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.1 ทฤษฎีการลงทุนของมาโควิทซ (Markowitz Portfolio Theory)  

 Harry Markowitz บิดาแหงทฤษฎีกลุมหลักทรัพยสมัยใหมมีแนวคิดเร่ืองการลงทุนวา
โดยท่ัวไปนักลงทุนจะซ้ือสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงเม่ือคาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทน คุมคาพอ
ตอความเส่ียง ดังนั้นการหาอัตราผลตอบแทนความเส่ียงที่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงจึงเปน
ส่ิงท่ีนักลงทุนตองพิจารณา โดยการนําแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset 
Pricing: CAPM) มาประกอบการศึกษาทําการวิเคราะหผลทางสถิติเพ่ือประเมินผลตอบแทน 
Markowitz ไดสมมติวาผูลงทุนทุกคนเปนผูลงทุนประเภทหลีกเล่ียงความเส่ียง (risk averter) 
ดังนั้นผูลงทุนจึงตองพยายามที่จะลดความเส่ียง โดยทําการลงทุนแบบกระจายการลงทุนไปยัง
หลักทรัพยอ่ืนๆท่ีอยูในอุตสาหกรรมท่ีตางกัน แตการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยหลายๆ
ประเภทนั้นอาจไมไดชวยลดความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยแตอยางใด 
(รุงระวี สิทธิกร, 2546) 
 
     ขอสมมติฐานของมาโควิทซเก่ียวกับพฤติกรรมของผูลงทุน 

1. การตัดสินใจลงทุนในแตละทางเลือกของผุลงทุนจะพิจารณาจากการกระจายของ
โอกาสที่จะเกิดอัตราผลตอบแทน ตลอดชวงเวลาท่ีลงทุนถือหลักทรัพยนั้นๆ 

2 .  ผู ลง ทุนจะพยายามทําใหอรรถประโยชน ท่ี ได รับ สูง สุดและจะคง เสน
อรรถประโยชนซ่ึงแสดงถึงอรรถประโยชนสวนเพิ่มอัตราท่ีลดลงตลอดชวงการลงทุน 

3. ผูลงทุนแตละคนจะประมาณความเส่ียงในการลงทุน บนพื้นฐานของความ
แปรปรวนของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

4. การตัดสินใจของผูลงทุนข้ึนกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับความเส่ียงเทานั้น 
5. ภายใตความเส่ียงระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกลงทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงสุด ใน

ทํานองเดียวกันภายใตอัตราผลตอบแทนระดับหนึ่งผูลงทุนจะเลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียง
ต่ําสุด 
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.2 ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

 แบบจําลองนี้ไดนํามาประกอบการศึกษาทําการวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อประเมิน
ผลตอบแทน ซ่ึงแสดงถึงผลการดําเนินงานของหนวยลงทุน โดยทฤษฎีนี้ William F. Sharp John 
Lintner และ Jan Mossin ไดพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีกลุมหลักทรัพยใหมของ Harry Markwize นํามา
ประยุกตเปนทฤษฎีการกําหนดราคาหลัดทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ซ่ึงเปน
แบบจําลองดุลยภาพความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียง ซ่ึงเปนความเส่ียง
ภายใตแบบจําลองดังกลาวนี้หมายถึง ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) หรือความเส่ียงท่ีไม
สามารถกําจัดแมดวยการกระจายการลงทุน (วิรัญญา กอเกษมสุข, 2549) 
 
 
 
