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บทคัดยอ 

กกกกกกกกงานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

มูลคาตลาดของหลักทรัพย และมูลคาหลักทรัพยตอมูลคาทางบัญชี ท่ีมีตออัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย ดวยแบบจําลอง Fama-French Three Factor Model โดยใชหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 หลักทรัพยหลัก เม่ือวันอังคารท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปน

กลุมตัวอยางทดสอบ ซ่ึงพบวา มีหลักทรัพยจํานวนท้ังส้ิน 42 หลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนระยะเวลาท้ังส้ิน 60 เดือน อัตราผลตอบแทน

ของตลาดท่ีใชในการทดสอบ คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 50 หลักทรัพยหลัก (SET50) อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง คือ อัตราดอกเบ้ียของ

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป หลักทรัพยท้ัง 42 หลักทรัพยมีการแบงออกเปน 6 กลุม ตามมูลคาตลาด

ของหลักทรัพย และตามมูลคาหลักทรัพยตอมูลคาทางบัญชี กลาวคือ การแบงตามมูลคาตลาดของ

หลักทรัพยจะไดกลุม S และ กลุม B ขณะท่ีการแบงตามมูลคาหลักทรัพยตอมูลคาทางบัญชีจะได

กลุม H กลุม M และ กลุม L เม่ือนําการแบงหลักทรัพยท้ังสองประเภทมารวมกันจะไดหลักทรัพย

กลุม S/L กลุม S/M กลุม S/H กลุม B/L กลุม B/M และกลุม B/H ผลการวิจัย พบวา เม่ือทดสอบใน

ภาพรวม พบวา ปจจัยท้ังสาม ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เม่ือทดสอบรายกลุม 

พบวา กลุม S/H มีอัตราผลตอบแทนของตลาดและมูลคาตลาดของหลักทรัพยเปนปจจัยท่ีสงผลตอ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กลุม B/L มีอัตราผลตอบแทนของตลาดและมูลคาหลักทรัพยตอ

มูลคาทางบัญชีเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และกลุม B/M มีอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ขณะท่ี กลุม S/L กลุม 

S/M และกลุม B/H นั้น ปจจัยท้ังสามไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย  

______________________________________________________________________________ 

คณะวิทยาการจัดการ      มหาวิทยาลัยศิลปากร                         ปการศึกษา 2552 
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Abstract 

กกกกกกกกThe objective of this research is to test the influence of market return, market 

capitalization, and price to book ratio to securities return with Fama-French Three Factor Model. 

The sample is securities which are listed in SET50 on 30th June 2009. It is found that there are 42 

securities have traded 60 months since January 2004 to December 2008. The market return uses 

SET50 returns while the risk free rate uses the interest rate of 5 years government bond. All 42 

securities are divided by market capitalization and price to book ratio into 6 groups. As for 

dividing by market capitalization, it is divided to S and B and dividing by price to book ratio is 

divided to H, M, and L. Then, it is crossed to S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H. It is found that 

in overall, all 3 factors have not effect to securities return. As for S/H group, market returns and 

market capitalization effect to securities return. Market returns and price to book ratio effect to 

B/L group, market returns effects to B/M group. Moreover, all 3 factors have not effect to S/L, 

S/M, and B/H groups. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรอง (Secondary Market) ท่ีชวยสนับสนุน

ใหการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดแรก (Primary Market) มีความคลองตัว โดยตลาดหลักทรัพย 

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงธุรกิจหรือนักลงทุนท่ีตองการเงินทุนสามารถ

เขามาระดมทุนได เปนการนําเงินออมมาใชใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ 

กกกกกกกกปจจุบันนักลงทุน (Investor) ซ่ึงไดแก ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุน

ตางประเทศ ท่ีเขามาซ้ือขายหลักทรัพย โดยหวังผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการซ้ือขาย 

ดอกเบ้ีย และเงินปนผล ตางสนใจท่ีจะเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นไดจาก

มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

กกกกกกกกอยางไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพยเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงคอนขางสูงเม่ือเทียบ

กับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ถาบริษัทท่ีนักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนเผชิญสภาวะท่ีไมเอ้ืออํานวย

หรือมีผลประกอบการตกต่ําลง ยอมสงผลใหผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับลดลง และในกรณีท่ี

ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการลง นักลงทุนจะประสบกับความเส่ียงจากความไม

แนนอนในการขายสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ ดังนั้น เห็นไดวาการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีผลตอบแทน

สูงนั้น จะมีความเส่ียงสูงข้ึนตามมาเสมอ 

กกกกกกกกโดยท่ัวไปส่ิงท่ีนักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย คือ ไดรับผลตบแทน

โดยตรงจากการลงทุน ซ่ึงประกอบดวยผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย 

(Capital Gain) ผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend) แตในความเปนจริง ผลตอบแทนท่ีนักลงทุน

คาดหวังกับผลตอบแทนท่ีไดรับจริง อาจแตกตางกัน ปจจัยท่ีทําใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

เกิดการเปล่ียนแปลงมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหลักทรัพยทุกตัวในตลาด 

แตระดับความรุนแรงและทิศทางของปจจัยดังกลาวจะมีความแตกตางกันไปในแตละหลักทรัพย 

ปจจัยเหลานี้ไดแก อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ ภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน  

ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดความเส่ียงท่ีเรียกวา ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk)  

สวนปจจัยประเภทท่ีสอง คือปจจัยท่ีมีอิทธิพลเฉพาะหลักทรัพยแตละตัว ซ่ึงเปนปจจัยภายในกิจการ  
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ไดแก สภาพคลองและความม่ันคงทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการดําเนินงาน และ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของแตละบริษัท ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดความเส่ียงท่ีไมเปน

ระบบ (Unsystematic Risk) ซ่ึงสามารถขจัดไดโดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยให

หลากหลายข้ึน อยางไรก็ตามเม่ือกระจายความเส่ียงแลว นักลงทุนยังคงตองเผชิญกับความเส่ียงท่ี

เปนระบบอยู ซ่ึงตามทฤษฎีแลวเม่ือเกิดความเส่ียงข้ึน นักลงทุนจะตองการใหการลงทุนนั้นมี 

ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงในการลงทุนจึงเปนตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธกัน ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจะสามารถเห็นไดชัดเจน

จากตัวแบบ หรือ แบบจําลองทางการเงิน ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําไปสูการกําหนดราคาของ

หลักทรัพยในอนาคต และเพื่อท่ีนักลงทุนจะใชในการวางแผนและตัดสินใจลงทุนไดอยางถูกตอง 

แบบจําลองท่ีเปนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด คือ แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (Capital 

Asset Pricing Model: CAPM) ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีแสดงความสัมพันธของ อัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยวาข้ึนอยูกับปจจัยความเส่ียงของตลาดเพียงอยางเดียว (Single Factor Model) เปน

แบบจําลองท่ีใชแพรหลายในทางการเงิน และเปนพื้นฐานของหลายๆแบบจําลองในเวลาตอมา  

แตแบบจําลอง CAPM มีขอสมมุติฐานหลายประการ เชน ระบุวาเฉพาะความเส่ียงของตลาด 

(Market Risk) เทานั้นท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย และอยูภายใต

เงื่อนไขวาตลาดนั้นเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและอยูในภาวะดุลยภาพ ซ่ึงขอสมมุติฐานดังกลาวมัก

มีการโตแยงวาไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ หรือนาจะมีปจจัยอ่ืน ท่ีมีความสัมพันธกับ

อัตราผลตอบแทนนอกเหนือจากความเส่ียงของลาด Merton (1973) จึงเสนอทฤษฏี Multifactor 

CAPM ซ่ึงอยูบนพื้นฐานแนวคิดของ CAPM แตมีปจจัยท่ีตองพิจารณาเพิ่มข้ึน คือ ปจจัยความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกตลาด (Extra Market Source of Risk) และเปนท่ีมาของแบบจําลองท่ีไดรับ

ความนิยมอยางมากเชนเดียวกัน คือ แบบจําลอง Arbitrage Pricing Theory: APT ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย 

Ross (1976) โดยแบบจําลอง APT แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจัยความเส่ียงทาง

เศรษฐกิจตางๆ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย แตก็มีปญหาในเร่ืองของการกําหนดตัวแปร 

อีกท้ังแบบจําลองมีความออนไหวคอนขางมากตามภาวะเศรษฐกิจของแตละประเทศ 

กกกกกกกกFama and French (1992) มีแนวคิดวาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตามทฤษฎี APT นั้นมี

ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย แตจะไมกระทบโดยตรง จะมีผลกระทบตอปจจัย

ตางๆของธุรกิจ เชน ปจจัยขนาดของธุรกิจ (Size) ปจจัยหนี้สิน (Leverage) ปจจัยอัตราสวนรายได

ตอราคา (Earning/Price: E/P) และอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดหรือปจจัยมูลคา (Book 

to Market Ratio: B/M Ratio) ท้ังสองจึงนําปจจัยเหลานั้นมาทดสอบความสามารถในการอธิบาย

อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา มี 
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ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนไดดีท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมาของ Banz 

(1981) ซ่ึงพบวา นอกเหนือจากความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) ยังมีอีกปจจัย ไดแก ขนาดของ

กิจการท่ีวัดโดยมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Market Value of Equity) ท่ีมีผลกระทบกับอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยกลุมหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

สูงกวากลุมหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดใหญ และการศึกษาของ Stattman (1980) 

กกกกกกกกและ Rosenberg (1985) ท่ีพบวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

อเมริกา แปรผันตามอัตราสวนมูลคาทางทางบัญชีตอมูลคาตลาดของหุนสามัญ (Book-to-Market 

Value of Equity) Fama and French จึงพัฒนาแบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน 

(CAPM) ประยุกตเปนแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) โดยเพิ่มปจจัยเขาไปอีก 2 ปจจัย คือ 

ปจจัยขนาดของกิจการ (Size of the Firm) และ ปจจัยมูลคาหรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคา

ตลาด (Book-to-Market Ratio: B/M Ratio) ไดมีการนําแบบจําลองสามปจจัยไปใชศึกษาในตลาด

หลักทรัพยหลายๆประเทศ เชน การศึกษาของ Connor and Sehgal (2001), Charitou and 

Constantinidis (2004) และ Bilinski and Lyssimachou (2004) ไดทดสอบแบบจําลองสามปจจัย 

และ CAPM ในตลาดหลักทรัพยประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุน และประเทศสวีเดน ตามลําดับ ผล

การศึกษาพบวาแบบจําลองสามปจจัย สามารถอธิบายความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาด

หลักทรัพยไดดีกวาแบบจําลอง CAPM ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Fama and French 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้จึงใหความสนใจท่ีจะทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองสามปจจัย  

(3 Factor Model) ท่ีมีตอตลาดหลักทรัพยไทย ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการทดสอบความสัมพันธ

ระหวางความเส่ียงกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ

ชวยใหนักลงทุนเขาใจความสัมพันธของความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน วามีปจจัยความเส่ียง

ใดบางท่ีสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจเลือกลงทุน ผูศึกษาเลือกหลักทรัพยในกลุมดัชนี 

SET 50 มาเปนตัวแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจาก ประสพชัย พสนุนท และ

ปราณี นิลกรณ (2552) ไดกลาววา SET 50 เปนเคร่ืองมือวัดสภาวะของตลาดประเภทหนึ่ง ท่ีถูก

นํามาใชเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวอยางตอเนื่องของตลาดหลักทรัพย นักลงทุนมักให

ความสนใจบริษัทใน SET 50 เนื่องจากเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตามตลาดสูงและมีสภาพคลอง

ของการซ้ือขายสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET 50 มีมาก

เกินกวาคร่ึงหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของท้ังตลาดหลักทรัพย จึงเปน

ตัวสะทอนภาพรวมของตลาดไดอยางชัดเจน
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกกเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน

กลุมดัชนี SET 50 ซ่ึงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางความเส่ียง อันประกอบดวยความเส่ียงอัน

เนื่องมาจากตลาด ความเส่ียงอันเนื่องมาจากขนาด และความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราสวนมูลคา

ทางบัญชีตอมูลคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET 50 ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กกกกกกกก2. สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชเปนแนวทางสําหรับลงทุนในการวางแผน

ตัดสินใจ กระจายความเส่ียง หรือจัดสรรเงินทุนท่ีมีอยูในพอรทการลงทุน (Portfolio) อยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

นิยามศัพท์ 

กกกกกกกกความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) เปนความเส่ียงท่ีไม

สามารถควบคุมได และสงผลกระทบตอทุกๆหลักทรัพย เปนปจจัยซ่ึงทําใหเกิดความไมแนนอน

ของผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต หรือ การท่ีมูลคาของผลตอบแทนท่ีไดรับจริงแตกตาง

ไปจากผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดหวังไว โดยความเส่ียงท่ีเปนระบบประกอบไปดวย ปจจัยแรก คือ 

ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) ปจจัยท่ีสอง คือ ความเส่ียงจากขนาดของกิจการ (Size) และ

