บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิดและทบทวนวรรณกรรม
กำรศึกษำเรื่ องกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน กลุ่มหลักทรัพย์
ตำมอุ ตสำหกรรม และกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์สุ่ ม เลื อกโดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปั จจัย จำเป็ นต้องทรำบ
แนวคิดกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์และที่มำของทฤษฎีแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย ทั้งนี้ มีแนวคิด ทฤษฎีและ
งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ทฤษฎีและแนวคิด
กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์มีควำมเสี่ ยง ผูท้ ี่สนใจลงทุนจะต้องพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์
และเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุ ด ณ ระดับ
ควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำรคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์น้ นั จะพิจำรณำถึงปั จจัยต่ำงๆ เช่นอัตรำส่ วนทำง
กำรเงินที่สำคัญ ขนำดของธุ รกิจ อัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในอดีต เป็ นต้น ทั้งนี้ ผลู ้ งทุนควรทำ
กำรวัด และเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพของหลัก ทรั พ ย์แ ต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ หำกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ จ ะให้
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ำมำกที่สุด
2.1.1 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ปัจจัยพืน้ ฐานตามแนวคิดของ Benjamin Graham และ ดร.นิเวศน์
Benjamin Graham (Stingy Investor, 2002: Online) ผู ้ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ ำ เป็ นบิ ด ำแห่ ง กำร
ลงทุ น ที่ เน้น คุ ณ ค่ ำ ของหลัก ทรั พ ย์ (Value Investment) ซึ่ งจะเน้น กำรซื้ อหลัก ทรั พ ย์ที่ มี รำคำถู ก เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับรำคำที่ควรจะเป็ นของหลักทรัพย์น้ นั โดยไม่สนใจภำวะของตลำดหลักทรัพย์รวมถึ ง
ปั จจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ ซึ่ ง Benjamin Graham ได้เสนอแนะให้ใช้อตั รำส่ วนทำง
กำรเงินมำเป็ นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ ได้แก่ อัตรำส่ วนรำคำต่อกำไรต่อหุ ้น (Price-earnings
Ratio: P/E Ratio) แสดงถึ งควำมสำมำรถในกำรทำกำไรเมื่อเทียบกับรำคำหุ ้น เป็ นตัวชี้ วดั ว่ำรำคำหุ ้น
นั้นมีระดับสู งหรื อต่ำเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ อัตรำส่ วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี (Price per
Book Value Ratio: P/BV Ratio) แสดงถึ งรำคำของหุ ้น ณ ขณะนั้นเป็ นกี่ เท่ำของมูลค่ำทำงบัญชี และ
อัตรำส่ วนกำรจ่ำยเงินปั นผล (Dividend Yield) แสดงถึงผลตอบแทนที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ในแต่ละปี สำหรับในประเทศไทยนั้นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์
คือ นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร ได้ให้ควำมสำคัญในกำรลงทุนแบบเน้นคุณค่ำของหลักทรัพย์เช่นกัน ซึ่ งได้
4

กล่ำวถึงหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมไว้วำ่ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำตลำดสู ง จะมีปัจจัยพื้นฐำนที่ดีกว่ำและ
มีควำมเสี่ ยงที่ต่ำกว่ำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำตลำดต่ำ เนื่ องจำกกิจกำรที่มีมูลค่ำตลำดสู งนั้น ส่ วนใหญ่เป็ น
กิ จกำรที่ ก่อตั้งมำนำน มี ควำมมัน่ คง และมี ขอ้ ได้เปรี ยบในกำรแข่งขันมำกกว่ำคู่แข่งขันรำยเล็กใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน
จำกแนวคิดของทั้ง 2 ท่ำนเป็ นแนวคิดที่อำศัยกำรวิเครำะห์ดว้ ยปั จจัยพื้นฐำน ซึ่ งแบ่ง
กำรวิเครำะห์เป็ นลำดับขั้น ประกอบไปด้วย กำรวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจ วิเครำะห์สภำพอุตสำหกรรม
และวิเครำะห์พ้ืนฐำนของบริ ษทั โดยที่วิธีกำรพิจำรณำปั จจัยพื้นฐำนมีกำรวิเครำะห์อยู่ 2 วิธีได้แก่ กำร
วิ เครำะห์ แ บบบนลงล่ ำ ง (Top-Down Approach) และกำรวิ เครำะห์ แ บบล่ ำ งขึ้ นบน (Bottom-Up
Approach) กำรวิเครำะห์ ท้ งั 2 วิธีน้ ี เป็ นกำรพิจำรณำหำควำมเหมำะสมระหว่ำงปั จจัยภำยนอกและ
