
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

              
  การคนควาแบบอิสระ เ ร่ือง การทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตาม
คําแนะนําของนักวิเคราะหในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทําการเก็บขอมูลจาก เอกสาร
รวมบทวิเคราะหหลักทรัพย  ซ่ึงไดรวบรวมจากเอกสารเผยแพรในงานมหกรรมนักวิเคราะห
หลักทรัพย ป พ.ศ. 2548 และ 2549 โดยมีบทวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดจํานวน 297 บท
วิเคราะห ในสวนของขอมูลดานราคายอนหลังไดรวบรวมจากเวปไซด (www.setsmart.com) และ
นําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลและวิเคราะห ซ่ึงผลการศึกษาแบงออกเปน  4 สวน ดังตอไปนี้ 
  สวนที่ 1  ขอมูลบทวิเคราะหโดยประกอบดวย จํานวนคําแนะนําของนักวิเคราะห 
โดยจําแนกตามหมวดธุรกิจ บริษัทหลักทรัพยที่ใหคําแนะนํา จํานวนหลักทรัพยที่ใหคําแนะนํา และ
จํานวนหลักทรัพยที่ไมไดใหคําแนะนํา โดยพิจารณาตามหมวดธุรกิจ รวมไปถึงชวงเวลาในการ
วิเคราะห จําแนกตามป (ตารางที่ 1-4) 
  สวนที่ 2   ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยตามชวงเวลาของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนํา และไมไดรับคําแนะนํา จําแนกตามป และการทดสอบประสิทธิภาพตลาด  (ตารางที่ 5-
10) 
  สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความแมนยําของคําแนะนําการลงทุน โดยทดสอบ
เลียนแบบการลงทุนตามระยะเวลาการลงทุนเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุน เปน 3 ชวงเวลา
ไดแก ชวง  3 วันทําการ ชวง 5 วันทําการ และ ชวง 7 วันทําการ เพื่อตรวจสอบความแมนยํา (ตาราง
ที่ 11-14) 
  สวนที่ 4  ผลทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตารางที่ 15) 
  สวนที่ 5  ความสําเร็จของบทวิเคราะห ที่ไดใหคําแนะนํา  โดยแสดงจํานวน
คําแนะนําที่เปนจริง และแสดงถึงจํานวนวนัทําการที่ราคาของหลักทรัพย เคลื่อนไหวจากราคา ณ 
วันทีว่ิเคราะห จนถึงราคาที่เหมาะสมที่ไดคาดการณในบทวิเคราะห (ตารางที่ 16-17) 
 
 โดยมีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
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สวนท่ี 1 ขอมูลบทวิเคราะห 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนคําแนะนําจากนกัวเิคราะหจําแนกตามหมวดธรุกิจ 

จํานวนคําแนะนํา 
หมวดธุรกจิ 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 รวม 
รอยละ 

ธุรกิจการเกษตร 0 3 3 1.01 
อาหารและเครือ่งดื่ม 1 8 9 3.03 

แฟชั่น 0 0 0 0.00 
ของใชในครัวเรือนและสํานกังาน 0 1 1 0.34 
ของใชสวนตวัและเวชภณัฑ 0 0 0 0.00 

เงินทุนและหลักทรัพย 3 4 7 2.36 
ธนาคาร 17 19 36 12.12 

ประกันภัยและประกนัชีวิต 0 0 0 0.00 
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 3 2 5 1.68 

กระดาษและวสัดุการพิมพ 1 0 1 0.34 
บรรจุภัณฑ 2 0 2 0.67 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 8 1 9 3.03 
ยานยนต 5 4 9 3.03 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 19 38 57 19.19 
วัสดุกอสราง 4 9 13 4.38 
เหมืองแร 0 0 0 0.00 

พลังงานและสาธารณูปโภค 25 22 47 15.82 
การแพทย 1 5 6 2.02 

การทองเที่ยวและสันทนาการ 0 2 2 0.67 
ขนสงและโลจิสติกส 9 7 16 5.39 
บริการเฉพาะกิจ 0 0 0 0.00 

