
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

              
 การศึกษาเรื่องการทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะห 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอ
ดังหัวขอตอไปนี้ 

2.1 แนวคดิและทฤษฏี เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน 
2.2 แนวคดิและทฤษฏี เกี่ยวกับผลตอบแทนเกินปกต ิ
2.3 แนวคดิและทฤษฏี เกี่ยวกับการวิเคราะหหลักทรัพย 
2.4 เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏี เก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทนุ  
 
  วัตถุประสงคหลักของผูลงทุน คือตองการอัตราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความ
เสี่ยงหนึ่ง ผลตอบแทนจึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการลงทุน ผูลงทุนใชระดับอัตราผลตอบแทนที่
ประเมินมาไดจากเสนทางในการลงทุนตางๆ นํามาเปรียบเทียบกัน และเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ นอกจากนั้นประวัติอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย หรืออนุพันธนั้น ยัง
เปนเครื่องชี้ผลการดําเนินงานของหลักทรัพย หรือ สะทอนราคาอางอิงของอนุพันธนั้น  ดังนั้น การ
เขาใจแนวคิดการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน จึงเปนเรื่องที่สําคัญ โดยผลตอบแทนจากการลงทุน
จะประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน คือ 

ก. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายไดที่ผูลงทุนไดรับระหวางชวงระยะเวลา
ลงทุน  อาจอยู ในรูปเงินสดปนผลหรือดอกเบี้ย  ที่ ผูออกตราสารหรือ
หลักทรัพยจายใหแกผูถือ 

ข. Capital Gain (Loss) คือ กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยไดในราคาที่
สูงขึ้น(ต่ําลง)กวา ราคาซื้อ หรือเรียกวา การเปลี่ยนแปลงของราคา   ( Price 
Change) ของหลักทรัพยนั้นเอง   
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การวัดอัตราผลตอบแทนการลงทุน 
 
 แนวคิดในการคํานวณอัตราผลตอบแทนสามารถแบงออกเปน 2  สวนตามลักษณะ
การลงทุน คือ การลงทุนในหนึ่งงวดเวลาและ การลงทุนหลายงวดเวลา สําหรับการคํานวณ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหนึ่งงวดเวลา (One-period Investment) โดยปกติจะคํานวณโดยการ
เปรียบเทียบระหวางเงินลงทุนเริ่มแรกกับอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ สําหรับหุนสามัญ หรือ
หลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยนั้นสามารถวัดอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนคือ 
เงินปนผล และ สวนเกินมูลคาหุน (Capital Gain) แตในการศึกษาครั้งนี้ จะนําแนวการวัดอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน เฉพาะสวนเกินมูลคาหุน โดยแนวคิดการวัดจะนําวิธีการวัดผลตอบแทนโดย
การซื้อและถือหลักทรัพยจนถึงวันที่ตองการขาย (Buy-and Hold Return) ซ่ึงเปนวิธีที่ใชกันมากใน
การวิจัยเพื่อหาผลตอบแทนผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง (Events Study) ดัง
สมการดังตอไปนี้ 
     
  อัตราผลตอบแทน =   
   
   โดยที่   pi,t+1   หมายถงึ ราคาของหลักทรัพย i ในชวงเวลาที่ t+1 
     pi,t      หมายถงึ ราคาของหลักทรัพย i ในชวงเวลาที่ t 
 
 หากวาการลงทุนเปนการลงทุนในหลายงวดเวลา (Multi-period) จะนําแนวคิดการ
คํานวณอัตราผลตอบแทนโดยวิธี Time-Weighted Returns เปนวิธีการคํานวณโดยหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละงวดเวลาโดยคํานวณแบบเดียวกับหนึ่งงวดเวลา แตนําแตละงวด
เวลามาหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย แสดงดังสมการตอไปนี้ 