    ขอสมมติฐานของแบบจําลอง CAPM มีดังนี้  

 1. ตลาดท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุนเปนตลาดแขงขันสมบูรณ การซ้ือขายหลักทรัพยของแต
ละคนจึงไมกระทบกับตลาดรวม นักลงทุนเปน price taker คือไมไดเปนผูกําหนดราคา และมีความ
คาดหวังในผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีมีการแจกแจงปกติ 
 2. นักลงทุนมีการวางแผนการถือครองหลักทรัพยเหมือนๆกัน โดยมีพฤติกรรมแบบ 
myopic คือจะพิจารณาในระยะส้ันเพียงชวง 1 ระยะเวลาเทานั้น (single period model)  
 3. นักลงทุนนั้นสามารถกูยืมและใหกูเงินทุนโดยอัตราดอกเบ้ียคงที่ปราศจากความเส่ียง 
 4. นักลงทุนไมตองเสียภาษีจากรายได ไมมีคาธรรมเนียมใดๆ      
  5. นักลงทุนทุกคนนั้นมีเหตุผล(rational) ปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจลงทุนคืออัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความแปรปรวน(ความเส่ียง) โดยเปนผูหลีกเล่ียงความเส่ียง และคาดหวงั
อรรถประโยชนสูงสุดจากการลงทุน 
 6. นักลงทุนทุกคนมีการไดขาวสารเกี่ยวกับหลักทรัพยอยางสมบูรณ มีการวิเคราะห
หลักทรัพยและคาดการณเหมือนๆกัน (homogeneous expectation) 
 ภายใตขอสมมติท่ีวานักลงทุนเปนผูมีเหตุผลและหลีกเล่ียงความเส่ียง รวมทั้งมีความ
คาดหวังจากการลงทุนเหมือนกัน ถาราคาหลักทรัพยชนิดหนึ่งตํ่ากวาอีกชนิดหนึ่ง ณ ระดับความ
เส่ียงท่ีเทากัน นักลงทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีระดับราคาตํ่ากวา ทําใหราคาหลักทรัพยนั้น
ปรับตัวสูงข้ึน และในทางตรงขาม การขายหลักทรัพยท่ีราคาสูงกวาจะสงผลใหหลักทรัพยนั้นลด
ต่ําลง กระบวนการดังกลาวทําใหราคาหลักทรัพยกลับสูดุลยภาพในท่ีสุด และผลตอบแทนท่ี
คาดหวังของแตละหลักทรัพยยูในระดับสูงสุด ณ ความเส่ียงระดับตางๆ แบบจําลองนี้สนใจใน
ความเส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย (systematic risk) เนื่องจากอยูภายใตเง่ือนไขท่ีวา หากกระจาย
การลงทุนในหลักทรัพยท่ีหลากหลายข้ึนจะสามารถกําจัดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบได ใน CAPM 
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 เม่ือหลักทรัพยมีคา β < 1 หมายความวา หลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงของอัตราของ
ผลตอบแทนนอยกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 เม่ือหลักทรัพยมีคา β > 1 หมายความวาหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงของอัตราของ
ผลตอบแทนมากกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด  
โดยสามารถแสดงความสัมพันธในรูปแบบสมการไดดังนี้ 

Ri     =  α + βRm + εt                                               (1)     
โดยท่ี   

Ri   คือ ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในแตละหลักทรัพย i 

  β คือ คาความเส่ียง 

  α คือ คาคงท่ี 
  Rm คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด 
  εt คือ ตัวแปรสุม โดยมีการแจกแจงแบบปกติท่ีเปนอิสระตอกันและ
เหมือนกัน 
 ความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยสามารถวัดไดจากความเส่ียงหรือความแปรปรวนของ
หลักทรัพยท่ีมีตอความเส่ียงหรือความแปรปรวนของตลาด ดังนั้น ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละ
ตัวจะเปนคาความแปรปรวนรวมของหลักทรัพยท่ี i (covariance) และตลาด ดังนั้นคาความเส่ียง (β) 
สามารถคํานวณจากสูตรทางคณิตศาสตรดังนี้ 

β (ความเส่ียง) = covariance (RiRm)    (2)                                                  
variance (Rm) 

 ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียง สามารถเขียนเสนแสดง
ความสัมพันธได เรียกวาเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line:SML) โดยแสดงถึงระดับ
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการ ณ ระดับความเส่ียงตางๆ โดยเสนตลาดหลักทรัพยนี้จะมีลักษณะ
เปนเสนตรง ซ่ึงก็คือหากเลือกหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ควรจะไดรับผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
หรือผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียง (risk premium) เพ่ิมมากขึ้นดวย เนื่องจาก
ขอสมมติฐานท่ีวาตลาดหลักทรัพยเปนตลาดท่ีมีประสิทธ์ิภาพสูงและอยูในดุลยภาพ หาก
ความสัมพันธท่ีไมไดเปนเสนตรงหรือตลาดไมมีประสิทธิภาพแลว  แสดงวาการลงทุนใน
หลักทรัพยนั้นก็จะไมมีประสิทธิภาพตามไปดวย 
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2.3 State Space Model (Sspace) 
 