พาณิชย 3 3 6 2.02 
ส่ือและสิ่งพิมพ 11 6 17 5.72 

ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส 2 7 9 3.03 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 6 30 10.10 

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 1 11 12 4.04 
รวม 139 158 297 100.00 
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 จากตารางที่ 1 พบวา หมวดธุรกิจที่มีจํานวนคําแนะนํามากที่สุด 4 อันดับแรก คือ ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 57 คําแนะนํา หรือคิดเปน 19.19 % ของคําแนะนําทั้งหมด ธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค จํานวน 47 คําแนะนํา หรือคิดเปน 15.82 % ของคําแนะนําทั้งหมด 
ธุรกิจธนาคาร จํานวน 36 คําแนะนํา หรือคิดเปน 12.12 % ของคําแนะนําทั้งหมด และธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จํานวน 30 คําแนะนํา หรือคิดเปน 10.10 % ของคําแนะนํา
ทั้งหมด โดยหมวดธุรกิจที่มีจํานวนคําแนะนํามากเนื่องจากวาเปนหมวดธุรกิจที่เปนนิยมของนัก
ลงทุน จึงสงผลทําใหนักวิเคราะหออกบทวิเคราะหในกลุมธุรกิจดังกลาวมาก นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ
ดังกลาวยังมีสัดสวนมูลคาตลาด (Market Capital) และปริมาณการซื้อขาย ที่มีสัดสวนคอนขางสูง
และมีผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยคอนขางสูง  อยางไรก็ตามพบวา มี 5 หมวดธุรกิจที่ไมได
รับคําแนะนํา ไดแก หมวดธุรกิจแฟชั่น หมวดธุรกิจของใชสวนตัวและเวชภัณฑ หมวดธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิต หมวดธุรกิจเหมืองแร และหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ซ่ึงถือไดวาเปน
หมวดธุรกิจที่มีจํานวนหลักทรัพยนอยและไมเปนที่นิยมของนักลงทุน อีกทั้งราคาของหลักทรัพยใน
หมวดธุรกิจดังกลาวมีการเคลื่อนไหวนอย 
 
ตารางที่ 2 แสดงชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ออกคําแนะนําการลงทุนและนํามาใชในการศึกษา 
 

ลําดับท่ี  ชื่อบริษัทท่ีออกคําแนะนํา 

1 บริษัทหลักทรพัย บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)  

2 บริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด 

3 บริษัทหลักทรพัย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทหลักทรพัย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

5 บริษัทหลักทรพัย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลักทรพัย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

7 บริษัทหลักทรพัย บีที จํากัด 

8 บริษัทหลักทรพัย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

9 บริษัทหลักทรพัย เอเพกซ จํากัด 

10 บริษัทหลักทรพัย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

11 บริษัทหลักทรพัย นครหลวงไทย จํากัด 

12 บริษัทหลักทรพัย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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13 บริษัทหลักทรพัย พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรพัย สินเอเชีย จํากัด  

15 บริษัทหลักทรพัย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรพัย เกียรตินาคนิ จํากัด 

17 บริษัทหลักทรพัย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากดั 

18 บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากดั 

19 บริษัทหลักทรพัย ไทยพาณิชย จํากดั 

20 บริษัทหลักทรพัย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

21 บริษัท หลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

22 บริษัทหลักทรพัย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

23 บริษัทหลักทรพัย บีฟท จํากดั (มหาชน) 

24 บริษัทหลักทรพัย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

25 บริษัทหลักทรพัย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

26 บริษัทหลักทรพัย ฟารอีสท จํากัด 

27 บริษัทหลักทรพัย ฟนันซา จาํกัด 
28 บริษัทหลักทรพัย ฟลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

29 บริษัทหลักทรพัย ยูไนเตด็ จาํกัด (มหาชน) 