ปั จจัยภำยในของหลัก ทรั พ ย์ที่เลื อกลงทุ น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั มุ ม มองของนักลงทุ นที่ ให้ควำมสนใจใน
หลักทรัพย์หรื อสภำพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ งตำมทฤษฎีแล้วกลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลือกตำมปั จจัยพื้นฐำน
จะมี อ ัต รำผลตอบแทนเฉลี่ ย มำกกว่ำ ตลำดหลัก ทรั พ ย์ สำมำรถกล่ ำ วได้ว่ำ กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำม
ปั จจัยพื้นฐำนมีประสิ ทธิ ภำพดีกว่ำตลำดหลักทรัพย์ ในส่ วนของกำรวิเครำะห์บริ ษทั สำมำรถแบ่งกำร
วิเครำะห์ออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ กำรวิเครำะห์เชิ งคุณภำพ (Qualitative Analysis) และกำรวิเครำะห์
เชิ งปริ ม ำณ (Quantitative Analysis) ซึ่ งกำรวิเครำะห์ เชิ งคุ ณ ภำพ เป็ นกำรวิเครำะห์ ขอ้ มู ลทัว่ ไปของ
บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรบริ ห ำรในด้ำนคุ ณ ภำพและนโยบำยของหน่ วยงำนบริ ห ำร กลยุท ธ์ ท ำง
กำรตลำด ควำมสำมำรถในกำรขยำยตัว ของบริ ษ ัท ข้อ มู ล เหล่ ำ นี้ ไม่ ส ำมำรถใช้ วิ ธี ค ำนวณหรื อ
เปรี ยบเทียบเป็ นตัวเลขได้ และในส่ วนกำรวิเครำะห์เชิ งปริ มำณ เป็ นกำรวิเครำะห์ผลประกอบกำรจำก
งบกำรเงิ นของธุ รกิ จในช่ วงเวลำหนึ่ ง ทั้งในอดี ตและปั จจุ บนั เพื่ อให้ทรำบถึ งแนวโน้ม ของผลกำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ซึ่ งในงำนวิจยั เรื่ องนี้ จะใช้กำรวิเครำะห์ เชิ งปริ มำณโดยอำศัยอัตรำส่ วนและ
ตัวเลขทำงกำรเงินมำเป็ นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกหลักทรัพย์
ในงำนวิจยั นี้ จะใช้อตั รำส่ วนทำงกำรเงินในกำรแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มหลักทรัพย์ตำมหมวดอุตสำหกรรมที่คดั เลือกโดยใช้มูลค่ำตลำดของหลักทรัพย์ที่มี
มู ล ค่ ำ ตลำดสู ง ในแต่ ล ะหมวดอุ ต สำหกรรมเป็ นเกณฑ์ เพื่ อ ให้ มี ก ำรกระจำยควำมเสี่ ย งทั่ว ตลำด
หลักทรัพย์ และอีกกลุ่มหนึ่ งคื อกลุ่ มหลักทรัพย์ที่คดั เลื อกตำมแนวคิดของ Benjamin Graham ซึ่ งจะ
คัดเลือกหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลื อก ได้แก่ อัตรำส่ วนรำคำต่อกำไรต่อ
หุ ้น (P/E ratio) น้อยกว่ำ 15 เท่ำ และอัตรำส่ วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี (P/BV Ratio) น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำ
และอัตรำกำรจ่ำยเงิ นปั นผล (Dividend Yield) ที่ เหมำะสมในกำรลงทุ นควรมีต้ งั แต่ 5% ขึ้ นไป ทั้งนี้
อัต รำส่ ว นทำงกำรเงิ น ที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วมำเป็ นตัว เลขทำงกำรเงิ น ที่ นั ก ลงทุ น ให้ ค วำมสนใจ และใช้
ประกอบกำรตัดสิ นใจก่อนที่จะทำกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์
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2.1.2 ทฤษฎีการจัดสรรเงินทุน (Portfolio Theory)
Harry Markowitz (1952) ได้เสนอทฤษฎี จดั พอร์ ทกำรลงทุ น ที่ ท ำให้นักลงทุ นนั้น
สำมำรถลดควำมเสี่ ยงและเพิ่มผลตอบแทนได้โดยทำกำรจัดสรรกำรลงทุนในลักษณะพอร์ ทหุ ้นที่มี
ประสิ ทธิ ภำพ (Efficient Portfolio) ซึ่ งหมำยถึงกำรจัดสรรกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ดสำหรับ
ขนำดควำมเสี่ ยงที่ กำหนด หรื อกล่ำวอี กด้ำนหนึ่ งคือ เป็ นกำรจัดสรรพอร์ ทลงทุนให้มีควำมเสี่ ยงต่ ำ
ที่สุดสำหรับผลตอบแทนที่กำหนด กำรลงทุนในลักษณะนี้ จะมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับผลตอบแทน
และควำมเสี่ ยงของพอร์ ทลงทุน ซึ่ งควำมเสี่ ยงในกำรลงทุนนั้นสำมำรถทำให้ลดลงได้โดยกำรกระจำย
กำรลงทุนในหลักทรัพย์หลำยตัว โดยที่กลุ่มหลักทรัพย์น้ นั ไม่มีควำมสัมพันธ์ไปด้วยกันอย่ำงสมบูรณ์
ทำให้สำมำรถลดควำมเสี่ ยงของกลุ่ มหลักทรั พย์ลงได้ แต่ถ้ำกลุ่มหลักทรัพย์น้ นั มีควำมสัมพันธ์ กนั
อย่ำงสมบูรณ์ จะไม่สำมำรถกำจัดควำมเสี่ ยงได้ ดังนั้นหลักทรัพย์หรื อกลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้อตั รำ
ผลตอบแทนสู งกว่ำ ณ ระดับควำมเสี่ ยงเดียวกัน หรื อกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีระดับควำมเสี่ ยงที่ต่ ำกว่ำแต่
ให้อตั รำผลตอบแทนที่สูงกว่ำ จะเรี ยกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิ ทธิภำพ
นอกจำกนี้ แล้วนักลงทุนต้องอำศัยหลักกำรประเมินสิ นทรัพย์มำช่วยในกำรตัดสิ นใจ
ในกำรลงทุ นตำมกลุ่ มหลักทรั พย์ที่ได้จดั เอำไว้ โดยพิ จำรณำถึ งผลตอบแทนกับควำมเสี่ ยงที่ มีของ
