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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่ อและสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 3 บริษัท ได้เเก่ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
ปัจจัยที่นามาศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน อัตราเงินเฟ้อ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
รายเดื อ น โดยช่ ว งระยะเวลาที่ ท าการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ธั น วาคม พ.ศ. 2548 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายนพ.ศ.2553 รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
โดยวิธีประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุด
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ได้แก่
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณา และดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละความเชื่อมั่น95 โดยดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ในทิศทาง
เดียวกันเป็นไปตามสมมติฐาน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ในทิศทางเดียวกันเต่ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าการโฆษณามีผ ลต่อราคาหลั กทรัพย์กลุ่ มสื่ อและสิ่ งพิมพ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันเต่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ โฉมจารูญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าท่านได้ความ
กรุณ าแนะนาให้ ค าปรึก ษาที่เ ป็ นประโยชน์อ ย่า งมาก ตลอดจนเสี ย เวลาตรวจตราและแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของเนื้อหาเพื่อ เสริมสร้างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ให้สมบูรณ์มาก
ที่สุด ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยความเอาใจใส่และเมตตาเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวและทุกคนที่ทางานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังความสาเร็จในครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ CEO MBA รุ่น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนที่เป็นกาลังใจที่ดี
มาตลอดและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู่
ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอมอบส่วนดีและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้แด่ผู้
มีพ ระคุ ณ ทุกท่าน หากการศึกษาค้นคว้าด้ว ยต้นเองนี้มีข้ อผิ ดพลาดหรือ บกพร่อ งประการใด
ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 มีมูลค่ารวม 47,590
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 13.2 % จากช่วงเดียวกับปีก่อน และมีการคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโต
ต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง ซึ่งทั้งนี้เป็นเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของธุรกิจใน
การใช้โฆษณากระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของอุปโภคบริโภค หลังจากอุตสาหกรรมโฆษณามี
การชะลอตัวในปี 2552 ส่ งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายการใช้เวลาโฆษณาที่หนาแน่นมากขึ้นทาให้
หลายสถานี โ ทรทั ศ น์ มี ก ารทยอยปรั บ อั ต ราคาใช้ จ่ า ยการใช้ เ วลา อี ก ทั้ ง ในระยะปี 2553
ไ
3 เป็นช่วงไฮซีซั่นของอุตสาหกรรมโฆษณา การเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาเป็ น
สัญญาณบวกต่อผลประกอบการของหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกให้นัก
ลงทุนผู้สนใจทากาไรสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิ มพ์ได้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมโฆษณา
มีส่วนในการขยายธุรกิจและมีบทบาทสาคัญในการดาเนินธุรกิจมากเนื่องจากสินค้าบริการและ
การสื่อสารต่างๆต้องอาศัยสื่อทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เพื่อเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคการบ่ง
บอกกาลังการซื้อของประชาชนก็ดูจากดัชนีการบริโภคอัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลงทุนทางสื่อและ
สิ่งพิมพ์นั้นดังตารางที่ 1 เเสดงการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย
สินค้าชั้นนาในประเทศรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลเปรียบเที ยบระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552
และ พ.ศ. 2553

2

ตารางที่ 1 การใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายสินค้าชั้นนาในประเทศ
บริษัท

มิถุนายน 2552 (ล้านบาท)

Unilever(Thai)Holdings
Procter & Gamble (Thailand)
Nestle (Thai) Ltd.
Beiersdorf (Thailand) Co.,Ltd.
L'oreal (Thailand) Ltd.
Coca-Cola (Thailand)
Tri Petch Isuzu Sales Co.,
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
Advance Info Service Pcl.
Office of The Prime Minister

มิถุนายน 2553(ล้านบาท) %เปลี่ยนแปลง

814.69
194.86
174.77
170.56
140.62
139.75
105.11
103.15
96.81
93.92

408.41
85.96
96.15
131.29
142.9
88.4
40.81
86.52
122.55
108.12

99%
127%
82%
30%
-2%
58%
158%
19%
-21%
-13%

ที่มา: THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)
จากตารางที่ 1 พบว่ารายได้ส่ ว นใหญ่ ของบริษัทที่อ ยู่ในกลุ่ มสื่ อ และสิ่ งพิมพ์ได้จากค่ า
โฆษณาของผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุดเนื่องจากสินค้าสูงอุปโภคบริโภคต้อง
อาศัยการโฆษณาสินค้าเช่นบริษัทผู้จัดจาหน่ายได้เเก่ Uniliver, P&G เป็นต้นผู้ผลิตเช่น Nestle,
Coca-Cola, Toyota เป็นต้น
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อระหว่างเดือนมิถุนายน
2552 ถึง มิถุนายน 2553
สื่อ
โ ัศน์
วิ ยุ
หนัง ือพิ พ์
นิ ย
โ งภ พยน ์
ือกล งแจ้ง
ือเคลือน
ือภ ยใน ้ น
อินเ อ เน็
รวม

ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา(ล้านบาท)
มิถุนายน 2552 (ล้านบาท)
4110
497
1156
431
416
330
145
66
19
7,169

มิถุนายน 2553(ล้านบาท)
5,322
500
1,218
390
486
310
182
88
26
8,522

ที่มา: THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)

%เปลี่ยนแปลง
29.50%
0.60%
5.40%
-9.50%
16.80%
-6.10%
25.50%
33.30%
36.80%
18.90%
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ภาพที่ 1 ค่าใช้จ่ายโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์เดือนมิถุนายน2552และ2553แยกตามสถานี
ที่มา: THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)
จากภาพที่ 1 ในปี 2552 โทรทัศน์ช่อง3เป็นผู้นาด้านสื่อโทรทัศน์ได้รับค่ าโฆษณามากกว่า
ช่องอื่นแต่ในปี 2553 โทรทัศน์ช่อง 7 เป็นผู้นาด้านสื่อโทรทัศน์ได้รับค่ าโฆษณามากกว่าช่องอื่น
เช่นเดียวกับภาพที่ 2 แสดงส่วนแบ่งการตลาดค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อโทรทัศน์แยกตามสถานี

ภาพที่ 2 ส่วนแบ่งการตลาดค่าใช้จ่ายโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์เดือนมิถุนายนแยกตามสถานี
ที่มา: THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทาธุรกิจสื่อโทรทัศน์ได้เเก่ MCOT (ช่อง 9) และ
BEC (ช่อ ง 3) รวมถึงผู้ จัดรายการ เช่น WORK POINTS ต่างก็ได้รับผลกระทบด้านบวกนี้
เช่นกัน การที่รายได้ของบริษัทที่ทาธุรกิจสื่อผ่านโทรทัศน์ เพิ่มสูงขี้น ก็จะทาให้ความสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้นและเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนให้มาลงทุนในกลุ่ม
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สื่อและสิ่งพิมพ์ ทาให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาการเคลื่อนไหวของราคากลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจใดบ้างที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุน
ใช้ข้อมูลที่ศึกษานามาเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจการลงทุนหุ้นสื่อและสิ่งพิมพ์
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและ
สิ่งพิมพ์
สมมติฐาน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่ง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัย โดยมีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคากลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี เวิลด์
จากัด (มหาชน) และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากั (มหาชน) โดยข้อมูลตัวเเปรต้น
เป็นรายเดือนตั้งแต่ธันวาคม ปี 2548 ถึง พฤศจิกายน ปี 2553 เป็นจานวน 60 เดือน
คานิยามศัพท์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนที่
เป็นข้อมูลรายเดือนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตัวแปรต้นที่มีบทบาทในการตัดสินใจ
ของนักลงทุนโดยตรง
อัตราเงินเฟ้อ (INF) เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรื อภาวะที่
ค่าเงินที่แท้จริงลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค
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อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าการโฆษณาโทรทัศ น์ (AD) คือ การเปลี่ยนแปลงของ
จานวนเงินที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการทางโทรทัศน์
ดั ช นี ก ารใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน (CON) บอกถึ ง ปริ ม าณเงิ น ที่
ภาคเอกชนใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
ดั ช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) คื อ มู ล ค่ า ดั ช นี ข องตลาด
หลั กทรัพย์ใ นการซื้อ ขายในแต่ล ะวันเป็นเครื่องมือทางสถิ ติที่แสดงการเคลื่อ นไหวของราคา
หลักทรัพย์การขึ้นลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ มีผลทาให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เช่น ถ้า
ดัชนีราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นแสดงว่าหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ราคาเพิ่มขึ้นทาให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
นักลงทุนจะลงทุนมากขึ้น
ดัช นีค วามเชื่ อมั่นของผู้บริโภค (CCI) คื อ มูล ค่ าที่แสดงระดับความเชื่อ มั่นในภาวะ
เศรษฐกิจของผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจดีก็จะมีการจับจ่ายใช้ส่อยมากขึ้น
ทาให้ธุรกิจต่างๆมียอดขายและผลกาไรสูงขึ้น นักลงทุนเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นมากขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการศึ ก ษาจะเป็ น เครื่อ งมื อ ในการตั ด สิ น เลื อ กลงทุ น ในกลุ่ ม สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ใ ห้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กลุ่ มสื่อ และสิ่ งพิมพ์เ เบ่ง
เนื้อหาเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ศึกษา
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดทุน (Efficient Market Theory) (
ทิพยรัฒน์ นุ้ยเมือง,
2551)
Bodie ,Kane, and Marcus กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเชิงสุ่มและสมมุตติฐานของตลาด
ประสิทธิภาพราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามการก้าวสุ่ม คือ ราคาหุ้นจะเปลี่ยนไปในทิศทางสุ่มที่ไม่
สามารถพยากรณ์ไปได้ล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงเชิงสุ่มของราคาเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนผู้
มีความสามารถในการลงทุนแข่งขันกันเข้าไปซื้อหรือขายหุ้นทัน ที่ที่มีข่าว เพื่อให้ได้หุ้นนั้นก่อ น
ผู้อื่นจะทราบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเชิงสุ่มเป็นคนละความหมายกับการเปลี่ยนแปลงของการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไม่มีเหตุผล ราคาที่ปรับตัวอย่างมีเหตุผล หมายถึงราคาที่เปลี่ยนไป
เมื่อมีข่าวใหม่เข้ามา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเชิงสุ่มจึงเป็นปรากฎการณ์ราคาตามปกติที่ต้อง
ปรับตัวสะท้อนข่าวใหม่อยู่เสมอ ตลาดที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
นั้นถือว่าเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการที่สามารถพยากรณ์ได้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไรนั้นย่อม หมายถึง ราคาที่ไม่ได้สะท้อนข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งหมด ดังนั้น สมมุติฐานของ
ตลาดประสิทธิภาพจึงถือได้ว่าราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้สะท้อนข้อมูลข่าวไปทั้ง
หมดแล้ว
รูปแบบของสมมติฐานตลาดประสิทธิภาพ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2543)
สมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดนั้ น นักลงทุนไม่จาเป็นต้องตัดสินใจตามเหตุและผล
เสมอไป นักลงทุนอาจจะตัดสินใจทาสิ่งที่เกินหรือต่ากว่าความพอดี แต่โดยสุทธิแล้ว การกระทา
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จะเฉลี่ยๆไป ปฏิกริยาของนักลงทุนโดยรวมจึงเป็นแบบสุ่ม เพราะฉะนั้นนักลงทุนจะไม่สามารถ
ทากาไรเกินกว่าผู้อื่น (กาไรเกินปกติ) ได้
ประสิทธิภาพแบ่งเป็น 3 แบบคือ แบบอ่อน (Weak Form) แบบกลาง (Semi-Strong Form)
และแบบเข้ม (Strong Form) ความแตกต่างของสมมุติฐานทั้งสามแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับแหล่งของ
ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ในตลาด สมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดแบบอ่อน
นั้นกล่าวว่าราคาในตลาดนั้นเป็นผลจากราคาหุ้นในอดีต แบบกลางนั้นกล่าวว่า ราคาในตลาดนั้น
เป็นผลมาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ส่วนแบบเข้มนั้นกล่าวว่าราคาตลาดนั้นสะท้อนถึง
ข้อมูลทั้งหมดที่มอี ยู่ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลภายในบริษัท
แบบอ่อน (Weak Form) คือตลาดที่มีประสิทธิภาพแบบอ่อน (weak-form efficiency)
ราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วยราคาในอดีต การทาไรเกินกว่าปกติ ไม่
สามารถทาได้ในระยะยาวโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนบนพื้นฐานของราคาในอดีตหรือประวัติศาสตร์
การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก าไรเกิ น กว่ า ปกติ ไม่ ส ามารถจะท าได้ แ ต่ ส าหรั บ การ
วิเคราะห์เชิงพื้นฐานอาจจะยังคงทากาไรได้ นอกจากนี้ ราคาหลักทรัพย์ยังไม่ขึ้นอยู่กับราคาก่อน
หน้าและไม่มีรูปแบบของราคาหลักทรัพย์
แบบกลาง (Semi-Strong Form) คื อ ตลาดที่มีประสิทธิภาพแบบกึ่งเข้มแข็ง (semistrong-form efficiency) ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลข่าวสารที่สาธารณะชนได้รับ
อย่างรวดเร็วและไม่มีอคติ ไม่มีใครสามารถทากาไรส่วนเกินได้จากข้อมูลข่าวสารที่สาธารณะชน
ได้รับและรวมถึงการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แบบเข้ม (Strong Form) ตลาดที่มีประสิทธิภาพแบบเข้มแข็ง (Strong form efficiency)
ราคาหลักทรัพย์สะท้อนทุกข่าวสารทั้งสาธารณะและภายใน ไม่มีใครสามารถสร้างกาไรส่วนเกิน
ได้ในระยะยาว โดยใช้กฎหมายกีดกันข้อมูลภายในบริษัท เพื่อป้องกันและลงโทษคนวงในของ
บริษัทใช้ข้อมูลข่าวสารภายในเพื่อทากาไรเกินกว่าปกติ
แนวคิดวิเคราะห์ราคาจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) (ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง,
2551, หน้า25)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นการวิเคราะห์ที่ลาดับการพิจารณาจาก
สภาพเศรษฐกิจมายังสภาพอุต สาหกรรมตลอดถึงผลการดาเนินงานของบริษัทโดยรวบรวม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและของบริษัทมาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพื่อนาไปสู่การคาดการณ์
ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตลอดจนระดับ
ราคาของหลั กทรัพ ย์ ผู้ วิเ คราะห์หลั กทรัพย์จึงจาเป็นต้อ งพิจารณาดัชนีภาวะเศรษฐกิจเช่น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มวลรวมประชาชาติ เ บื้อ งต้น และข้ อ มู ล เศรษฐกิ จอื่ น ๆได้ แก่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อัต รา
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ดอกเบี้ยในปัจจุบันและที่คาดไว้ในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมทั้งนโยบาย
เศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล ฯลฯ
ในการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมผู้ วิเ คราะห์หลั กทรัพย์ควรพิจารณาวัฏ จักรธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรม วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม และโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ควบคู่กันไป
หลังจากที่ผู้ล งทุนได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อ ศึกษาถึงภาวะการ
ลงทุนและประเภทอุตสาหกรรมที่จะเลือกลงทุนแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์บริษัทเพื่อ
ศึกษาถึงบริษัทที่ควรลงทุนและราคาหลักทรัพย์ที่ควรซื้อ โดยที่ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ ทั้งในเชิง
คุณภาพและในเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล และการตี ค วามผลที่ไ ด้ จากการศึ ก ษาเพื่อ นามาพิ จ ารณาก าหนด
หลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการวิเคราะห์หลักทรัพย์คือการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่ดีที่สุด ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ
ความเสี่ ยงระดับหนึ่ ง อย่ างไรก็ ต าม การกาหนดมู ล ค่ าที่แ ท้จริง ของหลั กทรัพ ย์และการวาง
รูปแบบของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้ได้ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับระดับของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถ
ยอมรั บ ได้ ซึ่ ง อาจแตกต่ า งกั น ไป ดั ง นั้ น ผู้ วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ จ าเป็ น ต้ อ งวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ตรวจสอบและตัดสิ นใจให้ ส อดคล้ อ งกับเป้าหมายการลงทุนที่ผู้ ล งทุน ตั้งไว้อ ย่างชัดเจนและ
สมเหตุสมผลสาหรับเหตุผลทางทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นมีรากฐาน
แนวความคิ ด ที่ ว่ า มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง (IntrinsicValue)และราคาตลาดของหลั ก ทรั พ ย์ ค วรจะอยู่
ใกล้เคียงกันในทางปฎิบั ตินักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อหามูลค่าที่
แท้จริงของหลักทรัพย์ โดยคิดในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ซึ่งเป็นการ
ประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอนาคตทั้งในรูปกาไร
จากการขายหลักทรัพย์(Capital Gain)และผลตอบแทนในการลงทุนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงิน
ปันผล(Yield)หลังจากนั้นจึงนามาเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพย์นั้นในตลาดหากมูลค่าที่
แท้จริงสูงกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ก็จะตัดสินใจซื้อ ในทานองกลับกันหากมูลค่าที่แท้จริงต่า
กว่าราคาตลาดก็ตัดสินขาย
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามวิธีปัจจัยพื้นฐาน มีขั้นตอนสาคัญดังนี้
1.การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทั่วไป
1.1 การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ
การตรวจสอบและการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ จะสามารถชี้ให้ทราบถึงอุตสาหกรรมที่
ได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน
และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป นั่นคือ ถ้าแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจเป็นไปในด้าน
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ลบ ก็ มักจะคาดการณ์ ว่าหลัก ทรัพย์ส่ว นใหญ่จะมีระดับราคาต่าลงหรือ ถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจ
เป็นไปในด้านบวกหลักทรัพย์โดยทั่ วไปก็น่าจะมีระดับราคาสูงขึ้นตามไปด้วยและในการสังเกต
และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอาจสามารถพิจารณาได้จากวัฏจักร(BusinessCycle) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกลักษณะเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แบ่งออกได้เป็น

