
บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

ในปจจุบันมีนักวิชาการจํานวนมากใหความสนใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย ท้ังใน
และตางประเทศซ่ึงการข้ึนลงของตลาดหลักทรัพยนั้น จะบงช้ีใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทยเองก็มีผูใหความสนในท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆ และอุปนิสัย
ของหุนในตลาดหลักทรัพยอยางแพรหลายเพื่อเปนการลดความเส่ียงในการลงทุนของนักลงทุน ท่ี
จะเขาไปลงทุนในหุนแตละตัวของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาเปนสังเขปไดดังนี้ 

 
Wyn Morgan (2004) ศึกษาถึงการกําหนดทิศทางของการกอใหเกิดการสงออกของสินคา

เกษตรภายในสหภาพยุโรป และการเพ่ิมผลผลิต โดยวิธี Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
approach to cointegration and error correction models อีกท้ังไดนําการศึกษาของ Arnade และ 
Vasavada (1995) มาเปนหลักในวิธีการศึกษาความสัมพันธระหวางการผลิตและการสงออก ซ่ึงเปน
วิธีการที่ดีข้ึนเหมาะกับการจํากัดจํานวนของขอมูลท่ีใชไดสําหรับสหภาพยุโรปรวมท้ังแกไข error 
correction term ท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว จากการศึกษาพบวา การสงออกสินคาเกษตรของสหภาพ
ยุโรปยังไมไดมีการกําหนดระดับการผลิตข้ันพื้นฐาน เชนเดียวกับการศึกษาท้ังในเอเชียและอเมริกา 
อยางไรก็ตามพบวาในบางระดับของการอุดหนุนมีผลกระทบตอการสงออกสินคาทางการเกษตร
ของสหภาพยุโรป โดยโดยเฉพาะอยางยิ่งในบางประเทศเชนไอรแลนด และฝร่ังเสสมีความพึ่ง
พอใจเปนอยางมากจากเงินอุดหนุนตามสัดสวนของสหภาพยุโรป จะมีเฉพาะในสหราชอาณาจักร
และเยอรมนี ประเทศซ่ึงมีผลผลิตตอฟารมมากที่สุดในสหภาพยุโรป ท่ีไดรับผลกระทบจากการ
สงออก ดังนั้น จึงจําเปนตองลดการอุดหนุนสินคาเกษตรภายในสหภาพยุโรป โดยการให
ความสําคัญกับสวัสดิการในการทํากสิกรรมในสหภาพยุโรปอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ผลผลิตทางการเกษตรในสหภาพยุโรปดวย  

 
Prasert Chaitip et.al (2006) ศึกษาความสัมพันธระยะส้ัน และความสัมพันธระยะยาว ระหวาง

นักทองเท่ียวนานาชาติท่ีไดเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร 
ซ่ึงไดแก GDP ราคาสินคาและคาบริการ คาใชจายในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิ) ของ
ประเทศไทย  รวมท้ังอัตราแลกเปล่ียน  และความเ ส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนจากชวง  ป 
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1997 (ไตรมาศท่ี 1)- 2005(ไตรมาศท่ี 2) ตามอุปสงคของนักทองเท่ียวชาวตางชาติโดยใชวิธีโคอินทิ
เกรชั่น (Cointegration) โดยยึดหลักการ ADRL approach to cointegration (Pesaran และ Pesaran 
(1997), Pesaran และ Smith (1998) และ Pesaran et al.(2001)) และวิเคราะหความสัมพันธระยะส้ัน 
ของอุปสงคของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย โดยวิธีการ Error 
correction mechanisms ในการวิจัยนี้ไดใชหกวิธีการทดสอบแบบมาตรฐานหกวิธีการสําหรับการ
ทดสอบยูนิทรูท ไดแกวิธีการทดสอบแบบ ADF-Test (1979), PPTest(1987,1988), KPSS-Test 
(1992), DF-GLS Test (1996) the ERS Point Optimal Test and Ng และ Perron (2001) ซ่ึงวิธีการ
ทดสอบแบบมาตรฐานท้ังหกแบบยังไมไดมีการนํามาใชในการทดสอบยูนิทรูทในการประมาณคา
ตามแบบจําลองอุปสงคของนักทองเท่ียวโดยยึดจากวิธีการ ADRL approach to cointegration 
สําหรับการวิเคราะหหาสัมพันธระยะยาวเม่ือ ตัวแปรมี order of integration เปน ออรเดอรท่ีศูนย 
และ ออรเดอรท่ี 1 ซ่ึงหากผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวไดช้ีใหเห็นวาการเติบโตของคา 
GDP ของตลาดการทองเท่ียวของชาวตางชาติในประเทศไทยสงผลในทางบวก ในขณะท่ีคาใชจาย
ในการเดินทาง และคาความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนใหผลในทางลบ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา
ผลกระทบของตัวแปรในแบบจําลองมีความสอดคลองกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรซ่ึงจะสามารถ
นํามาใชสําหรับการวางนโยบายได สวนตัวแปรสุดทายท่ีนํามาใชในแบบจําลองนี้คือสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยซ่ึงใหผลกระทบในทางลบ 

