกไปท างานนอกบา้น
ตัง้แต่เชา้และกลบัเขา้บา้นมดืค ่า ผูค้นไม่ค่อยมเีวลาท าอาหารดว้ยตนเอง และมกีารอยู่เป็น
ครอบครวัเดีย่วมากขึน้ ท าใหใ้นช่วง 4 - 5 ปีทีผ่่านมา ธุรกจิรา้นอาหารมกีารขยายตวัจากการ
ลงทุนของผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม่ โดยธุรกจิรา้นอาหารมมีูลค่าหมุนเวยีนไม่ต ่ากว่า 4
แสนลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วน 4 . 7% ของ GDP ภาคบรกิาร (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2563 ) 
         บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัททีป่ระกอบธุรกิจร้านอาหาร 
ซึ่งมทีัง้รา้นสุกี้ รา้นสุกี้บุฟเฟต์ รา้นอาหารไทย และรา้นอาหารญี่ปุ่น เช่น รา้นยาโยอใินประเทศ
ไทย และร้านอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย โดยปัจจุบัน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) มมีูลค่าหลกัทรพัย์ประมาณ 42,360 ล้านบาท ซึ่งหากนับเฉพาะธุรกจิรา้นอาหาร จะ
ท าให ้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มมีูลค่าหลกัทรพัยส์ูงทีสุ่ดในประเทศไทย 
ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มรีาคาหลกัทรพัย์
ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  และราคา
หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัภาพที ่1



2 
 

 
 

 
ภาพที ่1 การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์5 ปียอ้นหลงั (Adjusted Price) 

ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (2563) 
 

         การลงทุนในร้านอาหารนับว่ามีหลากหลายทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเปิ ด
รา้นอาหารดว้ยตนเองหรอืเปิดร้านอาหารกบัหุน้ส่วน หรอืการลงทุนผ่านการซื้อหลกัทรพัย์ของ
บรษิัทที่ประกอบธุรกิจด้านอาหาร โดยเฉพาะการลงทุนผ่านหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่ประกอบ
ธุรกิจอาหารนัน้สามารถท าได้รวดเร็วและทนัที อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกบรษิัทเพื่อลงทุน 
ต้องท าการศึกษาข้อมูลของบรษิัทเหล่านัน้ใหด้ีเสยีก่อน เพราะฉะนัน้ในการศกึษาครัง้นี้ จึงมุ่ง
ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว โดยเป็นการศกึษาของราคาหุน้ บรษิทั เอม็เค เรสโต
รองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และปัจจยัทางเศรษฐกิจที่น ามาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาผู้บรโิภค 
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดือน ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  และ
ราคาหุ้นบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และเป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจ
ส าหรบันักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
         การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ และราคาหุ้นบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อใช้ในการ
ตดัสนิใจลงทุน โดยพจิารณาตวัแปรอิสระ ได้แก่ ดชันีราคาผู้บรโิภค ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม 



3 
 

 
 

อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดอืน ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และปรมิาณการ
ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
ตัง้แต่ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 60 เดอืน 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
         ในการศกึษาความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกจิต่าง ๆ และ
ราคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สามารถสรา้งกรอบแนวคดิได ้ดงันี้ 
 

     ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

           
 
1.5 นิยามศพัท์เฉพาะ 
 
         - ดชันีราคาผูบ้รโิภค คอื ดชันีราคาทีใ่ชว้ดัการเปลีย่นแปลงของราคาขายปลีกของสนิค้า
และบริการที่ผู้บริโภคจ่ายซื้อ เพื่อการบริโภค ณ ตลาดและร้านค้าปลีกในปีใดปีหนึ่ง 
เปรยีบเทยีบกบัราคาสนิคา้ชนิดและจ านวนเดยีวกนัในปีฐาน 
         - ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ดชันีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัย์ทัง้หมด โดยค านวณจากหุน้สามญัจดทะเบียนนทุกตวัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจะรวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แต่จะยกเวน้หุน้ทีถ่กูขึน้เครื่องหมาย SP (Suspension) เกนิ 1 ปี 
         - มูลค่าหลกัทรพัย์ หมายถึง มูลค่าของหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด โดนเป็นค่าทีค่ านวณ
จากการน าราคาปิดของหลกัทรพัย์จดทะเบียน คูณกบัจ านวนหลกัทรพัย์จดทะเบียน ปัจจุบนั 
การค านวณมูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลกัทรพัย์จดทะเบียน ครอบคลุมหลกัทรพัยป์ระเภท
หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กู้ และใบส าคญัแสดงสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญั (วอรแ์รนท์) 

1. ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 
2. ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) 
3. อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดอืน (INTER) 
4. ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 
5. ปรมิาณการซื้อขายหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (VOL) 

ราคาหุน้บรษิทั  
เอม็เค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
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1.6 สมมติฐานในการวิจยั 
 

สมมติฐานของตวัแปรอิสระต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบรษิัท เอ็มเค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สรุปไดด้งันี้ 

- ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุน้บรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั หรอื β1 > 0 เนื่องจากดชันีราคาผูบ้รโิภคเป็นดชันีทีแ่สดง
ถึงการเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้และบรกิารในแต่ละช่วง โดยสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
วดัอ านาจซื้อของผู้บรโิภคหรอืวดัภาวะเงนิเฟ้อได้อีกวธิหีนึ่ง กล่าวคอืหากดชันีผูบ้รโิภคปรบัตวั
เพิม่ขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคใชจ้่ายมากขึน้ ส่งผลมายงัรายไดข้องบรษิทัฯเพิม่ขึน้ โดยเป็นแรงจูงใจให้
นักลงทุนเขา้มาลงทุนมากขึน้ ซึ่งจะมผีลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

- ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั หรอื β2 > 0 เนื่องจากดชันีผลผลติอุตสาหกรรมเป็น
ดชันีทีส่ะทอ้นถงึสภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม กล่าวคอืหากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมมี
การปรบัตวัเพิม่ขึน้ บรษิทัฯกจ็ะมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ และส่งผลมายงัรายไดข้องบรษิทัฯเพิม่ขึน้ มี
ผลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

- อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดือน (INTER) มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุ้นบรษิัท 
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัข้าม หรอื β3 < 0  เนื่องจากการ
ลงทุนในหลกัทรพัยน์ับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรบัการออมเงนิ กล่าวคอืหากอตัราดอกเบี้ยเงนิ
ฝากปรบัตวัลดลง กอ็าจส่งผลใหผู้ล้งทุนหรอืประชาชนหนัมาซื้อหลกัทรพัยห์รอืหุน้แทนการฝาก
เงนิไวก้บัธนาคาร ส่งผลใหร้าคาหุน้มกีารปรบัตวัเพิม่สูงขึน้  

- ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุ้นบรษิทั เอ็ม
เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน หรือ β4 > 0 เนื่องจากดัชนีตลาด
หลกัทรพัย์สามารถแสดงได้ถงึสภาวะทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ โดยชี้น าการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ กล่าวคอืหากตลาดหลกัทรพัย์เดือนก่อนหน้ามกีารเคลื่อนไหวเพิม่สูงขึน้จะ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงทุน โดยเป็นแรงจูงใจใหน้ักลงทุนเขา้มาลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะมผีล
ใหร้าคาหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

- ปรมิาณการซื้อขายหุ้น (VOL) มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุ้นบรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในทศิทางเดยีวกนั หรอื β5 > 0 เนื่องจากปรมิาณการซื้อขายหุน้สามารถ
แสดงไดถ้งึความต้องการในการซื้อหุน้ กล่าวคอืเมื่อนักลงทุนต้องการลงทุนในหุน้เพิม่ขึ้น จะท า
ใหร้าคาหุน้มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
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1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการศึกษา 
 

         1. ท าให้ทราบถงึปัจจยัต่าง ๆ  ที่มผีลต่อราคาหุน้ บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ในระยะยาว 
         2. ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละคน 
เพื่อทีจ่ะสามารถปรบักลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
         3. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถเป็นแนวทางแก่ผูท้ีส่นใจในการศกึษาครัง้ต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎี 
 