ปจจัยท่ีสาม คือ ความเส่ียงจากมูลคา หรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) 

กกกกกกกกอตัราผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Return) และ

ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expected Return) ของหลักทรัพย ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเปน

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนหลังจากความจริงไดเกิดข้ึนหรือไดรับผลตอบแทนนั้นแลว สวนผลตอบแทน

ท่ีคาดหวัง คือผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีนักลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต นั่นคือผลตอบแทน

ท่ีไดคาดคะเนไว ซ่ึงอาจจะเปนหรือไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว 

กกกกกกกกดัชนี SET Index (SET Index) หมายถึง ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เปนดัชนีท่ีสะทอนการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยท้ังหมด คํานวณจากหุนสามัญจด

ทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คํานวณโดยใชวิธีถวงน้ําหนักดวยมูลคาตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization Weighted) ดวยการเปรียบเทียบมูลคาตลาด ในวันปจจุบันของ
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หลักทรัพย (Current Market Value) กับมูลคาตลาดหลักทรัพยในวันฐานของหลักทรัพย (Bass 

Market Value) คือ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 

กกกกกกกกดัชนี SET 50 (SET 50 Index) หมายถึง ดัชนีราคาหุนท่ีใชแสดงระดับและความ

เคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญ 50 ตัวท่ีมีมูลคาตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคลองสูงอยาง

สมํ่าเสมอ สูตรและวิธีการคํานวณ เปนเชนเดียวกับการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ใชวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เปนวันฐาน ท้ังนี้จะมีการปรับรายช่ือหุนหรือหลักทรัพยท่ี

นํามาใชคํานวณทุก 6 เดือน 

กกกกกกกกหลกัทรัพย์ หมายถึง หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน ท่ีอยูในดัชนี SET 50 ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยกอนวันท่ี1 มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการเคล่ือนไหวของราคาอยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือน

มกราคม ป พ.ศ.2547 – เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2551 

กกกกกกกกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หมายถึง 

ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย มีการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อนําไปลงทุนในกิจการตางๆ 

ภายใตกฎ ระเบียบท่ีโปรงใส โดยเร่ิมดําเนินการซ้ือขายหลักทรัพยเม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 

กกกกกกกกแบบจําลองสามปัจจัย (3 Factor Model) หมายถึง แบบจําลองท่ีไดพัฒนาข้ึนจาก

แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (CAPM) โดยภายใตสมมติฐานของ แบบจําลองสาม

ปจจัยนั้น ปจจัยท่ีกําหนดความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) คือ ปจจัยความเส่ียงจากตลาด 

(Market Risk), ขนาดของกิจการ (Size) และอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ในกลุม

ดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลองสามปจจัย มีทฤษฎี 

แนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิ 

กกกกกกกกการวิเคราะหการลงทุนแบงไดเปนสองลักษณะ คือ การวิเคราะหทางดานเทคนิค 

(Technical Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหโดยอาศัยความเคล่ือนไหวของราคาในอดีต เพื่อ

คาดการณราคาของหลักทรัพยท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันหรือในอนาคต การวิเคราะหลักษณะท่ีสอง คือ 

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน เปนวิธีการวิเคราะห

หลักทรัพยแบบหนึ่ง ท้ังนี้การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน มุงเนนไปท่ีการประเมินมูลคาของหลักทรัพย

ในปจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ และราคาหลักทรัพยท่ีคาดวาจะขายไดใน

อนาคต โดยผลจากการวิเคราะหนี้ จะใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ คือ จะซ้ือหลักทรัพยนั้น หาก

พบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวต่ํากวามูลคาตามพื้นฐานท่ีคํานวณได และจะซ้ือหลักทรัพย

นั้น หากพบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห

ปจจัยพื้นฐานจะวิเคราะหถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ และผล

การดําเนินงาน รวมท้ังฐานะทางการเงินของบริษัทผูออกหุน (พรอนงค บุษราตระกูล 2548) 

นอกจากนี้ ขวัญฤทัย วชิรพันธสถิต ( 2550) ไดสรุปลักษณะของการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน กับการ

วิเคราะหทางดานเทคนิค ดังตอไปนี ้

กกกกกกกก1. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของราคา โดย

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานเพื่อวิเคราะหราคาสินคาชนิดนั้นๆ และ

คาดคะเนแนวโนมของราคาในอนาคต 

กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ

เสนอุปสงคและเสนอุปทาน ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของเสนอุปสงค ไดแก รายไดท่ีแทจริง 

จํานวนผูบริโภค รสนิยมผูบริโภค ราคาสินคาท่ีใชรวมกัน และเหตุการณท่ีผิดปกติหรือขาวลือ 
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กกกกกกกก3. ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของเสนอุปทาน ไดแก ความสามารถในการเก็บ

รักษาสินคา จํานวนผูผลิต ราคาของวัตถุดิบรวมท้ังข้ันตอนการผลิต ราคาของผลผลิตท่ีเกี่ยวของกัน 

และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

กกกกกกกก4. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนั้นตองมีการรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ขาว

การเมือง การคาดคะเนของผูซ้ือขายในตลาด  

 

กกกกกกกกแบบจําลองราคาหลักทรัพย Fama and French Three Factors Model เปนหนึ่งใน

แบบจําลองราคาหลักทรัพยประเภทการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน ท่ีมีความสามารถในการคาดการณ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เพื่อท่ีจะชวยใหสามารถท่ีจะเขาใจแนวคิดของแบบจําลอง Fama 

and French Three Factors Model จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทราบแนวคิดและท่ีมาของทฤษฎี

แบบจําลองราคาหลักทรัพยท่ีเกิดข้ึนกอนและถูกทาทายความสามารถโดยแบบจําลองราคา

หลักทรัพย Fama and French Three Factors Model ดังนี้ 

 

1. แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพย์ส่วนทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

กกกกกกกกSharp (1964), Lintner (1965) และ Mossin (1966) ไดนําทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของมาร

โควิทซ (Markowitz’s Portfolio Theory) มาประยุกตเปนทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย หรือ 

แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM) เพื่ออธิบาย

ถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยและกลุมหลักทรัพยในตลาดทุน จากคา

ความเส่ียงของหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยนั้น ขอสมมติฐานของทฤษฎีนี้ประกอบไปดวย 

 

กกกกกกกกขอสมมติฐานของแบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (CAPM) 

กกกกกกกก1. นักลงทุนมีจํานวนมาก การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนเพียงรายเดียวจะไมสงผล

กระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาด โดยนักลงทุนเปนผูรับราคา (Price Taker) ไมสามารถกําหนด

ราคาได 

กกกกกกกก2. นักลงทุนวางแผนและตัดสินใจลงทุนโดนคํานึงถึงชวงเวลาเพียง 1 ชวงตอไปนี้

เทานั้น อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในชวงเวลาขางหนาเปนตัวกําหนดการตัดสินใจของนัก

ลงทุน 

กกกกกกกก3. นักลงทุนสามารถใหกูยืมโดยปราศจากความเส่ียง และสามารถกูยืมโดยปราศจาก

ความเส่ียง โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate: Rf) มีระดับเทากันไมวาจะเปน
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การใหกูหรือเปนการกูยืม และอัตราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงของนักลงทุนทุกคนมีระดับ

เทากัน 

กกกกกกกก4. นักลงทุนสามารถทําการซ้ือขายดวยจํานวนเงินเทาใดก็ไดในราคาตลาดภายใต

ขอจํากัดของเงินลงทุน 

กกกกกกกก5. ไมมีภาษี (Taxes) และไมมีคาใชจายในการเปล่ียนมือ (Transaction Costs) ในการ

ซ้ือขาย 

กกกกกกกก6. นักลงทุนทุกคนมีการพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับรวมท้ังความ

เส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยเหมือนกันและเปนไปในลักษณะเดียวกัน (Homogeneous 

Expectations) โดยท่ีผูลงทุนมีลักษณะท่ีเรียกวา Risk Averter กลาวคือ กอนลงทุนจะเปรียบเทียบ

ระหวางผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Return) กับความเส่ียงของหลักทรัพย โดยจะเลือก

ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีระดับความเส่ียงท่ีต่ําท่ีสุด เม่ือหลักทรัพยเหลานั้นมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาด

วาจะไดรับเทากัน และจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือระดับความ

เส่ียงของหลักทรัพยเทากัน 

กกกกกกกก7. ตลาดทุนอยูในภาวะดุลยภาพ หมายถึงการลงทุนทุกประเภทใหอัตราผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมกับระดับความเส่ียง 

 

กกกกกกกกขอสมมติฐานเหลานี้กําหนดเพื่อใหทฤษฎีสามารถนํามาประยุกต และสามารถพิสูจนได

งายตามเงื่อนไขนั้น แมวาบางสมมติฐานอาจไมเปนไปตามขอเท็จจริงก็ตาม แบบจําลองนี้ไดจําแนก

องคประกอบของความเส่ียงท้ังหมด (Total Risk) จากการลงทุน ออกเปน 2 องคประกอบ คือ ความ

เส่ียงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk หรือ Diversifiable Risk) และ ความเส่ียงท่ีเปนระบบ 

(Systematic Risk หรือ Nondiversifiable Risk) โดยจะไมคํานึงถึงความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 

เนื่องจากแนวคิดท่ีวาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ สามารถขจัดออกไปไดเม่ือนักลงทุนถือหุนใน

จํานวนท่ีเพียงพอ 

กกกกกกกกการประเมินคาของสินทรัพยในแบบจําลอง จะเช่ือมโยงคาความเส่ียงท่ีเปนระบบ หรือ

ความเส่ียงท่ีไมสามารถกระจายได ซ่ึงเรียกวาคาสัมประสิทธ์ิเบตา (Beta Coefficient) กับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตองการ  
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กกกกกกกกสมการ CAPM คือ 

E(Rit) = Rft + βi [E(Rmt) – Rft] + εit 

กกกกกกกกโดย 

E(Rit) คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t 

Rft คือ อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk free rate) ณ เวลา t 

E(Rmt)  คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของกลุมหลักทรัพยตลาด 

βi คือ คาเบตาของหลักทรัพย i 

εit คือ คาความคลาดเคล่ือน (Residual term) ของหลักทรัพย i ณ เวลา t 

 

กกกกกกกกจากสมการจะเห็นวาแบบจําลอง CAPM ตองการจะส่ือวามีปจจัยเพียงปจจัยเดียวเทานั้น

ท่ีกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย นั้นคือ ความเส่ียงจากตลาด ( Market Risk) ถึงแม

แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน ( CAPM) จะชวยใหนักลงทุนเขาใจ ความสัมพันธ

ตางๆไดงายข้ึน และไดรับความนิยมเปนอยางมาก แตก็มีขอโตแยงวาขอสมมติฐาน ตามแบบจําลอง 

CAPM ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในทางปฏิบัติทําใหนักลงทุนบางกลุมมองวาแบบจําลอง CAPM 

อาจยังไมมีประสิทธิภาพพอ จึงไดมีการพิจารณาหาปจจัยความเส่ียงอ่ืนๆนอกเหนือจากความเส่ียง

จากตลาด (Market Risk) เชนแนวคิดของ Merton (1973) เสนอใหใชวิธีการแบบ CAPM แตอยูบน

พื้นฐานของปจจัยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกตลาด เรียกวา Multifactor CAPM และเปนท่ีมา

ของแบบจําลองท่ีไดรับความนิยมอยางมากเชนเดียวกันคือ แบบจําลอง APT ของ Ross (1976)  

กกกกกกกกนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยท่ีไดนําเสนอถึงคาผิดปกติตอแบบจําลอง CAPM ดังเชน ประสพ

ชัย พสุนนท ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และพิมพลดา เลิศพิชาลักษณ ( 2552) ไดศึกษาผลกระทบ

ของคาผิดปกติท่ีสงผลตอแบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยใชราคาปดของ

หลักทรัพยในหุนกลุมพลังงาน จํานวน 16 หลักทรัพย และดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET Index) ในการสรางแบบจําลอง ขอมูลท่ีใชในการวิจัยเปนขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบวา คาผิดปกติสงผลตอแบบจําลอง 

CAPM เห็นไดชัดจากดัชนีความเส่ียงท่ีเปนระบบ (คาสัมประสิทธ์ิ β) ของหลักทรัพย EASTW ท่ีมี

คาเปนลบ แตเม่ือคาผิดปกติถูกตัดออกแลว พบวาคาสัมประสิทธ์ิ β มีคามากกวา 0 
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2. แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์พหุปัจจัย (Multifactor CAPM) หรือ แบบจําลองการ

ประเมินราคาสินทรัพย์ทุนตามช่วงเวลา (Intertemporal CAPM: ICAPM) 

กกกกกกกกMerton (1973) มีแนวคิดวาการท่ี Markowitz’s Portfolio Theory และ CAPM พิจารณา

วานักลงทุนคํานึงถึงความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) เทานั้น อาจยังไมเหมาะสมและสอดคลอง

