
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษามูลคาความเส่ียง ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยนี้ สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล มีขอคนพบและขอเสนอแนะ 
ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษามูลคาความเส่ียง ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษา แบงออกเปน สวนดังนี้ 

1. มูลคาความเส่ียงท่ีระดับความเช่ือม่ันตางๆ เปรียบเทียบกับ การจัดกลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนประเภทตางๆ ไดแก กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz 
กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุม
ข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ  

มูลคาความเส่ียงท่ีระดับความเช่ือม่ันสูงข้ึนจะมีมูลคาความเส่ียงมากข้ึน และ กลุม
หลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz (Port A) จะมีมูลคาความเส่ียง
ตํ่าสุด เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุน
เทาๆกัน (Port B) และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ (Port C) ดังแสดงโดย 
ภาพท่ี 5-1 
 
 
 



ภาพที่5-1 แสดงการเปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยง วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Simulation), วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ 

(Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) ที่ระดับความเชื่อมั่นตางๆ เปรียบเทียบกับการจัดกลุมหลักทรัพยการ

ลงทุนประเภทตางๆ ไดแก กลุมหลักทรัพยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz กลุมหลักทรัพยการลงทุนที่มีการลงทุนในทุกหุน
เทาๆกัน และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนที่สุมขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบ 
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2. ผลการทดสอบยอน เพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงมูลคาความ
เส่ียงท่ีระดับความเช่ือม่ันตางๆ โดยใชคาสถิติ LR ของ KUPIEC เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบจําลอง
มูลคาความเส่ียงจากการจัดกลุมหลักทรัพยการลงทุนประเภทตางๆ ไดแก ตัวแบบจําลองมูลคาความ
เส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz ตัวแบบจําลอง
มูลคาความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน และ ตัวแบบจําลอง
มูลคาความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ 
 จากการทดสอบยอนเพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียง สามารถสรุป
ไดวา แบบจาํลองมูลคาความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดของ Markowitz ไมเหมาะสมท่ีจะใชในการคํานวนมูลคาความเส่ียงในการลงทุนโดยทุกๆ 
วิธีการคํานวนมูลคาความเส่ียง ไดแก วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดตี (Historical Simulation) วิธี
เดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo 
Simulation) สวน แบบจําลองมูลคาความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุน
เทาๆกัน และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ แบบจําลองมูลคาความเส่ียงของ
การลงทุน โดยวิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) มีความเหมาะสมในการ
คํานวนมูลคาความเส่ียง สําหรับการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  
 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงโดยการคํานวนมูลคาความ
เส่ียงโดยวิธีจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Simulation) วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ 
(Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) ของการจัดกลุม
หลักทรัพยการลงทุนประเภทตางๆ ไดแก ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของกลุม
หลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน และ ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของกลุม
หลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบในชวงเวลาต้ังแตป 2547-2549 ทําใหพบวา 
 มูลคาความเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะหโดยใชแนวความคิดของเรื่องความ
เส่ียงจากการใชตัวแบบจําลองท่ีผิดพลาด Crouhy et al. (2000 : อางถึงใน อัญญา ขันธวิทย, 2547: 
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500) ไดพิจารณาข้ันตอนการระบุขนาดของมูลคาความเส่ียง แลวสรุปวา ความเส่ียงจากการใชตัว
แบบจําลองท่ีผิดพลาดมีหลายระดับ ดังสรุปไวในภาพที่ 5-2 
ภาพท่ี 5-2 แสดงความเส่ียงจากการใชตัวแบบจําลองท่ีผิดพลาด  

 
  
 จากภาพท่ี 5-2 แสดงความเส่ียงลําดับข้ันตอนของการสรางแบบจําลองมูลคาความเส่ียง 
โดยแบงออกเปน 4 ข้ันดังตอไปนี้ ไดแก 

