บทที่ 4
ผลการศึกษา
กำรศึ ก ษำเรื่ อ งกำรเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำน กลุ่ ม
หลักทรั พ ย์ตำมอุ ตสำหกรรม และกลุ่ มหลัก ทรัพ ย์สุ่ ม เลื อกโดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยในกำร
ทดสอบ ซึ่ งได้ทำกำรแบ่งผลกำรวิเครำะห์ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) ในกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์และทำกำร
วิเครำะห์อตั รำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์ หำควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลักทรั พ ย์ก ับ
สัมประสิ ทธิ์ ของแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย โดยใช้สมกำรถดถอยหลำยตัวแปร (Multiple regression)
เพื่ อหำตัวแปร αi และสั มประสิ ท ธิ์ βi, si, hi, wi ของแต่ ละกลุ่ มหลัก ทรั พ ย์ และทำกำรเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภำพโดยพิจำรณำจำกค่ำ αi ของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์
4.1 ผลการจัดกลุ่มหลักทรัพย์
4.1.1 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ตามปัจจัยพืน้ ฐาน (Fundamental Portfolio: Fun Port)
จำกแนวคิ ดของ Benjamin Graham และนิ เวศน์ เหมวชิ รวรำกร ได้เสนอแนะให้ใช้
อัตรำส่ วนทำงเงินมำเป็ นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วย อัตรำส่ วนรำคำต่อกำไรต่อ
หุ ้น (Price-earnings Ratio: P/E Ratio) ต้องมี ค่ำไม่เกิ น 15 เท่ำ อัตรำส่ วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี (Price
per Book Value Ratio: P/BV Ratio) ต้ อ งมี ค่ ำ ไม่ เกิ น 1.5 เท่ ำ และอั ต รำส่ วนกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั นผล
(Dividend Yield) ต้อ งมี ค่ ำมำกกว่ ำ 5% ต่ อ ปี โดยที่ ก ำรศึ ก ษำครั้ งนี้ ใช้ ข้อ มู ล หลัก ทรั พ ย์ใ นตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในช่วงเดือนมกรำคม ปี พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2554 และหลัก
ในกำรจัดกลุ่มนั้นจะใช้ขอ้ มูลหลักทรัพย์ในปี ที่ t-1 นำไปจัดกลุ่มหลักทรัพย์ของปี ที่ t
จำกกำรคัดกรองกลุ่มหลักทรัพย์ตำมเงื่อนไขที่ได้กล่ำวมำเบื้องต้น ทำให้ในแต่ละปี
ได้จำนวนหลักทรัพย์ที่จดั กลุ่มตำมปั จจัยพื้นฐำน ดังตำรำงที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนหลักทรัพย์และอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน
ช่วงเวลำ
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย

จำนวน
Returnavg (%) S.D. (%)
หลักทรัพย์
77
-3.76
6.23
109
4.56
4.67
126
3.49
3.31
74
0.20
6.12
86
3.27
2.84
1.55

Max (%)

Min (%)

3.52
9.72
9.17
7.32
5.94

-20.74
-2.64
-1.97
-16.08
-4.27

ในช่วงระยะเวลำกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555 ดังตำรำงที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงอัตรำผลผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์
มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่ำงเห็นได้ชดั โดยพบว่ำในปี พ.ศ.2551 มีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสู ง
ถึง -3.76% ทั้งนี้ เป็ นผลมำจำกวิกฤตกำรณ์ ทำงกำรเงินที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จทัว่ โลก ในปี
พ.ศ.2552 ถึ ง พ.ศ.2553 เป็ นช่ วงเวลำที่ กลุ่มหลักทรั พย์ให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยสู งสุ ด มี ค่ำเท่ำกับ
4.56% และ 3.49% ตำมล ำดับ เนื่ อ งจำกวิ ก ฤตกำรณ์ ท ำงกำรเงิ น เริ่ ม ผ่อ นคลำยรวมไปถึ ง กำรออก
มำตรกำรกระตุ ้นเศรษฐกิ จของรั ฐบำลจึ งท ำให้ เศรษฐกิ จเริ่ ม ฟื้ นตัว ในส่ วนค่ ำเบี่ ย งเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation) พบว่ำในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2554 มี ค่ำสู งถึ ง 6.23% และ 6.12% ตำมลำดับ
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนในแต่ละเดือนนั้นมีกำรกระจำยตัวของข้อมูลสู งซึ่ งดูได้จำกค่ำสู งสุ ด (Max)
และค่ำต่ำสุ ด (Min) เทียบกับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยในปี นั้นๆ
4.1.2 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Portfolio: Ind Port)
กำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม ได้แบ่งกลุ่มอุตสำหกรรมออกเป็ น 27
หมวด ตำมตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้กำหนดไว้ และทำกำรคัดเลื อกหลักทรัพย์ที่มีขนำด
มูลค่ำตลำดสู งของแต่ละหมวดอุตสำหกรรม เพื่อเป็ นกำรกระจำยกลุ่มตัวอย่ำงหลักทรัพย์ให้ครบทุก
อุตสำหกรรม โดยจะใช้ขอ้ มู ลหลักทรัพย์ในปี ที่ t-1 เป็ นข้อมูลในกำรจัดกลุ่ มหลักทรัพ ย์ปีที่ t ทั้งนี้
จำนวนหลักทรัพย์ที่นำมำจัดกลุ่มจะอ้ำงอิงจำนวนตำมกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน จำกกำรจัด
กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ต ำมอุ ต สำหกรรม ท ำให้ ใ นแต่ ล ะปี มี อ ั ต รำผลตอบแทนดั ง ตำรำงที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนหลักทรัพย์และอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม
ช่วงเวลำ
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย

จำนวน
หลักทรัพย์
77
109
126
74
86

Returnavg(%) S.D. (%) Max (%) Min (%)
-4.97
5.32
3.56
0.21
2.24
1.27

7.33
6.36
3.93
7.36
3.55

3.41
13.16
10.79
9.76
6.03

-24.20
-4.92
-2.67
-17.74
-8.50

ในช่วงระยะเวลำกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรม ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555 ดังตำรำงที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่ำอัตรำผลผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์
มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกัน กับ กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำน โดยพบว่ ำ ในปี
พ.ศ.2551 มี อ ัต รำผลตอบแทนเฉลี่ ย ติ ด ลบสู ง ถึ ง -4.97% และในปี พ.ศ.2552 ถึ ง พ.ศ.2553 เป็ น
ช่ วงเวลำที่ กลุ่ มหลักทรั พ ย์ให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยสู งสุ ด เช่ นกัน มี ค่ำเท่ ำกับ 5.32% และ 3.56%
ตำมลำดับ ในส่ วนค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) พบว่ำในปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ
พ.ศ.2554 มีค่ำเท่ำกับ 7.33%, 6.36% และ 7.36% ตำมลำดับ แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนในแต่ละเดือน
ของปี ที่ กล่ ำวมำนั้น มี ก ำรกระจำยตัวของข้อมู ลสู งซึ่ งดู ได้จำกค่ำสู งสุ ด (Max) และค่ ำต่ ำสุ ด (Min)
เทียบกับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยในปี นั้นๆ
4.1.3 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ส่ ุ มเลือก (Random Portfolio: Rand Port)
กำรจัด กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์สุ่ ม เลื อ ก จะใช้ วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ำ งแบบง่ ำ ย (Simple Random
Sampling) โดยจะใช้ฟังก์ชนั สุ่ ม (Random) ของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel)
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำรสุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งจ ำนวนหลัก ทรั พ ย์ใ นแต่ ล ะปี นั้ นจะอ้ำ งอิ ง ตำมจ ำนวน
หลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน ทำให้ในแต่ละปี มีอตั รำผลตอบแทนดังตำรำงที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนหลักทรัพย์และอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก
ช่วงเวลำ
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย

จำนวน
หลักทรัพย์
77
109
126
74
86

Returnavg(%) S.D. (%) Max (%) Min (%)
-4.07
4.15
2.82
0.018
2.94
1.17

7.56
4.27
3.79
6.71
2.38

4.89
10.33
10.64
7.60
6.92

-23.19
-2.68
-2.02
-17.61
-2.45

ในช่ วงระยะเวลำกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
ถึ ง พ.ศ.2555 ดังตำรำงที่ 4.3 แสดงให้ เห็ น ว่ำอัตรำผลผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์มี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทำงเดี ยวกันกับ กลุ่ ม หลักทรั พ ย์ตำมปั จจัยพื้ นฐำนและกลุ่ ม หลักทรั พ ย์ตำม
อุตสำหกรรม โดยพบว่ำในปี พ.ศ.2551 มีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสู งถึง -4.07% และในปี พ.ศ.2552
เป็ นช่ วงเวลำที่ กลุ่มหลักทรัพย์ให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยสู งสุ ด มี ค่ำเท่ำกับ 4.15% ในส่ วนค่ำเบี่ ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) พบว่ ำ ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2554 มี ค่ ำสู งถึ ง 7.56% และ 6.71%
ตำมลำดับ แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนในแต่ละเดือนของปี ที่กล่ำวมำนั้น มีกำรกระจำยตัวของข้อมูลสู งซึ่ ง
ดูได้จำกค่ำสู งสุ ด (Max) และค่ำต่ำสุ ด (Min) เทียบกับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยในปี นั้นๆ
จำกกำรพิจำรณำอัตรำผลตอบแทนของทั้ง 3 กลุ่มหลักทรัพย์พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์
ตำมปั จจัยพื้นฐำนให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยสู งสุ ด มีค่ำเท่ำกับ 1.55% และกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้อตั รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุ ดคือกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก มีค่ำเท่ำกับ 1.17% เมื่อพิจำรณำภำพรวมแล้วอัตรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ ยทุกกลุ่มหลักทรัพย์มีลกั ษณะเหมือนกันตำมช่ วงเวลำต่ำงๆ เช่ นในปี พ.ศ. 2551 ทุก
กลุ่มหลักทรัพย์จะให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยติ ดลบ มี ค่ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำนสู งเหมื อนกัน และในปี
ถัด ไปทุ ก กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ใ ห้ อ ัต รำผลตอบแทนสู ง เหมื อ นกัน ซึ่ งกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำ
ผลตอบแทนในแต่ละปี นั้น มีสำเหตุสำคัญมำจำกสภำพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ณ ช่ วงเวลำต่ำงๆ ส่ งผลทำ
ให้นกั ลงทุนมีควำมเชื่อมัน่ และควำมคำดหวังต่ออัตรำผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย
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4.1.4 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ ทสี่ ร้ างขึน้
จำกกำรสร้ ำ งกลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ข้ ึ นมำทั้ ง 3 กลุ่ ม ได้ ท ำกำรเปรี ยบเที ย บอั ต รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนในแต่ละปี ดังตำรำงที่ 4.4 และรู ปที่ 4.1
ตารางที่ 4.4 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้ำงตำมเงื่อนไข
อัตรำผลตอบแทน
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำสู งสุ ด
ค่ำต่ำสุ ด
C.V. Ratio

Fun Port (%)
-3.76
4.56
3.49
0.20
3.27
1.55
5.62
9.72
-20.74
3.63

Ind Port (%)
-4.97
5.32
3.56
0.21
2.24
1.27
6.80
13.16
-24.20
5.35

Rand Port (%)
-4.07
4.15
2.82
0.02
2.94
1.17
5.92
10.64
-23.19
5.06

10
0
2551

2552

2553

2554

Fund_Port

Ind_Port

Rand_Port

2555

-10

ภาพที่ 4.1 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้ำงขึ้น
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ตารางที่ 4.5 แสดงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้ำงตำมเงื่อนไขที่กำหนด
Correlation Matrix
Fun Port
Ind Port
Rand Port

Fun Port
1
0.987
0.998

Ind Port

Rand Port

1
0.986

1

จำกตำรำงที่ 4.4 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์พบว่ำอัตรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ ยโดยรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน มีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยมำกที่สุด
มีค่ำเท่ำกับ 1.55% เนื่ องจำกกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลื อกโดยใช้อตั รำส่ วน
ทำงกำรเงิ นที่ นักลงทุ นส่ วนใหญ่ ส นใจและใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรคัดเลื อกหลักทรัพ ย์ลงทุน (Active
Investing) ในส่ วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก มีค่ำ
เท่ำกับ 1.17% เนื่องจำกกำรจัดกลุ่มแบบสุ่ มเลื อกนั้นไม่ได้พิจำรณำถึงปั จจัยใดๆในกำรคัดเลื อก และ
ใช้เพี ย งวิธีสุ่ ม เลื อกอย่ำงง่ ำยจำกโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์ เซลเท่ ำนั้น จึ งท ำให้ มี โอกำสเลื อก
หลั ก ทรั พ ย์ที่ ใ ห้ อ ัต รำผลตอบแทนต่ ำ มำอยู่ ใ นกลุ่ ม เมื่ อ พิ จ ำรณำค่ ำ สั ม ประสิ ทธิ์ กำรแปรผัน
(Coefficient of Variation) ของแต่ ล ะกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์พ บว่ำ กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมอุ ต สำหกรรมมี ค่ ำ
สัมประสิ ท ธิ์ กำรแปรผันสู งสุ ด ซึ่ งเท่ ำกับ 5.35 แสดงให้เห็ น ว่ำกลุ่ ม หลักทรั พ ย์ตำมอุ ตสำหกรรมมี
ควำมเสี่ ยงมำกกว่ำกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม อื่ น ๆ ในระดับ อัต รำผลตอบแทนที่ เท่ ำกัน เนื่ อ งจำกกลุ่ ม
หลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมเป็ นกำรกระจำยกำรลงทุนตำมอุตสำหกรรมในตลำดหลักทรัพย์ (Passive
Portfolio) จึงทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของข้อมูลมีค่ำสู ง ส่ งผลทำให้ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรแปรผัน
สู งตำมไปด้วย ส่ วนกลุ่ ม หลักทรั พ ย์ตำมปั จจัยพื้ นฐำน และกลุ่ ม หลักทรั พ ย์สุ่ ม เลื อกมี ค่ ำเบี่ ยงเบน
มำตรฐำนใกล้เคียงกัน แต่พอพิจำรณำค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรแปรผัน พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลื อกมีค่ำ
สั ม ประสิ ท ธิ์ กำรแปรผัน สู ง กว่ำกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จจัย พื้ น ฐำน ซึ่ งมี ค่ ำ เท่ ำ กับ 5.06 และ 3.63
ตำมลำดับ ดังนั้นจำกกำรพิจำรณำค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรแปรผันของทั้งสำมกลุ่มหลักทรัพย์ จะเห็ นว่ำ
กลุ่ ม หลักทรั พย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนมี ควำมน่ ำสนใจมำกกว่ำกลุ่ มหลักทรั พย์อื่นๆ เนื่ องจำกเป็ นกลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ ยงน้อยที่สุด ณ ระดับอัตรำผลตอบแทนเท่ำกัน
จำกตำรำงที่ 4.5 แสดงควำมสัมพันธ์ของอัตรำผลตอบแทนแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ พบว่ำ
กลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 3 กลุ่ม มีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกันสู งมำก กล่ำวคืออัตรำผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงไปในทิศทำงเดียวกันทั้ง 3 กลุ่มหลักทรัพย์ และมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
ใกล้เคียงกันมำก
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4.1.5 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ตามแนวคิดของ Fama and French
จำกข้อมูลหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ.
2550 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2554 ได้ทำกำรแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ในแต่ละปี ตำมวิธีกำรของ Fama and
French (1993) โดยใช้ขอ้ มูลหลักทรัพย์ปีที่ t-1 จัดกลุ่มหลักทรัพย์ในปี ที่ t ทำให้ได้กลุ่มหลักทรัพย์ 6
กลุ่ม ได้แก่
(1) S/L (Small Size/ Low Book to Market Value) Portfolio แทนกลุ่มหลักทรัพย์ที่มี
ขนำดเล็ก และมีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดระดับต่ำ
(2) S/M (Small Size/ Medium Book to Market Value) Portfolio แ ท น ก ลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่มีขนำดเล็ก และมีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดระดับปำนกลำง
(3) S/H (Small Size/ High Book to Market Value) Portfolio แทนกลุ่ มหลักทรั พ ย์ที่
มีขนำดเล็ก และมีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดระดับสู ง
(4) B/L(Big Size/ Low Book to Market Value) Portfolio แทนกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ มี
ขนำดใหญ่ และมีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดระดับต่ำ
(5) B/M (Big Size/ Medium Book to Market Value) Portfolio แทนกลุ่ มหลักทรัพ ย์
ที่มีขนำดใหญ่ และมีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดระดับปำนกลำง
(6) B/H (Big Size/ High Book to Market Value) Portfolio แทนกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ มี
ขนำดใหญ่ และมีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดระดับสู ง
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ตารางที่ 4.6 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมแนวคิด Fama and French
อัตรำผลตอบแทน
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำสู งสุ ด
ค่ำต่ำสุ ด
C.V. Ratio