กับขอเท็จจริง ควรพิจารณาถึงปจจัยความเส่ียงอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกตลาด (Extra Market 

Source of Risk) ดวย จึงนําเสนอทฤษฎี Multifactor CAPM ซ่ึงอยูบนพื้นฐานแนวคิดของ CAPM 

โดยผลตอบแทนของผูลงทุนมาจาก 

กกกกกกกก1. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยตลาด (Market Risk)  

วัดโดยสวนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) 

กกกกกกกก2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ภายนอกตลาด 

 

กกกกกกกกสมการ ICAPM คือ 

E(Rp) = Rf + βp,m[E(Rm) - Rf] + βp,F1[E(RF1) - Rf) + β p,F2[E(RF2) - Rf]+…+ β p,Fk[E(RFk) - Rf] 

กกกกกกกกโดย 

E(Rp)   คือ  ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ portfolio 

E(Rm)   คือ  ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตอตลาด 

E(RFk)  คือ  ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของปจจัย k 

Rf  คือ ผลตอบแทนท่ีปราศจาความเส่ียง (risk free return) 

F1, F2, …Fk คือ  ปจจัยความเส่ียงท่ี 1 ถึง k 

K  คือ จํานวนความเส่ียง 

βp,m  คือ  ความออนไหวของ portfolio ตอตลาด 

β p,Fk  คือ  ความออนไหวของการลงทุน ตอปจจัยท่ี k 

 

กกกกกกกกโดย βp,F1[E(RF1) - Rf) + β p,F2[E(RF2) - Rf]+…+ β p,Fk[E(RFk) - Rf] คือ ความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนจากภายนอกตลาดท้ังหมด (total-extra market sources of risk) 

กกกกกกกกจากแบบจําลอง อธิบายไดวาในกรณีท่ีนักลงทุนพิจารณาปจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเกิด

จากภายนอกตลาดนอกเหนือจากความเส่ียงท่ีเกิดจากภายในตลาดแลว ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตอ

การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุน E(Rp) จะรวมผลตอบแทนท่ีเกิดจากสวนชดเชยความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนของแตละปจจัย นอกจากความเส่ียงของตลาด (Market Risk) เขาไปดวย 
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3. ทฤษฎกีารกาํหนดราคาอาร์บิทราจ (Arbitrage Pricing Theory: APT) 

กกกกกกกกทฤษฎี APT พัฒนาข้ึนโดย Ross (1976) มีแนวคิดเชนเดียวกับแนวคิดเร่ือง Multifactor 

CAPM วานอกเหนือจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในตลาด นักลงทุนควรพิจารณาความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายนอกตลาดดวย แนวคิดของ APT ไมไดระบุความสัมพันธกับกลุมหลักทรัพยตลาดอยาง

ชัดเจนอยาง CAPM แตใหตระหนักวามีความเส่ียงระดับมหภาคอยูหลายประเภท เชน ภาวะเงินเฟอ, 

การเติบโตของ GDP , การเปล่ียนแปลงทางการเมือง, การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ราคา

น้ํามัน ฯลฯ ท่ีอาจสงผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 

กกกกกกกกแบบจําลอง APT จะแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความ

เส่ียงระดับมหภาคหลายประเภท ซ่ึงอยูภายใตกฎการมีราคาเดียว (Law of One Price) โดยมี

สมมติฐานวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับดัชนีตางๆกลุมหนึ่ง 

โดยแตละดัชนีเปนตัวแทนปจจัยแตละปจจัย ซ่ึงมีอิทธิพลตอผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้น ภายใต

กฎการมีราคาเดียวผูลงทุนในตลาดจะซ้ือและขายหลักทรัพย โดยหลักทรัพยตางๆท่ีไดรับผลกระทบ

จากปจจัยหนึ่งในลักษณะท่ีเหมือนกัน ควรจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวเทากัน การซ้ือและขาย

เพื่อทํากําไรจากราคาท่ีแตกตางกันในแตละตลาด (Arbitrage) จนกระท่ังราคาหลักทรัพยเทากัน เปน

กระบวนการท่ีกอใหเกิดการกําหนดราคาของหลักทรัพย 

 

กกกกกกกกขอสมมติฐานของ APT 

กกกกกกกก1. ผลตอบแทนของหลักทรัพยสามารถอธิบายไดในรูปของฟงกช่ันเสนตรงโดยใชตัว

แบบกําหนดราคาจากปจจัย (Factor Model) 

กกกกกกกก2. หลักทรัพยท่ีมีอยูนั้น มีจํานวนเพียงพอท่ีจะขจัดความเส่ียงจากปจจัยเฉพาะกิจการ 

(Unsystematic risk) ออกไปไดหมด 

กกกกกกกก3. ตลาดอยูในภาวะดุลยภาพ 

 

กกกกกกกกสมการ APT คือ 

Rit = Et + bil δ1 + bi2δ2 +…+bikδk + εi 

กกกกกกกกโดย 

Rit คือ  อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย i ณ เวลา t 

Et  คือ  อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวจากหลักทรัพย i เม่ือปจจัยท้ัง n ปจจัยไมมี

การเปล่ียนแปลง 
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bil  คือ  อัตราการตอบสนองของอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย i เม่ือปจจัย

รวมตัวท่ี k มีการเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย 

δk  คือ ปจจัยรวมตัวท่ี k ท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนจากหลักทรัพยทุกหลักทรัพย ปจจัยรวมแตละปจจัยมีคาเฉล่ีย

เทากับศูนย 

 εI คือ ผลกระทบเฉพาะตัวท่ีมีตออัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย i 

ผลกระทบนี้มีคาเฉล่ียเทากับศูนย และขจัดไดโดยการกระจายการลงทุน 

 

กกกกกกกกอยางไรก็ตามทฤษฎี APT ยังมีปญหาคือ ทฤษฎีนี้ไมไดบอกถึงแนวทางในการกําหนด

วาปจจัยใดควรเปนปจจัยความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ หรือไมไดบอกแนวทางกําหนดคาชดเชยความเส่ียง

ท่ีชัดเจน ทําใหแบบจําลองมีความออนไหวมากในแตละชวงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกิจแตกตางกัน 

กลาวคือ ในแตละชวงเวลาตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยก็มีความ

แตกตางไปดวย 

 

4. แบบจําลองสามปัจจัย (3 Factor Model) 

กกกกกกกกFama and French (1992) มีแนวคิดวาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตามทฤษฎี  APT มี

ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยโดยทางออม คือ มีผลตอการดําเนินงานของกิจการ 

เชน มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของกิจการ ยอดขาย กําไร หนี้สิน ฯลฯ เปนตน ซ่ึงจะสงผลตอ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยอีกทอดหนึ่ง Fama and French จึงทําการวิจัยเชิงประจักษ เพื่อ

เสาะหาตัวแทน (Proxy) ของความเส่ียงท่ีเปนระบบ ท้ังสองพบขอสังเกตวา ขนาดของกิจการ (Size 

of the Firm) และ อัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Book to Market Ratio) ก็เปน

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เชนเดียวกับปจจัยความเส่ียงของตลาด 

(Market Risk) จึงไดนําเสนอแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) เพื่อทดสอบสมมติฐานหา

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอเสน SML หรือ เสนคาคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

สินทรัพยท่ีมีความเส่ียงใดๆ โดยมีสมมติฐานแรกเร่ิมวาความเส่ียงท่ีเปนระบบประกอบดวย 

กกกกกกกก1. คาเบตาของหลักทรัพยในแบบจําลอง CAPM ซ่ึงแสดงถึงปจจัยความเส่ียงของตลาด

ท่ีมีผลกระทบตอหลักทรัพย 

กกกกกกกก2. ขนาดของกิจการ (Size of the Firm) ซ่ึงหาไดจากมูลคาของบริษัทนั้นๆ (Market 

Value of Equity : ME) จากการศึกษาของ Banz (1981) พบวา นอกเหนือจากความเส่ียงของตลาด 

(Market Beta) ยังมีอีกปจจัย ไดแก ขนาดของธุรกิจ ท่ีมีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของ
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หลักทรัพย โดยในกลุมหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดเล็ก (ME ต่ํา) ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูง 

และกลุมธุรกิจขนาดใหญ (ME สูง) ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีต่ํา เนื่องจากธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กยอม

มีความเส่ียงมากกวาธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวา 

กกกกกกกก3. อัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Book to Market Ratio: B/M 

Ratio) จากการศึกษาของ Stattman (1980) และ Rosenberg (1985) พบวา อัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดของหลักทรัพย มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ถามูลคาตลาดใหญ

กวามูลคาบัญชี (B/M Ratio ต่ํา) แสดงใหเห็นวานักลงทุนคาดการณถึงอนาคตท่ีดี ศักยภาพหรือ

ความสามารถในการดําเนินงาน และสถานภาพทางการเงินท่ีดีของหลักทรัพยนั้น ส่ือถึงการ

คาดการณความเส่ียงท่ีนอย นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีต่ํา ในทางกลับกันหลักทรัพยท่ี

มี B/M Ratio สูง แสดงใหเห็นวานักลงทุนคาดการณถึงอนาคตท่ีไมดีของหลักทรัพยนั้น ท้ัง

ศักยภาพ ความสา มารถในการดําเนินงานและสถานภาพทางการเงิน ฯลฯ ส่ือถึงความเส่ียงท่ีมีมาก 

นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีสูง เพื่อใหสอดคลองกับความเส่ียงของหลักทรัพยนั้น  ๆ

กกกกกกกกFama and French ไดทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุม

หลักทรัพย (Portfolio) ท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบพบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน ไดแก มูลคาตลาดของหุน (Market Value of Equity: 

ME) และ อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดของหุน (Book to Market Ratio: B/M Ratio) โดย

พบวา ธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กและธุรกิจท่ีมี B/M Ratio สูง ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ีย ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แตไมพบความสัมพันธของคาเบตากับอัตรา

ผลตอบแทนตามท่ีตั้งสมมติฐานไว คือ หลักทรัพยท่ีมีคาเบตาสูง (มีความเส่ียงสูง) ไมไดใหอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย และหลักทรัพยท่ีมีคาเบตาต่ํา ไมไดใหอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต่ํากวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังท่ีสอง Fama and French (1993) ไดพัฒนาแบบจําลองสามปจจัย  

(3 Factor Model) บนพื้นฐานของการศึกษาท่ีผานมาซ่ึงไดกําหนดใหความเส่ียงท่ีเปนระบบ 

(Systematic Risk) ประกอบไปดวยสามปจจัย ไดแก ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) ขนาดของ

กิจการ (Size of the Firm) และ อัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Book to 

Market Ratio) เชนเดิม แตไดกําหนดรูปแบบสมการและวิธีการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน คือ 

กกกกกกกก1. ปจจัยแรก คือ คาชดเชยความเส่ียงอันเนื่องมาจากตลาด (Market Risk Premium) 

หาจาก อัตราผลตอบแทนของตลาด ลบดวยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 

(Rm- Rf) ซ่ึงปจจัยนี้เหมือนกับแบบจําลอง CAPM 
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กกกกกกกก2. ปจจัยท่ีสอง คือ คาชดเชยความเส่ียงอันเนื่องมาจากขนาด (Size Premium) สราง

ข้ึนโดย แบงหลักทรัพยเปน 2 กลุมตามขนาดคือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และกลุมหลักทรัพยท่ี

มีขนาดใหญ แลวคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของท้ัง  2 กลุม และนําคาอัตราผลตอบแทนท่ี

ไดจากกลุมหลักทรัพยขนาดเล็ก ลบคาอัตราผลตอบแทนท่ีไดจากกลุมหลักทรัพยขนาดใหญ จะได

ปจจัยตัวท่ีสอง เรียกวา อัตราผลตอบแทนสวนเกินของหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กกับหลักทรัพยท่ีมี

ขนาดใหญ (Return of Small Size Minus Return of Big Size: SMB) 

กกกกกกกก3. ปจจัยท่ีสาม คือ คาชดเชยความเส่ียงอันเนื่องมาจากมูลคา (Value Premium) สราง

ข้ึนโดย จัดกลุมหลักทรัพยตาม B/M Ratio โดยกลุมแรกเปนรอยละ 30 ของหลักทรัพยท้ังหมดท่ีมี

คา B/M Ratio สูงท่ีสุด (High B/M Ratio) กลุมท่ีสองเปนรอยละ 30 ของหลักทรัพยท้ังหมดท่ีมีคา 

B/M Ratio ต่ําท่ีสุด (Low B/M Ratio) หลังจากนั้นคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของท้ัง 2 

กลุมนํามาลบกัน จะไดปจจัยตัวท่ีสาม เรียกวา อัตราผลตอบแทนสวนเกินของหลักทรัพยท่ีมี 

B/M Ratio สูง กับหลักทรัพยท่ีมีB/M Ratio ต่ํา (Return of High B/M Ratio Minus Return of Low 

B/M Ratio) 

 

