
 
บทที่ 3 

แนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษา 
 

3.1 กรอบทฤษฎีแนวคิดในการศึกษา 
 

3.1.1 แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
 Sharp (1964), Lintner (1965) และ Mossin (1966) ไดนําทฤษฎีกลุมหลักทรัพยสมัยใหมมา
ประยุกตเปนทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย หรือ แบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital 
Asset Price Model: CAPM) มาเปนแบบจําลองดุลยภาพของความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ี
คาดหวังกับความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงในท่ีนี้จะเปนความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic risk) โดยมีขอ
สมมุติของแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย ดังนี้ 

- นักลงทุนเปนผูหลีกเลียงความเส่ียง คาดหวังอรรถประโยชนจากการลงทุนสูงสุด 
- นักลงทุนเปนผูรับราคาและคาดหวังผลตอบแทนของสินทรัพยทีมีการแจกแจงปกติ 
- สินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียงท่ีนักลงทุนอาจกูยืมหรือกูยืมโดยไมจํากัดจํานวนดวยอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียง 
- ปริมาณสินทรัพยมีจํานวนจํากัด กําหนดราคาซ้ือขายและแบงแยกหนวยยอยไมจํากัด

จํานวน 
- ตลาดสินทรัพยไมมีการกีดกัน ไมมีตนทุนเกี่ยวกับขาวสารขอมูล และทุกคนไดรับ

ขาวสารอยางสมบูรณ 
- ตลาดสินทรัพยเปนตลาดท่ีมีลักษณะสมบูรณ ไมมีเร่ืองภาษี กฎระเบียบ หรือขอหาม

ซ้ือขายแบบกอนซ้ือ(Short Sale) โดยไมมีหุนอยูในบัญชีของตน 
 จากขอสมมุติท่ีกลาววา นักลงทุนตางมีความคาดหวังจากการลงทุนเหมือนกันเปนผูมี
เหตุผล และเปนผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง ทําใหนักลงทุนใหความสนใจลงทุนสินทรัพยท่ีไมมีความ
เส่ียงและกลุมสินทรัพยเส่ียงอยูบนเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ นั่นคือนักลงทุนตางสนใจ
ลงทุนในหลักทรัพยกลุมตลาดเหมือนกัน กลุมหลักทรัพยตลาดเปนกลุมหลักทรัพยท่ีรวม
หลักทรัพยทุกประเภท ท่ีมีผูถือครองดุลยภาพ จึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในน้ําหนักของหลักทรัพย
ท่ีถูกกําหนดจากราคาหลักทรัพย ถาหลักทรัพยชนิดหนึ่งราคาต่ํากวาอีกชนิดหนึ่ง เม่ือเทียบจาก
ความเส่ียงท่ีเทากัน นักลงทุนจะเลือกซ้ือหรือลงทุนในหลักทรัพยท่ีราคาถูกกวา ทําใหราคา
หลักทรัพยนั้นปรับตัวสูงข้ึนและการขายหลักทรัพยท่ีราคาแพงกวา จะทําใหราคาหลักทรัพยนั้น
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ตํ่าลง หรือลดลง กระบวนการดังกลาวทําใหราคาหลักทรัพยถูกผลักดันสูจุดดุลยภาพในท่ีสุดและ
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแตละหลักทรัพยอยูในระดับสูงสุด ณ แตละระดับความเส่ียงแบบจําลอง 
CAPM เนนความเส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย เนื่องจากอยูภายใตขอสมมุติท่ีวาหากการจําลอง
กระจายการลงทุนในหลักทรัพยใหหลากหลายข้ึนจะสามารถกําจัดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบได  

 ความเส่ียงใน CAPM นั้น หมายถึงความเส่ียงท่ีเปนระบบ โดยใชตัวเบตา (β) เปนตัวแทน 

เม่ือคาβ นอยกวา 1 หมายความวาหลักทรัพยนั้นมีความเส่ียงนอยกวาหลักทรัพยท่ีมีคาβมากกวา1 
ความเส่ียงของแตละหลักทรัพยวัดไดจากการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพยนั้นกับความ
เส่ียงของตลาดแต การวัดความเส่ียงหรือความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลักทรัพยใดไมอาจ
เทียบกับตัวเองได เพราะไมสามารถนําคาสถิตินี้ไปวัดเปรียบเทียบกับความแปรปรวนของ
หลักทรัพยตัวอ่ืนได จึงใชการวัดความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นเทียบกับ
ผลตอบแทนของตลาด ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละตัวเปนคาความแปรปรวนของหลักทรัพย