B/H
-4.39
6.50
4.20
-0.45
2.59
1.69
7.41
18.74
-25.18
4.38

B/M
-5.34
5.68
3.06
0.21
2.85
1.29
7.06
14.77
-25.26
5.47

B/L
-4.94
3.16
2.52
0.65
3.07
0.89
6.14
10.38
-23.64
6.98

S/H
-1.20
6.28
4.88
2.23
3.85
3.21
7.04
24.34
-20.56
2.19

S/M
-2.56
3.83
2.75
1.03
4.77
1.96
5.70
14.29
-20.72
2.9

S/L
-3.65
3.68
2.04
0.49
4.20
1.36
5.84
9.83
-23.40
4.29

จำกตำรำงที่ 4.6 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ตำม
แบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จ จัย ตั้ง แต่ เดื อ น มกรำคม พ.ศ. 2551 ถึ ง ธัน วำคม พ.ศ. 2555 พบว่ำ อัต รำ
ผลตอบแทนของทุ ก กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์มี ก ำรปรั บ ตัวขึ้ น ลงอยู่ตลอดเวลำ โดยในปี พ.ศ.2551 อัตรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ ยของทุกกลุ่มหลักทรัพย์มีค่ำติดลบ มีสำเหตุมำจำกวิกฤตกำรณ์ ทำงกำรเงินที่เกิดขึ้น
ทัว่ โลก และในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2553 อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยของทุกกลุ่มหลักทรัพย์กลับมำ
เพิ่ม สู งขึ้ น เนื่ องจำกกำรออกมำตรกำรกระตุ น้ เศรษฐกิ จของแต่ประเทศ และมี กำรเก็งก ำไรจำกนัก
ลงทุนที่มีควำมคำดหวังเชิ งบวกต่อสภำพเศรษฐกิจที่ดีข้ ึน ในปี พ.ศ.2554 อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
ทุกกลุ่มหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลงอีกครั้ง เนื่ องจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินของยุโรป รวมไปถึงกำรเกิด
อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจถดถอย และนักลงทุนขำดควำมเชื่อมัน่ ในกำรลงทุน
ในปี พ.ศ.2555 กลุ่ ม หลักทรั พ ย์ทุ ก กลุ่ ม มี อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ย เพิ่ ม สู งขึ้ น เนื่ องจำกวิก ฤตกำรณ์
หนี้สินของยุโรปเริ่ มผ่อนคลำย รวมไปถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือของภำครัฐในกำรแก้ปัญหำอุทกภัยใน
ประเทศไทย ทำให้นกั ลงทุนให้ควำมสนใจและเข้ำมำเก็งกำไรอีกครั้ง
จำกสมมติฐำนของ Fama and French (1993) ที่กล่ำวถึงกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กจะมี
ควำมเสี่ ยงสู งกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่ เพรำะกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กมีควำมเสี ยเปรี ยบในด้ำน
กำรดำเนิ นธุ รกิ จมำกกว่ำ จึงทำให้กลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กมีควำมคำดหวังในอัตรำผลตอบแทนสู ง
กว่ ำ กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ ซึ่ งจำกผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ หลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม S/H และ S/M ให้
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ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่ทุกกลุ่ม มี เพียงหลักทรัพย์กลุ่ม S/L เท่ำนั้นที่ให้
อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ B/H ที่มีค่ำเท่ำกับ 1.69%
เมื่ อ พิ จ ำรณำกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมอัต รำส่ ว นมู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชี ต่ อ มู ล ค่ ำ ตลำด จำก
สมมติฐำนของ Fama and French (1993) ได้กล่ำวถึงกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อ
มูลค่ำตลำดสู ง จะให้อตั รำผลตอบแทนที่สูงตำมไปด้วย เนื่ องจำกนักลงทุนคำดกำรณ์ ถึงอนำคตที่ไม่ดี
ของหลักทรัพ ย์น้ ันจึ งท ำให้มี มูลค่ำตลำดมี ค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี แสดงให้เห็ นว่ำหลักทรัพ ย์น้ ี มี
ควำมเสี่ ย งสู ง นัก ลงทุ น จึ ง คำดหวังอัต รำผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ งจำกผลที่ ไ ด้น้ ัน พบว่ำ ในกลุ่ ม
หลักทรัพย์ขนำดเล็กที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดสู ง (กลุ่มหลักทรัพย์ S/H) จะให้อตั รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ ยมำกที่สุดในกลุ่ มหลักทรัพย์ขนำดเดี ยวกันและรองลงมำเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ S/M
กับ S/L มีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ย เท่ำกับ 1.96% และ 1.36% ตำมลำดับ ขณะเดี ยวกันกลุ่มหลักทรัพย์
ขนำดใหญ่ ที่ มี อ ัต รำส่ ว นมู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชี ต่ อ มู ล ค่ ำ ตลำดสู ง (กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ B/H) จะให้ อ ัต รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งที่สุดในกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเดียวกัน และรองลงมำคือกลุ่มหลักทรัพย์ B/M กับ
B/L มีค่ำเท่ำกับ 1.29% และ 0.89% ตำมลำดับ
จำกค่ ำ สั ม ประสิ ทธิ์ กำรแปรผัน (Coefficient of Variation) ของทั้ ง 6 กลุ่ ม เมื่ อ
พิจำรณำตำมขนำดหลักทรัพย์เดี ยวกัน พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำ
ตลำดสู งจะมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรแปรผัน ต่ ำกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์อื่นๆที่มีขนำดเดี ยวกัน แสดงว่ำกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดสู งนั้นจะมีควำมเสี่ ยงน้อยกว่ำ ณ ระดับอัตรำ
ผลตอบแทนที่เท่ำกัน ในส่ วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดต่ ำจะมีค่ำ
สัมประสิ ทธิ์ กำรแปรผันสู งเช่ นกัน ดังนั้นกลุ่มหลักทรั พย์ B/H และ S/H จึงมีควำมเสี่ ยงต่ ำกว่ำกลุ่ ม
หลักทรัพย์อื่นๆที่มีขนำดเดียวกัน ณ ระดับอัตรำผลตอบแทนที่เท่ำกัน
ตารางที่ 4.7 แสดงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
Correlation Matrix
B/H
B/M
B/L
S/H
S/M
S/L

B/H
1
0.982
0.915
0.995
0.879
0.894

B/M

B/L

S/H

S/M

S/L

1
0.966
0.993
0.931
0.947

1
0.943
0.970
0.975

1
0.895
0.911

1
0.998

1
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10
5
0
-5

2551

2552

2553

2554

2555

ปี พ.ศ.