ภาพที่ 2 แสดงวัฏจักรของธุรกิจ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
การที่ธุรกิจจะอยู่ในภาวะรุ่งเรืองหรือตกต่านอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในธุรกิจอันได้แก่
ประสิทธิภาพของการบริหารแล้ว ปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจก็มีส่วนอย่าง
มาก การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนไปตามวัฏจักรธุรกิจโดยที่การเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจจะมีผลต่อการประกอบการของธุรกิจและมีส่วนในการชี้อนาคตของธุรกิจ เมื่อ
เศรษฐกิจอยู่ในระยะขยายตัวอานาจซื้อของประชาชนจะสูง ระยะเวลาดังกล่าวมีการขยายการ
ลงทุน การผลิต และการขายมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในภาวะนี้ธุรกิจจะมีสภาพคล่ องทางการเงินสู ง
รายได้ของประชากรสูงขึ้น ทาให้ระดับราคาเพิ่มสูงและมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ เมื่อ
เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยหรือตกต่า ภาวะเศรษฐกิจก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิ จแตกต่างกันไป
ตามประเภทของธุรกิจเพราะสินค้าหรือบริการของธุรกิจแต่ละประเภทจะปรับตัวเข้ากับวัฏจักร
ธุรกิจแต่ละวัฏจักรแตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจะอ่อนไหวต่อวงจรระยะ
สั้น(Short Term Cycle) ธุรกิจที่ผลิตสินค้าทุนจะขึ้นกับแนวโน้มการเติบโตระยะยาว (Long
Term Growth Trend) และธุรกิจการผลิ ตขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบจากการตกต่าทาง
เศรษฐกิจมาก เพราะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีขีดจากัดทางด้านการกู้ยืม เป็นต้น
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ตัวชี้และเครื่องวัดที่ใช้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจมีหลายตัวด้วยกันอาทิ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (Gross National Product - GNP) เป็นตัวชี้ที่ถือว่าวัด
ความเคลื่ อ นไหวของเศรษฐกิ จอย่ างกว้างๆ ได้ดีที่ สุ ดนอกจากนั้ น ก็มีก ารวัดโดยใช้ ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม (Industrial production) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว GNP และผลผลิตของอุตสาหกรรมจะมี
การเคลื่อนไหวขึ้นลงในทิศทางเดียวกับวัฏจักรธุรกิจ
นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและที่คาดไว้ในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมทั้ง
นโยบายเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาล ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross national Product - GNP) เป็นเครื่องมือวัดภาวะ
เศรษฐกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเป็นเครื่องวัดมูลค่าของ
ผลผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดของประเทศ ไม่ว่าการผลิตนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศใด ๆ ก็ตาม
ในบางกรณีอาจใช้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross DomesticProduct-GDP) แทน
ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าของผลผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตในประเทศนั้นๆ
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เป็นดัชนีที่แสดงผลิตผลของอุตสาหกรรม
อาทิอุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร่ ไฟฟ้าและก๊าซ โดยหน่วยงานทางการจะเป็นผู้ประกาศ
ตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีนี้มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจและวัฏ
จักรธุรกิจ
รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) เป็นตัวเลขที่แสดงถึงรายได้ส่วนบุคคลก่อนหักภาษี
ซึ่งจะสะท้อนอานาจซื้อของประชากร โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อของผู้ บริโภคในเมื่อ
รายได้ส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) เป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาของ
สินค้าและบริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดภาวะเงินเฟ้อได้อีกวิธีหนึ่ง
ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) เป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าใน
แต่ละช่วงของการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสาเร็จรูปดัชนีราคาผู้ผลิตนี้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือบ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตัวเลขที่แสดงอัตราร้อยละของผู้ว่างงานใน
ระบบเศรษฐกิจเที่ยบกับกาลังแรงงานรวม ซึ่งจะแสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบว่า
เป็นไปในทิศทางที่กาลังขยายตัวหรือหดตัว
อัตราดอกเบี้ยในประเทศและอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ (Domestic Interest Rate &
Foreign Interest Rate) อัตราดอกเบี้ยที่ควรนามาพิจารณาควรเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และสามารถสะท้อนสภาพคล่องของตลาดเงินได้ดีพอสมควร อัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งกาหนดคงที่เป็นการเฉพาะ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เหมาะสมที่จะนามาพิจารณาเพื่อ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

11

ปริมาณการขายปลีก (Retail Sales) เป็นตัวเลขที่แสดงยอดและการเปลี่ยนแปลงการขาย
ปลีกในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวเลขปริมาณการขายปลีกนี้จะมีความสัมพันธ์กับ
การผลิต เช่น เมื่อตัวเลขการขายปลีกชะลอตัวลงเป็นระยะเวลานาน ก็อาจจะมีการลดการผลิตใน
ช่วงเวลาต่อไป เป็นต้น
ในบางประเทศซึ่งมีระบบข้อมูลเศรษฐกิจที่ครบถ้วนอาจมีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มเติมที่
จะช่วยให้การวิเคราะห์เศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น
1.2 การพิจารณานโยบายกระทรวงการคลัง
นโยบายการคลังประกอบด้วยนโยบายด้านรายรับอันได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับภาษี และที่
เกี่ยวกับรายรับอื่นที่มิใช่ภาษีอากร นโยบายด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดการส่วน
ที่เกินดุล หรือการหาเงินชดเชยส่วนที่ขาดดุล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง
เมื่อใดที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงกว่ายอดรายรับของรัฐบาล หมายความว่า ฐานะการ
คลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพขาดดุล ซึ่งอาจเป็นผลจากการใช้นโยบายการคลังขาดดุล กล่าวคือ
รัฐบาลพยายามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น โดยเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การก่อสร้างถนน ระบบคมนาคมเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับปริมาณการขาดดุลของรัฐบาลและมาตรการแก้ไขการขาดดุลของ
รัฐบาลเพื่อที่จะสามารถคาดหวังผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในอนาคต
ในทางตรงกันข้ามกรณีที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลต่ากว่ายอดรายรับของรัฐบาล ฐานะ
การคลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพเกิน ดุลซึ่งอาจเกิดจากการที่รัฐบาลใช้นโยบายการคลังเกินดุล
กล่าวคือรัฐบาลพยายามชะลออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตรา
เงินเฟ้อโดยจากัดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐบาลหรือปรับอัตราภาษีอากรให้
สู งขึ้นซึ่ง ผู้ วิเ คราะห์ จาเป็ นต้อ งศึ กษาและวิเ คราะห์ประกอบต่างๆที่เ กี่ยวข้ อ งกับการดาเนิ น
มาตรการทางการคลังของรัฐบาล
นโยบายการเงิน
ธนาคารกลางจะเป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อ ควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินนอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบาย
การคลังแล้ว ยังอาจช่วยในการทาให้เกิดความสมดุลกับผลของนโยบายการคลังด้วย
ธนาคารกลางมีแนวทางปฏิบัติในอันที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หลายแนวทาง แนวทางแรก
คือ ธนาคารกลางสามารถเปลี่ยนแปลงเงินสารองตามกฎหมาย (Legal Reserve Requirement)
ได้ การที่ ธ นาคารกลางของประเทศเพิ่ มอัต ราเงิ นสดส ารองตามกฎหมายจะมีผ ลกระทบต่ อ
ปริมาณเงินกล่าวคือระบบการเงินจะมีเงินสดสารองส่วนเกินลดลงและธนาคารพาณิชย์ก็สามารถ
ปล่อยเงินกู้ได้ลดลงสาหรับการลดอัตราเงินสารองตามกฎหมายจะมีผลต่อปริมาณเงินในทาง
ตรงกันข้ามกล่าวคือระบบการเงินจะมีเงินสดสารองส่วนเกินเพิ่มขึ้นและธนาคารพาณิชย์สามารถ
ปล่อยเงินกู้ได้เพิ่มขึ้น
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1.3 การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์
จะเห็นว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยหลายอย่างประกอบ
ด้ว ย อาทิ วั ฏ จัก รธุ รกิ จ นโยบายการเงิ น นโยบายการคลั ง อั ต ราเงิน เฟ้ อ การใช้ จ่า ยของ
ผู้บริโภคและของธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
การวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจจะทาให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาได้อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก ภาพรวมของเศรษฐกิจทาให้สามารถกาหนดขอบเขตย่อยของการลงทุนที่
น่าสนใจ อาทิ จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจพบว่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก
ก็ อ าจจะพิ จ ารณาว่ า การลงทุ น ในกิ จ การที่ เ ป็ น การผลิ ต สิ น ค้ า ประเภททุ น ได้ แ ก่ การผลิ ต
เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ หรือพบว่าการใช้จ่ายภาครัฐบาลมีแนวโน้ม
ลดลงก็ อ าจพิ จ ารณาหลี ก เลี่ ย งการลงทุ น ในกิ จ การที่ มี ลั ก ษณะขึ้ น ลงตามการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจ เป็นต้น
แนวทางที่สอง จากการใช้ภาพรวมของเศรษฐกิจกาหนดขอบเขตย่อยของการลงทุนก็อาจ
นาไปพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของอุตสาหกรรม และบริษัทว่าอุตสาหกรรมและบริษัทนั้น ๆ
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอย่างไร ต่อไป
2.การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)
เน้นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) สภาพการตลาดและการ
แข่งขัน ตลอดจนอนาคตของอุต สาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตอย่างไร ซึ่ง
ขึ้น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายอย่ า งด้ ว ยกั น เช่ น นโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น หรื อ เป็ น
อุปสรรค โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภท เป็นต้น
2.1 วัฏจักรธุรกิจและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในการประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไปตามวัฏจักรธุรกิจ
(Business Cycle) กล่าวคือ ในระยะเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจจะอยู่ในภาวะขยายตัว
(Expansion) โดยที่ธุรกิจจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดเข้ามาสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้
ก้าวเข้าสู่ภาวะรุ่งเรือง (Boom) ธุรกิจจะดารงอยู่ในภาวะรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจาก
นั้นจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) โดยอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น คู่แข่งมี
สินค้าหรือ บริก ารที่ คุ ณภาพทัดเที ยมกันหรือมีคุ ณภาพสู งกว่า ทาให้ผู้บริโภคมีค วามนิยมใน
สิ น ค้ า ของบริ ษั ท น้ อ ยลง ซึ่ ง หากไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขธุ ร กิ จ ก็ จ ะเข้ า สู่ ภ าวะตกต่ า
(Depression) ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทเลิกกิจการได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ก้าวเข้าสู่
ภาวะถดถอย (Recession) ในขณะที่ยังอยู่ในภาวะรุ่งเรือง ธุรกิจจะมีการปรับปรุงด้านการผลิต