           2.1.1 แนวคิดพื้นฐานในการลงทุน 
 
         การลงทุน (Investment) หมายถึง การที่ผู้ลงทุนเลือกที่จะชะลอการใช้จ่ายในวนันี้เพื่อ
สรา้งความมัง่คัง่ใหเ้พิม่สูงขึน้ในอนาคต โดยการลงทุนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การลงทุนเพื่อการบรโิภค หมายถึงการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อสนิค้าประเภท
คงทนถาวร เช่น อสงัหารมิทรพัย ์รถยนต์ ซึ่งการลงทุนลกัษณะนี้ไม่ไดห้วงัในรูปก าไรของตวัเงนิ 
แต่หวงัความพอใจในการใช้ทรพัยากรเหล่านัน้ การซื้ออสงัหารมิทรพัย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศยัถือ
เป็นการบรโิภคอย่างหนึ่งของผูบ้รโิภค และในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยม์มีูลค่าสูงขึน้หากผูบ้รโิภค
สามารถขายได้จะถือว่าเป็นผลพลอยได้ 2. การลงทุนในธุรกิจ หมายถึงการซื้อสนิทรพัย์เพื่อ
ประกอบธุรกจิ โดยหวงัว่ารายไดท้ีไ่ดจ้ะเพยีงพอทีจ่ะชดเชยกบัความเสีย่งในการลงทุน เช่น การ
ลงทุนในสนิค้าประเภททุน เครื่องจกัร โรงงาน เพื่อผลิตสนิค้าและบรกิารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการลงทุนลกัษณะนี้มุ่งหวงัก าไรจากการลงทุน โดยก าไรจะเป็นตวั
ดงึดูดนักลงทุนใหน้ าเงนิมาลงทุน 3. การลงทุนในหลกัทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารการเงนิประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เพื่อมุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดร้บักระแสเงนิ
สดจากการลงทุนนัน้ ๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรพัย์หรอืตราสารการเงนิที่ได้ลงทุนมมีูลค่าสูงขึน้ 
ทัง้นี้เพื่อให้คุ้มกบัต้นทุนค่าเสียโอกาสและเพื่อชดเชยอ านาจซื้อที่สูญเสียไป อนัเนื่องมาจาก
ภาวะเงนิเฟ้อ รวมทัง้ชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสาร
การเงนิตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 
         การลงทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นทางเลอืกหนึ่งของการลงทุนทีไ่ดร้บัความสนใจจากผู้
ทีม่เีงนิออม เพราะมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้การที่
ตลาดหลกัทรพัย์มบีรษิัทจดทะเบียนที่หลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิง่ส าหรบัผู้ที่ต้องการความ
หลากหลายในการลงทุน และเนื่องจากมธีุรกิจทีห่ลากหลายประเภทในตลาดหลกัทรพัย์ ดงันัน้
ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัพื้นฐานใน
ล าดับแรก จากนั ้นพิจารณา สภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทางเศ รษฐกิจของ
อุตสาหกรรมมาวเิคราะหเ์พื่อน าไปสู่การตดัสนิใจลงทุนในอุตสาหกรรมนัน้ นอกจากนี้ ผูล้งทุน
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ต้องพิจารณาถึง โครงสร้างการแข่งขนัของอุตสาหกรรม วงจรการขยายตัวในอุตสาหกรรม 
รวมถึงวฏัจกัรธุรกิจว่าอยู่ในระยะใด จากนัน้จึงวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของบรษิทั วสิยัทศัน์
ของผูบ้รหิาร และกลยุทธ์ของบรษิทั  
         ในการตดัสนิใจลงทุน สิง่ส าคญัประการหนึ่งทีผู่ล้งทุนต้องพจิารณา คอื ผลตอบแทนทีผู่้
ลงทุนจะไดร้บั ซึ่งผลตอบแทนหมายถงึความมัง่คัง่ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน เนื่องจากการลงทุนใด 
ๆ นัน้ ผู้ลงทุนต้องเลื่อนการบรโิภคในปัจจุบนัออกไป เพื่อหวงัว่าจะมคีวามมัง่คัง่เพิม่ขึ้นและ
บรโิภคได้มากขึ้นในอนาคต ดงันัน้ผลตอบแทนจากการลงทุนจงึเกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของความมัง่คัง่ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน ซึ่งการเปลีย่นแปลงของความมัง่คัง่ทีเ่กดิขึน้นี้เกดิมาจาก
กระแสเงินสดรับที่เพิ่มมากขึ้น เช่น เงินปันผล หรืออาจเกิดจากราคาของหลักทรัพย์ที่
เปลีย่นแปลงไปกไ็ด ้ผูล้งทุนสามารถค านวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดด้งัสมการ  

𝐻𝑃𝑅𝑡 =
𝑀𝑉𝑡 + 𝐷𝑡

𝑀𝑉𝑡−1
 

โดยที ่
         HPRt = ผลตอบแทนในช่วงเวลาทีถ่อืครองหลกัทรพัย ์1 งวด ในงวดเวลาที ่t 
         MVt = มูลค่าตลาดของหลกัทรพัย ์ปลายงวดที ่t 
         MVt-1 = มูลค่าตลาดของหลกัทรพัย ์ต้นงวดที ่t 
         Dt = เงนิปันผลจ่ายใหก้บัผูล้งทนุ ในงวดเวลาที ่t 
 
         หากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีถ่อืครองหลกัทรพัย ์มคี่ามากกว่า 1 หมายถงึ ผู้
ลงทุนมคีวามมัง่คัง่เพิม่สูงขึน้ ในทางกลบักนั หากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีถ่อืครอง
หลกัทรพัยม์คี่าน้อยกว่า 1 หมายถงึ ผูล้งทุนมคีวามมัง่คัง่ลดลง และหากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้
ในช่วงเวลาทีถ่อืครองหลกัทรพัยม์คี่าเท่ากบั 0 นัน่หมายถงึ ผูล้งทุนสญูเสยีเงนิทีล่งทนุเริม่ต้น
ทัง้หมด 
 
           2.1.2 การก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ 

 
         ผู้ลงทุนจะต้องเข้าถงึปัจจยัต่าง ๆ  ที่ก าหนดอตัราผลตอบแทนที่ผูล้งทุนต้องการ โดยใน
การพจิารณาเลือกการลงทุนใด ๆ ในกลุ่มหลกัทรพัย์ ซึ่งการลงทุนใด ๆ ควรจะต้องให้อัตรา
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีค่าเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยให้กับผู้ลงทุนในการน าเงินมาลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืกลุ่มหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่  
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         อัตราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียงท่ีแท้จริง (Real risk free rate of return) 
หมายถึง อตัราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ ที่ท าให้ผู้ลงทุนไม่สามารถน าเงนิที่ลงทุนนัน้ มา
บรโิภคในปัจจุบนัได ้ผู้ลงทุนคาดหวงัว่าจะสามารถบรโิภคได้มากขึ้นในอนาคต หากไม่มอีตัรา
เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ย่อมท าให้ผู้ลงทุนทราบกระแสเงนิสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
แน่นอน ผู้ลงทุนย่อมต้องการอตัราผลตอบแทนที่เท่ากับอตัราดอกเบี้ยที่ชดเชยมูลค่าของเงิน
ตามเวลา (Pure time value of money) อนัเนื่องมาจากการเลื่อนการบรโิภคไปยงัอนาคตนัน้เอง 
ทัง้นี้ อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงินี้จะถูกก าหนดโดยปัจจยัทีเ่ป็นรูปธรรมและ
ทีไ่ม่เป็นรูปธรรม ซึ่งมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยปัจจยัทีเ่ป็นรูปธรรม หมายถงึ โอกาสการ
ลงทุนทัง้หมดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถูกก าหนดโดยอตัราการเจรญิเติบโตของระบบเศรษฐกจิใน
ระยะยาว เมื่ออตัราการเจรญิเตบิโตสูงขึน้ ผูล้งทุนทีเ่ป็นผูใ้หกู้้ยมืเงนิทุนซึ่งเป็นทรพัยากรทีม่อียู่
อย่างจ ากดั ย่อมต้องการอตัราผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในทางกลบักนั ผู้ที่กู้ยมืเงนิทุน
เพื่อการลงทุนเหล่านัน้ กเ็ตม็ใจและยนิยอมทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนทีสู่งขึน้ใหก้บัผูท้ีใ่หกู้้ยมืเงนิทุน 
เนื่องจาก ผูท้ีกู่้ยมืเงนิทุนเหล่านี้มาลงทุนสามารถใชเ้งนิทีกู่้ยมืมาลงทุนใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งู
กว่าได้ ขณะที่ปัจจยัที่ไม่เป็นรูปธรรม จะขึ้นอยู่กบัความต้องการส่วนบุคคลในการเลือกทีจ่ะใช้
ทรพัยากรที่มอียู่เพื่อการบรโิภคในปัจจุบนั  แทนการลงทุนทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนได้บรโิภคมากขึน้
ในอนาคต ซึ่งความต้องการนี้จะแตกต่างกันส าหรับผู้ลงทุนแต่ละราย และแตกต่างกันตาม
ช่วงเวลาทีเ่ปลีย่นไป 
 
