
 
บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
  
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลองฟามาและเฟรนช โดยศึกษาจํานวน 11 
หลักทรัพย คือ ACL, BAY, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TBANK, TISCO และ TMB มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเพื่อประเมินผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคาร
พาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลราคาปดรายสัปดาห เร่ิมศึกษาต้ังแตวันท่ี 
1 มกราคม 2545 ถึง 29 ธันวาคม 2549 ในภาพรวม 5 ป  เพื่อเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจาก
หลักทรัพยและใชขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทน
ตลาด และใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศ 4 ธนาคาร 
คือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) มาหาคาเฉล่ียเพื่อเปนตัวแทนของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง โดยนําขอมูลท่ีไดมาทดสอบ Unit Root เนื่องจาก
ขอมูลเปนขอมูลอนุกรมเวลามักจะมีลักษณะเปน Non-stationary ซ่ึงในการประมาณคาโดยใชวิธี
กําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary lease squares) อาจกอใหเกิดปญหาการไดผลของความสัมพันธไม
แทจริง (spurious regression) จึงตองมีการทดสอบตัวแปรท่ีนํามาใชในแบบจําลองโดยใช ADF-
Test โดยแบบจําลอง Fama และ French เปนแบบจําลองในการศึกษา ซ่ึงทําการศึกษาโดยวิธีกําลัง
สองนอยท่ีสุดผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับคํานวณและประมวลผลทําการวิเคราะหสถิติ 
 จากการทดสอบ Unit Root โดยวิธี ADF-Test สรุปไดวาตัวแปรท่ีนํามาใชในแบบจําลอง
ทุกตัว ไมมี Unit Root หมายความวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีลักษณะน่ิง หรือ stationary ซ่ึง
ในการประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary lease squares) ไมเกิดปญหาการไดผลของ
ความสัมพันธท่ีไมแทจริง (spurious regression)  
 ผลการศึกษาคา α  ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวาหลักทรัพย ACL, BBL, BT, KBANK, 
KTB, TBANK และ TMB ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่นคือมีปจจัยอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ี
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เปนระบบ (systematic risk) ท่ีทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวเปล่ียนแปลง สวน
หลักทรัพย BAY, KK, SCB และ TISCO ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 คือไมมีปจจัยอ่ืน
นอกจากความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) ท่ีทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาว
เปล่ียนแปลง 
 ผลการศึกษาการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ β พบวา หลักทรัพย ACL, BBL, BT, KBANK, 
KK, KTB, SCB, TISCO และ TMB มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลแทนตลาดและมีคา
สัมประสิทธ์ิเบตา (β) > 1 แสดงวาหลักทรัพยเหลานี้เปน Aggressive Stock แสดงวาอัตราการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวขางตนมากกวาอัตราการเปล่ียนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนตลาด สวนหลักทรัพย BAY และ TBANK มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตรา
ผลแทนตลาดและมีคาสัมประสิทธ์ิเบตา (β) < 1 แสดงวาหลักทรัพยเหลานี้เปน Defensive Stock 
คือ อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BAY และ TBANK นอยกวาอัตรา
การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนตลาด นอกจากนี้ ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% หลักทรัพยท้ัง 
11 หลักทรัพยท่ีทําการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิ β นั้นปฏิเสธสมมติฐาน H0  นั่นคือยอมรับวา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกัน ดังนั้นจากผลการศึกษา
จากแบบจําลอง Fama และ French สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจลงทุนไดวา นักลงทุนท่ี
ชอบความเส่ียงสามารถถือหลักทรัพย ACL, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TISCO และ 
TMB เพื่อเก็งกําไรเนื่องจากหลักทรัพยดังกลาวเปน Aggressive Stock นั่นคือ เปนหลักทรัพยท่ีมี
ความเสี่ยงมากกวาความเส่ียงตลาดถาผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมข้ึนผลตอบแทนของหลักทรัพยก็
เพิ่มข้ึนมากกวา และในทํานองเดียวกันหากผลตอบแทนของตลาดลดลงผลตอบแทนของ
หลักทรัพยก็ลดลงมากกวา สําหรับนักลงทุนท่ีไมชอบความเส่ียงสามารถท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย 
BAY, TBANK เนื่องจากเปน Defensive Stock กลาวคือ เปนหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงนอยกวาความ
เส่ียงตลาด ถาผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมข้ึนผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้จะเพิ่มนอยกวา และ
ถาผลตอบแทนของตลาดลดลง ผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้ก็จะลดลงนอยกวา 
 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ SMB (s) ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับขนาดของธุรกิจ หลักทรัพยท่ีทําการศึกษาแบงตามขนาดของกิจการ
ตามทุนท่ีจดทะเบียนแลว (paid up capital) สามารถแบงประเภทของหลักทรัพยไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 
หลักทรัพยท่ีมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญคือ BAY, BBL, KBANK,  และ SCB สวนหลักทรัพยท่ีมี
ทุนจดทะเบียนขนาดเล็กคือ KK, TISCO และ BT ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ปฏิเสธสมมติฐาน H0