 
Muhammad Shahba et.al (2008) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตลาด

หลักทรัพยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปากีสถาน 
โดยใชขอมูล อนุกรมเวลาต้ังแตป พ.ศ. 2514-2549 แบงการทดสอบเปน 2 แบบคือ  DF-GLS และ 
Ng-Perron โดยวิธี J-J Co-integretion และ ARDL bounds ซ่ึงใชหา ความแนนอน ในระยะยาว 
หลังจากการคนควาความสัมพันธกัน พบวา มีความสัมพันธอยางมากระหวางการพัฒนาของตลาด
หลักทรัพยและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จากการประเมินระยะยาวโดยวิธี Granger-Causality 
พบวามีความสัมพันธกันท้ัง 2 ดานระหวาง การพัฒนาของตลาดหลักทรัพยและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม ในระยะส้ันนั้นกลับพบวามีความสัมพันธในดานเดียว นั่นคือ การพัฒนา
ทางตลาดหลักทรัพยนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    

 
ศิริรัตน ญาติจอมอินทร (2546) ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหบทบาทของรายไดประชาชาติ

และอัตราการแลกเปล่ียนท่ีมีตอดุลการคาไทย การลดคาเงินบาทมีผลตอดุลการคาไทยกับประเทศคู
คาสําคัญในลักษณะเสนโคงรูปตัวเจ โดยการใชวิธีวิธี Cointegration test และ Error Correction 
mechanism ตามกระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) โดยประเทศคูคาท่ีสําคัญ
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ของไทยไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เยอรมัน ซ่ึงใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ต้ังแตป พ.ศ. 2530-
2545 ผลการวิเคราะหเสนโคงรูปตัวเจ พบวาผลกระทบในระยะส้ัน จากการลดคาเงินบาทท่ีมีตอ
ดุลการคาไทยกับประเทศคูคาสําคัญ ไมเปนไปตามลักษณะเสนโคงรูปตัวเจท้ัง 3 กรณี การทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรรายไดประชาชาติของไทย รายไดประชาชาติของคูคาท่ีสําคัญ และ
อัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอดุลการคาของไทย พบวา คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายไดประชาชาติของ
ไทยไดแก ดุลการคาไทยแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของรายไดประชาชาติ ในกรณีของไทยกับ
อเมริกา สวนกรณีของไทยกับญ่ีปุน ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได
ประชาชาติ และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของรายได
ประชาชาติ คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายไดประชาชาติของประเทศคูคา ไดแก กรณีไทยกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของรายไดประชาชาติของ
สหรัฐอเมริกา สวนกรณีของไทยกับญ่ีปุน ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของรายได
ประชาชาติของญ่ีปุน และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการคาไทยแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของ
รายไดประชาชาติของเยอรมัน และคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอัตราแลกเปล่ียน กรณีไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ดุลการคาไทยดีข้ึนจากการลดคาเงินบาทตอดอลลาร สวนกรณีไทยกับญ่ีปุน
ดุลการคาไทยดีข้ึนจากการลดคาเงินบาทตอเยน และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการคาไทยดีข้ึนจาก
การลดคาเงินบาทตอมารกเยอรมัน 

 
อุมาพร พรหมเสน (2551) ทําการศึกษาผลของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอมูลคาการคาของประเทศ

