
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   441

 

ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อความผิดพลาดของการพยากรณ์กาํไร 

ในบทวิเคราะห์หลักทรพัย์ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

Factors Affecting Earnings Forecast Errors in Security Analysis Reports in  

The Stock Exchange of Thailand 

พชิร วัฒนาวิทวัส* และสิริเกียรติ รชัชุศานติ** 

บทคัดย่อ 

 งานศึกษานี้ เป็นการศึกษาถึงทิศทางและระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในบทวิเคราะห์

หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผิดพลาด

ดังกล่าว โดยทําการศึกษาบทวิเคราะห์ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 459 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 

ทิศทางของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรตอ่หุ้นในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (FE) โดยเฉลี่ยตํ่ากว่ากําไรต่อหุ้นที่เกิดข้ึน

จริง 4.07% และ พบว่าระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้น (AFE) มีความผิดพลาดถึง 64.03% 

โดยเฉพาะจากค่ากําไรต่อหุ้นที่ เกิดขึ้นจริง นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์สมการถดถอยโดยใช้การวิเคราะห์แบบ  

Panel Data fixed effects พบว่า ปัจจัยจํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์ ขนาดของ

บริษัท การเปลี่ยนแปลงกําไรของบริษัทในระยะเวลา 4 ปี และ อัตราผลตอบแทนของตลาดรายปี มีผลในทางลบต่อระดับ

ของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว

สามารถช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลดลงได้  

ABSTRACT 

 The purpose of this research is the study of trends, levels, and factors which affect to the earnings forecast 

errors in security analysis reports in The Stock Exchange of Thailand. By regression  analysis, this study bases on 

459 samples of registered information in The Stock Exchange of Thailand from 2011 to 2013.The research reveals 

that the trend of earnings forecast errors (FE) is lower than actual earning per share 4.07% . It also found that the 

level of earning forecast error (AFE)  is equal to 64.03%  especially from actual earning per share.  According to 

regression analysis by using Panel Data fixed effects, number factor of security analysis reports, frequency of 

correcting analysis, company size, company’s profit variation in four years, and annual rate of return adversely affect 
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on the level of earning forecast error significantly.  These can reduce the error from earning forecast in security 

analysis reports. 

 

บทนํา 

 เน่ืองจากการลงทุนมีความเสี่ยง การที่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หนึ่งๆ ต้องมีการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆ ด้านได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นและในอนาคต ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ

ตัวธุรกิจ ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ปัจจัยทางด้านเทคนิค และข่าวสารที่เกี่ยวโยง นอกจากนั้น 

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์กําไรของนักวิเคราะห์จะมีความแม่นยําและความน่าเชื่อถือมากเพียงใดขึ้นอยู่

กับหลายปัจจัย 

นอกจากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาการศึกษาของ Allen et al. (1997) พบว่า จํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

และความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย ์

Bhushan (1989) ให้เหตุผลว่าจํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์นัน้ ข้อมูล

ข่าวสารที่หลักทรัพย์นั้นเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะชน และความชํานาญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้นๆ ดังนั้นการที่

หลักทรัพย์ใดมีผู้ออกบทวิเคราะห์จํานวนมากเป็นผลให้ช่วยลดความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส่งผลให้ความ

ผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นลดลงดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผิดพลาดของการ

พยากรณ์กําไรในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย จํานวนของบทวิเคราะห์

หลักทรัพยแ์ละ ความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษามาก่อน ร่วมกับปัจจัย ขนาดของบริษัท 

อายุของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของกําไรของบริษัท อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม และ ผลตอบแทนราย

ปีของตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการทดสอบด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย แบบ Panel Data Fixed Effects 

แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดเกี่ยวกับความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร แสดงถึงสถานการณ์ซึ่งในบางตัวแทนมีข้อมูลข่าวสาร

มากกว่าอีกตัวแทนหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์เดียวกัน เม่ือมีบุคคลตกลงทําสัญญากัน สถานการณ์นี้เรียกว่า 

Adverse Selection Akerlof (1970) นําเสนอตัวอย่างของผู้ขายที่มีข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณภาพของรถยนต์มือสองที่จะขาย 

และผู้ซื้อต้องการที่จะได้รับรถแต่มีความต้องการที่จะซื้อรถยนต์คันนั้นด้วย ราคาที่ยุติธรรมซึ่งคือราคาที่สอดคล้องกับ

คุณภาพของรถ ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยทุกสาขาของเศรษฐศาสตร์และการเงิน  

และในที่นี้จะเน้นถึงลักษณะของกลไก หรือ สถาบันที่สามารถบรรเทาความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร ในการศึกษานี้

บริษัทที่เป็นผู้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ช่วยลดความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารภายใน

ตลาดหลักทรัพย์ลงได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีอยูใ่นตลาดนํามาวิเคราะห์จัดลําดับตามคุณภาพของบริษัท

ต่างๆ และจัดทํา ออกมาเป็นบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน  
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลประเภท (Panel Data) ในช่วงปี 2554 – 2556 โดยจัดทําฐานข้อมูลในโปรแกรม 

Microsoft Excel สําหรับตัวแปรต่างๆ 

1. ข้อมูลจํานวนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ NOEij	รายปีของแต่ละบริษัท จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. 

