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สารบาญ 
 
 หนา้ 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ฌ 
บทท่ี 1 บทน า 1 

1.1 หลกัการและเหตุผล 1 

1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 4 

1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 4 

1.4 นิยามศพัท ์  4 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 6 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 6 
2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 10 

บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา  
3.1 ขอบเขตการศึกษา 13 
3.2 วธีิการศึกษา  15 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 16 

บทท่ี 4 การวเิคราะห์ผลการศึกษา  
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 20 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   101 

2.1 การทดสอบค่าเฉล่ียของขอ้มูลโดยวธีิ Independent Samples T Test 101 
2.2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 152 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ   
5.1 สรุปผลการศึกษา 210 
5.2 อภิปรายผล 215 
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สารบาญ (ต่อ) 
  

 

 หนา้ 
5.3 ขอ้คน้พบ 216 
5.4 ขอ้เสนอแนะ   217 

บรรณานุกรม 219 
ภาคผนวก 220 

ภาคผนวก ก  ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินหลกัทรัพยหุ์น้สามญักลุ่มเกษตร 
                      และอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 41 หลกัทรัพย ์

221 

ภาคผนวก ข  การทดสอบค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 กลุ่มกรณีท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
                      โดยวธีิ Independent Samples T Test  

 260 

ภาคผนวก ค  การวิเคราะห์ผลตอบแทนดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple  
                      Regression Analysis) 

 300 

ประวติัผูเ้ขียน  341 
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สารบาญตาราง 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 1.1  มูลค่าหุน้ในตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 
ตารางท่ี 2.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน และอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์

9 

ตารางท่ี 4.1 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั อกริเพียวโฮล
ด้ิงส์ จ ากดั (APURE) 

22 

ตารางท่ี 4.2 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ องบริษทั อกริเพียวโฮล
ด้ิงส์ จ ากดั (APURE) 

23 

ตารางท่ี 4.3 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทัหอ้งเยน็เอเช่ียน 
ซีฟู้ ด จ  ากดั (ASIAN) 

24 

ตารางท่ี 4.4 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั หอ้งเยน็เอ
เช่ียน ซีฟู้ ด จ  ากดั (ASIAN) 

25 

ตารางท่ี 4.5 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ซีเฟรชอินดสั
ตรี จ  ากดั (CFRESH) 

26 

ตารางท่ี 4.6 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ซีเฟรช
อินดสัตรี จ  ากดั (CFRESH) 

27 

ตารางท่ี 4.7 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั หอ้งเยน็
โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (CHOTI) 

28 

ตารางท่ี 4.8 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทัหอ้งเยน็
โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (CHOTI) 

29 

ตารางท่ี 4.9 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั เชียงใหม่โฟร
เซ่นฟู้ ดส์ จ  ากดั (CM) 

30 

ตารางท่ี 4.10 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั เชียงใหม่
โฟรเซ่นฟู้ ดส์ จ  ากดั (CM) 

31 

ตารางท่ี 4.11 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (CPF) 

 

32 
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  หนา้ 

สารบาญตาราง (ต่อ)                        
  หนา้ 

ตารางท่ี 4.12 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั เจริญโภค
ภณัฑอ์าหาร จ ากดั (CPF) 

33 

ตารางท่ี 4.13 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ชุมพร
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (CPI) 

34 

ตารางท่ี 4.14 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ชุมพร
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (CPI) 

35 

ตารางท่ี 4.15 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั อีเทอเนิล เอน
เนอย ีจ  ากดั (EE) 

36 

ตารางท่ี 4.16 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั อีเทอเนิล 
เอนเนอย ีจ  ากดั (EE) 

37 

ตารางท่ี 4.17 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส์ 
จ  ากดั (F&D) 

38 

ตารางท่ี 4.18 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ฟู้ ด
แอนด์ดร๊ิงส์ จ  ากดั (F&D) 

39 

ตารางท่ี 4.19 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั 
(GFPT) 

40 

ตารางท่ี 4.20 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั จีเอฟพีที 
จ  ากดั (GFPT) 

41 

ตารางท่ี 4.21 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั 
(HTC) 

42 

ตารางท่ี 4.22 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั หาดทิพย ์
จ  ากดั (HTC) 

43 

ตารางท่ี 4.23 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั น ้าตาล
ขอนแก่น จ ากดั (KSL) 