ไทย และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางมูลคาการคาของประเทศไทย และอัตราการ
แลกเปล่ียน กับประเทศกําลังพัฒนา 4 ประเทศ (ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลีใต ประเทศ
เวียดนาม และประเทศอินเดีย) และประเทศพัฒนาแลว 5 ประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญ่ีปุน ประเทศสิงคโปร ประเทศอังกฤษ และประเทศสวิตเซอรแลนด) รวมท้ังหมด 9 ประเทศ ทํา
การทดสอบดวยเทคนิควิธี Cointegration และ Error Correction Model (ECM) ตามกระบวนการ 
ARDL (Autoregressive Distributed lag) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ รายเดือน ต้ังแตป 1998 ถึงป 2007 
พบวา เม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระยะยาว มีเพียงประเทศเดียว คือ ประเทศสิงคโปรท่ีมี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงกับมูลคาการคาของประเทศไทยกับประเทศ
คูคา โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาการปรับตัวในระยะส้ัน 
พบวา ประเทศท่ีมีความสัมพันธระหวางตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริง กับมูลคาการคาของ
ประเทศไทย ไดแก ประเทศสิงคโปรและประเทศอินโดนีเซีย กลาวคือ หากมูลคาการคาเกิดการ
เบ่ียงเบนออกไปจากดุลยภาพ อันเนื่องมาจากเกิดการเปล่ียนแปลงของตัวแปรในระยะส้ัน ก็จะมีการ
ปรับตัวในระยะส้ันเพื่อใหเขาสูดุลยภาพในระยะยาว 
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กสานติ์ ชนะชัย (2552) ศึกษาตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคดังกลาว ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
12 เดือน อัตราแลกเปล่ียนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันดิบดูไบลวงหนา 1 เดือน 
ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย และ มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิ โดยใชขอมูลรายวันระยะเวลา 
489 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2550 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 โดยการใชแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติดวยเทคนิควิธีCointegration และ Error Correction Model (ECM) ตามกระบวนการ 
ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ซ่ึงสามารถนําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธ และ
พิจารณาผลกระทบท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) จากการศึกษาพบวาตัว
แปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 
ไดแก ดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน, มูลคาการซ้ือ
ขายหลักทรัพย และ ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย สวนตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพันธ
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางตรงกันขามไดแก อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 
เดือน และ อัตราแลกเปล่ียนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาไมมีความสัมพันธกับดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนผลการทดสอบความสัมพันธในระยะยาว ตัวแปรเศรษฐกิจมห-
ภาคที่สงผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก มูลคาการซ้ือขาย
หลักทรัพย และ ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย 

 
รณิสร แฉงเจริญ (2552) ศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตของ

มูลคาการสงออกยานยนตของไทยไปออสเตรเลีย อัตราการเจริญเติบโตของอัตราแลกเปล่ียนท่ี
แทจริงของไทย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย และอัตราการ
เจริญเติบโตของอัตราสวนของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออสเตรเลียเม่ือเทียบกับประเทศไทย 
โดยจะใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนมกราคม 2552 รวมระยะเวลา 
45 ไตรมาส โดยใชเทคนิคการประมาณคา Autoregressive Distributed Lag (ARDL) และError 
Correction Model (ECM) เพื่อพิจารณาผลกระทบภายในระยะส้ัน และในระยะยาว พบวาผลจาก
การทดสอบความน่ิง (Unit Root) ของขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการสงออกยานยนต
ของไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย มีอัตราการเจริญเติบโตของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงของไทย 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย และอัตราการเจริญเติบโตอัตราสวน
ของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออสเตรเลียเม่ือเทียบกับประเทศไทย มีลักษณะน่ิง(Stationary) ท่ี 
Order of Integration เปน I(0) และจากผลการศึกษาดวยแบบจําลองARDL พบวาแบบจําลองท่ี
เหมาะสมคือแบบจําลอง ARDL (3,3,1,2) และพบวาการเปดเขตการคาเสรีระหวางไทยและ
ออสเตรเลียไมมีความสัมพันธตออัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการสงออกยานยนตของไทยไป
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ออสเตรเลีย( Δ ln TEA)  ผลการประมาณคาสัมประสิทธโดยแบบจําลองเอเรอรคอเรคชัน ECM 
พบวาอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการสงออกยานยนตของไทยไปออสเตรเลียไมสามารถอธิบาย
ไดโดยวิธีการ ECM มีเพียงอัตราการเจริญเติบโตของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงของไทย ในชวงเวลา
ท่ี t-1 และสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอย ในชวงเวลาท่ี t-1 ท่ีมีคาสัมประสิทธ์ินอยกวา 1 แสดงวา
สามารถปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวได สวนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลีย ในชวงเวลาท่ี t-1 มีคาสัมประสิทธ์ิมากกวา 1 แสดงวาไมสามารถปรับตัวเขาสูดุลยภาพ
ในระยะยาวได 