     Sspace เปนแบบจําลองท่ีพัฒนามาจากแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย โดยการเพิ่ม
สมการปจจัยท่ีคาดวานาจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของคาเบตา (β) คา β ในแตละหลักทรัพยนั้น
แสดงถึงความเส่ียงของหลักทรัพยแตละตัว ความเสี่ยงท่ีสูงกวาแสดงถึงผลตอบแทนท่ีสูงกวาดวย 
แตในความเปนจริงคา β มีลักษณะเปล่ียนแปลงไปตามเวลา จึงสามารถเขียนแบบจําลองใหมท่ีคา 

β เปล่ียนแปลงไปตามเวลาได ดังนี้ 

R i t   =  α i + β i R m t + ε i t      (3)              

β i    =  γ0 +  γ1 X 1 t + …+ γk X k t + νt 
โดยท่ี 
  R i t คือ ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i (expected rate of 
return for asset i) ณ เวลา t  

  β i คือ ความเส่ียงเปนระบบท่ีเกดิจากการลงทุนในหลักทรัพย i (systematic 
risk of the asset) 

  α i คือ คาคงท่ี 
 R m t       คือ ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t  

           ε i t        คือ ตัวแปรสุม โดยมีการแจกแจงแบบปกติท่ีเปนอิสระตอกันและ
เหมือนกัน (Independent and identical distribution) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 0 และคาความแปรปรวน
คงท่ี เขียนแทนดวยสัญลักษณ et ~ i.i.d(0, σε2) 

γ0 , γ1 , … , γk   คือ พารามิเตอร (parameters) 
  X 1 t , … , X k t        คือ ตัวแปรท่ีมีผล (explanatory variable)  
                νt         คือเทอมของผลกระทบ (disturbance) โดยมีการแจกแจงแบบปกติท่ีเปน
อิสระตอกันและเหมือนกัน (Independent and identical distribution) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 0 และคา
วามแปรปรวนคงท่ี เขียนแทนดวยสัญลักษณ νt ~ i.i.d(0, σν2) ค
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     เสนตลาดหลักทรัพย SML (Security Market Line) 
            ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียง สามารถกําหนดแสดง
เปนเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) โดยเปนความสัมพันธท่ีแสดงระดับ
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการ ณ ระดับความเส่ียงตาง ๆ หรือเปนการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิภาพของผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงตอการลงทุนในหลักทรัพย โดยเสน
ตลาดหลักทรัพยนี้ มีขอสมมติฐานวา ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงและอยูในดุลย
ภาพความแตกตางของผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยแตละตัวแสดงถึงความแตกตางกัน

ของคาเบตา (β) ในแตละหลักทรัพยดวย ความเส่ียงท่ีสูงกวาของหลักทรัพยหนึ่งจะแสดงถึง
ผลตอบแทนที่สูงกวา ดวยความสัมพันธระหวางความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวังนี้เปน
เสนตรง ซ่ึงถาความสัมพันธนี้ไมเปนเสนตรงหรือตลาดหลักทรัพยไมเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
แลว การลงทุนในหลักทรัพยก็จะไมมีประสิทธิภาพดวย  โดยหากเปนเสนโคงคว่ําลง แสดงใหเห็น
วาเม่ือถือหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงมากข้ึนกลับใหผลตอบแทนลดลง หรือหากเปนเสนโคงท่ีหงาย
ข้ึนแสดงใหเห็นเม่ือถือหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงนอยจะใหผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ดังนั้นการท่ี
ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงเปนเสนตรง ผลตอบแทนท่ีควรไดรับ
จากการลงทุนในหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงบวกผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือหลักทรัพยท่ี
มีความเส่ียงเทานั้น  หากมีผลตอบแทนอ่ืนใดที่มากข้ึนกวาการลงทุนในหลักทรัพยนั้นให
ผลตอบแทนท่ีผิดปกติ 
 
รูปท่ี 13 ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย 
          ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 
     
                                                        (Security Market Line : SML ) 
   
                
   
       
                       β=1 

D 

C
B 

A 

R'i  

Rf 

ท่ีมา : Sriboonchitta and Wiboonpongse ( 2007 )  
 