กกกกกกกกสมการแบบจําลองสามปจจัย คือ 

(Ri,t-Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi 

กกกกกกกกโดย 

Ri,t  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เดือนท่ี t 

Rf,t  คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 

Rm,t   คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด  เดือนท่ี t 

 ai  คือ คาคงท่ีของหลักทรัพย i (vertical axis intercept term for 

Stock i) 

bi, si, hi  คือ คาสัมประสิทธการถดถอย (Regression Coefficients) 

Rm.t – Rf,t คือ คาชดเชยความเส่ียงท่ีคาดหวังจากตลาด (Market Risk 

Premium) เดือนท่ี t 

SMBt คือ คาชดเชยความเส่ียงจากขนาด (Size Premium) คํานวณ

จากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียในกลุมหลักทรัพย

ของกิจการท่ีมีขนาดเล็ก และ กลุมหลักทรัพยของกิจการท่ีมี

ขนาดใหญ เดือนท่ี t 
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HMLt คือ คาชดเชยความเส่ียงจากมูลคา (Value Premium) คํานวณ

จากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียในกลุมหลักทรัพย

ของกิจการท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด

สูง และ กลุมหลักทรัพยของกิจการท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคา

ทางบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา เดือนท่ี t 

εi คือ คาความคาดเคล่ือน (เปนผลมาจากคาความแตกตาง

ระหวางอัตราผลตอบแทนจริงกับอัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการ

คาดการณในแตละชวงเวลา) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกCharitou and Constantinidis (2004) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยขนาด

ของกิจการและปจจัยอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยญ่ีปุน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองสามปจจัย 

โดยใชขอมูลราคาปด, ขนาด (Size) และอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ตั้งแต

ป ค.ศ.1992 – ค.ศ.2001 มาสรางพอรตการลงทุนตามแบบจําลอง ผลการศึกษาพบวาสัมประสิทธ์ิคา

เบตา, ขนาดของบริษัท และ B/M Ratio มีความสัมพันธอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมี

นัยสําคัญ โดยปจจัยขนาดสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทุกกลุมไดอยางมี

นัยสําคัญ สวน B/M Ratio เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอธิบายอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย

ทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กและ B/M Ratio ต่ํา 

กกกกกกกกBilinski and Lyssimachou (2004) ไดทดสอบแบบจําลองสามปจจัยกับหลักทรัพยท่ีอยู

ใน Stockholm Stock Exchange (StSE) ตั้งแตป ค.ศ.1982 – ค.ศ.2002 พบวา แบบจําลองสามปจจัย

สามารถอธิบายถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน StSE ไดอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ 

นอกเหนือจากสัมประสิทธ์ิคาเบตาแลว ควรมีอีก 2 ปจจัยไดแก ปจจัยดานขนาดของกิจการกับปจจัย

อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด ท่ีนํามาพิจารณาเพื่อหาความสัมพันธระหวางความเส่ียงท่ี

เปนระบบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยแบบจําลองสามปจจัยสามารถนํามาอธิบาย

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดแมนยํากวาแบบจําลอง CAPM 

กกกกกกกกConnor and Sehgal (2001) ไดทําการทดสอบแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) 

กับอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยอินเดีย พบวา ปจจัยตลาด (Beta) ปจจัยขนาด (Size) และ

ปจจัยดานมูลคา (Book to Market Factor) มีผลกระทบในตลาดหลักทรัพยอินเดีย และพบวาอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของแตละหลักทรัพย สามารถอธิบายไดดวยปจจัยท้ังสาม แตไมสามารถอธิบาย
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ไดดวยปจจัยตลาดเพียงอยางเดียว (ช้ีใหเห็นวาแบบจําลอง CAPM ไมสามารถอธิบายอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของแตละหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอินเดียไดอยางมีนัยสําคัญ) อีกท้ังพบวา

ปจจัยท้ังสามมีความเช่ือมโยงระหวางปจจัยความเส่ียงของหลักทรัพยในเร่ืองของรายได (Earning) 

กับผลตอบแทน (Return) ของหลักทรัพยแตละตัว 

กกกกกกกกFama and French (1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยหลายปจจัยในการอธิบายความผิดปกติ

ของราคาหลักทรัพย (Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies) จากการศึกษาท่ีผาน

มา Fama and French พบวา อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพย มีความสัมพันธกับลักษณะของ

ธุรกิจ เชน ขนาด (Size) รายไดตอราคา (Earning/Price) กระแสเงินสดตอราคา (Cash Flow/Price) 

อัตราสวนมูลคาท่ีตราไวกับมูลคาตลาด (Book to Market Equity) การเติบโตของยอดขายในอดีต 

(Past Sale Growth) อัตราผลตอบแทนระยะยาวท่ีผานมา (Long Term Past Return) และ อัตรา

ผลตอบแทนระยะส้ันท่ีผานมา (Short Term Past Return) ปจจัยตางๆเหลานี้ส่ือใหเห็นถึงอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยแตละตัว และเห็นไดชัดเจนวาไมสามารถอธิบายไดดวย

แบบจําลอง CAPM ซ่ึงเรียกวา ความผิดปกติของแบบจําลอง (Anomalies) นั่นเอง 

กกกกกกกกFama and French ( 1993) ไดทําการศึกษาอยางตอเนื่องถึงปจจัยความเส่ียงในอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยและพันธบัตร โดยไดกําหนดปจจัยความเส่ียงเปน 5 ปจจัยในตลาด

หลักทรัพยและตลาดพันธบัตร ไดแก สามปจจัยในตลาดหลักทรัพย คือ ปจจัยตลาด ปจจัยขนาด 

และปจจัยอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด สวนอีกสองปจจัยในตลาดพันธบัตร คือ 

ระยะเวลาการไถถอน และความเส่ียงปกติ ซ่ึงผลการศึกษา พบวาปจจัยท้ังหาท่ีสรางข้ึนสามารถ

อธิบายอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยและตลาดพันธบัตรไดอยางมีนัยสําคัญ  

และตลาดหลักทรัพยกับตลาดพันธบัตรมีความเช่ือมโยงกันผานทางความตองการกระจายความ

เส่ียงของนักลงทุน 

กกกกกกกกFama and French (1992) ไดศึกษาถึงความไมมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง CAPM 

ซ่ึงการศึกษาของท้ังสองพบวา การประมาณอัตราผลตอบแทนดวยแบบจําลอง CAPM โดยใชปจจัย

ตลาด ( Beta) เพียงอยางเดียว ไมสามารถใชคาดการณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ จึงไดทดลองนําปจจัยท่ีเขาคาดการณวานาจะสามารถ

อธิบายอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยไดดีกวาปจจัยในแบบจําลอง CAPM โดยไดนําปจจัย

ความเส่ียงทางเศรษฐกิจตามทฤษฎี APT ไดแก ปจจัยขนาดของกิจการ (Size) ปจจัยหนี้สิน 

(Leverage) ปจจัยอัตราสวนรายไดตอราคา (Earning/Price: E/P) และ ปจจัยอัตราสวนมูลคาทาง

บัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) มาทดสอบความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนเฉล่ียใน

ตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขนาดของกิจการ (Size) และ ปจจัย
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อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) มีความสามารถในการอธิบายอัตรา

ผลตอบแทนไดดีท่ีสุด จึงไดเพิ่มปจจัยท้ังสองปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานขนาด (Company Size 

Factor) และ ปจจัยทางดานมูลคา (Book to Market Factor) เขามาในสมการ CAPM ประยุกตเปน

แบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) และผลการศึกษาของ Fama and French ไดช้ีใหเห็นวา

แบบจําลองท่ีสรางข้ึนใหมสามารถใชคาดการณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ 

กกกกกกกกBanz (1981) มีแนวคิดวานอกเหนือจากความเส่ียงของตลาด (Market Beta) ตามทฤษฎี 

CAPM ยังมีอีกปจจัย คือ ขนาดของกิจการ (Size) ท่ีมีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย จึงทดสอบโดยจัดกลุมหลักทรัพยท่ีอยูใน NYSE ตั้งแตป ค.ศ. 1936 – 1975 เปน 25 กลุม 

ตามมูลคาตลาด (ขนาดของกิจการ) แลวหาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

กับขนาดของกิจการ (Size) พบวา ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ โดยหลักทรัพยของธุรกิจขนาดเล็กใหอัตราผลตอ บแทนเฉล่ียสูงกวา

หลักทรัพยของธุรกิจขนาดใหญ 

กกกกกกกกจริญญา บาลสุข (2547) ไดศึกษาเร่ืองการทดสอบแบบจําลองสามปจจัยกับหลักทรัพย

กลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลราคาปดรายสัปดาห เร่ิม

ศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ.2546 เปนเวลา 5 ป เพื่อเปนตัวแทนของ

อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย และใชขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตัวแทน

ของอัตราผลตอบแทนจากตลาด และใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญในประเทศ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มาหาคาเฉล่ีย

เพื่อเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา 

แบบจําลองสามปจจัย ใหคา R2 สูงกวาแบบจําลอง CAPM แสดงใหเห็นวาแบบจําลองสามปจจัย 

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดแมนยํากวาแบบจําลอง 

CAPM 

กกกกกกกกขวัญหลา จันทะพันธ (2546) ไดศึกษาเร่ืองความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย 

ในกลุมส่ือสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศึกษาจํานวน 4 หลักทรัพย คือ Advance Info 

Service, Shin Sattelite, Telecom Asia และ United Communication โดยใชแบบจําลองการประเมิน

ราคาสินทรัพยสวนทุน (CAPM) และแบบจําลองสามปจจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวาง

ผลตอบแทนและความเส่ียงโดยใชคาสถิติอยางงาย ใชขอมูลราคาปดรายสัปดาหของหลักทรัพย

จํานวน 4 หลักทรัพยในกลุมส่ือสาร ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2541 ถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2545 รวม 
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261 สัปดาห มาคํานวณหาความเส่ียงและผลตอบแทน โดยใชคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 

เดือน ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง ผลการวิเคราะห

พบวาทุกหลักทรัพยท่ีทําการศึกษาอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา

ใหผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาด ณ ระดับความเส่ียงท่ีเทากับความเส่ียงของตลาด

หลักทรัพย กลาวคือตลาดหลักทรัพยมีราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน (Undervalue) โดยแบบจําลองสาม

ปจจัยใหผลท่ีคอนขางแมนยํามากกวา เนื่องจากแบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน 

(CAPM) เพียงอยางเดียวไมสามารถอธิบายรูปแบบการตั้งราคาหลักทรัพยท้ังหมดได 

วีระ ชวลิต (2543) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลอง CAPM และ APT ในการอธิบาย

ความสามารถในการทํานายผลตอบแทนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2553 

– 2543 โดยไดแบงการศึกษาออกเปนสองชวงเวลา คือ กอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  

ผลการศึกษาพบวาแบบจําลอง APT สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยในประเทศ

ไทยไดดีกวาแบบจําลอง CAPM ท้ังสองชวงเวลา 

 กกกกกกกกนันทิยา จันทรถิระติกุล (2541) ไดทําการทดสอบทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย 

(Arbitrage Pricing Theory) โดยวิธีสรางตัวแปรจากวิธีวิเคราะหตัวประกอบ ซ่ึงวิธีนี้มีวัตถุประสงค

ท่ีจะคนหาโครงสรางท่ีแฝงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการทดสอบพบวามีปจจัยอยู 

2 ปจจัยท่ีสามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยได แตท้ังสองปจจัยนี้ยังไม

สามารถระบุไดวาประกอบจากอะไร นอกจากนั้นผลการทดสอบพบวา จํานวนปจจัยท่ีอธิบาย

ผลตอบแทนหลักทรัพยจะเปล่ียนแปลงไปเม่ือตัวอยางขอมูลเปล่ียนไป ดังนั้นจะเห็นไดวาทฤษฎี

กําหนดราคาหลักทรัพยท่ีมีความยืดหยุนมากกวาตัวแบบกําหนดราคาสินทรัพย Capital Asset 

Pricing Model: CAPM เนื่องจากในทฤษฎีกําหนดราคาหลักทรัพยระบุวาปจจัยท่ีอธิบาย

ผลตอบแทนหลักทรัพยมีไดมากกวาหนึ่งปจจัย 

กกกกกกกกทศพร โสภณเสถียรสุข (2540) ไดทําการทดสอบและคนหา Asset Pricing Model ท่ี

เหมาะสมกับขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการทดสอบ Asset Pricing Model 

สําหรับศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักลงทุน และใชในการคาดการณราคาหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาท้ังหมด 4 แบบจําลองคือ (1) Time Separable Model (2) 

Able’s Model with a Consumption Externality (3) Time Non Separable Model (4) The 

Consumption Based Recursive Utility Model ทําการทดสอบแตละแบบจําลอง โดยใช 2 วิธีคือ 

Hansen Jagannathan Volatility Bounds และ Hansen Jagannathan Specification Error Test และ
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จากการทดสอบดวยวิธีท่ี 1 พบวากราฟของแบบจําลองท่ี 4 ตัดกับเสนขอบเขตท่ีสรางข้ึนเพียง

