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บทความวิจัย (ม.ค. – มิ.ย. 2563)
ความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไรที่มีผลตอราคาหลักทรัพย
และผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สวรส สรกล,คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ,์ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงคของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและ
ความสามารถในการทํากําไรที่มีผลตอราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่ง
การศึกษาในครั้งนี้ใช ตัวแปรต น คื อมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากํ าไร ตัวแปรตาม คือราคา
หลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพย เปนการศึกษาแบบบรรยาย โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากงบการเงินของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2557 -2561 จํานวน 230 บริษัท และใชแบบบันทึกขอมูลทุติย
ภูมิเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาต่ําสุด คาสูงสุด
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการศึกษา คือการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย และ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ จากการศึกษาพบวา ความสามารถในการทํากําไร ไดแก กําไรสุทธิตอหุนและอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนผูถือมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอัตราสวนกําไรขั้นตนและอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนมี
ความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรไมมีความสัมพันธ
กับราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแสดงใหเห็นวาบริษัทในตลาดหลักทรัพยให
ความสําคัญของความสามารถในการทํากําไรมากกวามูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรจึงเปนเครื่องมือใหกับผูลงทุนและบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินงานและวางแผนตอไป
คําสําคัญ: มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ,ความสามารถในการทํากําไร, ราคาหลักทรัพย,ผลตอบแทนหลักทรัพย
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The Relalionship between EcconmicVaiue Added andProfitabilty on Pricrsand
Stock Returns of Companies Listed in The Stock Exchange of Thailand
Saovarose Sarakon, Faculty of Accountancy, Sripatum University
Dr.Kanoksak Sukwattanasinit, Faculty of Accountancy, Sripatum University