30 บริษัทหลักทรพัย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

31 บริษัทหลักทรพัย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 

32 บริษัทหลักทรพัย พรูเดนท สยาม จํากัด 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่ออกรายงานคําแนะนําการซื้อขาย
หลักทรัพยใหแกนักลงทุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 32 บริษัท โดยบริษัท
เหลานี้เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเปนสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนหลกัทรัพยที่ไดแนะนํา และ ไมไดแนะนํา จําแนกตามป 
 

ป พ.ศ. 
หลักทรัพย 

2548 2549 
รวม รอยละ 

จํานวนหลักทรัพยที่แนะนํา 66 77 143 20.69 

จํานวนหลักทรัพยที่ไมไดแนะนํา 218 330 548 79.31 

รวมจํานวนหลักทรัพย 284 407 691 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 พบกวา จํานวนหลักทรัพยที่แนะนําทั้งหมด 143 หลักทรัพย คิดเปนรอยละ 
20.69 ของจํานวนหลักทรัพยรวมที่นํามาศึกษา และจํานวนหลักทรัพยที่ไมไดมีการแนะนําที่ใชใน
การศึกษามีจํานวน 548 หลักทรัพย โดยคําแนะนําทั้งหมดเปนคําแนะนําใหนักลงทุนซื้อหลักทรัพย 
ในสวนของหลักทรัพยที่ไมไดแนะนํา ไดรวบรวมจากหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนําในหมวด
ธุรกิจเดียวกันทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4 แสดงชวงเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลหลักทรัพย จําแนกตามป 
 

ป พ.ศ. 
ชวงเวลา 

2548 2549 

1 17 ธ.ค. 47 – 30 ธ.ค. 47 17 ต.ค. 49 – 31 ต.ค. 49 

2 4 ม.ค. 48 1 พ.ย. 49 

3 5 ม.ค. 48 – 30 มี.ค. 48 2 พ.ย. 49 – 30 ม.ค. 50 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงถึงชวงเวลาในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้ 
ชวงเวลาที่ 1 เปนชวงกอนเผยแพรคําแนะนําหลักทรัพย 10 วันทําการ  ชวงเวลาที่ 2 คือวันที่มีการ
เผยแพรคําแนะนํา และชวงเวลาที่ 3 คือชวงเวลาหลังเผยแพรคําแนะนําหลักทรัพย 60 วันทําการ
แสดงดังรูปที่ 2 
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ชวงที่ 2 

วันที่มีการเผยแพรคําแนะนํา 

ชวงที่ 2 

วันที่มีการเผยแพรคําแนะนํา 

ชวงที่ 1 

กอนการเผยแพร

คําแนะนํา 10 วันทําการ 

ชวงที่ 3 

หลังการเผยแพรคําแนะนํา 60 วันทําการ 

รูปท่ี 2 แสดงชวงเวลาในการเก็บชุดขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2 ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉล่ียตามชวงเวลาของหลักทรัพย 
 
ตารางที่ 5  แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา จําแนกตาม  
  ชวงเวลาและป 
 

ผลตอบแทนสวนเกินปกตเิฉลี่ย (%) 
ชวงเวลา 

เฉพาะ พ.ศ.2548 เฉพาะ พ.ศ.2549 ป 2548-49 

1 0.0625 0.1424 0.1055 

2 0.2342 -0.0362 0.0886 

3 0.1448 -0.0086 0.0622 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงถึงผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา
โดยแบงตามชวงเวลา และปที่ใหคําแนะนํา โดยปพ.ศ. 2548-49 ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยใน
ชวงเวลาที่ 1 ใหผลตอบแทนมากที่สุดคือ 0.1055 % และชวงเวลาที่ 2 และ 3 ตามลําดับ อยางไรก็ดี
ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.2342 % ในชวงเวลาที่ 2 ปพ.ศ. 2548 และ
ผลตอบแทนที่มีคาเปนลบพบในป พ.ศ. 2549 ในชวงเวลาที่ 2 และ 3 ซ่ึงมีผลตอบแทนสวนเกินปกติ
เฉลี่ยเทากับ -0.0362 % และ -0.0086 % ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ของหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา จําแนกตาม 
 ชวงเวลาและป 
 