ช่วงเวลาตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลจํานวนครัง้ทัง้หมดของการออกบทวิเคราะห์จาก นักวิเคราะห์ทุก

สถาบันรวมกันใน 1 ป ี

2. ข้อมูลความถี่ในการแกไ้ขบทวิเคราะห์ REVij จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

ถึง พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทั้งหมดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นของบริษัท 

3. ข้อมูลกําไรต่อหุน้ จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2556  

4. ข้อมูลการพยากรณ์กําไรต่อหุ้น จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง  

พ.ศ. 2556 โดยใช้ค่าเฉลี่ย จากการพยากรณก์ําไรตอ่หุ้นทั้งหมด 

5. ข้อมูลกําไรต่อหุน้ 4 ปีย้อนหลัง VARIATij จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. ช่วงเวลาตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2551 ถึง 

พ.ศ. 2556 

6. ข้อมูลขนาดของบริษัท SIZEij จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. วัดจากจํานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ คูณ ด้วยราคาปิด ณ วันสิ้นปีของปนีั้นๆ 

7. ข้อมูลอายุของบริษัท AGEij จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P. โดยใช้อายุเป็นรายปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้ง

บริษัท 

8. ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของตลาดรายป ีMKTRTNj จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P 

9. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDPj จากฐานข้อมูล Bloomberg L.P 

นําข้อมูลที่จัดเตรียม มาประมวลผลโดยการทดสอบสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและ

ตัวแปรอิสระโดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณ 

           AFEij=β0
+β

1
NOEij+β2

REVij+β3
SIZEij+β4

AGEij+β5
VARIATij+β6

GDPj+β7
MKTRTNj+εij   (1) 

ตารางที่ 1 แสดงค่าอธิบายและทศิทางความสมัพันธ์ของตัวแปรตามที่ใช้ในการศกึษา 

ตัวแปรตาม คําอธิบาย ทิศทางความสัมพันธ์

AFE ระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์  

NOE จํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ - 

REV ความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ - 

SIZE ขนาดของบริษัท - 

AGE อายุของบริษัท - 

VARIAT การเปลี่ยนแปลงของกําไรของบริษัทในระยะเวลา 4 ปี + 
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GDP อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ + 

MKTRTN ผลตอบแทนรายปีของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย + 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการวิ เคราะห์ทิศทางและระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์ กํ าไรต่อหุ้ นดั งตารางที่  2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ทิศทางและระดับของความผดิพลาด 

ตัวแปร Mean Median Maximum Minimum
Std. 

Dev. 
Skewness Kurtosis obs

FE -0.04 -0.02 36.12 -31.00 3.09 1.04 89.89 459

AFE 0.64 0.11 36.12 0.00 3.03 9.15 92.22 459

 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้น (FE) เท่ากับ -0.04% 

หมายถึงนักวิเคราะห์มีการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในทิศทางบวก จึงทําให้ค่าที่ได้จากการพยากรณ์มีค่าสูงเกินจริง และ

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลระดับความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้น (AFE) เท่ากับ 0.64% บ่งบอกถึงระดับของความ

ผดิพลาดในการพยากรณก์ําไรต่อหุน้ 

 ผลการศึกษา จากการประมวลผลข้อมูลตามสมการที่ (1) โดยวิธี Cross-Section Fixed Effect กับเทคนิค 

Coefficient Covariance Method ในรูปแบบ White Cross-section เพื่อลดปัญหาการเกิดความไม่คงที่ของความผิดพลาด 

Autocorrelation และ ความไม่คงที่ของความแปรปรวน Heteroscedasticity จากกลุ่มตัวอย่าง 459 ตัวอย่าง ผลที่ได้จาก

การจากการวิเคราะห์สมการถดถอย สามารถแสดงได้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอย 

Variable PANEL NOE (4) PANEL REV (5) PANEL (6) 

C 
-13.8467

(2.5869) 

-8.3418

(1.0428) 

-16.2512 

(2.9612) 

NOE 
-0.0030***

(0.0002)
- 

-0.0039*** 

(0.0003) 

REV - 
-0.2052***

(0.0513) 

-0.5063*** 

(0.1212) 

SIZE 
-0.1541***

(0.0570) 

-0.1061**

(0.0455) 

-0.2154** 

(0.1002) 

AGE 
4.9507***

(0.9393) 

3.0394***

(0.4449) 