Abstract
This study has the purpose of study 1. To study the relationship between value added,
economics and profitability that affects the stock price and the securities returns on the stock exchange
of Thailand. The study of the first variant is the value added to economics and the ability to profit the
variable, as is the stock price and the return of the securities as a lecture study by collecting secondary
data from the financial statements of the company listed on the Stock exchange of Thailand. Since 25572561 the number of 230 companies and the use of secondary data is the instrument used to study the
statistics used to analyze data, namely, the descriptive statistics contain the minimum, maximum, mean,
and standard deviation. The statistics used to test a study hypothesis are simple regression analysis and a
more lucrative regression analysis from the study showed that profitability is the net profit margin. The
return on equity is related to the stock price and profitability, including the profit margin and the return
on equity ratio. Relationship with the stock exchange of Thailand The economic increase is not correlated
with the stock price and the stock exchange of Thailand, showing that the company on the stock market
provides the importance of profitability, rather than the value added economics. It is a tool for investors
and companies listed on the Stock exchange of Thailand to plan and continue the work.
Keywords: economic value added, profitability, Prices,Returns
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บทนํา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือเปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญกับนักลงทุนมากเปนตลาดทุนและตลาด
การเงินไทย โดยทําหนาที่เปนสื่อกลางและทางเลือกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยของนักลงทุน ผูลงทุนในหลักทรัพยจะ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถสะทอนออกมาทั้งทางตรงและทางออม เชน ผลตอบแทนจารการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือดอกเบี้ย โดยปกติแลวราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทําใหผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน ซึ่งนักลงทุนจะหวังผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยนักลงทุนระยะ
ยาวจะหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล สวนนักลงทุนระยะสั้นจะหวังผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เปนการ
สรางความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน
การมีความรูความเขาใจในหลักทรัพยที่จะลงทุนจึงมีความสําคัญมาก การลงทุนโดยไมมีความรู หรือไมเขาใจในเรื่อง
ความเสี่ยงและการลงทุน ถือเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ผูลงทุนควรพิจารณาทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะ
เศรษฐกิจโลก เนื่องจากสถานการณการเงินในปจจุบันมีการเปดเสรีมากขึ้น มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจการเงิน
ในประเทศอื่นสามารถสงผลกระทบตอตลาดการเงินในประเทศไทย เงินลงทุนจึงเปนสิ่งที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ หากใน
ระบบมีปริมาณเงินลงทุนไมเพียงพอตอความตองการยอมสงผลกระทบตอภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ (ตลาดการเงินและการ
ลงทุนในหลักทรัพย : 2561) ผูลงทุนจําเปนตองรูสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจของโลกเพื่อประกอบการ
วิเคราะหดวย ตลาดหลักทรัพยโดยจะเห็นไดชัดเจนจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามัน พืชการเกษตรและสาธารณูปโภค
เศรษฐกิจจึงเปนสวนสําคัญที่มีสวนผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สงผลดีตอการพัฒนาประเทศ
ปจจุบันการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูลงทุนตองพิจารณาการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งสามารถเลือกลงทุนไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตองพิจารณาจากขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ และหลากหลายใน
การพิจารณา ในปจจุบันมีการวิเคราะหหลักทรัพยที่แสดงถึงผลการดําเนินของบริษัทมากมาย แตถาลองพิจารณาวาตัววัดผล
การดําเนินงานที่สามารถครอบคลุมเนื้อหาขอมูลของการดําเนินงานทั้งหมดและยังสรางความมั่งคั่งของผูถือหุนนั้น คือ แนวคิด
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ( Economic Value Added : EVA) โดยแนวคิดนี้อยูบนพื้นฐานความมั่งคั่งและความสามารถใน
การชดเชยคาใชจายในตนทุนของเงินทุนไดทั้งหมด แมในอดีตมีการวัดกําไรสวนที่เหลือ (Residual Income) เปนการวัดกําไร
เชิงเศรษฐกิจ ตอมา Stern และ Stewart ไดแสดงความเห็นวากําไรสวนที่เหลือยังไมไดสะทอนกําไรเชิงเศรษฐกิจที่แทจริง
(Economic Really) เนื่องจากยังมีขอจํากัดของการบันทึกรายการทางบัญชี ซึ่งตองปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป (GAAP) สงผลใหตัวเลขในงบการเงินอาจผานการบิดเบือนขอมูลจากผูบริหาร เพราะการวัดผลการดําเนินงานบาง