         ส่วนชดเชยเงินเฟ้อท่ีคาด (Expected inflation premium) หมายถึง การปรับปรุง
อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่แท้จรงิ เพื่อชดเชยส าหรบัการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ดชันีราคาและสถานการณ์ของตลาดการเงนิ อนัเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ของระดบัเงนิเฟ้อใน
ระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่เป็นตวัเงนิ (Nominal 
risk free rate of return) คือ อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่แท้จริง (Real risk free 
rate of return) ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหช้ดเชยกบัอตัราเงนิเฟ้อทีค่าดการณ์ไว ้ดงัสมการต่อไปนี้ 
 

rf
nominal = [(1 + rf

real) × (1 + IP)] − 1 

โดยที ่
         rf

nominal = อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีเ่ป็นตวัเงนิ 
         rf

real  = อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ 
         IP   = ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อทีค่าด  
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         ส่วนชดเชยความเส่ียง (Risk premium) หมายถงึ อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนต้องการ
เพื่อชดเชยกบัความเสีย่งหรอืความไม่แน่นอนจากการลงทุน โดยทัว่ไป ส่วนชดเชยความเสีย่ง
จะถูกก าหนดโดยปัจจยัพืน้ฐานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นธุรกจิ ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงระดบัประเทศและการเมอืง 
ซึ่งปัจจยัเหล่านี้มรีายละเอยีด ดงันี้  
         - ความเสี่ยงด้านธุรกิจ คอื ความไม่แน่นอนของกระแสเงนิสดที่จะได้รบัจากการลงทุน 
อนัเนื่องมาจากลกัษณะทางธุรกจิ เช่น ธุรกจิอาหาร โดยปกตแิลว้จะมคีวามเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัต ่า
กว่าธุรกิจบันเทิงและสนัทนาการซึ่งขึ้นอยู่กบัระดับรายได้ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากธุรกิจ
อาหารเป็นสิง่ทีค่นในสงัคมต้องบรโิภคในชีวติประจ าวนั ทัง้นี้ ความเสี่ยงดา้นธุรกิจอาจมคีวาม
แตกต่างกนั เนื่องจากโครงสรา้งต้นทุนในการผลิต เช่น บางธุรกจิต้องใชต้้นทุนคงที่เป็นสดัส่วน
สูงในการด าเนินงาน ฉะนัน้เมื่อเกิดความผนัผวนในยอดขาย ก าไรจากการด าเนินงานก็จะมี
ความผนัผวนมากกว่าธุรกจิทีใ่ชต้้นทุนคงทีใ่นการด าเนินงานต ่า จงึมคีวามเสีย่งมากกว่าธุรกิจที่
ใชต้้นทุนคงทีใ่นระดบัต ่า   
         - ความเสีย่งดา้นการเงนิ คอื ความไม่แน่นอนของกระแสเงนิสดที่จะไดร้บัจากการลงทุน 
อนัเนื่องมาจากโครงสรา้งเงนิทุนของธุรกิจ หากมกีารกู้ยมืเงนิเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ธุรกิจนัน้ก็
จะมภีาระในการจ่ายคนืดอกเบี้ยใหก้บัเจา้หนี้ แต่ผูถ้อืหุน้สามญัจะแบกรบัความผนัผวนของก าไร
สุทธเิมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในก าไรจากการด าเนินงาน และหากมกีารกู้ยมืในระดบัทีสู่ง ผูย้มืกจ็ะ
มคีวามเสีย่งของการลม้ละลายทีสู่งขึน้ดว้ย 
         - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความไม่แน่นอนของการลงทุนในตลาดรอง 
(Secondary market) จากความสามารถในการเปลีย่นสภาพหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมาเป็นเงนิสดได้
ในเวลาที่รวดเร็วและในราคาที่เหมาะสม ในการประเมนิความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนัน้ ต้อง
ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทของหลักทรัพย์ จังหวะในการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัยเ์พื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 
         - ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน คอื ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนเผชญิ 
เมื่อผู้ลงทุนซื้อหลกัทรพัย์ในสกุลเงนิที่แตกต่างไปจากสกุลเงนิหลกัทีใ่ชใ้นประเทศของผูล้งทุน
นัน้ ซึ่งอตัราแลกเปลีย่นอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้หรอืลง ซึ่งจะมผีลต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน
ได ้
         - ความเสี่ยงระดบัประเทศและการเมอืง คอื ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้
จากโอกาสความเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมอืง
ภายในประเทศของผูล้งทุน เช่น ในประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบสงัคมนิยม รฐับาลอาจประกาศ
ยดึกจิการของบรษิทัทีด่ าเนินการอยู่ในประเทศใหต้กเป็นของรฐับาลเมื่อใดกไ็ด ้เป็นต้น 
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ภาพที ่2 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเสีย่งและอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

ทีม่า: ทฤษฎตีลาดทุน(2552: 20) 
 
         อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนคาดว่าจะไดร้บัมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัความเสี่ยงดงัภาพ
ที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยอตัราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการสามารถจ าแนกได้ 2 
ส่วน คอื อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง และส่วนชดเชยความเสี่ยง ยิง่ระดบัความ
เสี่ยงอยู่สูงเท่าใด จะต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงทีสู่งขึ้นเท่านัน้ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนทีผู่้
ลงทุนต้องการและคาดว่าจะไดร้บันัน้สูงขึน้ตามไปดว้ย แสดงไดด้งัสมการต่อไปนี้  
 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑟𝑀) − 𝑟𝑓]𝛽𝑖  
โดยที ่
         E(ri) = อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวข้องหลกัทรพัย ์i 
         rf = อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่ง 
         E(rM) = อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวข้องกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด 
         βi = ค่าเบต้าทีช่ี้วดัความเสีย่งตามตลาดของหลกัทรพัย ์i 
 
         ในกรณีที่ผู้ลงทุนมกีารกระจายความเสี่ยงที่สมบูรณ์ ผู้ลงทุนจะสามารถกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุน โดยเพิ่มจ านวนหลักทรัพย์ในการลงทุนให้มากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยง
เฉพาะตวัของบรษิัทสามารถขจดัออกไปได้โดยการกระจายการลงทุน ดงันัน้ ความเสี่ยงที่ผู้
ลงทุนต้องแบกรบัจะมเีฉพาะความเสี่ยงส่วนทีไ่ม่สามารถก าจดัไปไดน้ัน่คอืความเสีย่งของตลาด 
ซึ่งมคี่าเบต้าเป็นตวับ่งชี้ ส าหรบัหลกัทรพัย์ใดที่มคี่าเบต้าสูง ผู้ลงทุนย่อมต้องการส่วนชดเชย
ความเสีย่งทีสู่งกว่าหลกัทรพัยท์ีม่คี่าเบต้าต ่า จงึกล่าวไดว่้า ผูล้งทุนแต่ละคนมคีวามพงึพอใจใน
อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งในระดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไป หาผูล้งทุนคาดหวงัผลตอบแทนที่
สูงขึน้จะน ามาซึ่งความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสูงขึน้ ซึ่งเสน้ทีบ่อกความสมัพนัธ์ดงักล่าวคอื Security 
market Line (SML) 
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           2.1.3 แนวคิดทฤษฎีแบบจ าลองการตัง้ราคาหลกัทรพัย ์(Capital Asset Pricing 
Model : CAPM) 
 
