
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การคนควาอิสระเร่ือง การศึกษามูลคาความเส่ียง ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพย

ตามดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 1. ขอบเขตการศึกษา 
  1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาคร้ังนี้พิจารณามูลคาความเส่ียง (VaR) ดวยวิธีการ การจําลองโดยใช
ขอมูลในอดีต เดลตา และ มอนติคารโล ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีการจดักลุมหลักทรัพย
การลงทุนในรูปแบบตางๆ ไดแก  

• กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz  

• กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกนั 

• กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ  
   1.2 ขอบเขตประชากร 

  ศึกษาโดยใชขอมูลหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ในชวง
เวลาต้ังแตเดอืน มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2549 
 

 2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  

  ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้เปนขอมูลทุติยภูมิประกอบดวย  
  1. ราคาปดหุนสามัญรายวัน ของหลักทรัพยท่ีประกอบอยูในกลุมหลักทรัพยตาม
ดัชนี SET 50 ซ่ึงจะใชคาต้ังแตชวงเวลา มกราคม2547 ถึง ธันวาคม2549 โดยอางอิงขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต www.setsmart.com 
  2. ผลตอบแทนเงินปนผล ณ วันท่ีมีการจายเงินปนผล ซ่ึงจะใชคาต้ังแตชวงเวลา 
มกราคม2547 ถึง ธันวาคม2549 โดยอางอิงขอมูลทางอินเตอรเน็ต www.setsmart.com 
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2.2 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดตอจากนัน้ ผูศึกษา
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยมีขอสมมติ และ ใชทฤษฎีท่ีไดกลาวมาแลวตามข้ันตอนตอไปนี ้
 2.2.1 ขอสมมติในการศกึษา 

1. เงินลงทุนเร่ิมแรก สําหรับกลุมหลักทรัพยการลงทุนมีมูลคาเทากับ 
1,000,000 บาท เนื่องจากการลงทุนลงทุนกลุมหลักทรัพยการลงทุนซ่ึงมีมูลคาของหลักทรัพย
คอนขางสูงเพื่อใหเปรียบเสมือนมีการลงทุนในหลักทรัพยจริง 

2. กลุมหลักทรัพยการลงทุนสามารถซ้ือขายไดในราคาปด สามารถซ้ือ
ขายไดไมเต็มหนวยการซ้ือข้ันตํ่า (Board Lot) สามารถซ้ือขายหลักทรัพยไดทุกวนั  

3. การศึกษานี้สนใจเฉพาะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการผันผวนของ ราคา
หลักทรัพย(Market Risk) เทานั้น 
 2.2.2 คํานวณหาอัตราผลตอบแทนแตละวนัของแตละหลักทรัพยโดยคํานวณจาก  
 อัตราผลตอบแทน = Capital Gain/Losses + Dividend Yield 
 2.2.3 คํานวณหาแนวเสนเปนไปไดของกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปน
แนวทางในการจัดกลุมหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนตางๆกัน ท่ีมีระดับความเส่ียงตํ่าสุดแลวทําการ
เลือกกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุดมาใชในการคํานวณมูลคาความเส่ียง (VaR) ตอไป  

1. คํานวณหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละหลักทรัพยโดยคํานวณ
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โดยท่ี  j
ir หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย j ในวนัท่ี i  

 T  หมายถึง จํานวนวันในกลุมท่ีใชทดสอบ 
 j  หมายถึง หลักทรัพยท่ีใชในการทดสอบประเด็นปญหา 

2. คํานวณหาคาเฉล่ียของผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยการลงทุนตามดัชนSีET 
50 
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โดยท่ี  iμ คืออัตราผลตอบแทนคาดการณของหุน i โดย 1=i ถึง n  
 iw คือสัดสวนของการลงทุนในหุนแตละตัว 
 Pμ คืออัตราผลตอบแทนคาดการณของกลุมหลักทรัพย 

3. คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลัก 
ทรัพย โดยการสราง Table Matrix ของกลุมหลักทรัพยการลงทุนตามดัชนี SET 50 
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โดยท่ี ijρ  คือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหุน i และหุน j  
 ijσ  คือ ความแปรปรวนรวม (Covariance) ระหวางหุน i และหุน j  
 iσ , jσ  คือ คาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของหุน i และหุน j  

4. คํานวณหาคาความแปรปรวนของกลุมหลักทรัพยการลงทุนตามดัชนี SET 50 
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โดยท่ี  ijσ  คือคือความแปรปรวนรวม (Covariance) ระหวางหุน i และหุน j  
 2

pσ   คือความแปรปรวนของกลุมหลักทรัพย 
 iw คือสัดสวนของการลงทุนในหุนแตละตัว 

5. ทําการสรางเสนแนวการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีของMarkowitz โดย
ปรับคาการถวงนี้หนกัในแตละหุนใหมีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆโดยใช Tool for Optimization 
and Equation Solver ในโปรแกมไมโครซอรฟ Excel เพื่อทําการหาคาถวงน้ําหนกัของหุนท้ัง 50 
หุนสําหรับกลุมหลักทรัพยการลงทุนโดยใชสมการเปนการกําหนดเง่ือนไข 
 nnp www μμμμ +++= ...2211  
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 นอกจากนี้เง่ือนไขท่ีกําหนดสําหรับแนวการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามทฤษฎี
ของ Markowitz คือ ท่ี pμ ใดๆ ท่ีทําใหไดคา pσ ท่ีตํ่าท่ีสุด โดยทําการปรับคาของ pμ ทีละ 0.5% 

