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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) กําไรสุทธิตอหุนตอ
ราคาหลักทรัพยซ่ึงเปนการวิเคราะหกําไรสุทธิตอหุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ของ Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 

2020 ท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีสูง  2) Top 10หุนในธุรกิจอุตสหกรรมการ

ทองเท่ียว , Top 10 ธุรกิจอุตสหกรรมพลังงาน ธุรกิจปโตเลียม ท่ีมี

ผลกระทบจากสถานการไวรัสโควิด-19 ( COVID-19 ) สงผลใหมีผล

ตอราคาหลักทรัพย  3) เพื่อท่ีจะใหผูท่ีลงทุนใชในการตัดสนิใจการ

ลงทุนในหุนท่ีสนใจ  จากชวงของป 2019 ท่ีไมมีปญหา และ

เปรียบเทียบกับชวงป 2020 ท่ีมีวิกตไวรัสโควดิ-19 ( COVID-19 ) วา
มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยเชนไร 

 ผลการวิจัยพบวา 1)Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2020 EPS 

เปรียบเทียบ ป 2020 กับ 2019 จากวิกตไวรัสโควิด-19 ไมมีผลตอ

ราคาหลักทรัพย แต EPS Q2 ป 2019 และ EPS Q4 ป 2020 มีผลตอ

ราคาหลักทรัพย แต 2) Top 10 หุนในธุรกิจอุตสหกรรมการทองเท่ียว 

EPS ป 2019 และ EPS ป 2020 ไมมีผลตอราคาหลักทรัพย แต EPS 

Q2 เปรียบเทียบป 2020 กับ 2019 จากวิกตไวรัสโควดิ-19 มีผลตอ

ราคาหลักทรัพย 3) Top 10 ธุรกิจอุตสหกรรมพลังงาน ธุระกิจปโต

เลียม EPS ป 2019 ไมมีผลตอราคาหลักทรัพย แต EPS Q3 ป 2020 

และ EPS Q2 เปรียบเทียบป 2020 กับ 2019 จากวิกตไวรัสโควดิ-19 
มีผลตอราคาหลักทรัพย  

คาํสาํคัญ:  กําไรตอหุนสุทธิ , ราคาหลักทรัพย 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) To study 

earnings per share ( EPS ), which is an analysis of top 10 

stocks in the stock exchange of Thailand's earnings per share 

in 2020 with high EPS growth percent price change. 2) To 

study top 10 Stocks in Tourism industry, to study top 10 stocks 

in Energy Petroleum Business and their the impacts on the 

stock price.  3) To base on EPS and how COVID-19 impacted 

EPS and stock price. 

 The research found that 1) the top 10 stocks in the 

stock exchange of Thailand's earnings per share with high in 

2020 EPS compared between 2020 with 2019 has no effect 

on stock prices, But EPS Q2 in 2019 and EPS Q4 in 2020 

have an effect from The Victor Covid-19. 2) Top 10 stocks in 

the Tourism industry EPS in 2019 and EPS in 2020 has no 

effect on EPS securities prices, but EPS Q2 compared 

between 2020 with 2019 this affects the stock price from The 

Victor Covid-19. 3) Top 10 stocks in Energy Petroleum 

Business EPS Q2 in 2019 has no effect., But EPS 2020 and 

EPS comparison 2020 with 2019 from The Victor Covid-19. 

. 
 Key Word : Earning per share , Stock price 
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บทนาํ 

ความยากลําบากในการใชชีวิตในป 2020 เปนความยากลําบาก
อยางลนเหลือ อันเน่ืองมาจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ผลกระทบเกิดขึ้นกับทุกคนบน

โลก สําหรับประเทศไทย จากขอมูลสํานักงานสถติิแหงชาติลาสุดในป 

2562 จากประชากรจํานวน 21 ลานครัวเรือน พบวา 59.2% (12.7 

ลานครัวเรือน) มีเงินสํารองสะสมไวใชไดนอยกวา 3 เดือนของ

คาใชจายปกติ และมีถึง 7 ลานครัวเรือนมีเงินออมสํารองใชไดเพียง 1 
เดือน ยิ่งพร่ันพรึงกับวิกฤติคร้ังนี้ แมวาการควบคุมโรคของประเทศ
ไทยทําไดดี จนองคการอนามัยโลกยกยองในมาตรการตางๆ ท่ีจัดการ

โควิด-19 แตก็ไมใชเร่ืองท่ีอยูไดรอดปลอดภัย เพราะสถานการณการ

ระบาด "ระลอกใหม" ใน จ.สมุทรสาคร ซ่ึงยังแคเร่ิมตน ไมรูวาจะสงผล

กระทบอยางไรตอไป  

อยางไรก็ตาม เม่ือมีวิกฤต มักมี New Normal ตามมา  

ตัวอยางเชน ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูชายถูกเกณฑออกไป

เปนทหารจํานวนมาก  ทําใหจากปกติผูหญิงเคยอยูแตบาน  ตอง

ออกไปทํางานเพื่อหาเล้ียงครอบครัว  ทําใหเกิด New Normal ที่

ผูหญิงออกนอกบานไปทํางาน  หรืออยางเหตุการณ 911 ท่ีมีการกอ
การรายทําใหเกิดมาตรฐานการบินในเร่ืองการปองกันกอการรายและ

