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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโยบายรัฐบาลกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Relationship Between Disclosure of Government Policy and Firm Value of Real Estate 
and Construction Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand. 

กาญจนา ชัยมังกร* และวิสุทธร จิตอารี** 

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโยบายรัฐบาลกับมูลค่ากิจการของ
บริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
พัฒนาจากแนวคิดนโยบายสาธารณะ และแนวคิดการประเมินมูลค่ากิจการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  
บริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554  
ถึงปี พ.ศ.2560 จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 115 บริษัท จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 805 ตัวอย่าง เทคนิคที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) 
และการทดสอบความนิ่งของข้อมูล Panel Unit Root Test ทดสอบแบบจ าลองด้วยวิธี Hausman Test และวิเคราะห์ข้อมูล
แบบแพเนลดาต้า (Panel Data Analysis) ด้วยวิธี Fixed Effects Model  

ผลการศึกษาพบว่า การเปิดเผยนโยบายรัฐบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.0364 และค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R - Square) เท่ากับ 0.076 มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบายรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.3 ของบริษัท 
จดทะเบียนทั้งหมดที่ท าการศึกษา ท าให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลรัฐบาลของบริษัทจดทะเบียน จะมีความสัมพันธ์
กับมูลค่ากิจการ แต่ถือว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอาจไม่มีผลต่อการน าไปคาดการณ์เพื่อวางแผนรับมอืกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

นอกจากนี้ยังพบว่า ขนาดกิจการ และอายุกิจการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ ส่วนคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การเจริญเติบโตของกิจการ และโครงสร้างเงินทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ผลการศึกษาในครั้งนี้ 
สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลนโยบายรัฐบาล ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานของบริษัทเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล เพื่อให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีส่งผลต่อมูลค่ากิจการที่ดี 

ABSTRACT  

This independent study aimed to relationship between disclosure of government policy and firm 
value of real estate and construction listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Study framework 
was developed from public policy theory and firm valuation concept.  The population was 115 Thai listed 
companies in group of real estate and construction in the Stock Exchange of Thailand and the sample of 
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this study was 805 from year 2011 to 2017. The data analysis techniques were descriptive statistic, pearson 
correlation coefficient, Panel Unit Root Test, Hausman Test and Panel Data Analysis included Fixed Effects 
Model.  

The result of study found that there was positive relationships between disclosure of government 
policy and firm value of real estate and construction listed companies in the Stock Exchange of Thailand 
with statistical significance at the significant level of 0. 05 with the regression coefficient of 0. 0364 and the 
decision-making coefficient (R-Square)  of 0.076.  There are listed companies disclosing government policy 
for 38.3 percent of all listed companies studied. Even though the disclosure of government information of 
listed companies will have a relationship to the firm value but considered that the relationship is relatively 
low. Which may not have the effect of being predicted in order to plan to handle future changes. 

In addition, found that the size of the business and the age of the business There is a positive 
relationship with the firm value. As for the good corporate governance scores, business growth and capital 
structure no relationship with the firm value. The results of this study can be used as a guideline for listed 
companies and related agencies as a basis for promoting government policy disclosure that affects listed 
companies more and is a guideline for planning and improving the company's operations to support changes 
in government policy for a good firm value. 

บทน า  

นโยบายของรัฐบาลได้ก าหนดมาเพื่อการพัฒนาและบริหารประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารประเทศ  
ในแต่ละรัฐบาลก็มีความส าคัญ เพราะอาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจได ้เช่น นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงงาน
ขั้นต่ า นโยบายการควบคุมแรงงานต่างชาติ และนโยบายการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการก าหนดนโยบายของ
คณะรัฐบาลในแต่ละสมัยจะต้องแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนการน าไปใช้ขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งในแต่ละสมัยของ
รัฐบาลมีความแตกต่างในการออกนโยบายสาธารณะในการบริหารประเทศ ซึ่งจะน ามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ว่า
ส่งผลต่อมูลค่าธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรบ้าง  

นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จะอยู่ในกลุ่มนโยบายของ  
การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในระดับประเทศและระดับครัวเรือน เช่น การก่อสร้าง
ถนน สะพาน อาคารสถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งในหลายๆ โครงการก่อสร้างเริ่มต้น
มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงปี รัฐบาลให้ความส าคัญต่อ 
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
นโยบายปรับขึ้นค่าแรงงาน นโยบายปรับขึ้นราคาสินค้า นโยบายควบคุมแรงงานต่างชาติ นโยบายการส่งเสริมการลงทุน  
จากต่างประเทศ นโยบายอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  

การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากนโยบายภาครัฐของบริษัทจดทะเบียน โดยทั่วไปจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 ซึ่งมักกล่าวถึงในหัวเรื่อง สารจากประธานกรรมการ, ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลว่าในที่ผ่านมากิจการต้องเตรียมแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายของรัฐในแต่ละปีอย่างไร และมีการปรับตัวเพื่อหาโอกาสในเชิงธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร ให้กระทบ
ต่อกิจการน้อยที่สุด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ไม่อาจบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ 
กระทบในทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไร  

จากเหตุผลข้างต้น เนื่องจากการศึกษาเรื่องเปิดเผยข้อมูลนโยบายรัฐบาล ต่อมูลค่ากิจการ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่มีการศึกษาเฉพาะกลุ่ม 
อสังริมทรัพย์และก่อสร้างมาก่อน และเนื่องด้วยบริษัทของผู้ศึกษาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ซึ่ งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัท  
จึงเห็นควรท าการศึกษาหาความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทสามารถวางกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดนโยบายสาธารณะ โดยเป็นนโยบายที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นสิ่งที่เอื้ออ านวยผลประโยชน์และแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ต่อทั้งประชาชนและรัฐบาล, แนวคิดทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทีมีตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายความ
ถึง คณะกรรมการบริษัท ที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท  
จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สะท้อนผลในการบริหารจัดการในรู ปของ ขนาดกิจการ อายุกิจการ  
การเติบโตของกิจการ และโครงสร้างเงินทุน ซี่งน ามาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้, แนวคิดการประเมินมูลค่ากิจการของ 
Tobin’s Q ที่เกิดจากการน าข้อมูลจากงบการเงินและมูลค่าทางการตลาด หารด้วยราคาตลาดของสินทรัพย์ของกิจการ  
ที่วัดจากมูลค่าทางการตลาดของหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นและหนี้สิน และการน าแนวคิดทางเศรษฐมิติ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
แพเนล (Panel Data Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษานี้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตการศึกษา  
ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา การหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโยบายรัฐบาลกับมูลค่ากิจการของบริษัท 

จดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลของบริษัทในช่วงปี  
2554 – 2560 จ านวน 7 ปี โดยเลือกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในตลาด SET และตลาด mai กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น 115 บริษัท  

2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูล 2) ตั้งสมมติฐาน 3) เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง ยกเว้นหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ ทั้งในตลาด  
SET และ mail ที่อยู่ในช่วงปี 2554 – 2560 ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 115 บริษัท มีตัวอย่างท้ังสิ้น 805 ตัวอย่าง  
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่านรายงานประจ าปี , แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 ของบริษัทจดทะเบียน 

ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2560 โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ใช้วิธีการอ่านแบบ Content Analysis และค้นหาการเปิดเผยนโยบาย
รัฐบาลด้านใดด้านหนึ่งตามหลักการพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน ที่บริษัทเปิดเผยไว้ ซึ่งในแต่ละปีในรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 ส่วนข้อมูลทางการเงินที่น ามาค านวณหาค่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาอื่นๆ เก็บรวบรวมจาก
ระบบ SETSMART การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) การทดสอบ Panel Unit Root Test การทดสอบ Hausman 
Test และการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis)  แบบ Panel Data (Panel Data Analysis)  
โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์แบบ Fixed Effects Model และท าการสรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปของตารางประกอบ 
ค าบรรยาย             

ผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโนบายของรัฐบาล กับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ช่วงปี 2554 -2560 โดยใช้วีธีการวิเคราะห์ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) พบว่า มูลค่ากิจการ (Q) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 กับนโยบายรัฐบาลที่บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 (GOV) คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ (CG) ขนาดของ
กิจการ (SIZE) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากิจการ (Q) กับอายุของกิจการ (AGE) การเติบโตของกิจการ (GSALE)  
และโครงสร้างเงินทุน (LEV)  

นโยบายรัฐบาล (GOV) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01  
กับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ (CG) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 กับ อายุของกิจการ (AGE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ การเติบโตของกิจการ (GSALE) 
และโครงสร้างเงินทุน (LEV) และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ขนาดของกิจการ (SIZE) 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ (CG) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 กับ ขนาดของกิจการ (SIZE) และอายุของกิจการ (AGE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
เติบโตของกิจการ (GSALE) และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ โครงสร้างเงินทุน (LEV) 

ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ การเติบโตของกิจการ (GSALE) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามอายุของกิจการ (AGE) และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ  
ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 กับ โครงสร้างเงินทุน (LEV) 