         แบบจ าลองในการก าหนดราคาหลกัทรพัย ์ถูกพฒันาขึน้โดยนักวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่ 
William F.Sharpe และ Jack L.Treynor ซึ่งไดถู้กพฒันาต่อโดย John Lintner และ Jan Mossin 
โดยเป็นแบบจ าลองทีแ่สดงว่า อตัราผลตอบแทน ณ จุดดุลยภาพของหลกัทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่ง
ใด ๆ จะเป็นฟังก์ชนัของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างหลกัทรพัยน์ัน้และกลุ่มหลกัทรพัย์ตลาด 
โดยแสดงให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใด
หลกัทรพัย์หนึ่ง จะเท่ากบัอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรพัย์ทีป่ราศจากความเสีย่ง บวกด้วยผล
คูณระหว่างส่วนชดเชยความเสีย่งตลาดและค่าเบต้าของหลกัทรพัยน์ัน้ โดยระดบัผลตอบแทนที่
ควรจะได้รบัจากการลงทุน ควรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งหลักการของทฤษฎีนี้
แสดงให้เห็นว่านักลงทุนจะได้รบัการชดเชยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) 
หรอืความเสีย่งตลาด (Market Risk) เนื่องจากเป็นความเสีย่งทีน่ักลงทุนไม่สามารถหลกีเลีย่งได้
จากการกระจายการลงทุน ดงันัน้ การลงทุนทีม่คีวามเสีย่งใด ๆ  ควรไดร้บัผลตอบแทนอย่างน้อย
เท่ากบัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงบวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงซึ่งเป็นสดัส่วน
กบัอตัราชดเชยความเสีย่งของตลาด โดยสดัส่วนดงักล่าวแสดงดว้ยค่าสมัประสทิธิเ์บต้า สามารถ
แสดงไดด้งัสมการ  

E(ri) = rf + [E(rM) − rf]βi 
โดยที ่
         E(ri) = อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวข้องหลกัทรพัย ์i 
         rf = อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่ง 
         E(rM) = อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวข้องกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด 
         βi = ค่าเบต้าทีช่ี้วดัความเสีย่งตามตลาดของหลกัทรพัย ์i 
 
         ค่าเบต้า (β) หมายถึง ความแปรปรวนร่วมของหลกัทรัพย์ใด ๆ และตลาด กล่าวคือ
ตวัเลขที่ได้จากการเปรยีบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้และการเคลื่อนไหวของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งค่าเบต้าจะค านวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์บัผลตอบแทนของตลาด โดยสามารถแบ่งออกไดด้งันี้  
         - ค่า Beta น้อยกว่า 1 หมายถงึ ความแปรปรวนของผลตอบแทนในหลกัทรพัยม์คีวาม
ผนัผวนต ่ากว่าความแปรปรวนของผลตอบแทนในตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัไว้
จะน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดจ้ากหลกัทรพัยข์องตลาดโดยรวม เกดิจากความ
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เสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยู่ในจ านวนทีต่ ่ากว่าความเสีย่งของตลาดโดยรวม หลกัทรพัย์
ประเภทนี้เป็นหลกัทรพัยป์ระเภทความเสีย่งต ่า  (Defensive stock) 
         - ค่า Beta เท่ากบั 1 หมายถงึ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนจากหลกัทรพัยม์คีวาม
ผนัแปรเท่ากบัค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนในตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนทีค่าดว่า
จะไดร้บัจากหลกัทรพัยจ์ะต้องมจี านวนเท่ากบัอตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุนของตลาดโดยรวม 
กล่าวคือหลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ของตลาด (Market Stock) ค่าเบต้าของตลาดจะมีค่า
เท่ากบั 1 
         - ค่า Beta มากกว่า 1 หมายถงึ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนในหลกัทรพัยม์คีวาม
ผนัผวนมากกว่าความแปรปรวนของผลตอบแทนในตลาด โดยส่วนใหญ่อตัราผลตอบแทนที่
คาดหวงัจากหลกัทรพัย์จึงมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากหลกัทรพัย์ของตลาด
โดยรวม เกิดจากความเสี่ยงของการลงทุนในหลกัทรพัย์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าระดบัความเสีย่ง
ของตลาดโดยรวม หลกัทรพัย์ประเภทนี้จึงเป็นหลกัทรพัย์ประเภทความเสีย่งสูง (Aggressive 
Stock) (วรรณี ชลนภาสถติ และคณะ, 2537) 
 
           2.1.4 การประยุกต์ใช้ CAPM ในการประเมินราคาหลกัทรพัย ์
 
         แบบจ าลอง CAPM มคีวามส าคญัต่อการประเมนิราคาหลกัทรพัย์ โดยผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดควรจะอยู่บน Security Market LINE (SML) ซึ่งแสดงถงึอตัราผลตอบแทนที่
ผู้ลงทุนต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบระดบัหนึ่งที่วัดด้วยค่าเบต้า หากในขณะใด
ขณะหนึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ไม่เท่ากบัอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ แสดงว่า
หลกัทรพัยท์ีป่ระเมนินัน้มมีูลค่าแตกต่างไปจากมูลค่าตามทฤษฎ ีแสดงไดด้งัภาพที ่3 
 