13

การตลาดและการบริหาร เช่น ธุรกิจอาจจะใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย (Promotion) ปรับปรุง
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Distribution)
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ให้ ดี ขึ้ น
เปลี่ ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภั ณฑ์ (Packaging) ให้ดึงดูดผู้ บริโภค หรือใช้กลยุทธ์ราคา
(Pricing) มาเป็นเครื่องกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการ หรือมีการออกสินค้าใหม่มาทดแทน
สินค้าเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากสินค้านั้นไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้อาจทาให้
ธุรกิจกลับฟื้นตัวขึ้นใหม่ (Revival) และเข้าสู่ภาวะขยายตัว (Expansion) แล้วหมุนเวียนเข้าสู่
ภาวะต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง
อุ ต สาหกรรมแต่ ล ะประเภทจะได้ รั บ ผลกระทบจากวั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ แตกต่ า งกั น ไป เช่ น
อุตสาหกรรมประเภทสินค้าบริโภคคงทน ได้แก่ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มีปัจจัยสาคัญ
คือ รายได้ของประชาชน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมบางประเภทก็ไม่ได้รับผลกระทบจากวัฏ
จักรธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ เช่น อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวัน
ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และยา เป็นต้น
2.2 วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม จาแนกออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะเริ่มพัฒนา (Initial Development Stage) เป็นระยะที่อุตสาหกรรมเริ่มก่อตั้ง ระดับ
ความเสี่ยงสูง บริษัทขนาดเล็กมีความจาเป็นต้องนาผลกาไรของบริษัทไปใช้ในการลงทุน บริษัท
เหล่านี้จึงมักไม่จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน้อย ถ้ าการดาเนินงานของบริษัท
ประสบความสาเร็จในตลาด อุปสงค์ของสินค้าของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้น ทาให้ยอดขาย ผลกาไร
และสินทรัพย์เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ระยะที่ 2
ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะนี้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้ลงทุน สามารถ
มองเห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น ยอดขายและผลกาไรจากทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูง แต่ผลกาไรที่ได้รับจานวนมากนั้นยังจาเป็นต้องนาไปลงทุนต่อ เพื่อให้สามารถผลิต
สิ น ค้ า มารองรั บ ความต้ อ งการของตลาดได้ รวมทั้ ง เพื่ อ น าผลก าไรนั้ น ไปขยายกิ จ การและ
อุตสาหกรรมจะเข้าสู่ระยะที่ 3
ระยะขยายตัว (Expansion) ในระยะนี้อัตราการเติบโตของยอดขายและผลกาไรยังเป็นไป
ในทางบวกแต่เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากระยะที่ 2 เนื่องจากมีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาด
มากขึ้น อุตสาหกรรมที่อยู่ในระยะนี้ได้มีการขยายกิจการไปมากและมีความสามารถที่จะจ่ ายเงิน
ปันผลได้มากขึ้น
ระยะอิ่มตัวหรือถดถอย (Maturity or Decline) ระยะนี้อุปสงค์ในสินค้าลดน้อยลงและบริษัท
ต่างๆ เริ่มออกจากอุตสาหกรรม ถ้าบริษัทในอุตสาหกรรมไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
ได้อุตสาหกรรมนั้นก็อาจจะเข้าสู่ระยะเสื่อมถอยได้
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2.3 โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม จาเป็นต้องพิจารณาโครงสร้าง ภาวะการแข่งขันของแต่ละ
อุต สาหกรรมว่า มีค วามแข็ งแกร่ งในการแข่ งขัน และศั กยภาพการทาก าไร โดยมี ปัจ จัย ที่พึ ง
พิจารณา 5 ประการ ดังต่อไปนี้
การแข่งขันที่เป็นอยู่ (Rivalry Among Existing Competitors) ในการวิเคราะห์ว่าการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรง และความคงอยู่ยาวนานเพียงใด ต้องพิจารณาจานวนของ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดของบริษัทหากบริษัทคู่แข่งมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทที่
พิจารณาย่อมสร้างความกดดันในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นควรจะพิจารณาคู่แข่งใน
ต่างประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้ว ยโดยการวิเ คราะห์ อุต สาหกรรมในระดับตลาดโลก
เนื่องจากในปัจจุบันการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศได้มีก ารพัฒนาขยายตัวและเชื่อมโยงไปทั่ว
โลกจึงต้องพิจารณาบริษัทคู่แข่งต่างชาติที่อาจมีเงินทุนและความสามารถในการบริหารที่เข้มแข็ง
กว่าบริษัทในประเทศ
การคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants) ปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อคู่
แข่งขัน ใหม่ใ นการเข้ าสู่ อุต สาหกรรม ได้แ ก่ ช่อ งทางการทากาไรซึ่งก็ คื อ ราคาของสิ นค้ าใน
ปัจจุ บัน เปรีย บเที่ย บกั บต้ นทุน ความต้ อ งการใช้เ งิน ทุน ช่อ งทางการจ าหน่า ย (Distribution
Channel)ซึ่งถ้ามีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการจาแนกแจกจ่ายรวมทั้งต้อง
เสียค่าใช้จ่ายมากก็อาจทาให้ไม่คุ้มกับการที่จะเข้ามาในตลาดสินค้าประเภทนี้ นอกจากนั้นก็อาจ
มีนโยบายของรัฐบาลหรื อ กฎระเบีย บของทางการที่จากัดสิ ท ธิ หรือ การให้ใ บอนุญ าตในการ
ประกอบการต่างๆ เป็นต้นจะเห็นได้ว่า หากอุตสาหกรรมปราศจากเครื่องกีดขวางเหล่านี้แล้ว
คู่ แ ข่ ง รายอื่ น ๆ ย่ อ มจะเข้ า มาแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ในตลาดได้ ง่ า ยขึ้ น และแบ่ ง ปั น ผลก าไรจาก
อุตสาหกรรมนี้ไป
การคุกคามจากสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ (Threat of Substitute Products) อุตสาหกรรมที่
มีสินค้าอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้จะทาให้เกิดสภาพการแข่งขันมากขึ้นและมีการแบ่งปันส่วนแบ่ง
ตลาดและผลกาไรกันมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้และมี
ระดับราคาใกล้เคียงหรือต่ากว่าตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์ต่าง ๆ
ผู้บริโภคอาจจะหันไปบริโภคเนื้อไก่แทนเนื้อหมู โดยคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญในการพิจารณา ซึ่งก็
คือราคา เป็นต้น
อานาจในการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ผู้ซื้อมีส่วนในการกาหนด
ผลกาไรเนื่องจากในการเลือกบริโภคสินค้า ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาของสินค้าหรือเรียกร้องให้มี
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นได้โดยจะนาไปต่อรองพิจารณาระหว่างคู่แข่งขันเพื่อให้ได้
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและระดับราคาที่สมเหตุสมผล โดยที่ลูกค้ารายใหญ่ย่อมมีอานาจ
ในการต่อรองสูงกว่าลูกค้ารายเล็กซึ่งซื้อสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่า
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อานาจในการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) ผู้ขายมีอานาจต่อรอง
กับผู้บริโภคโดยผ่านการปรับราคาสินค้าหรือลดคุณภาพของสินค้าที่ผลิตลง หากในอุตสาหกรรม
นั้นมีผู้ขายน้อยราย ความจาเป็นในการพึ่งพาผู้ขายก็จะมีมากขึ้น ทาให้ผู้ขายนั้นมีอานาจในการ
ต่อรองสูง
ปัจจัยทั้งหมดที่ก ล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ประกอบในการพิจารณาโครงสร้างของการ
แข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถพิจารณาศักยภาพในการทากาไรในระยะยาวได้ ผู้
วิเคราะห์ควรวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการเลือกอุตสาหกรรมที่สนใจ
ลงทุนต่อไป
2.4 ปัจจัยทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา
นอกจากปัจจัยหลักดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิเคราะห์ควรที่จะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ตั ว อุ ต สาหกรรมด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ มี ค วามครอบคลุ ม ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จั ย เหล่ า นั้ น
ประกอบด้วย
โครงสร้างของอุตสาหกรรมได้แก่การวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมนั้นมีโครงสร้างแบบผูกขาด
กึ่งผูกขาด หรือแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะมีความสาคัญในการ
วิเคราะห์โครงสร้างราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานโดยอุปสงค์และอุปทานจะมีผลกระทบต่อราคา
ดุลยภาพของอุตสาหกรรมนั้น ๆ และมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตสินค้าที่ มีคุณภาพ
ในระดับราคาที่น่าพอใจ
ตัวแปรทางด้านต้นทุนโดยทั่วไปต้นทุนของสินค้าได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ
อาทิ วัตถุดิบที่มีอยู่ ค่าแรง เป็นต้น
กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลโดยผู้วิเคราะห์จาเป็นต้องพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมนั้นๆเพื่อให้ทราบบรรทัดฐานที่รัฐบาลกาหนดไว้การเปลี่ยนแปลงหรือการออก
กฎหมายใหม่อาจทาให้อุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงได้
3.การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)
เป็นขั้นสุดท้ายของารวิเคราะห์ โดยเน้นการวิเคราะห์ประเภทของบริษัทและประเภทของ
หลัก ทรัพย์ โดยจะวิเ คราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ได้แก่ การวิเ คราะห์
ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหาร ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท โครงการขยายโรงงานของ
บริษัท เป็นต้น และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์จาก
งบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนามาประมาณการกาไรและราคาหุ้นใน
อนาคต เป็นต้น