หลักทรัพย์ ซึ่ งทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์อ ัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงนั้นถูกคิดค้นและพัฒนำ
ต่อเนื่ องมำตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั ได้แก่ ทฤษฎีกำรประเมินสิ นทรัพย์ทุน (CAPM) ทฤษฏีแบบจำลอง
สำมปั จ จัย (Three-factor Model) และ ทฤษฎี แบบจำลองรำคำสี่ ปั จ จัย (Four-factor Pricing Model)
เป็ นต้น
2.1.3 ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน
Sharpe (1990) ได้อธิ บำยถึ ง กำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ ม หลัก ทรัพ ย์ล งทุ น มี 2 แนวทำง
ได้แก่ กำรบริ หำรกลุ่มหลักทรัพย์แบบเชิงรับ (Passive Investing) และกำรบริ หำรกลุ่มหลักทรัพย์แบบ
เชิ งรุ ก (Active Investing) ซึ่ งแต่ละลักษณะกำรลงทุ นมีแนวคิดและอัตรำผลตอบแทนที่ แตกต่ำงกัน
ออกไป ดังนี้
(1) กำรบริ หำรกลุ่ มหลักทรั พย์แบบเชิ งรับ (Passive Investing) คือกำรลดต้นทุ นใน
กำรลงทุนให้ต่ำที่สุดและหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิ ดขึ้น โดยกำรกระจำยควำมเสี่ ยงในหลักทรัพย์
หลำย ๆ หลักทรั พย์ให้ทวั่ ทั้งตลำด เพื่อให้ได้อตั รำผลตอบแทนที่ ใกล้เคียงกับอัตรำผลตอบแทนของ
ตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งกำรทำกำไรจำกกำรลงทุนจะขึ้นอยูก่ บั กำรเติบโตของตลำดโดยรวม เนื่ องจำกกำร
บริ หำรกลุ่มหลักทรัพย์แบบเชิงรับ มีควำมเชื่ อว่ำตลำดหลักทรัพย์มีประสิ ทธิ ภำพสู ง (Strong Form) นัก
ลงทุนไม่สำมำรถเอำชนะตลำดได้ กำรลงทุนลักษณะเช่นนี้ นิยมในตลำดตรำสำรทุน พอร์ ตกำรลงทุนใน
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แต่ละกองทุ นจะมี กำรจัดกำรและกระจำยควำมเสี่ ยงที่ ดี มี ควำมผันผวนน้อย จำกกำรที่ มี ตน้ ทุ นกำร
ลงทุนต่ำ ทำให้นกั ลงทุนมีโอกำสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(2) กำรบริ หำรกลุ่ มหลักทรั พย์แบบเชิ งรุ ก (Active Investing) คือกำรเลื อกลงทุนใน
กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ ท ำกำรศึ ก ษำปั จจัยต่ ำงๆทั้งทำงด้ำนกำรเงิ น และเศรษฐกิ จที่ มี ผ ลกระทบต่ อผล
ประกอบกำรและรำคำของหลักทรัพย์ที่ จะลงทุ น เช่ น ฐำนะทำงกำรเงิ นและผลประกอบกำร อัตรำ
ดอกเบี้ยในท้องตลำด อัตรำเงินเฟ้ อ รวมทั้งใช้เครื่ องมือต่ำงๆเพื่อช่วยในกำรคำดกำรณ์ทิศทำงของตลำด
ในอนำคต เช่ น กำรวิ เครำะห์ ปั จจัย พื้ น ฐำน (Fundamental Analysis) และกำรวิเครำะห์ ท ำงเทคนิ ค
(Technical analysis) เป็ นต้น ซึ่ งกำรลงทุนจะทำกำรจัดสรรเงินลงทุนไปในหลักทรัพย์ที่มีควำมโดดเด่น
ที่ และคำดว่ำจะให้อตั รำผลตอบแทนที่ ดี ดังนั้นกำรลงทุ นจะเป็ นกำรเลื อกลงทุ นในหลักทรัพย์บำง
หลักทรัพย์หรื อบำงกลุ่ มเพื่อคำดหวังอัตรำผลตอบแทนที่ สูงตลำด และแนวคิ ดนี้ มีควำมเชื่ อว่ำตลำด
หลักทรัพย์มีประสิ ทธิภำพต่ำ (Weak Form) นักลงทุนสำมำรถสร้ำงอัตรำผลตอบแทนที่สูงกว่ำตลำดได้
2.1.4 ทฤษฎีการประเมินสิ นทรัพย์ ทุน
ทฤษฎี กำรประเมิ นสิ นทรั พย์ทุ น มี จุดเริ่ มต้นจำก Sharpe (1964), Lintner (1965) และ
Mossin (1966) ได้น ำทฤษฎี กลุ่ มหลักทรั พย์ของ Markowitz (1952) มำประยุกต์เป็ นทฤษฎี กำรก ำหนด
รำคำหลักทรัพย์หรื อแบบจำลองกำรประเมินสิ นทรัพย์ส่วนทุน (Capital Asset Pricing Model) หรื อที่รู้จกั
กันในชื่ อของ ทฤษฎี CAPM ซึ่ งทฤษฎี น้ ี เป็ นที่ ยอมรั บและถู กน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนธุ รกิ จ
กำรเงิน เพื่ออธิ บำยถึงกำรประเมินอัตรำผลตอบแทนกับควำมเสี่ ยงในกำรลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์น้ นั
ซึ่ งสมกำร CAPM แสดงให้เห็นว่ำ ควำมเสี่ ยงจำกตลำดหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็ นปั จจัยที่ทำให้อตั รำ
ผลตอบแทนของหลักทรั พย์เปลี่ ยนไป ดังนั้นควำมคำดหวังของอัตรำผลตอบแทนจะมี มำกหรื อน้อย
ขึ้นอยูก่ บั ควำมเสี่ ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) ของหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุน ซึ่ งจะสอดคล้องกับคำว่ำ
“High Risk High Expected Return” แต่ทฤษฎี CAPM ยังมีขอ้ โต้แย้งที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งในทำง
ปฏิบตั ิ ซึ่ งทฤษฎี น้ ี อำจจะยังไม่มีประสิ ทธิ ภำพพอที่จะอธิ บำยถึงกำรเปลี่ ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทน
และควำมเสี่ ยงได้ ต่อมำแนวคิดทฤษฎี CAPM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนมหภำค
ทำให้ Fama and French (1993) ค้นพบว่ำนอกเหนื อจำกสัมประสิ ทธิ์ ค่ำเบต้ำในแบบจำลอง CAPM แล้ว
ยังมี ปั จจัยอี ก 2 ปั จจัยคื อ ขนำดของกิ จกำร และอัตรำส่ วนมู ลค่ ำทำงบัญชี ต่อมู ลค่ ำตลำดที่ ต้องน ำมำ
พิ จำรณำด้วย ในกำรประเมินอัตรำผลตอบแทนที่ คำดหวังของนักลงทุ น จึงได้พ ฒ
ั นำแบบจำลองกำร
ประเมินสิ นทรัพย์ทุ น (Capital Asset Pricing Model: CAPM) นำไปประยุกต์เป็ นแบบจำลองสำมปั จจัย
(Three Factor Model) แนวควำมคิ ดตำมแบบจ ำลองสำมปั จจัยมำจำกสมมติ ฐำนที่ เกี่ ยวกับขนำดของ
กิจกำร (Size of Firm) ซึ่ งธุ รกิจที่มีขนำดใหญ่ยอ่ มจะได้เปรี ยบทั้งในด้ำนเทคนิ คในด้ำนกำรจ้ำงผูบ้ ริ หำรที่
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มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสู ง ได้เปรี ยบในด้ำนสภำพกำรแข่งขันในตลำด ในขณะที่ ธุรกิ จที่ มีขนำดเล็กมี
ควำมเสี ยเปรี ยบมำกกว่ำ จึ งมี ควำมเสี่ ยงมำกกว่ำ ท ำให้นักลงทุ นมี ควำมคำดหวังในผลตอบแทนใน
หลักทรัพย์ของกิจกำรขนำดเล็กสู งกว่ำหลักทรัพย์ของกิจกำรขนำดใหญ่ เพื่อชดเชยควำมเสี่ ยงที่นกั ลงทุน
ต้องเผชิ ญ ปั จจัยต่อมำที่พิจำรณำคือมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด (Book to Market Ratio: BE/ME ratio)
ถ้ำมูลค่ำตลำดใหญ่กว่ำมูลค่ำตำมบัญชี แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมองเห็นศักยภำพในกำรดำเนิ นงำน และ
สถำนภำพทำงกำรเงิ นที่ดีของหลักทรัพ ย์น้ ัน สำมำรถกล่ ำวได้ว่ำหลักทรั พย์น้ ันมี ควำมเสี่ ยงน้อย นัก
ลงทุนจึงคำดหวังอัตรำผลตอบแทนที่ต่ำ ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำอัตรำส่ วนมูลค่ำบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดมีค่ำ
มำก แสดงให้เห็ นว่ำนักลงทุ นมี กำรคำดกำรณ์ ถึงอนำคตที่ ไม่ดีของหลักทรัพย์น้ นั ซึ่ งสื่ อให้เห็ นควำม
เสี่ ยงที่มีมำก นักลงทุนจึงคำดหวังอัตรำผลตอบแทนที่สูงเพื่อให้สอดคล้องกับควำมเสี่ ยงของหลักทรัพย์
ทฤษฎีกำรประเมินสิ นทรัพย์ทุนที่ถูกนำเสนอขึ้นมำล่ำสุ ด คือแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
ซึ่ ง Carhart (1997) ท ำกำรประยุกต์มำจำกแบบจำลองสำมปั จจัย โดยเพิ่ มปั จจัยผลกระทบแรงเหวี่ยง
(Momentum Effect) หรื อปั จจัยจำกผลตอบแทนในอดี ต ที่ได้จำกกำรค้นพบของ Jegadeesh and Titman
(1993) กลำยเป็ นแบบจำลองรำคำสี่ ปั จจัย (Four-factor Pricing Model) ซึ่ งเป็ นกำรประเมิ นอัตรำควำม
เสี่ ยงและผลตอบแทนที่ นักลงทุ นคำดหวัง โดยวิเครำะห์ ตำมรู ปแบบของสมกำรถดถอย และพิ จำรณำ
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร 4 ด้ำน คือ อัตรำผลตอบแทนในรู ปแบบจำลองของ CAPM ปั จจัยขนำดของ
กิจกำร ปั จจัยอัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด และปั จจัยแรงเหวี่ยงของผลตอบแทนในอดีตของ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่พิจำรณำ ซึ่ งพิจำรณำเป็ นสมกำรได้ดงั นี้
Ri,t – Rf,t = αi + βi(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t
กำหนดให้
Ri,t
Rf,t
Rm,t
SMBt
HMLt
WMLt
αi

=
=
=
=

อัตรำผลตอบแทนที่คำดหวังของหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t
อัตรำผลตอบแทนที่ไม่มีควำมเสี่ ยง (Risk Free Rate) ณ เวลำ t
อัตรำผลตอบแทนที่ตลำดหลักทรัพย์ (Market Rate of Return)
อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กลบกับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่
= อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดสู ง
ลบกับกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำบัญชีต่อมูลค่ำตลำดต่ำ
= อัต รำผลตอบแทนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ ำ ในอดี ต สู งลบกั บ อั ต รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำในอดีตต่ำ
= ค่ำคงที่ของกำรทดสอบสมกำรถดถอย
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βi, si, hi, wi = ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรทดสอบสมกำรถดถอย
εi, t
= ค่ำควำมคลำดเคลื่อน (Residual Term) ของหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t
2.1.5 ทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวัดประสิ ทธิภาพกลุ่มหลักทรัพย์
กำรประเมินผลกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน นอกจำกจะพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนที่ได้