ผลตอบแทนสวนเกินปกตเิฉลี่ย (%) 
ชวงเวลา 

เฉพาะ พ.ศ.2548 เฉพาะ พ.ศ.2549 ป 2548-49 

1 -0.1252 0.0634 -0.0116 

2 -0.6667 -0.4315 -0.5251 

3 -0.4789 -0.4143 -0.4400 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงถึงผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ของหลักทรัพยที่ไมไดรับ
คําแนะนํา โดยแบงตามชวงเวลาและปที่ใหคําแนะนํา โดยป พ.ศ. 2548-49 ผลตอบแทนสวนเกิน
ปกติเฉลี่ยในชวงเวลาที่ 2 ใหผลตอบแทนติดลบมากที่สุด คือ -0.5251 % และ ชวงเวลา ที่ 3 และ 1 
ตามลําดับ นอกจากนี้พบวามีผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยในชวงเวลาที่ 1 เฉพาะปพ.ศ. 2549 ที่มี
ผลตอบแทนมีคาเปนบวกเทากับ 0.0634 % 
 
รูปท่ี 3 แสดงผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่เปรยีบเทียบระหวางหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมได         
           รับคําแนะนําชวงป 2548-2549 
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 จากรูปที่ 3 ไดแสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนํา และไมไดรับคําแนะนํา พบวา หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํามีผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่มี
คาเปนบวกในทุกชวงเวลา โดยชวงที่ 1 แสดงคาสูงที่สุด ในขณะที่ หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา
มีผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยมีคาเปนลบในทุกชวงเวลา  ซ่ึงสอดคลองตามคําแนะนําของ
นักวิเคราะห 
 
ตารางที่ 7 แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติ เฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด และ สวนเบีย่งเบน 
 มาตรฐาน ของชุดขอมูลป 2548-2549 
 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที่ -10 ถึง วันที่ -1) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 143 0.1055 -0.0338 2.2148 -0.7925 0.5563 

ไมใหคําแนะนํา 548 -0.0116 -0.0433 2.4054 -5.1971 0.6772 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที่ 0) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 143 0.0886 -0.0500 6.8900 -5.1900 2.0389 

ไมใหคําแนะนํา 548 -0.5251 -0.5250 16.8800 -14.1100 2.4041 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที ่1 ถึง วันที่ 60) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 143 0.0622 -0.0275 3.3479 -5.0101 0.8232 

ไมใหคําแนะนํา 548 -0.4400 -0.4748 2.7671 -2.2647 0.5219 
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ตารางที่  8 แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติ เฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด  และสวนเบีย่งเบน 
 มาตรฐาน ของชุดขอมูลเฉพาะ ป 2548 
 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที่ -10 ถึง วันที่ -1) 

 เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 66 0.0625 -0.0658 1.7402 -0.6065 0.4486 

ไมใหคําแนะนํา 218 -0.1252 -0.1358 2.3944 -5.1971 0.6898 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที ่0) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 66 0.2342 0.1950 6.8900 -5.1900 2.4043 

ไมใหคําแนะนํา 218 -0.1019 -0.0894 2.0551 -1.5538 0.5398 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที ่1 ถึง วันที่ 60) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 66 0.1448 0.0299 3.3479 -1.4223 0.6561 

ไมใหคําแนะนํา 218 -0.5817 -0.5600 3.9200 -14.1100 2.1487 
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ตารางที่  9 แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติ เฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด  และสวนเบีย่งเบน 
 มาตรฐาน ของชุดขอมูลเฉพาะ ป 2549 
 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที่ -10 ถึง วันที่ -1) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 77 0.1424 0.0262 2.2148 -0.7925 0.6349 

ไมใหคําแนะนํา 330 0.0634 0.0108 2.4054 -3.5052 0.6590 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที ่0) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 77 0.0886 -0.0500 6.8900 -5.1900 2.0389 

