
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง การทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะห

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในบทนี้จะทําการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลที่ไดจาก
การศึกษา ขอคนพบและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะหในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลตอบแทนการลงทุนของหลักทรัพย
ตามคําแนะนําของนักวิเคราะห และเพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficiency of 
Market) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการศึกษาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพยซ่ึงอาศัยขอมูลคําแนะนําจากนักวิเคราะห โดยใชแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับผลตอบแทนจาก
การลงทุน ผลตอบแทนเกินปกติ และการวิเคราะหหลักทรัพย มาใชประกอบในการศึกษาครั้งนี้ 
 ในสวนของระเบียบวิธีการศึกษา ผูศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิในการศึกษา โดยรวบรวมจาก 
เอกสาร งานวิจัย เวปไซด ในสวนของบทวิเคราะห ไดรวบรวมจากเอกสารเผยแพรในงานมหกรรม
นักวิเคราะหหลักทรัพย ป 2548 และ 2549 ซ่ึงใชบทวิเคราะหรวม 297 คําแนะนํา ในดานราคาซื้อ
ขายของหลักทรัพย ดึงขอมูลดานราคาจากเวปไซด www.setsmart.com   www.set.or.th   และ 
www.settrade.com ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหขอมูล ทดสอบความมีนัยสําคัญ และสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย คาสูงสุด ต่ําสุด และรอยละ 
 ผลการศึกษา ดานขอมูลบทวิเคราะห พบวา จํานวนคําแนะนําใหซ้ือหลักทรัพยจากบท
วิเคราะหทั้งหมด 297 คําแนะนํา หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนหมวดที่มีจํานวนคําแนะนาํ
มากที่สุด เปนรอยละ 19.19 ของคําแนะนําทั้งหมด สาเหตุที่มีจํานวนคําแนะนํามากเนื่องจากวาเปน
หมวดธุรกิจที่มีหลักทรัพยจํานวนมากและเปนที่นิยมของนักลงทุน นอกจากนี้ยังพบวา หมวดธุรกิจ
ที่ไมไดรับคําแนะนําใดๆ จากนักวิเคราะห มี 5 หมวดธุรกิจไดแก หมวดธุรกิจแฟชั่น หมวดธุรกิจ
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต หมวดธุรกิจเหมืองแรและ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ โดยคําแนะนําทั้งหมดมาจากบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยและเปนสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย จํานวน 32 บริษัท ในสวน
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หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํามีจํานวน 66 และ 77 หลักทรัพยในป 2548 และ 2549 ตามลําดับ และ
หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํามีจํานวน 218 และ 330 หลักทรัพยในป 2548 และ 2549 ตามลําดับ 
 ในดานผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย พบวา หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําทั้งหมด 143 
หลักทรัพย คาผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ในทุกชวงเวลา ชวงกอนใหคําแนะนํา (วันที่ -10 ถึง
วันที่ –1)  วันใหคําแนะนํา (วันที่ 0 ) และชวงหลังใหคําแนะนํา (วันที่ 1 ถึงวันที่ 60) มีคา 0.1055% 
0.0886% และ 0.0622% ซ่ึงมีคาเปนบวก ในทางตรงกันขามสําหรับหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา
ทั้ง 548 หลักทรัพย คาผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ย ในทุกชวงเวลามีคา -0.0116% -0.5251% และ 
-0.4400 % ตามลําดับของชวงเวลา ซ่ึงมีคาเปนลบ  เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของ
ผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยระหวางหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและไมไดรับคําแนะนํา พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% อยางไรก็ดีเมื่อทดสอบขอมูลแยก
เฉพาะป พบวา ในชวงเวลากอนใหคําแนะนําผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนําและไมไดรับคําแนะนํา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