16

3.1 ประเภทของบริษัท VS ประเภทของหลักทรัพย์
ในการวิเคราะห์บริษัท่ในขั้นแรกจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัทและ
ประเภทของหลักทรัพย์ ทั้งนี้หลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ไม่จาเป็นต้องจัดอยู่ในประเภทเดียวกับ
บริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากการพิ จ ารณาประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ นั้ น นอกจากจะดู
ความสามารถในการทากาไรของบริษัทแล้ว ยังต้องพิจารณาลักษณะความเคลื่อนไหวของราคา
ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรด้วย
Growth Company and Growth Stock
Growth Company เป็นบริษัทที่มียอดขายและผลกาไรในอดีตที่ผ่านมาสูงกว่ามาตรฐาน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทที่มีลักษณะเป็น Growth Company จะมีความสามารถในการ
บริหารและมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนในโครงการที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น
ผลที่ได้รับก็คือ ยอดขายและผลกาไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ามาตรฐานและของ
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Growth Stock เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่กาลังเจริญก้าวหน้าและมีผลประกอบการดีและ
มีการจ่ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหุ้นเป็นสัดส่วนน้อย เนื่องจากบริษัทนาเอากาไรสะสมเป็นเงินทุน
สาหรับใช้ขยายกิจการ Dividend Yield จึงมีระดับต่าแต่ราคาหลักทรัพย์ในตลาดมักปรับตัวสูงขึ้น
อย่างสม่าเสมอ
Defensive Company and Defensive Stock
Defensive Company จะมีผลกาไรที่มีเสถียรภาพ แม้ว่าในอนาคตสภาพเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปจะตกต่าก็ตาม ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภค บริษัทที่ผลิตและจาหน่ายสินค้าที่จาเป็น
แก่การครองชีพ เป็นต้น
Defensive Stock หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลประกอบการและจ่ายเงินปันผล
ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาได้ดีกว่าหลักทรัพย์อื่นโดยรวม เมื่อมีการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ
จะเป็นไปในทางลบ ผู้ลงทุนควรสนใจลงทุนในหุ้นประเภทนี้ เนื่องจากลักษณะของหุ้ นประเภทนี้
ค่ อ นข้ า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาไม่ ม ากนั ก เมื่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ ไม่ แ น่ น อนหรื อ ตกต่ า โดย
หลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภท Defensive Stock ได้แก่ หลักทรัพย์กิจการสาธารณูปโภค
เนื่องจากหลักทรัพย์เหล่านี้มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างช้าๆ แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา
ซึ่ ง ลั ก ษณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ในช่ ว งเวลาที่ เ ศรษฐกิ จ รุ่ ง เรื อ ง ลั ก ษณะอี ก ประการหนึ่ ง ของ
หลักทรัพย์ประเภทนี้คือ หลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างมี
นัยสาคัญถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาหลักทรัพย์นี้จะลดลง และในทางตรงกันข้าม
ถ้าอัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หลักทรัพย์ประเภทนี้จะมีราคาสูงขึ้น
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Cyclical Company and Cyclical Stock
Cyclical Company ผลกาไรของยอดขายของบริษัทประเภท Cyclical Company จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากวัฏจักรธุรกิจกล่าวคื อยอดขายและกาไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อ
เศรษฐกิจขยายตัวและจะลดลงเมื่อเศรษฐกิจหดตัว
Cyclical Stock เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับ Defensive Stock คือ เป็น
หลั ก ทรั พ ย์ข องบริ ษั ทที่ มี ก าไรเปลี่ ยนแปลงตามวงจรของธุ รกิ จ เมื่อ ภาวะเศรษฐกิ จ ดีขึ้ น ผล
ประกอบการของธุรกิจจะดีขึ้นและการเจริญเติบโตของราคาหลักทรัพย์ก็จะสูงขึ้นตามทางตรงกัน
ข้ามเมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซาผลประกอบการของธุรกิจจะลดลงอย่างมาก โดยหลักทรัพย์ที่จัด
อยู่ในประเภท Cyclical Stock ได้แก่ หลักทรัพย์อุตสาหกรรมประเภทวัสดุก่อสร้าง เยื่อกระดาษ
และกระดาษ เครื่องมือและเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งอุตสาหกรรม
ที่ผลิตสินค้าฟุ่มเฟือย
Speculative Company and Speculative Stock
Speculative Company คือ บริษัทที่ได้รับผลตอบแทนสูงในขณะที่ยอมรับระดับความ
เสี่ยงที่สูง บริษัทที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ บริษัทที่ริเริ่มคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ค่อนข้างใช้ความเสี่ยง
สูง เช่น การขุดเจาะน้ามัน เหมืองแร่ เป็นต้น
Speculative Stock เป็นหลักทรัพย์ที่ดึงดูดผู้ลงทุนที่ต้องการเก็งกาไรได้เป็นอย่างดี ไม่มี
ความมั่นคงถาวร และมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ดังนั้น
จึงมีอัตราความเสี่ยงสูงมาก
3.2 การวิเคราะห์บริษัทเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
ขนาดของบริษัท (Size of The Firm) ผู้วิเคราะห์ควรพิจารณาขนาดของแต่ละบริษัท
ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ย่อมจะมีความได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็กในด้านเงินทุน ด้านเทคนิค การจ้าง
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสูง และได้เปรียบในด้านสภาพการแข่งขันในตลาด เป็นต้น
อัตราการขยายตัวในอดีต (Past Rate of Growth) ในการประมาณการผลกาไรของบริษัท
ในอนาคตเพื่อคานวณหามูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น ผู้วิเคราะห์อาจใช้อัตราการขยายตัวใน
อดีตหรือในกรณีที่บริษัทมีจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบที่แสดงให้เห็นว่ ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการ
พัฒนาก้าวหน้าทั้งจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและมาตรฐานอุตสาหกรรมอัตราการ
ขยายตัวก็น่าจะสูงขึ้น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Nature of The Products) ลักษณะของสินค้าในบริษัทเป็น
ลักษณะใดหากเป็นสินค้าที่จาเป็นในชีวิตประจาวันอุปสงค์ในสินค้าจะมีเสถียรภาพมากซึ่งจะ
ส่งผลให้กาไรของบริษัทที่ผลิตหรือจาหน่ายสินค้านั้นจะมีเสถียรภาพมากกว่าบริษัทที่ผลิตสินค้า
ประเภทอื่น
ชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ (Brand Names) กรณีที่บริษัทมีชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับบุคคลทั่วไป โอกาสในการทากาไรของธุรกิจก็สูงขึ้นไปด้วย
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โครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure) โครงสร้างของเงินทุนจะแตกต่างกันไปตาม
นโยบายของแต่ละบริษัท ธุรกิจที่มีโครงสร้างของเงินทุนประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นส่วน
ใหญ่ ย่อมจะมีความเสี่ยงทางการเงินต่ากว่าธุรกิจที่มีเงินทุนส่วนใหญ่มาจากหนี้สิน
การกระจายของผลิตภัณฑ์ (Diversification) ธุรกิจที่ผลิตหรือจาหน่ายสินค้าและบริการ
หลายชนิดและมีชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์หลายชื่อย่อมจะสามารถมีส่วนแบ่งในตลาดได้มากกว่าธุรกิจที่
มีการกระจายของผลิตภัณฑ์น้อย และย่อมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ
การประกอบการได้มากกว่า
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) คณะผู้บริหารนับเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของธุรกิจ
หากผู้ บริห ารของบริษัทใดมีค วามสามารถในการบริหารและเสริมสร้างสั มพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีประสบการณ์และความชานาญในการประกอบธุรกิจประเภทนั้นแล้ ว
ย่อมจะทาให้การดาเนินงานของธุรกิจนั้นมีโอกาสประสบความสาเร็จสูง
ความสามารถทางด้านการคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Research & Product
Development Resource) บริษัทที่มีความสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นผู้ที่ริเริ่มและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นในตลาด หากสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับในช่วงแรก บริษัทก็จะสามารถทา
กาไรได้สูงโดยปราศจากคู่แ ข่ง และยังสามารถพัฒนาสิ นค้ านั้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นมากกว่า
คู่แข่งจะตามทัน ทาให้บริษัทมีข้อได้เปรียบกว่าบริษัทที่จะก้าวตามเข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาดใน
ภายหลัง
พนักงาน (Human Resource) พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญของบริษัท การดาเนินงาน
ของบริษัทจะราบรื่นด้วยดีและมีประสิทธิภาพก็ย่อมต้องอาศัยบุคลากรภายในบริษัท บริษัทจึง
ควรมีการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและผลกาไรของบริษัท
3.3 การวิเคราะห์บริษัทเชิงปริมาณ
เป็นการวิเคราะห์จากงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมาและในปัจจุบันเป็นสาคัญ เพื่อจะนามา
กาหนดตัวแปรต่างๆ อาทิ กาไรและเงินปันผลในอนาคต ราคาของหลักทรัพย์ในอนาคต เป็นต้น
ซึ่งประเด็นหลักของการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน และการประเมิน ราคาหลั กทรั พ ย ์ก ารวิ เ คราะห์ โดยใช้ง บการเงิ นของบริ ษั ท จะเป็ น
ประโยชน์แก่ ผู้ใ ช้ก็ ต่อเมื่อ ผู้วิเคราะห์ได้เ ข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างและข้อจากัดในการใช้งบ
การเงินนั้นๆนอกจากนั้นผู้ใช้ควรสามารถตีความผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณด้วยการวิเคราะห์
เชิงปริมาณจึงเป็นเครื่องชี้ว่าอนาคตของธุรกิจนั้นควรเป็นไปในลักษณะใดโดยผู้วิเคราะห์นาเอา
ข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินมาคานวณหาสัดส่วนและอัตราเปรียบเที่ยบกันในแต่ละช่วงเวลา และ
เปรียบเที่ยบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วตีความเพื่อหาคาตอบต่างๆ ที่ต้องการ
อาทิ สาเหตุที่ธุรกิจต้องใช้เงินทุนเพิ่ม แหล่งที่มาของเงินทุนเป็นอย่างไร แหล่งใช้ไปของเงินทุน
เป็นไปในทิศทางใดบ้าง ความสามารถในการชาระหนี้ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ศึกษา
1. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
สถานที่ตั้ง

BEC
อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์, 3199 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดอุตสาหกรรม
สื่อและสิ่งพิมพ์
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)
2,000,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) 2,000,000,000.00 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มมาลีนนท์
คิดเป็น 56.59% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
18/07/2539
ราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก 142.00 บาท
จานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
2,000,000,000 หุ้น

ความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เกิดขึ้นจาก บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
(อังกฤษ: Bangkok Entertainment Company Limited; ชื่อย่อ: บีอีซี ; BEC ปัจจุบันอยู่ในเครือ
บีอีซี เวิลด์) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 โดยนายวิชัย
มาลีนนท์ และ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จากัด ลงนามร่วมกัน ในสัญญาดาเนินกิจการส่งโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีอายุสัญญา 10 ปี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 251325 มีนาคม พ.ศ. 2523โดยตามสัญญา กาหนดให้มีที่ดินไม่น้อยกว่า 6 ไร่ เพื่อก่อตั้งสถานี
ส่งออกอากาศ พร้อมทั้งสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์การส่งโทรทัศน์ทั้งหมด รวมมูลค่าไม่ต่ากว่า 25
ล้านบาท โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จากัด ทัน ที เมื่อเริ่มส่งออกอากาศ
แต่เมื่อลงทุนจริง บริษัทฯ ใช้ทุนไปทั้งสิ้น 54.25 ล้านบาท สูงกว่าในสัญญา 29.25 ล้านบาท และ
ระหว่างการร่วมดาเนินกิจการตามสัญญา ในระยะเวลา 10 ปีนั้น บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทน
แก่บริษัท ไทยโทรทัศน์ จากัด เป็นเงิน 44 ล้านบาท และเงินสวัสดิการ แก่พนักงานบริษัท ไทย
โทรทัศน์ จากัด อีกปีละ 1 ล้านบาท รวมเป็น 10 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 54 ล้านบาทอนึ่ง บริษัทฯ
ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาดาเนินกิจการส่งโทรทัศน์ กับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ม.ท.) ซึ่งแปรรูปมาจาก บริษัท ไทยโทรทัศน์ จากัด เมื่อปี พ.ศ. 2520 มาแล้วสองครั้ง
คือเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2521 ขยายออกไปอีก 10 ปี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. .
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2523-25 มีนาคม พ.ศ. 2533 และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ขยายออกไปอีก 30 ปี
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2533-25-มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2513 ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มทดลองออกอากาศ โดยใช้กาลังส่งเต็มระบบคือ 50กิโลวัตต์ ด้วย
เครื่องส่งขนานเป็นครั้งแรก ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. จากนั้น ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2513 ทางสถานีฯ เริ่มทดลองแพร่ภาพออกอากาศแบบเสมือนจริง ระหว่างเวลา 09.30-24.00 น.
และเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2351 ตามเวลา
ฤกษ์ คือ 10.00 น. โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดสถานีฯ
2. บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
สถานที่ตั้ง
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
ราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก
จานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.

MCOT
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10320
บริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์
3,835,000,000.00 บาท
3,435,496,050.00 บาท
กระทรวงการคลัง
คิดเป็น 65.80% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
17/11/2547
22.00 บาท
687,099,210 หุ้น

ความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
บมจ.อสมทเป็ น รัฐ วิส าหกิ จสั ง กัด ส านั กนายกรัฐ มนตรี จดทะเบี ยนจัด ตั้ งในรู ป บริ ษั ท
มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสาร มวลชนแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยดาเนินการ กระจายหุ้นสู่
มหาชน เมื่อวันที่ 17พฤศจิกายน 2547 โดยมี ภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน
ประกอบด้วย ธุรกิจหลักที่ดาเนินการเอง ได้แก่กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์กิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสานักข่าวไทยรวมทั้งได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดาเนินธุรกิจด้านการผลิต
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รายการ และสารคดีโทรทัศน์ คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด และร่วมดาเนินกิจการกับ
ผู้ประกอบการเอกชนอื่น ๆ ภายใต้ สัญญาร่วมดาเนินกิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
สถานี โ ทรทั ศ น์โ มเดิ ร์ น ไนน์ เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯด าเนิน การแพร่ ภ าพ
ออกอากาศ 24 ชั่วโมง จาก สถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานครไปยังสถานีเครือข่ ายใน ภูมิภาค
จานวน 35 สถานี บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ประมาณร้อยละ 87 และมีประชากรใน
เขตบริก ารประมาณ ร้อ ยละ 88.5 บริษัทฯ ได้ส ร้างบุค ลิ กใหม่ของสถานี ภายใต้ แนวคิ ด
“สถานีโทรทัศน์แห่งความทันสมัย หรือโมเดิร์นไนน์ ทีวี(ModernineTV)”เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2545โดยการปรับผังรายการด้วยการเน้นการนาเสนอรายการข่าวและรายการบันเทิงที่มีสาระ
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอให้ทันสมัยด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ ใช้
กับการออกอากาศรายการในลักษณะ Integrated Media Program และพัฒนาคุณภาพรายการ
โทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดสังคมอุดมปัญญา หรือ Knowledge-based Society โดย
ปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง จาก“โทรทัศน์แห่งความทันสมัย ” “ที่สุดของสุดยอด”
“ความทันสมัย บนความแตกต่าง” “สถานีหุ้น” “ความบันเทิงบนสาระ” “สังคมอุดมปัญญา” และ
“ความสุขสุดสัปดาห์” โดยเน้นการให้ความ บันเทิงแก่ผู้ชมในลักษณะ Edutainment (Education
+ Entertainment)
บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพและดาเนินการปรับรูปแบบและผังรายการโทรทัศน์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบและรายการ
ในช่วงกลางวัน หรือNon-Primetimeให้มีความหลากหลายและแข็งแรงเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การ
ขายโดยปรับผังรายการใหม่ภายใต้แนวคิด “โมเดิร์นไนน์ พลัส คิดดี ทาดี ดูดี ” เพื่อเพิ่มความ
คุ้มค่าให้แ ก่ผู้ชมทั้งในด้านคุ ณภาพ และปริมาณ เป็นการต่อยอดสังคมอุดมปัญญา โดยใช้ 5
แนวคิดหลัก คือ
1. พัฒนา รายการต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่
2. คุ้มค่า กับคุณภาพของรายการต่าง ๆ
3. เชิงบวก มุ่งนา เสนอรายการที่มีคุณประโยชน์ไม่มีพิษภัย และสร้างสรรค์ สังคม
4. หลากหลาย กับรูปแบบรายการ
5. เพิ่มพูนพันธมิตร ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการทั้ งรายใหญ่และรายเล็ก ในการ
ร่วมกันสร้างสรรค์รายการคุณภาพ โดยเน้นรายการ สาระบนความบันเทิง (Edutainment)
ปี 2551 บริษัทฯ ได้ตอกย้าจุดยืนการเป็นสถานีข่าวคุณภาพด้วยการปรับผังรายการข่าว
ภายใต้แนวคิด “โมเดิร์น ไนน์ พลัส ข่าวเข้มแข็ง สนุก สาระ สร้างสรรค์ ” โดยขยาย เวลาข่าว
เที่ยง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เพิ่มอีกวันละ 15 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 11.45-13.00 น. เพื่อให้ผู้ชมได้
เกาะติ ดข่ า ว แบบเจาะลึ ก ครอบคลุ ม และครบถ้ ว นทุ ก ประเด็ น ข่ า ว กั บ ที ม ผู้ ป ระกาศข่ า ว
คุณภาพของสานักข่าวไทย และปรับเวลาเพิ่ม สาหรับรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็ นวันละ 45
นาที่ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-11.45 น. เพื่อให้ผู้ชมสามารถ ติดตามทุกเรื่องราว
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ความเคลื่อนไหวของศิลปิน และเจาะลึกใน มุมมองที่แตกต่าง ทั้งแวดวงศิลปะ วรรณกรรม และ
ภาพยนตร์ รวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จต่าง ๆ ในวงการบันเทิง
3. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
สถานที่ตั้ง