แบบจําลองเดียว ซ่ึงอธิบายไดวา การบริโภคของนักลงทุนชอบท่ีจะแกปญหาความไมแนนอนของ

รายไดท่ีจะไดโดยเร็ว และยังคงสนใจการบริโภคขามเวลา และจากการทดสอบดวยวิธีท่ี 2 พบวา

แบบจําลองท่ี 4 มีคาความผิดพลาดนอยท่ีสุด ซ่ึงสามารถบอกไดวาพฤติกรรมการชอบความเส่ียง

ของนักลงทุนไทย และเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมความตองการผลตอบแทนจากหลักทรัพยกับความ

ตองการบริโภคระหวางชวงเวลา 

กกกกกกกกจากงานศึกษาท่ีผามาจะพบวาปจจัยตลาดเพียงปจจัยเดียวในแบบจําลอง CAPM ไม

เหมาะสมในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และแบบจําลอง APT แมจะอธิบายได

ดีกวาแบบจําลอง CAPM แตก็ไมสามารถระบุตัวแปรท่ีแนนอนไดข้ึนอยูกับภาวการณทางเศรษฐกิจ 

ในป ค.ศ. 1992 Fama and French ไดศึกษาถึงความไมมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง CAPM ซ่ึง

การศึกษาของเขาพบวาการประมาณอัตราผลตอบแทนดวยแบบจําลอง CAPM ซ่ึงใชปจจัยตลาด 

(Beta) เพียงอยางเดียว ไมสามารถใชคาดการณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ Fama and French จึงไดทดลองนําปจจัยท่ีเขาคาดการณ

ไววานาจะสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยไดดีกวาปจจัยในแบบจําลองราคา

หลักทรัพย CAPM คือ ปจจัยทางดานขนาด (Company Size Factor) และปจจัยทางดานมูลคา (Book 

to Market Factor) เขามาอยูในสมการ CAPM ซ่ึงตอมาเรียกวา Three Fama French Factor ผล

การศึกษาของ Fama and French ช้ีใหเห็นวาสามารถนําแบบจําลองท่ีสรางข้ึนใหมมาใชการ

คาดการณอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ และ  

Fama and French ก็ไดทําการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อช้ีใหเห็นถึงขอบกพรองของแบบจําลอง CAPM 

และ APT และพิสูจนใหเห็นวาแบบจําลองท่ีพวกเขาสรางข้ึนมีความสามารถในการอธิบายอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดการณของหลักทรัพยไดจริง 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาอิสระเร่ือง การทดสอบแบบจําลอง Fama-French Three Factor Model ใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังตอไปนี ้

 

วธีิการศึกษา 

 

1. ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกก1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

กกกกกกกกเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาความสัมพันธระหวางความเส่ียง อัน

ประกอบดวยความเส่ียงอันเนื่องมาจากตลาด ความเส่ียงอันเนื่องมาจากขนาด และความเส่ียงอัน

เนื่องมาจากอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีอยูใน

กลุมดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง  Fama-French ในชวง

เวลาตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 

กกกกกกกก1.2 ขอบเขตประชากร 

กกกกกกกกประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ หลักทรัพยท่ีอยูในกลุมดัชนี SET 50 โดยจดทะเบียน

ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการซ้ือขายอยูใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 5 ป ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือน

ธันวาคม พ.ศ.2551 

 

2. วธีิการศึกษา 

กกกกกกกกวิธีการศึกษาจะแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ีหนึ่งเปนการอธิบายถึงขอมูลและ

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา สวนท่ีสองเปนการอธิบายแบบจําลองสามปจจัยและท่ีมาของตัวแปร

และในสวนท่ีสามจะเปนวิธีการทดสอบแบบจําลอง ดังนี ้

กกกกกกกก2.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 

กกกกกกกกการศึกษานี้ ใชขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีใช

ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย
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2.1.1 ขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยในกลุมดัชนี Set 50 ท่ีอยูในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2547 ท่ีไดมีการซ้ือขายและมีการเคล่ือนไหวของราคาอยางตอเนื่องในชวงเวลาตั้งแต 

1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมท้ังส้ิน 60 เดือน โดยรวบรวมจากฐานขอมูล

ออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( 2552)  

  2.1.2 อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนรายเดือนของ

ดัชนี Set 50 โดยรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)  

  2.1.3 ขอมูลอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) โดยใชอัตรา

ดอกเบ้ียเฉล่ียรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป ซ่ึงรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลนของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (2552) 

  2.1.4 ขอมูลขนาดของกิจการ (Size) ของหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมดัชนี SET 50 โดย

ใชขอมูลมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Market Valve) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของป พ.ศ. 2546 – 2550 

(ปท่ี t-1) เพื่อจัดแบงกลุมหลักทรัพยในป พ.ศ. 2547 – 2551 (ปท่ี t) โดยรวบรวมจากฐานขอมูล

ออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)  

  2.1.5 ขอมูลอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ของหลักทรัพยท่ี

อยูในกลุมดัชนี Set 50 โดยใชขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของป พ.ศ. 2546 – 2550 (ปท่ี t-1) เพื่อ

จัดแบงกลุมหลักทรัพยในป พ.ศ. 2547 – 2551 (ปท่ี t) โดยรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลนของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)  

  2.1.6 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีหรืองานวิจัยตางๆ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก

หนังสือ เอกสาร วารสาร แหลงขอมูลออนไลนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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กกกกกกกก2.2 แบบจําลองสามปจจัย และท่ีมาของตัวแปร 

กกกกกกกกสมการของแบบจําลองFama-Frensh คือ  

(Ri,t-Rf,t) = ai + bi (Rm,t– Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi 

กกกกกกกกโดย 

Ri,t คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เดือนท่ี t 

Rf,t คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 

Rm,t คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด เดือนท่ี t 

ai คือ คาคงท่ีของหลักทรัพย i (Vertical Axis Intercept Tern for Stock i)  

bi, si, hi คือ  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficients) ของหลักทรัพย 

i 

Rm,t – Rf,tคือ คาชดเชยความเส่ียงจากตลาด (Market Risk Premium) เดือนท่ี t 

SMBt คือ คาชดเชยความเส่ียงจากขนาด (Size Premium) คํานวณจากผลตาง

ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียในกลุมหลักทรัพยของกิจการขนาดเล็ก 

และ กลุมหลักทรัพยของกิจการขนาดใหญ เดือนท่ี t 

 

HMLt คือ คาชดเชยความเส่ียงจากมูลคา (Value Premium) คํานวณจากผลตาง

ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียในกลุมหลักทรัพยของกิจการท่ีมีมูลคา

ของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดสูง และ กลุมหลักทรัพยของ

กิจการท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา เดือนท่ี t 

εi คือ คาความคลาดเคล่ือน 

 

กกกกกกกกจากสมการแสดงอยูในรูปสมการถดถอย โดยแบบจําลองสามปจจัยกําหนดใหอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับสามตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทน

ของตลาด (Market Effect: Rm,t) อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กลบดวย

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (Size Effect: SMBt) และอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมีคา B/M Ratio สูง ลบดวยอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุม

หลักทรัพยท่ีมีคา B/M Ratio ต่ํา (Value Effect: HMLt) 

 

 

 



23 

 

 

การได้มาของตัวแปรทีอ่ยู่ในสมการ 

 

กกกกกกกก1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i 

Ri,t  =  [(Pt – Pt-1) / Pi,t-1] × 100 

กกกกกกกกโดย 

  Ri,t  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เดือนท่ี t 

Pi,t คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย i เดือนท่ี t 

Pi,t-1 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย i เดือนท่ี t-1 

 

กกกกกกกก2. อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยตลาด Rmt 

Rm,t  =  [(Pm,t – Pm,t-1)/ Pm,t-1]×100 

กกกกกกกกโดย 

  Rm,t  คือ อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยตลาด เดือนท่ี t 

Pm,t คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยตลาด เดือนท่ี  t 

Pm,t-1 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยตลาด เดือนท่ี t-1 

 

กกกกกกกก3. อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงคํานวณจากอัตราดอกเบ้ีย

เฉล่ียรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป 

กกกกกกกก4. อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กลบดวยอัตราผลตอบแทน

เฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (SMBt) และ อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมี

คา B/M Ratio สูง ลบดวย อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยท่ีมีคา B/M Ratio ต่ํา (HMLt) 

สามารถหาไดดังนี้ 
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การสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ (Portfolio formation) 

 

กกกกกกกกข้ันแรก: นําหลักทรัพยทุกตัวจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจัดลําดับตาม

ขนาดของมูลคาตามราคาตลาด (Market Value of Equity) ใชขอมูลของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 – 

2550 (ปท่ี t-1) จัดแบงกลุมหลักทรัพยในปท่ีทําการศึกษา คือ ป พ.ศ.2547 – 2551 (ปท่ี t) ใช 

คามัธยฐาน (Median Size) เพื่อแบงหลักทรัพยเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีมีขนาดเล็ก (Small: S) และ 

กลุมท่ีมีขนาดใหญ (Big: B) 

กกกกกกกกข้ันท่ีสอง: นําหลักทรัพยท่ีไดจากการแบงกลุมในข้ันแรกมาจัดเรียงใหมตาม

อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ใชขอมูลของเดือนธันวาคมธันวาคม พ.ศ.

2546 – 2550 (ปท่ี t-1) จัดแบงกลุมหลักทรัพยในปท่ีทําการศึกษา คือ ป พ.ศ.2547 – 2551 (ปท่ี t) ใช

เปอรเซ็นไทลเพื่อแบงหลักทรัพยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ีมี B/M Ratio ต่ํา (ต่ํากวาเปอรเซ็นไทลท่ี 

30) กลุมท่ีมี B/M Ratio อยูในชวงกลาง (เปอรเซ็นไทลท่ี 30-70) และกลุมท่ีมี B/M Ratio สูง (สูง

กวาเปอรเซ็นไทลท่ี 70) 

กกกกกกกกข้ันท่ีสาม: สรางกลุมหลักทรัพยข้ึนมา 6 กลุม ตามการคาบเกี่ยวกันของกลุม

หลักทรัพยท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนท่ีหนึ่งและสอง 

 

กกกกกกกกไดเปนกลุมหลักทรัพย (Portfolio) 6 กลุม ดังนี้ 

กกกกกกกก1)  S/L group  คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และ B/M Ratio ต่ํา 

กกกกกกกก2)  S/M group คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และ B/M Ratio ระดับกลาง 

กกกกกกกก3)  S/H group คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และ B/M Ratio สูง 

กกกกกกกก4)  B/L group คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และ B/M Ratio ต่ํา 

กกกกกกกก5)  B/M group คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และ B/M Ratio ระดับกลาง 

กกกกกกกก6)  B/H group คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และ B/M Ratio สูง 

 

การได้มาของตัวแปร SMB กบั HML 

กกกกกกกกSMB (Small Minus Big) แทนปจจัยความเส่ียงของสวนตางของอัตราผลตอบแทนท่ี

เกี่ยวกับขนาด (Size Effect) ซ่ึง SMB จะมีความแตกตางกันในแตละเดือนระหวางอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมขนาดเล็ก (S/L, S/M และ S/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมขนาด

ใหญ (B/L, B/M และ B/H) 
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กกกกกกกกโดยจากสมมติฐานท่ีคาดการณไว หลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กหรือหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตาม

ราคาตลาด (Market Value หรือ Market Equity) ต่ําจะใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูง สวน

หลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญหรือมูลคาตลาดสูง จะใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีต่ํา เนื่องจากธุรกิจท่ีมี

ขนาดเล็กยอมมีความเส่ียงมากกวาธุรกิจท่ีมีขนาดใหญกวา นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ี

สูงกวาจากการลงทุนในธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก คํานวณโดยหาผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉล่ียราย

เดือนในกลุมหลักทรัพยขนาดเล็กกับกลุมหลักทรัพยขนาดใหญ ดังนี ้

 

SMB = Small Minus Big 

  = Average returns of Small size minus Big size 

  = 1/3 * (S/L + S/M + S/H) – 1/3 * (B/L + B/M + B/H) 

 

กกกกกกกกHML (High Minus Low) แทนปจจัยความเส่ียงของสวนตางของอัตราผลตอบแทนท่ี

เกี่ยวเนื่องกับอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาด (Book to Market Value Effect) HML จะมีความ

แตกตางกันในแตละเดือน ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยสองกลุมท่ีมีคา B/M Ratio 

สูง (S/H และ B/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสองกลุมหลักทรัพยท่ีมีคา B/M Ratio ต่ํา (S/L 

และ B/L) 

กกกกกกกกโดยท่ีถามูลคาตลาดใหญกวามูลคาตามบัญชี หรือคา B/M Ratio มีคาต่ํา แสดงใหเห็นวา