และของตลาดจากหลักทรัพยใดๆคาβ คํานวณไดจากความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของ
หลักทรัพยใดกับผลตอบแทนของพอรตการลงทุน เขียนไดดังนี้ 
 

 Rit  =  Rft + βiRmt + εt 
 
โดย     Rit คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย i ณ เวลา t   

 βi (ความเส่ียง)  =  Covariance (RiRm) 
           Variance (Rm) 
 Rmt คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด 

 εt   คือ คาผิดพลาด 
 
สวนผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยเดียว หรือของท้ัง Portfolio นํามาจาก 

 E(Rit) = Rft + βi [E(Rmt) – Rft] 
โดย E(Rit) คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i 
 Rft  คือ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
 E(Rmt)คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาด 

 βi คือ คาความเส่ียงท่ีเปนระบบ เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย i  
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ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและคาความเส่ียงของหลักทรัพยแสดงไดดังนี้ 

 Rit  =  α + bβi 
โดย  Rit  คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย   

α คือ คาคงท่ี 

βi คือ คาความเส่ียงท่ีเปนระบบ เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย i  
b      คือ คาความชันของเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) นั่นคือ ถา

ความเส่ียงของหลักทรัพยเทากับความเส่ียงของตลาด เม่ือ βi = 1 

ดังนั้น  Rmt = α + b (1) 

 Rmt - α = b 
 Rmt - Rft = b 

 ดังนั้นเกิดความสัมพันธ Rit = Rft + βi (Rmt - Rft) 
ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนท่ีความหวังกับความเส่ียงนี้เรียกวาเสนตลาดหลักทรัพย (SML) 

เปนเสนตรงท่ีแสดงถึงระดับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนกับความเส่ียง (β) ซ่ึง
เปนไปไดในทิศทางเดียวกันโดยมีสมมุติฐานวาตลาดหลักทรัพยเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ
อยูในดุลยภาพ ดังนั้นการท่ีความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงเปนเสนตรง 
ผลตอบแทนท่ีควรไดรับจากการลงุทนในหลักทรัพยใด ควรเทากับการถือหลักทรัพยท่ีปราศจาก
ความเส่ียงบวกผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงเทานั้น หากมีผลตอบแทน
อ่ืนใดท่ีมากข้ึนกวาการลงทุนในหลักทรัพยนั้นใหผลตอบแทนท่ีผิดปกติความสัมพันธระหวาง
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพยสามารถแสดงไดโดยภาพ ดังนี้ 
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง 
     เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line: SML) 
 
   A 
 Rm 
 
 Rf   B 
 0 

   β = 1 
รูปท่ี 3.1 แสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนคาดหวังกับความเส่ียงลงทุนหลักทรัพย  
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 จากรูปท่ี3.1 ความสัมพันธระหวางความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวังปนแบบ
เสนตรงจุด A ใหผลตอบแทนสูงกวาจุดบนเสนตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงแสดงวาหลักทรัพยมีราคาซ้ือ
ราคาขายในตลาดตํ่ากวาราคาท่ีสมดุลควรจะเปน และจุด B คือหลักทรัพยท่ีมีผลตอบแทนต่ํากวา
หลักทรัพยอ่ืนบนเสนตลาดหลักทรัพย กลาวคือ ณ ระดับความเส่ียงระดับหนึ่งผูลงทุนจะซ้ือ
หลักทรัพย A มากข้ึน เม่ือมีอุปสงคมากข้ึนจะทําใหราคาหลักทรัพย A มีราคาสูงข้ึน ทําใหอัตรา
ผลตอบแทนลดลงจนสูสมดุลบนเสนตลาดหลักทรัพย สวนหลักทรัพย B ผูลงทุนจะไมซ้ือเนื่องจาก
ผลตอบแทนท่ีไดตํ่ากวาผลตอบแทนท่ีตองการบนเสนตลาดหลักทรัพย แตจะขายหากมีหลักทรัพย
นี้ในพอรตการลงทุน ทําใหอุปสงคลดลง ราคาหลักทรัพย B จะลดลง จนทําใหอัตราผลตอบแทน
เพิ่มข้ึนสูสภาวะสมดุลบนเสนตลาดหลักทรัพย  

