
บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

           
 การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของ
นักวิเคราะห ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีจุดประสงค เพื่อศึกษาถึงผลตอบแทนการ
ลงทุนของหลักทรัพยตามคําแนะนําของนักวิเคราะห ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อ
ทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficiency of Market) ของตลาดหลักหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา  

 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา  

         เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษา ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนําใหลงทุนจากนักวิ เคราะห  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยจะทําการวัด
ผลตอบแทนตามแนวคิดและทฤษฏีการวัดผลตอบแทน การคํานวณหาระยะเวลาในการปรับตัวของ
ราคาหลักทรัพยไปสูราคาที่แทจริง และ การหาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ของ
หลักทรัพยทั้งกอนและหลังจากมีการออกเผยแพรบทวิเคราะหหลักทรัพยจากนักวิเคราะห และ
ทดสอบระดับความมีประสิทธิภาพของตลาด  
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร  
         บทวิเคราะหหลักทรัพย จากนักวิเคราะหหลักทรัพยที่ไดรวบรวมไวในเอกสาร
เผยแพรทั้งหมดจากสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ในป พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2549 โดยเลือกเฉพาะ
คําแนะนํา “ซ้ือ” เทานั้น เนื่องจากเปนจุดเริ่มแรกของการลงทุน โดยบทวิเคราะห ในป พ.ศ. 2549 มี
ทั้งหมด 158 บทวิเคราะห และในป พ.ศ.2548 มีทั้งหมด 139  บทวิเคราะห รวมบทวิเคราะหทั้งหมด 
297  บทวิเคราะห ซึ่งบทวิเคราะหทั้งหมดออกโดยบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด 32 บริษัท 

  ในสวนของหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา นั้นจะใชขอมูลหลักทรัพยที่ไมไดรับ
คําแนะนําแตอยูในหมวดธุรกิจเดียวกับหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา โดยจะรวบรวมขอมูลจาก
ชวงเวลาเดียวกันเทียบเคียงกับหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําซึ่งปรากฏอยูในบทวิเคราะหทั้งหมด  
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3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 
    
 3.2.1 ขอมูลทุติยภูมิ   
            แหลงท่ีมาของขอมูลบทวิเคราะห 
  ขอมูลบทวิเคราะหไดรวบรวมจากเอกสารเผยแพรในงานมหกรรมนักวิเคราะห
หลักทรัพย ป 2548 และ 2549 รวมบทวิเคราะหทั้งสิ้น 297 บทวิเคราะห  
         แหลงท่ีมาของขอมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย 
  ราคาซื้อขายหลักทรัพย ไดรวบรวมจากศูนยการเงินและการลงทุน (Finance and 
Investment Center: FIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต 
www.settrade.com, www.setsmart.com  และ www.set.or.th 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล 

 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ บทวิเคราะหหลักทรัพย จากนักวิเคราะห

หลักทรัพยที่ไดรวบรวมไวในเอกสารเผยแพรทั้งหมด ในป พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2549 และ 
โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบคาทางสถิติ โดยแบงขอมูลได 2 
สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับ บทวิเคราะหของนักวิเคราะห ซ่ึงจะทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ช่ือ
หลักทรัพย วัน/เดือน/ป ราคาปด ณ วันที่แนะนําให “ซ้ือ” ราคาพื้นฐานที่เหมาะสม (Target Price) 

สวนที่ 2 ขอมูลของราคาหลักทรัพยที่นักวิเคราะหไดใหคําแนะนํา และโดยทําการเก็บ
ฐานขอมูลเปน 3 ชวง คือ ชวงแรก คือ วันที่มีการเผยแพรคําแนะนําในการซื้อหรือขายหลักทรัพย 
หรือ Event Date (วันที่ 0) ชวงที่ 2 คือ ชวงกอนที่จะมีการเผยแพรบทวิเคราะหไปอยางเปนทางการ
เปนระยะเวลา 10 วัน หรือ Pre-event Date (วันที่ -1 ถึง –10) ทั้งนี้เนื่องจากวาโดยธรรมเนียมปฏิบัติ
กอนที่บริษัทหลักทรัพยตางๆ จะเผยแพรรายงานบทวิเคราะหอยางเปนทางการ นักวิเคราะหที่จัดทํา
รายงานจะแนะนําผลการวิเคราะหใหกับพนักงานการตลาดเพื่อที่จะไดถายทอดคําแนะนําไปสูนัก
ลงทุนที่เปนลูกคาของบริษัททุกๆ เชากอนตลาดหลักทรัพยเปดทําการ ซ่ึงจะเรียกวา morning 
conference ดังนั้นจึงถือไดวา ณ เวลานั้นนาจะเปนเวลาที่ขาวสารขอมูลคําแนะนําไดถูกเผยแพรไปสู
นักลงทุนเรียบรอยแลว และชวงที่ 3 คือชวงหลังการแนะนําซึ่งจะไดศึกษาผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
หลังจากวันที่ 0 ไป 60 วัน หรือ Post-event Date (วันที่ 1 ถึง 60) ซ่ึงเปนวิธีที่ใชกันมากในการศึกษา
เพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และผลตอบแทนผิดปกติที่ เกิดขึ้นจากเหตุการณใด
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เหตุการณหนึ่ง ในสวนของขอมูลของราคาหลักทรัพยที่นักวิเคราะหไมไดใหคําแนะนํา โดยทําการ
เก็บฐานขอมูลเฉพาะหลักทรัพยที่อยูในหมวดธุรกิจเดียวกันกับหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา โดย
เก็บฐานขอมูลในชวงเวลาเดียวกัน 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากบทวิเคราะหทั้งหมด จะนํามาวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 สวน 

