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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เม่ือพิจารณาระบบเศรษฐกิจปัจจุบนัแลว้ จะพบวา่ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์มีส่วนส าคญัท่ีจะท า
ให้ธุรกิจขบัเคล่ือนไปได ้ค่าใช้จ่ายดา้นการขนส่งจึงถือว่าเป็นรายจ่ายท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงของธุรกิจ 
เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการขนส่ง ผ่านระบบห่วงโซ่อุปทานของการผลิต โดยมีความ
เก่ียวขอ้งตั้งแต่การขนส่งวตัถุดิบตน้น ้ า จนถึงการส่งมอบสินคา้และบริการปลายน ้ า  การจดัการการ
ขนส่ง1(Transportation)  ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยลดตน้ทุนการผลิตในธุรกิจท่ีตอ้งมีการขนส่งสินค้า 
หรือจ าเป็นตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ เพราะจะช่วยให้สามารถส่งสินคา้คร้ังละมากๆได ้ลดปัญหา
การช ารุด เสียหายของสินคา้จากการขนส่ง ส่งผลให้สินคา้มีราคาถูกลง ในภาคการเกษตร การขนส่ง
จะช่วยให้สามารถน าสินคา้ทางการเกษตรออกไปจ าหน่ายสู่ตลาดไดง่้ายข้ึน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการขนส่งระหวา่งประเทศท่ีมีประสิทธิภาพไม่วา่จะเป็นในดา้นสินคา้ ลว้นแลว้แต่
สร้างรายได้ให้กบัประเทศได้ (สุรเมศวร์ พิริยะวฒัน์, 2557) ดงันั้นการพฒันาประสิทธิผลของการ
ขนส่งและกระบวนการจดัการระบบโลจิสติกส์ยอ่มจะส่งผลต่อการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ใหดี้ข้ึนได ้   

การขนส่งในส่วนของโลจิสติกส์นั้น เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงของโลจิสติกส์ โดยส านกัโลจิสติกส์ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่2 ไดนิ้ยามค าวา่ การขนส่งในส่วนของโลจิสติกส์วา่เป็นวิธีการ
และกระบวนการท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนโดยรวมให้ต ่าท่ีสุด ตลอดจนกระบวนการไหลของ
สินคา้ตั้งแต่ตน้น ้ าไปจนถึงปลายน ้ า เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (ยุทธศาสตร์การขนส่ง
ของประเทศไทย, 2556) 