การเติบโตของกิจการ (GSALE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ โครงสร้างเงินทุน (LEV)  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโนบายรัฐบาล กับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ช่วงปี 2554-2560 โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี 
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Fixed Effects Model พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R - Square) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 805 ตัวอย่าง  
มีค่าเท่ากับ 0.076 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมในสมการที่ 1 ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล ( GOV) 
ขนาดกิจการ (SIZE) อายุของกิจการ (AGE) การเจริญเติบโตของกิจการ (GSALE) และโครงสร้างเงินทุน (LEV) สามารถอธิบาย
มูลค่ากิจการ (Q) ได้ร้อยละ 54.34 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 45.66 เกิดจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา ส าหรับผลการ
วิเคราะห์ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ การเปิดเผยนโนบายรัฐบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลคา่
กิจการของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.0364 ส าหรับ
ตัวแปรควบคุมอื่นๆ ได้แก่ ขนาดกิจการ และอายุของกิจการ มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของกิจการ และโครงสร้างเงินทุน กับมูลค่ากิจการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, 0.05 และ 0.10  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโนบายรัฐบาล ในปีที่ t - 1 และ t - 2 กับมูลค่ากิจการในปีที่ t 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เนื่องจากการมูลค่ากิจการในปีที่ 
t อาจจะไม่ได้เป็นผลมาจากการเปิดเผยนโยบายรัฐบาล และการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ t เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจึงได้
วิเคราะห์เพิ่มเติมในการทดสอบเพื่อศึกษาว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโนบายรัฐบาล และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปีที่ t - 1 และ t - 2 อาจจะมีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการในปีท่ี t ซึ่งตัวแปรควบคุมอื่นๆ อาจมีความล่าช้าของข้อมูลในอดีต 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการในอนาคต 

ส าหรับตัวแปรควบคุมอื่นๆ ได้แก่  ขนาดกิจการ ณ ปีที่  t - 1 มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ณ ปีที่  t  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.10 อายุของกิจการ ณ ปีที่ t - 1 มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ณ ปีที่ t 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 และโครงสร้างเงินทุน ณ ปีที่ t - 1 มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ  
ณ ปีที่ t อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.10 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของกิจการ  
ณ ปีท่ี t - 1 กับมูลค่ากิจการ ณ ปีที่ t อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 

ส าหรับตัวแปรควบคุมอื่น ๆ ได้แก่ ขนาดกิจการ ณ ปีที่ t - 2 อายุของกิจการ ณ ปีที่ t - 2 การเจริญเติบโตของ
กิจการ ณ ปีท่ี   t - 2 และโครงสร้างเงินทุน ณ ปีท่ี t - 2 ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ณ ปีที่ t อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้การเปิดเผยนโยบายรัฐบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ และเมื่อพิจารณา  
ร้อยละของการเปิดเผยข้อมูลประกอบ พบว่า มีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า คือ มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 38.3  
ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เนื่องจาก ในการออกนโยบายของรัฐบาลบางส่วนถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคก่อสร้าง
จะได้รับผลกระทบที่ชัดเจน เช่น การออกนโยบายปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และระบบคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง โครงการระเบียงเศรษฐกิจในภาคตะวันออก เป็นต้น ซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมธุรกิจแค่บางบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเท่านั้น และในบางปีก็อาจจะไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมธุรกิจเลย เช่น นโยบายปรับเพิ่มอัตราภาษีนิติ
บุคคล ซึ่งอาจไม่มีผลต่อการน าไปคาดการณ์เพื่อวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตได้อย่างชัดเจน  
เพียงแต่กิจการอาจต้องติดตามข่าวสารเพื่อเตรียมปรับตัวรับความความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
รัฐบาลในอดีตไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการในปัจจุบัน จึงไม่สามารถน าข้อมูลการออกนโยบายของรัฐบาลในอดีตไป
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่ากิจการในอนาคตได้ 
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ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยนโนบายของรัฐบาลช่วงปี 2554 -2560  
กับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ส าหรับตัวแปร
อิสระ ได้แก่ จ านวนนโยบายรัฐบาล (GOV) ที่บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี 56-1 ในการศึกษาครั้งต่อไปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา อาจจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียน  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบุนโยบายที่ต้องการศึกษาให้มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง 
เช่น นโยบายการปรับขึ้นค่าแรง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น และท าการศึกษาทีละเรื่องเพื่อดูผลกระทบที่จะส่งผลต่อ
มูลค่ากิจการ  
 ส าหรับตัวแปรควบคุมอื่นๆ ควรมีการเพิ่มตัวแปรในการพิจารณาให้มากขึ้น เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ค่า R-square 
ที่ได้จากการทดสอบมีค่าต่ า อาจจะแก้ไขโดยการเพิ่มตัวแปรในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ
มากยิ่งข้ึน  
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