ดังนี้ 
สวนที่ 1 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของ

นักวิเคราะห และหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนําจากนักวิเคราะห เฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ซ่ึงจะแบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวง โดย ชวงแรก คือ ชวงกอนเหตุการณวันเผยแพรคําแนะนํา
หลักทรัพย (-10 วัน ถึง  -1 วัน) ชวงที่สอง คือ ชวง ณ เหตุการณวันเผยแพรคําแนะนําหลักทรัพย 
และชวงที่สามคือ ชวงหลังเหตุการณวันเผยแพรคําแนะนําหลักทรัพย (1 ถึง  60) ซ่ึงแบงชวงเวลา
เปนป คือ ป พ.ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2550 โดยใชวิธีการคํานวณ ตามสมการดังนี้ 
 

r i,t   =                                           …………………..(ก) 
 

โดยที่  r i,t       คืออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ วันที่  t 
  pi,t        คือราคาของหลักทรัพย i ณ วนัที่ t 

pi,t+1      คือราคาของหลักทรัพย i ณ วนัที่ t+1 
  
 จากสมการ (ก) สาเหตุที่ไมไดรวมผลตอบแทนจากเงินปนผล เนื่องจากวาราคาที่ไดนํามา
คํานวณไดปรับคาจากเงินปนผลไวแลว อนึ่ง จากการคํานวณผลตอบแทนในการศึกษาไดตั้งขอ
สมมุติฐานวาไมมีตนทุนในการซื้อขาย (Transaction Cost) หลักทรัพย 

เมื่อทําการหาผลตอบแทนในแตละวันแลว ใหทําการหาผลรวมผลตอบแทนในแตละวัน 
โดยแยกออกเปนชวงระยะเวลาที่ตางกัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหุนทั้งหมดที่ไดรับคําแนะนํา
จากนักวิเคราะหในแตละชวงระยะเวลา โดยทําการคํานวณหาผลตอบแทนเฉลี่ยจากหลักทรัพยและ
จากตลาดสําหรับชวงเวลา T วันดังสมการตอไปนี้ 

 
 

(pi,t+1 -   pi, t) 
pi, t 
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   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 อัตราผลตอบแทนของตลาด ณ ชวงเวลา T วัน 
    r i,t       คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรพัย i ในวนัที่ t 
    r M,t      คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด ในวันที่ t 

 
สวนที่ 2  การวิเคราะห อัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Rate of Return) โดยจาก

สมการ (ก) จะไดคาผลตอบแทนของหลักทรัพยในแตละวัน และเพื่อหาคาผลตอบแทนของตลาด 
ใหพิจารณาหาคาอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยยึด ดัชนีหมวดธุรกิจของหลักทรัพยนั้นๆ เปน
ผลตอบแทนตลาด โดย ใหดัชนีที่ปด เปนราคาของตลาด เมื่อไดผลตอบแทนของตลาด เพื่อ
คํานวณหาผลตอบแทนเกินปกติ โดยใชวิธีการ Market Adjusted Returns Model ซ่ึงถือไดวาเปนวิธี
ที่สะดวกและมีความสามารถในการหาคาผลตอบแทนเกินปกติไดอยางเหมาะสม (Brown and 
Warner,1980)  จะไดคา CAR (Cumulative Abnormal Return) ตามสมการดังตอไปนี้ 

 
CAR i,T   =  R i,T  -  R M,T   

 
จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเกนิปกตสิะสม (AR) โดยหาคาไดจาก