 
  ให   R1, R2, R3,…..Rn คือ อัตราผลตอบแทนในงวดเวลา 1,2,….,n 
              

  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยวิธี Time-Weighted =   
  
 นอกจากนี้การคํานวณคาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนยังสามารถหาคาเฉลี่ยอัตรา
ผลตอบแทนได 2 วิธีดังนี้ 
 

R1 + R2 + ………+ Rn 
n 

(  pi,t+1 – pi,t ) 
(  pi,t ) 
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1. วิธีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean: AM) 
   
  AM =  
    

   โดยที่  ∑ HPY = ผลรวมของอัตราผลตอบแทนในหนึ่งงวดเวลา 
             n = จํานวนงวดเวลา 
 
2. วิธีคาเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean: GM) 
 

   GM  = [ ∏ HPR ]   -  1  
    

   โดยที่  ∏ HPR  = ( HPR1 x HPR2 x HPR3….. x HPRn) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏี เก่ียวกับผลตอบแทนเกินปกต ิ
 

 แนวคิดของการวัดผลตอบแทนเกินปกติ เกิดจากการศึกษาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยนั้นหรือไม  เชนการประกาศเงินปนผลจะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยหรือไม ซ่ึงหากตองการวัดผลตอบแทนเกินปกติซ่ึงเปนผลจาก
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งสามารถทําการหาไดจากสวนตางระหวางผลตอบแทนที่แทจริงของ
หลักทรัพยกับผลตอบแทนที่คาดหวังจากผลการดําเนินงานของตลาด  

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ คําแนะนําจากนักวิเคราะหถือไดวาเปนเหตุการณหนึ่งที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ซ่ึงสงตอผลตอบแทนที่เกิดขึ้นของหลักทรัพย นั้นคือ
ผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ที่เกิดขึ้น โดยสามารถคํานวณไดจาก Market-Adjusted 
Returns Model ซ่ึงถือไดวาเปนวิธีที่สะดวกและมีความสามารถในการหาคาผลตอบแทนเกินปกติได
อยางเหมาะสม (Brown and Warner, 1980)   

 จาก Market-Adjusted Return Model จะไดสมการเพื่อวัดอัตราผลตอบแทนเกินปกติ
ของหลักทรัพยหนึ่งดังนี้   

    ARi,t  =  ri,t   -  rm,t    
 
 โดยที่  ARi,t     คือ อัตราผลตอบแทนเกนิปกติของหลักทรัพย i ณ วันที่ t 

∑HPY 
  n 

1/n 
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   ri,t   คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ วนัที่ t 
   rm,t   คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด ณ วนัที่ t 
  
 จากสมการดังกลาวการหาอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยซ่ึงเปนผลที่เกิดจาก

เหตุการณ ซ่ึงจะเรียกวา ผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ซ่ึงหมายถึง ผลตอบแทนที่เกินจาก
การคาดการณ จากการเคลื่อนไหวของตลาด สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของตลาด 
จะนําดัชนีของหมวดธุรกิจของแตละหลักทรัพยเปนตัวแทนอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 เนื่องจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเปนชวงเวลา ไมใช ณ วันใดวันหนึ่ง ดังนั้นตัว
วัดอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่ควรใชคือ อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal 
Return; CAR) กลาวคือ ผลรวมของอัตราผลตอบแทนเกินปกติในแตละเวลา โดยการหาผลรวมของ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยและหมวดธุรกิจในแตละชวงเวลาดังสมการตอไปนี้ 

 

R i,T  =  ∏ (1+ r i,t) – 1  
 

   R M,T  = ∏ (1+ r M,t) - 1 
 
 โดยที่  R i,T    คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ ชวงเวลา T วัน 
  R M,T   คือ อัตราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจของหลักทรัพย  ณ ชวงเวลา T วัน 
  r i,t       คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรพัย i ในวนัที่ t 
  r M,t      คือ อัตราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจของหลักทรัพย  ในวันที่ t 