ความปลอดภัยท่ีเขมงวดขึ้น  หรือวิกฤตโรคซารส  ทําให  e-

Commerce ในจีน ฮองกง และสิงคโปรเติบโต  เพราะคนตองซ้ือของ

ออนไลน    สําหรับ วิกฤติโควดิ-19 ผลกระทบใน 5 ดานในป 2020 

เอาไว ท่ีสงผลใหชีวิตตองมี New Normal เกิดขึ้นหลายเร่ือง 
รายละเอียดดังนี ้



5 
 

 

1.ผลกระทบดานการจางงาน  แมวานักเศรษฐศาสตร ประเมินวา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยไดผานจุดตํ่าสดุไปแลวในชวงไตร
มาสสองท่ีผานมา ซึ่งเปนชวงท่ีเราล็อกดาวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ แตขณะเดียวกันการระบาดระลอกใหมจากพื้นท่ี จ.
สมุทรสาคร ท่ียังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นทามกลางการจับตาถึงมาตรการท่ี
รัฐบาลจะนํามาใชในระยะตอไป ทําใหสถานการณยังมีความไม
แนนอนสูง อยางไรก็ดี จากบทความของธนาคารแหงประเทศไทย 
เร่ือง “ผลกระทบโควิด-19 ตอผลแรงงานไทย” (โดย  ดร.มณฑลี กปล
กาญจน, นางสาวพรชนก เทพขาม, นางสาวนันทนิตย ทองศรี 
ธนาคารแหงประเทศไทย และ นางสาวพัชยา เลาสุทแสน สาํนักงาน
สถิติแหงชาติ) ไดนําเสนอขอมูลเพื่อใหนํามาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหแนวโนมตอไป 

2.ผลกระทบดานการทองเท่ียวและการบิน  จํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติ ต้ังแตเดือน ม.ค. - ต.ค.2563 รวมท้ังสิ้น 6,692,775 คน 
เทียบกับป 2019 ท่ีมียอด 32,582,548 คน ลดลงไปถึง -79.46 % 
เฉพาะนักทองเท่ียวจากประเทศจีน ลดลงไปถึง 86.64% สาเหตุหลัก
มาจากการปดประเทศ ทําใหสายการบินตาง ๆ ไมสามารถขึ้นบินได
ตามปกติ และแมวาในระยะหลังจะเร่ิมมีการรับนักทองเท่ียวพิเศษ เขา
มาประเทศไทย ภายใตเงื่อนไขกักตัวใน ASQ (Alternative State 
Quarantine) สถานกักกันทางเลือกท่ีรัฐกําหนด แตยังมีจํานวนไมมาก
เทาไร และเม่ือมาเจอกับสถานการณโควดิจากตลาดกลางกุง ทําให
การเร่ิมเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติเขามาอีกคร้ัง ตองชะงักลงไป 

3.ผลกระทบดานการสงออก ยอดสงออกหดตัว ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย หรือ EXIM BANK ไดสะทอน
มูลคาสงออก ในเดือนพฤษภาคม 2563 ท่ีหดตัวถึง 22.5% ตํ่าสุดใน
รอบกวา 10 ป ผลักดันใหการสงออก 5 เดือนแรกของป 2563 หดตัว 
3.7% 
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4.ผลกระทบดานการศึกษา  สิ่งท่ีเห็นไดชัด เม่ือเกิดผลกระทบโค
วิด-19 ตอวงการการศึกษา คือ การเล่ือนการเปดภาคเรียน ตลอดจน
การสั่งปดสถานศึกษา เพราะดวยเหตุผลการเปนจุดรวมตัวมีความเสี่ยง
ตอการแพรระบาด แนนอนวามีผลกระทบตอเน่ืองตามมา 

5.ผลกระทบดานสขุภาพ เร่ืองนี้เปนปญหาโดยตรงของการ
ระบาดของโควิด-19 ท่ีสงผลตอมวลมนุษยชาติ ในเร่ืองสุขภาพวะ การ
ระบาดคร้ังนี้เปนมหาวิกฤติ ลาสุด (22 ธ.ค.) ยอดผูติดเช้ือ มากกวา 77 
ลานคน ยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมากกวา 1.7 ลานคน มาตรการภาครัฐ
ในการควบคุมการแพรระบาด รวมท้ังการปรับตัวของผูคน สงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนท่ัวโลก 
วตัถปุระสงคในการทําวจิยั 

 การศึกษาผลกระทบของอัตราการเติบโต ในป 2020 เทียบกับ 
2019 โดยอาศัยปจจัยกําไรสทุธิตอหุนและราคาหลักทรัพย ในชวง

วิกฤตไวรัสโควดิ-19 (Covid-19) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเชิง

เปรียบเทียบวา อัตราการเติบโตกําไรสุทธิตอหุน ( EPS GROWTH 

RATE ) ของ Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2020 กับป 2019 , Top 

10 หุนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว และ Top 10 หุน อุตสาหกรรม

พลังงาน ธุรกิจปโตเลียม  ท่ีไดผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 นั้นจะมี
ผลตอราคาหลังทรัพยอยางไรบาง 