ไมใหคําแนะนํา 330 -0.0362 -0.2700 3.9100 -4.1500 1.6699 

ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที ่1 ถึง วันที่ 60) 

เหตุการณ จํานวน
หลักทรัพย 

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใหคําแนะนํา 77 0.0622 -0.0275 3.3479 -5.0101 0.8232 

ไมใหคําแนะนํา 330 -0.0086 -0.0451 2.4163 -5.0101 0.9418 

 
 จากตารางที่ 7 8 และ 9 แสดงถึงคาของผลตอบแทนสวนเกินปกติ ทั้งคาเฉลี่ย คามัธยฐาน 
คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของชุดขอมูลเฉพาะ ป และ ทั้ง 2 ป รวมทั้งจําแนก
ตามชวงเวลา และเหตุการณ ซ่ึงจะสามารถสังเกตขอแตกตางระหวางผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของ 
หลักทรัพยที่ใหคําแนะนํา และหลักทรัพยที่ไมไดแนะนํา ไดวา หลักทรัพยที่ใหคําแนะนํา ทั้ง
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คาเฉลี่ย คามัธยฐาน จะแสดงคาที่เปนบวกทั้งหมด ในขณะที่ หลักทรัพยที่ไมไดใหคําแนะนํา มีคา
เปนลบ 
 
ผลทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉล่ียของชุดขอมูล 
  
 ผลทดสอบการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยสะสมระหวางหลักทรัพยที่
ไดรับคําแนะนํา และไมไดรับคําแนะนํา สามารถตั้งสมมุติฐานในการทดสอบ  t-test (Two-tailed 
test) ไดดังนี้ 
 
 H0    :   AR1,t  -  AR2,t   =  0 

หรือ ผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมไดรับ
คําแนะนํา ไมมีความแตกตางกัน 

 H1    :   AR1,t  -  AR2,t   ≠  0 
หรือ ผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมไดรับ
คําแนะนํา มีความแตกตางกนั 

 
  สถิติที่ใชในการทดสอบ t-statistics test 
          
    t  =  
  
  
    ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
    โดย ที่  AR1,t     คือ อัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ของหลักทรัพยทีไ่ดรับคําแนะนํา 
                AR2,t   คือ อัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ของหลักทรัพยทีไ่มไดรับคําแนะนํา 
      S1

2  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ใน 
          หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา 
      S2

2  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนสวนเกินเฉลีย่ใน 
                    หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 
      n1    คือ จํานวนหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา 
        n2    คือ จํานวนหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 

(AR1,t-  AR2,t) 

√ 
S1

2      
n1

       + 
S2

2      
n2
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โดยผลการทดสอบครั้งนี้สามารถอธิบายไดดังนี ้
 กรณียอมรับสมมุติฐาน H0 แสดงวาผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนํา เมื่อเปรียบเทียบกบัหลักทรัพยทีไ่มไดรับคําแนะนํา ไมมีความแตกตางกนั  
 กรณียอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนํา เมื่อเปรียบเทียบกบัหลักทรัพยทีไ่มไดรับคําแนะนํา มีความแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 10 แสดงผลทดสอบเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ของหลักทรัพยที ่
 ไดรับคําแนะนํา และไมไดรับคําแนะนํา 
 

ปชุดขอมูลที่ทําการ
เปรียบเทียบ 

ชวงเวลา 
Mean 

Difference 
t-statistic Sig. (2-tailed) 