จำกกำรค ำนวณแล้ว ต้องพิ จำรณำถึ งค่ ำควำมเสี่ ยงประกอบด้วย ซึ่ งทั้งสองปั จจัยต้องมี สั ดส่ วนที่
เหมำะสม พิจำรณำได้จำกมำตรวัดประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน หรื อที่เรี ยกว่ำ ค่ำอัลฟ่ ำ (αp)
ซึ่ ง Jensen (1967) ได้ ป ระยุ ก ต์ ข้ ึ นมำจำกแบบจ ำลอง CAPM โดยอำศัย แนวควำมคิ ดกำรวัด ผลกำร
ดำเนิ นกำร และทำกำรเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนค่ำเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริ งกับอัตรำ
ผลตอบแทนที่ควรจะเป็ น ถ้ำค่ำ αp มีค่ำเป็ นบวก แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์สูงกว่ำ
อัตรำผลตอบแทนที่คำดหวัง ณ ระดับควำมเสี่ ยงหนึ่ ง และในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำค่ำ αp มีค่ำเป็ นลบ แสดง
ว่ำอัตรำผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรัพย์ต่ ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ คำดหวัง ณ ระดับควำมเสี่ ยงหนึ่ ง
สมกำรที่ใช้ในกำรวัดประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยสำมำรถเขียนได้ดงั นี้
αp = [Ravg, p – Ravg,f ]+[ βp(Ravg,m – R avg,f) +sp(SMBavg) +hp(HMLavg) +wp(WMLavg)]
กำหนดให้
αp
=
Ravg,p =
Ravg,f =
Ravg,m =
SMBavg =
HMLavg =
WMLavg =
βp
=
sp
=
hp
=
wp
=

ประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยง
อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของตลำดหลักทรัพย์
ค่ำเฉลี่ยของส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนขนำด
ค่ำเฉลี่ยของส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำ
ค่ำเฉลี่ยของส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดีต
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนขนำด
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำ
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดีต
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2.1.6 แนวคิดการจัดภาวะตลาดหลักทรัพย์
Henriksson and Merton (1981) ได้เสนอแนวคิ ด กำรวัด ควำมสำมำรถในกำรจับ
จังหวะกำรลงทุนตำมภำวะตลำด จำกกำรคำนวณอัตรำผลตอบแทนในอดีตของตลำดกับผลตอบแทน
ในอดีตของกองทุนโดยใช้สมกำรถดถอย ผลจำกกำรทดสอบด้วยสมกำรถดถอย แสดงให้เห็นว่ำตัวแปร
ทั้งสองมีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นเส้นตรงและมีควำมชันไม่เท่ำกัน ถ้ำหำกค่ำควำมชันมีค่ำมำกกว่ำ 0 อย่ำง
มีนยั สำคัญ แสดงว่ำในช่วงตลำดดีหรื อในช่วงที่มีอตั รำผลตอบแทนของตลำดสู งกว่ำอัตรำผลตอบแทนที่
ปรำศจำกควำมเสี่ ยง ผูบ้ ริ หำรกองทุ น จะท ำกำรปรั บพอร์ ตกำรลงทุ นสอดคล้องกับตลำดท ำให้อตั รำ
ผลตอบแทนพอร์ ตสู งกว่ำตลำด ส่ วนในช่ วงตลำดไม่ ดี หรื อตลำดมี อ ัตรำผลตอบแทนต่ ำ กว่ำอัตรำ
ผลตอบแทนที่ ป รำศจำกควำมเสี่ ยง ผู ้บ ริ ห ำรกองทุ น จะท ำกำรปรั บ ใช้ ค่ ำเบต้ ำให้ เหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์ ทำให้อตั รำผลตอบของพอร์ ตลงทุนสู งกว่ำอัตรำผลตอบแทนของตลำด หรื อมีควำมสู ญเสี ย
ที่นอ้ ยที่สุด
ในงำนวิ จ ัย นี้ ใช้ ก ำรเปรี ยบเที ย บระหว่ ำ งอัต รำผลตอบแทนของตลำดกั บ อัต รำ
ผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยงเป็ นเกณฑ์กำหนดภำวะตลำดเบื้องต้น โดยกำหนดให้ปีที่มีผลต่ำงของ
อัตรำผลตอบแทนตลำดกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยงมีค่ำมำกกว่ำ 2% (Rm- Rf > 2%) เป็ นปี
ที่ มี ภำวะตลำดหลักทรั พ ย์เติ บ โต ปี ที่ มี ผลต่ ำงของอัตรำผลตอบแทนตลำดกับ อัตรำผลตอบแทนที่
ปรำศจำกควำมเสี่ ยงมี ค่ำน้อยกว่ำ -2% (Rm- Rf < -2%) เป็ นปี ที่มีภำวะตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ และปี ที่มี
ผลต่ ำงของอัตรำผลตอบแทนตลำดกับ อัตรำผลตอบแทนที่ ปรำศควำมเสี่ ยงอยู่ระหว่ำง -2% กับ 2%
(-2% ≥ Rm – Rf ≥ 2%) เป็ นปี ที่มีภำวะตลำดหลักทรัพย์ทรงตัว กำรใช้ตวั เลข 2% และ -2% เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแบ่งตลำดหลักทรัพย์น้ นั เนื่ องจำกค่ำ Market Premium ในช่วงที่กล่ำวมำนี้ สำมำรถอธิ บำยถึงภำวะ
ตลำดหลักทรัพย์ในงำนวิจยั นี้ได้ชดั เจนที่สุด
2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
Fama and French (1993) ได้ศึกษำเกี่ยวควำมไม่มีประสิ ทธิ ภำพของแบบจำลอง CAPM จำก