1. ความเส่ียงจากการใชขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน (input risk) ในการศึกษานีใ้ชฐานขอมูลจาก 
ขอมูลทางอินเตอรเนต็ www.setsmart.com ทําการศึกษาเพียงแหลงเดียว จึงมิไดพจิารณาถึง ความ
เส่ียงจากการใชแหลงขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน 

2. ความเส่ียงจากการคลาดเคล่ือนของการกําหนดคาพารามิเตอร  (estimation risk) จาก
ทําการศึกษาตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงเปรียบเทียบตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงจากการจดั
กลุมหลักทรัพยการลงทุนประเภทตางๆ ไดแก ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของกลุมหลักทรัพย
การลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz ตัวแบบจาํลองมูลคาความเส่ียงของกลุม
หลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน และ ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของกลุม
หลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ เนื่องจาก เม่ือเปรียบเทียบคา คาพารามิเตอร ใน
การสรางแบบจําลองมูลคาความเส่ียงกับ คาพารามิเตอรท่ีเกิดข้ึนจริงของกลุมหลักทรัพยการลงทุน
ของการทดสอบยอนกลับโดยแสดงดังภาพที่ 5-3 และ ภาพท่ี 5-4 
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ภาพท่ี 5-3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยการลงทุนในการสรางแบบจําลอง
มูลคาความเส่ียงกับ คาเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนของการทดสอบยอนกลับ 

แผนภมูแิสดงผลตอบแทนเฉลีย่ของการลงทุนในกลุมหลกัทรพัยการลงทุนของป 
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ภาพท่ี 5-4 แสดงการเปรียบเทียบคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพยการลงทุนในการ
สรางแบบจําลองมูลคาความเส่ียงกับ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเกดิข้ึนจริงของกลุมหลักทรัพย
การลงทุนของการทดสอบยอนกลับ 

แผนภมิูแสดงความเสีย่ง(สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)ของการลงทุนในกลุม
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2.1 พิจารณาผลการทดสอบยอนกลับของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz(Port A)  จากผลการทดสอบยอนในบทท่ี 4 ท่ีไดกลาวมา 
ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุน ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดของ Markowitz ท่ีทุกๆระดับความเช่ือม่ันและทุกๆวิธีการคํานวณมูลคาความเส่ียง ไมเหมาะ
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เหมาะสม เพราะ คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียง กับ 
การทดสอบยอนกลับมีคาแตกตางกัน โดยคาเฉล่ียของการทดสอบยอนมีคาสูงกวา 0.00109 และ คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคามากกวา 0.00217 ซ่ึงแสดงใหเหน็วาการกระจายของขอมูลของการทดสอบ
ยอนกลับมีการกระจายท่ีกวางกวาของแบบจําลองมูลคาความเส่ียง 

2.2 พิจารณาผลการทดสอบยอนกลับของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการ
ลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน(Port B)  จากผลการทดสอบยอนในบทท่ี 4 ท่ีไดกลาวมา ตัวแบบจําลอง
มูลคาความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน ไม
เหมาะสม เพยีง แบบจําลองมูลคาความเส่ียงโดยวิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal)
ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% นอกจากนี้ ท่ีทุกๆระดับความเช่ือม่ันและทุกๆวิธีการคํานวณมูลคาความ
เส่ียง เหมาะสม เพราะ คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียง 
กับ การทดสอบยอนกลับมีคาแตกตางกนั โดยคาเฉล่ียของการทดสอบยอนมีคาสูงกวา 0.00080 
และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคานอยกวา 0.00203 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการกระจายของขอมูลของการ
ทดสอบยอนกลับมีการกระจายท่ีแคบกวาของแบบจําลองมูลคาความเส่ียง ทําใหแบบจําลองมูลคา
ความเส่ียงสามารถประมาณการมูลคาความเส่ียงไดอยูในระดับท่ีเหมาะสม  