-10

B/H

B/M

B/L

S/H

S/M

S/L

ภาพที่ 4.2 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
จำกกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ (Correlation) ของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ ในตำรำงที่ 4.7
พบว่ำผลกำรทดสอบควำมสั มพันธ์ มี ค่ ำตั้งแต่ 0.879 ถึ ง 0.998 และมี ค่ำเป็ นบวกทุ กกลุ่ มหลักทรั พ ย์
แสดงว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ทุกกลุ่มมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันสู ง หรื อกล่ำวได้วำ่ อัตรำผลตอบแทน
ของกลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์จ ะเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น ทุ ก กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ และมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกัน
4.1.6 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ตามผลตอบแทนในอดีต
จำกกำรนำข้อมูลหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลำที่
ศึกษำ ทำกำรแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ตำมผลตอบแทนในอดีต สำมำรถแบ่งได้ออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
(1) กลุ่ มหลัก ทรั พ ย์ B/W (Big Size/Winner) แทนกลุ่ มหลักทรั พ ย์ข นำดใหญ่ และมี
อัตรำผลตอบแทนในอดีตสู ง
(2) กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ B/Lo (Big Size/Loser) แทนกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ แ ละมี
อัตรำผลตอบแทนในอดีตต่ำ
(3) กลุ่ มหลักทรัพย์ S/W (Small Size/Winner) แทนกลุ่ มหลักทรัพย์ขนำดเล็กและมี
อัตรำผลตอบแทนในอดีตสู ง
(4) กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ S/Lo (Small Size/Loser) แทนกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ข นำดเล็ ก และมี
อัตรำผลตอบแทนในอดีตต่ำ
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ท ำกำรแบ่ งกลุ่ ม หลักทรั พ ย์โดยใช้มู ลค่ ำตลำดและอัตรำผลตอบแทนในอดี ตของ
หลักทรัพย์ในปี ที่ t-1 มำจัดกลุ่มหลักทรัพย์ในปี ที่ t ซึ่ งผลที่ได้จำกกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์ทำให้ได้อตั รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือน แสดงดังตำรำงที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดั ตำมอัตรำผลตอบแทนในอดีต
อัตรำผลตอบแทน

S/W
-2.64
1.91
3.39
0.72
4.49
1.58
5.97
15.13
-22.89
3.78

ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำสู งสุ ด
ค่ำต่ำสุ ด
C.V. Ratio

อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือน (%)
S/Lo
B/W
-2.33
-6.01
7.35
1.77
2.26
3.20
2.40
-0.35
4.57
3.74
2.85
0.47
7.61
7.47
18.32
12.42
-24.00
-29.80
2.67
15.89

B/Lo
-4.99
8.05
2.39
0.13
2.46
1.61
8.03
23.80
-24.27
4.98
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ภาพที่ 4.3 แสดงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดั ตำมอัตรำผลตอบแทนในอดีต
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จำกตำรำงที่ 4.8 แสดงอัตรำผลตอบแทนรำยเดือนของกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มตั้งแต่
เดือนมกรำคม พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555 อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยในแต่ละปี นั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงคล้ำยกับ
อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมแนวคิดของ Fama and French (1993)โดยพบว่ำในปี แรกของ
กำรทดสอบ ทุ กกลุ่มหลักทรัพย์ให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยติดลบ มีค่ำเท่ำกับ -2.33% ถึง -6.01% ในปี
ถัดไปอัตรำผลตอบแทนกลับเพิ่มสู งขึ้นมำก มีค่ำเท่ำกับ 1.77% ถึง 8.05% จำกนั้นในปี พ.ศ. 2554 อัตรำ
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์มีกำรปรับตัวลดลง มีค่ำเท่ำกับ -0.35% ถึง 2.40% และในปี พ.ศ.2555
อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ป รั บ ตัวเพิ่ ม ขึ้ นอี กครั้ ง มี ค่ ำเท่ ำกับ 5.97% ถึ ง 7.61% ซึ่ งกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนในกลุ่มหลักทรัพย์ผลตอบแทนอดี ตนั้น มีสำเหตุเดี ยวกันกับกลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่สร้ำงตำมแนวคิดของ Fama and French (1993) ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วเบื้องต้น
ตำมทฤษฎี ของ Jegadeesh and Titman (1993) ได้ ก ล่ ำ วถึ ง กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี
ผลตอบแทนในอดีตต่ำ (Loser) จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดื อนสู งกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทน
ในอดี ตสู ง (Winner) จำกผลกำรทดสอบพบว่ำสอดคล้องกับทฤษฎี ที่ กล่ ำวมำ โดยที่ กลุ่ มหลักทรั พย์
S/Lo ให้อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยสู งที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 2.85% ในส่ วนของกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่ กลุ่ม
หลักทรัพย์ B/Lo มีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ำกับ 1.61% ซึ่ งมีอตั รำผลตอบเฉลี่ยสู งกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์
B/W และให้อตั รำผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มหลักทรัพย์ S/W อีกด้วย
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ กำรแปรผัน (Coefficient of Variation) พบว่ำ กลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่มีขนำดเดียวกันและมีอตั รำผลตอบแทนในอดีตต่ำ (B/Lo และ S/Lo) จะมีค่ำสัมประสิ ทธิ์
กำรแปรผัน ต่ ำกว่ำกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ มี อ ัตรำผลตอบแทนในอดี ตสู ง (B/W และ S/W) แสดงว่ำกลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่ให้อตั รำผลตอบแทนในอดีตต่ำ มีควำมเสี่ ยงน้อยกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำผลตอบแทน
ในอดีตสู ง ณ ระดับอัตรำผลตอบแทนที่เท่ำกัน เมื่อพิจำรณำตำมขนำดหลักทรัพย์ พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์
ที่มีขนำดเล็ก จะมีควำมเสี่ ยงที่ต่ำกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่ ณ ระดับอัตรำผลตอบแทนที่เท่ำกัน
ตารางที่ 4.9 แสดงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดั ตำมอัตรำผลตอบแทนในอดีต
Correlation Matrix
S/W
S/Lo
B/W
B/Lo

S/W
1
0.71
0.99
0.68
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S/Lo

B/W

B/Lo

1
0.78
0.97

1
0.77

1

จำกกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ (Correlation) ของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ ดังตำรำง ที่ 4.9
พบว่ำ ผลกำรทดสอบมี ค่ำเป็ นบวกทุกค่ำ มีกลุ่มหลักทรัพย์บำงกลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์กนั สู งมำก ได้แก่
กลุ่มหลักทรัพย์ B/W กับ S/W และ กลุ่มหลักทรัพย์ B/Lo กับ S/Lo ซึ่ งมีค่ำ Correlation เท่ำกับ 0.97 และ
0.99 ตำมลำดับ ในขณะเดียวกันควำมสัมพันธ์ของกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆ มีค่ำ Correlation ปำนกลำง
อำจจะกล่ำวได้ว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงไปในทิศทำงเดี ยวกันทุ ก
กลุ่มหลักทรัพย์ และมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพำะกลุ่มหลักทรัพย์ B/W กับ S/W และกลุ่ม
หลักทรัพย์ B/Lo กับ S/Lo เป็ นต้น
4.2 ผลการคานวณตัวแปร (Rm,t – Rf,t), SMB, HML และ WML
จำกกำรใช้ขอ้ มูลดัชนี รำยเดือนของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) ข้อมูลอัตรำ
ผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยง (Risk Free Rate: Rf) โดยใช้ค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
ออมทรัพย์ของธนำคำรพำณิ ชย์ขนำดใหญ่ 5 แห่ ง ตั้งแต่เดื อนมกรำคม พ.ศ. 2550 ถึง ธันวำคม พ.ศ.2554
ทำให้สำมำรถคำนวณหำค่ำส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงของตลำด (Market Risk Premium)
จำกข้อมูลอัตรำผลตอบแทนรำยเดื อนของกลุ่ มหลักทรัพย์ท้ งั 10 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มหลักทรัพย์
S/H, S/M, S/L, B/H, B/M, B/L, S/W, S/Lo, B/W แล ะ B/Lo ส ำมำรถน ำไป ห ำตั ว แป ร SMB (Size
Premium), HML (Value Premium) และ WML (Momentum Premium) ดังตำรำงที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงผลกำรคำนวณส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงเฉลี่ ยรำยเดื อนของตัวแปร (Rm – Rf), SMB,
HML และ WML
ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยง
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2551
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2552
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2553
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2554
ม.ค.- ธ.ค. ปี พ.ศ. 2555
ค่ำเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำสู งสุ ด
ค่ำต่ำสุ ด