44 

ตารางท่ี 4.24 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั น ้าตาล
ขอนแก่น จ ากดั (KSL) 

45 
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  หนา้ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 4.25 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ลีพฒันา

ผลิตภณัฑ ์จ ากดั (LEE) 
46 

ตารางท่ี 4.26 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ลีพฒันา
ผลิตภณัฑ ์จ ากดั (LEE) 

47 

ตารางท่ี 4.27 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ล ่าสูง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (LST) 

48 

ตารางท่ี 4.28 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ล ่าสูง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (LST) 

49 

ตารางท่ี 4.29 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั มาลีสามพราน 
จ ากดั (MALEE) 

50 

 ตารางท่ี 4.30 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั มาลีสาม
พราน จ ากดั (MALEE) 

51 

ตารางท่ี 4.31 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (MINT) 

52 

ตารางท่ี 4.32 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (MINT) 

53 

ตารางท่ี 4.33 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป 
จ ากดั (OISHI) 

54 

ตารางท่ี 4.34 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป 
จ ากดั (OISHI) 

55 

ตารางท่ี 4.35 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั เพรซิเดนท ์เบ
เกอร่ี จ  ากดั (PB) 

56 

ตารางท่ี 4.36 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั เพรซิเดนท ์
เบเกอร่ี จ  ากดั (PB) 

57 

ตารางท่ี 4.37 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั แพค็ฟู้ ด จ  ากดั 
(PPC) 

58 
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  หนา้ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 4.38 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั แพค็ฟู้ ด 

จ  ากดั (PPC) 
59 

ตารางท่ี 4.39 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์
โปรดกัส์ จ  ากดั (PR) 

60 

ตารางท่ี 4.40 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (PR) 

61 

ตารางท่ี 4.41 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ปทุมไรซมิล 
แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (PRG) 

62 

ตารางท่ี 4.42 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ปทุมไรซมิล 
แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (PRG) 

63 

ตารางท่ี 4.43 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จ ากดั (S&P) 

64 

ตารางท่ี 4.44 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จ ากดั (S&P) 

65 

ตารางท่ี 4.45 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไทยเทพรส 
จ ากดั (SAUCE) 

66 

ตารางท่ี 4.46 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไทยเทพรส 
จ ากดั (SAUCE) 

67 

ตารางท่ี 4.47 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั อาหารสยาม 
จ ากดั (SFP) 

68 

ตารางท่ี 4.48 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั อาหารสยาม 
จ ากดั (SFP) 

69 

ตารางท่ี 4.49 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ส. ขอนแก่น
ฟู้ ดส์ จ  ากดั (SORKON) 

70 

ตารางท่ี 4.50 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ส. ขอนแก่น
ฟู้ ดส์ จ  ากดั (SORKON) 

71 
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  หนา้ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 4.51 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั เสริมสุข จ ากดั 

(SSC) 
72 

ตารางท่ี 4.52 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั เสริมสุข 
จ ากดั (SSC) 

73 

ตารางท่ี 4.53 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 
จ  ากดั (SSF) 

74 

ตารางท่ี 4.54 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 
จ  ากดั (SSF) 

75 

ตารางท่ี 4.55 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรี จ  ากดั (STA) 

76 

ตารางท่ี 4.56 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ศรีตรังแอ
โกรอินดสัทรี จ  ากดั (STA) 

77 

ตารางท่ี 4.57 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ทรอปิคอลแคน
น่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (TC) 

78 

ตารางท่ี 4.58 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ทรอปิคอ
ลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (TC)  

79 

ตารางท่ี 4.59 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ  ากดั (TF) 

80 

ตารางท่ี 4.60 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไทยเพรซิ
เดนทฟ์ูดส์ จ  ากดั (TF) 

81 

ตารางท่ี 4.61 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ  ากดั (TIPCO) 

82 

ตารางท่ี 4.62 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จ  ากดั (TIPCO) 

83 

ตารางท่ี 4.63 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็
เตอร์ไพรส์ จ ากดั (TLUXE) 

84 
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ตารางท่ี 4.64 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไทยลกัซ์ 

เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (TLUXE) 
85 

ตารางท่ี 4.65 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ตรังผลิตภณัฑ์
อาหารทะเล จ ากดั (TRS) 