1 0.182 2.177 0.033 

2 1.530** 4.071 0.000 ป 2548 

3 0.704** 7.580 0.000 

1 -0.024 -0.237 0.814 

2 0.463 1.532 0.130 ป 2549 

3 0.314** 2.733 0.008 

1 0.234** 3.071 0.003 

2 0.767** 2.827 0.005 ป 2548 และ 2549 

3 0.494** 5.974 0.000 
 ** indicate significance at the 1 % level  

  
 จากตารางที่ 10 พบไดวา ชุดขอมูลทั้งป 2548 และ 2549 ที่ทําการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยระหวางหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมไดรับคําแนะนํา พบวา 
ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําเปรียบเทียบกับหลักทรัพยที่ไมได
รับคําแนะนํา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 % อยางไรก็ดีเมื่อ
ทดสอบขอมูลแยกเฉพาะป ในป 2548 และ 2549 พบไดวา ในชวงเวลาที่ 1 ซ่ึงเปนชวงกอนมีการ
เผยแพรบทวิเคราะห จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของ
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หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 %  
  
สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความแมนยําของคําแนะนําการลงทุน 
 
 ในการศึกษาหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําใหมีการลงทุน และไมไดรับคําแนะนําใหลงทุน 
ผูศึกษาไดทําการศึกษา โดยทําการเลียนแบบการลงทุนตามคําแนะนํา และวัดผลตอบแทนสวนเกิน
ปกติจากการลงทุน โดยสมมุติฐานในการทําการศึกษานี้ คือ หากทําตามคําแนะนําใหซ้ือหลักทรัพย 
นักลงทุนสมควรจะไดรับผลตอบแทนที่เปนบวกหรือไดกําไรจากการลงทุน หากทําตามคําแนะนํา
ในกรณีหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา ก็ควรจะไมใหผลตอบแทนแกนักลงทุน กลาวคือ
ผลตอบแทนเปนศูนย หรือใหผลตอบแทนแกนักลงทุนเปนลบหรือขาดทุนจากการลงทุน  
 ในสวนการวัดผลตอบแทนสวนเกินปกติของการลงทุน ผูศึกษาไดแยกระยะเวลาในการ
ลงทุนเพื่อวัดผลตอบแทนในระยะเวลาที่ตางกัน ออกเปน 3 ชวงเวลาคือ ชวง 3 วันทําการ ชวง 5 วัน
ทําการ และชวง 7 วันทําการ เพื่อตรวจสอบความแมนยําของคําแนะนํา 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา จําแนกตามชวง 
   วันทําการ 
 

ชวงเวลา (วัน) ผลตอบแทนสวนเกินปกตเิฉลี่ย (%) 

3 0.2658 

5 0.0849 

7 0.0119 
     
 จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นไดวาจากคําแนะนําหลักทรัพยทั้งหมด 143 หลักทรัพย 
ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย เมื่อทําการลงทุนในหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา พบวา ชวงเวลา 3 
วันทําการใหคาผลตอบแทนสูงที่สุด คือ 0.2658 % หรือมีกําไรจากการลงทุน แตหากลงทุนใน
ชวงเวลา 5 ทําการจะไดผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย 0.0849 % และหากลงทุนในชวง 7 วันทํา
การนักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย 0.0119 %  โดยมีผลตอบแทนสวนเกินปกติ
อยางไมมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางที่ 12 แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา จําแนกตาม 
ชวงวนัทําการ 
 

ชวงเวลา (วัน) ผลตอบแทนสวนเกินปกตเิฉลี่ย (%) 

3 -0.1884 

5 -0.1573** 

7 -0.1618** 
         ** indicate significance at the 1 % level  

  
 จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นไดวาจากหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา จํานวน 548 
หลักทรัพย ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย เมื่อทําการลงทุนในหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 
พบวา ชวงเวลา 3 วันทําการใหคาผลตอบแทนมีคาติดลบหรือขาดทุนจากการลงทุนมากที่สุด คือ      
-0.1884 % แตหากลงทุนในชวงเวลา 5 ทําการจะไดผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย -0.1573 % และ
หากลงทุนในชวง 7 วันทําการนักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย -0.1618 % โดย
ในชวงเวลาทําการ 5 และ 7 วัน มีผลตอบแทนสวนเกินปกติ อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 
99 % 
 