Rm-Rf (%)
-6.492
4.860
2.668
-0.430
1.605
0.442
7.84
17.46
-25.19
38

SMB (%)
2.423
-0.513
-0.037
1.111
1.436
0.884
2.77
8.54
-6.32

HML (%)
1.496
2.966
2.260
0.315
-0.417
1.324
3.24
13.07
-5.82

WML (%)
-0.672
-5.854
0.975
-1.078
0.601
-1.206
4.86
8.78
-17.62

จำกตำรำงที่ 4.10 พบว่ำส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงของตลำด (Market Risk Premium: Rm- Rf) ตั้งแต่
เดือนมกรำคม พ.ศ.2551 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ.2555 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรำยเดือนเท่ำกับ 0.442% มีแค่ในปี
พ.ศ.2551 และพ.ศ.2554 ที่ ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงของตลำดติ ดลบ มี ค่ ำเท่ ำกับ -6.492% และ -0.403%
ตำมลำดับ แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ ปรำศจำกควำมเสี่ ยงมี ค่ำสู งกว่ำอัตรำผลตอบแทนตลำด ทำให้
ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงของตลำดติดลบ
ในส่ วนของผลต่ำงของอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนจำกกำรลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ขนำด
เล็ก (S/H, S/M, S/L) กับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยรำยเดื อนจำกกำรลงทุ นในกลุ่ มหลักทรั พย์ขนำดใหญ่
(B/H, B/M, B/L) หรื อที่ เรี ยกว่ำส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงทำงด้ำนขนำดของธุ รกิ จ(Size Premium: SMB)
พบว่ำในช่ วงระยะเวลำที่ศึกษำ มีเพียงปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2553 ที่มีค่ำติดลบ ซึ่ งมีค่ำเท่ำกับ -0.5125
และ -0.0367 ตำมลำดับ แต่เมื่ อมองภำพรวมแล้วตัวแปร SMB มี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 0.884% จำกข้อมูลที่ได้
แสดงว่ำค่ำ SMB ของกลุ่มหลักทรัพย์เป็ นไปตำมข้อสมมติฐำนตำมแนวคิ ดของ Fama and French ที่ได้
กล่ ำวถึงกำรลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กมีควำมเสี่ ยงมำกกว่ำกำรลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ขนำด
ใหญ่ จึงทำให้นกั ลงทุนมีควำมคำดหวังกับผลตอบแทนที่สูงกว่ำ
ผลต่ำงของอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยรำยเดือนจำกกำรลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำ
ทำงบัญ ชี ต่ อมู ล ค่ ำตลำดสู ง (B/H, S/H) กับ อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยรำยเดื อนจำกกำรลงทุ นในกลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดต่ำ (B/L, S/L) หรื อที่เรี ยกว่ำส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยง
จำกมู ลค่ ำหลักทรั พย์ (Value Premium : HML) พบว่ำในปี พ.ศ.2555 ส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงจำกมู ลค่ ำ
หลักทรัพย์ติดลบ มี ค่ำเท่ ำกับ -0.4174 แต่เมื่ อพิจำรณำถึ งอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยโดยรวมแล้วมี ค่ำเป็ น
บวก ซึ่ งเท่ำกับ 1.324% จำกข้อมูลที่ได้แสดงว่ำค่ำ HML ของกลุ่มหลักทรัพย์เป็ นไปตำม ข้อสมมติฐำน
ของ Fama and French (1993) ที่ ได้กล่ำวว่ำ กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด
สู ง นักลงทุนจะมีควำมคำดหวังในผลตอบแทนที่สูงกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อ
มูลค่ำตลำดต่ ำ ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรคำดกำรณ์ ของนักลงทุ นที่ มองเห็ นอนำคตที่ ไม่ดีของหลักทรั พย์ ที่ มี
มูลค่ำทำงบัญชีที่สูงกว่ำมูลค่ำตลำด แสดงให้เห็นถึงควำมเสี่ ยงของหลักทรัพย์ที่มีสูงตำมไปด้วย
ในส่ วนผลต่ำงของอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยจำกกำรลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนในอดีต
สู ง (B/W, S/W) กับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยจำกกำรลงทุ นในกลุ่ มหลักทรั พย์ที่มี ผลตอบแทนในอดี ตต่ ำ
(B/Lo, S/Lo) หรื อที่ เรี ยกว่ำส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงจำกผลตอบแทนในอดี ต (Momentum Premium: WML)
จำกกำรศึกษำพบว่ำในปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2555 มีส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงจำกผลตอบแทนในอดีตเป็ นค่ำ
เป็ นบวก ซึ่ งเท่ ำกับ 0.9748 และ 0.6013 ตำมล ำดับ แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่ มหลักทรั พย์
B/W และ S/W มีค่ำสู งกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ B/Lo และ S/Lo แต่เมื่อพิจำรณำภำพรวมแล้วส่ วนชดเชยควำม
เสี่ ยงจำกผลตอบแทนในอดีตมีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ -1.206% แสดงว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำผลตอบแทนใน
อดีตสู ง ให้อตั รำผลตอบแทนในช่วงถัดไปต่ำกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำผลตอบแทนในอดีตต่ำ
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4.3 ผลการทดสอบและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพกลุ่มหลักทรั พย์ ตามปั จจัยพืน้ ฐาน กลุ่มหลักทรั พย์
ตามอุตสาหกรรม และกลุ่มหลักทรั พย์ ส่ ุ มเลือก ด้ วยแบบจาลองราคาสี่ ปัจจัย (Four-factor Pricing
Model) โดยการวิเคราะห์ สมการถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Regressions Analysis)
กำรศึกษำครั้งนี้ ได้ทำกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ ด้วยแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
โดยใช้กำรวิเครำะห์ดว้ ยสมกำรถดถอยหลำยตัวแปร ดังสมกำร
สมกำรที่ 1 (Rp - Rf,t)FUN = αFUN, i + β i(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t
สมกำรที่ 2 (Rp - Rf,t)IND = αIND, i + β i(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t
สมกำรที่ 3 (Rp - Rf,t)RND = αRand + β i(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t
กำรวัดประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ดว้ ยแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย ที่ ประกอบไปด้วยปั จจัย
เสี่ ยงทำงด้ำนตลำด ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนขนำดกิ จกำร ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์ และปั จจัย
เสี่ ยงทำงด้ำนผลตอบแทนในอดีต โดยทำกำรวัดประสิ ทธิ ภำพจำกค่ำอัลฟ่ ำ (αp) ในแต่ละสมกำร ซึ่ ง
ถ้ำ หำกค่ ำ αp มี ค่ ำ เป็ นบวก แสดงว่ ำ อัต รำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์มี ค่ ำ สู งกว่ ำ อัต รำ
ผลตอบแทนที่คำดหวัง ณ ระดับควำมเสี่ ยงหนึ่ ง และในทำงกลับกันหำกค่ำ αp มีค่ำเป็ นลบ แสดงว่ำ
อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์มีค่ำต่ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนที่คำดหวัง ณ ระดับควำมเสี่ ยงหนึ่ ง
ผลกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 3 แสดงดังตำรำงที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 แสดงผลกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภ ำพของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำน กลุ่ ม
หลักทรัพย์ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก โดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
Four-factor Pricing Model
α
β
s
h
Fun Port
0.006*
0.705*
0.348*
0.240*
P-Value
0.047
0.000
0.017
0.028
Ind Port
0.004
0.864*
0.21*
0.206*
P-Value
0.084
0.000
0.046
0.010
Rand Port
0.002
0.827*
0.650*
0.096
P-Value
0.512
0.000
0.000
0.332
หมำยเหตุ: * มีนยั สำคัญทำงสถิติ ณ ระดับควำมเชื่อมัน่ 95%
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w
0.059
0.399
-0.001
0.984
0.085
0.187