 
กวิน มากธนะรุง (2546) ไดวิเคราะหถึงประสิทธิภาพทางเทคนิคสําหรับการคาดคะเนราคา

หลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหทางเทคนิค 16 ประเภท โดยใชหลักทรัพย 24 หลักทรัพย โดยผลการศึกษาแสดงไดใน 4 
รูปแบบ คือ ผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับในชวงเวลาดังกลาว, อัตราผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป,  อัตรา
ผลตอบแทนสุทธิตอคร้ังท่ีทําการซ้ือขาย และมูลคาคาดหวังจากการลงทุนดวยเงินลงทุน 10,000 
บาทตอคร้ังท่ีทําการซ้ือขาย ผลการศึกษาพบวา เม่ือเรียงลําดับเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เฉล่ียจากผลลัพธท่ีใหกับหลักทรัพย เคร่ืองมือท่ีใหผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียสูงสุดในชวงเวลาดังกลาว 
ไดแก การใชคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ขนาด 25 วัน, เคร่ืองมือท่ีใหอัตราผลตอบแทนสุทธิ
เฉล่ียตอปดีท่ีสุดไดแก การใชเสนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยางงายขนาด 200 วัน, เคร่ืองมือท่ีใหอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอคร้ังท่ีทําการซ้ือขายท่ีดีท่ีสุด ไดแก การใชเสนดัชนี Commodity Channel 
ขนาด 10 วัน และเคร่ืองมือท่ีใหมูลคาคาดหวังตอการลงทุนดวยเงินลงทุน 10,000 บาทตอคร้ังท่ีทํา
กําไรซ้ือขายท่ีดีท่ีสุด ไดแก การใชเสนดัชนี Commodity Channel ขนาด 10 วัน จากการศึกษาโดย
ใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางเทคนิค 16 เคร่ืองมือกับหลักทรัพย โดยใชเงินลงทุน 10,000 บาททุกคร้ังท่ี
มีสัญญาณซ้ือและขายดวยราคาตลาดในขณะท่ีมีสัญญาณขายเกิดข้ึน โดยกําหนดใหมีคานายหนา
รอยละ 0.25 ซ่ึงในชวงเวลาขางตน จะมีการสงสัญญาณซ้ือขายรวมท้ังส้ิน 6,480 คร้ัง รวมเปนเงิน
ลงทุนในการซ้ือหลักทรัพยท้ังส้ิน 64.8 ลานบาท และจะมีผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย 67.1 
ลานบาท นั่นคือจะมีกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงเวลาดังกลาวท้ังส้ิน 2.27 ลานบาท หรือ
โดยเฉล่ียจะมีกําไร 62,908.32 บาทตอเดือน หรือมีกําไรเฉล่ีย 349.49 บาทตอคร้ัง ซ่ึงจํานวนเงิน
ลงทุนในการซื้อหลักทรัพย 64.8 ลานบาทนั้นเปนจํานวนเงินท่ีเปนการคํานวณรวมของเงิน
หมุนเวียนท่ีนํามาใชลงทุน ซ่ึงเงินหมุนเวียนสําหรับใชลงทุนจริง ๆ ในการลงทุนกับหลักทรัพย
ท้ังหมด 24 หลักทรัพยโดยใชเงินลงทุนในการซ้ือหลักทรัพย 10,000 บาทตอคร้ังท่ีเคร่ืองมือ
วิเคราะหทางเทคนิคแตละเคร่ืองมือจากท้ังหมด 16 เคร่ืองมือสงสัญญาณซ้ือ จะใชเพียงแค 3.84 ลาน
บาท 