WORK
99 หมู่ 2 ตาบลบางพูน อาเภอเมือง
ปทุมธานี 12000
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดอุตสาหกรรม
สื่อและสิ่งพิมพ์
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)
210,800,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) 200,000,000.00 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นายปัญญานิรันดร์กุล
คิดเป็น 37.17% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
29/09/2547
ราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก 15.00 บาท
จานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
200,000,000 หุ้น
ความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 2-ล้านบาท-โดยมี ปัญญา นิรันดร์กุล เป็นประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
และ ประภาส ชลศรานนท์ เป็นรองประธานกรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยสาระ และความบันเทิง
ซึ่งในระยะเริ่มต้น มีบุคลากรเพียงประมาณ 10 คน จนกระทั่งปัจจุบัน มีบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ถึง
กว่า 300 คน เพื่ อรองรับแผนการขยายธุ รกิจในอนาคต บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้าน
บาท (ชาระเต็มมูลค่า) และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ว่า “WORK” โดยในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2549 มีบริษัทในเครือรวม 6 แห่ง ดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และแอนิเมชัน่
บริษัทเริ่มทาการผลิตรายการเวทีทอง ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นรายการ
แรก ต่อมา บริษัทขยายการผลิตรายการ และละครประเภทต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ เป็น
จานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนาเสนอออกอากาศ มาโดยตลอดระยะเวลา 20 ปีของการดาเนินงาน
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เช่น เกมโชว์ควิซโชว์, เรียลลิตี้เกมโชว์, เรียลลิตี้เกมโชว์ควิซโชว์, เรียลลิตี้โชว์, วาไรตี้โชว์, เกม
โชว์ควิซโชว์สาหรับเด็ก, เรียลลิตี้โชว์สาหรับเด็ก, เกมโชว์ซิทคอม, ละครซิทคอม, วาไรตี้โชว์ซิท
คอม, วาไรตี้โชว์วันหยุดนักขัตฤกษ์, ละครซิทคอมวันหยุดนักขัตฤกษ์, รายการวันหยุดนักขัต
ฤกษ์, ละครโทรทัศน์เรื่องยาว, วาไรตี้โชว์และละครเรื่องยาว, ละครเทิดพระเกียรติ และสารคดี
โทรทั ศ น์ ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี จากผู้ ช มทุ ก เพศ ทุ ก วั ย และยั ง ได้ รั บ รางวั ล ใน
หลากหลายสาขา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น รางวัลเมฆลา รางวัลโทรทั ศน์ทองคา
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และ รางวัลโทรทัศน์แห่งเอเชีย (เอเชี่ยน เทเลวิชั่น
อวอร์ดส์) เป็นต้น
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นางสาววิไลพร วิเศษสมภาคย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจัยที่นามาใช้ได้แก่อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
ตามความหมายกว้าง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดาวโจนส์
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ณ เวลา t-1เป็ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ร ายเดื อ นโดยช่ ว งระยะเวลาที่
ทาการศึกษาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2541 ถึง 30 มิถุนายน 2552 เป็นจานวนทั้งหมด133เดือนด้วย
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนโดยวิธีประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุ ดผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทัรพย์
แห่งประเทศไทยได้แก่อัตราเงินเฟ้อที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 95 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ ระดับนัยสาคัญร้อยละ 95
นางสาว ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง (2551) ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่อิทธิพลต่อราคาหุ้นธุรกิจ
การแพทย์ในประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจการแพทย์ใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หุ้ น ของกลุ่ ม การแพทย์ ที่ ท าการซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยใช้ ข้ อ มู ล
ประเภทอนุกรมเวลา (Time series) รายเดือนเริ่มจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Oridinary Least Squares—
OLS)
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ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นธุรกิจการแพทย์ในประเทศ
ไทย ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ราคาปิด ณ วันสุดท้ายของการซื้อขายแต่ละ
เดือนของหุ้นกลุ่มการแพทย์ที่ทาการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราผลตอบแทน
ปันผลในเดือนที่ผ่านมาของกลุ่มการแพทย์ ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน ดัชนีราคาหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย Nikkei (Japan) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศรายเดือน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นธุรกิจ
การแพทย์ในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินประจา 3
เดือน ของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
นายปริญญา บุญยกิจสมบัต (2541) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร
ตลาดหลักทรัพย์นับเป็นแหล่งระดมทุนที่สาคัญแหล่งหนึ่งแต่การระดมทุน จากตลาดหลักทรัพย์
นั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนเป็นสาคัญ ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร
จะทาให้ผู้ลงทุนทราบถึงปัจจัยสาคั ญที่ผลต่อราคาหุ้นสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ลงทุนและส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เพิ่มมากขึ้นการศึกษาในที่นี้จะใช้ข้อมูลรายเดือน
ตั้งแต่ เดือนมกราคม โดยผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน พบว่า 2539ถึง ธันวาคม 2536
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่ มสื่อสารมีค่ าสูงกว่าของตลาดโดยหลักทรัพย์ของบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอวิส จากัด มหาชน ให้ผลตอบแทนมากที่สุด และหลักทรัพย์ที่ใ ห้ผลตอบแทน
น้อยที่สุดได้แก่ บริษัท เทคโนโลยีแอพลิเคชั่น จากัด (มหาชน) สาหรับความเสี่ยงของกลุ่ม
สื่อสารพบว่า ค่าความเสี่ยงมากที่สุดและหลักทรัพย์ที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่บริษัท เทเลคอมเอเซีย
จากัด (มหาชน)
ผลการวัดประสิทธิภาพการบริหารหลักทรัพย์ของลุ่มสื่อ สาร มีค่าชาร์ป และ ดัชนีเทรเนอร์
สูงกว่าของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งแสดงถึง กลุ่มสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงกว่ากว่าตลาด
สาหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารได้แก่อัตราเงิน ปันผล
เฉลี่ยของกลุ่มสื่อสาร อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ราคาน้ามันดิบ อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมแก่ลูกค้า
ชั้นดี ดัชนีราคาหุ้นเฉลี่ยเคลื่อนย้อนหลัง เดือน อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลี่ย ของลุ่มและ
ปริมาณซื้อขายของลุ่ม จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการนาปัจจัยทางเทคนิค เข้ามาพิจารณากับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ทาให้ตัวแปรที่มีผลต่อแบบจาลองเปลี่ ยนไป จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ของไทยยังมีความอ่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง หรือยังไม่เป็นตลาด
ประสิทธิภาพ
นายเอกรัตน์ ต.เจริญ (2540) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม
สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องอั ต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทางการเงินและปัจจัย เชิงเศรษฐศาสตร์ ได้แก่อัตราส่วน
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ราคาต่อกาไรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนของตลาด ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา สกุลบาทต่อดอลลาร์ โดยการใช้แบบจาลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) ในการ
ประมาณความเสี่ยงของปัจจัยแต่ละชนิด เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธี Co integration แบบ
Johenson กลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้หลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ จานวน
21 หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2548 รวม
เป็น 108เดือน
ผลการศึกษาโดยวิธีCointegration แบบ Johenson พบว่าอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้นมี
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในทิศทางตรงข้ามจานวน13หลักทรัพย์ได้แก่
APRINT CVD BNT FE GRAMMY MATCH MEDIAS PFCB SE-ED TBSP TONHUA
TRAFUBC โดยมีค่าความเสี่ยงของอัตราราคาต่อกาไรต่อหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง -0.09ถึง -12.14
อัต ราผลตอบแทนของตลาดมี ค วามสั มพั นธ์ กั บอัต ราผลตอบแทนของหลั กทรัพย์ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกันจานวน10หลักทรัพย์ได้แก่ APRINT BNT CVD GRAMMY MATI NMG P-FCB
POST SE-EDSPORT โดยมีค่าความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนตลาดอยู่ในช่วงระหว่าง0.52ถึง
5.93ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีความสั มพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลั กทรัพย์ใ นทิศทาง
เดียวกันจานวน11หลักทรัพย์ได้แก่ APRINT CVD GRAMMY ITV MATCH NMG P-FCB
POST SE-EDTBSP TONHUA โดยมีค่าความเสี่ยงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ในช่วง
ระหว่าง0.005ถึง0.287และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันจานวน10หลักทรัพย์ได้แก่ BEC CVD GRAMMY
ITV MAJORMATCH MATI MEDIAS POST SPORT TONHUA โดยมีค่าความเสี่ยงของอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสกุ ล บาทต่ อ ดอลลาร์ อ ยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง0.22ถึ ง 3.11นอกจากนั้ น แล้ ว ผล
การศึกษาในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน
ส่วนเกินพบว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่สมควรจะลงทุนคือ APRINT GMMM ITV
MATCH MATI NMG TBSP TONHUA เพราะมีอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเป็นบวก

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยผู้ศึกษาได้กาหนดวิธีการดาเนินการศึกษา
ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) อัตราเงิน
เฟ้อ (INF) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ (AD) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (CON) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค (CCI) และราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ทั้งนี้มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาจะเลือกจากหลักทรัพย์ของบริษัทที่ ทาธุรกิจโทรทัศน์ 3
บริษัท ในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ดังนี้คือ
1. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ BEC
2. บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ MCOT
3. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์ WORK
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญทั้ง 6 ปัจจัย ที่เลือกมาเป็นตัวแปรอิสระ โดยการหาค่าความสัมพันธ์นั้น จะใช้
วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยมีแบบจาลอง ดังนี้
Y
= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6
โดยที่
Y
หมายถึง
ราคาหลักทรัพย์
INT
หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
INF
หมายถึง
อัตราเงินเฟ้อ
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AD
CON
SET
CCI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรตาม (Y) คือ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
ตัวแปรอิสระ (X) ที่นามาใช้ในการศึกษา ได้แก่
1.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT)
เป็นตัวแปรอิสระที่มีบทบาทในการตัดสินใจของนักลงทุนโดยตรงหากอัตราดอกเบี้ยอยู่
ในระดับที่สูงจะทาให้เม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้เพราะตราสารหนี้
ให้ ผ ลตอบแทนเพิ่ มขึ้นหรือ นัก ลงทุ นเลื อ กที่จะฝากเงินกับ สถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ใ น
ขณะเดียวกันหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่าเงินลงทุนก็จะไหลกลับมาสู่ตลาดทุนทาให้ราคา
หลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา
หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
2.อัตราเงินเฟ้อ (INF)
เป็นภาวะที่ระดั บราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือภาวะที่ค่าเงินที่แท้จริงลดลง
อย่างต่อ เนื่อ งซึ่งสามารถวัดได้จากการเปลี่ ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ บริโภคทาให้ผู้ บริโภคมี
แนวโน้มที่จะใช้เงินซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงทาให้ความสนใจของนักลงทุนที่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์ก็ลดลงตามไปด้วยส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงซึ่งการที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
โดยระดับราคาของสิ นค้ าจะมีก ารปรั บตัว สู งขึ้น อันเนื่ อ งมาจากต้นทุน ต่างๆรวมทั้งค่ า แรงที่
เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ธุรกิจต่างๆรวมทั้งบริษัทที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มียอดขายและผล
การดาเนิน งานลดต่าลงส่ งผลต่ อ ราคาหลั กทรัพย์ ล ดลงตามไปด้ว ยดัง นั้นอั ต ราเงินเฟ้อ จึง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ (AD)
คือการเปลี่ยนแปลงของจานวนเงินที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการเมื่อธุรกิจใช้จ่าย
ในการโฆษณามากขึ้นส่งผลให้สินค้าขายได้มากขึ้นและธุรกิจมีผลกาไรมากขึ้นทาให้นักลงทุนเข้า
มาลงทุนมากขึ้นดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับราคาหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
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4. ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (CON)
บอกถึ ง ปริ ม าณเงิ น ที่ ผู้ ค นใช้ จ่ า ยเมื่ อ มี ผู้ ใ ช้ จ่ า ยในปริ ม าณมากค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประชาสั มพันธ์ขายสินค้ายิ่งมีมากขึ้นทาให้บริษัทเห็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์สิ นค้าและ
บริการให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายดังนั้นดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะ
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
5. ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
คือมูลค่าดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายในแต่ละวันเป็นเครื่องมือทางสถิติที่
แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรั พย์การขึ้นลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์มีผลทาให้ราคา
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเช่นถ้าดัชนีราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นแสดงว่าหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ราคา
เพิ่มขึ้นทาให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนักลงทุนจะลงทุนมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์
ไปทิศทางเดียวกับราคาหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
6. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI)
มูล ค่ าที่แ สดงระดับความเชื่ อ มั่นในภาวะเศรษฐกิจของผู้ บริโภคถ้ าผู้ บริโภคมีค วาม
เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจดีก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทาให้ธุรกิจต่างๆมียอดขายและผลกาไร
สูงขึ้นในทางตรงกันผู้ผลิตสินค้าต่างๆจะมีความต้องการนาเงินไปลงทุนผลิตสินค้าให้มากพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคส่งผลทาให้ราคาหลักทรัพย์หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์มีราคาลดลงดังนั้น
ดัช นี ค วามเชื่อ มั่ น ของผู้ บ ริโ ภคจึ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นทิศ ทางเดี ย วกั น กั บ ราคาหุ้น กลุ่ ม สื่ อ และ
สิ่งพิมพ์
ตารางที่ 3 แสดงสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและ
สิ่งพิมพ์
ตัวแปร
สัญลักษณ์ ทิศทางความสัมพันธ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
INT
อัตราเงินเฟ้อ
INF
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ AD
+
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน CON
+
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET
+
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
CCI
+
ที่มา:
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในในการทาการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาชนิดทุติยภูมิ โดยรวบรวม
ข้อมูลสถิติรายเดือนของราคาหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์และปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของราคาหุ้ นกลุ่ มสื่ อ และสิ่ งพิ มพ์ตั้งแต่เ ดือ นธั นวาคม พ.ศ. 2548 ถึ ง เดือ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาทั้งหมด 60เดือนโดยข้อมูลต่างๆ มีที่มา ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูล
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ที่มา:

หน่วยงาน
INT
INF
AD
CON
SET
CCI

เว็บไซต์
www.bot.or.th
www.bot.or.th
www.adassothai.com
www.bot.or.th
www.set.or.th
www.bot.or.th