  
 3.1.2 แบบจําลอง Fama และ French 

 แบบจําลอง Fama and French พัฒนามาจากแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) 

ซ่ึงใชปจจัยเพียงตัวเดียว คือคาเบตา (β) ในการเปรียบเทียบขอมูลกับตลาดท้ังหมด โดยแบบจําลอง

นี้เพิ่มปจจัยอีก 2 ชนิดนอกเหนือจากคาเบตา (β) คือ  
1. ปจจัยความแตกตางของผลตอบแทนในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ(small minus big: SMB)  
2. ปจจัยความแตกตางระหวางผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทาง
บัญชีตออัตราสวนของตลาดสูงและผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคา
ทางบัญชีตออัตราสวนของตลาดตํ่า (high minus low: HML) เขาไปใน Regression Model ดวย ซ่ึง
แบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) อยางเดียวไมสามารถ
อธิบายรูปแบบการต้ังราคาหลักทรัพยท้ังหมดได เพราะแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพยอยูภายใต
ความเส่ียงท่ีเปนระบบเทานั้น  
 
 รูปแบบของแบบจําลอง 

 E(Rit) = Rft + βi E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) + e 
 
E(Rit) คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i ในสัปดาหท่ี t 
Rft  คือ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง  
Rmt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาด ของสัปดาหท่ี t 

Rft คือ คาคงท่ี  

βi  คือ คาความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย i 
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si คือ คาสัมประสิทธ์ิของความแตกตางของผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก
และขนาดใหญ 

hi คือ คาสัมประสิทธ์ิของความแตกตางระหวางผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคา
ของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตออัตราสวนของตลาดสูงและผลตอบแทนในพอรตของ
ธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตออัตราสวนของตลาดตํ่า 

E(Rmt – Rft) คือ คาชดเชยความเส่ียงท่ีคาดหวังอันเนื่องมาจากตลาด (market risk premium)  
 ในสัปดาหท่ี t 
SMBt คือ ความแตกตางของผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญ  
 (small capital minus big capital) 
HMLt คือ ความแตกตางระหวางผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคา

ทางบัญชีตออัตราสวนของตลาดสูงและผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคาของ
อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตออัตราสวนของตลาดตํ่า (high book price minus low book 
price) 

 
 3.1.3 การทดสอบ Unit Root 

 ในการศึกษาเชิงประจักษท่ีอาศัยขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) นั้นเรามีขอ
สมมุติวาอนุกรมเวลานั้นจะตองมีลักษณะน่ิง (stationary) ฉะนั้นการทําการวิเคราะหขอมูลจึงตองมี
การทดสอบความน่ิงของขอมูลโดยการใชการทดสอบ Unit Root การทดสอบ Unit Root นั้น
สามารถทดสอบไดโดยใชการทดสอบ DF (Dicky-Fuller Test) และการทดสอบ ADF (Augmented 
Dicky-Fuller Test) สมมุติวาเรามีแบบจําลอง 

   Yt  =  α + βXt + μ1t       (1) 

และ   xt  =  xt-1 + u2t ; u2t ~iid(0,σ2
u2)     (2) 

 โดยท่ี u2t เปนอนุกรมของตัวแปรสุม (random variables) ท่ีแจกแจงแบบปกติท่ี
เหมือนกันและเปนอิสระตอกัน โดยมีคาเฉล่ีย (mean) เทากับศูนย และคาความแปรปรวน 
(variance) คงท่ี ซ่ึงตัวแปร X นั้น ก็จะเปนแนวคิดเดินเชิงสุม (random Walk) และเปน Integrated of 
order one, I (1) เพราะฉะน้ันตัวแปร Y ก็จะเปน I (1) ดวยซ่ึงโดยทฤษฎีเศรษฐมิติแลวการถดถอย
ดวยตัวแปรท่ีมีลักษณะไมนิ่ง (nonstationary) คาสถิติ t ท่ีใชกันตามปกติจะมีลักษณะการแจกแจงไม
มาตรฐาน (nonstandard distribution) เพราะฉะน้ันการใชตารางมาตรฐานท่ีเราใชกันโดยท่ัวไป
สําหรับการทดสอบคาสถิติตางๆ ก็อาจนําไปสูการลงความเห็นหรือขอสรุปท่ีผิดพลาดไดซ่ึงนําไปสู
ความเปนไปไดของการมีการถดถอยท่ีไมถูกตอง (spurious regressions) สมมุติฐานวา (null 

hypothesis) ของการทดสอบ DF (DF test) คือ H0 : ρ = 1 จากสมการ(3) ดานลาง  



 
 