นักลงทุนคาดการณถึงอนาคตท่ีดี ศักยภาพหรือความสามารถในการดําเนินงานและสถานภาพ

ทางการเงินท่ีดีของหลักทรัพยนั้น ซ่ึงอาจจะส่ือไดถึงการคาดการณความเส่ียงท่ีนอยลง นักลงทุนจึง

คาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีต่ํา ในทางกลับกันหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตลาดนอยกวาหรือใกลเคียงกับ

มูลคาบัญชี หรือ B/M Ratio มีคามาก แสดงใหเห็นวานักลงทุนคาดการณถึงอนาคตท่ีไมดีของ

หลักทรัพยนั้น ท้ังทางดานศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงาน สถานภาพทางการเงิน ฯลฯ 

เปนตน ซ่ึงส่ือใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีมีมาก นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีสูง เพื่อให

สอดคลองกับความเส่ียงของหลักทรัพยนั้นๆ คํานวณโดยหาผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉล่ียราย

เดือนในกลุมหลักทรัพยท่ีมี B/M Ratio สูง กับกลุมหลักทรัพยท่ีมี B/M Ratio ต่ํา ดังนี ้

 

HML = High Minus Low 

  = Average returns of High B/M ratio minus Low B/M ratio 

  = 1/2 * (S/H + B/H) – 1/2 * (S/L + B/L) 
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กกกกกกกก2.3 การทดสอบแบบจําลองสามปจจัย 

กกกกกกกกทดสอบแบบจําลองสามปจจัย กับกลุมตัวอยางตามสมการ 

(Ri,t-Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi 

 

กกกกกกกกใชวิธีการถดถอย (Regression Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) ซ่ึงเปนอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย กับตัวแปรอิสระ (Independent 

Variable) 3 ตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด (Market Return), ขนาดของกิจการ (Size) และ

อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ซ่ึงคาท่ีไดจากการวิเคราะห คือ คาคงท่ี ai 

และสัมประสิทธ์ิของการถดถอย (Regression Coefficients) bi, si, hi โดยจะนําไปเปรียบเทียบกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว คือ 

 

กกกกกกกก1. ทดสอบคา ai ท่ีประมาณไดจากสมการถดถอย ถาแบบจําลองมีความเหมาะสมและ

สามารถใชอธิบายอัตราผลตอบแทนไดอยางมีนัยสําคัญแลว คา ai ท่ีไดตองมีคาเทากับศูนยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ในการทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการทดสอบ 

 

  โดยมีสมมติฐานคือ 

H0 : ไมมีปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน  

H1 :  มีปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน 

  หรือ H0 :  ai = 0 

H1 :  ai ≠ 0 

 

กกกกกกกก2.  ทดสอบคา bi ท่ีไดจากการคํานวณ โดยคา bi ท่ีไดตองมีคาไมเทากับศูนย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เพราะถาคา  bi เทากับศูนยแสดงวาอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน แตถา bi ไมเทากับศูนยอัตราผลตอบแทน

ของตลาดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยได ในการ

ทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการทดสอบ 
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  โดยมีสมมติฐานคือ 

H0: อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ

อัตราผลตอบแทนของตลาด  

H1: อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด  

หรือ H0 :  bi = 0 

H1 :  bi ≠ 0 

 

กกกกกกกก3. ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ SMB ท่ีไดจากการคํานวณ โดยคา si ท่ีไดตองมีคาไม

เทากับศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะถาคา si เทากับศูนยแสดงวา ขนาดของกิจการกับอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน แตถา si ไมเทากับศูนยแสดงวาขนาดของ

กิจการสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยได ในการ

ทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการทดสอบ 

  

  โดยมีสมมติฐานคือ 

H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ

ขนาดของกิจการ  

H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาด

ของกิจการ  

หรือ H0 : si = 0 

H1 : si ≠ 0 

 

กกกกกกกก4. ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ HML ท่ีไดจากการคํานวณ โดยคา hi ท่ีไดตองมีคาไม

เทากับศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะถาคา hi เทากับศูนยแสดงวา อัตราสวนมูลคาหุนตาม

บัญชีตอมูลคาตลาดกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน แตถา hi ไม

เทากับศูนยแสดงวาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยได ในการทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการ

ทดสอบ 
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  โดยมีสมมติฐานคือ 

H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ

อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด  

H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวน

มูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด 

หรือ H0 : hi = 0 

H1 : hi ≠ 0 

 

กกกกกกกก5.  การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการตัดสินในพหุคูณ (Multiple Coefficient of 

Determination: r2) การวิเคราะหหาคา r2 เพื่อพิจารณาวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระตาม

แบบจําลองสามปจจัย ซ่ึงไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาด (Market Return), ขนาดของกิจการ 

(Size) และ อัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) มีความสามารถในการอธิบาย

การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามหรืออัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไดดีเพียงใด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยในดัชนี SET 50 ซ่ึงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช

แบบจําลอง Fama-French โดยไดแบงสวนของการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดังตอไปนี ้

 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหโดยใชขอมูลรวมท้ังหมดเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย 

กกกกกกกก1.1 การสรุปจํานวนขอมูลท่ีใชในการประมวลผล 

กกกกกกกก1.2 การวิเคราะหขอมูล 

 

ส่วนที ่2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ตามสมการของแบบจําลอง Fama-French  

ประกอบดวย 

กกกกกกกก2.1 ผลการจัดกลุมหลักทรัพยตามวิธีการของ Fama และ French 

กกกกกกกก2.2 วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Correlation Analysis) 

กกกกกกกก2.3 การทดสอบแบบจําลองสามปจจัย โดยการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression 

Analysis) 

 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหโดยใชขอมูลรวมท้ังหมดเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย 

กกกกกกกก1.1 การสรุปจํานวนขอมูลท่ีใชในการประมวลผล 

 

กกกกกกกกการวิจัยนี้ใชขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนี SET 50 วันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2551 (ตารางท่ี 4-1) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 5 ป 

รวมท้ังส้ิน 60 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2551 มา

คํานวณหาอัตราผลตอบแทน 
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ตารางที ่1 แสดงจํานวนหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนี SET 50 

 

ลาํดับ

ที ่
หลกัทรัพย์ ช่ือภาษาไทย ประเภทของธุรกจิ 

1 ADVANC บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สื่อสาร 

2 AOT บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส 

3 BANPU บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

4 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

5 BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

6 BEC บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ 

7 BECL บริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจจิสติกส 

8 BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) การแพทย 

9 BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) การแพทย 

10 BIGC บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พาณิชย 

11 CCET 
บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 
ช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส 

12 CPALL บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) พาณิชย 

13 CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 

14 CPN บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

15 DELTA 
บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
ช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส 

16 DTAC 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

17 EGCO บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

18 ESSO บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
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ตารางที ่1 แสดงจํานวนหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนี SET 50 (ตอ) 

 

ลาํดับ

ที ่
หลกัทรัพย์ ช่ือภาษาไทย ประเภทของธุรกจิ 

19 GLOW บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

20 HANA บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จํากัด (มหาชน) 
ช้ินสวน

อิเล็คทรอนิกส 

21 IRPC บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

22 ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 
พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

23 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

24 KSL บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม 

25 KTB ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

26 LH บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 
พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

27 MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) พาณิชย 

28 MBK บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

29 MCOT บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ 

30 MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม 

31 PS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

32 PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส 

33 PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

34 PTTAR 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด 

(มหาชน) 

พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
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ตารางที ่1 แสดงจํานวนหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนี SET 50 (ตอ) 

 

ลาํดับ

ที ่
หลกัทรัพย์ ช่ือภาษาไทย ประเภทของธุรกจิ 

35 PTTCH บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ปโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ 

36 PTTEP 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 

พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

37 RATCH บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

38 SCB ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

39 SCC บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง 

40 SCCC บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง 

41 SCIB ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

42 TCAP บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

43 THAI บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส 

44 TMB ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 

45 TOP บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

46 TPC บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
ปโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ 

47 TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง 

48 TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส 

49 TTW บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

50 TUF บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม 

 

   ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, จํานวนหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนี SET 50 (2552). [Online]. 

กAccessed 5 November 2009. Available from http://www.setsmart.com/ism_securitytable.jsp 
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ตารางที ่2 แสดงคาทางสถิติของกลุมหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547- 

  ธันวาคม พ.ศ.2551 

 

Descriptive 

Statistics 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

สูงสุด 

(Max) 

ตํ่าสุด 

(Min) 

Market Cap 

(ล้านบาท) 
80,845.62 1,059,182.84 6,097.26 

Book Value 

(ล้านบาท) 
40,758.18 405,090.09 1,955.82 

Book to Market 

(เท่า) 
0.71 4.55 0.10 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา กลุมหลักทรัพยมีมูลคาตลาดเฉล่ียเทากับ 80,845.62 ลานบาท 

หลักทรัพยท่ีมีมูลคาสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ 

1,059,182.84 ลานบาท และ หลักทรัพยท่ีมีมูลคาต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ 6,097.26 ลานบาท 

กกกกกกกกมูลคาตามบัญชีของกลุมหลักทรัพย มีคาเฉล่ียเทากับ 40,758.18 ลานบาท หลักทรัพยท่ีมี

มูลคาตามบัญชีสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 

405,090.09 ลานบาท และหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตามบัญชีต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 1,955.82 ลานบาท 

กกกกกกกกอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดของกลุมหลักทรัพย มีคาเฉล่ียเทากับ 0.71 

หลักทรัพยท่ีมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 4.55 และ หลักทรัพยท่ีมี

อัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 

โดยมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 0.10 
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กกกกกกกก1.2 การวิเคราะหขอมูล 

กกกกกกกกจากขอมูลท่ีใชในการศึกษา สามารถวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของตลาดและอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย ดังตอไปนี ้

 

ตารางที ่3 แสดงขอมูลอัตราผลตอบแทนของตลาดและกลุมหลักทรัพยป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 

 

อตัราผลตอบแทนของตลาดและกลุ่มหลกัทรัพย์ (%) 

ปี  เฉลีย่ สูงสุด ตํ่าสุด 

2547 Rm 0.15 6.66 -8.45 

 Rf 4.35 5.95 3.56 

 Rp 1.24 35.00 -9.35 

2548 Rm -0.41 6.63 -8.35 

 Rf 5.27 5.52 4.85 

 Rp 0.04 35.30 -25.95 

2549 Rm 1.94 10.15 -6.94 

 Rf 4.19 4.87 3.42 

 Rp 1.24 35.00 -9.35 

2550 Rm -5.38 11.31 -35.92 

 Rf 4.26 5.40 3.48 

 Rp -5.61 71.56 -2.65 

2551 Rm 3.80 13.08 -4.54 

 Rf 2.87 3.64 2.34 

 Rp 4.29 52.47 -2.95 

2547 - 2551 Rm 0.02 13.08 -35.92 

 Rf 4.19 5.95 2.34 

 Rp 0.24 71.56 -25.95 
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กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm) หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณจากขอมูลดัชนี

ของตลาดคํานวณจาก [(SET 50 Index ณ ราคาปดตลาด – SET 50 Index ในเดือนทําการกอน)/SET 

50 Index ในเดือนทําการกอน] x 100 

กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย (Rp) หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณจาก

ขอมูลดัชนีของกลุมหลักทรัพยตัวอยาง คํานวณจาก [(ราคาปดของหลักทรัพย – ราคาปดของ

หลักทรัพยในเดือนทําการกอน)/ราคาปดของหลักทรัพยในเดือนทําการกอน]x 100 

กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) หมายถึง อัตราผลตอบแทน

ท่ีคํานวณจากคาเฉล่ียรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนของตลาดรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม ป 

2547 – เดือนธันวาคม ป 2551 พบวา อัตราผลตอบแทนตลาดเฉล่ียคิดเปน 0.02% อัตราผลตอบแทน

ตลาดสูงสุดคิดเปน 13.08% และมีอัตราผลตอบแทนตลาดต่ําสุดคิดเปน -35.92% อัตราผลตอบแทน

ของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate)  เฉล่ียคิดเปน 4.19% สูงสุดคิดเปน 5.95% 

และมีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดคิดเปน 2.34% อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยเฉล่ียคิดเปน 

0.24% อัตราผลตอบแทนสูงสุดคิดเปน 71.56% อัตราผลตอบแทนต่ําสุดคิดเปน  

-25.95% 

กกกกกกกกโดยภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด พบวาตั้งแตป 2547 – 2551 อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยอัตราผลตอบแทนของกลุม

หลักทรัพยป 2550 และ 2551 สูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด ขณะท่ีป  2547, 2548 และ 2549 

อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยนอยกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 

ส่วนที ่2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ตามสมการของแบบจําลองสามปจจัย 

ประกอบดวย 

กกกกกกกก2.1 ผลการจัดกลุมหลักทรัพยตามวิธีการของ Fama และ French 

กกกกกกกกจากขอมูลหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในชวงป 2547 – 2551 (หลักทรัพยจํานวน 40 หลักทรัพย จากตารางท่ี 4-1) เม่ือนํามาแบงกลุมตาม