 
 จากนั้นตาม Market Adjusted Returns Model จะหาคา CAR (Cumulative Abnormal 

Return) ตามสมการดังตอไปนี้ 
 
CAR i,T   =  R i,T  -  R M,T   

 
 โดยที่  CAR i,T   คือ อัตราผลตอบแทนสวนเกินสะสมของหลักทรัพย i ณ ชวงเวลา T วัน 
 
 
 

T 

t = 1 

T 

t = 1 
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2.3 แนวคิดและทฤษฏี เก่ียวของกับการวิเคราะหหลักทรัพย  
 

  ความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market) หมายถึง ตลาดที่ราคาของ
หลักทรัพยทั้งหลาย สะทอนขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยนั้นอยางรวดเร็วและทั่วถึง สงผลใหผู
ลงทุนจะไมสามารถใชขาวสารขอมูลเพื่อทําผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ได เพราะ
ขอมูลเหลานั้นอยูในราคาเรียบรอยแลว (Fama, 1970) 

  จากแนวคิดและทฤษฏีในสวนนี้ จะสามารถสะทอนถึงผลกระทบของคําแนะนํา
หลักทรัพยของนักวิเคราะหหลักทรัพย ที่สงถึงนักลงทุน รวมถึงนักลงทุนจะสามารถใชคําแนะนําของ
นักวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อสรางผลตอบแทนเกินปกติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
หรือไม ซ่ึงถือไดวาเปนขอมูลนี้เปนสวนหนึ่งในการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด เนื่องจากการวัด
ประสิทธิภาพของตลาดจะพิจารณาถึงขอมูลที่อยูในตลาดและความสามารถในการทํากําไรของนัก
ลงทุนในตลาด  

  ดังนั้น ในตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หรือเรียกวาตลาดที่มีการ
แขงขันสมบูรณ (Perfect Competition) จะพบวา ราคาหลักทรัพยไมวา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเปนตัว
สะทอนขอมูลขาวสารที่มีอยูอยางเต็มที่ (Securities prices at anytime “fully reflect” all available 
information) ราคาหลักทรัพยสามารถปรับสูงขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมีขอมูลขาวสารใหม และ
ผูลงทุนจะไมสามารถใชขาวสารขอมูลเพื่อทําผลตอบแทนสวนเกินหรือเกินปกติ (Abnormal Return) 
ได 

 ในโลกแหงความเปนจริงตลาดประเภทนี้มนีอยมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีขอสมมุติฐาน 
เกี่ยวกับลักษณะตลาดที่มกีารแขงขันสมบูรณ ดังนี ้

• จํานวนนักลงทุนที่ทําการซื้อขายในตลาดมีอยูเปนจํานวนมากทําใหไมมีใคร
สามารถกําหนดราคาได ราคาจะถูกกําหนดจากอุปสงคและอุปทานใน
หลักทรัพย นกัลงทุนทุกรายมีอิสระในการเขาหรือออกจากตลาด 

• จํานวนหลักทรัพยในตลาดมมีาก และมีมาตรฐานใกลเคยีงกัน ทําใหหลักทรัพย
สามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณ (Perfectly substitute) 

• ไมมีตนทุนในการทําธุรกรรม หรือซ้ือขายหลักทรัพย 

• ไมมีตนทุนในการไดรับขาวสารขอมูล และนักลงทุนมีความรอบรู 

• นักลงทุนมีความเห็นสอดคลองกันในการแปลความหมายของขาวสารขอมูล 
เพื่อใชในการประเมินมูลคาของหลักทรัพย 

• นักลงทุนจะเลอืกลงทุนเพื่อกอใหเกดิอรรถประโยชนสูงสุดแกตนเอง 



 

 
 