อยางไรก็ดีเมื่อทดสอบสมมุติฐานของประสิทธิภาพตลาด โดยตั้งระดับความมีนัยสําคัญ ณ 
ระดับความเชื่อมั่น  99 % ผลการทดสอบพบวา สําหรับชุดขอมูลหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา ไดผล
ทั้งหมดยอมรับสมมุติฐาน H0 ดังนั้น นักลงทุนจึงไมสามารถนําขอมูลจากบทวิเคราะหสราง
ผลตอบแทนแทนเกินปกติเฉลี่ยได ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
ระดับความมีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi Strong-form efficiency) แสดงใหเห็นวา นักลงทุน
ใดๆ ไมสามารถสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติจากการใชขอมูลสาธารณะ (บทวิเคราะห หรือ
คําแนะนํา) ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจในการลงทุน  
 สวนของการวิเคราะหความแมนยําของคําแนะนําการลงทุน โดยลงทุนตามคําแนะนํา โดย
แบงเปน 3 ชวงเวลาคือ ชวง 3 วันทําการ 5 วันทําการ และ ชวง 7 วันทําการนั้น พบวาผลตอบแทน
สวนเกินปกติเฉลี่ย สําหรับหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํามีคาเปนบวกทั้งหมดโดยชวง 3 วันทําการ
ใหผลตอบแทนสวนเกินปกติสูงสุด คือ 0.2658 % ตอวัน หรือมีกําไรจากการลงทุน ในขณะที่
หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา มีผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยติดลบทั้งหมด โดยชวง 3 วันทํา
การ ขาดทุนสูงสุด ถึง -0.1884 % ตอวัน 
 ในดานความสําเร็จของบทวิเคราะหที่ใหคําแนะนําพบวา ความสําเร็จของหลักทรัพยที่
แนะนําจะสามารถเคลื่อนไหวจากราคา ณ วันที่แนะนําไปสูราคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value) หรือ
ราคาเปาหมาย นั้น จากคําแนะนําทั้งหมด 297 คําแนะนําพบวา มีเพียง 80 คําแนะนําที่ราคาของ
หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปเขาสูราคาเปาหมายเปนไปตามคําแนะนําภายใน 60 วันหลังจากวันที่
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เผยแพรคําแนะนํา ซ่ึงเปนรอยละ 26.94 และพบตอไปวาคําแนะนําทั้ง 80 คําแนะนํานั้น มีระยะเวลา
ที่ราคาเขาหาราคาเปาหมายโดยเฉลี่ย กับ 18.71 วัน   
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะหในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยขางตน พบวามีประเด็นสําคัญหลายประเด็นที่สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 ผลของการศึกษาพบวาหลักทรัพยสวนใหญที่ไดรับคําแนะนํานั้นเปนหลักทรัพยที่อยูใน
หมวดธุรกิจที่นักลงทุนใหความสนใจในการลงทุน มีปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวราคาอยู
ตลอด อีกทั้งหมวดธุรกิจที่นักวิเคราะหใหความสนใจมากที่สุด มักจะมีจํานวนหลักทรัพยจํานวน
มาก และเปนกลุมที่มีขนาดตลาด (Market Capital) ขนาดใหญหากเทียบกับหลักทรัพยที่ไมไดรับ
คําแนะนํา อีกทั้งยังพบอีกวาหมวดธุรกิจที่ไมไดรับคําแนะนําใดๆ จากนักวิเคราะหไดแก ไดแก 
หมวดธุรกิจแฟชั่น หมวดธุรกิจของใชสวนตัวและเวชภัณฑ หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
หมวดธุรกิจเหมืองแร และหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ สาเหตุเนื่องจากวาหมวดธุรกิจดังกลาวมี
ปริมาณการซื้อขายนอยและราคาไมมีการเคลื่อนไหว ซ่ึงทําใหนักลงทุนไมใหความสนใจในการ
ลงทุน สอดคลองกับบทวิเคราะหจากนักวิเคราะหที่เปนนักวิเคราะหดานการขาย (Sell Side 
Analyst) ที่ตองการสงเสริมใหมีปริมาณการซื้อขายมาก ในบริษัทหลักทรัพยตางๆ ที่เปนตัวแทน
นายหนารับซื้อขายหลักทรัพย ซ่ึงมีความตองการตอบสนองตอความสนใจของนักลงทุนสวนใหญ
เปนหลัก อยางไรก็ตามจากขอมูลบทวิเคราะหที่รวบรวมไดจากเอกสารเผยแพรในงานมหกรรม
นักวิเคราะหหลักทรัพย ที่รวบรวมมาทําใหผูศึกษาสามารถกําหนดขอบเขตระยะเวลาเพื่อศึกษาอยาง
เฉพาะเจาะจงของผลตอบแทนหลักทรัพยในแตละชวงเวลาได กลาวคือ ทุกบทวิเคราะหในปพ.ศ. 
2548 และ ปพ.ศ. 2549 จะมีวันแนะนําหลักทรัพยนั้นๆ เปนวันเดียวกันในแตละป ซ่ึงแตกตางจาก
การศึกษาของ พฤหัส หิรัญศรี และรวี ลงกานี (2547) เปนการรวบรวมจากบทวิเคราะหที่คละกันใน
แตละชวงเวลา อนึ่งจากการศึกษาโดยมีลักษณะการแบงชวงเวลา 2 ลักษณะทั้งเพื่อทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของตลาด  และเพื่อทดสอบความแมนยําของคําแนะนําการลงทุน  พบไดวา
ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําใหผลตอบแทนที่เปนบวกทั้งหมด
ของลักษณะการแบงชวงเวลา แสดงใหเห็นไดวาคําแนะนําของนักวิเคราะหมีคุณคาสอดคลองกับ
พฤหัส หิรัญศรีและรวี ลงกานี (2547) ที่พบวาผลตอบแทนสวนเกินปกติของหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนําในการลงทุนปรับตัวสอดคลองกับคําแนะนํา รวมถึงสอดคลองกับ Lonkani, Khantavit 
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and Chunhachinda (2005) ซ่ึงพบไดวาในคําแนะนําให “Strong Buy” มีผลกระทบมากที่สุดใน
ตลาด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณคาของคําแนะนําซึ่งมีปจจัยตอการตัดสินใจของนักลงทุน ดังนั้น
หลักทรัพยที่นักวิเคราะหไดแนะนํา “ซ้ือ” นั้นสําหรับการศึกษาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงชวงเวลาทัง้ 2 
ปถือไดวามีคุณคาตอนักลงทุน อยางไรก็ดีสําหรับหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา ในความเห็นของ
นักวิเคราะห อาจจะไมไดใหความสนใจเนื่องจากวาเปนหลักทรัพยที่ไมไดอยูในความสนใจของนัก
ลงทุน หรืออาจจะเปนหลักทรัพยที่มีแนวโนมราคาที่ลดลงหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จาก
การศึกษาพบวา ผลตอบแทนเฉลี่ยสวนเกินปกติมีคาติดลบทั้ง 2 ลักษณะชวงเวลา ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาเปนหลักทรัพยที่ไมควรถือหรือเขาไปลงทุน   