86 

ตารางท่ี 4.66 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ตรัง
ผลิตภณัฑอ์าหารทะเล จ ากดั (TRS) 

87 

ตารางท่ี 4.67 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไทยรับเบอร์ลา
เทค็ซ์คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (TRUBB) 

88 

ตารางท่ี 4.68 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไทยรับเบอร์
ลาเทค็ซ์คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (TRUBB) 

89 

ตารางท่ี 4.69 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไทยยเูนียน 
โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั (TUF) 

90 

ตารางท่ี 4.70 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไทยยเูนียน 
โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั (TUF) 

91 

ตารางท่ี 4.71 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั น ้ามนัพืชไทย 
จ ากดั (TVO) 

92 

ตารางท่ี 4.72 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั น ้ามนัพืช
ไทย จ ากดั (TVO) 

93 

ตารางท่ี 4.73 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ไทยวาฟูดโปร
ดกัส์ จ  ากดั (TWFP) 

94 

ตารางท่ี 4.74 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ไทยวาฟูด
โปรดกัส์ จ  ากดั (TWFP) 

95 

ตารางท่ี 4.75 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั สห
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UPOIC) 

96 

ตารางท่ี 4.76 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ขช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ องบริษทั สห
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UPOIC) 

97 
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ตารางท่ี 4.77 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจปกติ ของบริษทั ยนิูวานิชน ้ามนั

ปาลม์ จ  ากดั (UVAN) 
98 

ตารางท่ี 4.78 สถิติเชิงพรรณาตวัแปรต่างๆ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของบริษทั ยูนิวานิช
น ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UVAN) 

99 

ตารางท่ี 4.79 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั อกริเพียวโฮลด้ิงส์ จ ากดั (APURE) 

101 

ตารางท่ี 4.80 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทัหอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จ  ากดั (ASIAN) 

102 

ตารางท่ี 4.81 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ  ากดั (CFRESH) 

103 

ตารางท่ี 4.82 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (CHOTI) 

105 

ตารางท่ี 4.83 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ ดส์ จ  ากดั (CM) 

106 

ตารางท่ี 4.84 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารจ ากดั (CPF) 

107 

ตารางท่ี 4.85 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทัชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (CPI) 

108 

ตารางท่ี 4.86 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ีจ  ากดั (EE) 

110 

ตารางท่ี 4.87 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส์ จ  ากดั (F&D) 

111 

ตารางท่ี 4.88 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (GFPT) 

112 

ตารางท่ี 4.89 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (HTC) 

113 
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ตารางท่ี 4.90 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่

ปกติของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (KSL) 
115 

ตารางท่ี 4.91 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จ ากดั (LEE) 

116 

ตารางท่ี 4.92 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (LST) 

117 

ตารางท่ี 4.93 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั มาลีสามพราน จ ากดั (MALEE) 

118 

ตารางท่ี 4.94 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทัไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (MINT) 

119 

ตารางท่ี 4.95 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (OISHI) 

121 

ตารางท่ี 4.96 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (PB) 

122 

ตารางท่ี 4.97 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั แพค็ฟู้ ด จ  ากดั (PPC) 

123 

ตารางท่ี 4.98 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (PR) 

124 

ตารางท่ี 4.99 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทัปทุมไรซมิลแอนด ์แกรนารี จ  ากดั (PRG) 

126 

ตารางท่ี 4.100 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (S&P) 

127 

ตารางท่ี 4.101 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ไทยเทพรส จ ากดั (SAUCE)   

128 

ตารางท่ี 4.102 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั อาหารสยาม จ ากดั (SFP) 

129 

 



 

ด 
 

  หนา้ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 4.103 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่

ปกติของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ  ากดั (SORKON) 
131 

ตารางท่ี 4.104 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (SSC) 

132 

ตารางท่ี 4.105 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (SSF) 

133 

ตารางท่ี 4.106 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (STA)  

134 

ตารางท่ี 4.107 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (TC) 

136 

ตารางท่ี 4.108 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ  ากดั (TF) 

137 

ตารางท่ี 4.109 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (TIPCO) 

138 

ตารางท่ี 4.110 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (TLUXE) 

139 

ตารางท่ี 4.111 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ตรังผลิตภณัฑอ์าหารทะเล จ ากดั (TRS) 