 
        ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงนี้เปนแบบเสนตรง จุด B 

ใหผลตอบแทนสูงกวาจุดบนเสนตลาดหลักทรัพยซ่ึงแสดงวาหลักทรัพยมีราคาซ้ือขายในตลาดตํ่า
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2
 
.4 การทดสอบยูนิทรูท (Unit Root)  

เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ ขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีนํามาใชเปนขอมูลอนุกรมเวลา(time 
series data) ซ่ึงหากนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลโดยตรง โดยท่ีไมมีการตรวจสอบ
กอน มักเกิดปญหา ความไมนิ่งของขอมูล (non–stationary) กลาวคือ คาเฉล่ียและคาความแปรปรวน 
จะมีคาไมคงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ทําใหความสัมพันธระหวางตัวแปรของสมการมี
ความสัมพันธไมแทจริง โดยสังเกตไดจากคาสถิติบางอยางอาที คา t-statistic จะไมเปนการแจกแจง
ท่ีเปนมาตรฐาน และคา R2 ท่ีสูง ในขณะท่ีคา Durbin-Watson(DW) statistic อยูในระดับตํ่าแสดงให
เห็นถึงคาความคลาดเคล่ือนมีปญหา autocorrelation ในระดับสูง จึงเปนการยากท่ีจะยอมรับได
ในทางเศรษฐศาสตร ดังนั้นจึงตองทําการทดสอบกอนวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่งหรือไม ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

     1. กําหนดให Xt, Xt+1, Xt+2,…, Xt+k  เปนขอมูลอนุกรมเวลาท่ีเวลา t, t+1, t+2,…, t+k 

     2. กําหนดให Xt+m, Xt+m+1, Xt+m+2,…, Xt+m+k เปนขอมูลอนุกรมเวลาท่ีเวลา t+m, t+m+1, 
t+m+2,…, t+m+k 

     3. กําหนดให P(Xt, Xt+1, Xt+2,…, Xt+k)  เปนการแจกแจงความนาจะเปนรวมของ Zt, Zt+1, 
Zt+2,…, Zt+k 

      4. กําหนดให P(Xt+m,Xt+m+1,Xt+m+2,…,Xt+m+k) เปนการแจกแจงความนาจะเปนรวมของ
Zt+m, Zt+m+1, Zt+m+2,…, Zt+m+k 

จากขอกําหนดท้ัง 4 ขอมูลอนุกรมเวลาจะมีลักษณะนิ่งเม่ือ 
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P(Xt, Xt+1, Xt+2,…, Xt+k) = P(Xt+m, Xt+m+1,Xt+m+2,…, Xt+m+k)          (4) 
 ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับเง่ือนไขนี้เรียกวา ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมี
ลักษณะน่ิงแบบเขมงวด แตในทางปฏิบัตินิยมใชขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะนิ่งแบบออน 
กลาวคือ X จะเปนขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะนิ่งแบบออนเม่ือ 

     1) คาเฉล่ีย E(Xi)    =  µ = คาคงท่ี 

     2) ความแปรปรวน V(Xi) = σ2  = คาคงท่ี 
     3) ความแปรปรวนรวม Cov(Xt , Xt+k ) = E(Xt - μ)( Xt+k - μ) = σk - μ 
การทดสอบวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่งหรือไมนั้น เดิมจะพิจารณาที่คาสัมประสิทธ์ิ

ในตัวเอง (Autocorrelation Coefficient Function:ACF) ตามแบบจําลองของ บ็อก-เจนกินส (Box-
Jenkin Model) หากพบวาคา (correlation:ρ) ท่ีไดจากการพิจารณามีคาเขาใกล 1 มากๆ จะสงผลให
การพิจารณาที่คา ACF คอนขางจะไมแมนยํา เพราะวากราฟแสดงคา ACF มีคาแนวโนมลดลง
เหมือนๆกัน ซ่ึงแตบางคนอาจจะสรุปไดไมเหมือนกันท้ังนี้ข้ึนอยุกับประสบการณ ทําใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนได ดังนั้น Dickey-Fuller จึงพัฒนาการตรวจสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาโดย
การทดสอบยูนิทรูท (unit root) 
           2.4.1 การทดสอบยูนิทรูทดวยวิธี Dickey-Fuller Test with GLS Detrending (DFGLS) 
          เราสามารถท่ีจะเลือกรวมคาคงท่ี หรือ คาคงท่ีและแนวโนมของเวลาท่ีเปนรูปเสนตรง 
ในการทดสอบการถดถอยของ ADF โดยสองกรณีท่ีกลาวมานี้ Elliott, Rothenberg, and Stock Point 
Optimal (1996) ไดเสนอการดัดแปลงของการทดสอบ ADF อยางงายในกรณีท่ีขอมูลถูกเอาปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอแนวโนมออก ดังนั้นตัวแปรอธิบายจึงถูกนําออกจากขอมูลกอนท่ีจะทดสอบการ
ถดถอย 
     ERS กําหนดให quasi-difference ของ  ซ่ึงข้ึนอยูกับคาของ a  แสดงถึง จุดตัวเลือก
ําเพาะท่ีเราตองการทดสอบ 
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     ตอมา พิจารณาการถดถอยแบบ OLS ของขอมูลแบบ quasi-differenced  ตอ 