9 

• นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดโดยไมจําเปนตองสืบเสาะหาขอมูล แต
ใครก็ตามที่เขาถึงขอมูลที่ผูอ่ืนยังไมรูจะสามารถสรางกําไรไดมาก 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อวาราคาหลักทรัพยในปจจุบันจะเปนราคาที่นักลงทุนและ
นักวิเคราะหไดอาศัยขอมูลทางราคา การสืบเสาะหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ทั้งที่เผยแพรตอสาธารชน 
(Public Information) และขอมูลภายในที่ไมพึงเปดเผย (Private Information) อันจะทําใหบรรลุถึง
กําไรสูงสุด ราคาที่เกิดขึ้นจึงถือวามีแนวโนมเขาสูดุลยภาพ (Equilibrium Price) ก็คือมูลคาที่แทจริง
ของหลักทรัพย (Intrinsic Value)  

 แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพมิไดตองการสะทอนของขอมูลขาวสารอยางสมบูรณ 
แตแนวคิดนี้ระบุวาการปรับตัวในราคาหลักทรัพยอันเปนผลมาจากขาวสารขอมูล เปนการปรับตัวที่
ไมมีอคติ (Unbiased) ซ่ึงหมายความวา คาที่คาดไวของความผิดพลาดในการปรับตัวเทากับศูนย 
กลาวคือ บางครั้งอาจปรับตัวมากไป บางครั้งนอยไป แตโดยเฉลี่ยแลวอยูในภาวะสมดุลและถูกตอง 
ราคาที่เกิดขึ้นใหมไมจําเปนตองเปนราคาดุลยภาพ แตเฉพาะการประมาณการอยางไมเอนเอียงของ
ราคาดุลยภาพสุดทาย จะถูกสรางขึ้นหลักจากที่ผูลงทุนไดรับขาวสารขอมูลอยางเต็มรูปแบบดัง
แสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงการปรับตัวของราคาหลักทรัพยตอขาวสารขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 1 แสดงถึงแนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาดสําหรับหลักทรัพยของบริษัท
หนึ่งซึ่งเหตุการณที่ เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอราคาทําใหมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หากตลาด
หลักทรัพยมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ ราคาหุนปรับตัวเพื่อสะทอนถึงขาวสารขอมูลอยางรวดเร็ว แต

ราคาหุน (บาท) 

ตลาดหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ 

ตลาดหลักทรัพยที่ไมมีประสิทธิภาพ 

วันที่ โดยเปรียบเทียบกับวันที่
เกิดขอมลขาวสาร (วันที่ 0) -2                  -1                   0                        1                         2 
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หากกระบวนการปรับตัวของตลาดที่ไมมีประสิทธิภาพ ความลาชา (Lag) ของการปรับตัวของราคา
หุนตอขอมูลใหมจะเกิดขึ้น ดังแสดงดวยเสนประดังรูป แตอยางไรก็ตามในที่สุดราคาหุนจะปรับตัว
ไปสูราคาที่ควรจะเปนเมื่อขาวสารขอมูลแพรกระจายไปทั่ว 
 
รูปแบบของความมีประสิทธิภาพของตลาด 
 
   จากที่กลาวมาเบื้องตน เงื่อนไขจําเปนในการเกิดประสิทธิภาพของตลาดคือ
ขาวสารขอมูลในตลาดที่มีประสิทธิภาพอยางสมบูรณราคาหลักทรัพยจะสะทอนถึงขาวสารขอมูลที่
มีอยูทั้งหมดอยางทันทีทันใด และผูลงทุนจะไมสามารถใชขาวสารขอมูลเพื่อทําผลตอบแทน
สวนเกิน (Abnormal Return) ไดเพราะขอมูลเหลานี้อยูในราคาเรียบรอยแลว ในตลาดเชนนี้ราคา
หลักทรัพยจะเทากับมูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ซ่ึงจะสะทอนขาวสารขอมูลทั้งหมดของความ
คาดหวังในหลักทรัพยนั้นๆ ถาหากขาวสารขอมูลบางประเภทมิไดสะทอนอยางเต็มที่ในราคา
หลักทรัพย หรือมีความลาชาในการสะทอนขาวสารขอมูล แสดงวาตลาดนั้นมิไดมีประสิทธิภาพ
อยางสมบูรณ อันที่จริงแลวตลาดหลักทรัพยแตละแหงตางมีระดับของความมีประสิทธิภาพ
ตางๆกันไป ขึ้นอยูกับชุดของขอมูลขาวสาร ขอมูลที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย
หากตลาดหลักทรัพยเปนตลาดที่สมบูรณแลวราคาหลักทรัพยจะสะทอนถึงขอมูลขาวสารทั้งหมดที่
ผูลงทุนไดรับ เมื่อขาวสารขอมูลที่ผูลงทุนไดรับเปลี่ยนแปลงไปราคาหลักทรัพยก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปดวย หากยิ่งตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูลมากชนิดก็จะไปถึงผูลงทุนอยางทั่วถึงและ
รวดเร็วขึ้น 
 ขาวสารขอมูลที่เผยแพรไปยงัผูลงทุน อาจจําแนกออกเปน 3 ระดับ คือ 
 