141 

ตารางท่ี 4.112 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(TRUBB)  

142 

ตารางท่ี 4.113 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ไทยยเูนียนโฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั (TUF) 

143 

ตารางท่ี 4.114 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (TVO) 
 

144 
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ตารางท่ี 4.115 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่

ปกติของบริษทั ไทยวาฟูดโปรดกัส์ จ  ากดั (TWFP) 
146 

ตารางท่ี 4.116 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UPOIC)  

147 

ตารางท่ี 4.117 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปร ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติของบริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UVAN) 

148 

ตารางท่ี 4.118 แสดงการทดสอบค่าเฉล่ีย อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และอตัราส่วน
ทางการเงิน ท่ีมีความแตกต่างกนั และไม่มีความแตกต่างกนั ในช่วง
เศรษฐกิจปกติ และไม่ปกติ 

150 

ตารางท่ี 4.119 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั อกริเพียวโฮลด้ิงส์ จ ากดั (APURE) 

153 

ตารางท่ี 4.120 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทัหอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จ  ากดั (ASIAN) 

154 

ตารางท่ี 4.121 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ  ากดั (CFRESH) 

156 

ตารางท่ี 4.122 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (CHOTI) 

157 

ตารางท่ี 4.123 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ ดส์ จ  ากดั (CM) 
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  หนา้ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 4.124 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร

อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (CPF) 

159 

ตารางท่ี 4.125 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทัชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (CPI) 

160 

ตารางท่ี 4.126 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ีจ  ากดั (EE) 

161 

ตารางท่ี 4.127 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส์ จ  ากดั (F&D) 

163 

ตารางท่ี 4.128 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (GFPT) 

164 

ตารางท่ี 4.129 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (HTC) 

165 

ตารางท่ี 4.130 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (KSL) 

166 

ตารางท่ี 4.131 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จ ากดั (LEE) 
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  หนา้ 
ตารางท่ี 4.132 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร

อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (LST) 

169 

ตารางท่ี 4.133 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั มาลีสามพราน จ ากดั (MALEE) 

170 

ตารางท่ี 4.134 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทัไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (MINT) 

171 

ตารางท่ี 4.135 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (OISHI) 

172 

ตารางท่ี 4.136 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (PB) 

174 

ตารางท่ี 4.137 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั แพค็ฟู้ ด จ  ากดั (PPC) 

175 

ตารางท่ี 4.138 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (PR) 

176 

ตารางท่ี 4.139 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทัปทุมไรซมิลแอนด ์แกรนารี จ  ากดั (PRG) 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 4.140 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร

อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (S&P) 

178 

ตารางท่ี 4.141 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ไทยเทพรส จ ากดั (SAUCE) 

180 

ตารางท่ี 4.142 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั อาหารสยาม จ ากดั (SFP) 

181 

ตารางท่ี 4.143 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ  ากดั (SORKON) 

182 

ตารางท่ี 4.144 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (SSC) 

183 

ตารางท่ี 4.145 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (SSF) 

184 

ตารางท่ี 4.146 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (STA) 

185 

ตารางท่ี 4.147 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (TC) 
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  หนา้ 
ตารางท่ี 4.148 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร

อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ  ากดั (TF) 

188 

ตารางท่ี 4.149 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (TIPCO) 

189 

ตารางท่ี 4.150 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (TLUXE) 

190 

ตารางท่ี 4.151 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ตรังผลิตภณัฑอ์าหารทะเล จ ากดั (TRS) 

191 

ตารางท่ี 4.152 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
(TRUBB) 

192 

ตารางท่ี 4.153 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ไทยยเูนียนโฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั (TUF) 

193 

ตารางท่ี 4.154 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (TVO) 

195 

ตารางท่ี 4.155 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ไทยวาฟูดโปรดกัส์ จ  ากดั (TWFP) 
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ตารางท่ี 4.156 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร

อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UPOIC) 
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ตารางท่ี 4.157 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (UVAN) 
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ตารางท่ี 4.158 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ของอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ (ตวั
แปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ แต่ละรายบริษทัฯ 
ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
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ตารางท่ี 4.159 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระท่ีสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ ของบริษทัฯรายกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 39 บริษทั  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ 
รายบริษทัฯ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ 
ภาพรวมของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
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