
 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
         การศึกษาครั้งนี้   วัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ของหลักทรัพยกลุมยาน

พาหนะและชิ้นสวน  โดยกําหนดวาปจจัยใดสามารถอธิบายคาผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นได  
โดยใชแบบจําลองฟารมาและเฟรนชที่มีการปรับเพิ่มและลดปจจัยของสมการออกไดเปน 5 รูปแบบ  
ซ่ึงในแบบจําลองวิเคราะหปจจัยทางดานผลตอบแทนตลาด  ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด   การศึกษาในครั้งนี้ชวยทําใหเลือกแบบจําลองที่เหมาะสมใน
การวิเคราะหปจจัยของหลักทรัพยนั้น   อีกทั้งยังทําใหผูลงทุนทราบถึงแนวทางในการพิจารณาการ
ลงทุนในหลักทรัพยไดชัดเจนขึ้นและเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะทําการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
โดยทําการศึกษาเปนรายสัปดาห  ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่  1 มกราคม  พ .ศ. 2541  ถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงจะนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในการ
ประมวลผลทางสถิติ  โดยหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยมีทั้งหมด 11 หลักทรัพย  พบวา มี 2 บริษัทหลักทรัพยที่ขอมูลไมเพียงพอในการศึกษา    ดังนั้น
หลักทรัพยที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 9 หลักทรัพย   

ผลการทดสอบยูนิทรูท ดวยวิธีออกเมนเทด ดิกกี้ ฟูเลอร (ADF Test) จํานวน 9 หลักทรัพย         
พบวา มี 8 หลักทรัพยที่ขอมูลมีลักษณะนิ่ง แสดงวา มีความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ I(0) ไดแก 
บริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (AH)  บริษัทไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)  (BAT-
3K)    บริษัทกูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (GYT)   บริษัทอิโนเว รับเบอร (ไทยแลนด) 
จํากัด (มหาชน)  (IRC)   บริษัทสวีเดนมอเตอรส  จํากัด (มหาชน) (SMC)   บริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด 
(มหาชน) (SPSU) บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY) และบริษัทไทยรุงยู
เนียนคาร จํากัด (มหาชน) (TRU) แตมีเพียง 1 หลักทรัพยที่ทําการทดสอบแลวมีลักษณะไมนิ่ง 
แสดงวา ไมมีความสัมพันธในอันดับ 0  หรือ  I(0)  คือ บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด 
(มหาชน) (CWT)     ดังนั้น จึงไมนําขอมูลของบริษัทดังกลาวนี้เขามาทําการศึกษาในขั้นตอนตอไป  
เนื่องจากเปนขอมูลที่มีลักษณะไมนิ่งในอันดับ 0 จึงใชขอมูลหลักทรัพยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทั้ง
หมดจํานวน 8 หลักทรัพย 

ผลการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนโดยกําหนดวา
ปจจัยใดสามารถอธิบายคาผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นได   โดยใชแบบจําลองฟารมาและเฟรนช
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ที่เพิ่มและลดปจจัยของสมการออกไดเปน 5 รูปแบบ  พบวา   สมการแรกประกอบดวย ปจจัยดาน
อัตราผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH, GYT  และ SMC  โดยสามารถ
อธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงคา R2 แตละหลักทรัพยคือ 0.11, 0.01 และ 
0.21 ตามลําดับ หรือคา R2 อยูในชวง 0.011 - 0.21      สมการที่สองประกอบดวย  ปจจัยดานขนาด
ของธุรกิจที่มีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH, GYT, IRC,  STANLY และ TRU  โดยสามารถ
อธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ   ซ่ึงคา R2 แตละหลักทรัพยคือ  0.05, 0.01, 
0.42, 0.89  และ 0.86 ตามลําดับ หรือคา R2 อยูในชวง 0.014 - 0.89      สมการที่สามประกอบดวย  
ปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด มีความสัมพันธกับหลักทรัพย IRC, 
STANLY  และTRU โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงคา R2 