1. ขอมูลตลาด (Market Information) ซ่ึงหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับราคาและปริมาณซื้อขาย
หลักทรัพยที่เกิดขึ้นแลว 

2. ขอมูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) ซ่ึงหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยพื้นฐาน
ของบริษัท เชน ขอมูลกําไร เงินปนผล การแตกหุน การรวมกิจการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม คุณภาพผูบริหาร วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การพยากรณกําไร เปนตน 

3. ขอมูลทุกประเภท (All Information) หมายถึงขอมูลทั้งหมดที่เกิดขึน้ ทัง้ขอมูล
สาธารณะ (Public Information) และ ขอมลูภายใน (Inside Information) 
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ตามแนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient market hypothesis) ซ่ึงเชื่อวาราคาหลักทรัพย
สะทอนถึงมูลคาที่แทจริงอยูตลอดเวลาไดจําแนกประเภทของระดับความมีประสิทธิภาพตามระดับ
ของขอมูลขาวสารที่แพรไปยังผูลงทุน เปน 3 ระดับคือ 

1. ความมีประสิทธิภาพระดับต่ํา (Weak-form efficiency) หมายความวา ผูลงทุนไดใช
ขอมูลตลาด ซึ่งอาจไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นแลว
แสดงวาราคาปจจุบันของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยนี้ไดสะทอนถึงขอมูลตลาดเรียบรอยแลว 
การทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ํา สามารถทําไดโดยตั้งขอสมมุติฐานวา ถาตลาดมี
ประสิทธิภาพระดับต่ํา การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในอดีตจะไมมีความสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต 

2. ความมีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi Strong-form efficiency) หมายความวาผูลงทุน
ใชขาวสารขอมูลทั้งหมดซึ่งสาธารณะไดรับทราบและมีอยู นอกเหนือจากขอมูลตลาด อาทิ ขอมูลที่
เกี่ยวกับการผลิต การเงิน การบริหาร การบัญชี ทั้งที่เปนขอมูลในอดีต ปจจุบัน และการคาดการณ 
แสดงวาราคาปจจุบันของหลักทรัพยในตลาดนี้ไดสะทอนถึงขอมูลตลาดและขอมูลสาธารณะ
เรียบรอยแลว 

3. ความมีประสิทธิภาพระดับสูง (Strong form efficiency) หมายความวาผูลงทุนใช
ขอมูลทุกประเภททั้งขอมูลสาธารณะ เชน ขอมูลที่กําลังอยูในกระบวนการตัดสินใจของทางการ 
ขอมูลภายใน (Inside Information) ตาง ๆ ดังนั้นราคาปจจุบันของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยได
สะทอนถึงขอมูลทุกชนิดเรียบรอยแลว 

 
การทดสอบระดับประสิทธิภาพตลาด 

          ทฤษฏีการเงินวาดวยเรื่องการประเมินราคาของหลักทรัพยและความมีประสิทธิภาพ 
(Fama, 1970) ไดพบวา นักลงทุนใชขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานในการประเมินราคา
หลักทรัพย โดยสรางตัวตนแบบของการคาดหวังดานราคา ดังนี้ 

 