สมมุตฐิานของงานวจิยั 

1.EPS Growth Rate ของ Top 10 หุน้ท่ีปรับตวัข้ึนสูงในปี 2020 มี
ผลกระทบกับราคาหลักทรัพย 

2.EPS Growth Rate ของ Top 10 หุน กลุมธุรกิจการทองเท่ียว
และสันทนาการ มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย  

3.EPS Growth Rate ของ Top 10 หุนบริษัทอุตสาหกรรม
พลังงาน ธุรกิจปโตเลียม มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย 



7 
 

 

 

ประโยชยที่คาดวาจะไดรบั 

กําไรสุทธิตอหุนเปนงบทางการเงินท่ีสามารถดูไดงายเพื่อการ
พิจารณาในการเลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภทน้ัน รวมท้ังรายได
หรือยอดขายก็เปนปจจัยรวมในการตัดสินใจลงทุนในการลงทุน
หลักทรัพยสําหรับนักลงทุนรายใหมท่ีมีความรูหรือไมมีความรู เพื่อ
นําไปประกอบในการตัดสินใจในการท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย จาก

การศึกษาในกรณีกรณีวิกฤตไวรัสโควดิ-19 (Covid-19)  นี้ 

การทบทวนวรรณกรรม 
1.1 ผลกระทบจากวกิฤตไวรสัโควดิ-19 (Covid-19)  

สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหรัฐบาลตอง
ใชมาตรการท่ีเขมขนเพื่อควบคุมการระบาด โดยไดเร่ิมใชมาตรการล็

อกดาวนในวันท่ี 26 มีนาคม ไปจนถึงสิน้เดือนเมษายนเปนอยางนอย 
สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก ซ่ึงมาตรการตางๆ นอกจากจะสงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตของเราแลว ยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกดวย 

1.2 มาตรการลอ็กดาวนสงผลตอสภาพคลองของธุรกจิ 
ในชวงการระบาดของไวรัส ภาคธุรกิจสวนใหญไมสามารถ

รักษายอดขายและกําไรไวได บางบริษัทอาจมีกําไรลดลงและเงินทุน
ลดลงอยางไรก็ตาม บริษัทท่ีมีสภาพคลองสูงจะผานพนสถานการณท่ี
ยากลําบากไปได วจิัยกรุงศรีจึงใชอัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพย
หมุนเวียนเปรียบเทียบกับหน้ีสินหมุนเวียน) ในปจจุบันมาประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทในระยะสั้น หากบริษัทมี
สินทรัพยหมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียนจะสะทอนวา บริษัทมี
ความสามารถในการชําระหนี้ในปจจุบัน ในขณะท่ีบริษัทท่ีมีสินทรัพย
หมุนเวียนตํ่ากวาหนี้สินหมุนเวียนอาจจะมีปญหาสภาพคลองอยาง
รุนแรงจากการหยุดชะงักของภาคธุรกิจ 

1.3 วิเคราะหปจจยัพืน้ฐาน 
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กําหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนรวมไปถึง

มูลคาของหลักทรัพย โดยจะวเิคราะหปจจัยพื้นฐานจะทําได 2 รูปแบบ

คือ 1) วิเคราะหแบบบนลงลาง (Top-Down Approach) กลาวคือ เร่ิม
วิเคราะหจากสภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป วิเคราะหอุตสาหกรรม 
ตลอดจนวิเคราะหบริษัท เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในอนาคต 2) วิเคราะหแบบลางขึ้นบน (Bottom-Up 

Approach) คือการวิเคราะหขอมูลรายบริษัทกอน จากน้ันนําบริษัทท่ีมี
ความนาสนใจไปวิเคราะหวานาลงทุนหรือไมโดยดูจากการ

อุตสาหกรรมท่ีบริษัทน้ันอยู รวมถึงสภาพเศรษฐกิจดวย (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557) การวิเคราะหหลักทรัพยตาม
ปจจัยพื้นฐานมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ (Economic Analysis) 

2) การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

3) การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis) 

1.4 ขอมลูทางบญัชกีาํหนดราคาหลกัทรพัย 
มีหลักฐานเชิงประจักษจํานวนมากท่ีระบุวาขอมูลกําไรทางบัญชี

เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีกําหนดราคาของหลักทรัพย โดย Ball and Brown 

(1968) พบวากําไรทางบัญชีเปนขอมูลท่ีนักลงทุนสามารถใช
ประโยชนในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ถึงแมวานักลงทุนจะใช

ขอมูลอยางไมมีประสิทธิภาพก็ตาม นอกจากนั้นแลว Beaver (1968) 
พบวานักลงทุนมีการปรับเปล่ียนการลงทุนในชวงท่ีมีการประกาศกําไร
ของบริษัท โดยอางอิงจากการเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นในชวงท่ีมีการประกาศกําไร กับชวงเวลาท่ีไมมีการ
ประกาศกําไร แตผูลงทุนแตละรายจะมีวิธีคาดคะเนอัตราผลตอบแทน
ในอนาคตท่ีแตกตางกันออกไป จึงสงผลใหมีการตอบสนองตอการ
ประกาศกําไรท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในประเทศ
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ไทยท่ีทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการประกาศกําไรสทุธิทางบัญชี
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีพบวา ขาวสารเกี่ยวกับกําไรท้ังขาวดีและขาวไมดีมี
ความสัมพันธเปนบวกกับการตอบสนองราคาของราคาหลักทรัพย 
ในชวงท่ีมีการประกาศกําไรสทุธิรายไตรมาส (นิ่มนวล เขียวรัตน