 
 

27 

   Xt = ρXt-1 + εt       (3) 
 

ซ่ึงเรียกวาการทดสอบ Unit Root โดยถา|ρ| < 1 จะมีลักษณะน่ิง; และถา ρ = 1 xt จะมีลักษณะไม
นิ่ง อยางไรก็ตามการทดสอบนี้สามารถทําไดอีกทางหนึ่งซ่ึงเหมือนกับสมการ (3) กลาวคือ 

   ΔXt = θXt-1 + εt      (4) 
 

ซ่ึงก็คือ  Xt = (1 + 0) Xt-1 + εt ซ่ึงคือสมการท่ี (3) นั้นเอง ρ = (1 + 0) ถา θ ในสมการ มีคาเปนลบ 

จะไดวา ρ ในสมการ (3) จะมีคานอยกวา 1 ดังนั้นสามารถจะสรุปไดวาการปฎิเสธ H0: θ = 0 ซ่ึง

แสดงวา H1: θ < 0 หมายความวา ρ < 1 และXt มี Integration of order zero นั้นคือ Xt มีลักษณะน่ิง

และถาเราไมสามารถปฎิเสธ H0 : θ = 0 ไดก็จะหมายความวา Xt มีลักษณะไมนิ่ง ถา Xt เปนแนว
เดินเชิงสุมซ่ึงมีความโนมเอียงท่ัวไปรวมอยูดวย (random walk with drift) เราสามารถจะเขียน
แบบจําลองไดดังนี้ 

   ΔXt = α + θXt-1 + εt      (5) 
 
และถา Xt เปนแนวเดินเช่ิงสุมซ่ึงมีความโนมเอียงท่ัวไปรวมอยูดวย (random walk with drift) และมี
แนวโนมตามเวลาเชิงเสน (linear time trend) เราสามารถจะเขียนแบบจําลองไดดังนี้ 

   ΔXt = α + βt + θXt-1 + εt     (6) 
 

โดยท่ี t = เวลา ซ่ึงก็จะทําการทดสอบ H0 : θ = 0  โดยมี H0 : θ < 0  เชนเดียวกับท่ีกลาวมาขางตน
โดยสรุปแลว Dickey and Fuller ไดพิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกันในการทดสอบ
วามี Unit Root หรือไม ซ่ึง 3 สมการดังกลาวไดแก 
 

   ΔXt  = θXt-1 + εt 

   ΔXt  = α + θXt-1 + εt 

   ΔXt  = α + βt + θXt-1 + εt 
 

โดยตัวพารามิเตอรท่ีอยูในความสนใจในทุกสมการคือ θ นั้นคือถา θ = 0 ; Xt จะมี Unit Root โดย
การเปรียบเทียบคาสถิติ t (statistic) ท่ีคํานวณไดรับท่ีเหมาะสมท่ีอยูในตาราง Dickey-Fuller หรือกับ
คาวิกฤติ MacKinnon (MacKinnon critical values) 
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 อยางไรก็ตามคาวิกฤต (critical values) จะไมเปล่ียนแปลง ถาสมการ (4), (5), (6) ถูก
แทนท่ีโดยกระบวนการเชิงอัตถดถอย (autoregressive processes) 
 

  ΔXt  = θXt-1   +             φIΔXt-1 + εt   (7) 
 

  ΔXt  = α + θXt-1  +         φIΔXt-1 + εt   (8) 
 

  ΔXt  = α + βt + θXt-1   +          φIΔXt-1 + εt  (9) 
 
จํานวนของ Lagged Difference Terms ท่ีจะนําเขามารวมในสมการนั้นจะมีมากพอที่จะทําใหพจน
คาความคลาดเคล่ือน (Error Terms) มีลักษณะเปน Serially Independent และเม่ือนําเอาการทดสอบ 
DF มาใชกับสมการ (7) – (9) เราจะเรียกวาการทดสอบ ADF คาสถิติทดสอบ ADF มีการแจกแจง
เชิงเสนกํากับ (Asymptotic Distribution) เหมือนกับสถิติ DF ดังนั้นก็สามารถใชคาวิกฤติแบบ
เดียวกัน 
 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ และนํา
ขอมูลท้ังหมดท่ีไดคํานวณหาคาตัวแปรตามแบบจําลอง และทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร 