uasi-differenced  
( )ayd t |

( )ad |τq
 
  ( ) ( ) ( ) ttt aadayd ηδτ +′= ||            (2.2) 
 
           ซ่ึง  ประกอบดวยคาคงท่ี หรือ คาคงท่ีและแนวโนม และให  เปนคาประมาณ
ของ OLS จากการถดถอยน้ี ส่ิงท่ีตองการทราบคือ คาของ a  ERS แนะนําใหใช  ซ่ึง 
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     เราสามารถกําหนดขอมูลท่ีเอาปจจัยของเวลาท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมออก ของ GLS 
ปน  โดยใชคาประมารณท่ีสอดคลองกับคา  เปน เ

 
d
ty a

 ( )ayy tt
d
t δτ ˆ′−=             (2.4)  

 
     หลังจากนัน้ การทดสอบ DFGLS เกี่ยวของกับการประมาณสมการการทดสอบ ADF 

แบบมาตรฐาน หลังจากนําคา GLS ท่ีเอาปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมออกแลว  ไปแทนกับคาเดิม 
 

d
ty

ty
 
                                            (2.5) t

d
ptp
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d
t vyyyy +++Δ+=Δ −−− ββα K111 

     สังเกตวา เม่ือ  ถูกเอาปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมออกแลวเราไมรวมคา  ในสมการ
การทดสอบ DFGLS 

d
ty tτ

     จากสมการท่ี 2.5 จะไดสมมติฐานการทดสอบ คือ  
  0:0 =αH  
 

  0:1 <αH  

 

     ถายอมรับ  หมายถึง  มียูนทิรูท หรือ  มีลักษณะไมนิ่ง 0:0 =αH ty ty

     ถายอมรับ  หมายถึง  ไมมียูนิทรูท หรือ  มีลักษณะน่ิง 0:1 <αH ty ty

 
2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

เดชวิทย  นิลวรรณ (2539) ไดศึกษาถึงความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหุนในกลุม
ส่ือสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนําทฤษฎี CAPM มาเปนแบบจําลองในการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน ซ่ึงไดอาศัยขอมูลราคาของหลักทรัพยกลุม
ส่ือสารรายสัปดาหระหวางเดือนกรกฎาคม 2537 ถึง มิถุนายน 2538 มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยและใชดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยเปนตัวแทนของอัตรา ผลตอบแทนของอนาคต ผล

การศึกษาพบวาหลักทรัพยในกลุมส่ือสารทุกตัวท่ีศึกษามีคา β เปนบวก โดยหุนท่ีมีคา β มากกวา 1 
คือ ADNANC IEC SATTEL และ TA โดยหุนเหลานี้จะมีการปรับตัวเร็วกวาการปรับตัวของตลาด 

สวนหุนท่ีมีคา β ต่ํากวา 1 คือ SAMART UCOM TT&T และ JUSMIN 
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 ชวินร  ลีนาบรรจง (2539) ทําการประเมินผลการทํางานของกองทุนรวมในประเทศไทย ป 
2535 ถึง 2538 โดยศึกษาจากกองทุนรวมประเภทตราสารทุนแบบกองทุนเปด 65 กองทุน จาก
ท้ังหมด 76 กองทุน โดยใชแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing 