,2539) และงานวิจัยของ ปญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ (2545) ท่ี
ทําการศึกษาความสามารถขององคประกอบของมูลคาตามบัญชีและ
กําไรทางบัญชี พบวามูลคาตามบัญชีและกําไรทางบัญชีมี 
ความสามารถรวมกันในการอธิบายราคาหลักทรัพย แตกําไรทางบัญชี
สามารถอธิบายไดดกีวา 

1.5 ประสทิธภิาพของตลาดทนุ 

ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) กลาวถึง
ความสามารถของราคาหลักทรัพยในการสะทอนขอมูลและขาวสาร
ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงกอใหเกิดอุปสงคและอุปทานใน
หลักทรัพยซ่ึงสะทอนผลออกมาในรูปของราคาตลาดของหลักทรัพย 
ณ ขณะนั้น กลาวคือไมมีผูใดสามารถทํากําไรท่ีมากกวาปกติ 

(Abnormal Return) ไดโดยตลาดจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือราคา

หลักทรัพยสะทอนขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึงไดท้ังหมด (Fama, 

1970) จากการวิเคราะหขอมูลและขาวสารตาง ๆ โดยจะแบง

ประสิทธิภาพของตลาดออกเปน 3 รูปแบบตามความสามารถของการ
สะทอนขอมูล 

1.6  แนวคดิและพฤตกิรรมทางการลงทนุของ Benjamin Graham 
Benjamin Graham (1894-1976) บิดาแหงการลงทุนแบบเนน

คุณคา โดยการลงทุนของ Benjamin Graham มี ผลตอบแทนเฉล่ีย

ตอปอยูท่ี 17.6% ในขณะท่ีตลาดมีผลตอบแทนเฉล่ียอยูท่ี 10.1% ซ่ึง
สามารถสรุปแนวคิดและพฤติกรรมการลงทุนได 
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2.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วของ 
ณัฏฐวรรณ บัวทอง , 2562 การศึกษานี้ไดทําการศึกษาอัตรา

ผลตอบแทนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีไดรับ

การคัดเลือกเปนสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
เปรียบเทียบกับบริษัทจากกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและเปนสมาชิก 

SET100   เพื่อทดสอบวาอัตราผลตอบแทนของบริษัทท้ังสองกลุมมี
ความแตกตางกันหรือไม โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลัง

ต้ังแตป พ.ศ.2559-2561 รวมเปนขอมูลท้ังหมด 186 ชุด และนํามา

วิเคราะหสถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics Analysis) และ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) โดยมี
การกําหนดตัวแปรตามเปนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ตัวแปร

อิสระเปนตัวแปรหุน ไดแกการเปนบริษัทใน DJSI และการไมเปน

บริษัทใน DJSI ตัวแปรควบคุม ไดแกอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

(ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ROE) อัตราราคาตลาด

ตอราคาตามบัญชี( P/BV) อัตราก าไรสุทธิตอหุน(Earnings per 

Share : EPS) อัตราสวนราคาตลาดตอก าไร(P/E) อัตราผลตอบแทน

จากเงินปนผล(Dividend Yield) และอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐ(Exchange Rate THB/USD) 

ทวีชัย เวชคุณานุกูล, อรไท ช้ัวเจริญ ,และ พรมนัส สิริธรังศร 

(2561) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
ราคาหุนสามัญในธุรกิจหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภค ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2551-

2560 ผลการศึกษาพบวา การเปล่ียนแปลงของราคาหุนสามัญบริษัท
ในกลุมธุรกิจดังกลาว มีความสัมพันธกับ อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) อัตรา
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กําไรสุทธิตอหุน (EPS) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) อัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E) อัตราสวนราคาตลาดตอกําไร (P/E) 

และอัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางการบัญชีตอหุน (P/BV) ตามแต

ละประเภทการประกอบธุรกิจ แตอัตรากําไรสุทธิตอหุน (EPS) เปน
อัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของราคาหุนในกลุม
ธุรกิจดังกลาวมากท่ีสุด 

ภัทรวดี ธีระวรรณคงศิริ,2561 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนช้ันนําระดับโลกท่ีมีผลตอการ
ตัดสนิใจและความสําเร็จของนักลงทุนไทยในตลาดหุน โดย
ทําการศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนช้ันนําระดับ

โลกจํานวน 4 ทาน ไดแก Anthony Bolton, Philip Fisher,Benjamin 

Graham และ John Neff และสํารวจวานักลงทุนรายยอยในตลาดหุน
ไทยมีพฤติกรรมการลงทุนเหมือน และ/หรือ ใกลเคียงกับนักลงทุนช้ัน
นําระดับโลกทานใด และเม่ือมีแนวคิดและพฤติกรรมการลงทุนแบบ
ดังกลาวแลว จะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉล่ียตอปสูงกวา
ผลตอบแทนเฉล่ียตอปของตลาดหลักทรัพยหรือไม 