 
3.2.1  วิธีการคํานวณคาตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1) ผลตอบแทนของหลักทรัพย กลุมธนาคารพาณิชยในชวงเวลาแตละสัปดาหโดยใช

ราคาปดของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในแตละสัปดาหโดยแยกศึกษาเปนรายหลักทรัพย 

  Raclt  =  [(Dacl+Paclt – Paclt-1)/Paclt-1]x 100 

  Rbayt  =  [(Dbay+Pbayt – Pbayt-1)/Pbayt-1]x 100  

  Rbblt = [(Dbbl+Pbblt – Pbblt-1)/Pbblt-1]x 100 

  Rbtt  = [(Dbt+Pbtt – Pbtt-1)/Pbtt-1]x 100 

  Rkbankt = [(Dkbank+Pkbankt – Pkbankt-1)/Pkbankt-1]x 100 

  Rkkt  =  [(Dkk+Pkkt – Pkkt-1)/Pkkt-1]x 100 

  Rktbt  =  [(Dktb+Pktbt – Pktbt-1)/Pktbt-1]x 100 

  Rscbt  =  [(Dscb+Pscbt – Pscbt-1)/Pscbt-1]x 100 
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  Rtbankt  =  [(Dtbank+Ptbankt – Ptbankt-1)/Ptbankt-1]x 100 

  Rtiscot  =  [(Dtisco+Ptiscot – Ptiscot-1)/Ptiscot-1]x 100 

  Rtmbt  =  [(Dtmb+Ptmbt – Ptmbt-1)/Ptmbt-1]x 100 
โดย   Raclt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารสินเอเชีย จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rbayt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rbblt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rbtt คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารไทยธนาคาร จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rkbankt คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rkkt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rktbt   คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rscbt    คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rtbankt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rtiscot  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Rtmbt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Dacl คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
Dbay คือ  เ งินปนผลของหลักทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด 

(มหาชน) 
Dbbl คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
Dbt คือ  เ งินปนผลของหลักทรัพยธนาคารไทยธนาคาร  จํากัด 

(มหาชน) 
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Dkbank คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
Dkk คือ  เ งินปนผลของหลักทรัพยธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด 

(มหาชน) 
Dktb คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
Dscb คือ  เ งินปนผลของหลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด 

(มหาชน) 
Dtbank คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Dtisco คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
Dtmb คือ เงินปนผลของหลักทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
Paclt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) 

ของสัปดาหท่ี t 
Pbayt คือ  ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด 

(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
Pbblt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของ

สัปดาหท่ี t 
Pbtt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

ของสัปดาหท่ี t 
Pkbankt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ของสัปดาหท่ี t 
Pkkt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

ของสัปดาหท่ี t 
Pktbt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ

สัปดาหท่ี t 
Pscbt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ของสัปดาหท่ี t 
Ptbankt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ของ

สัปดาหท่ี t 
Ptiscot คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของ

สัปดาหท่ี t 
Ptmbt คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ของสัปดาหท่ี t 
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Paclt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
ของสัปดาหท่ี t-1 

Pbayt-1 คือ  ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด 
(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t-1 

Pbblt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของ
สัปดาหท่ี t-1 

Pbtt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
ของสัปดาหท่ี t-1 

Pkbankt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ของสัปดาหท่ี t-1 

Pkkt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ของสัปดาหท่ี t-1 

Pktbt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ
สัปดาหท่ี t-1 

Pscbt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ของสัปดาหท่ี t-1 

Ptbankt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ของ
สัปดาหท่ี t-1 

Ptiscot-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของ
สัปดาหท่ี t-1 

Ptmbt-1 คือ ราคาปดของหลักทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ของสัปดาหท่ี t-1 

t  คือ 2,3,…….,260 
 

2) ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย Rmt โดยคํานวณไดจากดัชนีราคาหลักทรัพย (SET index)  

  Rmt  =  [(Pmt – Pmt-1)Pmt-1] x 100 
 โดย  Rmt  คือ ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยของสัปดาหท่ี t 
  Pmt  คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในสัปดาหท่ี t 
  Pmt-1 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในสัปดาหท่ี t-1 
  t คือ 2,3,…….,260 
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3) ผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง โดยคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยนําอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน ของท้ัง 4 ธนาคารมาหาคาเฉล่ียรายสัปดาห 