ตัวพิจารณาเพียงแคตนทุนของการกอหนี้เทานั้น ซึ่งไมไดคํานึงถึงตนทุนของสวนของเจาของอยางเชนการวัดผลการดําเนินงาน
ทางบัญชีไดแก กําไรสุทธิตอหุน(Earnings Per share : EPS ) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow from
Operating Activities : CFO) จึงไดมีการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดย Stern และ Stewart ไดพัฒนาแนวคิดมูลคาเพิ่งเชิง
เศรษฐศาสตรและจดลิขสิทธ เปนตัววัดผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมเนื้อหาขอมูลของผลการดําเนินงานทั้งฝายตนทุนของการ
กอหนี้และตนทุนของสวนของเจาของ ซึง่ จะเปนเสมือนตัวชวยของนักลงทุนในการพิจารณาโอกาสในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง
ยังเปนตัววัดที่เปนแรงจูงใจใหกับผูบริหารเพื่อสราง มูลคาเพิ่มใหกับองคกร โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดใหกับผูถือหุน และ
แนวคิดนี้ยังไดรับการยกยองชมเชย วาเปนแนวคิดที่ทรงคุณคาและนาสนใจอยางยิ่ง ทําใหระบบนี้เริ่มไดรับความสนใจมากขึ้น
โดยบริษัทยักษใหญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ไดนําระบบนี้ไปใช เชน เอทีแอนดที, โคคา-โคลา, บอสชแอนดลอมด,มัตซูชิตะ
และโซนี่ เปนตน ซึ่งสงผลใหหนังสือพิมพและนิตยสารชั้นนําตางนําออกไปเผยแพรแนวความคิดนี้ (สุธารัตน นรขุน, 2553)
การวัดผลทางการบัญชีถูกลดความสําคัญลงเนื่องจากพบวามีขอผิดพลาดในการวิเคราะห คือ ผลกําไรที่แสดงในงบ
การเงินไมไดสะทอนสภาพคลองของบริษัทอยางแทจริงผานการตกแตงตัวเลขและการบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง ดัง
เหตุการณของบริษัท Enron ยักษใหญในวงการพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยสาเหตุการปกปดขอมูลทางบัญชี ซึ่ง
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ผลของเหตุการณดังกลาวทําใหผูมีสวนไดเสียในธุรกิจเริ่มตระหนักวา การวัดผลการดําเนินงานที่อาศัยขอมูลจากงบการเงินใน
อดีตเพียงอยางเดียวจะไมเพียงพออีกตอไป เพราะหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (GAAP) นั้นไมสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจได ซึ่งโดยสวนใหญนั้น นักลงทุนมักจะดูกําไรสุทธิ (Net Income) ของบริษัทซึ่งจะสะทอนใหเห็นใน
ตัวเลขกําไรสุทธิตอหุน (earnings per share : EPS) และงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) ที่ปรากฏในงบ
การเงินของบริษัท(สุธารัตน นรขุน, 2553) ดังนั้นจึงมีนักวิจัยสนใจศึกษาวาตัววัดผลกําไรทางการบัญชีนั้นใหเนื้อหาสาระของ
ขอมูล (Information Content) ไดเพียงพอหรือไมเมื่อเทียบกับตัววัดผลกําไรทางเศรษฐศาสตร เชน งานวิจัยของ Biddle,
Bowen and Wallace, 1997 ซึ่งในการวิจัยนี้ไดใชกําไรกอนรายการพิเศษ (EBIT) และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
(CFO) เปนตัวแทนของตัววัดผลกําไรทางการบัญชี และในสวนของตัววัดผลกําไรทางเศรษฐศาสตรนั้นใชกําไรสวนที่เหลือ
(Residual Income) และมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ( EVA )
อยางไรก็ตามการวิเคราะหงบการเงินก็ยังถือเปนที่นิยมในการวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุนตางมีความคาดหวังที่จะ
ไดผลตอบแทน ผูลงทุนจะตองพิจารณาผลตอบแทนใหอยูในระดับที่นาพอใจและความเสี่ยงอยูในระดับที่ต่ําหรือที่ยอมรับได
สิ่งที่ผูลงทุนใหความสําคัญมากในงบการเงินก็คือผลกําไรของธุรกิจ ซึ่งมาจากความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ มีการ
วัดผลออกมาในรูปอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ เชน อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ขึ้นอยูกับผูที่จะนําไปใชในการวิเคราะห นักลงทุนจึงพยายามหาแหลงขอมูลเพิ่มเติมจาก
งบการเงิน เพื่อใชเปนการวิเคราะหหลักทรัพยอีกหนึ่งแหลง จากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวของพบวาแนวคิดมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร (EVA) นาสนใจมากโดยแนวคิดนี้มีประโยชนตอผูใชงบการเงินและบริษัท ผูบริหารในระดับตางๆใหความสําคัญ
มากในการบริหารตนทุนทั้งหมดเพราะเปนตัวผลักดันทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีและจะชวยลดปญหาหรือของบกพรองของ
ตัวชี้วัดทางการเงินแบบดั้งเดิมทําใหกําไรที่เกิดขึ้นอาจไมแสดงถึงกําไรที่แทจริงของบริษัทและตัวเลขในงบการเงินอาจถูก
ตกแตงทําใหผูที่ใชงบการเงินเขาใจผิดซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดได จึ่งตองวิเคราะห เปรียบเทียบ มูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตรควบคูไปกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรที่ผูลงทุนสนใจ ผูวิจัยจึงสนใจนําเรื่องนี้มาศึกษาวาสําหรับ
ประเทศไทยระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยและ
ผลตอบแทนหลักทรัพยในขณะนี้หรือไม
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาเพื่อใหทราบวาความสัมพันธ
ระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถทํากําไรที่มีตอราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยหรือไม โดย
ผูวิจัยไดเลือกใชขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนประโยชนของผูบริหารกิจการและ
นักลงทุนในหลักทรัพยไดคาดการณผลการดําเนินงานและนํามาใชวิเคราะหพิจารณาทางเลือกหลักทรัพยที่มั่นคงและนาลงทุน
ไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการลงทุนตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างมู ลค าเพิ่ มเชิ งเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํ ากํ าไรที่ มีผลต อราคา
หลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติภูมิ (Secondary Data) และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติโดยใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression )และวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ในการวัดความสัมพันธของตัวแปรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไรที่มีผลตอราคาหลักทรัพยและ
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ผลตอบแทนหลักทรัพย โดยขอมูลทางดานการเงิน เปนขอมูลจากงบการเงินรวม (แบบ 56-1) เนื่องจากงบการเงินรวมเปนงบ
การเงินที่กลุมกิจการนําเสนอเสมือนวาเปนกิจการเดียวกัน หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีที่ไมมีบริษัทยอย) ซึ่งประกอบไปดวย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกะแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเปนตัวแทนในการศึกษา โดยขอมูลงบการเงินรวม มาจาก www.setsmart.com รวมทั้งศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อมาใชอางอิงประกอบงานวิจัย
1. ประชากรของงานวิจัยนี้ประกอบดวย บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock
Exchange of Thailand: SET) ในชวงป พ.ศ. 2557-2561 จํานวน 546 บริษัท จะตองถูกตองตามเกณฑ และมีคุณสมบัติ
ครบถวน , มีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 2561 รวม 5 ป และมีการสง
งบการเงินครบทุกป ยกเวนบริษัทที่อยูในกลุมเงินทุนหลักทรัพย (Finance and Securities) กลุมธนาคาร (Banking) กลุม
ประกันชีวิตและประกันภัย (Insurance) กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property and Construction) กลุมบริษัทที่อยูใน
ระหวางฟนฟูกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป
พ.ศ. 2557 - 2561 จากการกําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยางทั้งหมด 546 บริษัท ไดใชวิธีการคํานวณหากลุมตัวอยาง
ของ (Taro Yamane) โดยประมาณขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 และระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จึงไดบริษัท
ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 230 บริษัท และคัดเลือกกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรทั้งหมด
3. เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และการวิเคราะหการ
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression )วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบจะ
ใช คาสถิติทดสอบมาใชในการสรุปผล เพื่อวิเคราะหราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศ การศึกษาความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร และความสามารถในการทํากําไร โดยขอมูลทางดาน
การเงิน เปนขอมูลจากงบการเงินประจําป เปนตัวแทนในการวิจัย เครื่องมือที่ใช คือตัวแบบราคา (Price Model) และตัวแบบ
ผลตอบแทน (Return Model) โดยใชการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงเดียว และการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงพหุคูณ
ตัวแปรทุกตัวของแตละตัวแบบจะหาดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อเปนประโยชนในการเปรียบเทียบขอมูลและ
ขอแตกตางในกลุมตัวอยางในรูปแบบตางๆ โดยตัวแปรในงานวิจัยมีดังนี้
3.1. ตัวแปรอิสระ ไดแก มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย อัตรา
กําไรขั้นตน อัตรากําไรสุทธิ กําไรสุทธิตอหุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพย
4. การเก็บรวมรวมขอมูลในการศึกษาความสัมพันธครั้งนี้ ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาโดย
ใชขอมูลรายป จากแหลงขอมูลดังนี้ บทความ บทวิเคราะห ขอมูลตางๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย ขอมูลทางดานการเงินของหลักทรัพย ซึ่งเปนตัวเลขที่รายงานทางการเงินมีอยูแลวของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและเก็บรวบรวมไวในฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ งบการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเปนรวบรวมขอมูลตั้งแต ป พ.ศ. 2557 –
2561 ผานทาง www.setsmart .com และwww.set.or.th
5. การวิเคราะหขอมูลในงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหทางสถิติ ในการ
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วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร กระแสเงินสดและความสามารถในการทํากําไรที่มีผลตอ
ราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงเปน 2 สวนคือ
5.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลในรูปของคาสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับ ตัวแปรที่
เก็บรวบรวมไดโดยนําเสนอในมุมมองตางๆ เพื่อสรุปลักษณะรูปแบบของตัวแปรที่ใชในในการวิเคราะหขอมูล
ตัวแปรที่เก็บรวบรวมไดและลักษณะการแจกแจงคาทางสถิติพื้นฐาน ซึ่งสถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการนําเสนอ
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย
- คาสูงสุด (Maximum)
- คาต่ําสุด (Mininmum)
- คาเฉลื่ย (mean)
- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardeviation)
ตารางที่ 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
กลุมตัวอยาง