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่
ไดรับคําแนะนําเปรียบเทียบกับ หลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา พบไดวา สําหรับชุดขอมูลรวมป 
2548 - 2549 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% ในทุกชวงเวลา  สําหรับ
การศึกษาประสิทธิภาพตลาดนั้น พบไดวาจากการตั้งสมมุติฐานตามทฤษฏีประสิทธิภาพตลาดนั้น 
ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา ทั้ง 3 ชวงเวลา อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนไมกอใหเกิดผลตอบแทนเกินปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 % ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ขอมูลที่ไดจากนักวิเคราะหหรือคําแนะนําที่ไดและเปนขอมูลสาธารณะ ไมสามารถที่จะสรางผล
กําไรสวนเกินปกติได ดังนั้นประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในชวงของ
ความมีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi-strong form efficiency)   
 อยางไรก็ดี เมื่อทดสอบความสําเร็จของคําแนะนํา โดยหากตั้งสมมุติฐานอยางงายวา 
ความสําเร็จของคําแนะนําเกิดจาก ราคาจะตองเคลื่อนไหวจากราคา ณ วันแนะนําไปยังราคาพื้นฐาน
ที่เหมาะสมหรือราคาเปาหมาย พบไดวา จากคําแนะนําทั้งหมด 297 คําแนะนํามีจํานวนคําแนะนําที่
สําเร็จเพียง 25%-28%  จากหลักทรัพยทั้งหมดเทานั้นภายในระยะเวลาโดยเฉลี่ย 18-20 วัน ซ่ึง
คอนขางนอย  และมีผลคอนขางขัดแยงกับการทดสอบผลตอบแทนสวนเกินปกติกลาวคือ
ผลตอบแทนสวนเกินปกตินั้นสอดคลองกับคําแนะนํา แตราคาหลักทรัพยไมสามารถเคลื่อนไหว
ไปสูราคาเปาหมายตามที่นักวิเคราะหไดระบุไวในบทวิเคราะห อยางไรก็ตามในหลักทรัพยที่ไดรับ
คําแนะนําที่ถือวาใหคุณคาแกนักลงทุน อีกทั้งระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเคลื่อนไหวของราคา จาก
ราคา ณ วันแนะนํา จนถึงราคาที่เหมาะสมนั้นบทวิเคราะหและคําแนะนําสวนใหญไมไดระบุ
ระยะเวลาที่ชัดเจน สวนใหญแลวมักจะมีลักษณะภาษาที่ใหความหมายคอนขางกวาง เชน ลงทุน
ระยะยาว ระยะปานกลาง หรือ ระยะสั้น บางครั้งใชคําที่ยากที่จะจํากัดความไดเชนลงทุนเก็งกําไร 
หรือซ้ือเก็งกําไร แตไมไดระบุวาจะตองใชระยะเวลาประมาณกี่เดือน กี่วัน ซ่ึงเปนการยากสําหรับ
นักวิเคราะหที่จะสามารถระบุเชนนั้นได   
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5.3 ขอคนพบ 
 