โดยเร่ิมต้ังแต 0-30% เพื่อประหยดัตนทุน Transaction Cost ไดกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีถวง
น้ําหนกัตางๆกันท้ังหมด 60 กลุมหลักทรัพย เม่ือไดคาถวงน้ําหนกัของแตละหุนแทนคากลับใน
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สมการจะไดคา pμ และ pσ ทําการพรอตเสนแนวการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามทฤษฎีของ 

Markowitz  
 2.2.4 ทําการจัดกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ โดยอางอิง 
ทฤษฎี central theorem (ชานนท, 2551) อธิบายวาไมวาลักษณะการแจงแจงคาเฉล่ียของประชากร
จะเปนแบบใด หากขนาดของการสุมตัวอยางมากกวา 30 ตัวอยาง ลักษณะการแจกแจงการสุม
ตัวอยางของคาเฉล่ียของตัวอยางจะมีลักษณะสมมาตรเสมอ หรือ คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีสุม
ข้ึนมาจะมีคาเขาใกลคากลางของกลุมตัวอยาง ดงันัน้ ทําการสรางกลุมหลักทรัพยสุมข้ึนมา 10,000 
กลุมหลักทรัพย จะไดคาผลตอบแทนและความเส่ียงอยางละ 10,000 ขอมูล จากน้ันทําการหา
คาเฉล่ียของ ผลตอบแทนและความเส่ียง จากนั้น สามารถหากลุมหลักทรัพยท่ีสุมข้ึนมาเพื่อ
เปรียบเทียบ โดยการใช Tool for Optimization and Equation Solver ในโปรแกมไมโครซอรฟ 
Excel เพื่อทําการหาคาถวงน้ําหนกัของหุนท้ัง 50 หุนสําหรับกลุมหลักทรัพยการลงทุน เชนเดียวกบั 
ข้ันตอนท่ี 5 ขอ 2.2.3  
 2.2.5 คํานวณหามูลคาความเส่ียง (VaR) ของกลุมหลักทรัพยการลงทุนตามดัชนี 
SET 50 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90%, 95% และ 99% โดยคํานวณเปรียบเทียบคาท่ีไดจากวิธีการ
คํานวณตางๆ 3 วิธีดังตอไปนี้ 

1. วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Simulation) มีข้ันตอนดงัตอไปนี ้
1. นําขอมูลราคาหุนในอดีตมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนในชวง

ระยะเวลาใหครอบคลุมในกรณีท่ีวันหรือชวงเวลาใดมีการจายเงินปนผล ตองนําเอาเงินปนผลมา
คํานวณดวย โดยคํานวณจาก มูลคาของกลุมหลักทรัพยโดยนําราคาของหลักทรัพยในแตละวนัคูณ
กับคาถวงน้ําหนักท่ีไดจากขอ 2.2.3 จะไดมูลคาของกลุมหลักทรัพยในแตละวนันั้นๆ 

2. นํามูลคาของกลุมหลักทรัพยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายวนั  
3. นําอัตราผลตอบแทนจากขอหนึ่งมาจดัเรียงจากมากไปหานอย 
4. คํานวณหา %VaR ของกลุมหลักทรัพยจากตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ี 

90%, 95% และ 99%ของอัตราท่ีเรียงไวตามขอ 3. ซ่ึงตําแหนงดังกลาวจะเปน %VaR ของกลุม
หลักทรัพย ณ ระดับความเช่ือม่ัน 90%,  95% และ 99% 

5. คํานวณหามูลคา VaR ของกลุมหลักทรัพย เปนจํานวนเงินโดยนํา 
%VaR คูณกับมูลคาของกลุมหลักทรัพยการลงทุน 
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2. วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal) หรือ เรียกอีกอยาหนึ่งวา   
Variance-Covariance มีข้ันตอนดังตอไปนี ้

1. จากการหาคาเฉล่ียผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย  ( pμ ) และ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( pσ ) ของอัตราผลตอบแทนจาก 2.2.3 

2. คํานวณหา %VaR ของกลุมหลักทรัพยการลงทุนจากสูตร  
   %Var = pcp Z σμ *−  
โดยท่ี  cZ  คือ คาStandard Score ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ีกําหนด ไดแก 90%, 95% และ 99% 
 pμ  คือ คาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยการลงทุน 
 pσ  คือ Standard Deviation ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของMarkowitz, กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน 
และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ 

3. คํานวณหามูลคาความเส่ียง (VaR) เปนจํานวณเงินโดยนาํ %VaR คูณ
กับมูลคาการลงทุนในกลุมหลักทรัพย 

3. วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) มีข้ันตอนดงัตอไปนี ้
1. กําหนดเคร่ืองคอมพิวเตอรจาํลองกระบวนการสรางผลตอบแทน ท่ี

เปนการกระจายแบบท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เปรียบเทียบขอมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยมีคา Anderson-
Darling ใหคานอยท่ีสุด โดยใชโปรแกม Crystal Ball เปนโปรแกมสรางแบบจําลองขอมูล   

2. ใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสรางอัตราผลตอบแทนแบบสุมข้ึนมา 10,000 
ตัว โดยใชคา Standard Deviation  ( pσ ) ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz , กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุน
เทาๆกัน และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ ท่ีคาดวานาจะเปนท่ีคํานวณได
จากขอ 2.2.3  

3. เพื่อลดการลําเอียง(Bias) หรือความคลาดเคล่ือน จากการสรางตัวเลข
สุมในข้ันตอนท่ี 2. โดยทําการสรางอัตราผลตอบแทนเชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 2. จํานวน 20 ชุดขอมูล
ของแตละกลุมหลักทรัพย แลวทําการเรียงลําดับผลตอบแทนจากมากไปหานอยทุกๆชุดขอมูล แลว
ทําการหาคาเฉลี่ยของผลตอบแทนจาก 20 ชุดขอมูล จะไดผลตอบแทน 10,000 ตัว เพื่อใชในการ
คํานวณลําดับตอไป 
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4. นําคาเฉล่ียอัตราผลตอบแทนจากขอ3. มาจัดเรียงตามลําดับ จากมาก
ไปหานอย (เหมือนกับวิธี Historical Data Simulation) และเลือกเอาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ี 90%, 
95% และ 99% ท่ีตองการออกมาเปนคา %VaR ของกลุมหลักทรัพยการลงทุน ณ ระดับความเช่ือม่ัน  

5. คํานวณมูลคาความเส่ียง (VaR) ของกลุมหลักทรัพยการลงทุน เปน
จํานวนเงิน โดยการนํา %VaR ของกลุมหลักทรัพยการลงทุนคูณกับมูลคากลุมหลักทรัพย 
 2.2.5 ทําการวัดความสามารถการวัดความเส่ียงดวยวิธีการ มูลคาความเส่ียง โดยวีธี
การทดสอบยอน (Back-Testing) โดยนําเอามูลคาความเส่ียง (VAR) ท่ีคํานวณไดมาเปรียบเทียบกัน
มูลคาท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต มูลคาความเส่ียง (VaR)  
  1. ทําการคํานวณหาคา คาสถิติอัตราสวนของความนาจะเปน (likelihood 
ratio) หรือคาสถิติ LR เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตัวแบบจําลองท่ีสนใจจะสามารถครอบคลุมขนาด
ของผลขาดทุนเทากับระดับ 1-α   พอดี โดยคํานวณไดดงัสมการ 

 LR = -2 ln {(1-α ) nN− nα } + 2 ln {(1-
N
n ) nN− (

N
n ) n } 

โดยท่ี  1-α  คือ ระดับความเช่ือม่ัน  
 n   คือจํานวนวนัท่ีสามารถถยอมรับแบบจําลองแบบจําลองเม่ือคา LR ท่ีคํานวณไดมีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 ถึง 99 โดยคา LR ท่ีคํานวณไดตองมีคาอยูในชวง 3.84 และ 6.63   
 N คือจํานวนวันท่ีใชในทดสอบยอนกลับ 
  2. ทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของผลตอบแทนรายวนั ของกลุมหลักทรัพย
การลงทุนตามดัชนSีET 50 ของปท่ีใชเปนปทดสอบยอนคือป 2550 
   nnp www μμμμ +++= ...2211  
โดยท่ี  iμ คืออัตราผลตอบแทนคาดการณของหุน i โดย 1=i ถึง n  
 iw คือสัดสวนของการลงทุนในหุนแตละตัว ของการจัดกลุมหลักทรัพยการลงทุนตางๆ  
 Pμ คืออัตราผลตอบแทนรายวันของกลุมหลักทรัพย 
  3. เปรียบเทียบคาผลตอบแทนรายวนัท่ีคํานวณไดจากขอ 2. เปรียบเทียบ
กับมูลคาความเส่ียงท่ีคํานวณไดจากขอ 2.2.5 โดยนับจํานวนวันท้ังหมดท่ีมีผลตอบแทนตํ่ากวามูลคา
ความเส่ียงท่ีคํานวณไดจากขอ 2.2.5 
  4. เปรียบเทียบจํานวนวนัท่ีคํานวณไดจากขอ 3 และ ขอ 1 มูลคาความ
เส่ียงท่ีดีควรจะมีผลการทดสอบยอน (Back-Testing) ใกลเคียงกับคาความเช่ือม่ันท่ีกําหนดไว โดย 
จํานวณวันท่ีไดจากขอ 3 ตองมีคาอยูในชวงจํานวณวันท่ีคํานวณไดในขอ 1  