รูปท่ี 4  แสดงผลตอบแทนสวนเกินปกตเิฉลี่ยเปรียบเทยีบระหวางหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและ 
           ไมไดรับคําแนะนําจําแนกตามชวงวนัทําการ 
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 จากรูปที่ 4 พบไดวา เมื่อทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของ
หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนําจะเห็นไดวาหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนําใหคาผลตอบแทนเปนบวกทั้งหมด โดยชวง 3 วันทําการใหผลตอบแทนมากที่สุด ในสวน
ของหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนําใหคาผลตอบแทนเปนลบทั้งหมด 
 
ตารางที่ 13 แสดงผลตอบแทนหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา จําแนกตามชวงวนัทําการ 
 

ผลตอบแทนหลักทรัพยเฉลี่ย (%) 
ชวงวนัทําการ 

คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย 

3 วัน 12.1409 -1.2275 1.0073 

5 วัน 6.8552 -8.6002 0.7458 

7 วัน 5.2102 -6.8362 0.6004 

 
 จากตารางที่ 13 แสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา พบวา 
คาเฉลี่ยของผลตอบแทนมีคาเปนบวก โดย ชวง 3 วันทําการใหคาเฉลี่ยผลตอบแทนสูงที่สุด มีคา
เทากับ 1.0073 % (ตอวัน)  
 
ตารางที่ 14 แสดงผลตอบแทนหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา จําแนกตามชวงวนัทําการ 
 

ผลตอบแทนหลักทรัพยเฉลี่ย (%) ชวงวนัทํา
การ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย 

3 วัน 9.5249 -5.9550 0.6061 
5 วัน 6.3337 -7.6172 0.5102 
7 วัน 3.8190 -4.7694 0.4137 

 
 จากตารางที่ 14 แสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 
พบวา คาเฉลี่ยของผลตอบแทนยังมีคาเปนบวกซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ยผลตอบแทนของหลักทรัพยที่
ไดรับคําแนะนําเล็กนอย  โดย ชวง 3 วันทําการใหคาเฉลี่ยผลตอบแทนสูงที่สุด มีคาเทากับ 0.6061 
% (ตอวัน)  



 

 
 

37 

รูปท่ี 5  แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยเปรียบเทียบระหวางหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและ 
           ไมไดรับคําแนะนําจําแนกตามชวงวนัทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปที่ 5 พบไดวาเมื่อนําผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยที่แนะนําและไมไดแนะนํามา
เปรียบเทียบกันพบวาผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยที่แนะนํามีคามากกวาหลักทรัพยที่ไมได
แนะนํา แตอยางไรก็ตามคาของผลตอบแทนมีคาเปนบวกทั้งหมด 
 
สวนท่ี 4   ผลทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  
 ผลทดสอบระดับประสิทธิภาพตลาดในระดับกลาง จากขอมูลขาวสารซึ่งเปนขอมูล
สาธารณะนั้น สามารถตั้งสมมุติฐานในการทดสอบ  t-test (Two-tail test) ไดดังนี ้
  สมมุติฐาน 

  H0  : E (xj,t+1  /  Φt  ) =  0  
หรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมกอใหเกดิผลตอบแทนผิดปกต ิ

(ตลาดมีประสิทธิภาพและราคาไดสะทอนชุดขอมูลΦt  ) 

   H1  : E (xj,t+1  /  Φt  )  ≠  0 
หรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกอใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ 

(ตลาดมีประสิทธิภาพและราคาไมไดสะทอนชุดขอมูลΦt  ) 
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    t = 
    

ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ 99 % 
    โดยใหคาของ SECARt  คือ Standard Error ของ CARt 

 
ตารางที่ 15 แสดงผลทดสอบสมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดจําแนกตามชุดขอมลูหลักทรัพยที ่
   ไดรับคําแนะนํา 
 

ชุดขอมูล
หลักทรัพย
ที่ไดรับ
คําแนะนํา 

ชวงเวลา Mean 
Std. 