อาภากร วนเศรษฐ ,2559 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลกระทบอัตราสวนทางการเงินตอราคาหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย 2 ประเทศในอาเซียน ท่ีมีมูลคาทางตลาดใกลเคียง
กัน และเปนกลุมตลาดหุนเอเชียท่ีมีแนวโนมดี ซ่ึงประกอบดวย ประเทศ
ไทยและประเทศอินโดนีเซีย อัตราสวนท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
กําไรสุทธิตอหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวน
ราคาตลาดตอกําไร การศึกษานี้ไดวิเคราะหขอมูลหุนท่ีมีมูลคาทาง

ตลาด 100 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพยท้ังสองประเทศ ระหวางป 

พ.ศ. 2554 - 2558 โดยใหการวิเคราะหสมการถดถอยเชงิเสนแบบพหุ 
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ผลการศึกษาพบวา กําไรสุทธิตอหุนมีผลกระทบเชิงบวกกับราคา
หลักทรัพยอยางชัดเจน 

2.2 กรอบแนวความคดิ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด 

ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลกระทบอัตราการเติบโตของ
หลักทรัพย ในป 2020 เทียบกับ 2019 โดยอาศัยปจจัยหลักทรัพย 

ในชวงวิกฤต Covid-19 ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสมัพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดการวิจัย 
แสดงภาพดังตอไปน้ี 

ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบทางการเงิน 

1. EPS Growth Rate Top 10 หุน้ท่ี

ปรับตวัข้ึนสูงในปี 2020 

ผลกระทบของอตัราการ

เติบโต ในปี 2020 เทียบ

กบั 2019 โดยอาศยั

ปัจจยัหลกัทรัพย ์ในช่วง

วกิฤต Covid-19 

- ราคาหลกัทรัพย ์

 

EPS Growth ของอุตสหากรรมท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจาก Covid-19  

1. Top 10 หุน้ในกลุ่มของบริษทัธุรกิจ

การท่องเท่ียวและสนัทนาการ ใน

ตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 

2. Top 10 หุน้ในกลุ่มของบริษทัธุรกิจ

พลงังานและสาธารณูปโภค ธุระกิจปิ

โตเลียม ในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 
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3.1 ระเบยีนและวิธวีจิยั 
การศึกษาผลกระทบอัตราการเติบโตของหลักทรัพย ในป 2020 

เทียบกับ 2019 โดยอาศัยปจจัยหลักทรัพย ในชวงวิกฤตไวรัสโควดิ-

19 (Covid-19) มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย เปนการศึกษาท้ังใน
เชิงพรรณนา โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ และการศึกษา
เชิงปริมาณโดยใชเคร่ืองมือทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธดงักลาว 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชคือ Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2020 

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (DELTA : บริษัทเดลตา 

อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) , W : บริษัท วาว แฟค

เตอร จํากัด (มหาชน) , TFI : บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด 

(มหาชน) , SINGER : บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) , 

AS : บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) , RCL : 

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) , SFLEX : บริษัท สตารเฟล็กซ 

จํากัด (มหาชน) , APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) , ZIGA : บริษัท ซิกา อินโนเวช่ัน จํากัด (มหาชน) , STA : 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) )   

10 หุนในกลุมของบริษัทธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
เลือก 10 อันดับแรกท่ีใหอัตราสวนเงินปนผลตอบแทนสูงจากการจัด
อันดับในหมวดธุรกิจบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( 
CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) , ERW : 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) , SHR : บริษัท เอส โฮเทล 
แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) , GRAND : บริษัท แกรนด แอสเสท 
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โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด(มหาชน) , VRANDA : บริษัท วีรัน
ดา รีสอรท จํากัด (มหาชน) , DTC : บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) , 
LRH : บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) , ASIA : 
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) , SHANG : บริษัท แชงกรี-ลา 
โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) , ROH : บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) )  

10 หุนในกลุมของบริษัทธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เฉ

พระธุระกิจปโตเลียม เลือก 10 อันดับแรกท่ีใหอัตราสวนเงินปน
ผลตอบแทนสูงจากการจัดอันดับในหมวดธุรกิจบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ( PTT : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) , 

PTTEP : บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) , 

PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) , IRPC : บริษัท ไออาร

พีซี จํากัด (มหาชน) , , TOP : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) , 

SPRC : บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน), ESSO : 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) , BCP : บริษัท บางจาก 

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) , TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร 

จํากัด (มหาชน) , BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ) 

3.3 การเกบ็รวบรวมขอมูล 

สําหรับขอมูลหามาจากเว็บไซต https://www.finnomena.com/ 

ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีมีขอมูลท่ีสามารถดูยอนหลังได  5 ป หรือ 40 ไตรมาส 

ขอมูลท่ีมีตามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) น้ันคือ ขอมูล

อัตราผลตอบแทนตอหุน (EPS) และราคาหลักทรัพย ท่ีรวบรวมมานั้น 
เปนราคาท่ีจริงท่ีอยูในตลาดจริง จึงเปนประโยชนในการเลือกใช



15 
 

 

ขอมูลท่ีมี เพราะจะใชขอมูลเพื่อนํามาเปรียบเทียบในป 2019 และ 
2020 

3.4 วิธดีาํเนนิงานวจิยั 

1)นําขอมูลงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ ท่ีได
ขอมูลมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนําขอมูลท่ีตองใชมา