 
ภาพที ่3 การประเมนิราคาหลกัทรพัยเ์มื่อเทยีบกบัแบบจ าลอง CAPM 

ทีม่า: ทฤษฎตีลาดทุน(2552: 93) 
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         หากหลกัทรพัยใ์ดมอีตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนต้องการต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดไว ้
แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนัมรีาคาต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น (Undervalued) ผูล้งทนุ
จงึควรจะลงทุนซื้อหลกัทรพัยน์ัน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนต้องการสูง
กว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดไว ้แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนัมรีาคาสูงกว่าทีค่วร
จะเป็น (Overvalued) ดงันัน้ผู้ลงทุนจึงไม่ควรซื้อหลกัทรพัย์นัน้ ในกรณีทีอ่ตัราผลตอบแทนทีผู่้
ลงทุนต้องการอยู่ในระดบัทีเ่ท่ากนักบัอตัราผลตอบแทนทีค่าดไว้ แสดงว่าผู้ลงทุนจะไม่มคีวาม
แตกต่างในการเลือกลงทุน เนื่องจากหลกัทรพัย์นัน้มรีาคาทีเ่หมาะสม (Fair Valued) กบัระดบั
ความเสีย่งทีป่ระเมนิราคาตามแบบจ าลอง CAPM 
 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
         วนัชัย เอมละออ. (2553) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: กรณีศึกษาบริษทั ABC จ ากดั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อราคาหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งท า
การวิเคราะห์เฉพาะกรณีของบริษัท ABC จ ากัด ซึ่งปัจจัยที่น ามาทดสอบ ได้แก่ อัตรา
แลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั ดชันีราคาผูบ้รโิภค ดชันีหุน้กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลสถิติประเภท
อนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนทัง้หมด 66 เดือน ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง
เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2552 โดยการใช้การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ (Quantitative Analysis) ด้วย
วธิีการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า อตัรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐั ดชันีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืน มผีลต่อราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: 
กรณีศกึษาบรษิทั ABC จ ากดั ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั ในขณะที ่ดชันีราคาผูบ้รโิภค 
มผีลต่อราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: กรณีศึกษาบรษิทั ABC จ ากดั ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั 
         อรอุมา ต้นดี. (2556) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรพัยข์อง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกจิ และศึกษาปัจจยัภายใน
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจที่น ามาทดสอบ ได้แก่ 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) อตัราเงนิเฟ้อ (INF) และอตัราดอกเบี้ยใน
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล ( IR) ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 
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(ROA) อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษี
เงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี (EBITDA) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบญัชี (P/BV) ซึ่งใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 รวม
ระยะเวลา 20 ไตรมาส และทดสอบโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยเศรษฐกิจคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
สามารถอธบิายการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยไ์ดใ้นทศิทางตรงกนัข้าม ส่วนปัจจยัภายในที่
สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 
         วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง. (2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจ านวน 26 บรษิัท รวมทัง้สิ้น 10 ปี โดยเริม่
ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งปัจจยัที่น ามาทดสอบ ได้แก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
อตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนหมุนเวยีนของ
สินทรัพย์รวม อัตราราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน อัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขาย และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยในการทดสอบใช้
กระบวนการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Fixed Effects Regression และ Random Effects 
Regression ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้
ถือหุ้น และอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
ในขณะที่ อตัราส่วนเงนิปันผลมผีลกระทบในทิศทางตรงกนัข้ามต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้น
สามัญ ส าหรับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหมุนเวียนของ
สนิทรพัย์รวม อตัราราคาหุ้นต่อมูลค่าหุน้ทางบัญช ีและมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด พบว่า 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม แต่อย่างใด 
         อรณุรตัน์ ซ่ือสตัย.์ (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์บริษทั 
บ้านปู จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง  ๆ มีที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ บรษิัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) โดยได้ใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูล
ทุติยภูมิ (รายเดือน) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 60 เดอืน โดยตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษามทีัง้หมด 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคา
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ผู้บริโภคแห่งประเทศไทย (Consumer Price Index) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน 
(Interest Rate) อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (Exchange Rate) ราคาแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas) อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price to Earning) และ
มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ SET (SET Market Capitalization) และได้ใช้เทคนิคโค
อนิทเิกรชนั (Co-integration) ในการทดสอบหาความสมัพนัธ์ ผลการศกึษาพบว่า มเีพยีงมูลค่า
การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ทีส่ามารถพยากรณ์ราคา หลกัทรพัยบ์รษิทั บา้นปู จ ากดั 
(มหาชน) ในทิศทางตรงกนัข้ามได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10 ในขณะที่ดชันีราคา
ผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ราคาแก๊สปิโตรเลยีมเหลว และอตัราส่วนราคาต่อก าไร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัยบ์รษิทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน) 
         จุฑารตัน์ ก้อนแก้ว. (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา
หลกัทรพัย์บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อต้องการ
ศกึษาปัจจยัของตวัแปรทีน่ ามาทดสอบว่ามผีลต่อราคาหลกัทรพัย์บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน) หรอืไม่ โดยปัจจยัทางเศรษฐกจิทีน่ ามาทดสอบ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นระหว่าง
เงินบาทกับดอลลาร์สหรฐัฯ (EXR) อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดือน (FIX) ดัชนีราคา
ผู้บรโิภค (CPI) ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (CCI) และดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ซึ่งรวบรวมข้อมูล เป็นรายเดือนทัง้หมด 60 เดือน เริม่ตัง้แต่เดอืน 
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Squares : OLS) ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ในขณะที่ อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาท กบัดอลลาร์สหรฐั (EXR) และ ดชันีความเชื่อมัน่
ผู้บรโิภค (CCI) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 
โดยในส่วนของอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดือน (FIX) และดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI) ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ

 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

3.1 ตวัแปรในการศึกษา 
 
ตวัแปรอสิระ มดีงันี้ 

         1. ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 
         2. ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) 
         3. อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดอืน (INTER) 
         4. ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
         5. ปรมิาณการซื้อขายหุน้ ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (VOL) 
โดยทีต่วัแปรตาม คอื ราคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (PRICE) 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
         ขอ้มูลทีใ่ชเ้ป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ (Secondary data) ซึ่งเป็นอนุกรมเวลา โดยขอ้มูลเกี่ยวกบั 
การศึกษาปัจจยัทีมผีลกระทบต่อราคาหุน้ บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ใน
ระยะยาว ใช้รายเดือนตัง้แต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม
ทัง้หมด 60 เดอืน และท าการเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานดงันี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลทุตยิภูม ิตวัแปรตาม และตวัแปรอสิระ 

ตวัแปร ความหมาย หน่วย ความถี ่ แหล่งข้อมูล 
PRICE ราคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บาท รายเดอืน ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  

CPI ดชันีราคาผูบ้รโิภค (2558 = 100) จุด รายเดอืน ส านักเศรษฐกจิ
การคา้  

MPI ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม จุด รายเดอืน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
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ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลทุตยิภูม ิตวัแปรตาม และตวัแปรอสิระ (ต่อ) 
 
ตวัแปร ความหมาย หน่วย ความถี ่ แหล่งข้อมูล 
INTER อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 

เดอืน 
รอ้ยละ รายเดอืน ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  
SET ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย 
จุด รายเดอืน ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  
VOL ปรมิาณการซื้อขายหุน้ของบรษิทั 

เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

ลา้นบาท รายเดอืน ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

 
3.3 แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
 
         ในการทดสอบปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมผีลต่อราคาหุ้น บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ในระยะยาว ประกอบด้วยตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ราคาหุ้น 
บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจะแปรผนัตามตวัแปรอิสระ (Independent 
Variable) โดยมทีัง้หมด 5 ตวัแปร และในแบบจ าลองจะใส่ค่า Natural Logarithm กบัตวัแปรทมีี
หน่วยทีไ่ม่ใช่รอ้ยละหรอือตัราส่วน ดงันัน้ แบบจ าลองทีใ่ชศ้กึษาแสดงได ้ดงันี้ 
 
         ln(PRICE)t = β0 + β1 ln(CPI)t + β2 ln(MPI)t + β3INTERt 
                    +β4 ln(SET)t + β5 ln(VOL)t + ut 

 
โดยก าหนดให ้ 
         PRICEt คอื ราคาหุน้ของ บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในเดอืนที ่t 
         CPIt คอื ดชันีราคาผูบ้รโิภค ในเดอืนที ่t (2558 = 100) 
         MPIt  คอื ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม ในเดอืนที ่t 
         INTERt  คอื อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดอืน ในเดอืนที ่t 
         SETt คอื ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเดอืนที ่t 
         VOLt คอื ปรมิาณการซื้อขายหุน้บรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ใน

เดอืนที ่t 
         u คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 
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3.4 วิธีการศึกษา 
 
         ในการศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ ราคาหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ในระยะยาวนัน้ ในขัน้ตอนแรก ตวัแปรทุกตวัจะถูกทดสอบความนิ่ง (Stationary Test) 
ดว้ยวธิ ีADF (Augmented Dickey Fuller) โดยค่าความล่าชา้ทีเ่หมาะสมเลอืกจากค่าความล่าชา้
ที่ท าให้ Akaike  Information Criterion (AIC) ต ่าที่สุด จากนัน้หาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาว (Cointegration Relationship) ซึ่งที่ส าคญัมอียู่ 3 วธิี ได้แก่ วธิีการที่เสนอโดย Engle 
and Granger (1987) วิธีการที่เสนอโดย Johansen (1995) และวิธีการที่เสนอโดย Pesaran, 
Shin and Smith (2001)  ซึ่ งการเลือกใช้วิธีการใดนั ้น  จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความนิ่ ง 
(Stationary) ของทัง้ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ซึ่งในการศกึษาครัง้นี้ ได้ใช้วธิีของ Pesaran, 
Shin and Smith (2001) และทดสอบหาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวตามกระบวนการ 
ARDL (approach to cointegration)  
         ทดสอบความนิ่ง (Stationary) ดว้ยวธิ ีADF (Augmented Dickey Fuller) โดยสมการที่
ใชท้ดสอบความนิ่งมสีามรูปแบบ ดงันี้ 