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สุพิมพรรณ ฟูเจริญ (2546) ไดวิเคราะหความเส่ียงของหุนไทยในกลุมวัสดุกอสราง โดยใช
วิธีการถดถอยแบบสับเปล่ียน การศึกษาใชแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย วิธีการศึกษาใช
สมการถดถอยแบบสับเปล่ียนเพื่อหาคาความเส่ียงในชวงขาข้ึนและขาลง ผลการศึกษาพบวา ขอมูล
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและของหลักทรัพยกลุมวัสดุ
กอสราง ตัวอยางมีลักษณะนิ่ง เม่ือนํามาทดสอบยูนิทรูทดวยวิธีของดิกกี้ฟลูเลอร พบวาสมการ
ถดถอยที่ไดมีการรวมไปดวยกัน การหาคาความเส่ียงของหลักทรัพย (β) พบวาชวงขาข้ึน คาความ
เส่ียงของหลักทรัพย (β) บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด มีคาเทากับ 2.243447 ในชวงขาลงมีคาเทากับ 
0.768349 คาความเส่ียงของหลักทรัพย (β) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด ในชวงขาข้ึนมีคา
เทากับ 2.929040 ในชวงขาลงมีคาเทากับ 0.7566919 คาความเส่ียงของหลักทรัพย (β) บริษัท ทีพีไอ
โพลีน จํากัด ในชวงขาข้ึนมีคาเทากับ 3.850876 ในชวงขาลงมีคาเทากับ 1.013902 และคาความเส่ียง
ของหลักทรัพย (β) บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด ในชวงขาข้ึนมีคาเทากับ 1.303708 ในชวงขาลงมี
คาเทากับ 0.281862 เนื่องจากในทุก ๆ หลักทรัพยมีคาความเส่ียงของหลักทรัพย (β) มากกวา 1 
แสดงวาในชวงขาข้ึนหลักทรัพยท้ังหมด เปนหลักทรัพยเชิงรุกท่ีมีการปรับตัวเร็วกวาตลาด มีการ
เปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของตลาด ในขณะท่ีในชวงขาลงหลักทรัพยของ บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด เปนหลักทรัพยเชิงรุก 
สวน 3 หลักทรัพยท่ีเหลือมีคาความเส่ียงของหลักทรัพย (β) นอยกวา 1 จึงเปนหลักทรัพยเชิงรับ คือ
เปนหลักทรัพยท่ีมีการปรับตัวชากวาตลาด มีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 
นอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด เม่ือนําอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงมาเปรียบเทียบกับเสนผลตอบแทนของตลาด (SML) ซ่ึงใชอัตรา
ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 5 ป เปนตัวแทนผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง 
พบวาหลักทรัพยท่ีศึกษา คือ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด และ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด อยูเหนือเสนผลตอบแทนของตลาด 
(SML) แสดงวาท้ังหมดเปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุน เพราะวามีมูลคาตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริง นั่นคือใน
อนาคตหลักทรัพยมีแนวโนมจะปรับตัวเพิ่มข้ึน 