Model:CAPM) พบวามีกองทุนรวมจํานวน 25 กองทุน ท่ีมีคา β นอยกวา 1 หรือมีคาความเส่ียงสูง
กวาตลาดหลักทรัพย สําหรับการวัดคา α ซ่ึงเปนตัวประเมินความสามารถในการสรางผลตอบแทน
ของผูจัดการกองทุนพบวาคาเฉล่ีย α ท่ีประเมินไดมีคา -0.36 โดยคา α ท่ีประเมินไดท้ังหมดอยู
ระหวาง -2.3 ถึง 1.37 หรือ โดยเฉลี่ยผูจัดการกองทุนไมสามารถสรางผลตอบแทนเกิดปกติได
มากกวานักลงทุนท่ีใชกลยุทธการลงทุนระยะยาว 
 
 มนทรัตน  โพธ์ิวิจิตร (2539) ทําการศึกษาวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทย เปนผลการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม 2535 ถึงเดือน 
ธันวาคม 2538 โดยใชทฤษฎีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing 
Model:CAPM) และใชแบบจําลอง Sharp’s และ Traynor’s Portfolio Performance Measure พบวา
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการคํานวณดวยราคาปดหนวยลงทุนและมูลคาสินทรัพยสุทธิ
มีผลคลายกัน  และกองทุนรวมสวนใหญมีความสามารถในการบริหารหลักทรัพย  โดยมี
ผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยของความเส่ียงรวมและความเส่ียงท่ีเปนระบบดีกวาตลาด 
 
 ชัยโย กรกิจสุวรรณ (2540) ไดวิเคราะหความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน
กลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 8 หลักทรัพย คือบริษัทบานปู จํากัด 
(มหาชน) BANPU, บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) BCP, บริษัทไฟฟาจํากัด (มหาชน) 
EGCOMP, บริษัทลานนาลิกไนต  จํากัด  (มหาชน) LANNA, บริษัทปตท .สํารวจ  และผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP, บริษัทสยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) SUSCO, บริษัทไทย
อินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) TIG, บริษัทยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) UGP 
โดยใชขอมูลรายสัปดาห ตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 2538 ถึงวันท่ี 24 มิถุนายน 2539 และใชทฤษฎี 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) มาคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดและใชอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 3 เดือนแทนอัตราผลตอบแทนแทนท่ีไมมีความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา คาความ
เส่ียงหลักทรัพยจํานวน 6 หลักทรัพยมีคาเปนบวก คือ หลักทรัพย BANPU, BCP, EGCOMP, 
LANNA, PTTEP และ SUSCO หมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
กับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
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นภเกตน  เ อ่ียวเพชราพงศ (2543) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหความเส่ียง อัตรา

ผลตอบแทนและการเลือกลงทุนในหลักทรัพยในกลุมส่ือสารโดยใชแบบจําลอง CAPM ซ่ึงเร่ิม
ทําการศึกษาตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน 2542 ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2543 รวมระยะเวลา 52 สัปดาห โดย
ทําการศึกษาเฉพาะผูถือหุนสามัญของกลุมส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซ่ึงมีอยู 10 หลักทรัพย ผลการศึกษาโดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยแตละตัวในแตละสัปดาห
มาคํานวณ ปรากฏวาหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดคือ UCOM และทุกหลักทรัพยท่ีมีคา 

β เปนบวก แสดงวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละตัวเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

กับการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และหลักทรัพยท่ีมีคา β มากท่ีสุดคือ SHIN 
 
รมเกลา  ชัยนุวงษ  (2543) ทําการศึกษาการวิเคราะหความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยในกลุมบันเทิงและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเส่ียงและใชเปนแนวทางในการประเมินราคาแตละหลักทรัพยในกลุมบันเทิงและ
สันทนาการจํานวน  3 หลักทรัพย คือ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาส
ดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) การศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลรายสัปดาหตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2543 ถึงเดือนมกราคม 2544 รวม 51 สัปดาห การศึกษาน้ีใชทฤษฎี CAPM โดยใช
ขอมูลตลาดหลักทรัพยมาคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดและใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 
เดือน แทนอัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียง ซ่ึงผลการศึกษาพบวาคาความเส่ียงของหลักทรัพย
จํานวน 1 หลักทรัพยมีคาเปนบวก คือ หลักทรัพย UBC (บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสดิ้ง จํากัด 
(มหาชน)) ซ่ึงหมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน สวนคาความเส่ียงของหลักทรัพย
จํานวน 2 หลักทรัพยท่ีเหลือมีคาเปนลบ หมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันขาม 