Adjust R2
83.5%
94.0%
87.4%

จำกผลกำรทดสอบที่ได้ สำมำรถสร้ำงสมกำรของทั้ง 3 กลุ่มหลักทรัพย์ได้ดงั นี้
สมกำรที่ 1 (Rp-Rf,t)FUN = 0.006* +0.705*(MPt) +0.348*(SMBt) +0.240*(HMLt) +0.059(WMLt)
สมกำรที่ 2 (Rp - Rf,t)IND = 0.004 +0.864*(MPt) +0.210*(SMBt) +0.206*(HMLt) -0.001(WMLt)
สมกำรที่ 3 (Rp -Rf,t)RND = 0.002 +0.827*(MPt) +0.650*(SMBt) +0.096(HMLt) +0.085(WMLt)
จำกผลกำรทดสอบและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ในตำรำงที่ 4.11
พบว่ำ ค่ ำอัล ฟ่ ำของทุ ก กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์มี ค่ ำเป็ นบวก โดยที่ ก ลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำนให้
ค่ำอัลฟ่ ำสู งสุ ด มีค่ำเท่ำกับ 0.006 รองลงมำคือกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์
สุ่ ม เลื อ ก มี ค่ ำ อัล ฟ่ ำเท่ ำ กับ 0.004 และ 0.002 ตำมล ำดับ จำกค่ ำ อัล ฟ่ ำสำมำรถอธิ บ ำยได้ ว่ำ กลุ่ ม
หลักทรัพย์ท้ งั สำมกลุ่มที่สร้ำงขึ้น มีอตั รำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์สูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนที่
คำดหวัง ณ ระดับ ควำมเสี่ ย งหนึ่ ง และกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ตำมปั จจัย พื้ น ฐำนเป็ นกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภำพดี ก ว่ำกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์อื่นๆ รองลงมำคื อกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ตำมอุ ตสำหกรรมและกลุ่ ม
หลักทรัพย์สุ่มเลื อก ทั้งนี้ ผลที่ ได้ดงั กล่ำวมีเพียงกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนเท่ำนั้นที่ค่ำอัลฟ่ ำ
มีนยั สำคัญทำงสถิติ กล่ำวได้วำ่ กลุ่มหลักทรัพย์น้ ีมีอตั รำผลตอบแทนที่เกินปกติ
จำกกำรพิจำรณำค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณ (Adjust R2) พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 3
กลุ่ม มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณในระดับสู ง มีค่ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 88.3% จำกค่ำที่ได้หมำยควำมว่ำ
ตัวแปรในแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย สำมำรถอธิ บำยอัตรำผลตอบแทนของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ได้ดี
โดยเฉพำะกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมซึ่ งมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณสู งสุ ด มีค่ำเท่ำกับ
94.00% รองลงมำคื อ กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์สุ่ ม เลื อ กและกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำนมี ค่ ำ มี ค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณเท่ำกับ 87.4% และ 83.5% ตำมลำดับ
เมื่ อ พิ จำรณำถึ ง ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ แต่ ล ะตัวของแบบจำลองรำคำสี่ ปั จจัย ได้แ ก่ ปั จ จัย เสี่ ย ง
ทำงด้ำนตลำด (β) ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนขนำดกิ จกำร (s) ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์ (h) และ
ปัจจัยเสี่ ยงทำงด้ำนผลตอบแทนในอดีต (w) อธิ บำยผลได้ดงั นี้
กลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน (Fundamental Portfolio) มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.705
หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรั พ ย์
เพิ่มขึ้ น 0.705 หน่ วย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ s เท่ำกับ 0.348 หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำร
เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะทำให้ผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.348 หน่ วย ค่ำสั ม ประสิ ท ธิ์ h
เท่ำกับ 0.240 หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้ผลตอบแทน
ของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.240 หน่วย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ w เท่ำกับ 0.059 หมำยควำมว่ำหำกปัจจัยเสี่ ยง
ด้ำนผลตอบแทนในอดี ตเพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.059
41

หน่ วย จำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนที่ได้กล่ำวมำ มีเพียงค่ำสัมประสิ ทธิ์
ของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนผลตอบแทนในอดีตเท่ำนั้นที่ไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ
กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ตำมอุ ต สำหกรรม (Industrial Portfolio) มี ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ β เท่ ำกับ 0.864
หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ ผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรั พ ย์
เพิ่ มขึ้ น 0.864 หน่ วย ค่ำสั มประสิ ทธิ์ s เท่ ำกับ 0.210 หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำร
เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ ผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.210 หน่ วย ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ h
เท่ำกับ 0.206 หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้ผลตอบแทน
ของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.206 หน่วย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ w เท่ำกับ -0.001 หมำยควำมว่ำหำกปัจจัยเสี่ ยง
ของผลตอบแทนในอดี ตเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย จะทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทำงตรงข้ำมหรื อลดลง 0.001 หน่ วย จำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมที่ได้
กล่ำวมำ พบว่ำค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนผลตอบแทนในอดีต ไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ
กลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลื อก (Random Portfolio) มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.827 หมำยควำมว่ำ
หำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ ผลตอบแทนของกลุ่ ม หลักทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.827
หน่วย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ s เท่ำกับ 0.650 หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.650 หน่วย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ h เท่ำกับ 0.096 หมำยควำม
ว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมู ลค่ ำหลักทรั พ ย์เพิ่ มขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ ผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรั พ ย์
เพิ่มขึ้น 0.096 หน่วย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ w เท่ำกับ 0.085 หมำยควำมว่ำหำกปั จจัยเสี่ ยงด้ำนผลตอบแทนใน
อดีตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.085 หน่วย จำกค่ำสัมประสิ ทธิ์
ของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์สุ่ ม เลื อกที่ ได้ก ล่ ำวมำ พบว่ำค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ ของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดและค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำรมีนยั สำคัญทำงสถิติ
จำกกำรศึกษำพบว่ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำด มีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
ทุกกลุ่ม โดยที่ค่ำสัมประสิ ทธิ์ β ของทุกกลุ่มหลักทรัพย์มีค่ำเป็ นบวก หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำน
ตลำดเพิม่ ขึ้น อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์จะเพิ่มสู งขึ้นตำมไปด้วย โดยเฉพำะกลุ่มหลักทรัพย์
ตำมอุตสำหกรรมจะได้รับส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดมำกกว่ำกลุ่มอื่นๆ เนื่องจำกมีค่ำสัมประสิ ทธิ์
สู งสุ ด ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำร มีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ทุกกลุ่มเช่นกัน
โดยที่ ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ s มี ค่ ำเป็ นบวก หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัย เสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำรเพิ่ ม ขึ้ น อัตรำ
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 3 กลุ่ม จะเพิ่มสู งขึ้นตำมไปด้วย โดยเฉพำะกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก
จะได้รับส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำรมำกกว่ำกลุ่มอื่นๆ ในส่ วนของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำของ
หลักทรั พ ย์ มี ควำมสั มพันธ์ ก ับผลตอบแทนกลุ่ มหลักทรั พ ย์ปั จจัยพื้ นฐำนและกลุ่ มหลักทรั พ ย์ตำม
อุตสำหกรรม หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมู ลค่ ำหลักทรั พย์เพิ่ มขึ้ น อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม
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หลักทรัพย์ท้ งั 2 กลุ่ม จะปรับเพิ่มสู งขึ้นในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน และในส่ วนของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนอัตรำ
ผลตอบแทนในอดีตพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ
4.3.1 การทดสอบประสิ ทธิภาพกลุ่มหลักทรัพย์ โดยการแจกแจงช่ วงเวลา
จำกกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ในหัวข้อที่ผ่ำนมำ พบว่ำมี
เพียงกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนเท่ำนั้นที่ค่ำอัลฟ่ ำมีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ ส่ วนค่ำอัลฟ่ ำของกลุ่มหลักทรัพย์อื่นๆ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนแต่อย่ำงใด
ดัง นั้น จึ งท ำกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม เติ ม โดยใช้แนวคิ ดของ Henriksson and
Merton (1981) แบ่งภำวะตลำดหลักทรัพย์และใช้ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงตลำดเป็ นเกณฑ์ ในกำรศึกษำ
ครั้งนี้ ได้กำหนดภำวะตลำดหลักทรัพย์ออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ ตลำดหลักทรัพย์
ทรงตัว และตลำดหลักทรัพย์เติบโต ซึ่ งในกำรกำหนดภำวะตลำดหลักทรัพย์น้ นั จะพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสมของส่ วนชดเชยควำมเสี่ ยงตลำดที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ดังตำรำงที่ 4.10 ทั้งนี้ เพื่อควำมชัดเจนใน
กำรแบ่งภำวะตลำดหลักทรัพย์ จึงทำกำรกำหนดเส้น Above Line ที่ 2% และเส้น Below Line ที่ -2%
เนื่องจำกค่ำ Market Premium ในช่วงที่กล่ำวมำนี้สำมำรถอธิบำยถึงภำวะตลำดหลักทรัพย์ในงำนวิจยั นี้
ได้ชดั เจนที่สุด ดังภำพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 แสดงกำรแจกแจงช่วงภำวะตลำดหลักทรัพย์
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(1) ตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ คือ ช่วงเวลำที่ตลำดหลักทรัพย์มีค่ำ Market Premium ต่ำ
กว่ำเส้น Below Line หรื อมีค่ำต่ำกว่ำ -2% ซึ่ งตรงกับปี พ.ศ.2551
(2) ตลำดหลักทรัพย์ทรงตัว คือ ช่วงเวลำที่ตลำดหลักทรัพย์มีค่ำ Market Premium อยู่
ระหว่ำงเส้ น Above Line กับเส้ น Below Line หรื อมี ค่ ำอยู่ระหว่ำง -2% กับ 2% ซึ่ งอยู่ใ นช่ ว งปี พ.ศ.2554 ถึ ง
พ.ศ.2555
(3) ตลำดหลักทรัพย์เติบโต คือ ช่ วงเวลำที่ตลำดหลักทรัพย์มีค่ำ Market Premium สู ง
กว่ำเส้น Above Line หรื อมีค่ำสู งกว่ำ 2% ซึ่ งอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553
จำกนั้นนำข้อมูลที่แบ่งตำมช่ วงเวลำที่กำหนด ทำกำรทดสอบประสิ ทธิ์ ภำพอีกครั้ง
เพื่อหำค่ำอัลฟ่ ำของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมสถำนกำรณ์ตลำดหลักทรัพย์ที่แตกต่ำงกันออกไป ผลจำกกำร
ทดสอบประสิ ทธิ์ ภำพแสดงดังตำรำงที่ 4.13 ดังนี้
ตารางที่ 4.13 แสดงผลกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมช่วงเวลำที่กำหนด
Four-factor Pricing Model
Year