2.3 พิจารณาผลการทดสอบยอนกลับของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุม
ข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ(Port C)  จากผลการทดสอบยอนในบทท่ี 4 ท่ีไดกลาวมา ตัวแบบจําลองมูลคา
ความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ ไมเหมาะสม 
ไดแก  แบบจาํลองมูลคาความเส่ียงโดยวิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal)ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 99% และ แบบจําลองมูลคาความเส่ียงโดยวิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต 
(Historical Simulation)ทีระดับความเช่ือม่ัน 95% และ 99%  นอกจากนั้น ท่ีทุกๆระดับความเช่ือม่ัน
และทุกๆวิธีการคํานวณมูลคาความเส่ียง เหมาะสม เพราะ คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียง กับ การทดสอบยอนกลับมีคาแตกตางกัน โดยคาเฉล่ียของการ
ทดสอบยอนมีคาสูงกวา 0.00089 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคามากกวา 0.00103 ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาการกระจายของขอมูลของการทดสอบยอนกลับมีการกระจายท่ีมากกวาของแบบจาํลองมูลคา
ความเส่ียง 

3. ความเส่ียงจากการเลือกแบบจําลองท่ีไมเหมาะสม (model risk) พิจารณาผลการ
ทดสอบยอนกลับของกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ(Port C) เนื่องจาก
คาพารามิเตอรของแบบจําลองมูลคาความเส่ียงกับ คาพารามิเตอรท่ีเกดิข้ึนจริงของกลุมหลักทรัพย
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การลงทุนของการทดสอบยอนกลับ มีคาใกลเคียงกันมากท่ีสุด จากผลการทดสอบยอนในบทท่ี 4 ท่ี
ไดกลาวมา ตัวแบบจําลองมูลคาความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมา
เพื่อเปรียบเทียบ ไมเหมาะสม ไดแก  แบบจําลองมูลคาความเส่ียงโดยวิธีเดลตา ใชการกระจายแบบ
ปกติ (Delta Normal)ทีระดบัความเช่ือม่ัน 99% และ แบบจําลองมูลคาความเส่ียงโดยวิธีการจําลอง
โดยใชขอมูลในอดีต (Historical Simulation)ทีระดับความเช่ือม่ัน 90% และ 99%  แตเม่ือ
เปรียบเทียบกบัวิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) ซ่ึงเหมาะสมท่ีทุกระดับ
ความเช่ือม่ันเนื่องจาก เม่ือเปรียบเทียบการแจกแจงของขอมูลของแบบจําลองมูลคาความเส่ียง กับ 
การแจกแจงของขอมูลของกลุมหลักทรัพยการลงทุนของการทดสอบยอนกลับ มีการแจกแจงขอมูล
แบบ student’s t คลายคลึงกัน จะเห็นไดวาแบบจาํลองท่ีเลือกใชสงผลตอความถูกตองของมูลคา
ความเส่ียง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ (Hull and White, 1997) 

4. ความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการประยุกตใชแบบจําลองอยางไมเหมาะสม (Hedging risk) จาก
ท่ีไดกลาวมาขางตน ถึงแมวาจะได คาพารามิเตอรและแบบจําลองมูลคาความเส่ียงท่ีเหมาะสม ใน
การลงทุนนั้นยังจําเปนตองมีการตรวจเช็คอยางสมํ่าเสมอสําหรับกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีลงทุน
จริงวาคาพารามิเตอร และ แบบจําลองมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีประเมินไวมากนอยเพียงใดถา
คาพารามิเตอรมีการเปล่ียนแปลงไปอาจจําเปนตองมีการปรับปรุงกลุมหลักทรัพยการลงทุนใหมี
ระดับคาพารามิเตอรท่ีตองการใหใกลเคียงระดบัเดิม  
 
ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา 
 ส่ิงท่ีคนพบจากการศึกษามูลคาความเส่ียง ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 
50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขอคนพบดังนี้ 
 จากผลการศึกษา มูลคาความเส่ียง ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําการเปรียบเทียบมูลคาความเส่ียงโดยวิธีการคํานวณมูลคาความ
เส่ียงแบบตางๆ ไดแก วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Simulation) วิธีเดลตา ใชการ
กระจายแบบปกติ (Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) 
ของ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz กลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน และ กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ 
จะเห็นไดวา  
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 จากผลการศึกษา มูลคาความเส่ียงของการลงทุนใน กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz มีมูลคาความเส่ียงตํ่าสุดเนื่องจากการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz เปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุด แต ผลการทดสอบ
ยอน มีจํานวนวันท่ีเกิดการขาดทุนเกินกวามูลคาความเส่ียงมากกวาจํานวนวันท่ียอมรับได เนื่องจาก
ความเส่ียงหรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงไมใกลเคียงกับแบบจําลองท่ีใช
ในการวิเคราะห เนื่องจากไมมีการปรับกลุมหลักทรัพยการลงทุนเพื่อใหระดับคาพารามิเตอรท่ี
ตองการใหใกลเคียงระดับเดิม ดังนั้น ในการลงทุนนั้นยังจําเปนตองมีการตรวจเช็ค และ ปรับปรุง
กลุมหลักทรัพยการลงทุน อยางสมํ่าเสมอสําหรับกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีลงทุนจริงเพื่อใหระดับ
คาพารามิเตอรท่ีตองการใหใกลเคียงระดับเดิม 
 มูลคาความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีสูงข้ึนมูลคาความเส่ียง
ก็จะมีมูลคาสูงข้ึนตามไปดวย แตก็จะมีโอกาสท่ีจะเกิดการขาดทุนเกินมูลคาความเส่ียงนอยตามไป
ดวยเชนกัน 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองมูลคาความเส่ียงโดยวิธีการจําลองโดยใช
ขอมูลในอดีต (Historical Data Simulation), วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal) 
และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) สามารถสรุปไดวาวิธีการคํานวน
มูลคาความเส่ียงโดยวิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) ใหประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีความแมนยําในการจําลองรูปแบบการกระจายของขอมูลมากท่ีสุด เม่ือมีการกําหนด
คาพารามิเตอรในการจําลองรูปแบบใหใกลเคียงกับการลงทุนจริง และ ในการลงทุนนั้นยัง
จําเปนตองมีการตรวจเช็คอยางสมํ่าเสมอสําหรับกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีลงทุนจริงวา
คาพารามิเตอร และ การจําลองรูปแบบมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีประเมินไวมากนอยเพียงใดถา
คาพารามิเตอรมีการเปล่ียนแปลงไปอาจจําเปนตองมีการปรับปรุงกลุมหลักทรัพยการลงทุนใหมี
ระดับคาพารามิเตอรท่ีตองการใหใกลเคียงระดับเดิม 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูลงทุนในหลักทรัพย 
 ผูลงทุนสามารถประยุกตใชมูลคาความเส่ียง โดยวิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต 
(Historical Simulation), วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ 
มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation)ในวางแผนวาจะเลือกลงทุนในโครงการนั้นๆ  หรือจะปฎิ
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เสธโครงการนั้นๆ เปนไปตามแนวคิดของ Roy (1952: อางถึงใน อัญญา ขันธวิทย, 2547: 65) โดยผู
ลงทุน จะตองระบุผลขาดทุนระดับสูงสุดจากการลงทุนคร้ังนั้นๆกอนพิจารณาการลงทุน โดยสมมติ
ใหเปน R จากนั้นผูลงทุนตองระบุระดับคานาจะเปน α  เพื่อผูลงทุนใชในการคํานวณ มูลคาความ
เส่ียงVaR(α ) ซ่ึงการตัดสินใจลงทุนหรือปฎิเสธการลงทุนนั้นใหเปรียบเทียบผลขาดทุนระดับ
สูงสุดกับมูลคาความเส่ียงVaR(α )ผูลงทุนจะปฎิเสธการลงทุนเม่ือ VaR(α ) < R  โดยผูลงทุนตอง
พิจารณาระดับของความเช่ือม่ันในการลงทุน(α ) ซ่ึงไดแบงออกเปน 3 ระดับ  (Dimitris, 1997)  
  1. นักลงทุนกลุม High Level คือ นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนโดยพิจารณามูลคาความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90% เปนกลุมท่ีกลาจะลงทุน และ สามารถ
ยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนไดในระดับสูง 
  2. นักลงทุนกลุม Middle Level คือ นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนโดยพิจารณามูลคาความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เปนกลุมท่ีจะยอมลงทุน หากมีความเส่ียง
จากการลงทุนอยูในระดับปานกลาง ไมสูงหรือตํ่าจนเกินไป 
  3. นักลงทุนกลุม Low Level คือ นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนโดยพิจารณามูลคาความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 99% เปนกลุมท่ีจะยอมลงทุน หากมีความ
เส่ียงจากการลงทุนอยูในระดับตํ่ามากหรือไมขาดทุนเลย 
 ดังนั้นนักลงทุนตองระบุระดับความเช่ือม่ันในการลงทุน เพื่อใชในการคํานวณมูลคาความ
เส่ียง  ซ่ึงท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีมากข้ึนมูลคาความเส่ียงก็จะมีมูลคาสูงข้ึนตามไปดวย แตก็จะมี
โอกาสที่จะเกิดการขาดทุนเกินมูลคาความเส่ียงนอยตามไปดวยเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม มูลคาความเส่ียง โดยวิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Data 
Simulation), วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคาร
โล (Monte Carlo Simulation) แตละวิธีมีขอดี และ ขอดอย ตางๆกัน โดยแสดงในตาราง 5-1 ซ่ึงผู
ลงทุนจึงตองพิจารณาถึงขอดีและขอดอย ของมูลคาความเส่ียงโดยวีธีการจําลองแบบตางๆ เพื่อท่ีจะ
ไดเลือกใชในการวางแผนการลงทุน 
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ตารางท่ี 5-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบขอดี และ ขอดอย ของแบบจําลองมูลคาความเส่ียง โดย
วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Data Simulation), วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ 
(Delta Normal) และ วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) 