5.9643*** 

(1.2023) 
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Variable PANEL NOE (4) PANEL REV (5) PANEL (6) 

VARIAT 
-0.0561**

(0.0245) 

-0.0307

(0.0277) 

-0.0467** 

(0.0208) 

GDP 
5.6804***

(1.3471) 

2.2955***

(0.2833) 

5.8354*** 

(1.5111) 

MKTRTN 
-0.8712***

(0.1557) 

-0.3711***

(0.0267) 

-0.8833*** 

(0.1416) 

R-squared 0.6216 0.6004 0.6973 

Adjusted R-squared 0.4223 0.3900 0.5363 

F-statistic 3.1191 2.8534 4.3318 

Prob (F-statistic) 0.0000 0.0000 0.0000 

S.E. of regression 1.9819 2.0019 2.0524 

Mean dependent 1.6626 1.8540 1.7080 

S.D. dependent  2.8135 2.5232 3.5404 

Durbin-Watson  2.5722 2.7428 2.5409 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์หลักทรัพย ์

กับ ความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ แบบ Panel Data Fixed Effects ในแบบจําลองที่ 

6 พบว่า ตัวแปรจํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (NOE) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.0039 ตัวแปรความถี่ในการแก้ไข

จํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (REV) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.5063 ตัวแปรควบคุม ขนาดของกิจการ (SIZE)  

มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.2154 ตัวแปรความผันผวนของกําไรต่อหุ้น (VARIAT) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.0467  

และ ตัวแปรผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (MKTRTN) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.8833 แสดงว่า จํานวนของ 

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (NOE) และ ความถี่ในการแก้ไขจํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (REV) ตัวแปรควบคุม  

ขนาดของกิจการ (SIZE) ตัวแปรความผันผวนของกําไรต่อหุ้น (VARIAT) ตัวแปรผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ์

(MKTRTN) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญกับระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้น

ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในขณะที่ ตัวแปรควบคุมอายุของกิจการ (AGE) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 5.9643 และ ตัวแปร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 5.8354 แสดงว่า ตัวแปรควบคุมอายุของกิจการ 

(AGE) และ ตัวแปรข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญกับ

ระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   446

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของความผดิพลาดในการพยากรณ์กําไร (FE) เท่ากับ -0.0407 ในที่นี้มีค่าเป็น ลบ ซึ่งหมายถึงนักวิเคราะห์

มีการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในทิศทางบวก ทําให้ค่าที่ได้จากการพยากรณ์มีค่าสูงเกินจริง นอกจากนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยของ

ข้อมูลระดับความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้น (AFE) คือ 0.6403 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับของความผิดพลาดในการ

พยากรณ์กําไรต่อหุน้ และเมื่อทําการแบง่จํานวนค่าสัมบูรณ์ของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นออกเป็น 6 ช่วง 

พบว่าระดับของความผิดพลาดที่พบในแต่ละช่วงน้ัน ระดับของความผดิพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุน้นั้นมีค่ามากที่สุด

ในช่วง 0.00 – 0.19 ซึ่งเป็นช่วงที่มีระดับตํ่าสุดของข้อมูลที่ได้เป็นจํานวน 302 ครั้ง จากจํานวนทั้งหมด 459 ครั้งคิดเป็น

ร้อยละ 65.80 แสดงให้เห็นว่าระดับของความผิดพลาดโดยรวมอยู่ในระดับต่ํา 

ผลการศึกษาในเร่ืองทศิทางของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไร พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษา

ของ พรทพิย ์ไทยประเสริฐ (2549) Arthur et al. (1997) Higgins (1998) คือนักวิเคราะหท์ําการพยากรณ์ขอ้มูลกําไรต่อหุ้น

ในทิศทางที่สูงเกินจริงเน่ืองจากการมีการคาดการณ์ในเชิงบวก และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการ

พยากรณ์พบว่าค่าเฉลี่ยในการศึกษานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างตํ่ากว่าการศึกษาที่ผ่านๆ มา ของ พรทิพย์ ไทยประเสริฐ 

(2549) ได้ทําการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2541 – 2547 อยู่ที่ -0.27 Allen et al. (1997)  

ที่ทําการศึกษาในช่วงปี 1989 - 1991 พบว่าค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ในแถบ

แปซิฟิกฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร ไต้หวัน ไทย และอเมริกา อยู่ที่ -0.18 -0.06 -0.18 -0.11 -

0.31 -0.19 -0.18 -0.16 และ -0.28 ตามลําดับ และ Higgins (1998) ที่ได้ทําการศึกษาในช่วงปีค.ศ. 1991 - 1995  

ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดในการพยากรณ์ใน 7 ประเทศประกอบด้วย ฝร่ังเศส –0.16 สหรัฐอเมริกา -0.29 