                                                           
1 ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนยา้ยคน สินคา้ ตลอดถึงการบริการ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ณ เวลา 
  ใดเวลาหน่ึง การขนส่งท่ีดี มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้
2 หมายถึง การวางแผนกระบวนการ ควบคุมการไหลตั้งแต่ผลิตไปจนถึงมือลูกคา้ ให้ถูกตอ้ง และทนัเวลา รวมทั้งการจดัการสารสนเทศ 
  ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (สุวรรณี, 2555) 
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ในยุคท่ีเศรษฐกิจมีการแข่งขนักนัมากข้ึนโดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดประเทศของกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในปัจจุบนั แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเร่งด าเนินการให้ประเทศของตนเป็นศูนยก์ลางในดา้น
ต่างๆของอาเซียนเพื่อความไดเ้ปรียบ และเป็นมหาอ านาจในการเป็นผูน้ าทางดา้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
น้ี เช่นเดียวกนักบัประเทศไทยท่ีตอ้งการเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ (Logistic Hub) เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และประชากรเพื่อตอบสนองต่อการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีให้มี
การเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรี แต่จากดชันีดา้นการปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า ประเทศสิงคโปร์ ไดรั้บคะแนนสูงสุด คือ 4.09 จากคะแนนเต็ม 5 
จดัไดว้า่เป็นประเทศท่ีมีประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์สูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองลงมา คือ ประเทศ
มาเลเซีย ไดค้ะแนน 3.44 ส่วนประเทศไทยไดค้ะแนน 3.29 และประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ประเทศฟิลิปปินส์ได้คะแนน 3.14 ประเทศเวียดนามได้คะแนน 2.96 และประเทศอินโดนีเซียได้
คะแนน 2.76 (อภิรดี ตนัตราภรณ์, 2554) เห็นไดว้า่การปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ของไทยอยูใ่นอนัดบั
ท่ี 3 ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ถือว่าเป็นรองของประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
ตามล าดบั แต่ดว้ยภูมิศาสตร์แลว้ประเทศไทยถือวา่ไดเ้ปรียบกวา่ทั้งสองประเทศน้ี เน่ืองจากประเทศ
ไทยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัการเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงทางดา้นโลจิสติกส์ในภูมิภาค
ลุ่มน ้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประกอบไปด้วยประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต ้และยงัมีความได้เปรียบในโครงสร้างระบบการคมนาคมขนส่งท่ี
เช่ือมโยงกบัประเทศโดยรอบ ทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ และประเทศไทยยงัเป็นศูนยก์ลาง
สามารถเช่ือมต่อไปยงัประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ไดอี้กดว้ย ดงันั้นการท่ีประเทศไทยตั้งเป้าหมาย
ให้เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของกลุ่มอาเซียนยอ่มมีโอกาสความเป็นไปไดสู้ง ซ่ึงรัฐบาลไทยไดมุ้่งเนน้
และเห็นความส าคญัน้ี โดยการจดัท าแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระหว่างปี 
2558-2565 วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท ในการลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศ 
ประกอบไปดว้ย 5 แผนงาน ไดแ้ก่ การพฒันาโครงข่ายรถไฟระหวา่งเมือง การพฒันาโครงข่ายขนส่ง
สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรใน กทม. และปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อ
เช่ือมโยงฐานการผลิตท่ีส าคญัของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการพฒันาโครงข่ายการขนส่ง
ทางน ้ าเพื่อเพิ่มการขนส่งทางน ้ าเพิ่มข้ึน 20% และการพัฒนาท่าอากาศยาน (เปิดแผนโครงสร้าง
พื้นฐาน ปรับโฉมคมนาคมประเทศ, 2557)  

จากการพิจารณาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถือวา่
เป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความน่าสนใจในการน ามาศึกษา โดยเม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 1.1 ดงัต่อไปน้ี 
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ท่ีมา: Bigchat (2557) 

ภำพที ่1.1  แสดงการเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

พบวา่แนวโนม้การเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์สามารถอธิบายแนวโนม้
ได ้2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 หลกัทรัพยอ์ยูใ่นลกัษณะแนวโนม้ขาข้ึน และลกัษณะท่ี 2 หลกัทรัพยอ์ยู่
ในลักษณะแนวโน้มขาลง โดยในตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาหลักทรัพย์มีแนวโน้มขาข้ึน นั่น
หมายถึงราคาหลกัทรัพยท์  าจุดสูงสุดท่ีจุดใหม่ และจุดต ่าสุดของหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: margetanyware (2557) 

ภำพที ่1.2 แสดงสัดส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
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จากภาพท่ี 1.2 แสดงสัดส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2 อนัดบั
แรก คือ หลกัทรัพยบ์ริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
เท่ากบั 322.86 ลา้นบาท คิดเป็น 45.84% ของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) และคิด
เป็น 2.28% ของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) (ขอ้มูลเดือน กนัยายน พ.ศ. 2557) และ
อีกหลกัทรัพยห์น่ึง คือ หลกัทรัพย ์บริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) พบว่ามีมูลค่าตาม
ราคาตลาด เท่ากับ111.99 ล้านบาท คิดเป็น 15.42% ของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
(TRANS) และคิดเป็น 0.77% ของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้ง 2
เป็นหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการโดยสารของประชาชนในประเทศ สอดคลอ้งกบัโครงการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของรัฐบาลเพื่อเร่งสร้างความพร้อมในการเป็น Logistics hub ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นไปไดว้า่ 2 หลกัทรัพยน้ี์จะไดรั้บความสนใจ และเขา้มาลงทุนของกลุ่มนกั
ลงทุนเป็นจ านวนมาก 