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่เลือกทั้ง6ปัจจัยได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) อัตราเงินเฟ้อ
(INF) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ (AD) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภค (CON) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
(CCI)) กับตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยการนาข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
ทาการหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว จากนั้นจึงนาตัวแปรอิสระที่ผ่านการทดสอบ
มาหาค่ า ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตาม โดยการท าสมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple
Regressions) โดยใช้เทคนิคแบบ Enter ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรต่างๆ
ขั้นที่ 2 พิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ในที่นี้
มีทั้งหมด 6 ตัว โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร เพราะหาก
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ตัว แปรอิส ระมี ค วามสั ม พั นธ์ กั น จะเกิ ด ปั ญ หา Multicollinearity ซึ่ ง สามารถตรวจสอบค่ า
ความสัมพันธ์ได้โดยการใช้ Simple Correlation Coefficients หากค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์คู่
ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งหมายความว่าผลที่ได้จะไม่มี
ประสิทธิภาพดังนั้น จึงต้องตัดตัวแปรอิสระใดตัวหนึ่งออกจากสมการ
ขั้นที่ 3 การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังสมการ
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4X4 + ………… + bnXn
ขั้นที่ 4 ใช้สถิติทดสอบ F-Test เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X
สมมุติฐานการทดสอบ
H0: ไม่มีตัวแปรอิสระใดที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
H1: มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
หากทาการทดสอบ F-Test ซึ่งกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 แล้วได้ค่าSig.น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05ถือว่าให้ปฏิเสธH0แต่ถ้าหากได้ค่า Sig มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.05 ถือว่าให้ยอมรับH0ส่วนการทดสอบ t-Test ซึ่งกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะใช้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปร โดยค่า Sig. ของ
แต่ละตัวแปรอิสระจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 ถ้าหากค่า Sig. เกิน 0.05 จะถือว่าตัวแปรอิสระตัวนั้น
มีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยสาคัญ R Squared (R2) จะใช้เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระและตั ว แปรตามว่ า มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใดถ้ า R 2 มี ค่ า ใกล้ 1 แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระชุ ด นั้ น มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตามมากแต่ ถ้ า หาก R 2 มี ค่ า ใกล้ 0 แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระชุ ด นั้ น มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
ขั้นที่ 5 ทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช้วิธีการ
ทดสอบของ Durbin-Watson ในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation โดยสามารถดูจากตาราง
Durbin-Watson ซึ่งต้องใช้ค่า n คือ จานวนข้อมูลและค่า k คือ จานวนตัวแปรอิสระ ในการหาค่า
d1และ duโดยค่า d ที่คานวณได้จะต้องอยู่ระหว่าง 1.85 และ 2.15 จึงจะไม่ทาให้เกิดปัญหา
Autocorrelation
ขั้นที่ 6 แก้ไ ขปัญหาสหสั มพันธ์ ของตัวคลาดเคลื่ อน (Autocorrelation) โดยการเพิ่ม
Autoregressive ลาดับขั้นที่ 1 หรือที่เรียกว่า AR (1) เข้าไปในสมการที่จะใช้ในการทา Multiple
Regressions หลังจากนั้นจะต้องกลับไปทดสอบในขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 อีกครั้ง
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การนาเสนอข้อมูล
ในการศึก ษาครั้งนี้จะนาเสนอข้อมูล การศึกษาและการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทางสถิ ติโดยจะ
นาเสนอในรูปแบบของสมการ ตารางและการบรรยายเพื่อให้ทราบปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อ
และสิ่ งพิมพ์จากการใช้รูปเเบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regresstions) โดยการใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
เป็นจานวน 60 เดือน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์กับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจได้เเก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) อัตราเงินเฟ้อ (INF) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์รายเดือน (AD) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน (CON) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค (CCI)
ผลการวิเ คราะห์ ที่นาเสนอจะหาสมการที่ เ หมาะสมที่สุ ด จากทฤษฎีทางสถิ ติ โดยการ
พัฒนาแบบจาลองและทดสอบปัญ หา Multicollinearity ด้ว ยการทา Correlation Matrix
หลังจากนั้นหาความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อนโดยพิจารณาค่าต่างๆเช่น
Adjusted Coefficient of Determination (Adj.R2) ค่า Significance (Sig) โดยใช้โปรเเกรม
สาเร็จรูป แล้วทดสอบปัญหา Autocorrelationด้วยค่า Durbin – Watson (D.W) และตรวจสอบ
สมมุติฐานทิศทางความสัมพันธ์ของตัวเเปรต้นและตัวเเปรตาม
ตารางที่ 5 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปร
ค่าสถิติเบื้องต้น
Mean
Median Maximum Minimum Std. Dev.
-0.009128
0
0.238095 -0.345794 0.095841
INT
0.102591
0
3.75
-2 0.868875
INF
0.008691 0.001088
0.170732 -0.263426 0.083668
AD
0.002
0
0.04
-0.04 0.016135
CON
0.966667
1.635
13.98
-30.18 7.327622
SET
1.0167
1.00495
1.544444 0.681564
0.19006
CCI
จากตารางที่ 5 สามารถสรุปค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา (INT) มีค่าพิสัย -0.009128 % ค่ามัธยฐาน 0% ค่าสูงสุด
0.238095% ค่าต่าสุด -0.345794% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.095841%
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อัตราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าพิสัย -0.102591% ค่ามัธยฐาน 0% ค่าสูงสุด 3.75% ค่าต่าสุด
-2% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.868875%
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์รายเดือน (AD) มีค่าพิสัย 0.008691%
ค่ามัธยฐาน 0.001088% ค่าสูงสุด 0.170732% ค่าต่าสุด
-0.263426% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.083668%
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน(CON) มีค่าพิสัย 0.002% ค่ามัธยฐาน
0 % ค่าสูงสุด 0.04% ค่าต่าสุด -0.04% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.016135%
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีค่าพิสัย 0.966667% ค่ามัธย
ฐาน 1.635% ค่าสูงสุด 13.98% ค่าต่าสุด -30.18% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.327622%
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) มีค่าพิสัย 1.0167% ค่ามัธยฐาน 1.00495%
ค่าสูงสุด 1.544444% ค่าต่าสุด 0.681564% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19006%
ขั้นที่ 1 การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช้ Correlation Matrix ในการตรวจสอบ
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ต่อตัวเเปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ INT
INF
AD
INT
1
-0.18 0.003
INF
-0.18 1
-0.032
AD
0.003 -0.032 1
CON
0.093 0.24
-0.024
SET
-0.057 .270* 0.13
CCI
-0.088 -0.105 -0.142

CON
0.093
0.24
-0.024
1
0.048
0.008

SET
-0.057
.270*
0.13
0.048
1
0.147

CCI
-0.088
-0.105
-0.142
0.008
0.147
1

จากผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย พบว่ า ไม่ มี ตั ว แปรอิ ส ระตั ว ใดเลยที่ มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์อย่างง่ายมากกว่า 0.8 นั้นหมายความว่า ตัว แปรอิสระตัวที่อ ยู่ภายใน
แบบจาลองไม่เ กิ ดปัญ หา Multicollinearity ดังนั้นแบบจาลองที่ใ ช้ใ นการศึกษาความสั มพันธ์
ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์
สามารถนามาศึกษาได้

ขั้นที่ 2 สร้างสมการเเสดงความสัมพันธ์ของตัวเเปรตาม โดยนาตัวเเปรทั้ง 6 ตัวเเปร ที่ผ่านการ
ทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการ 3 สมการได้ดังนี้
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MCOT = b0+ b1INT + b2INF + b3AD + b4CON+ b5SET + b6CCI
WORK = b0+ b1INT + b2INF + b3AD + b4CON+ b5SET + b6CCI
BEC = b0+ b1INT + b2INF + b3AD + b4CON+ b5SET + b6CCI
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวเเปรต่างๆ โดยการทา Multiple Regressions ด้วยวิธี
Enter โดยใช้สถิติทดสอบ F – Test ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทั้งสมการ 3 สมการ
ขั้นที่ 4 Autocorrelation ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 บริษัท ปรากฎผลดังต่อไปนี้โดยใช้สถิติ
ทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปิดตาราง Durbin-Watson ที่มีค่า n เท่ากับ 60 และค่า k
เท่ากับ 7 จะได้ค่า dl เท่ากับ1.85 และ du เท่ากับ1.335 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Durbin-Watson
ที่คานวณมาได้ซึ่งเท่ากับ 2.15จะพบว่าค่า Durbin-Watson อยู่ในช่วง 1.85 < d < 2.15 ดังนั้น
จึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ผลการศึกษา
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
สมการที่ 1

MCOT = 0.005823 - 0.005789 INT - 0.002442 INF - 0.473744 AD*
(- 0.050272) (- 0.172881) (- 3.096333)
+ 0.162402 CON + 0.012537 SET** - 0.030557 CCI
(0.195278)
(7.659543)
(- 0.494028)

สมการที่ 1 มีการแก้ปัญกา Autocorrelation โดยการเพิ่ม AR (1) เข้าไปในสมการ
หมายเหตุ
ค่าในวงเล็บ
หมายถึง
ค่า T-statistic
*
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญ 0.05
**
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญ 0.01
F = 8.800631 (ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0)
R Square = 0.547087
Adjusted R square = 0.484923
N = 59
Durbin-Watson = 1.884332

35

จากสมการที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบF-Statในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของสมการผลการคานวณจะได้ค่า F=8.800631 เเละได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ=0ที่
คานวณได้นั้นน้อยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฎิเสธสมมุตติฐานหลัก H0:มีตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มี
อิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ แต่ยอมรับสมมุติฐานรอง H1:มีตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัวแปรมีผลต่อ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญณระดับความเชื่อ
95%หลังจากนั้นจะใช้ t-Test ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวเเปรต้นที่ละคู่
โดยตัวเเปรตามคือ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์และตัวเเปรต้นได้เเก่ปัจจัยต่างๆทาง
เศรษฐกิจ
จากข้อมูลต่างๆที่คานวณมาได้ สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆที่อยู่ในสมการสามารถ
อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ได้ตัวเเปรที่ไม่มีนัยสาคัญมีทั้งหมด
4 ตัวเเปร ได้เเก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก,อัตราเงินเฟ้อ ,ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน และ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริ โภค ส่วนตัวแปรที่มีนัยสาคัญมี ทั้งหมด 2 ตัวแปร
โดย ตัวแปรที่ผ่านระดับนัยสาคัญ 0.01 มี 1 ตัวแปรคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลั ก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทยมีความสั มพันธ์ กับราคาหลั กทรัพย์กลุ่ มสื่ อ เเละสิ่ งพิมพ์ใ น
ทิศทางเดียวกันและตัวแปรที่ผ่านระดับนั ยสาคัญ 0.05 มี 1 ตัวแปรคืออัตราการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าการโฆษณารายเดือนมีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อ
เเละสิ่งพิมพ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรได้ดังนี้
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย(b5) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ0.012537สามารถอธิบายได้ว่าหากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะทาให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ MCOT เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.012537 ในทิศทาง
เดียวกัน
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณารายเดือนค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ-0.473744สามารถ
อธิบายได้ว่าหากอัตรามูลค่าโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาให้อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ MCOT เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ0.473744ในทิศทาง
ตรงกันข้ามซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สมการที่ 2

WORK = - 0.007613 + 0.261691 INT* + 0.001685INF - 0.08606 AD
(0.127488)
(0.295812) (- 0.549361)
- 0.266553 CON + 0.008977 SET*+ 0.039583 CCI
(- 0.333061)
(4.953686)
(0.591695)
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สมการที่ 2 มีการแก้ปัญกา Autocorrelation โดยการเพิ่ม AR (1) เข้าไปในสมการ
หมายเหตุ
ค่าในวงเล็บ
หมายถึง
ค่า T-statistic
*
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญ 0.05
**
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญ 0.01
F = 4.3728(ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0)
R Square = 0.375074
Adjusted R square =0.289299
N = 59
Durbin-Watson =1.937845
จากสมการที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F- Stat ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของสมการ ผลการคานวณจะได้ค่า F = 4.3728 เเละได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ =0ที่
คานวณได้นั้นน้อยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฎิเสธสมมุติฐานหลัก H0:มีตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มี
อิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ แต่ยอมรับสมมุติฐานรองH1:มีตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1ตัวแปรมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ อย่างมีนัยสาคัญ
ณ ระดับความเชื่อ 95%หลังจากนั้นจะใช้ t-Testในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับ
ตัวเเปรต้นทีละคู่โดยตัวเเปรตามคือราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์และตัวเเปรต้นได้เเก่
ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูล ต่างๆที่ค านวณมาได้สามารถสรุปได้ว่าตัว แปรต่างๆที่อยู่ในสมการสามารถ
อธิ บายถึ งปัจจัยที่มีผ ลต่อ ราคาหลั กทรัพย์กลุ่ มสื่ อ เเละสิ่ งพิมพ์โดยตัว เเปรที่ไม่มีนัยส าคั ญ มี
ทั้งหมด4 ตัวเเปรได้เเก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณารายเดือน ดัชนี
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตัวแปรที่มี
นัยสาคัญมีทั้งหมด 2 ตัวแปรโดยตัวแปรที่ผ่านระดับนัยสาคัญ 0.05 คืออัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ในทิศทางเดียวกันและตัวแปรที่ผ่านระดับนัยสาคัญ 0.05 มี 1 ตัวแปรคือ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรได้ดังนี้
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย(b5) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.008977สามารถอธิบายได้ว่าหากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์WORKเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.008977 ในทิศทางเดียวกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.261691 สามารถอธิบายได้ว่าหากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
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กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ WORK เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.261691 ในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นไม่ไป
ตามสมติฐานที่ตั้งไว้
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
สมการที่ 3
BEC = 0.014492 + 0.092217 INT - 0.012036 INF + 0.080103 AD
(0.927304) (- 1.00483)
(0.642458)
0.38938 CON + 0.006397 SET* + 0.085618 CCI
(0.567446)
(4.582884)
(1.648306)
สมการที่ 3 มีการแก้ปัญกา Autocorrelation โดยการเพิ่ม AR (1) เข้าไปในสมการ
หมายเหตุ
ค่าในวงเล็บ
หมายถึง
ค่า T-statistic
*
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญ 0.05
**
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญ 0.01
F = 4.666381 (ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0)
R Square = 0.390424
Adjusted R square = 0.306756
N = 59
Durbin-Watson = 2.032395
จากสมการที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าการใช้สถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของสมการผลการคานวณจะได้ค่า F= 4.666381 เเละได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0 ที่
คานวณได้นั้นน้อยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฎิเสธสมมุติฐานหลัก H0:มีตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มี
อิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ แต่ยอมรับสมมุติฐานรอง H1: มีตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวแปรมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญณระดับความ
เชื่อ 95% หลังจากนั้นจะใช้ t-Test ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวเเปรต้นที่
ละคู่โดยตัวเเปรตามคือ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์และตัว แปรอิสระได้เเก่
ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูล ต่างๆที่ค านวณมาได้สามารถสรุปได้ว่าตัว แปรต่างๆที่อยู่ในสมการสามารถ
อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ได้ดังนี้โดยตัวเเปรที่ไม่มีนัยสาคัญ
มีทั้งหมด 5 ตัวเเปร ได้เเก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินเฟ้อ อัต ราการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
การโฆษณารายเดือน ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคส่วนตัวแปรที่มีนัยสาคัญมีทั้งหมด1ตัวแปรโดยตัวแปรที่ผ่านระดับนัยสาคัญ 0.05
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คื อ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยซึ่ ง ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ในทิศทางเดียวกัน
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย(b5) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.006397 สามารถอธิบายได้ว่าหากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะทาให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อเเละสิ่งพิมพ์ BEC เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.006397 ในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ โ ดย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ในตลาด
หลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ซึ่งมี กลุ่มตัวอย่าง 3 บริษัท ได้เเก่ MCOT WORK และ BEC
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการกาหนดตัวเเปรอิสระได้เเก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
(INT) อัตราเงินเฟ้อ (INF) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ (AD) ดัชนีการใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (CON) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) สรุปได้ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ย นเเปลงของราคาหลักทรัพย์ กลุ่มสื่อและ
สิ่งพิมพ์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนเเปลงของราคาหลักทรัพย์ ได้เเก่ ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อ
และสิ่ งพิมพ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ตรงตามสมมุติฐานที่ได้กาหนดไว้ใ นและ
การศึกษาและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(INT) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ (AD) มีความสัมพันธ์เดียวกับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มสื่อ
และสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนปัจจัยอื่นได้แก่
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (CON) และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
(CCI) และอัตราเงินเฟ้อ (INF) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนเเปลงของราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สรุปค่าสัมประสิทธิ์ของตัวเเปรอิสระที่มีผลกระทบต่อราคากลุ่มหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
ในปี พ.ศ. 2548 – 2553
INT