 
4) ความแตกตางของผลตอบแทนของหลักทรัพยของธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญ หรือ 

SMB คํานวณไดจาก 

• การเรียงลําดับทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว (paid-up capital) ซ่ึงใชแทนปจจัย
ดานขนาดธุรกิจจากนอยไปหามากท้ัง 11หลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย 

• แยกกลุมหลักทรัพยออกเปน 2 กลุม คือกลุมขนาดเล็กและกลุมขนาดใหญแลวทําการ
หาคาเฉล่ียของผลตอบแทนของหลักทรัพยท้ังในกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กและกลุม
หลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ 

• นําคาเฉล่ียของผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก ลบ กลุม
หลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (small minus big: SMB) 

 
5) ความแตกตางระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยของธุรกิจท่ีมีมูลคาอัตราสวนมูลคาตาม

บัญชีตอราคาตลาดสูงและผลตอบแทนในกลุมหลักทรัพยของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคา
ตามบัญชีตอราคาตลาดตํ่า HML คํานวณไดจาก 

• การนํามูลคาหลักทรัพยตามบัญชี (book value)  ของแตละหลักทรัพยในแตละสัปดาห
หารดวยราคาปด ณ วันนั้น ของแตละหลักทรัพยจะไดมูลคาตามบัญชีตอราคาตลาด 
(book to market) 

• นําคาท่ีไดของแตละหลักทรัพยมาเรียงลําดับจากมูลคาสูงไปยังมูลคาตํ่า จากนั้นใหทํา
การแบงกลุมหลักทรัพยออกเปน 3 กลุม ตามอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอราคาตลาด 
ไดแก กลุมหลักทรัพยท่ีมีมูลคาสูง (high book to market) 30% ของหลักทรัพยท้ังหมด 
กลุมหลักทรัพยท่ีมีมูลคากลาง (medium book to market) 40% ของหลักทรัพยท้ังหมด 
และกลุมหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่า (low book to market) 30% ของหลักทรัพยท้ังหมด นํา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยท่ีมีมูลคาสูงและตํ่าในแตละสัปดาหมา
หาคาเฉล่ีย แลวนําเอาคาเฉลี่ยของผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยท่ีมี
มูลคาสูง ลบดวยกลุมหลักทรัพยมูลคาตํ่า  (high minus low : HML)  
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3.2.2 การประมาณคา 
 1) การประมาณคาความเส่ียง, คาชดเชยความเส่ียง และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ

หลักทรัพยโดยใชแบบจําลอง Fama และ French 
    รูปแบบของแบบจําลอง 

  E(Raclt- Rft)  = α+ βi E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rbayt- Rft)  = α +βi E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rbblt- Rft)  = α +βi E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rbtt- Rft)  = α +βi E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rkbankt- Rft)  = α +β i E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rkkt- Rft)  = α +β i E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rktbt- Rft)  = α+β i E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rscbt- Rft)  = α+β i E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rtbankt- Rft)  = α+β i E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rtiscot- Rft)  = α+βtisco E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 

  E(Rtmbt- Rft)  = α+β i E(Rmt – Rft) + siE(SMBt) + hiE(HMLt) 
 โดย 

Raclt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rbayt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rbblt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rbtt คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rkbankt คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rkkt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rktbt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 
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Rscbt    คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rtbankt  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rtiscot  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rtmbt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ของสัปดาหท่ี t 

Rmt  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาดของ
สัปดาหท่ี t 

  Rft  คือ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
  α  คือ คาคงท่ี  

 β i , si,  hi คือ คาความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคาร
พาณิชย  

 E(Rmt – Rft) คือ คาชดเชยความเส่ียงท่ีคาดหวังอันเนื่องมาจากตลาด (Market 
Risk Premium) ในสัปดาหท่ี t  

 SMB คือ ความแตกตางของผลตอบแทนในพอรตธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก
และขนาดใหญ 

 HML  คือ ความแตกตางระหวางผลตอบแทนในพอรตธุรกิจท่ีมีมูลคา
ของอัตราสวนมูลคาบัญชีตออัตราสวนของตลาดสูง  และ
ผลตอบแทนในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนทางบัญชี
ตออัตราสวนของตลาดตํ่า 