จัดเรียงเพื่อในไปคํานวณโดยใชโปรแกรมทางสถิติ(SPSS) 

2)นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation 

Coefficient) เปนการวัดคาระดับความสัมพันธขั้นตนระหวางตัวแปร
อิสระท้ังหมด เพื่อดูวาจะมีปญหาภาวะรวมเสนพหุคูณ 

(Multicollinearity) หรือกลาวคือตัวแปรอิสระมีปญหามีความสัมพันธ
กันในระดบัสูง โดยดูไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ซ่ึงจะมี

คาต้ังแต -1 ถึง 1 ซ่ึงหากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันมีคาเขา

ใกล 1 หรือ -1 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับสงู แตหาก

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันมีคาเขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรมี
ความสัมพนัธกันในระดับตํ่าในสวนของเคร่ืองหายนั้นบอกถึงทิศทาง
ความสัมพันธ หากเคร่ืองหมายเปนบวกแสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธ
ในทิศทางบวก แตหากเคร่ืองหมายเปนลบ แสดงวาตัวแปรมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ท้ังนี้หากตัวแปรมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเพียรสัน 0.70 ขึ้นไป แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันใน

ระดับสูง ซ่ึงอาจเกิดปญหาภาวะรวมเสนพหุคูณ (Multicollinearity) ซ่ึง

อาจทําใหผลการวิเคราะหสมการถดถอยไมถูกตอง (Anderson et al, 

2002) 

3)วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง
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การเงินตาง ๆ กับราคาหลักทรัพย ท้ังนี้จะทําการวิเคราะหผลจากการดู

คาสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) และคาสัมประสิทธ์ิมาตรฐาน 

(Standardized Coefficient) ซึ่งท่ีตองดูคา Standardized 

Coefficient ดวย เพื่อทําใหทราบวาตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลตอตัว
แปรตามมากกวากัน ในกรณีท่ีมีตัวแปรอิสระหลายตัวท่ีมีหนวยวัด
ตางกันอยูในสมการ 

4. การวเิคราะหขอมูล 
ในบทน้ีจะกลาวถึงผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลผลกระทบทาง

การเงินจากคาของ อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในแตละไตรมาส
ของป 2019 , 2020 และสวนตางของป 2020 กับ 2019 ท่ีทําใหมีผล
ตอราคาหลักทรัพย นํามาเปรียบเทียบราคาหลักทรัพบในชวงวิกฤต
กราระบาดไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ของ Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้น
สูงในป 2020 , Top 10 หุนกลุมการทองเท่ียวและสันทนาการ  และ 
Top 10 หุนกลุมพลังงาน ธุรกิจปโตเลียม ในตลาดตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(SET)  นําอัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) นํามา
วิเคราะหเปรียบเทียนและหาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ชวงวิกฤตไวรัสโควดิ-19 (Covid-19)  
4.1 ผลการวิเคราะหขอมลูทางสถติพิรรณนา 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive 
Analysis) ของหุนท่ีมาแรง Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2020 
พบวา จากตัวแปรท้ังหมด 8 ตัวสามารถบรรยายไดดังนี ้
1.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.0440 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32579 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.87 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.41 
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2.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 2 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.1070 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2190 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.70 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.02 
3.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 3 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.0520 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2116 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.50 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.37 
4.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 4 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.0360 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1263 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.30 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.20 
5.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.1680 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2527 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.69 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.04 
6.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 2 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.3310 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5027 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 1.62 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.03 
7.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 3 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.4430 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7179 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 2.12 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.03 
8.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 4 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.7170 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1415 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 3.58 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.02 

การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) ของ 
Top 10 หุนกลุมการทองเท่ียวและสันทนาการ พบวา จากตัวแปร
ท้ังหมด 8 ตัวสามารถบรรยายไดดังนี ้
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1.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.3840 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5572 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 1.81 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.01 
2.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 2 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.0280 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3227 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.79 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.51 
3.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 3 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.1170 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4332 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 1.18 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี  -0.52 
4.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 4 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.5120 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8655 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 2.72 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.06 
5.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.0880 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3230 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.99 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.10 
6.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 2 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี -0.6840 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9833 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.00 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -3.30 
7.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 3 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี -0.4920 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5268 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี -0.03 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -1.65 
8.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 4 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี -0.9220 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.9037 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 0.02 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -6.26 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) ของ 
Top 10 หุนกลุมพลังงาน ธุรกิจปโตเลียม พบวา จากตัวแปรท้ังหมด 8 
ตัวสามารถบรรยายไดดังนี ้
1.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.6690 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9193 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 3.03 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี 0.00 
2.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 2 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.6810  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.0329 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 3.33 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.27 
3.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 3 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.5080 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8384 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 2.67 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.38 
4.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 4 ของป 2019 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.3950 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8673 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 2.68 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.54 
5.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.2060 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9755 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 2.14 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -1.82 
6.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 2 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.2760 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4686 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 1.08 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี -0.73 
7.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 3 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.4720 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5701 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 1.79 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี 0.03 
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8.อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 4 ของป 2020 มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 0.3960  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4226 โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุด
อยูท่ี 1.47 และคาตํ่าท่ีสุดอยูท่ี 0.05 
4.2 วิเคราะหขอมลูทางสถติอินมุาน  