บมจ

MCOT

AD

SET

-

WORK

-0.473744*X 0.012537* */
0.261691*X 0.008977*/

BEC

-

หมายเหตุ *
**
/
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

0.006397*/
ตัวเเปรไม่มีนัยสาคัญ
การมีระดับนัยสาคัญ 0.05
การมีระดับนัยสาคัญ 0.01
ความสัมพันธ์ตรงตามสมมุติฐาน
ทิศทางตรงกันข้ามกับสมมุติฐาน

1.สรุปผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ MCOT
อัตราการเปลี่ยนเเปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์
0.012537 ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
หมายความว่าเมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนเเปลงร้อยละ 1 จะส่งผล
ให้ราคาหลักทรัพย์บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12537
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์รายเดือนมีค่าสัมประสิทธิ์
- 0.473744 ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่ามูลค่าการโฆษณามีความสัมพันธ์ กับราคา
หลั ก ทรั พ ย์ บ ริ ษั ท อสมท จ ากั ด ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มและไม่ เ ป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
ม
ม มูลค่าการโฆษณาเปลี่ยนเเปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ลดลงร้อยละ 47.37
2.สรุปผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ WORK
อัตราการเปลี่ยนเเปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์
0.008977 ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
หมายความว่าเมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปลี่ยนเเปลงร้อยละ 1 จะ
ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.8977
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเดือน3 เดือนมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.261691 ณ ระดับนัยสาคัญ
0.05 แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเดือน3 เดือนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ม
ม ม อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 3 เดือนเปลี่ยนเเปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1691
3. สรุปผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ BEC
อั ต ราการเปลี่ ย นเเปลงของดั ช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ 0.006397 ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้หมายความว่าเมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปลี่ยนเเปลงร้อยละ
1 จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6397
อภิปรายผล
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
จากผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)ความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์เพราะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการคานวณแบบถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization Weighted) ซึ่งจะคานวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนั้นเมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนเเปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจึงส่งผลทาให้ดัชนีหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆมีการเปลี่ยนเเปลงตามไปด้วย
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายปริญญา บุญยกิจสมบัต (2541) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารซึ่งพบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
อิทธิพลไปในทิศทางเดียวกับราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาว วิไล
พร วิเศษสมภาคย์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม
ธุ ร กิ จ การเงิ น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นางสาว ทิ พ ยรั ต น์ นุ้ ย เมื อ ง (2551)ได้
ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่อิทธิพลต่อราคาหุ้นธุรกิจการแพทย์ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ (AD)
จากผลการศึ ก ษาพบว่าอั ต ราการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ าการโฆษณาโทรทัศ น์ รายเดือ นมี
ความสัมพันธ์ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ โดยปกติค่า
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์รายเดือนสูงขึ้นจะเป็นการกระตุ้นความสนใจ
ของผู้บริโภคให้ซื้อสินค้ามากขึ้น ผลการประกอบการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ก็จะสูงขึ้นส่งผลให้
ความต้องการซื้อขายหลักทรัพ ย์ของบริษัท เกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ นั้นๆสู งขึ้นราคา
หลักทรัพย์ บริษัทนั้นก็ จะสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ผ ลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ (AD) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามโดยเฉพาะกับ
หลักทรัพย์บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ทั้งนี้เพราะข้อมูล มูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ที่ใช้ใน
การวิจัยมาจากข้อมูลของบริษั ท นีลเส็นฯ จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดอันดับความนิยม
ของผู้ชมซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ใช้บริการอยู่ แต่ตามข้อมูลข่าวในช่วง
เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2554 มีข่าวว่า บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ไม่พอใจผลการวิจัย
ของ บริษัท นีลเส็นฯ จากัด เพราะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการ
เก็บข้อมูลของ บริษัท นีลเส็นฯ จากัดไม่มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับไลฟ์ไสตล์
ของกลุ่มผู้รับสื่อ และ ผลการวิจัยล่าช้ากว่าความเป็นจริง (ดูภาคผนวกหน้า 51) จึงส่งผลให้ผล
การศึกษาปัจจัยค่ าโฆษณาทางโทรทัศ น์มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์กลุ่ มสื่ อโทรทัศ น์
(MCOT)ในทิศทางตรงกันข้ามกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT)
จากผลการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนมีความสัมพันธ์กับราคา
หลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ โ ดยเฉพาะบริ ษั ท เวิ ร์ ค พอยท์ เอ็ น เทอร์ เ ทนเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน) ในทิ ศ ทางเดียวกั น ซึ่ง ไม่ต รงตามสมมุติ ฐานที่ตั้ งไว้ ทั้ง นี้อ าจเป็นเพราะเมื่อ อั ต รา
ดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น ทาให้บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มส่งผลให้ผลการประกอบการ
สูงขึ้นตามไปด้วย ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาว ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง
(2551) ที่ ทาการศึก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ราคาหุ้ น กลุ่ มธุ ร กิ จการแพทย์ แ ละพบว่า อั ต รา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และไม่สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ นางสาว วิไลพร วิเศษสมภาคย์ (2552) ที่พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3
เดือนไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่มนี ัยสาคัญกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน(CON)
บอกถึ งปริมาณเงินที่ผู้ค นใช้จ่าย เมื่อ ผู้ค นใช้จ่ายมากขึ้น เป็นเพราะมีค วามต้องการซื้อ
สินค้าและบริการมากขึ้น ดังนั้นจะทาให้กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์มีรายได้มากขึ้น ราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
สื่อก็สูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดีดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนนี้
อาจวัดจากการใช้จ่ายในสินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีพ ซึ่งไม่ต้องอาศัยการโฆษณา ดังนั้นดัชนี
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจึงมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มสื่อและ
สิ่งพิมพ์อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI)
บอกถึง ระดับความเชื่อมั่น ที่ผู้บริโภคมีต่อ ภาวะเศรษฐกิจ ถ้าผู้ บริโภคมีความเชื่อมั่นว่า
เศรษฐกิจดีก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทาให้ธุรกิจต่างๆมียอดขายและผลกาไรสูงขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ผลิตสินค้าต่างๆจะมีความต้องการใช้จ่ายค่าสื่อโฆษณาลดน้อยลง เนื่องจากต้องนา
เงินไปลงทุนผลิตสินค้าให้มากพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลทาให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
สื่อและสิ่งพิมพ์ มีราคาลดลง ดังนั้นดัชนีค วามเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงความสัมพั นธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มสื่ อและสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ ของดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคและราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์สัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสาคัญต่อกัน
ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับสินค้าที่ต้องมีการโฆษณาเท่านั้น และอาจมี
ความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจและภาวะการเมืองควบคู่กันไปด้วย
อัตราเงินเฟ้อ (INF)
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า เพราะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคขั้นพื้ นฐานที่จาเป็นต่อ การดารงชีวิต แต่ไม่มีผ ลต่อสิ นค้าที่ต้อ งโฆษณาทาให้
ความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ในทิศทางตรงกันข้ามอย่าง มม
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาว วิไลพร วิเศษสมภาคย์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลสรุปจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ นักลงทุนควรให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(SET) เพราะจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและ
สิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ (AD) และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) เคลื่อ นไหวไปในทิศ ทางตรงกันข้ามกับราคา
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หลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคั ญ ดังนั้น ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน (CON) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และ ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค (CCI) และ อัตราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างไม่มี
นัยสาคัญ
ข้อเสนอเเนะสาหรับการศีกษาครั้งนี้
1. แม้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจตัวหลายตัว ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการ
เปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ แ ต่ ใ นงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมากลั บ พบ
ความสั ม พั น ธ์ นั่ น หมายความว่ า ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบจะแตกต่างกันไปด้วยและอาจมีสถานะการณ์ อื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
สื่อและสิ่งพิมพ์ ดังนั้น ในการศึกษาจึงควรต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ทาการ
เก็บข้อมูลด้วย
2. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณโฆษณาโทรทัศน์มาทาการทดสอบ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายโฆษณาทางโทรทัศน์มียอดการใช้จ่ายมากที่สุดมากที่สุดและบริษัทที่นามาวิเคราะห์นั้น
จะเน้นทาธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศน์ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้วิจารณญานในการวิเคราะห์บริษัทที่
อยู่ใ นกลุ่ ม สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ประเภทอื่น ๆทั้ง นี้ค วรพิจารณาถึ งธุ รกิจ โฆษณาหลั ก ของบริ ษัท ที่
ต้องการลงทุน
ข้อเสนอเเนะสาหรับการศีกษาครั้งต่อไป
1.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาตัว แปรอิสระอื่นๆที่ไม่ใช้ตัวแปรทางเศรษฐกิจ
เช่นตัวแปรอิสระ ที่สะท้อนกาไรและหนี้สิน ในแต่ละบริษัท ได้แก่ อัตราส่วนกาไรต่อ ยอดขาย
และ อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากราคาหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ปลี่ ย นไปอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วย
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายช่วงเวลาให้ยาวนานขึ้นและเพิ่มความละเอียดของ
ข้อมูลให้มากขึ้นและสอดคล้องกันซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับผลการศึกษาทีด่ ีขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ค่าสถิติที่ได้จากการประมวลผล
ตารางที่ 8 ข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา
วันที่
31/12/2548
31/1/2549
28/2/2549
31/3/2549
30/4/2549
31/5/2549
30/6/2549
30/7/2549
30/8/2549
30/9/2549
31/10/2549
30/11/2549
31/12/2549
31/1/2550
28/2/2550
31/3/2550
1/4/2550
31/5/2550
1/6/2550
31/7/2550
31/8/2550
30/9/2550
31/10/2550
30/11/2550
31/12/2550
31/1/2551

INF1
-0.02
0.02
-0.05
0.02
0.05
0.03
-0.05
-0.25
-0.14
-0.29
0.04
0.25
0.00
-0.14
-0.23
-0.13
-0.10
0.06
0.00
-0.11
-0.35
0.91
0.19
0.20
0.07
0.34

INT 2
0.00
0.24
0.00
0.12
0.12
-0.02
-0.06
0.03
0.03
-0.03
-0.03
0.00
0.00
0.03
-0.03
-0.05
-0.12
-0.16
-0.05
-0.05
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.02

AD 3 Set 4 CON 5
-0.03 6.89 0.01
-0.01 6.85 -0.01
0.02 -2.44 0.01
0.16 -1.45 0.00
0.03 4.78 -0.01
-0.02 -7.66 0.03
0.00 -4.41 -0.01
0.01 1.97 -0.01
-0.03 -0.09 0.00
-0.01 -0.69 -0.01
0.00
5.3 0.00
-0.04
2.3 0.00
0.03 -8.01 0.01
-0.13 -3.8 -0.01
0.06 3.53 0.01
0.16 -0.51 -0.01
-0.09 3.78 0.01
-0.02 5.47 0.00
-0.04 5.34 0.00
0.11 10.68 0.00
0.03 -5.41 0.01
0.01 3.97 -0.02
-0.02 7.31 0.02
0.02 -6.71 0.01
0.00 1.38 -0.02
-0.26 -8.61 0.04

CCI6
0.19
-0.11
-0.02
-0.32
-0.16
-0.16
0.04
0.05
0.13
0.18
0.54
0.07
-0.10
-0.11
-0.01
-0.25
-0.01
0.01
-0.07
-0.20
0.11
0.03
0.09
-0.19
0.36
-0.09