นั่นคือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ และหลักทรัพย KTB และ 
TMB ซ่ึงเปนหลักทรัพยท่ีมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญและหลักทรัพย ACL และ TBANK ท่ีมีทุนจด
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ทะเบียนขนาดเล็กไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 หมายความวาผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมี
ความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ผลของการศึกษายังขัดแยงกับสมมติฐานของ Fama 
และ French โดยการศึกษาพบวาอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กมี
แนวโนมของอัตราผลตอบแทนท่ีตํ่า สาเหตุอาจเนื่องมาจากลักษณะของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดานเร่ืองการรับขาวสาร อีกท้ังตลาดยังมีขนาดเล็กทําใหเร่ืองของขนาดไมมีผลตอการ
ตัดสินใจในการลงทุน ซ่ึงนักลงทุนสวนใหญจะเปนรายยอยและการเคล่ือนไหวของตลาดมักข้ึนอยู
กับนักลงทุนรายใหญจากตางประเทศ โดยนักลงทุนจะเนนการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาด
ใหญมากกวาขนาดเล็กท่ียังไมเปนท่ีรูจักหรือสนใจของนักลงทุนตางประเทศ 
 การวิเคราะห HML (h) เปนคาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย
ตลาดกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) สรุปผลไดวา ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% หลักทรัพย ACL, BAY, KTB, TISCO, TBANK และ TMB ปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่น
คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
นอกจากนี้แลวจากผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ HML พบวาสวนใหญเปนไปตามสมมติฐานของ 
Fama และ French คือการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด
สูง จะมีแนวโนมใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีอัตราสวนมูลคาหุน
ตามบัญชีตอมูลคาตลาดตํ่า มีเพียงหลักทรัพย KTB ซ่ึงใหผลการทดสอบขัดแยงกับสมมติฐานของ 
Fama และ French ซ่ึงสาเหตุอาจเนื่องมาจากปจจัยดานอื่นๆ เชนปจจัยทางดานเศรษฐกิจและ
การเมือง เนื่องจากวาธนาคารกรุงไทย (จํากัด) (หลักทรัพย KTB) มีลักษณะการประกอบการเปน
แบบรัฐวิสาหกิจ จึงจะไดรับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางตางๆโดยตรง  
 การวิเคราะหคา R2 พบวา หลักทรัพย TMB ใหคา R2 สูงท่ีสุดคือ 79.99% และหลักทรัพยท่ี
ใหคา R2 ตํ่าสุดคือ หลักทรัพย BT คือมีคา R2 เทากับ 37.72% โดยการวิเคราะหคา R2 เพื่อพิจารณาวา
การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของการเปล่ียนแปลงในตัวแปร
ตาม หากคา R2 มีคามากแสดงวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของตัวแปรตามไดมาก และหากคา R2 มีคานอย แสดงวา การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายการปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดนอย 
 การประเมินราคาหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย  เปนการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยกับเสนตลาดหลักทรัพย (SML) โดย
ใชแบบจําลอง Fama และ French ซ่ึงสามารถสรุปไดวา หลักทรัพย BAY, SCB, BBL, KBANK มี
ราคาหลักทรัพยตํ่ากวาราคาท่ีเหมาะสม (undervalue) ผูลงทุนควรตัดสินใจซ้ือหลักทรัพยดังกลาว



  
 

66 

กอนท่ีราคาจะปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต สวนหลักทรัพย BT, TBANK, KTB, KK, TISCO, TMB 
และ ACL มีราคาหลักทรัพยสูงกวาราคาท่ีเหมาะสม (overvalue) ผูลงทุนควรหลีกเล่ียงหรือ
ตัดสินใจขายหลักทรัพยดังกลาวออกไป  
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาในคร้ังนี้ใชแบบจําลองFama และ French ในการศึกษา ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูลท่ี
มีลักษณะเปนการอธิบายเชิงสถิติ ผูท่ีศึกษาตองมีความรูความเขาใจทางสถิติเปนอยางดี พรอมท้ัง
สามารถท่ีจะใชโปรแกรมการประมวลผลของการประมวลคาได นอกจากนี้การใชแบบจําลอง 
Fama และ French ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปรอิสระ คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 
ขนาดของธุรกิจ และ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอมูลคาตลาด โดยในความเปนจริงยังมี
ปจจัยตางๆอีกจํานวนมาก ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรนําปจจัยตางๆที่เกี่ยวของเขามา
ประกอบการศึกษารวมท้ังเพื่อใหมีความแมนยําเพิ่มมากข้ึน 
 1. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาการใชแบบจําลอง Fama และ French กับ
หลักทรัพยกลุมอ่ืนๆดวย  
 2. เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้มีเพียง 3 ปจจัยซ่ึงอาจยังไมดีพอในการวิเคราะหผลตอบแทน
ของหลักทรัพย 
 
 