  
วชิรภูมิ เบญจวัฒนวงศ (2546) ไดวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยในสภาวะตลาดขาข้ึนและ

ขาลงดวยวิธีการถดถอยแบบสับเปล่ียนในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใชขอมูลเปนรายสัปดาห 
โดยทดสอบความนิ่งและการรวมกันไปดวยกัน (Cointegration) รวมท้ัง Error Correction Model 
ผลการศึกษาพบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนขอมูลท่ีมีลักษณะนิ่งและมีดุลยภาพในระยะยาว  เ ม่ือทําการศึกษาโดยใช
แบบจําลองถดถอยแบบสับเปล่ียน (Switching Regression Model) พบวาความเส่ียงในตลาดชวงขา
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ข้ึนและชวงขาลงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จึงใชอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยทุกหลักทรัพยท่ีทําการศึกษาได คาเบตาของหลักทรัพยทุกตัวท่ี
ทําการศึกษามีคามากกวา 1 ท้ังหมด (1.00 ถึง 3.32) แสดงวาในชวงขาข้ึนหลักทรัพยท่ีทําการศึกษานี้
เปนหลักทรัพยท่ีมีการปรับตัวเร็วกวาตลาด และมีความเส่ียงมากกวาตลาด ในชวงขาลงพบวา อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพยสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมนี้ได 
ยกเวนหลักทรัพย MBK คาเบตาในชวงขาลงของหลักทรัพยทุกตัวท่ีทําการศึกษามีคานอยกวา 1 
ทั้งหมด (-0.28 ถึง 0.90) แสดงวาในชวงขาลงของหลักทรัพยเหลานี้มีการปรับตัวชากวาตลาด และ
เม่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล พบวา
หลักทรัพยเหลานี้ทุกตัวมีมูลคาตํ่ากวามูลคาดุลยภาพ ท้ังในชวงตลาดขาข้ึนและชวงตลาดขาลง 
ดังนั้นจึงเปนหลักทรัพยท่ีนาสนใจลงทุนท้ังในชวงตลาดขาข้ึนและชวงตลาดขาลง 

 
วิสุมิตรา วงศเล้ียงถาวร (2546) ไดศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการทดสอบ Unit Root test, Cointegration และ Error 
Correction Mechanism ผลการศึกษาพบวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและ
ผลตอบแทนของตลาดมีลักษณะน่ิงท่ีระดับ I(0) ซ่ึงการใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด สามารถนํามาใช
ในการประมาณคาสมการ CAPM โดยไมทําใหเกิดปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริง นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบวาความเส่ียง (β) ของหลักทรัพย LH, SUPALAI, QH และ ITD มีคาความเส่ียง (β) 
เทากับ 1.408, 1.791 และ 1.503 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญท่ีระดับ 1% ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ซ่ึงแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพย LH, SUPALAI, QH และ ITD มีความสัมพันธเชิง
บวกกับผลตอบแทนของตลาด และการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมากกวา
การเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงจัดเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive Stock 
เม่ือนําผลตอบแทนของหลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย SML (Securities Market 
Line) พบวามีเพียงหลักทรัพย ITD เทานั้นท่ีอยูใกลเคียงกับเสน SML สวนหลักทรัพย LH, 
SUPALAI และ QH อยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพยท้ังหมด แสดงวาหลักทรัพย LH, SUPALAI และ 
QH มีผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยท่ีระดับความเส่ียงเดียวกัน นั่นคือ
หลักทรัพยมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน  

 
ณัฐธิดา ชลนาคเกษม (2547) ศึกษาความสามารถในการพยากรณของการวิเคราะหทางเทคนิค

ของราคาหลักทรัพยท้ัง 18 หลักทรัพยในกลุมธุรกิจกอสรางและตกแตง ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยการใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางเทคนิค 15 วิธีในชวงวันท่ี 3 มกราคม 2544 ถึงวันท่ี 
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31 ธันวาคม 2546 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 3 ป  โดยผลการศึกษาสามารถแยกออกมาไดเปน 4 รูปแบบ
คือ ผลตอบแทนสุทธิ อัตราผลตอบแทนรายป อัตราผลตอบแทนตอคร้ัง และมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการลงทุนดวยเงิน 10,000 บาทตอคร้ังท่ีทําการซ้ือขาย ตามลําดับ ผลการศึกษาการใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหทางเทคนิคกับ 18 หลักทรัพยพบวา เคร่ืองมือท่ีใหผลตอบแทนเฉล่ียสุทธิสูงสุดคือ คาเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีอยางงาย ขนาด 25 วัน โดยใหผลตอบแทนเฉล่ีย 28,785.81 บาท เคร่ืองมือท่ีให
ผลตอบแทนเฉล่ียตอปสูงสุด ไดแก คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ขนาด 200 วัน โดยใหอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียรอยละ 110.55 ตอป เคร่ืองมือท่ีใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอคร้ังสูงสุดไดแก 
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ขนาด 200 วัน โดยใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียรอยละ 41.34 ตอ
คร้ัง และเคร่ืองมือท่ีใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับเฉล่ียสูงสุด ไดแก คาเฉลี่ยเคล่ือนท่ีอยางงาย ขนาด 
200 วัน โดยใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับเฉล่ีย 10,513.82 บาท จากการจัดอันดับเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ โดยการนําจํานวนคร้ังของแตละอันดับของแตละเคร่ืองมือไปคูณกับน้ําหนักท่ี
กําหนดไว พบวาเคร่ืองมือท่ีสรางความหนาเช่ือถือท่ีจะทํากําไรใหแกผูลงทุนในรูปผลตอบแทน
สูงสุดไดแก คาเฉล่ีย Moving Average Convergence Divergence เคร่ืองมือท่ีสรางความหนาเช่ือถือ
ท่ีจะทํากําไรใหแกผูลงทุนในรูปผลตอบแทนเฉล่ียตอปสูงสุด ไดแก คาเฉลี่ยเคล่ือนท่ีแบบ 
Exponential ขนาด 200 วัน เคร่ืองมือท่ีสรางความหนาเช่ือถือใหแกผูลงทุนในรูปอัตราผลตอบแทน
เฉล่ียตอคร้ังสูงสุดไดแก คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ขนาด 200 วัน  