MCOT
9.62
30.70
0.67
- 6.67
8.57
1.97
- 0.65
1.30
- 1.28
- 24.03
5.13
- 21.95
- 3.75
6.93
0.81
9.44
19.27
6.15
- 13.04
0.83
- 0.83
- 6.67
- 8.93
14.71

WORK BEC
8.00
3.85
12.17
- 1.48
7.08
- 3.01
13.44
- 2.33
3.88
12.70
0.93
14.08
- 10.37
- 7.41
- 4.13
6.00
- 0.86
15.09
- 1.74
- 7.10
1.33
7.06
1.31
9.89
- 5.17
5.50
3.18
- 3.79
1.32
4.43
- 3.91
2.83
- 1.36
7.80
2.55
- 5.96
- 4.56
0.98
5.65
- 1.93
- 4.53
0.99
- 2.93
0.86
- 3.02
8.97
1.04
12.75
- 10.26 -13.74
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28/2/2551
31/3/2551
30/4/2551
31/5/2551
30/6/2551
30/7/2551
30/8/2551
30/9/2551
31/10/2551
30/11/2551
31/12/2551
31/1/2552
28/2/2552
31/3/2552
30/4/2552
31/5/2552
30/6/2552
30/7/2552
30/8/2552
30/9/2552
31/10/2552
30/11/2552
31/12/2552
31/1/2553
28/2/2553
31/3/2553
30/4/2553
31/5/2553
30/6/2553
30/7/2553
30/8/2553
30/9/2553
31/10/2553
30/11/2553

0.26
-0.02
0.17
0.23
0.17
0.03
-0.30
-0.06
-0.35
-0.44
-0.82
-2.00
-0.75
1.00
3.50
2.67
0.21
0.10
-0.77
0.00
-1.40
3.75
0.84
0.17
-0.10
-0.08
-0.12
0.17
-0.06
0.03
-0.03
-0.09
-0.07
0.00

-0.07
-0.08
0.06
0.00
0.05
0.05
0.00
0.07
0.00
-0.02
-0.03
-0.35
-0.25
-0.14
-0.22
-0.14
0.00
0.00
0.17
0.14
0.00
-0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.02
0.07
0.00
0.00

0.12
0.14
0.02
0.01
-0.02
-0.03
0.13
-0.14
0.08
-0.02
-0.02
-0.09
-0.02
0.14
-0.03
0.03
-0.05
0.07
0.01
-0.01
0.13
-0.02
-0.03
-0.10
0.02
0.17
-0.18
0.15
0.10
-0.04
0.00
-0.01
0.08
-0.01

7.85
-3.4
1.89
0.14
-7.8
-12.01
1.2
-12.84
-30.18
-3.53
11.97
-2.73
-1.41
0
13.95
13.98
6.61
4.44
4.69
9.77
-4.44
0.56
6.6
-5.17
3.56
9.23
-3.11
-1.71
6.25
7.34
6.7
6.8
0.94
2.1

-0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.03
0.01
-0.01
-0.04
0.03
0.01
-0.01
0.02
0.03
-0.03
0.03
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.00
0.03
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.03

0.08
-0.01
-0.32
-0.23
-0.09
-0.09
0.27
0.16
0.02
-0.14
0.01
0.28
-0.01
-0.22
0.05
0.08
-0.06
-0.06
0.01
0.45
0.22
-0.07
0.24
0.32
-0.09
-0.22
-0.21
-0.14
0.52
0.07
0.03
0.12
0.00
0.01

-

-

6.84
10.40
3.57
2.78
10.10
9.75
6.57
12.78
36.87
18.40
25.49
4.69
9.02
10.53
19.33
25.35
1.69
3.87
5.32
21.21
5.42
5.73
-5
3.51
-0.42
-1.28
-0.86
3.48
9.24
1.92
15.09
-11.48
3.7

-

-

0.57
7.39
6.75
9.87
18.25
21.87
18.29
25.87
9.43
3.33
5.24
2.13
9.58
20.97
8.57
2.08
2.04
4.00
41.35
10.20
5.30
-2.16
2.94
-2.86
0
2.94
5.71
27.7
19.58
3.54
19.66
-15

10.89
3.64
- 2.63
8.11
-18.33
-11.02
2.75
- 4.91
-22.07
6.02
12.50
- 4.55
2.12
- 3.63
6.45
- 2.02
7.73
- 5.26
- 5.56
20.86
- 0.88
- 3.12
13.36
-2.44
-4.17
7.83
-6.45
3.02
15.06
9.09
5.83
22.05
-14.2
5.26
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ภาคผนวก ข
ค่าสถิติที่ได้จากการประมวลผล
ตารางที่ 9
ผลประเมินค่าสมการ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
ของ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยทีส่ ดุ
(Ordinary Least Squares--OLS)
Dependent Variable: MCOT
Method: Least Squares
Date: 01/17/11 Time: 00:35
Sample (adjusted): 2006M01 2010M11
Included observations: 59 after adjustments
Convergence achieved after 10 iterations
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AD
SET
INF
INT
CCI
CONN
AR(1)

0.005823
-0.473744
0.012537
-0.002442
-0.005789
-0.030557
0.162402
-0.208952

0.010211
0.153002
0.001637
0.014128
0.115153
0.061852
0.831646
0.139396

0.570253
-3.096333
7.659543
-0.172881
-0.050272
-0.494028
0.195278
-1.49898

0.571
0.0032
0
0.8634
0.9601
0.6234
0.846
0.14

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.547087
0.484923
0.091449
0.426506
61.70779
8.800631
0

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.011864
0.127421
-1.820603
-1.538903
-1.710639
1.884332

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

Inverted AR Roots

-0.21
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ตารางที่ 10
ผลประเมินค่าสมการ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด(มหาชน) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สดุ
(Ordinary Least Squares--OLS)
Dependent Variable: WORK
Method: Least Squares
Date: 01/18/11 Time: 20:22
Sample (adjusted): 2006M01 2010M11
Included observations: 59 after adjustments
Convergence achieved after 11 iterations
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AD
SET
INF
INT
CCI
CONN
AR(1)

-0.007613
-0.08606
0.008977
0.001685
0.261691
-0.266553
0.039583
-0.038396

0.012072
0.156654
0.001812
0.015301
0.127488
0.800312
0.066897
0.152789

-0.630642
-0.549361
4.953686
0.110109
2.052677
-0.333061
0.591695
-0.251302

0.5311
0.5852
0
0.9128
0.0453
0.7405
0.5567
0.8026

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.375074
0.289299
0.093817
0.448882
60.19937
4.3728
0.000732

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001864
0.111285
-1.76947
-1.48777
-1.659506
1.937845

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

Inverted AR Roots

-0.04
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ตารางที่ 11
ผลประเมินค่าสมการ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
ของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยทีส่ ดุ
(Ordinary Least Squares--OLS)
Dependent Variable: BEC
Method: Least Squares
Date: 01/18/11 Time: 20:51
Sample (adjusted): 2006M01 2010M11
Included observations: 59 after adjustments
Convergence achieved after 8 iterations
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AD
SET
INF
INT
CCI
CONN
AR(1)

0.014492
0.080103
0.006397
0.092217
-0.012036
0.38938
0.085618
-0.137031

0.008892
0.124682
0.001396
0.099446
0.011978
0.686197
0.051943
0.144238

1.629749
0.642458
4.582884
0.927304
-1.00483
0.567446
1.648306
-0.950036

0.1093
0.5235
0
0.3581
0.3197
0.5729
0.1054
0.3466

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.390424
0.306756
0.074965
0.286606
73.43454
4.666381
0.000425

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.020678
0.090036
-2.21812
-1.93642
-2.108156
2.032395

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

Inverted AR Roots

-0.14

ภาคผนวก ค
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4291 หนังสือ ประชาชาติธุรกิจ
"ช่อง 3" ตัดสัมพันธ์นีลเส็นฯ ยุติปัญหาตัวเลข "เรตติ้ง"
คอลัมน์ จับกระแสตลาด หน้า 21
ในที่สุดปัญหาคาใจเรื่อง "เรตติ้ง" ระหว่าง "ช่อง 3" ของเสี่ย-ประวิทย์ มาลีนนท์ กับ "นีล
เส็นฯ" ก็ถึงเวลาแตกหัก! หลังจากที่ฝ่ายแรกหงุดหงิดใจมาพักใหญ่ ซ้้ารอยกับสถานการณ์เมื่อ
ครั้ ง เกื อ บ 10 ปี ก่ อ นที่ ผู้ บ ริ ห ารสถานที วี มี เ ดี ย เอเยนซี่ เจ้ า ของสิ น ค้ า เกิ ด ความกั ง ขาว่ า
ผลการวิจัยเรตติ้ง ไม่ส อดคล้ อ งกับสภาพความเป็นจริงที่เ กิดขึ้นในเวลานั้น กระทั่งมีการหา
บริษัทวิจัยเรตติ้งรายใหม่เข้ามาด้าเนินการแทน แต่สุดท้ายบริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่รายนี้ก็ยังคงเป็น
ผู้ที่เข้ามาด้าเนินการต่อท้ายที่สุด ปัญหาเดิม ๆ ก็เริ่มหวนคืนวงการอีกระลอก! ล่าสุด "ประวิทย์
มาลีนนท์" กรรมการผู้จัดการ บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง
3 อ.ส.ม.ท. บอกว่า ช่อง 3 ได้ท้าหนังสือแจ้งไปยังนีลเส็นฯแล้วว่า ขอยกเลิกการซื้อข้อมูลวิจัย
ทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
เหตุผลก็คือผลการวิจัยที่ออกมาไม่เป็นประโยชน์กับสถานีเลย ที่ส้าคัญบริษัทวิจัยรายนี้ไม่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสถานีอยากรู้ได้ยกตัวอย่าง เช่น ท้าไมตัวเลข
เรตติ้งรอบนอกกรุงเทพฯของช่อง 3 ไม่ขยับ ทั้ง ๆ ที่สถานีได้ท้ากิจกรรมลงพื้นที่ รวมถึงท้า
คอนเสิร์ตสัญจรไปเยอะมาก หรือในช่วงปิดเทอมใหญ่ เด็กนักเรียนอยู่บ้าน ท้าไมถึงไม่มีครั้งไหน
เลยที่เรตติ้งของช่อง 3 จะขยับขึ้นหรือกรณีที่มีน้าท่วมทั่วประเทศ เรตติ้งในภาพรวมของทีวีช่อง
อื่นขยับขึ้น แต่ของช่อง 3 ถึงไม่ขยับ และก็อยากรู้ว่าน้้าท่วมทั่วประเทศ คนรับสัญญาณทีวีได้
อย่างไรเรตติ้งช่องอื่นถึงขึ้น ฯลฯ "ประวิทย์" บอกว่า จากค้าถามทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีค้าอธิบาย
นี้ ท้าให้สถานีตัดสินใจ "เลิก" ดีกว่า "เราไม่ได้ใช้ข้อมูลนีลเส็นฯเราก็ไม่เสียหาย เพราะลูกค้าที่
ซื้อ โฆษณาเราเขายังใช้อ ยู่ และเราก็เชื่อว่าลูกค้ าที่ซื้อ โฆษณาเรา เขาก็ไม่ได้ดูตัว เลขข้อ มูล
จากนีลเส็นฯเพียงอย่างเดียว ที่ส้าคัญลูกค้าที่ซื้อโฆษณาในวันนี้ เขาก็มีหลักการคิดและมองตัว
แปรหลาย ๆ อย่างมารวมกัน ไม่ได้ยึดติดกับตัวเลขของบริษัทวิจัยเรตติ้งเสียทีเดียว ซึ่งเราเองก็
คุยกับเอเยนซี่ตลอดเวลาอยู่แล้ว"
ผู้บริหารใหญ่ "ช่อง 3" ยังย้้าด้วยว่า ก่อนที่จะบอกเลิกนีลเส็นฯ ก็มีการเจรจากันมาตลอด
แต่ข้อมูลที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนีลเส็นฯอาจพัฒนาและปรับปรุงช้ากว่าสิ่งที่
ทางสถานีอยากให้ท้า อยากให้เป็น อาทิ ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์
ของกลุ่มคนรับสื่อในปัจจุบัน
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จากนี้ไป "ช่อง 3" ก็จะใช้วิธีการจ้างให้องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เก็บรวบรวม
ข้อมูลเข้ามาร่วมส้ารวจในรายการที่สถานีต้องการที่จะรู้ผลตอบรับของตลาดเป็นรายการ ๆ ไป
หรือหากเป็นรายการละครก็จะมีผู้จัดละครเข้ามาร่วมท้าโพลและท้าวิจัยกลุ่มผู้ชมของเขาเองร่วม
ด้วย"ตอนนี้สถานีใช้วิธีส้ารวจภายในของเราเอง อาทิ ทีมขายโฆษณาและการตลาด ทีมผลิต ผู้
จัดละคร ฯลฯ ซึ่งแม้จะไม่สามารถท้าได้ทุกรายการหรือรายงานผลได้ชั่วโมงต่อชั่วโมงเหมือนนีล
เส็นฯ แต่ก็ท้าให้เรารู้ถึงปรากฏการณ์หลัก ๆ ได้"กลายเป็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือ "นีล
เส็นฯ" ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการท้าวิจัย "เรตติ้ง" ทีวีไปในทันทีเพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าการซื้อ
ข้อมูล "เรตติ้ง" นั้นเป็นการ "ลงขัน" ของทีวีและมีเดียเอเยนซี่เพื่อซื้อข้อมูลของบริษัทวิจัยแห่งนี้
และเชื่อว่านีลเส็นฯต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นจากการเลิกลงซื้อข้อมูลของ "ช่อง 3" ในครั้งนี้ไม่ต่้า
กว่า 20-30% แน่นอน
ปั ญ หานี้ จ ะเป็ น เพี ย งแค่ "ลิ้ น "กั บ "ฟั น " หรื อ ว่ า กลายเป็ น ปั ญ หาถาวรของวงการที วี
เมืองไทยหรือไม่ คงต้องจับตาดูกันต่อไป !

ประวัติผู้ศึกษา
นายวงศ์วริศ อาริยวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2528 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ด นตรี ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดล ศาลายา เมื่อปีการศึกษา 2550 และได้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันทางานเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเพลง
บริษัท สมอลล์รูม จากัด