 
3.2.3 การทดสอบ 
 1) การทดสอบ Unit Root 

 ทดสอบความเปน Stationary ของตัวแปรท่ีนํามาทําการศึกษาโดยวิธี Augmented 
Dickey-Fuller Test (ADF) โดยสมมุติฐานคือ 
  H0 : ตัวแปรมีคุณสมบัติท่ีเปน Non-Stationary 
  H1 : ตัวแปรมีคุณสมบัติท่ีเปน Stationary 
  โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีลักษณะนิ่ง คือไมสามารถปฏิเสธ 
H1 แตหากตัวแปรตามมีลักษณะไมนิ่ง คือปฏิเสธ H1 
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 2) การทดสอบ heteroscedasticity 
 หลังจากทดสอบความเปน Stationary ของขอมูลแลวพบวาตัวแปรทุกตัวมีลักษณะI (0) 
หรือ order เดียวกันแลว กอนจะทําการแปรผลขอมูลตองทดสอบความแปรปรวนของ error term มี
คาคงท่ีหรือไม การทดสอบ heteroscedasticity มีสมมติฐานดังนี้ 
  H0 : ความแปรปรวนของคา error term มีคาเทากัน (ไมมี heteroscedasticity) 
  H1 : ความแปรปรวนของคา error term มีคาไมเทากัน (มี heteroscedasticity) 
 
 3) การทดสอบคาคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันหรือไม (autocorrelation) เปนการ
ทดสอบวาคา error term มีความสัมพันธกันหรือไม โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic มี
สมมติฐานการทดสอบคือ 
  H0: คาerror term ณ เวลา t กับคา error term ในอดีตไมมีความสัมพันธกัน                     
  H1: คาerror term ณ เวลา t กับคา error term ในอดีตมีความสัมพันธกัน 
 

 4) การทดสอบคา α ท่ีไดจากการคํานวณในแตละหลักทรัพยไมควรแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงใชสถิติการทดสอบ t-test โดยมีสมมุติฐาน คือ 
  H0 : ไมมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติ 
  H1 : มีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติ 

 หรือ H0 : α = 0  

  H1 : α ≠ 0  
 

 5) การทดสอบคา β ท่ีไดจากการคํานวณในแตละหลักทรัพย ตองมีคาไมเทากับศูนยอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากหากคา β เทากับศูนย แสดงวาตัวแปรอิสระ (Rm – Rf) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม (Ri – Rf) ได ในการทดสอบใชคาทางสถิติ t-test มาทําการ
ทดสอบ โดยสมมุติฐาน คือ 
  H0 : ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของตลาด 
  H1 : ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับผบตอบแทนของตลาด 

 หรือ H0 : β = 0 

  H1 : β ≠ 0 
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 6) ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ SMBt ท่ีไดจากการคํานวณในแตละหลักทรัพย ในการทดสอบ
ใชคาสถิติ t-test มาทําการทดสอบ โดยสมมุติฐานคือ 
  H0 : ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดธุรกิจ 
  H1 : ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับธุรกิจ 
 หรือ H0 : s = 0 

  H1 : s ≠ 0 
 
 7) ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ HMLt ท่ีไดจากการคํานวณในแตละหลักทรัพยในการทดสอบ
ใชคาสถิติ t-test มาทําการทดสอบ โดยสมมุติฐาน คือ 

H0 : ผลตอบแทนหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอ
มูลคาตลาด 

H1 : ผลตอบแทนหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอ
มูลคาตลาด 

                     หรือ   H0 : h = 0 

     H1 : h ≠ 0 
 
 8) การวิเคราะห R2 เพื่อพิจารณาวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระมีความสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงในตัวตามไดดีเพียงใด  
 

3.2.4 วิธีการศึกษา 
           1) นําขอมูลมาวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนตลาดและอัตรา

ผลตอบแทนของแตละหลักทรัพย โดยใชสมการถดถอยกําลังสองนอยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary 
Lease Square Regression) มาทําการวิเคราะหหาความสัมพันธ โดยพิจารณาจากแบบจําลอง Fama 
และ French ท่ีคํานวณได 

 2) นําคาความเส่ียงท่ีคํานวณได ไปคํานวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแตละ
หลักทรัพย โดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาด หาเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market 
Line: SML) เพื่อเปรียบเทียบราคาหลักทรัพยกลุมธนาคารที่ทําการศึกษากับราคาเฉล่ียของราคา
หลักทรัพยตลาด 
 