 
พัชรา ตนันวิจิตร (2548) ศึกษาทิศทางและความสัมพันธระหวางราคาและ ปริมาณหลักทรัพย

ในลักษณะความเปนเหตุเปนผล (Granger Causality Test) ของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและ
ตกแตงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชวิธีโคอินทิเกรชัน(cointegration) ซ่ึงไดศึกษา
หลักทรัพยท่ีมีมูลคาการซ้ือขายสูงสุดในกลุมจํานวน 5 หลักทรัพย ไดแกบริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทสหวิริยา สตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทวนชัยกรุป จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูล
ราคาปดรายสัปดาหจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในรูปของลอกการิทึม ต้ังแตวันท่ี 4 
มกราคม พ.ศ. 2542 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รวมท้ังส้ิน 313 สัปดาห การทดสอบคร้ังนี้ได
ทดสอบยูนิทรูท (Unit Root test) เพื่อทดสอบความน่ิงของขอมูลและ จึงทําการทดสอบโคอินทิเกร-
ชัน (cointegration) เพื่อหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว สําหรับในระยะส้ันไดหา
ความสัมพันธโดยใชแบบจําลองเอเรอรคอเรคชัน (error-correction model: ECM) และหาความเปน
เหตุเปนผลโดย Granger Causality Test ผลการศึกษาการทดสอบยูนิทรูทของราคาหลักทรัพยและ
ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย SCC, SCCC, SSI, TPIPL และVNG ในแบบจําลองแนวเดินเชิงสุม
ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง หรือมีลักษณะแบบ I(1) และพบวาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยในการ
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ทดสอบการรวมไปดวยกันของราคาหลักทรัพยและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย ขอมูลมีลักษณะ
นิ่งหรือมีลักษณะแบบ I(0) ซ่ึงหมายถึงราคาหลักทรัพยและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยมี
ความสัมพันธกันเชิงดุลยภาพในระยะยาว และเม่ือพิจารณาการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของทุก
หลักทรัพยดวยวิธี ECM และหาความเปนเหตุเปนผลโดย Granger Causality Test พบวาราคา
หลักทรัพยและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของทุกหลักทรัพยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันใน
ระยะส้ัน อีกท้ังยังมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวดวย 

 
สิรินธร คําตันสมบัติ (2552)  ศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปล่ียน

กับราคาหลักทรัพยของกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(จํานวน 5 หลักทรัพย ไดแก CK, CPN, ITD, LH, QH) เพื่อศึกษาความสัมพันธในระยะยาวและการ
ปรับตัวในระยะส้ัน ผลการศึกษาพบวา เม่ือวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพใยระยะยาวดวยวิธี 
Cointegration นั้น หลักทรัพยท้ัง 5 มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพเชิงสองทิศ และเม่ือวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะส้ันดวยวิธี Error Correlation Model นั้น พบวา ในกรณีท่ีอัตรา
แลกเปล่ียนเปนตัวแปรตาม CPN และ LH เปนตัวแปรอิสระ อัตราและเปล่ียนจะมีการเปล่ียนแปลง
ในระยะส้ัน สวนอีก 3 หลักทรัพยท่ีเหลือนั้น ไมมีการเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน 

 