มูลคาความเส่ียง ขอดี ขอดอย 

วิธีการจําลองโดยใชขอมูลใน
อดีต (Historical data 
Simulation) 

 - คํานวณไดงาย 
 - ลดขอบกพรองของ
สมมติฐานการใชการ
กระจายแบบปกติ 

 - ตองใชขอมูลจํานวนมากใน
การวิเคราะห 

วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบ
ปกติ (Delta normal) 

 - ตนทุนตํ่า  
 - มีสูตรการคํานวณ
สําเร็จรูป 
 - คํานวณไดงาย รวดเร็ว 

 - มีความผิดพลาดไดงาย ถา
ขอมูลไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีวาขอมูลมีการ
กระจายแบบปกติ 

วิธีการจําลองแบบ มอนติคาร
โล (Monte Carlo Simulation)  

 - มีความถูกตองสูง  - ตองใชความรูและ
เทคโนโลยีข้ันสูงข้ึน ทําให
สงผลตอตนทุนท่ีตองสูงข้ึน 

 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของคาพารามิเตอรท่ีสงผลกระทบตอคามูลคาความเส่ียง เพื่อการ
วางแผนในการบริหารความเส่ียงในการลงทุน 
 การประยุกตใชมูลคาความเส่ียงกับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทอ่ืนๆ เชน การลงทุนใน
ตราสารหน้ี การลงทุนในตราสารอนุพันธ เปนตน 
 การประยุกตใชเทคนิค VaR Delta และ Component VaR ในการบริหารกลุมหลักทรัพย
เพื่อใชเปนกลยุทธในการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 