 
∆𝑋𝑡 = 𝛾𝑋𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−1

𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡   (a)  ใชก้บัอนุกรมเวลาทีไ่ม่มคี่าคงที ่

 
∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛾𝑋𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−1

𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡  (b)  ใชก้บัอนุกรมเวลาทีม่คี่าคงที ่

 

∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛾𝑋𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−1
𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡          (c)  ใชก้บัอนุกรมเวลาทีม่คี่าคงทีแ่ละ 

แนวโน้ม 
 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการทดสอบ คอื 
𝐻0 ∶  𝛾 = 0  หมายถงึ อนุกรมเวลาทีไ่ม่มคีวามนิ่ง (Non-Stationary) 
𝐻1 ∶  𝛾 ≠ 0   หมายถงึ อนุกรมเวลาทีม่คีวามนิ่ง (Stationary) 
 
         ส าหรบัการเลอืกว่าควรใชส้มการ (a) (b) หรอื (c) เพื่อทดสอบความนิ่งนัน้ มหีลกัเกณฑ์
คอืเมื่อวาดกราฟของอนุกรมเวลาที่ต้องการทดสอบความนิ่ง แลว้พบว่า อนุกรมเวลานัน้เคลื่อน
ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่รอบ ๆ ศูนย์ ควรเลือกใช้สมการ (a) แต่หากพบว่า อนุกรมเวลาไม่มแีนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นหรอืลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่เคลื่อนที่ขึ้น ๆ ลง ๆ รอบค่าคงที่ค่าหนึ่ง ควรเลือกใช้
สมการ (b) และหากอนุกรมเวลานัน้มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึ้นหรอืลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ควรเลอืกใช้
สมการที ่(c) 
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         หากข้อมูล Xt มีความนิ่ง สามารถเขียนได้ว่า Xt มีคุณสมบัติ Integrated ที่ล าดับศูนย์ 
(Integrated of Order 0) หรือเขียนแทนด้วย I(0) และในกรณีที่ Xt ไม่มีความนิ่ง แต่พบว่า
ผลต่างล าดับที่หนึ่งของ Xt(∆Xt) มีความนิ่ง เรียกว่า Xt มีคุณสมบัติ Integrated ที่ล าดบัหนึ่ง 
(Integrated of Order 1) หรอืเขยีนแทนดว้ย I(1) และหากพบว่า Xt และ ∆Xt ไม่มคีวามนิ่ง แต่
พบว่าผลต่างล าดบัทีส่องของ Xt(∆2Xt) มคีวามนิ่ง จะเรยีกว่า Xt มคีุณสมบตั ิIntegrated ทีล่ าดบั
สอง (Integrated of Order 2) หรอืเขยีนแทนดว้ย I(2) 

 
ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว ดว้ยวิธี ARDL 
 
         ในการทดสอบว่าตวัแปรตามและตวัแปรอสิระในแบบจ าลองมคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพ
ในระยะยาว (Cointegration Relationship) หรอืไม่นัน้ มอียู่ 3 วธิีส าคญั ได้แก่ วธิีการที่เสนอ
โดย Engle and Granger (1987) วธิีการที่เสนอโดย Johansen (1995) และวธิีการที่เสนอโดย 
Pesaran, Shin and Smith (2001) ซึ่งวิธีการของ Engle and Granger (1987) หรือวิธีการที่
เสนอโดย Johansen (1995) มขีอ้ก าหนดว่า ตวัแปรทีอ่ยู่ในแบบจ าลอง จะต้องมคีุณสมบตัิเป็น 
I(1) ทุกตวั อย่างไรก็ดี หากใช้วธิีการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ด้วยวธิีของ 
Pesaran, Shin and Smith (2001) จะสามารถใช้ได้กับแบบจ าลองที่ตัวแปรตามและตัวแปร
อสิระ มคีุณสมบตัเิป็น I(0) หรอื I(1) ร่วมกนัดว้ยได ้ซึ่งแนวคดิของวธิกีารดงักล่าวมพีืน้ฐานมา
จากแบบจ าลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) สรุปไดด้งันี้ ก าหนดให ้yt คอื ตวัแปร

ตาม และ xt คอื เวกเตอร์คอลมัน์ของตวัแปรอิสระจ านวน K ตวั หรอืเขยีนแทนด้วย xt = [
x1t

⋮
xKt

] 

โดยทัง้ตวัแปรตาม yt และตวัแปรอสิระ 𝑥1𝑡, … , 𝑥𝐾𝑡 อาจมคีุณสมบตัเิป็น I(0) หรอื I(1) กไ็ด ้และ

ก าหนดใหเ้วกเตอร ์zt = [yt

xt
] แลว้แบบจ าลองทีจ่ะน ามาใชท้ดสอบว่า ตวัแปรตาม yt และตวัแปร

อสิระในเวกเตอร ์xt มคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรอืไม่ เขยีนไดด้งันี้ 
 

∆𝑦𝑡 = 𝐶0 + Π𝑦𝑦𝑦𝑡−1 + 𝜋𝑦𝑥,𝑥
′ 𝑥𝑡−1 + ∑ 𝜑𝑖

′∆𝑧𝑡−𝑖 + 𝜔′∆𝑥𝑡 + 𝑢𝑡
𝑝−1
𝑖=1      (d) 

 
         โดย C0 คอื ค่าคงที่ 𝜋𝑦𝑦  คอื ค่าสมัประสทิธิข์อง yt-1 ส่วน 𝜋𝑦𝑥,𝑥 , 𝜑𝑖 และ ω คอืเวกเตอร์
ของค่าสมัประสทิธิท์ี่สทิธิข์องตวัแปรในเวกเตอร ์𝑥𝑡−1 , ∆𝑧𝑡−𝑖 , ∆𝑥𝑡  ตามล าดบั สมมุตฐิานทีใ่ช้
ทดสอบว่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในแบบจ าลองมคีวามสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อ
กนัหรอืไม่นัน้ แสดงไดด้งันี้  
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         𝐻0 ∶  𝜋𝑦𝑦 = 0 และ 𝜋𝑦𝑥,𝑥 = 0 (ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจ าลองไม่มี
ความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว) 
         𝐻1 ∶  𝜋𝑦𝑦 ≠ 0 และ  𝜋𝑦𝑥,𝑥 ≠ 0 (ตัวแปรตามและตัวแปรอิส ระ ในแบบจ าลองมี
ความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว) 
         โดยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคอื F-Statistics ส่วนค่าวกิฤตหาได้จาก Pesaran et al. (2001) 
ซึ่งจะมีอยู่สองค่าซึ่งจะเรียกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) และค่าวิกฤต
ขอบเขตล่าง (Lower Critical Bound) หากค่า F-Statistics สูงกว่าค่าวกิฤตขอบเขตบน เราจะ
ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (สรุปว่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมคีวามสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะ
ยาว) และเมื่อค่า F-Statistics ต ่ากว่าค่าวิกฤตขอบเขตล่าง เราจะไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 
(สรุปว่าตวัแปรตามและตัวแปรอิสระไม่มคีวามสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) แต่หากค่า F-
Statistics อยู่ระหว่างค่าวกิฤตขอบเขตบนกบัค่าวกิฤตขอบเขตล่าง เราจะไม่สามารถสรุปไดว่้า 
ตวัแปรตามและตัวแปรอิสระมคีวามสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่ ส าหรบัการ
เลือกค่าข้อความล่าช้าที่เหมาะสมในสมการ (d) จะใช้หลักเกณฑ์ว่า เป็นความล่าช้าที่ท าให้ 
Akaike Information Criterion (AIC) ต ่าที่สุด โดยที่ความล่าช้าแต่ละตัวแปรที่อยู่ในเวกเตอร์ 
∆𝑧𝑡−𝑖 ไม่จ าเป็นต้องมคี่าเท่ากนั และหลงัจากทีไ่ดค้วามล่าชา้แลว้ ค่าพารามเิตอรจ์ะถูกประมาณ
ด้วยวธิีก าลงัสองน้อยทีสุ่ด โดยที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถูกค านวณด้วยวธิ ีDelta (Pesaran 
and Shin, 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 ผลการทดสอบความน่ิง (Stationary Test) 
 