กำรศึกษำพบว่ำ กำรนำเอำเพียงปั จจัยตลำด (Beta) มำทำกำรวิเครำะห์ ไม่สำมำรถใช้คำดกำรณ์ อตั รำ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กำได้ พวกเขำจึงนำหลักปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงเศรษฐกิจตำม
ทฤษฎี APT ได้แก่ปัจจัยขนำดของหลักทรัพย์ (Size) ปั จจัยหนี้ สิน (Leverage) ปั จจัยอัตรำส่ วนรำยได้
ต่อรำคำ (Earning/Price) และปั จจัยอัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด (BE/ME ratio) พวกเขำนำ
ปั จจัยเหล่ำนี้ มำวิเครำะห์ เพื่ออธิ บำยอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยของตลำดหลักทรัพ ย์สหรั ฐอเมริ กำ ผล
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กำรศึ ก ษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนขนำดหลัก ทรั พย์ และปั จจัยอัตรำส่ วนมูล ค่ำทำงบัญ ชี ต่อมูล ค่ำตลำด มี
ควำมสำมำรถในกำรอธิ บำยอัตรำผลตอบแทนได้อย่ำงมีนยั สำคัญ จึงเพิ่ม 2 ปั จจัยนี้ เข้ำไปในสมกำร
CAPM และประยุกต์เป็ นแบบจำลอง 3 ปัจจัย (Three Factor Model)
Carhart (1997) ได้ศึ กษำถึ งกำรทดสอบควำมสม่ ำเสมอของประสิ ทธิ ภำพกองทุ น โดยใช้
แบบจำลอง CAPM แบบจำลองสำมปั จจัยของ Fama and French และแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยของเขำ
ซึ่ งพัฒนำจำกแบบจำลองสำมปั จจัยของ Fama and French โดยเพิ่มปั จจัยแรงเหวี่ยงของผลตอบแทน
ในอดี ต เนื่ องจำกแบบจำลองสำมปั จจัยไม่สำมำรถอธิ บำยควำมผิดปกติ ของกำรเปลี่ ยนแปลงข้อมูล
ภำคตัดขวำงของผลตอบแทนกลุ่ มหลักทรั พ ย์ที่จดั ตำมผลตอบแทนในอดี ตได้ ผลกำรศึ กษำพบว่ำ
แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย สำมำรถอธิ บำยควำมสั มพันธ์ของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ได้
มำกกว่ำแบบจำลอง CAPM และแบบจำลองสำมปัจจัย
วิทยา มิตรานันท์ (2549) ได้ศึกษำกำรประเมินประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้ำงจำก
ปั จจัยพื้ นฐำนในตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ช่ วงปี พ.ศ. 2544 ถึ ง พ.ศ. 2546 โดยเก็บ ข้อมู ล
จำกศูนย์กำรเงินกำรลงทุนคณะบริ หำรธุ รกิจ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ซึ่ งในงำนวิจยั ได้สร้ำงกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน โดยอำศัยอัตรำส่ วนทำงเงินเป็ นเกณฑ์ใน
กำรแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ ได้แก่ รำคำปิ ดต่อกำไรหุ ้น (P/E Ratio) ที่น้อยกว่ำ 15 เท่ำ รำคำปิ ดต่อมูลค่ำ
ทำงบัญชี ต่อหุ ้น (P/BV Ratio) ที่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เท่ำ และมีกำรจ่ำยเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield)
ตั้งแต่ 5% ต่อปี ขึ้ นไป โดยที่ กำรคัดเลื อกนั้นจะคัดเลื อกตำมหลักเกณฑ์ในแต่ละกลุ่ มอุ ตสำหกรรม
จำนวนไม่เกิน 3 หลักทรัพย์ แล้วเรี ยงตำมลำดับมูลค่ำตลำดของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสำหกรรม และ
ทำกำรสร้ำงกลุ่มหลักทรัพย์ตำมวิธีกำรของ Treynor–Black Model จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์
ที่สร้ำงขึ้นจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยมำกกว่ำผลตอบแทนเฉลี่ ยต่อเดือนของตลำดหลักทรัพย์ จึงสรุ ปได้
ว่ำกลุ่มหลักทรัพย์หลักที่สร้ำงขึ้นตำมเกณฑ์ปัจจัยพื้นฐำนมีประสิ ทธิ ภำพดีกว่ำตลำดหลักทรัพย์
ขวัญฤทัย วชิ รพันธ์ สถิต (2550) ได้ศึกษำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงและอัตรำผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองสำมปั จจัย
และใช้ระยะเวลำในกำรศึ กษำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 รวบรวมข้อมูลจำกศูนย์กำรเงินและ
กำรลงทุ นคณะบริ หำรธุ รกิ จ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ และเว็บไซต์หลักทรัพย์ได้แก่ โดยใช้ขอ้ มูลจำก
รำคำปิ ดรำยเดื อนของหลักทรั พย์ที่อยู่ในกลุ่ มดัชนี SET 50 เป็ นตัวแทนของอัตรำผลตอบแทนของ
ตลำด และใช้ค่ ำเฉลี่ ยอัตรำดอกเบี้ ยเงิ น ฝำกประจำ 3 เดื อนเป็ นอัตรำผลตอบแทนของสิ นทรัพ ย์ที่
ปรำศจำกควำมเสี่ ยง จำกนั้นทำกำรศึกษำโดยสร้ำงกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อหำตัวแปรในแบบจำลองรำคำ
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สำมปั จจัยและนำสมกำรที่ได้ไปวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของอัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงโดย
นำไปทดสอบสถิติดว้ ยกำรวิเครำะห์กำรถดถอย จำกผลกำรศึกษำพบว่ำปั จจัยควำมเสี่ ยงที่มีผลกระทบ