สมการดังตอไปนี้ 
 

 AR T =        ∑ CAR i,T   
 
โดยที่  AR T   คือ อัตราผลตอบแทนเกนิปกติสะสมเฉลี่ยของชวงเวลา T วัน 
           n     คือ จํานวนหลักทรัพยของชวงเวลา T วัน 

 
 
 

T 

t = 1 

T 

t = 1 

n 

t = 1 

1 

n 
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การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉล่ียของชุดขอมูล 
  
  เพื่อเปนการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยระหวางหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนํา และไมไดรับคําแนะนํา  วาอัตราผลตอบแทนแตกตางกันหรือไม โดยมีการตั้งสมมุติฐาน
แบบ Two-tailed test ดังตอไปนี้ 
 
 H0    :   AR1,t  -  AR2,t   =  0 

หรือ ผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมไดรับ
คําแนะนํา ไมมีความแตกตางกัน 

 H1    :   AR1,t  -  AR2,t   ≠  0 
หรือ ผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมไดรับ
คําแนะนํา มีความแตกตางกนั 

 
  สถิติที่ใชในการทดสอบ t-statistics (Two-tailed test)   
 
          
    t  =  
  
  
   ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 
    โดย ที่  AR1,t     คือ อัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ของหลักทรัพยทีไ่ดรับคําแนะนํา 
                AR2,t   คือ อัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ของหลักทรัพยทีไ่มไดรับคําแนะนํา 
      S1

2  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ใน 
          หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา 
      S2

2  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ใน 
                    หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 
      n1    คือ จํานวนหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา 
        n2    คือ จํานวนหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 
 

(AR1,t-  AR2,t) 

√ 
S1

2      
n1

       + 
S2

2      
n2
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ผลการทดสอบครั้งนี้สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 กรณียอมรับสมมุติฐาน H0 แสดงวาผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนํา เมื่อเปรียบเทียบกบัหลักทรัพยทีไ่มไดรับคําแนะนํา ไมมีความแตกตางกนั  
 กรณียอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ของหลักทรัพยทีไ่ดรับ
คําแนะนํา เมื่อเปรียบเทียบกบัหลักทรัพยทีไ่มไดรับคําแนะนํา มีความแตกตางกัน 

 
สวนที่ 3 การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย 
 
 จากแนวคิดและทฤษฏีการวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพย การทดสอบครั้งนี้ไดทําการทดสอบระดับของความมีประสิทธิภาพของตลาด
ระดับกลาง (Semi Strong-Form Efficiency Market) เพื่อทดสอบวาบทวิเคราะหหรือคําแนะนําจาก
นักวิเคราะหซ่ึงเปนขอมูลสาธารณะสามารถทําใหนักลงทุนสรางผลตอบแทนเกินปกติไดหรือไม ณ 
ระดับความเชื่อมั่น 99% 
  จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนผิดปกต ิจากคา AR T ขางตน ในแตละชวงเวลา 
สามารถนํามาทดสอบคาทางสถิติ t-statistics (Two-tailed test)  
  โดยตั้งสมมุตฐิานดังนี ้

  H0 : E (xj,t+1  /  Φt  ) =  0  
หรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมกอใหเกดิผลตอบแทนผิดปกต ิ

(ตลาดมีประสิทธิภาพและราคาไดสะทอนชุดขอมูลΦt  ) 

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

(ตลาดมีประสิทธิภาพและราคาไมไดสะทอนชุดขอมูลΦt  ) 
 
    t = 
    

ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 % 
    โดยใหคาของ SECARt  คือ Standard Error ของ CARt 

 
 
 

SECARt 

AR T 
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ผลการทดสอบครั้งนี้สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 กรณียอมรับสมมุติฐาน H0 แสดงวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
ระดับกลาง กลาวคือ นักลงทุนไมสามารถที่จะสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติโดยใชขอมูลบท
วิเคราะหจากนักวิเคราะหได 
 กรณียอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมีประสิทธิภาพ
ระดับกลาง กลาวคือ นักลงทุนสามารถที่จะสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติได โดยใชขอมูลบท
วิเคราะหจากนักวิเคราะห 
 

สวนที่ 4 สําหรับหลักทรัพยที่ไดรับการแนะนําและ หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา จะ
นํามาวิเคราะหระยะเวลาในการเคลื่อนไหวของราคาจากราคา ณ วันที่วิเคราะห จนถึงวันที่ราคาถึง
ราคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value) จํานวนหลักทรัพยที่สามารถทําไดภายใน 60 วัน โดยใชความถี่ 
(Frequency)   คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) และ สัดสวนตามอุตสาหกรรมตามหลักทรัพยที่
ไดรับการแนะนํา และหลักทรัพยที่ไมไดรับการแนะนํา 
  