         ตัวแปรทุกตัวในแบบจ าลองจะถูกทดสอบความนิ่ง (Stationary Test) ด้วยวิธี  ADF 
(Augmented Dickey Fuller) โดยค่าความล่าช้าที่เหมาะสมเลอืกจากค่าความล่าชา้ทีท่ าให้ AIC 
(Akaike Information Criterion) ต ่าทีสุ่ด ผลการทดสอบพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานหลกัส าหรบัการ
ทดสอบ Unit Root ของตวั FIX และ ln(MPI) ทีร่ะดบันัยส าคญัรอ้ยละ 5 จงึกล่าวไดว่้า FIX และ 
ln(MPI) มคีวามนิ่งและจะเรยีกตวัแปรทัง้สองนี้ว่า มคีุณสมบตัิเป็น  I(0)  ในขณะที่ตวัแปรอื่น ๆ 
ทีเ่หลอืไม่สามารถปฏเิสธสมมุตฐิานหลกัส าหรบัการทดสอบ Unit Root ไดน้ัน่คอื ตวัแปรทีเ่หลอื
นี้ไม่มคีวามนิ่ง (Non-Stationary) แสดงไดด้งัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบความนิ่งของตวัแปรต่าง ๆ 

ตวัแปร สมการที่
ใช้

ทดสอบ1 

ความล่าชา้
ที่

เหมาะสม2 

ADF 
Statistics 

1% 
Critical 
Value 

5% 
Critical 
Value 

10% 
Critical 
Value 

P-
Value 

ผลการ
ทดสอบ 

ln(PRI
CE) 

c 1 -2.068 -4.130 -3.491 -3.175 0.5638 ไม่มี
ความนิ่ง 

ln(CPI) c 1 -4.119 -4.132 -3.492 -3.175 0.0059 มคีวาม
นิ่ง 

ln(MPI) b 6 -1.667 -3.576 -2.928 -2.599 0.4480 ไม่มี
ความนิ่ง 

INTER b 14 -2.674 -3.614 -2.944 -2.606 0.0786 มคีวาม
นิ่ง 

 
1 สมการที่ใช้ทดสอบความน่ิง (Stationary) ด้วยวธิ ีADF (Augmented Dickey Fuller) แสดงได้ดงัน้ี 

 สมการ a : ∆𝑋𝑡 = 𝛾𝑋𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−1
𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡   

สมการ b : ∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛾𝑋𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−1
𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡  

สมการ c : ∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛾𝑋𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑋𝑡−1
𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡  

2 ค่าความล่าชา้ที่เหมาะสม คอื ค่าที่ท าให ้AIC ของสมการที่ใช้ทดสอบความน่ิงด้วยวธิ ีADF มคี่าต ่าสุด 
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบความนิ่งของตวัแปรต่าง ๆ (ต่อ) 
 
ตวัแปร สมการที่

ใช้
ทดสอบ 

ความล่าชา้
ทีเ่หมาะสม 

ADF 
Statistics 

1% 
Critical 
Value 

5% 
Critical 
Value 

10% 
Critical 
Value 

P-
Value 

ผลการ
ทดสอบ 

ln(SET) c 1 -2.060 -4.130 -3.491 -3.175 0.5638 ไม่มี
ความนิ่ง 

ln(VOL) b 1 -3.922 -3.567 -2.923 -2.596 0.0019 มคีวาม
นิ่ง 

 
         เนื่องจากตวัแปร ln(PRICE), ln(MPI) และ ln(SET) ไม่มคีวามนิ่ง จงึน าตวัแปรทดสอบที ่
Order of Integration ทีสู่งขึน้ คอืที ่Order of Integration เท่ากบั 1 หรอื I(1) ซึ่งผลการทดสอบ 
พบว่า ทัง้ตัวแปร ln(PRICE), ln(MPI) และ ln(SET) ต่างมีความนิ่งที่ I(1) ณ ระดับนัยส าคญั 
0.01 ทัง้สิน้ ดงัในตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ผลการทดสอบความนิ่งของตวัแปรทีถู่กท าผลต่างล าดบัทีห่นึ่ง 

 
ตวัแปร ความล่าชา้ที่

เหมาะสม3 

ADF 
Statistics 

1% 
Critical 
Value 

5% 
Critical 
Value 

10% 
Critical 
Value 

ผลการ
ทดสอบ 

ln(PRICE) 1 -7.313 -2.617 -1.950 -1.610 มคีวามนิ่ง 

ln(MPI) 1 -8.043 -2.617 -1.950 -1.610 มคีวามนิ่ง 

ln(SET) 1 -7.623 -2.617 -1.950 -1.610 มคีวามนิ่ง 

 
         จึงสรุปได้ว่าสามารถน าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระทุกตวัมาวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์
เชงิดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Relationship) ในแบบจ าลอง ARDL (Autoregressive 
Distributed Lag) ได ้เนื่องจากตวัแปรทุกตวัมคีุณสมบตัเิป็น I(0) หรอื I(1) 
 
 
 

 
3 ค่าความล่าช้าที่เหมาะสม คอื ค่าที่ท าให ้AIC ของสมการที่ใช้ทดสอบความน่ิงด้วยวธิ ีADF มคี่าต ่าสุด 
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4.2 ผลการประมาณความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
 
         เนื่องจาก ตวัแปรที่ทดสอบมคีุณสมบตัิเป็น I(0) และI(1) รวมกนั จึงใช้วธิีการทดสอบ 
Autoregressive Distributed Lag (ARDL) with Bounds Test ที่ เ สนอไว้ โดย Pesaran, Shin 
and Smith (2001) และ Narayan (2004) นันคอืเวกเตอร ์x และ z ในสมการที ่(d) เขยีนไดด้งันี้ 
 

𝑥 = [

ln (𝐶𝑃𝐼𝐹)
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

ln (𝑆𝐸𝑇)
ln (𝑉𝑂𝐿)

ln (𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻)

]    และ    𝑧 = [
ln (𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸)

𝑥
] =

[
 
 
 
 

ln (𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸)
ln (𝐶𝑃𝐼𝐹)

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
ln (𝑆𝐸𝑇)
ln (𝑉𝑂𝐿)

ln (𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻)]
 
 
 
 

 

 
         โดยในการประมาณค่าพารามเิตอรใ์นสมการ (d) นัน้ งานวจิยันี้จะก าหนดค่าความล่าชา้
สูงสุดของเวกเตอร ์ ∆𝑧𝑡−𝑖  เท่ากบั 5 จากนัน้ จะเปลีย่นค่าความล่าชา้ของตวัแปรแต่ละตวัใน
แบบจ าลองจนกระทีง่ท าใหค้่า Akaike Information Criterion (AIC) ต ่าทีสุ่ด โดยทีค่วามล่าชา้แต่
ละตวัแปรทีอ่ยู่ในเวกเตอร ์∆zt−i ไม่จ าเป็นต้องเท่ากนั ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ค่าความล่าชา้ของ
ตวัแปร ln(PRICE), ln(CPI), ln(MPI), INTER, ln(SET) และ ln(VOL) มคี่าเท่ากบั 1, 1, 1, 0, 0, 
0 จะท าใหค้่า AIC ต ่าทีสุ่ด โดยในการทดสอบว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ในระยาวหรอืไม ่
(Cointegration Test) พจิารณาไดจ้ากผลของ Bounds Test ดงัแสดงในตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ผลการทดสอบ Bound Test จากแบบจ าลอง ARDL (1, 1, 1, 0, 0, 0) 

 
Test Statistics  Critical Value Bounds 

ระดบันัยส าคญั 
1% 

ระดบันัยส าคญั 
5% 

ระดบันัยส าคญั 
10% 

F-Statistics 4.634 I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3.854 5.388 2.842 4.130 2.397 3.569 

หมายเหตุ ทดสอบ Bound Test ด้วยวธิ ีPasaran, Shin and Smith (2001). 
 