แตละหลักทรัพยคือ  0.48, 0.03 และ 0.52 ตามลําดับ หรือคา R2 อยูในชวง 0.033 - 0.52     สมการที่
ส่ีประกอบดวย  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจและปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาดมีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC, SMC และ STANLY   โดยสามารถ
อธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงคา R2 แตละหลักทรัพยคือ  0.16, 0.91, 
0.58, 0.99 และ 0.89 ตามลําดับ หรือคา R2 อยูในชวง 0.16 - 0.99      สมการสุดทายเปนสมการของ
ฟารมาและเฟรนชประกอบดวย  ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาด   ปจจัยดานขนาดของธุรกิจ 
และปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  มีความสัมพันธกับหลักทรัพย 
AH, BAT-3K, IRC, SMC และ TRU  โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัย
สําคัญ  ซ่ึงคา R2 แตละหลักทรัพยคือ  0.22, 0.92, 0.98, 0.99 และ 0.73 ตามลําดับ หรือคา R2 อยูใน
ชวง  0.21-0.99   จากที่กลาวมา อธิบายไดวาแตละหลักทรัพยจะมีความสัมพันธกับปจจัยที่กําหนด
ใหแตกตางกันออกไป  ดังนั้น  การวิเคราะหหลักทรัพยในเชิงปริมาณ จึงควรเลือกรูปแบบสมการที่
ประกอบไปดวยปจจัยที่มีความสัมพันธกับหลักทรัพย เพื่อความถูกตองและแมนยําในการวิเคราะห
ผลในดานตางๆ สวนหลักทรัพย SPSU ไมมีความสัมพันธกับปจจัยใดเลยที่นํามาศึกษา   เนื่องจาก
หลักทรัพย  SPSU  เปนของบริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)  ที่จัดจําหนายรถจักรยานยนตยี่หอซู
ซูกิเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จึงทําใหผลประกอบการของบริษัทมีแนวโนมที่ดีเพราะไมตอง
ประสบภาวะการแขงขันในเรื่องของชื่อสินคาจากผูประกอบการรายอื่น   อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง
สภาพคลองของบริษัท พบวา อยูในเกณฑดีไมมีปญหาดานการเงิน ทําใหนักลงทุนพิจารณาไดวา
หลักทรัพย SPSU  มีผลประกอบการดีก็ยอมที่จะสงผลใหเงินปนผลของหลักทรัพยดีไปดวย  จึงเปน
การตอบปญหาเบื้องตนของหลักทรัพย  SPSU  วาการที่หลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับปจจัยดาน
อัตราผลตอบแทนของตลาด    ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคา
ตลาดเปนผลมาจากสิ่งที่ไดกลาวไวขางตน    ดังนั้นในการวิเคราะหหลักทรัพยในเชิงปริมาณของ
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หลักทรัพยนี้จึงไมมีนัยสําคัญ แตนักลงทุนสามารถศึกษาขอมูลหลักทรัพยของบริษัทนี้เพิ่มเติมได
จากขอมูลพื้นฐานตางๆของบริษัทแทน 
 
6.2  ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ใชแบบจําลองแบบจําลองฟารมาและเฟรนช ที่มีการปรับเพิ่มและลด
ปจจัยของสมการออกไดเปน 5 รูปแบบ ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะเปนการอธิบายเชิงสถิติ  
ทําใหผูศึกษาตองมีความรูความเขาใจทางสถิติเปนอยางดี   พรอมทั้งสามารถที่จะใชโปรแกรมการ
ประมวลผลของการประมาณคาได   นอกจากนี้การใชแบบจําลองฟารมาและเฟรนช  ซ่ึงประกอบ
ไปดวยตัวแปรอิสระ คืออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูล
คาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยในความเปนจริงยังมีปจจัยตาง ๆอีกเปนจํานวนมากเชน 
สถานการณการเมืองภายในประเทศ  ภาวะทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย   ราคาน้ํามัน เปนตน   ดัง
นั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยดังกลาวที่เกี่ยวของเขามาศึกษาประกอบตามไปดวยเพื่อใหมี
ความแมนยํามากยิ่งขึ้น 

1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหเพียง 3 ปจจัยเทานั้น ซ่ึงอาจจะไมใชปจจัยที่ดีที่
สุดในการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพย 

2.  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้อยูในระยะเวลาที่จํากัดจึงอาจทําใหการวิเคราะหยังขาด
เนื้อหาที่เกี่ยวของไปบาง  

3.  ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ซ่ึงควรจะลองนําขอมูลทุก
ชวงของเศรษฐกิจเขามารวมในการวิเคราะหดวย  โดยควรแยกพิจารณาขอมูลออกเปน 3 ชวงคือ 
ชวงแรก เปนขอมูลกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ   ชวงที่สอง  เปนขอมูลชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และชวง
สุดทาย เปน ขอมูลหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  
 