E (pj,t+1 / Φt )  =  [ 1 + E( rj,t+1 / Φt)] x pj,t 
   

โดยที่   E   คือ  การคาดหวังของนักลงทุน 
      pj,t+1 คือ ราคาของหลักทรัพย j ณ วันที่ t+1 
   rj,t+1  คือ  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย j ในชวงเวลา t+1 

   Φt       คือ กลุมของขอมูลขาวสารที่นักลงทุนไดรับในวันที่ t 
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  จากสมการขางตนการคาดหวังราคาของหลักทรัพยชวงเวลาในอนาคตมาจากราคา
ของหลักทรัพยในชวงกอนและการคาดหวังของอัตราผลตอบแทนในอนาคตซึ่งพื้นฐานการ
คาดหวังมาจากการใช  ขอมูลขาวสารที่ เกิดขึ้นในขณะนั้น  ดังนั้นหากตลาดหลักทรัพยมี
ประสิทธิภาพนักลงทุนจะไมสามารถมีผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) จากการใชขอมูล

ขาวสารที่เกิดขึ้นในขณะนั้น (Φt) ซ่ึงตัวตนแบบที่แสดงการวัดราคาหลักทรัพยที่สูงหรือต่ําเกินจริง 
(Over/Under Value) 

   xj,t+1   =   pj,t+1  -  E (pj,t+1 / Φt  ) 
 

โดยที่   xj,t+1    คือ สวนตางระหวางราคาจริงของหลักทรัพยในเวลาที่ t+1 กับราคา  
ที่คาดหวังในเวลาที่ t+1 

  
  หากตลาดหลักทรัพยมีประสิทธิภาพสวนตางของราคาหลักทรัพยที่เกิดขึ้นจริงกับ
ราคาที่คาดหวังก็จะมีคาเทากับศูนย ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่ใชประกอบการคาดการณของนักลงทุน
ไมสามารถทําให นักลงทุนไดรับผลตอบแทนเกินปกติซ่ึงสามารถสรุปไดสมการดังนี้ 
 

   E (xj,t+1  /  Φt  ) =  0 
     
   ดังนั้นการทดสอบระดับประสิทธิภาพตลาดในระดับกลาง จากขอมูลขาวสารซึ่ง
เปนขอมูลสาธารณะนั้น สามารถตั้งสมมุติฐานในการทดสอบ  t-test (Two-tail test) ไดดังนี้ 
  สมมุติฐาน 

  Ho: E (xj,t+1  /  Φt  ) =  0  
หรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมกอใหเกดิผลตอบแทนผิดปกต ิ

(ตลาดมีประสิทธิภาพและราคาไดสะทอนชุดขอมูลΦt  ) 

   H1: E (xj,t+1  /  Φt  )  ≠  0 
หรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกอใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ 

(ตลาดมีประสิทธิภาพและราคาไมไดสะทอนชุดขอมูลΦt  ) 
 
    t = 
    

ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% 

SECARt 

AR T 
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 โดยใหคาของ   SECARt  คือ Standard Error ของ CARt 

