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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจ่ายเงินปันผลทีมีต่อ
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับเงินปันผลทีมีการประกาศจ่ายสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี 6 เดือน ต่อเนืองในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 เพือศึกษาวา่การประกาศ
จ่ายเงินปันผลทีเปลียนแปลงไปจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งไร และทาํการศึกษาเพิมเติมวา่การ
ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัทีมีขนาดแตกต่างกนัจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์แตกต่างกัน
หรือไม่โดยการศึกษาครังนีใชว้ิธีการศึกษาเหตุการณ์สําคญัเป็นวิธีในการศึกษาซึงกาํหนดให้มีช่วง
เกิดเหตุการณ์จาํนวน 7 วนั คือ 3 วนัก่อนและหลงัวนัประกาศจ่ายเงินปันผล เพือใชท้ดสอบวา่มี
ผลตอบแทนทีเกินปกติในช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่ นาํมาประมวลผลทางสถิติ T-Test 

ณ ระดบัความเชือมนั 95% เพือทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ การประกาศเงินปันผลมีผลให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลงไม่ว่า
จาํนวนเงินปันผลทีมีการประกาศจ่ายนันจะเปลียนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม ซึงกลุ่มทีได้รับ
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์ห้ลดลงมากทีสุด คือ กลุ่มหลกัทรัพยที์จ่ายเงินปันผลเพิมขึน 

รองลงมาคือกลุ่มหลกัทรัพยที์จ่ายเงินปันผลเท่าเดิม และ กลุ่มหลกัทรัพยที์จ่ายเงินปันผลลดลงไดรั้บ
ผลกระทบให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลงนอ้ยทีสุด และผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ การประกาศเงินปัน
ผลมีผลให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลงไม่วา่บริษทัจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ซึงกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ไดรั้บ
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์หล้ดลงมากกวา่กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก จากผลการศึกษาไดส้ะทอ้นให้
เห็นว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัไม่จดัอยู่ในกลุ่มตลาดทีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง
เนืองจากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดยงัไม่สะทอ้นขอ้มูลเงินปันผลของหลกัทรัพย ์
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 The purpose of this research to study the effect of declaring a dividend on the 
Stock Exchange of Thailand. Dividends are declared for the period to 6 month in year 2549 – 
year 2553 to study whether the announcement of dividend changes will take effect on stock 
price. However, the study added that the company has declared a dividend of different sizes 
has different effect on stock price or by using the methodology of this study is an important 
milestone in the study, which determines the range. The event is three days before and 7 
days after the date of payment. To test whether the excess returns during the announcement 
of a dividend or not. The process of statistical t-test at 95% confidence level to test the 
hypothesis. 
  The result showed that the declaration of dividends, the stock has decreased the 
amount of dividends that are declared to be altered in any way. The group that has affected 
the stock price to decline in the securities that pay a dividend increase. Followed by the same 
group of securities that pay dividend and stock dividends have been reduced to the lowest 
stock price decline. And research show that declared a dividend, the stock price drop that will 
not matter what size. The group has a large impact on stock price lower than those for smaller 
companies. The results of this study demonstrate that the Stock Exchange of Thailand is 
classified as an effective marketing medium in the stock market does not reflect the stock 
dividend.  
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กกกกกกกกวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา           
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ และอาจารย ์ดร.วิษณุ  
วงศสิ์นศิริกุล ทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คาํแนะนาํใน
การวจิยัครังนี 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้จิยั 
กกกกกกกกสุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคุณวริน  ลีปิยธรรม ทีให้ความรัก 
ความห่วงใย เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํให้ผูว้ิจยัสามารถ
จดัทาํวิจยัฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นเครืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย ์ทีไดอ้บรมสังสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมี
คุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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