กอนท่ีจะทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple 

regression) ผูวิจัยไดทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 

(multicolinearity) โดยวิธีการทดสอบหาความสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson Correlation)  

วิธีการทดสอบหาความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Correlation) ของ Top 10 หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2019 และ ป 2020 
พบวา ตัวแปรท่ีมีคา Pearson correlation มากกวา0.70 คือ 
EPS_Q119 , EPS_Q219 , EPS_Q319 , EPS_Q419 , 
EPS_Q120 , EPS_Q220 และ EPS_Q320 แสดงวาตัวแปรดังกลาว
มีความสัมพันธระหวางกันคอนขางสูงแสดงใหเห็นวาตัวแปรดังกลาว
เกิดปญหา Multicollinearity อยางไรก็ตามผูวิจัยจะไดทําการทดสอบ
ปญหา Multicollinearityโดยวิธีการทดสอบความสัมพันธของ 
Variance Inflation Factor ( VIF ) ในสมการ Multiple regression 
ในลําดับตอไป 
4.3 การวเิคราะหสมการถดถอยเชงิเสนแบบพห ุ(Multiple Linear 
Regression) 

1) ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10 
หุนท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2019 จากการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอย
มาตราฐาน (Standardized Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนไตร
มาสท่ี 2  (EPS_Q219) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ
แลวคา Sig นั้น < 0.05 แสดงวามีผลตอราคาหลักทรัพย 
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ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10 หุน
ท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2020 จากการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอย
มาตราฐาน (Standardized Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนไตร
มาสท่ี 4  (EPS Q4 2020) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุแลวคา Sig นั้น < 0.05 แสดงวามีผลตอราคาหลักทรัพย 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10 หุน
ท่ีปรับตัวขึ้นสูงในป 2020 เปรียบเทียบกับป 2019 ท่ีมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงเสนแบบพหุแลวคา Sig นั้น > 0.05 แสดงวาไมมีผลตอราคา
หลักทรัพย 

2) ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10  
หุนในกลุมธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ ป 2019 ท่ีมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig <0.05) คือ 
ไมมีผลตอราคาหลักทรัพย 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10  หุน
ในกลุมธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ ป 2019 ท่ีมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig <0.05) คือ ไมมีผลตอ
ราคาหลักทรัพย 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10  หุน
ในกลุมธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ ป 2020  เปรียบเทียบกับป 
2019 จากการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 
(Standardized Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนไตรมาสท่ี 2  
(EPS_Q2ComPar) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ
แลวคา Sig นั้น < 0.05 แสดงวามีผลตอราคาหลักทรัพย  

3) ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 
(Standardized Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนไตรมาสท่ี 2  
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(EPS_Q219) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุแลวคา 
Sig นั้น < 0.05 แสดงวามีผลตอราคาหลักทรัพย แตไมนํามาใช
เน่ืองจากมีคา VIF ท่ี มากกวา 10 แสดงวามีปญหาเร่ือง 
Multicollinearity  

ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 
(Standardized Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนไตรมาสท่ี 3  
(EPS Q320) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุแลวคา 
Sig นั้น < 0.05 แสดงวามีผลตอราคาหลักทรัพย 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุของ Top 10 หุน
ในกลุมธุรกิจพลังงาน ธุระกิจปโตเลียม ป 2020 กับป 2019 นํามา
เปรียบเทียบกัน ท่ีการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 
(Standardized Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนไตรมาสท่ี 2  
(EPS_Q2ComPar) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ
แลวคา Sig นั้น < 0.05 แสดงวามีผลตอราคาหลักทรัพย  
5.สรปุผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

สมมุติฐานท่ี 1. EPS Growth Rate ของ Top 10 หุนท่ีมาแรง

ในป 2020 มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย 

ในป 2019 จากการนําขอมูลกําไรสุทธิตอหุน (EPS) มา

วิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน(Standardized 

Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคา

หลักทรัพยของ Top 10 หุนตัวนี้มีเพียงไตรมาสท่ี 2 มีคา Sig < 0.05 
แสดงวาท่ีมีผลกับราคาหลักทรัพย  

ในป 2020 จากการนําขอมูลกําไรสุทธิตอหุน(EPS) มาวิเคราะห

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน (Standardized Coefficient) 
พบวา กําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยของ
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Top 10 หุนตัวนี้มีเพียงไตรมาสท่ี 4 มีคา Sig < 0.05 แสดงวาท่ีมีผล
กับราคาหลักทรัพย แตในทิศทางตรงกันขาม  

เม่ือนําขอมูล Earnings per share (EPS) ของป 2020 
เปรียบเทียบกับป 2019 มาวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 

(Standardized Coefficient) พบวา Sig > 0.05 แสดงวาไมท่ีมีผลกับ
ราคาหลักทรัพย 

สมมุติฐานท่ี 2 EPS Growth Rate ของ 10 หุน กลุมธุรกิจการ
ทองเท่ียวและสันทนาการ มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย 