   ART     คือ คาเฉลี่ยของ CARt ณ ชวงเวลา T 

 
2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 พฤหัส หิรัญศรี และรวี ลงกานี (2547) ไดทําการศึกษาความมีประสิทธิภาพของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยอาศัยขอมูลคําแนะนําในการลงทุนที่วิเคราะห จัดทําและ
เผยแพรโดยบริษัทหลักทรัพย  โดยไดรวบรวมคําแนะนําที่ไดเผยแพรโดยบริษัทหลักทรัพย 23 แหง 
จํานวน 854 คําแนะนํา ระหวางป พ.ศ.2539-2546 ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ไดแบงลักษณะของคําแนะนํา
ออกเปน 3 กลุม คือ คําแนะนําใหนักลงทุนซื้อหลักทรัพย คําแนะนําใหนักลงทุนถือหลักทรัพย และ
คําแนะนําใหนักลงทุนขายหลักทรัพย วิธีการศึกษาไดวัดผลตอบแทนเกิดปกติสะสมเฉลี่ยของ
หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําประเภทตางๆ ซ่ึงสวนหนึ่งของขอสรุปพบวา เกิดผลตอบแทนผิดปกติ
จากขอมูลคําแนะนําในการลงทุนและพบวาการปรับตัวของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํามีทิศ
ทางการปรับตัวสอดคลองกับคําแนะนําที่ไดรับถือไดวาคําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพยเปน
ขอมูลที่มีคุณคา 
  Lonkani, Khantavit and Chunhachinda (2005) พบวา “คุณคา” ของคําแนะนําของ
นักวิเคราะหซ่ึงไดทําการเผยแพรใหแกนักลงทุน จากขอมูลคําแนะนําจากฐานขอมูล I/B/E/S ซ่ึงได
รวบรวมขอมูลตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 1993  ถึง เดือนธันวาคม 2002 โดยมีคําแนะนําทั้งสิ้น 14,909 
คําแนะนํา และไดใช CAPM และ Fama-French Model เปนเครื่องมือในการศึกษาพบวา ใน
คําแนะนําให “Strong Buy” มีผลกระทบมากที่สุดในตลาด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณคาของคําแนะนํา
ซ่ึงมีปจจัยตอการตัดสินใจของนักลงทุน จึงสรุปไดวา คําแนะนําจากนักวิเคราะหนั้น เปนขอมูลที่มี
คุณคาตอนักลงทุน 
  Desai, Liang, and Singh (2000) ไดทําการศึกษาคุณคาของคําแนะนําจาก
นักวิเคราะห โดยทดสอบผลตอบแทนจากการลงทุนซื้อหุนที่ถูกแนะนําใหซ้ือโดย นักวิเคราะห
หลักทรัพย “All-Star analysts” 5 อันดับแรก ซ่ึงถูกคัดเลือกโดยหนังสือพิมพวอลสตรีท (Wall 
Street Journal; WSJ) และบริษัทวิจัยที่เชื่อ แซค (Zack Investment Research) ทั้งนี้ ขอมูลคําแนะนํา
ของนักวิเคราะหกลุมนี้อยูในชวงป 1993 ถึง 1996 โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 1,242 คําแนะนํา ผลทดสอบ
พบวาผลตอบแทนวันแรกมีคา 0.42 โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 1 % แสดงใหเห็นวา ตลาดมีปฏิกิริยาที่
เปนบวกตอคําแนะนําดังกลาว นอกจากนั้นยังพบวาผลตอบแทนที่ไดไมมีการปรากฏของการ
วกกลับ นอกจากนี้ยังพบกวา 27 % ของหลักทรัพยซ่ึงไดใหคําแนะนํา มีคําแนะนําจากนักวิเคราะห
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มากกวา 1 คน อีกทั้งพบวา นักวิเคราะหที่มุงวิเคราะหเพียงหนึ่งอุตสาหกรรมสามารถทําผลงานได
ดีกวานักวิเคราะหที่วิเคราะหหลายๆ อุตสาหกรรม จึงสรุปไดวาคําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพยที่
เผยแพรเปนสิ่งที่มีคุณคา 
 Brown and Warner (1980) ไดทําการศึกษาการหาผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal 
Return) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาใชกระบวนการทดสอบที่แตกตางกันออกไป โดยมี 3 
วิธีการไดแก Mean Adjusted returns, Market Adjusted Returns และ Market and Risk Adjusted 
Returns เพื่อประเมินความสามารถในการหาผลตอบแทนเกินปกติ พบไดวา วิธี Market Adjusted 
Returns มีความสามารถในการหาผลตอบแทนเกินปกติไดอยางดี ภายใตเงื่อนไขที่หลากหลาย  
นอกจากนี้ในบางสถานการณ วิธีที่งายดังกลาว ซ่ึงไมไดมีการปรับคาที่ไดผลกระทบจากตลาดและ
ความเสี่ยง ยังสามารถหาและวัดผลตอบแทนแทนเกินปกติได 