ดงันั้นผูศึ้กษา เห็นวา่ควรศึกษาความสัมพนัธ์แบบสุดโต่งระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กบัหลกัทรัพยท์่าอากาศยานไทย และหลกัทรัพยบี์ทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ โดยใช้วิธีมูลค่า
สุดโต่งแบบคู่  (Bivariate Extreme Value) เพื่ อทราบถึงความสัมพันธ์ของดัชนีราคาหุ้ นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่เป็นไปในทิศทางใด เพื่อใช้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุน
ของนกัลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  

1.2.2 เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใช้วิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) 
ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์กับราคาดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 เพื่อทราบถึงขอ้มูลวิชาการค่าสุดโต่งของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อใช้
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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1.3.2 เพื่อทราบขอ้มูลวิชาการความสัมพนัธ์ของราคาดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยว์่า
เป็นไปในทิศทางใด เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง
และโลจิสติกส์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเลือกขอ้มูล 2 หลกัทรัพยท่ี์มี
มูลค่าสูงสุดในกลุ่มหลกัทรัพยข์นส่งและโลจิสติกส์ ใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ตั้งแต่
วนัท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงวนัท่ี 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557  จ  านวน 1,558 ขอ้มูล  

1.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ขอ้มูลท่ีใช้ท าการศึกษา คือ ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ.
2551 ถึงวนัท่ี 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557  จ  านวน 1,558 ข้อมูลของราคาหลักทรัพย์บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
(BTS) และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

1.6 นิยำมศัพท์ 

ทฤษฎีมูลค่ำสุดโต่ง (Extreme value theory) เป็นสาขาหน่ึงของวิชาสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเบ่ียงเบน
สุดโต่งจากค่าเฉล่ียของการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยทัว่ไปแล้วทฤษฎีน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อประเมิน
ประเภทของการแจกแจงความน่าจะเป็นท่ีเกิดจากกระบวนการ ทฤษฎีมูลค่าสุดโต่งมีความส าคญัใน
การใชป้ระเมินความเส่ียงในเหตุการณ์ท่ีมีความผดิปกติสูง หรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอ้ย เช่น เหตุการณ์
น ้าท่วม 100 ปี 

กำรขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์ส่ิงของ จากสถานท่ีหน่ึง ไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง ในช่วง
เวลาใดเวลาหน่ึง 

โลจิสติกส์ หมายถึง การจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง ตั้งแต่สินคา้ ขอ้มูล และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ และใชต้น้ทุนใหน้อ้ยท่ีสุด 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หมายถึง สถานท่ีท่ีท าหน้าท่ี
เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยด์ าเนินไปอยา่งมี
ระเบียบ โปร่งใส และคล่องตวั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545: 4) 
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รำคำปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ท าการซ้ือขายเป็น
ราคาสุดทา้ยในแต่ละวนัท าการ 

กำรลงทุน (Investments) หมายถึง การท่ีเราน าเอาเงินสดไปด าเนินการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนกลบัคืนมาในอนาคต จดัเป็นการออมประเภทหน่ึง แต่ทั้งน้ีตอ้งตระหนกัดว้ยว่าการ
ลงทุนมีความเส่ียง เพราะนอกจากการไดก้ าไรแลว้ ก็อาจขาดทุนไดเ้ช่นกนั 

ผู้ลงทุน (Investor) หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยหวงัผลตอบแทนในรูปของก าไร หรือ
ดอกเบ้ียและเงินปันผล ซ่ึงผูล้งทุนอาจเป็นประชาชน หรือนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545: 5) 

ควำมเส่ียง (Risk) หมายถึง ความเส่ียงของผลตอบแทนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีเราคาดหวงัไว ้ความเส่ียงท่ี
เราไม่สามารถคาดการณ์ได ้เช่น ความเส่ียงด้านการเมือง ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจมหาภาค เป็นตน้ 
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงนกัลงทุนควรติดตามข่าวสาร เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ 
และควรศึกษาความเส่ียงท่ีเกิดเฉพาะกลุ่มธุรกิจนั้น เพื่อท่ีจะสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ได ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 
 