Error 
Mean 

t-
statistic  

degree 
of 

freedom 

Sig. 
(2-

tailed) 

ชวงที่ 1 0.0627 0.05518 1.137 65 0.260 
ชวงที่ 2 0.2342 0.29596 0.791 65 0.432 

เฉพาะ ป 
2548 

ชวงที่ 3 0.1447 0.08076 1.792 65 0.078 
ชวงที่ 1 0.1421 0.07229 1.965 76 0.053 
ชวงที่ 2 -0.0362 0.19030 -0.190 76 0.850 

เฉพาะ ป 
2549 

ชวงที่ 3 -0.0083 0.10740 -0.077 76 0.939 
ชวงที่ 1 0.1055 0.04648 2.269 142 0.025 
ชวงที่ 2 0.0886 0.17050 0.520 142 0.604 

ป 2548 
และ 2549 

ชวงที่ 3 0.0623 0.06887 0.905 142 0.367 
 ** indicate significance at the 1 % level  

 
 จากตารางที่ 15 พบวา ผลทดสอบสมมุติฐาน ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดใน
ระดับกลาง ณ ระดับความเชื่อมั่น  99 % ไดผลตอบแทนสวนเกินปกติอยางไมมีนัยสําคัญในทุก
ชวงเวลา สรุปไดวา ยอมรับสมมุติฐาน H0 แสดงวานักลงทุนไมสามารถที่จะนําขอมูลจากบท
วิเคราะหสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยได ดังนั้น ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับกลาง (Semi-strong form) 
 

SECARt 

AR T 
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สวนท่ี 5  ความสําเร็จของบทวิเคราะหท่ีไดใหคําแนะนาํ   
 
 ในสวนนี้จะนําบทวิเคราะหมาศึกษาถึงความสําเร็จของหลักทรัพยที่ไดแนะนําวา สามารถ
เคลื่อนไหวจากราคา ณ วันที่แนะนํา ไปสู ราคาเปาหมาย ราคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value) หรือ
ราคาที่คาดการณ ซ่ึงในทุกบทวิเคราะหไดกําหนดราคาดังกลาว 
 
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนคําแนะนําที่ประสบความสําเร็จ จําแนกตามป 
 

ป 2548 ป 2549 รวม 
คําแนะนํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สําเร็จ 35 25.18 45 28.48 80 26.94 

ไมสําเร็จ 104 74.82 113 71.52 217 73.06 

รวม 139 100.00 158 100.00 297 100.00 

 
 จากตารางที่ 16 พบวา จํานวนคําแนะนําที่ราคาหลักทรัพยสามารถเคลื่อนไปยังราคาที่
เหมาะสมตามคําแนะนําในบทวิเคราะห ประสบความสําเร็จรวม 80 คําแนะนํา คิดเปนรอยละ 26.94 
และคําแนะนําที่ไมประสบความสําเร็จมีจํานวน 217 คําแนะนํา คิดเปนรอยละ 73.06 จากคําแนะนํา
ทั้งหมด 297 คําแนะนํา 
 
ตารางที่ 17  แสดงจํานวนวนัทําการในการเคลื่อนไหวของหลักทรัพยที่ประสบความสําเร็จ 
 

จํานวนวนัทําการ 
ป 

คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด 

2548 13.84 31 2 

2549 24.97 47 2 

รวม 18.71 47 2 
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 จากตารางที่ 17 แสดงจํานวนวันทําการที่ใชในการเคลื่อนไหวของราคาจากราคา ณ วันที่
แนะนํา ไปยังราคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value) พบวา จํานวนวันทําการเฉลี่ยในป 2549 ใชจํานวน
วันทําการถึง 24.97 วัน และจํานวนวันที่นอยที่สุดในการใชคือ 2 วันทําการ ในสวนวันทําการที่มาก
ที่สุดที่ใชคือ 47 วัน นอกจากนี้ยังสังเกตไดวา ในป 2548 มีคาเฉลี่ยของจํานวนวันทําการนอยกวา ป 
2549 เกือบเทาตัว  
 

 

 