คาสถิติ

ตัวแปร
EVA
-5.81
3.34

NPM
4.14
16.65

GPM
23.144
14.29

EPS
4.23
16.11

ROA
5.85
19.61

ROE
9.83
13.00

Price
25.43
53.03

Return
3.07
2.09

คาเฉลี่ย
ตลาด
คามัธยฐาน
หลักทรัพย
สวนเบี่ยงเบน
2.20
1.09
0.94
1.06
1.29
0.85
3.49
0.13
N=230
มาตรฐาน
คาต่ําสุด
-3.25 -178.20 -10.75 -179.00 -267.47 -56.71 0.15
-2.09
คาสูงสุด
1.50
45.64
93.84
41.21
50.59
69.50 464.80 9.50
โดยที่ EVA = มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร
Price = ราคาหลักทรัพย
NPM =อัตรากําไรสุทธิ
Return = ผลตอบแทนหลักทรัพย
GPM =อัตราสวนกําไรขั้นตน
EPS = อัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ
ROA =อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย
ROE = อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน
จากตารางที่ 1บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ. 2557-2561 โดยภาพรวม
พบวา มีมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) เฉลี่ยเทากับ -5.81 หมื่นลานบาท คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.20 โดยมี
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) ต่ําสุดเทากับ -3.25 หมื่นลานบาท และมีมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) สูงสุดเทากับ
1.50 รอยลานบาทอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (NPM) เฉลี่ยเทากับรอยละ 4.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 16.65 โดย
มีอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (NPM) ต่ําสุดเทากับรอยละ -178.20 และมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (NPM) สูงสุดเทากับรอยละ
45.64มีอัตราสวนกําไรขั้นตน (GPM) เฉลี่ยเทากับรอยละ 23.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.29 โดยมีอัตราสวน
กําไรขั้นตน (GPM) ต่ําสุดเทากับรอยละ -10.75 และมีอัตราสวนกําไรขั้นตน (GPM) สูงสุดเทากับรอยละ 93.84มีอัตรา
ผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS) เฉลี่ยเทากับรอยละ 4.23 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 16.11 โดยมีอัตราผลตอบแทนกําไร
สุทธิ (EPS) ต่ําสุดเทากับรอยละ -179.00 และมีอัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS) สูงสุดเทากับรอยละ 41.21มีอัตราสวน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.61 โดยมีอัตราสวน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) ต่ําสุดเทากับรอยละ -267.47 และมีอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) สูงสุด
เทากับรอยละ 50.59อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) เฉลี่ยเทากับรอยละ 9.83 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
13.00 โดยมีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) ต่ําสุดเทากับรอยละ -56.71 และมีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผู
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ถือหุน (ROE) สูงสุดเทากับรอยละ 69.50ราคาหลักทรัพย (Price) เฉลี่ยเทากับ 25.43 บาท คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
53.03 โดยมีราคาหลักทรัพย (Price) ต่ําสุดเทากับ 0.15 บาท และมีราคาหลักทรัพย (Price) สูงสุดเทากับ 464.80และ
ผลตอบแทนหลักทรัพย (Return) เฉลี่ยเทากับรอยละ 3.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.09 โดยมีผลตอบแทน
หลักทรัพย (Return) ต่ําสุดเทากับรอยละ -2.09 และมีผลตอบแทนหลักทรัพย (Return) สูงสุดเทากับรอยละ 9.50
5.2 คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
- การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression )การวิเคราะหหาคาความถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ มูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร กํ าไรสุ ทธิ ต อหุ น อั ตรากํ าไรขั้ นต น อั ต รากํ าไรสุ ทธิ อั ตราส วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน กับตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพย ผลตอบแทนหลักทรัพยระหวางป
พ.ศ. 2557-2561 รวม 5 ป ที่ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน
ตารางที่ 2 การวิเคราะหมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาหลักทรัพยโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple
regression) ของตลาดหลักทรัพย
n = 230
ตัวแปร
B
SE
t
P-Value
ตลาดหลักทรัพย
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVA)
-1.753
0.000
-1.680
0.094
2
2
R = 0.111 R = 0.012 Adjusted R = 0.008 SE = 52.82
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาหลักทรัพยโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยอยาง
งาย (Simple Regression) ของตลาดหลักทรัพยพบวา ตัวแปร มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) ไมสามารถทํานายความสัมพันธ
ของมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาหลักทรัพยได
ตารางที่ 3 การวิเคราะหมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรกับผลตอบแทนหลักทรัพยโดยใชวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression)ของตลาดหลักทรัพย
n = 230
ตัวแปร
B
SE
t
P-Value
ตลาดหลักทรัพย
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVA)
1.100
0.000
2
2
R = 0.018 R = 0.000 Adjusted R = -0.004 SE = 2.09718