ต่ออัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพ ย์ คื อ ปั จจัยส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงของตลำดและปั จจัยทำงด้ำน
ขนำดของกิจกำร แต่ปัจจัยทำงด้ำนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์ที่มีนยั สำคัญ
ต่ออัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
จั ก รพงษ์ เกื้ อ วงศ์ (2553) ได้ ศึ ก ษำเรื่ องกำรใช้ แ บบจ ำลองรำคำสี่ ปั จจัย เพื่ อ ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภำพของกลุ่ มหลักทรัพย์ที่จดั ตำมอัตรำกำรเติ บโตของกำไรต่อหุ ้นและอัตรำส่ วนรำคำต่อ
กำไรในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ข้ อ มู ล จำกธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย และข้อ มู ล จำกศู น ย์ก ำรเงิ น กำรลงทุ น คณะ
บริ หำรธุ รกิ จ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ โดยใช้รำคำปิ ดรำยเดื อนของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตั้งแต่ เดื อน กรกฎำคม ปี 2542 ถึ ง มิ ถุ น ำยน ปี 2552 ในกำรศึ ก ษำจะท ำกำรสร้ ำงกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์
ประสิ ทธิภำพโดยจัดตำมอัตรำกำรเติบโตของกำไรต่อหุ น้ และอัตรำส่ วนรำคำต่อกำไร จำกนั้นจึงนำไป
ทดสอบประสิ ทธิภำพโดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยและทำกำรวิเครำะห์กำรถดถอย จำกผลกำรศึกษำ
พบว่ำ พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 6 กลุ่ม ไม่มีผลตอบแทนเกินปกติแต่อย่ำงใด โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของ
ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนขนำด และส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำ
เพียงสำมด้ำนเท่ำนั้นที่มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ เมื่ อพิจำรณำถึ งค่ำ
สัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณ (Adjusted R2) แล้วพบว่ำ แบบจำลองรำคำ 4 ปั จจัยมีค่ำ Adjusted R2
สู งกว่ำแบบจำลอง CAPM ในทุกกลุ่มหลักทรัพย์ แสดงว่ำแบบจำลองรำคำ 4 ปั จจัย สำมำรถอธิ บำย
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ได้ดีกว่ำแบบจำลอง CAPM เนื่องจำกได้รวมปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงด้ำน
ขนำดของกิจกำร ปั จจัยทำงด้ำนมูลค่ำ และปัจจัยทำงด้ำนผลตอบแทนในอดีตเข้ำไปด้วย
สรายุทธ หินยศ (2554) ได้ศึกษำเรื่ องกำรใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยทดสอบประสิ ทธิ ภำพ
ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดั ตำมลักษณะเฉพำะของหุ ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยศึกษำ
ข้อมูลตั้งแต่เดื อนกรกฎำคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2552 เก็บข้อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ข้อมูลจำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย และข้อมูลจำกศูนย์กำรเงินกำรลงทุนของคณะ
บริ หำรธุ รกิ จ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ ในงำนวิจยั จะท ำกำรแบ่ งกลุ่ มออกเป็ น 6 กลุ่ มหลักทรัพ ย์ตำม
มูลค่ำตลำดและอัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี จำกนั้นนำไปทดสอบประสิ ทธิ ภำพโดยใช้แบบจำลองรำคำ
สี่ ปัจจัย และพิจำรณำถึ งค่ำอัลฟ่ ำตำมมำตรวัดของ Jensen เพื่อทดสอบว่ำมีกลุ่มหลักทรัพย์ใดมีอตั รำ
ผลตอบแทนเกิ นปกติ จำกผลกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพของกลุ่ มหลักทรัพย์ที่จดั ตำมลักษณะเฉพำะ
โดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยทดสอบประสิ ทธิ ภำพนั้น พบว่ำค่ำอัลฟ่ ำ ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 6 ไม่
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มี ผลตอบแทนเกิ นปกติ อย่ำงมี นัยส ำคัญ โดยมี ค่ำสั มประสิ ทธิ์ ของส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ย งด้ำนขนำด และส่ วนชดเชยควำมเสี่ ย งด้ำนมู ล ค่ ำ เพี ย งสำมด้ำ นเท่ ำนั้น ที่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ เมื่อพิจำรณำถึ งค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจ
พหุคูณ(Adjusted R2) พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณคือ 75.42 %
ตารางที่ 2.1 สรุ ปเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วจิ ัย
Fama, Eugene F. and
French, Kenneth R.