 ผลการศึกษา การทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะห
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขอคนพบดังนี้ 

1. ผลตอบแทนสวนเกินปกติของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําจะใหคาที่สอดคลองกับ
คําแนะนําของนักวิเคราะห แตก็ไมสามารถไดรับผลตอบแทนสวนเกินปกติตามการ
ทดสอบความมีประสิทธิภาพตลาดได ณ ระดับความเชื่อมั่น  99 % กลาวคือหากนัก
ลงทุนลงทุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะหเฉพาะหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําแลว จะ
ไมสามารถสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติได  

2. ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ได รับคําแนะนําและไมไดรับ
คําแนะนํา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% ในทุก
ชวงเวลา แสดงใหเห็นไดวา คําแนะนําของนักวิเคราะหมีคุณคาตอนักลงทุน ถึงแมวา
จะไมสามารถสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติอยางมีนัยสําคัญ แตมีความแตกตาง
ระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไดแนะนําและหลักทรัพยที่ไมไดแนะนําอยางมี
นัยสําคัญ 

3. สําหรับการศึกษาความแมนยําของคําแนะนําการลงทุน ผูศึกษาพบวา ผลตอบแทน
หลักทรัพยเฉลี่ยที่ไมไดรับคําแนะนําในทุกชวงเวลา ยังใหคาผลตอบแทนเฉลี่ยที่เปน
บวก ถึงแมวาจะนอยกวาหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา แตนั้นแสดงใหเห็นวายังคงมี
หลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนใหแกนักลงทุนได แตอาจไมไดรับความสนใจจาก
นักวิเคราะห หรืออาจมีการลงทุนเฉพาะกลุมของนักลงทุน 

4. จากบทวิเคราะหคําแนะนํา และความสําเร็จของบทวิเคราะห ผูศึกษาคนพบวามี
ประมาณ 28 % ของคําแนะนําทั้งหมดที่ ราคาสามารถเคลื่อนไหวไปถึงราคาเปาหมาย
ไดภายในระยะเวลาเฉลี่ย 18-20 วันนั้น สาเหตุที่ขัดแยงกับผลของอัตราผลตอบแทน
สวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา ที่สอดคลองกับคําแนะนําจาก
นักวิเคราะห นาจะมาจากการคาดการณราคาเปาหมายที่สูงเกินไป เพื่อที่จะตองการให
มีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นของบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงเปนนายหนาในการซื้อขาย 
ดังนั้นนักลงทุนควรที่จะพิจารณาถึง ราคาที่เปนเปาหมายในการขายทํากําไรจากการ
ลงทุน ที่สมเหตุสมผลดวย  
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 

1. การศึกษาครั้งนี้ไดใช Market-Adjusted Return Model เพียง Model เดียวในการวัดอัตรา
ผลตอบแทนสวนเกินปกติ และถือไดวามีความสามารถในการวัด แตการศึกษาครั้ง
ตอไปผูศึกษาแนะนําวานาจะทําการวัดผลตอบแทนสวนเกินปกติจาก Model ที่แตกตาง
กันมากกวา 1 Model เพื่อวัดและเปรียบเทียบผลตอบแทนสวนเกินปกติ รวมไปถึง
ทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด  

2. จากการศึกษานี้ สามารถทําการศึกษาโดยการวิเคราะหติดตาม (Following Analyst) โดย
การแบงจํานวนคําแนะนําจากนักวิเคราะหในแตละหลักทรัพย และแบงกลุมหลักทรัพย
ตามจํานวนคําแนะนํา เพื่อศึกษาตอวาผลตอบแทนสวนเกินปกติของหลักทรัพยที่มี
จํานวนคําแนะนําที่ซํ้ากันมากมีความแตกตางจากหลักทรัพยที่มีจํานวนคําแนะนําจาก
นักวิเคราะหที่ซํ้ากันนอย หรือมีเพียง 1 คําแนะนํา 

3. สําหรับนักลงทุน จากการศึกษาครั้งนี้สามารถเชื่อถือไดวา หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนํา
เหมาะสมในการลงทุนมากกวาหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา 

   
 