 
 มัลลิกา  เลิศฤทธ  (2543) ไดทําการศึกษาการประเมินคาหุนกลุมพลังงาน โดยทําการศึกษา
ความเส่ียงและประเมินมูลคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานจํานวน 9 หลักทรัพย ในการประเมินมูลคา
หลักทรัพยคร้ังนี้ไดใชทฤษฎี CAPM โดยใชดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ
วิเคราะหผลตอบแทนของตลาด และใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยในแตละ
สัปดาห โดยเร่ิมต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห ในการ
วิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา คาความเส่ียงของหลักทรัพยท้ังหมด 
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ยุทธนา เรือนสุภา (2543) ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 9 หลักทรัพย คือ
หลักทรัพยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, ธนาคารกรุงเทพ จํากัด, ธนาคารเอเชีย จํากัด, ธนาคารดี
บีเอสไทยธนุ จํากัด, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํากัด, ธนาคารกรุงไทย จํากัด, 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด, ธนาคารกสิกรไทย จํากัด และธนาคารทหารไทย จํากัด โดยใชขอมูล
ราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาห เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2541 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2542 มา
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยโดยใชแบบจําลองการกําหนดราคา
สินทรัพยประเภททุน (Capital Asset Pricing Model :CAPM) และใชวิธีการถดถอยในการประมาณ
คาความเส่ียง (ß) จากสมการ CAPM โดยใชขอมูลดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารขนาด
ใหญ 4 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย มา
หาคาเฉล่ีย เปนตัวแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง และใชขอมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยรายสัปดาหมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด     ผลการศึกษาพบวา  หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกวา
ผลตอบแทนของตลาด และเม่ือทําการแบงกลุมธนาคารพาณิชยออกเปน 2 กลุม ตามขนาดของ
สินทรัพย พบวา หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยท่ีมีสินทรัพยขนาดกลางใหผลตอบแทนสูงกวา
หลักทรัพยของธนาคารพาณิชยท่ีมีสินทรัพยขนาดใหญ 

สําหรับการศึกษาถึงคาความเส่ียง (β) ของหลักทรัพยพบวา หลักทรัพยทุกหลักทรัพยท่ี

นํามาศึกษามีคาความเส่ียง (β) มากกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีของ CAPM 
ผูวิจัยไดสรุปวา หลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยมีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมากกวาการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาด จัดเปนหลักทรัพยประเภท 
Aggressive Stock และเม่ือนําเอาผลตอบแทนของหลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย 
SML (Securities Market Line) พบวา หลักทรัพยท่ีทําการศึกษาอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย
ท้ังหมด แสดงวาหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยมีผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาด
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น้ําฝน เสนางคนิกร (2544) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยกลุม

พลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 10 หลักทรัพยไดแก บริษัทบานปู จํากัด 
(มหาชน), บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), บริษัทเดอะโคเจเนอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), 
บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน), บริษัทลานนาลิกไนต จํากัด (มหาชน), บริษัทปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด (มหาชน), บริษัทสยามสหบริการ 
จํากัด (มหาชน), บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยูนิคแกส แอนด เคมีคัล 
จํากัด (มหาชน) ใชขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยรายวันจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มา
อางอิง  ประกอบการศึกษาตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 ถึง 30 เมษายน 
2544 รวมเวลาทําการท้ังหมด 119 วัน ทําการวิเคราะหถดถอยอยางงาย และใชทฤษฎี CAPM มาเปน
แบบจําลองในการอธิบายความสัมพันธระหวางความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน ผลการศึกษา

พบวาความเส่ียงของหลักทรัพยจํานวน 9 หลักทรัพยมีคา β ท่ีนอยกวา 1 มีเพียงหลักทรัพยเดียวท่ีมี
คาความเส่ียงมากกวา 1 และหลักทรัพยท้ังหมดมีความสัมพันธเชิงบวกตอการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลักทรัพยท้ังหมดไดไหอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากตลาด 
 