ในป 2019 จากการนําขอมูล Earnings per share (EPS) มา

วิ เค ราะห สั ม ป ระสิ ท ธ์ิก ารถ ด ถ อย ม าต ราฐาน  (Standardized 

Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุน Sig > 0.05 แสดงวาไมท่ีมีผลกับ
ราคาหลักทรัพย 

 

 ในป 2020 จากการนําขอมูล Earnings per share (EPS) มา

วิ เค ราะห สั ม ป ระสิ ท ธ์ิก ารถ ด ถ อย ม าต ราฐาน  (Standardized 

Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุน Sig > 0.05 แสดงวาไมท่ีมีผลกับ
ราคาหลักทรัพย 

เ มื อ นํ า ข อ มู ล  Earnings per share (EPS) ข อ ง ป  2 0 2 0 
เปรียบเทียบกับป 2019 มาวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 

(Standardized Coefficient) พบวา มีเพียงไตรมาสท่ี 2 , 3 และ 4 ที่มี
ความสันพันธท่ีสอดคลองกับราคาหลักทรัพย ตามท่ีไดต้ังสมมุติฐานไว 

แตจากการทดสอบ Multicollinearity แบบ VIF พบวาตัวแปรอิสระ 

EPS_Q2ComPar  มีคา VIF  = 2.973 ซ่ึงนอยกวา 10 แสดงวาไมมี

ปญหาเร่ือง Multicollinearity วาตัวแปรท่ีเหลือมีคาสูงเกินเพราะเม่ือ
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เปรียบเทียบกันแลว EPS ของไตรมาสท่ี 2  Sig < 0.05 แสดงวาท่ีมีผล
กับราคาหลักทรัพย 

สมมุ ติฐาน ท่ี  3 EPS Growth Rate ของ Top 10 หุนบริษัท
อุตสาหกรรมพลังงาน ธุระกิจปโตเลียม มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย 

ใน ป  2 0 1 9  จ าก ก ารนํ าข อ มู ล  Earnings per share (EPS) ม า

วิ เค ราะห สั ม ป ระสิ ท ธ์ิก ารถ ด ถ อย ม าต ราฐาน  (Standardized 

Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคา

หลักทรัพยของ Top 10 หุนบริษัทอุตสาหกรรมพลังงาน ธุรกิจปโต

เลียม น้ี มี เพียงไตรมาสท่ี  2 Sig < 0.05 แสดงวาท่ี มีผลกับราคา
หลักทรัพย  

 ในป 2020 จากการนําขอมูล Earnings per share (EPS) มา

วิ เค ราะห สั ม ป ระสิ ท ธ์ิก ารถ ด ถ อย ม าต ราฐาน  (Standardized 

Coefficient) พบวากําไรสุทธิตอหุนท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคา

หลักทรัพยของ Top 10 หุนบริษัทอุตสาหกรรมพลังงาน ธุรกิจปโต

เลียมนี้ มี เพียงไตรมาสท่ี  3 Sig < 0.05 แสดงวา ท่ี มีผลกับราคา
หลักทรัพย  

เ มื อ นํ า ข อ มู ล  Earnings per share (EPS) ข อ ง ป  2 0 2 0 
เปรียบเทียบกับป 2019 มาวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตราฐาน 

(Standardized Coefficient) พบวา มีเพียงไตรมาสท่ี 2 Sig < 0.05 
แสดงวาท่ีมีผลกับราคาหลักทรัพยเชิงลบ  

ขอจาํกดังานวจิยั 

เน่ืองดวยงานวิจัยในคร้ังนี้มีเวลาท่ีกระชันชิด และเวลานอย ทํา

ใหงานวิจัยอาจจะไมสมบูรณและสืบเน่ืองจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 
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(Covid-19) ทําใหรายไดของบริษัทเปล่ียนแปลงไปมาก อาจจะใหเกิด
ความผิดพลาดในการวิจัยได 

ขอเสนอแนะ  

กําไรสุทธิตอหุนเปนเพียงสวนหน่ึงในปจจัยท่ีจะใหนํามา
วิเคราะหราคาหลักทรัพย แตหากจะมีผลกระทบทางดานอ่ืนนํามา
วิเคราะหดวย เชน เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ อัตราดอกเบี้ย เปนตน หรืออาจจะนําหลักทรัพย

ในกลุมอ่ืน เชน Topของพัฒนาอสังหาริมทรัพยนํามาวิเคราะห ดวยใน
คร้ังถัดไป 

เอกสารอางองิ 

ณัฏฐวรรณ บัวทอง , 2562 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี
ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิก DOW JONE SUSTAINABILITY 
INDICES กับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการบริหารการเงิน คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทวีชัย เวชคุณานุกูล, อรไท ช้ัวเจริญ ,และ พรมนัส สิริธรังศร 
(2561) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
ราคาหุนสามัญในธุรกิจหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภค ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2551-
2560  คณะ บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ภทัรวดี ธีระวรรณคงศิร , 2561  การศึกษาพฤติกรรมนักลงทุน
ชั้นนําระดับโลกท่ีมีผลตอการตัดสินใจและความสําเร็จของนักลงทุน
ไทยในตลาดหุน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาภากร วนเศรษฐ , 2559  ผลกระทบอัตราสวนทางการเงินตอ
ราคาหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย: กรณีประเทศไทย
และอินโดนีเซีย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการ
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บริหารการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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