อังกฤษ -0.35 สวิสเซอร์แลนด์ -0.55 เนเธอร์แลนด์ -0.21 เยอรมัน -0.24 และ ญี่ปุ่น -0.23 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยความ

ผิดพลาดในการพยากรณ์จากการศึกษานี้มีค่าตํ่ากว่าที่ผ่านมาค่อนข้างมากอาจกล่าวได้อีกว่านักวิเคราะห์ในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีความชํานาญ เช่ียวชาญ และแมน่ยําในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นมากขึ้น 

 ระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์จากการศึกษานี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 64% ซึ่งมีค่าลดลงจากงานวิจัยของ

พรทิพย์ ไทยประเสริฐ (2549) ได้ทําการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2541 – 2547 อยู่ที่ 66% 

แต่โดยรวมจากการทบทวนจากงานวิจัยอื่นๆ ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบจากงานวิจัยของ Allen et al. (1997) 

และ Higgins (1998) 

จากการศึกษาศึกษานี้พบว่าจํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีผลทําให้

ความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ลดลง และการที่จํานวนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ออกมาจํานวนมากนัน้ยังช่วยทําให้ลดความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในตลาดทําใหต้ลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งตัวนักลงทุนและตัวตลาดหลักทรัพย์เอง ตลาดหลักทรัพย์จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกบท

วิเคราะห์หลักทรัพยข์องบริษัทต่างๆ ออกมาจํานวนมากเพื่อช่วยลดความไมส่มมาตรของข้อมูลข่าวสารให้น้อยลง 

จํานวนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (NOE) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับของความผิดพลาดใน

การพยากรณ์ ซึ่งเป็นไปตามกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ตามผลการศึกษาของ Bhushan (1989) กล่าวคือบริษัทที่มีนักวิเคราะห์



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   447

 

ออกจํานวนบทวิเคราะห์จํานวนมากจะทําให้ระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นลดลงได้มากกว่าบรษัิทที่

มีจํานวนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จํานวนน้อย 

ความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (REV) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกับระดับของความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์ ตามผลการศึกษาของ Brown (1985) กล่าวคือบริษัทที่มีความถี่ในการแก้ไขบทวิเคราะห์จํานวน

มากจะทําให้ระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นลดลงได้มากกว่าบริษัทที่มีความถี่ในการแก้ไขบท

วิเคราะห์หลักทรัพยจ์ํานวนน้อย 

ขนาดของบริษัท (SIZE) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์  

ซึ่งเป็นไปตามกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่แรก ตามผลการศึกษาของ พรทิพย์ ไทยประเสริฐ (2549) กล่าวคือบริษัทที่มีมูลค่า

ของกิจการเป็นจํานวนมากจะมีความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรตอ่หุ้นนอ้ยกว่าบริษัทที่มีมูลค่าของกิจการน้อย 

อายุของบริษัท (AGE) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์  

ซึ่งแตกต่างจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่แรก ตามผลการศึกษาของ พรทิพย์ ไทยประเสริฐ (2549) กล่าวคือบริษัทที่มีอายุของ

กิจการสูง จะมีความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าของกิจการน้อย 

การเปลี่ยนแปลงกําไรของบริษัทในระยะเวลา 4 ปี (VARIAT) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับของ

ความผิดพลาดในการพยากรณ์ ซึ่งแตกต่างกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่แรก ตามผลการศึกษาของ พรทิพย์ ไทยประเสริฐ 

(2549) กล่าวคือบริษัทที่มีความเปลี่ยนแปลงกําไรของบริษัทในระยะเวลา 4 ปี สูง จะมีความผิดพลาดในการพยากรณ์

กําไรต่อหุ้นน้อยกว่าบริษัทที่มีความเปลี่ยนแปลงกําไรของบริษัทในระยะเวลา 4 ปีน้อย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับของความผิดพลาดในการ

พยากรณ์ ซึ่งแตกต่างจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่แรก ตามผลการศึกษาของ พรทิพย์ ไทยประเสริฐ (2549) กล่าวคือหาก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีคา่เพิ่มขึ้นจะทําให้ระดับของความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นเพิ่มข้ึน 

และหาก ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค่าน้อยลงจะทําให้ความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นลดลง 

อัตราผลตอบแทนของตลาดรายปี (MKTRTN) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับของความผิดพลาด

ในการพยากรณ์ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ พรทิพย์ ไทยประเสริฐ (2549) กล่าวคือหากอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดรายปีมีค่ามากสูงขึ้นส่งผลทําให ้ความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นมีค่าลดลง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป ทําการศึกษาความผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นของนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ โดยทําการศึกษาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอาจมีปัจจัยที่มีข้อมูลสง่ผลต่อความ

ผิดพลาดในการพยากรณ์กําไรต่อหุ้นที่ เช่น ความยากง่ายในการพยากรณ์ ความสนใจของนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

นัน้ๆ และ ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรม 
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