ศศิณี  ตันรัตนาวงศ  (2544) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง
ของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร ซ่ึงใชขอมูลของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตรทั้งหมด 8 
หลักทรัพยในการศึกษา การศึกษาในคร้ังนี้ใชทฤษฎี CAPM การวิเคราะหไดใชราคาปดเฉล่ีย
สัปดาหของหลักทรัพยตั้งแตเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2544 รวมเวลาท้ังส้ิน 100 
สัปดาห ใชขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาด
และใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉล่ียของ 5 ธนาคารเปนอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจาก
ความเสี่ยง การศึกษาพบวา คาความเส่ียงของหลักทรัพยทุกหลักทรัพยมีคาเปนบวก ซ่ึงหมายความ
วา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย GFPT มีความสัมพันธกับ
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 วิรัญญา กอเกษมสุข (2549) มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พยากรณผลตอบแทนในอนาคตของหลักทรัพยดวยแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) 
ใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึน หลักทรัพยท่ีใชในการศึกษาน้ีคือหลักทรัพยกลุมขนสงจํานวน 
8 หลักทรัพย โดยใชขอมูลราคาปดรายวันของหลักทรัพยจํานวน 1066 วัน เปนเวลา 4 ป ตั้งแตวันท่ี 
29 มิถุนายน 2544 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2548 ของหลักทรัพย 7 บริษัทคือ การบินไทย จํากัด 
(THAI) บริษัท โทรีเซน ไทยเอเยนตซีส จํากัด (TTA) บริษัท พรีเชียสชิพปง จํากัด (PSL) บริษัท 
ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (BECL) บริษัท เอเชียนมารีนเซอรวิสส จํากัด (ASIMAR) บริษัท จฑุานาว ี
จํากัด (JUTHA) บริษัท อารซีแอล จํากัด (RCL) และใชขอมูลราคาปดรายวันจํานวน 362 วัน เวลา 
1 ป ตั้งแตวันท่ี 11 มีนาคม 2547 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2548 ของหลักทรัพย บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (AOT) ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพย JUTHA PSL THAI TTA นั้นมีคา
สัมประสิทธ์ิ (β) ท่ีมากกวา1 จัดวาเปนหลักทรัพยแบบ aggressive stock สวนหลักทรัพย 
ASIMAR BECL RCL และ AOT มีคาสัมประสิทธ์ิ (β) ท่ีนอยกวา 1 จัดวาเปนหลักทรัพยกลุม 
defensive stock อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีคํานวณไดจากปจจัยพื้นฐานซ่ึงใช P/E ratio 

เปนตัวแปรแทน ไดผลดังนี้ หลักทรัพย ASIMAR มีคารอยละ 0.10 หลักทรัพย BECL มีคารอยละ 
0.03 หลักทรัพย JUTHA มีคารอยละ 0.12 หลักทรัพย PSL มีคารอยละ -0.14 หลักทรัพย RCL มี
คารอยละ -0.10 หลักทรัพย THAI มีคารอยละ 0.23 หลักทรัพย TTA มีคารอยละ -0.13 และ
หลักทรัพย AOT มีคารอยละ 0.07 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยบนเสน SML เม่ือนักลงทุน
เลือกตัดสินใจลงทุนใน 7 หลักทรัพยคือ ASIMAR BECL JUTHA PSL RCL THAI  และ 
TTA ในระยะเวลา 1 ป ถึงระยะเวลา 5 ป ไดผลตอบแทนหลักทรัพยอยูในชวงรอยละ 0.05 ถึงรอย
ละ 0.01 ตอวัน ซ่ึงสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล) 
สวนหลักทรัพย AOT นั้นมีอัตราผลตอบแทนบนเสน SML อยูท่ีรอยละ 0.00 เม่ือเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนในอนาคตของหลักทรัพยบนเสน 
SML แลวพบวาหลักทรัพย ASIMAR BECL JUTHA THAI และ AOT อยูเหนือเสนตลาด
หลักทรัพย แสดงวามีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน ในอนาคตราคาหลักทรัพยเหลานี้จะปรับตัวสูงข้ึน 
สงผลใหผลตอบแทนหลักทรัพยลดลงจนเทาระดับเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย ดังนั้น นัก
ลงทุนจึงควรลงทุนกอนราคาจะปรับตัวข้ึน 
 