0.265

0.791

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3. ผลการวิเคราะหมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาหลักทรัพยโดยใชวิธีวิธีการวิเคราะหการถดถอย
อยางงาย(Simple regression) ของตลาดหลักทรัพย พบวา ตัวแปร มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) ไมสามารถทํานาย
ความสัมพันธของมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรกับผลตอบแทนหลักทรัพยไดของตลาดหลักทรัพย
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรกับราคาหลักทรัพย โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ของตลาดหลักทรัพย
n = 230
ตัวแปร
B
SE
t
P-Value
ตลาดหลักทรัพย
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM)
-1.177
0.730
-1.612
0.108
อัตราสวนกําไรขั้นตน (GPM)
0.146
0.257
0.569
0.570
อัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS)
1.466
0.708
2.070
0.040*
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)
0.082
0.195
0.420
0.675
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE)
0.710
0.342
2.076
0.039*
2
2
R = 0.247 R = 0.061 Adjusted R = 0.040 SE = 51.954
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรกับราคาหลักทรัพยโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิง
เสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตลาดหลักทรัพย พบวา ความสามารถในการทํากําไร สามารถทํานาย
ความสัมพันธของความสามารถในการทํากําไรกับราคาหลักทรัพยได โดยภาพรวม ตัวแปร ความสามารถในการทํากําไร ที่เปน
อัตราผลตอบแทนกําไรสุ ทธิ (EPS) และอั ตราสวนผลตอบแทนตอส วนผูถือหุน (ROE)สามารถทํานายความสัมพั นธ ของ
ความสามารถในการทํากําไรกับราคาหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสามารถทํานายความสัมพันธ
ระหวางความสามารถในการทํากําไรกับราคาหลักทรัพย ไดรอยละ 6.10 (R2 = 0.061)
ผูศึกษาจึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่นํามาทํานายความสัมพันธ เขียนเปนสมการ โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้
ราคาหลักทรัพย (Price)= 1.466 (อัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS)) + 0.710 (อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE))
ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับราคาหลักทรัพย (Price) ของตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 คืออัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS) มีคาสัมประสิทธิ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเชิงบวก 1.466 ซึ่ง
หมายความวา ถาอัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS) ของตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหราคาหลักทรัพย (Price)
ของตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น 1.466 หนวย และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE)มีคาสัมประสิทธิ์อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเชิ งบวก 0.710 ซึ่ งหมายความว า ถ าอัตราส วนผลตอบแทนตอส วนผู ถือหุ น (ROE)ของตลาด
หลักทรัพย เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหราคาหลักทรัพย (Price) ของตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น 0.710 หนวย
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ตารางที่ 5 การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรกับผลตอบแทนหลักทรัพย โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตลาดหลักทรัพย
n = 230
ตัวแปร
B
SE
t
P-Value
ตลาดหลักทรัพย
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM)
-0.055
0.027
-2.029
0.044*
อัตราสวนกําไรขั้นตน (GPM)
-0.006
0.010
-0.665
0.507
อัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ (EPS)
0.038
0.026
1.446
0.150
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)
0.006
0.007
0.881
0.379
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE)
0.076
0.013
5.943
0.001**
2
2
R = 0.408 R = 0.166 Adjusted R = 0.147 SE = 1.932
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรกับผลตอบแทนหลักทรัพย โดยใชวิธีการวิเคราะห
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตลาดหลักทรัพย พบวา ตัวแปร ความสามารถในการทํากําไรมี
ความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ 0.01 ตัวแปร ความสามารถในการทํากําไรที่เปนอัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM) และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน
(ROE) สามารถทํานายความสัมพันธของความสามารถในการทํากําไรกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสามารถทํานายความสัมพันธ
ระหวางความสามารถในการทํากําไรกับผลตอบแทนหลักทรัพย ไดรอยละ 16.60 (R2 = 0.166)
ผูศึกษาจึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่นํามาทํานายความสัมพันธ เขียนเปนสมการ โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้
ผลตอบแทนหลักทรัพย = -0.055 (อัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM)) + 0.076 (อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE))
ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบกับผลตอบแทนหลักทรัพย (Return) ของตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คืออัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM) มีคาสัมประสิทธิ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเชิงลบ -0.055 ซึ่ง
หมายความว า ถ าอั ตรากํ าไรสุทธิ ตอหุน (NPM) ของตลาดหลักทรัพย ลดลง 1 หน วย จะทํ าใหผลตอบแทนหลักทรัพย
(Return) ของตลาดหลักทรัพย ลดลง 0.055 หนวย และอัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM) มีคาสัมประสิทธิ์อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในเชิงบวก 0.076 ซึ่งหมายความวา ถาอัตรากําไรสุทธิตอหุน (NPM) ของตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น 1 หนวย
จะทําใหผลตอบแทนหลักทรัพย (Return) ของตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น 0.076 หนวย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไรที่มีผลตอราคา
หลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไรที่มีผลตอราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพย
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญในสวนของความสามารถในการทํากําไร ไดแก กําไรสุทธิตอหุน
และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือ มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย อัตราสวนกําไรขั้นตนและอัตราสวนผลตอบแทนตอ
สวนผูถือหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและความสามารถในการทํากําไรทีม่ ผี ลตอราคา
หลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยจากผลการวิจัยที่ไดสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยและผลตอบแทนหลักทรัพยของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีประเภทของธุรกิจที่หลากหลาย
จึงทําใหอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย ไมวาจะเปนเรื่องของ สภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ํามัน จึง
ทําใหราคาหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ Grant (1996) ที่ทําการศึกษา
เครื่องมือที่นักวิเคราะหหุนใช พบวา กิจการที่มีมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) เปนบวก ราคาหุนของกิจการจะสูงขึ้น ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเปนการเพิ่มของกําไรที่ไดหักตนทุนทางการเงินทั้งหมดของกิจการ และในทางตรงกันขามหากกิจการมีคา
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) เปนลบก็จะมีผลทําใหราคาหุนลดลง
2. ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมี
นัยสําคัญความสามารถในการทํากําไรไดแก อัตรากําไรสุทธิตอหุนและอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนมีความสัมพันธกับ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เนื่องจากอัตรากําไรสุทธิ
ตอหุนเปนตัวสะทอนถึงสภาพคลองของบริษัทในการทํากําไร ทําใหสงผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สินี ภาคยอุฬาร(2558)ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย คือ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(ROE) อัตราสวนมูลคาหุนตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) อัตรากําไรสุทธิ (NP) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน (D/E) และ อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(ROA)
3. ความสามารถในการทํากําไรความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางมีนัยสํ าคัญความสามารถในการทํ ากําไรไดแก อัตราสวนกําไรขั้นต นและอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน มี
ความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทาภา กุลสัมพันธโกศล (2556) ที่ทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินในการเลือกสินทรัพย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Asset Turnover) และอัตราสวน
หนี้สินตอทุน (D/E Ratio) มีความสัมพันธ เชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตหากศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินรายไตรมาศกับผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในชวง พ.ศ. 2548-2555 โดยใชเครื่องมือวิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient) จะพบวาอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Asset Turnover) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
และอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยนําผลวิจัยไปใช
ควรศึกษาเครื่องมืออื่นควบคูไปดวย ในการตัดสินใจซื้อขายหุน เชน การใชกราฟแนวโนม การกํากับดูแล
กิจการนอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกอีกมากมายที่เปนตัวแปรสําคัญและกระทบผลการดําเนินงานของธุรกิจ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของความถี่ในขอมูล โดยการเก็บขอมูลรายไตรมาศเพิ่มขึ้น เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นและอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอความสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และผลตอบแทนหลักทรัพย
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