(1993)

Carhart, Mark M.
(1997)

วิทยำ มิตรำนันท์
(2549)

ขวัญฤทัย วชิรพันธ์
สถิต (2550)

ประเด็นงานวิจัย
แ บ บ จ ำล อ ง CAPM ที่ ใ ช้
ปั จจัยเสี่ ยงทำงตลำดเพียงตัว
เดี ย ว ไม่ ส ำมำรถคำดกำรณ์
อั ต ร ำผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง
หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กำ
ได้
แบ บจ ำลองส ำมปั จจั ย ไม่
สำมำรถอธิ บำยควำมผิดปกติ
ของกำรเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล
ภำคตัดขวำงของผลตอบแทน
กลุ่ ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ จั ด ตำม
ผลตอบแทนในอดีตได้
ศึ ก ษ ำ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ ข อ ง ก ลุ่ ม
ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ ส ร้ ำ ง จ ำ ก
ปั จ จั ย พื้ น ฐ ำ น ใ น ต ล ำ ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศึกษำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง
และอัต รำผลตอบแทนของ
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นกลุ่ ม SET 50
โดยใช้แบบจำลองสำมปัจจัย
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ผลการวิจัย
ปั จจัย ด้ำนขนำดหลัก ทรั พ ย์ และ
ปั จจัยอัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อ
มูลค่ำตลำดตลำด มีควำมสำมำรถ
ในกำรอธิ บ ำยอัต รำผลตอบแทน
ได้อ ย่ำงมี นั ย ส ำคัญ จึ ง กลำยเป็ น
แบบจำลอง Three factor model
ก ำรเพิ่ มปั จจั ย แรงเห วี่ ย งของ
ผลตอบแทนในอดีตในแบบจำลอง
รำคำสำมปั จ จัย สำมำรถอธิ บ ำย
ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง อั ต ร ำ
ผลตอบแทนของกลุ่ ม หลักทรั พ ย์
ได้ กลำยเป็ นแบบจ ำลอง Four
factor pricing model
กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ห ลัก ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น
ต ำ ม เก ณ ฑ์ ปั จ จั ย พื้ น ฐ ำ น มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ดี ก ว่ ำ ต ล ำ ด
หลักทรัพย์
มีเพียงปั จจัยส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยง
ของตลำดและปั จจัยทำงด้ำนขนำด
ของกิ จกำร มี ผ ลกระทบต่ ออัตรำ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์

ตารางที่ 2.1 สรุ ปเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ผู้วจิ ัย
จักรพงษ์ เกื้อวงศ์
(2553)

ประเด็นงานวิจัย
ศึกษำเรื่ องกำรใช้แบบจำลอง
รำคำสี่ ปั จจั ย เพื่ อทดส อบ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ ข อ ง ก ลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่จดั ตำมอัตรำกำร
เติ บ โตของก ำไรต่ อ หุ ้ น และ
อัต รำส่ ว นรำคำต่ อ ก ำไรใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย

ส ร ำ ยุ ท ธ หิ น ย ศ ศึกษำเรื่ องกำรใช้แบบจำลอง
(2554)
ร ำ ค ำ สี่ ปั จ จั ย ท ด ส อ บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ ข อ ง ก ลุ่ ม
ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ จั ด ต ำ ม
ลักษณะเฉพำะ

ผลการวิจัย
ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ พบว่ ำ กลุ่ ม
ห ลั ก ท รั พ ย์ ท้ ั ง 6 ก ลุ่ ม ไ ม่ มี
ผลตอบแทนเกิ น ปกติ แต่ อย่ำงใด
แ ล ะ จำก ค่ ำสั ม ป ระ สิ ท ธิ์ ก ำร
ตัดสิ น ใจพหุ คู ณ แสดงให้ เห็ น ว่ำ
แบบจำลองรำคำ 4 ปั จจัย สำมำรถ
อธิ บำยผลตอบ แท น ของกลุ่ ม
หลัก ทรั พ ย์ไ ด้ ดี ก ว่ ำ แบบจ ำลอง
CAPM
ค่ำอัลฟ่ ำของกลุ่ มหลักทรัพ ย์ที่ จดั
ตำมลักษณะเฉพำะทั้ง 6 กลุ่ม ไม่มี
อัตรำผลตอบแทนเกิ นปกติอย่ำงมี
นัยสำคัญ

จำกตำรำง 1.1 จะเห็นได้วำ่ มีกำรศึกษำเกี่ยวกับอัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงมำตั้งแต่อดีต
รวมถึงวิวฒั นำกำรของแบบจำลองต่ำงๆ ดังเช่น CAPM, Three Factor Model และ Four Factor Pricing
Model เป็ นต้น แบบจำลองเหล่ำนี้ เป็ นสิ่ งที่ ช่วยอธิ บำยถึ งประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลำด
และควำมสัมพันธ์กบั ปั จจัยของแบบจำลอง ซึ่ งผลกำรวิจยั ที่ได้ มีควำมเหมือนและแตกต่ำงกันออกไป
ตำมปั จจัยต่ำงๆ เช่น ช่วงระยะเวลำที่ศึกษำ ควำมแปรปรวนของสภำพเศรษฐกิจ ณ เวลำนั้นๆ และกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ทำกำรศึกษำ เป็ นต้น
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