Portfolio

α

β

Fun Port
-0.011 0.704*
P-Value
0.332 0.000
2551
Ind Port
0.001 0.934*
ตลำดหลักทรัพย์
P-Value
0.886 0.000
ซบเซำ
Rand Port -0.011 0.942*
P-Value
0.237 0.000
Fun Port
0.012* 0.616*
P-Value
0.010 0.000
2552 ถึง 2553
Ind Port
0.009* 0.780*
ตลำดหลักทรัพย์
P-Value
0.040 0.000
เติบโต
Rand Port
0.007 0.642*
P-Value
0.147 0.000
หมำยเหตุ: * มีนยั สำคัญทำงสถิติ ณ ระดับควำมเชื่อมัน่ 95%
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s

h

w

0.108
0.781
0.284
0.414
1.268*
0.004
0.553*
0.021
0.496*
0.027
0.630*
0.014

1.285*
0.015
0.099
0.787
0.187
0.582
0.219*
0.049
0.205*
0.050
0.212
0.069

0.475
0.312
-0.180
0.650
0.388
0.304
-0.027
0.649
-0.095
0.101
-0.005
0.937

Adjust
R2 (%)
92.20
95.70
96.60
84.30
92.00
82.40

ตารางที่ 4.13 แสดงผลกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมช่วงเวลำที่กำหนด (ต่อ)
Four-factor Pricing Model
Year

Portfolio

α

β

Fun Port
0.012 0.643*
P-Value
0.086 0.000
2554 ถึง 2555
Ind Port
0.009* 0.833*
ตลำดหลักทรัพย์
P-Value
0.021 0.000
ทรงตัว
Rand Port
0.005 0.734*
P-Value
0.403 0.000
หมำยเหตุ: * มีนยั สำคัญทำงสถิติ ณ ระดับควำมเชื่อมัน่ 95%

s

h

w

0.133 0.268 0.120
0.635 0.396 0.632
-0.119 0.364* 0.021
0.434 0.041 0.874
0.462 -0.049 0.178
0.068 0.858 0.413