         จากการทดสอบ พบว่า ค่า F-Statistics มคี่าเท่ากบั 4.634 ซึ่งสูงกว่าค่าวกิฤตขอบเขต
บน (Upper Critical Bound) หรอืเรยีกว่า I(1) Bound ทีร่ะดบันัยส าคญัรอ้ยละ 5 จงึสรุปไดว่้า 
ตวัแปร ln(PRICE), ln(CPI), ln(MPI), INTER, ln(SET) และ ln(VOL) มคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลย
ภาพระยะยาวต่อกนัและมสีมการของความสมัพนัธใ์นในระยะยาว ดงัทีน่ าเสนอไวใ้นตารางที ่5  
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ตารางที ่5 ผลการประมาณค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธเ์ชงิดุลยภาพระยะยาวต่อราคาหุน้ 
   บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ Std. Error t-statistics P-Value 

ln(CPI) 3.4874 2.8455 1.23 0.226 
ln(MPI) -0.0191 0.9834 -0.02 0.985 
INTER 0.5096 0.3787 1.35 0.184 
ln(SET)*** 1.4423 0.4530 3.18 0.002 
ln(VOL)* 0.0700 0.0402 1.74 0.088 
Constant -6.8309 3.9265 -1.74 0.088 

         *** หมายถงึ มนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 1 
         ** หมายถงึ มนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 5 
         * หมายถงึ มนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 10 

 
         จากการทดสอบพบว่า ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปร ln(CPI), ln(MPI) และ INTER มคี่าไม่
แตกต่างจากศูนย ์หรอืไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิหรอืกล่าวไดว่้า ไม่มผีลต่อราคาหุน้บรษิทั เอม็เค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในขณะที่ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปร ln(SET) แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ เนื่องจากค่า P-Value มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที ่0.01 และ
ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปร ln(VOL) แตกต่างจากศูนย์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ เนื่องจากค่า   
P-Value มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที ่0.1 
 
         - ถ้าดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปรอ้ยละ 1 จะมผีลในระยะยาว
ท าใหร้าคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปลีย่นแปลงไปรอ้ยละ 1.44 ใน
ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัรอ้ยละ 1 เมื่อก าหนดใหต้วัแปรอื่น ๆ คงที ่
 
         - ถ้าปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เปลีย่นแปลงไปรอ้ยละ 1 จะมผีลในระยะยาวท าใหร้าคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 0.07 ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัรอ้ยละ 
10 เมื่อก าหนดใหต้วัแปรอื่น ๆ คงที ่

 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
 
         จากการศึกษาความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกจิและราคา
หุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) นัน้ ในขัน้ตอนแรก ไดท้ดสอบความนิ่งด้วย
วิธี ADF ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรที่มีคุณสมบัติเป็น I(0) มีอยู่ทัง้หมด 3 ตัวแปร คือ 
ln(CPI), INTER และ ln(VOL) ส่วนตวัแปรที่มคีุณสมบตัิเป็น I(1) ม ี3 ตวัแปร คอื ln(PRICE), 
ln(MPI) และ ln(SET) จากนัน้ทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวโดยวิธี ARDL with Bounds 
Test ผลการทดสอบพบว่า ตวัแปร ln(PRICE), ln(CPI), ln(MPI), INTER, ln(SET) และ ln(VOL) 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาวต่อกนั และจากการประมาณความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพ
ในระยะยาว พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 และ 0.1 
ตามล าดบั กล่าวคอื ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวกบั
ราคาหุ้นบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ในขณะที่ ดชันี
ราคาผู้บริโภค ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ไม่มี
นัยส าคญัทางสถติ ิ
 
5.2 อภิปรายผล 
 
         เมื่อท าการทดสอบเชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่า ราคาหุ้นของบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะขึ้นอยู่กบัปัจจยัเพยีง 2 ตวั นัน่คอื ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยและปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
จะมกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืหากดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
หรอืปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ปัจจยั
ปัจจยัหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพิม่ขึ้น ก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นบรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนแปลงในทิศทางเพิม่ขึ้นตามไปด้วยโดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ป็น 1.44 
และ 0.07 ตามล าดบั ในขณะที ่ดชันีราคาผูบ้รโิภคและดชันีผลผลติอุตสาหกรรม พบว่า ไม่มี
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นัยส าคญัหรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนักบัราคาหุ้นบรษิัท เอ็มเค เรสโต
รองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก ตวัแปรที่น ามาวเิคราะห์เป็นตัวแปรที่รวมทุกหมวดใน
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทีท่ าใหท้ัง้ดชันีราคาผูบ้รโิภคและดชันีผลผลติอุตสาหกรรม ไม่มี
ผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งท าให้ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษางานวจิยัของจุฑารตัน์ ก้อนแก้ว (2559) ส่วนอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดือน 
พบว่า ไม่มนีัยส าคญัหรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวต่อกนักบัราคาหุน้บรษิทั เอม็
เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่ออตัราดอกเบี้ยมกีารปรบัตวัลดลงจะ
ส่งผลให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหลักทรพัย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนทีม่ากกว่าการฝากเงนิไวก้บัธนาคาร แต่เนื่องจากช่วงเวลาทีท่ าการศกึษาเป็นช่วงที่
ไม่มคีวามมัน่คงทางการเมอืง ประกอบกบัภาวะดอกเบี้ยค่อนข้างต ่า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทีท่ าให้
อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดอืน ไม่มผีลต่อราคาหุน้บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรุณรตัน์ ซื่อสตัย ์(2559) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรบัผู้ลงทุน 
 
         การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตวัแปรทาง
เศรษฐกจิต่าง ๆ กบัราคาหุน้ เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท าใหเ้ราทราบว่า มเีพยีง
ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เอม็เค เรส
โตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาวกบัราคาหุน้ เอม็เค เรส
โตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งสามารถน าการศกึษาข้างต้นมาประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้
การลงทุนมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึ้น แต่ผลลพัธ์ดงักล่าวเป็นการน าข้อมูลในอดีตมาวเิคราะห ์
ซึ่งนักลงทุนควรศกึษาปัจจยัอื่น ๆ ร่วมดว้ย เนื่องจากปัจจยัต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาย่อมมคีวาม
แตกต่างกนั นักลงทุนจงึควรเลอืกและปรบัเปลีย่นการลงทุนใหเ้หมาะสมสอคลอ้งกบัเป้าหมายที่
คาดหวงัไว ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ถดัไป 
 
         เนื่องจากในการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวยงัมีอีกหลายปัจจยัที่ไม่ได้
น ามาประกอบการศกึษา จงึแนะน าใหน้ าปัจจยัอื่นมาร่วมพจิารณา อาทเิช่น ปัจจยัทางเศรษฐกจิ
ในระดบัจุลภาคถงึระดบัมหภาค ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงข้อมูลที่ส าคญัในทาง
การเงนิของบรษิัทฯ เนื่องจากเป้นข้อมูลที่ส าคญัอย่างหนึ่งที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน
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ภาคผนวก



 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม STATA 

 
ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary Test) เม่ือช่วงเวลา = 15 (Maxlag = 15) 
 
         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(PRICE) 
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       - ตวัแปรอสิระ คอื ln(CPI) 
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         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(MPI) 
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         - ตวัแปรอสิระ คอื INTER 
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         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(SET) 
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         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(VOL) 
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ผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรท่ีถกูท าผลต่างล าดบัท่ีหน่ึง 
 
         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(PRICE) 
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         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(MPI) 
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         - ตวัแปรอสิระ คอื ln(SET) 
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ผลการทดสอบจากแบบจ าลอง ARDL (1, 1, 1, 0, 0, 0) 
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นิยมอนัดบัหนึ่ง) ปัจจุบนัท างานที่ บรษิัทหลกัทรพัย์ จีเอ็มโอ แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
ต าแหน่ง ผูช้่วยนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
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