Adjust
R2 (%)
68.20
93.30
78.30

จำกกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ตำมช่วงเวลำที่กำหนดเบื้องต้น พบว่ำ
ในช่ วงที่ ตลำดหลักทรั พย์ซบเซำ (พ.ศ.2551) ค่ ำอัลฟ่ ำของทุ กกลุ่ มหลักทรั พย์ไม่มี นัยส ำคัญทำงสถิ ติ
แสดงว่ำไม่ มี กลุ่ มหลักทรั พย์ใดๆให้อตั รำผลตอบแทนเกิ นปกติ ในช่ วงเวลำที่ ตลำดหลักทรั พย์ก ำลัง
ซบเซำ ทำให้ธุรกิจหรื อหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีอตั รำผลกำไรลดน้อยลง จำกสถำนกำรณ์ ในปี นี้ ทำให้นกั
ลงทุนมองเห็นถึงควำมไม่คุม้ ค่ำที่จะลงทุน จึงลดปริ มำณกำรลงทุนลงเพื่อหลีกเลี่ยงโอกำสที่อำจจะทำให้
เกิ ดควำมสู ญเสี ยทำงกำรเงินได้ ในส่ วนค่ำสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จำกกำรทดสอบหลักทรัพย์แต่ละกลุ่ม มีผล
ดังนี้
(1) กลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.704 ซึ่งหมำยควำม
ว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.704 หน่วย
และค่ำสัมประสิ ทธิ์ h ของกลุ่มหลักทรัพย์น้ ี มีค่ำเท่ำกับ 1.285 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้ นสู งถึ ง 1.285 หน่ วย ส่ วน
ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนอื่ นๆพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์ กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ มหลักทรัพย์ และจำกค่ำ
สัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณพบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 92.2% แสดงว่ำตัวแปรในแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
ของกลุ่ มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนสำมำรถอธิ บำยถึ งอัตรำผลตอบแทนที่ เกิ ดขึ้นได้ 92.2% และ
ส่ วนต่ำงที่เหลือเกิดจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
(2) กลุ่ มหลักทรั พย์ตำมอุ ตสำหกรรม มี ค่ำสัมประสิ ท ธิ์ β เพี ยงตัวเดี ยวเท่ำนั้นที่ มี
นัยสำคัญทำงสถิติ ซึ่ งมีค่ำเท่ำกับ 0.934 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้
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ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.934 หน่วย จำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณพบว่ำมี
ค่ำเท่ำกับ 95.7% แสดงว่ำตัวแปรในแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยของกลุ่ มหลักทรัพ ย์ตำมอุ ตสำหกรรม
สำมำรถอธิ บำยถึ งอัตรำผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นได้ 95.7% และส่ วนต่ำงที่เหลือเกิ ดจำกปั จจัยภำยนอกที่
ไม่ได้นำมำศึกษำ
(3) กลุ่ มหลักทรัพย์สุ่มเลื อก มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.942 ซึ่ งหมำยควำมว่ำถ้ำ
ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิม่ ขึ้น 0.942 หน่วย และ
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ s ของกลุ่มหลักทรัพย์น้ ีมีค่ำเท่ำกับ 1.268 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสู งถึง 1.268 หน่วย ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงด้ำน
อื่นๆพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ และจำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำร
ตัด สิ น ใจพหุ คู ณ พบว่ำ มี ค่ ำ เท่ ำ กับ 96.6% แสดงว่ ำ ตัว แปรในแบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จ จัย ของกลุ่ ม
หลักทรัพย์สุ่มเลือกสำมำรถอธิ บำยถึงอัตรำผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได้สูงถึง 96.6% และส่ วนต่ำงที่เหลือ
เกิดจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
จำกกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่ มหลักทรัพย์ในช่ วงที่ ตลำดหลักทรัพย์เติบโต
(พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553) พบว่ำค่ำอัลฟ่ ำของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนและกลุ่มหลักทรัพย์ตำม
อุตสำหกรรม มีนยั สำคัญทำงสถิติ ณ ระดับควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% แสดงว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั สองกลุ่มนี้
มีอตั รำผลตอบแทนเกินปกติในสถำนกำรณ์ที่ตลำดหลักทรัพย์อยูใ่ นช่วงเติบโต ส่ วนค่ำสัมประสิ ทธิ์ ที่
ได้จำกกำรทดสอบหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มมีผลดังนี้
(1) กลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.616 หมำยควำมว่ำ
ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.616 หน่ วย
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ s มีค่ำเท่ำกับ 0.553 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำรเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำ
ให้ ผ ลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.553 หน่ วย และค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ h มี ค่ำเท่ ำกับ 0.219
หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัย เสี่ ยงด้ำนมู ล ค่ ำหลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ผ ลตอบแทนของกลุ่ ม
หลั ก ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น 0.219 หน่ ว ย ส่ วนปั จจัย เสี่ ยงด้ ำ นอั ต รำผลตอบแทนในอดี ต พบว่ ำ ไม่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ และจำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณ
พบว่ ำ มี ค่ ำ เท่ ำ กับ 84.3% แสดงว่ ำ ตัว แปรในแบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จ จัย ของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำม
ปั จจัยพื้นฐำนสำมำรถอธิ บ ำยถึ งอัตรำผลตอบแทนที่ เกิ ดขึ้ นได้ 84.3% และส่ วนต่ำงที่ เหลื อเกิ ดจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
(2) กลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.780 หมำยควำมว่ำ
ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.780 หน่ วย
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ s มีค่ำเท่ำกับ 0.496 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำรเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำ
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ให้ ผ ลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.496 หน่ วย และค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ h มี ค่ำเท่ ำกับ 0.205
หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัย เสี่ ยงด้ำนมู ล ค่ ำหลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย จะท ำให้ผ ลตอบแทนของกลุ่ ม
หลั ก ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น 0.205 หน่ ว ย ส่ วนปั จจัย เสี่ ยงด้ ำ นอัต รำผลตอบแทนในอดี ต พบว่ ำ ไม่ มี
ควำมสั มพันธ์ กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลักทรัพ ย์ จำกค่ำสัม ประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณ
พบว่ำ มี ค่ ำ เท่ ำ กับ 92.00% แสดงว่ ำ ตัว แปรในแบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จ จัย ของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำม
อุตสำหกรรมสำมำรถอธิ บำยถึ งอัตรำผลตอบแทนที่ เกิ ดขึ้ นได้ 92.00% และส่ วนต่ำงที่เหลื อเกิ ดจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
(3) กลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.642 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัย
เสี่ ย งด้ำ นตลำดเพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย ท ำให้ ผ ลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เพิ่ ม ขึ้ น 0.642 หน่ ว ย ค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ s มีค่ำเท่ำกับ 0.630 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำรเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.630 หน่วย ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงมูลค่ำหลักทรัพย์และปั จจัยเสี่ ยง
ด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดีตพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ จำก
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณ พบว่ำมี ค่ำเท่ำกับ 82.4% แสดงว่ำตัวแปรในแบบจำลองรำคำสี่
ปั จจัยของกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลื อกสำมำรถอธิ บำยถึ งอัตรำผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นได้ 82.4% และส่ วน
ต่ำงที่เหลือเกิดจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
จำกกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ใ นช่ ว งตลำดหลัก ทรั พ ย์ท รงตัว
(พ.ศ.2554 ถึ ง พ.ศ.2555) พบว่ำมี เพี ย งค่ ำ อัล ฟ่ ำของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมอุ ต สำหกรรมเท่ ำ นั้น ที่ มี
นัยสำคัญทำงสถิติ ณ ระดับควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% แสดงว่ำในสถำนกำรณ์ ที่ตลำดหลักทรัพย์อยูใ่ นช่ วง
ทรงตัว กลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมจะมีอตั รำผลตอบแทนเกินปกติ ส่ วนค่ำสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จำก
กำรทดสอบหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มมีผลดังนี้
(1) กลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.643 หมำยควำมว่ำ
ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.643 หน่ วย
ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงด้ำนอื่นๆพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ และจำกค่ำ
สัมประสิ ทธิ์กำรตัดสิ นใจพหุ คูณพบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 68.20% แสดงว่ำตัวแปรในแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
ของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนสำมำรถอธิ บำยถึงอัตรำผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นได้เพียง 68.20%
และส่ วนต่ำงที่เหลือเกิดจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
(2) กลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.833 หมำยควำมว่ำ
ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.833 หน่ วย
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ h มีค่ำเท่ำกับ 0.364 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.364 หน่ วย ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำรและ
ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดี ต พบว่ำไม่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ก ับ อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม
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หลัก ทรัพ ย์ จำกค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คู ณ พบว่ำมี ค่ ำเท่ ำกับ 93.30% แสดงว่ำตัวแปรใน
แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมสำมำรถอธิ บำยถึงอัตรำผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นได้ 93.30% และส่ วนต่ำงที่เหลือเกิดจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
(3) กลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ β เท่ำกับ 0.734 หมำยควำมว่ำถ้ำปั จจัย
เสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.734 หน่วย
ส่ วน
ปั จ จัย เสี่ ย งด้ำ นอื่ น ๆ พบว่ำ ไม่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ก ับ อัต รำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ จำกค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณพบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 78.3% แสดงว่ำตัวแปรในแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
ของกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลื อกสำมำรถอธิ บำยถึ งอัตรำผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นได้ 78.3% และส่ วนต่ำงที่
เหลือเกิดจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่ได้นำมำศึกษำ
จำกกำรทดสอบและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ที่แยกตำมสถำนกำรณ์
พบว่ำ ในช่วงที่ตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ กลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 3 กลุ่ม ไม่มีอตั รำผลตอบแทนเกินปกติแต่
อย่ำ งใด แต่ ใ นช่ ว งเวลำที่ ต ลำดหลัก ทรั พ ย์เติ บ โต กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำนและกลุ่ ม
หลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมมีอตั รำผลตอบแทนที่เกินปกติ และในสถำนกำรณ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ทรง
ตัวมีเพียงกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมเพียงกลุ่มเดี ยวที่ให้อตั รำผลตอบแทนเกินปกติ ส่ วนกลุ่ม
หลักทรัพย์สุ่มเลือกนั้นไม่มีอตั รำผลตอบเกินปกติเกิดขึ้นเลย
จำกค่ำสั มประสิ ทธิ์ ที่ ได้ในตำรำงที่ 4.13 พบว่ำมี ปัจจัยเสี่ ยงเพียงตัวเดี ยวที่ มีผลต่อ
อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ทุ ก ช่ วงเวลำ นั่น คื อปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำด กล่ ำวได้ว่ำในทุ ก
สถำนกำรณ์ ของตลำดหลักทรัพย์ ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำดเพิ่มสู งขึ้น จะมีผลทำให้อตั รำผลตอบแทน
ของกลุ่มหลักทรัพย์ทุกกลุ่มเพิ่มสู งขึ้นตำมไปด้วย
ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำร ในช่วงตลำดหลักทรัพย์ซบเซำนั้นพบว่ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำน
ขนำดกิจกำรมีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือกเพียงกลุ่มเดียว สำมำรถ
อธิ บำยได้วำ่ ในขณะที่ตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ ถ้ำหำกปัจจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำรเพิ่มสู งขึ้น จะทำให้
อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ มหลัก ทรั พ ย์สุ่ม เลื อกเพิ่ มขึ้ นตำมไปด้วย ในช่ วงตลำดหลัก ทรั พ ย์เติ บ โต
พบว่ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำรมีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ทุกกลุ่ ม
สำมำรถอธิ บำยได้วำ่ ในขณะที่ตลำดหลักทรัพย์อยูใ่ นช่ วงเติบโต ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิ จกำรเพิ่ม
สู งขึ้น จะทำให้อตั รำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ทุกกลุ่มเพิ่มขึ้ นตำมไปด้วย และในช่ วงตลำด
หลักทรัพย์ทรงตัว พบว่ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำร ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆกับอัตรำผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์ทุกกลุ่ม
ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์ ในช่วงตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ พบว่ำปัจจัยเสี่ ยงด้ำน
มูลค่ำหลักทรัพย์ มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนเพียงกลุ่ม
เดียว อธิ บำยได้วำ่ ในขณะที่ตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จะทำ
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ให้อตั รำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนเพิม่ สู งขึ้น ในช่วงที่ตลำดหลักทรัพย์เติบโต
พบว่ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์ มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำม
ปั จจัยพื้นฐำนและกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรม สำมำรถอธิ บำยได้วำ่ ในขณะที่ตลำดหลักทรัพย์อยู่
ในช่ วงเติบโต ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้ น อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั
2 กลุ่ ม จะเพิ่ ม ขึ้ น ตำมไปด้วย และในขณะที่ ต ลำดหลัก ทรั พ ย์ท รงตัว พบว่ำ ปั จ จัย เสี่ ย งด้ำ นมู ล ค่ ำ
หลัก ทรั พ ย์ มี ค วำมสั ม พันธ์ ก ับ อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ตำมอุ ตสำหกรรม สำมำรถ
อธิ บำยได้ว่ำในขณะที่ ตลำดหลักทรัพย์ทรงตัว ถ้ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จะทำให้
อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมเพิ่มสู งขึ้น
ในส่ วนของปั จจัยเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดี ต พบว่ำทุ กช่ วงเวลำกำรทดสอบ
ปัจจัยเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดีตไม่มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ
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