วิธีการสรางกลุมหลักทรัพย (Portfolio Formation) ของแบบจําลองสามปจจัย ทําใหไดกลุม

หลักทรัพย 6 กลุม คือ 
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1. S/L คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดต่ํา 

2. S/M คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดระดับกลาง 

3. S/H คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดสูง 

4. B/L คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดต่ํา 

5. B/M คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดระดับกลาง 

6. B/H คือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ

มูลคาตลาดสูง 

 

กกกกกกกกจากการใชขอมูลในเดือนธันวาคม ปท่ี t-1 จัดกลุมขอมูลในปท่ี t ทําใหในแตละป แต

กลุมประกอบดวยหลักทรัพย ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 แสดงขอมูลรายช่ือหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมหลักทรัพย 6 กลุม ป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 

 

  2547 2548 2549 2550 2551 

S/L CPF  TCAP  CPF  CPF  AOT  

  TCAP  TSTH  SCIB  SCIB  CCET  

  TSTH  BECL  TCAP  TCAP  CPF  

  MBK  MBK  TSTH  TMB  SCIB  

  BIGC  TPC  BECL  TSTH  TCAP  

  MAKRO  CCET  MBK  BECL  THAI  

  DELTA    TPC  MBK  TMB  

          TSTH  

          TTA  

S/M CPN  BIGC  CCET  BIGC  BECL  

  MINT  MAKRO  TTA  MAKRO  DELTA  

  BECL  TTA  DELTA  CCET  HANA  

  TPC  DELTA  HANA  TTA  ITD  

  CCET  HANA  ITD  DELTA  MBK  

  HANA  ITD  PSL  HANA  PSL  

  TUF  PSL  TUF  ITD  TPC  

    TUF    PSL  TUF  

        TPC    

        TUF    

S/H BEC  BEC  MINT  CPALL  BGH  

  CPALL  CPN  CPALL  BGH  BH  

  BGH  MINT  BGH  BH  MAKRO  

  BH  CPALL  BH      

  TTA  BGH  BIGC      

  PSL  BH  MAKRO      
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ตารางที4่ แสดงขอมูลรายช่ือหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมหลักทรัพย 6 กลุม ป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 

 (ตอ)  

 2547 2548 2549 2550 2551 

B/L AOT  AOT  IRPC  IRPC  BAY  

  TMB  THAI  AOT  KTB  IRPC  

  BAY  TMB  THAI  AOT  KTB  

  EGCO  BAY  TMB  THAI    

  KTB  CPF  BAY  BBL    

    EGCO        

B/M THAI  SCC  BANPU  BAY  BBL  

  SCC  SCIB  PTT  EGCO  EGCO  

  SCIB  BANPU  KTB  KBANK  KBANK  

  BANPU  KTB  BBL  LH  LH  

  BBL  BBL  EGCO  RATCH  PTT  

  KBANK  KBANK  KBANK  SCB  RATCH  

  RATCH  RATCH  LH    SCB  

  SCB  SCB  RATCH    SCC  

  ITD    SCB      

B/H ADVANC    ADVANC    ADVANC    ADVANC    ADVANC    

  PTTEP  PTTEP  BEC  BANPU  BANPU  

  SCCC  SCCC  CPN  BEC  BEC  

  IRPC  IRPC  PTTEP  CPN  BIGC  

  PTT  PTT  SCCC  MINT  CPALL  

  LH  LH  SCC  PTTEP  CPN  

        SCCC  MINT  

        PTT  PTTEP  

        SCC  SCCC  
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 แสดงขอมูลรายช่ือหลักทรัพยในแตละกลุม ตามวิธีการสรางกลุม

หลักทรัพย (Portfolio formation) ของแบบจําลองสามปจจัย พบวาแตละปหลักทรัพยท่ีอยูใน 6 กลุม

มีการเปล่ียนแปลงตลอด ยกเวนหลักทรัพย TCAP, TSTH, TUF, HANA, BH, BGH, KBANK, 

RATCH, SCB, ADVANC, PTTEP, SCCC ท่ีอยูในกลุมเดิมตั้งแตป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 

 

ตารางที ่5 แสดงขอมูลอัตราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 

 

ปี 
อตัราผลตอบแทนเฉลีย่รายเดือนแต่ละปี ตามกลุ่มหลกัทรัพย์ (%) 

S/L S/M S/H B/L B/M B/H Rm 

2547 0.337 -1.619 -3.552 0.518 -0.437 1.173 0.152 

2548 0.942 0.675 3.023 -0.295 0.105 -3.909 -0.405 

2549 0.746 0.955 1.429 -0.531 2.218 1.581 1.941 

2550 -4.416 -6.099 -3.188 -8.951 -4.904 -4.802 -5.380 

2551 7.008 3.175 2.416 6.775 3.284 3.104 3.797 

เฉลีย่ 0.924 -0.582 0.026 -0.497 0.053 -0.571 0.021 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยในแตละปตามกลุม

หลักทรัพยจํานวน 6 กลุม ไดแก กลุม S/L, S/M, S/H, B/L, B/M และB/H ซ่ึง จากสมมติฐานตาม

แนวคิดของ Fama and French นั้น กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก (Small size) และมีอัตราสวนมูลคา

บัญชีตอมูลคาตลาดสูง ( High B/M Ratio) ควรจะใหอัตราผลตอบแทนมากกวากลุมหลักทรัพยท่ีมี

ขนาดใหญ (Big Size) และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา (Low B/M Ratio) 

กกกกกกกกจากขอมูลของกลุมหลักทรัพย พบวากลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก (Small Size) 

ประกอบดวยกลุม S/L, S/M และ S/H ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตั้งแตป 2547 – 2551 เทากับ 

0.924%, -0.582 และ 0.026% ตามลําดับ ขณะท่ีกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (Big Size) 

ประกอบดวยกลุม B/L, B/M และ B/H ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตั้งแตตนป 2547-2551 เทากับ -

0.497%, 0.053% และ -0.571% ตามลําดับ จากผลท่ีไดจะพบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานตาม

แนวคิดของ Fama and French 

กกกกกกกกแตกลุมหลักทรัพยท่ีมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดสูง (High B/M Ratio) ซ่ึง

ประกอบดวย กลุม S/H และ B/H กลับใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตั้งแตตนป 2547-2551 เปนอันดับ

ท่ีสามและท่ีหา ตามลําดับ (0.026% และ -0.571%) โดยกลุมหลักทรัพยท่ีมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
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มูลคาตลาดระดับต่ํา (Low B/M Ratio) ซ่ึงหมายถึง กลุม S/L เปนกลุมท่ีใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

ตั้งแตป 2547-2551 มากท่ีสุด จากผลท่ีไดจะพบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานตามแนวคิดของ  

Fama and French 

 

การได้มาของค่า SMB (Size Premium) และ HML (Value Premium) 

กกกกกกกกคา SMB (Small Minus Big) หรือคา Size Premium แทนปจจัยความเส่ียงของสวนตาง

ของอัตราผลตอบแทนท่ีเกี่ยวเนื่องกับขนาด (Size Effect) ซ่ึง SMB จะมีความแตกตางกันในแต

เดือนระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมตัวอยางสามกลุมขนาดเล็ก (S/L, S/M และ S/H) กับ

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสามกลุมขนาดใหญ (B/L, B/M และ B/H) ดังสมการ 

SMB = Small Minus Big 

  = Average Returns of Small Size Minus Big Size 

  = 1/3 * (S/L + S/M + S/H) – 1/3 * (B/L + B/M + B/H) 

 

กกกกกกกกคา HML (High Minus Low) หรือคา Value Premium แทนปจจัยความเส่ียงของสวน

ตางของอัตราผลตอบแทนท่ีเกี่ยวเนื่องกับอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาด (Book to Market 

Value Effect) HML จะมีความแตกตางกันในแตละเดือน ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของ

หลักทรัพยสองกลุมท่ีมีคา B/M ratio สูง (S/H และ B/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสองกลุม

หลักทรัพยท่ีมีคา B/M ratio ต่ํา (S/L และ B/L) ซ่ึงถูกสรางข้ึนโดยไมใหมีผลกระทบจากปจจัยขนาด

ดังสมการ 

 HML = High Minus Low 

  = Average Returns of High B/M Ratio Minus Low B/M Ratio 

  = 1/2  * (S/H + B/H) – 1/2  * (S/L + B/L) 

 

กกกกกกกกผลของการจัดกลุมหลักทรัพยในดัชนี SET 50 ออกเปน 6 กลุม ตามวิธีการของ Fama 

และ French เพื่อนํามาหาคา SMB และ HML ไดคา SMB (Size Premium) และ HML (Value 

Premium) เฉล่ียรายเดือน ตั้งแตตนป 2547 – 2551 ดังตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6 แสดงคา SMB และ HML เฉล่ีย ป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 

 

ปี 

ค่า Premium เฉลีย่ ของกลุ่มหลกัทรัพย์ (%) 

SMB HML Rm-Rf 

2547 -2.03 -1.62 -4.20 

2548 2.91 -0.77 -5.67 

2549 -0.05 1.40 -2.25 

2550 1.65 2.69 -9.64 

2551 -0.19 -4.13 0.93 

2547-2551 0.46 -0.49 -4.17 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา ผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก (S/L, S/M, S/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (B/L, B/M, B/H) หรือตัวแปร SMB (Size Premium) ตั้งแตตนป 2547 – 

2551 มีคาเปนบวกในป 2548 และ 2550 ขณะท่ีป 2547, 2549 และป 2551 มีคาเปนลบ ขณะท่ีการ

พิจารณาในภาพรวมตั้งแตตนป 2547 – 2551 พบวา มีคา SMB เปนบวกเทากับ 0.46% เห็นไดวา

สําหรับคา SMB ในภาพรวมของกลุมหลักทรัพยเปนไปตามสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and 

French ท่ีวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก นักลงทุนจะคาดหวังอัตราผลตอบแทน

มากกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ เนื่องจากนักลงทุนมองวาการลงทุนในกลุม

หลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กนั้น มีความเส่ียงมากกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ 

กกกกกกกกนอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ผลตางของอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนใน

กลุมหลักทรัพยท่ีมีคา B/M ratio สูง กับอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพย

ท่ีมีคา B/M ratio ต่ํา หรือตัวแปร HML (Value Premium) ในป 2547, 2548 และ 2551 เปนลบ สวน

ป 2549 และ 2550 เปนบวก เม่ือพิจารณาในภาพรวมตั้งแตป 2547 – 2551 พบวา คา HML มีคาเปน

ลบ เทากับ -0.49% เห็นไดวาคา HML ของกลุมหลักทรัพยท่ีไดในแตละปนั้นมีความผันผวน 

ตลอดจนคา HML ในภาพรวมมีคาเปนลบ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and 

French วาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีคา B/M Ratio สูง นักลงทุนจะคาดหวังอัตราผลตอบแทน

มากกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีคา B/M Ratio ต่ํา เนื่องจากนักลงทุนคาดการณถึงอนาคตท่ี

ไมดีของหลักทรัพยส่ือใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีมีมาก นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีสูง 
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กกกกกกกก2.2 วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Correlation Analysis) 

กกกกกกกก ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที ่7 แสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ (Correlation Matrix) 

  Return คือ อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย Rm คือ ปจจัยตลาด 

  SMB (Small Minus Big) คือ ปจจัยขนาด HML (High Minus Low) คือ ปจจัยมูลคา  

 (B/M Ratio) 

 

ตัวแปร Return Rm SMB HML 

1.Return 1.000 0.982 -0.477 -0.843 

2.Rm 0.982 1.000 -0.431 -0.747 

3.SMB -0.477 -0.431 1.000 0.364 

4.HML -0.843 -0.747 0.364 1.000 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 นี้ เปนการอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัว

แปรอิสระ ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆ  ท่ีเหลือจะมีหรือไมมีการเปล่ียนแปลงก็ได ทิศทางของ

ความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะแสดงโดยเคร่ืองหมาย +/- ของคาตางๆ ถาคาเปน  

+ แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแประตามเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตถาคา

เปน - แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแประตามเปนไปในทิศทางตรงขามกัน 

กกกกกกกกในท่ีนี้ จะพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซ่ึงเปนอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 3 ตัวแปร คือ ปจจัยตลาด 

ปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา จากการวิเคราะหพบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธระหวาง Return กับ ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และ

ปจจัยมูลคา มีคาเทากับ  0.982, -0.477 และ -0.843 ตามลําดับ กลาวคือ ถาปจจัยตลาด มูลคา 

เปล่ียนแปลงไปจะสงผลใหคาอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกัน แตถาปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา เปล่ียนแปลงไปจะสงผลใหคาอัตราผลตอบแทนของ

กลุมหลักทรัพยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางผกผันกัน 

กกกกกกกกนอกจากนี้ ความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัวมีนอย แสดงวาขอมูลนี้ไมมีปญหา

ลักษณะ Multicollinearity ซ่ึงหมายถึงปญหาท่ีเกิดจากการท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันทํา

ใหผลการทดสอบสมการถดถอยไมถูกตอง 



43 

 

 

กกกกกกกก2.3 การทดสอบแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) โดยการวิเคราะหสมการ

ถดถอย (Regression Analysis) 

 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ใชดัชนีราคา SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแทน

ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย ใชราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยเปนตัวแทนของ

อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย และใชขอมูลคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป 

เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง มาเขาสมการถดถอยแบบ

ตามเวลา (Time-Series Regression) โดยจัดสมการใหอยูในรูป Risk Premium Form คือ 

 

(Ri,t-Rf.t) = ai + bi (Rm.t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi 

 

กกกกกกกกเพื่อประมาณคา ai และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ bi, si, hi แลวนําไปเปรียบเทียบกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว คือ 

 

1. การทดสอบคา ai จากสมมติฐาน 

H0 : ไมมีปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน หรือ ai =0 

H1 : มีปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน หรือ ai ≠ 0 

 

2. การทดสอบคา bi จากสมมติฐาน 

H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด หรือ bi = 0 

H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด หรือ bi ≠ 0 

 

3. การทดสอบคา si จากสมมติฐาน 

H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ

กิจการ หรือ si = 0 

H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของ

กิจการ หรือ si ≠ 0 
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4. การทดสอบคา hi จากสมมติฐาน 

H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวน

มูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด หรือ hi = 0 

H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา

หุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด หรือ hi ≠ 0 

 

ตารางที ่8 แสดงผลการทดสอบแบบจําลองสามปจจัย โดยการวิเคราะหสมการถดถอยตามอนุกรม 

กกกกกกกกเวลา (Time-Series Regression) กับกลุมหลักทรัพย เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 –  

กกกกกกกกเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 

กกกกกกกกตัวแปรอิสระประกอบดวย ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และ ปจจัยมูลคา คา Coefficient ใช

วัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระใดๆ และตัวแปรตามในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืนๆ มีคาคงท่ี  

R-Square ใชวัดวาตัวแปรอิสระตางๆ มีผลทําใหตัวแปรตามเปล่ียนแปลงไดมากหรือนอย 

 

(Ri,t - Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + st(SMBt) + hi(HMLt) + εi 

 

 a b s h R2 

กลุ่มหลกัทรัพย์ 
-0.007 0.808 -0.138 -0.364 0.998 

(-2.055) (11.937) (-1.415) (-3.872)  

หมายเหต:ุ 1) คาในวงเล็บ คือคา T-Statistic 

     2) *มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

 

กกกกกกกกจากผลท่ีได สามารถสรางสมการตาม (Ri,t - Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + st(SMBt) + 

hi(HMLt) + εi ไดดังตอไปนี ้

 

(Ri,t - Rf,t) = (-0.007) + 0.808 (Rm,t – Rf,t) + (-0.138) (SMB) + (-0.364) (HML) 

 

กกกกกกกกจากตาราง 8 พบวาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณ (R-Square : R2) ของขอมูล

ท้ังหมด มีคาเทากับ 0.998 หมายความวาตัวแปรอิสระตางๆ คือ ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และปจจัย

มูลคามีผลทําใหตัวแปรตาม (Ri - Rf) เปล่ียนแปลงไดมาก 
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กกกกกกกกความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตามสมการสามารถอธิบายไดทีละคู 

ในขณะท่ีหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระคูใด ตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ท่ีเหลือ

จะไมมีการเปล่ียนแปลง ทิศทางความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะแสดงโดย

เคร่ืองหมาย +/- ท่ีสัมประสิทธของพจนตางๆ ในสมการถดถอย ถาคาเปน + แสดงวาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตถาคาเปน - แสดงวา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนไปในทิศทางตรงขามกัน 

กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร (Ri -Rf) และปจจัยตลาด (Rm - Rf) เทากับ 0.808 

หมายความวา ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไมมีการ

เปล่ียนแปลง จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร (Ri -Rf) และปจจัยมูลคา (SMB) เทากับ -0.138 

หมายความวา ถาคา SMB เปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไมมีการเปล่ียนแปลง จะ

สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 

กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร (Ri -Rf) และปจจัยมูลคา (HML) เทากับ -0.364 

หมายความวา ถาคา HML เปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไมมีการเปล่ียนแปลง จะ

สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 

กกกกกกกกณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวา ตัวแปรตนซ่ึงในท่ีนี้คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด 

ปจจัยขนาดของกิจการ และปจจัยมูลคาหรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด ไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ การเปล่ียนแปลงในปจจัยดังกลาว จึงไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย  

กกกกกกกกการพิจารณาคา Intercept: ai ถากลุมของตัวแปรตนสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทน

เฉล่ียของหลักทรัพยได คา Intercept: ai ท่ีไดจากการประมาณ การดวยสมการถดถอยตามอนุกรม

เวลา (Time-Series Regression) ควรท่ีจะเขาใกล 0 อยางมีนัยสําคัญ 

กกกกกกกกเม่ือพิจารณาคา Intercept: ai ท่ีได พบวาคา ai ท่ีได ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา

เทากับ   -0.007 นั่นแสดงวานอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงตามแนวคิดของ Fama and French แลว 

ยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย 
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ตารางที ่9 แสดงผลการทดสอบแบบจําลองสามปจจัย โดยการวิเคราะหสมการถดถอยตาม 

กกกกกกกกอนุกรมเวลา (Time-Series Regression) กับกลุมหลักทรัพย 6 กลุม เดือนมกราคม พ.ศ. 

กกกกกกกก2547 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 

(Ri,t – Rf,t) = ai+bi (Rm,t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi 

 

กลุ่ม a b s h R2 

S/L -0.002 0.848 0.367 -0.672 0.967 

 (-0.128) (2.414) (0.723) (-1.377)  

S/M -0.008 1.029 0.590 -0.126 0.996 

 (-1.661) (10.456) (4.151) (-0.925)  

S/H -0.006 0.991 1.422 0.126 0.999 

 (-7.461) (59.035)* (58.607)* (5.406)  

B/L -0.011 0.990 0.115 -1.007 0.999 

 (-11.450) (51.408)* (4.139) (-37.636)*  

B/M 0.001 1.031 0.203 0.139 0.999 

 (1.029) (39.198)* (5.343) (3.801)  

B/H -0.007 0.847 -0.940 0.195 0.968 

 (-0.445) (2.686) (-2.062) (0.446)  

หมายเหต:ุ 1) คาในวงเล็บ คือคา T-Statistic 

     2) *มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

 

กกกกกกกกจากตาราง 9 พบวา คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณ (R-Square : R2) ของกลุม

หลักทรัพย 6 กลุม มีคาอยูในชวง 0.967 ถึง 0.999 หมายความวา ถาอัตราผลตอบแทนของตลาด

เปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไมมีการเปล่ียนแปลง จะสงผลใหอัตราผลตอบแทน

ของกลุมหลักทรัพยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร(Ri -Rf) และปจจัยขนาด (SMB) มีความสัมพันธกัน โดย

คาความชันของปจจัยขนาด (SMB) มีคาเปนบวกในทุกกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็ก (S/L, S/M, S/H) 

แสดงวาถาปจจัยความเส่ียงจากขนาดเพิ่มข้ึน จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยท่ีมี

ขนาดเล็กมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน เปนไปในทิศทางตรงกันขามกับหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (B/L, 

B/M, B/H) แดงวาถาปจจัยความเส่ียงจากขนาดเพิ่มข้ึน จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกลุม
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หลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญมีแนวโนมปรับตัวลดลง ความสัมพันธดังกลาวทําใหคาชดเชยความเส่ียง

จากขนาด (Size Premium) จึงมีคาเปนบวก สอดคลองกับสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and 

French 

กกกกกกกกณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวา อัตราผลตอบแทนตลาดมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม 

S/H, B/L และ B/M หมายความวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดเปนปจจัยท่ี

สงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของท้ัง 3 กลุมหลักทรัพย 

กกกกกกกกณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวาปจจัยขนาด มีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม S/H 

หมายความวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยขนาดเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว 

กกกกกกกกณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวาปจจัยมูลคา มีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม B/L 

หมายความวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยมูลคา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว 

กกกกกกกกเม่ือพิจารณาคา Intercept: ai พบวาคา ai ท่ีได ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา

นอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงตามแนวคิดของ Fama and French แลว ยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผล

กระทบกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ขอมูลของหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมดัชนี SET 50 ซ่ึงจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการเคล่ือนไหวของราคา

อยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มี

จํานวน 40 หลักทรัพย โดยกลุมหลักทรัพยตัวอยางมีมูลคาตลาดเฉล่ียเทากับ  80,845.62 ลานบาท 

หลักทรัพยท่ีมีมูลคาสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ 

1,059,182.84 ลานบาท และ หลักทรัพยท่ีมีมูลคาต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ 6,097.26 ลานบาท 

กกกกกกกกกลุมหลักทรัพย มี มูลคาตามบัญชีเฉล่ียเทากับ 40,758.18 ลานบาท หลักทรัพยท่ีมีมูลคา

ตามบัญชีสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 

405,090.09 ลานบาท และหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตามบัญชีต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 1,955.82 ลานบาท 
กกกกกกกกกลุมหลักทรัพย มี อัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเฉล่ียเทากับ 0.71 หลักทรัพย

ท่ีมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 4.55 และ หลักทรัพยท่ีมีอัตราสวน

มูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) โดยมี

อัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 0.10 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหขอมูลผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา พบวา คาเฉล่ีย

ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยในชวงเวลาดังกลาว มีคาเทากับ 4.19% ในขณะท่ีอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดคือ 0.02% ช้ีใหเห็นวากลุมหลักทรัพยใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวา

อัตราผลตอบแทนของตลาด 

กกกกกกกกเม่ือจัดกลุมหลักทรัพยตามวิธีการของ Fama and French ตามตารางท่ี 4-5 พบวา กลุม

หลักทรัพยซ่ึงประกอบดวย กลุม S/L, S/H และ B/M มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเปนบวก ขณะท่ีกลุม 

S/M, B/L และ B/H มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเปนลบ โดยกลุม S/L ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูง
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ท่ีสุด เทากับ 0.924% สวนกลุมหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือกลุม S/M เทากับ -

0.582%  

กกกกกกกกผลของการจัดกลุมหลักทรัพยออกเปน 6 กลุม ตามวิธีการของ Fama and French เพื่อ

นํามาหาคา SMB และ HML พบวาคา  SMB (Size Premium) เฉล่ียเทากับ 0.46% คา HML (Value 

Premium) เฉล่ียเทากับ -0.49% จากสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and French คา SMB และ 

HML ไมควรติดลบ แตคา HML กลับใหคาท่ีติดลบ กลาวไดวาคา HML คอนขางมีความผันผวน

และไมเปนไปตามสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and French 

กกกกกกกกการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัวมีนอย แสดง

วาขอมูลท่ีใชไมมีปญหาลักษณะ Multicollinearity ซ่ึงหมายถึงปญหาท่ีเกิดจากการท่ีตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกัน ทําใหผลการทดสอบสมการถดถอยไมถูกตอง จากตารางท่ี 4-8 คาสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจพหุคูณของขอมูลท้ังหมดมีคาเทากับ 0.998 และตารางท่ี 4-9 คาสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจพหุคูณของกลุมหลักทรัพย 6 กลุม มีคาอยูในชวง 0.967 ถึง 0.999 หมายความวาตัวแปร

อิสระตางๆคือ ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา มีผลทําใหตัวแปรตาม (Ri-Rf) เปล่ียนแปลง

ไดมาก 

กกกกกกกกณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวา อัตราผลตอบแทนตลาดมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม 

S/H, B/L และ B/M หมายความวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดเปนปจจัยท่ี

สงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของท้ัง 3 กลุมหลักทรัพย  ขณะท่ีปจจัยขนาด มี

นัยสําคัญทางสถิติกับกลุม S/H หมายความวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยขนาดเปนปจจัยท่ีสงผลตอ

การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว และปจจัยมูลคา มีนัยสําคัญทาง

สถิติกับกลุม B/L หมายความวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยมูลคา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว 

  

อภิปรายผลการศึกษา 

กกกกกกกกจากสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and French กลุมหลักทรพยท่ีมีขนาดเล็ก (Small 

Size) และมีอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดสูง (High B/M Ratio) ควรใหอัตราผลตอบแทน

มากกวากลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ (Big Size) และมีอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา 

(Low B/M Ratio) จากงานวิจัยนี้พบวา กลุมหลักทรัพยท่ีมีขนนาดเล็กบางกลุม ใหอัตราผลตอบแทน

มากกวากลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ แตกลุมหลักทรัพยท่ีมีขนนาดเล็กบางกลุม ใหอัตรา

ผลตอบแทนมากกวากลุมหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ แสดงวาไมสอดคลองกับสมมติฐาน และกลุม
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หลักทรัพยท่ีมี B/M Ratio สูง ซ่ึงควรจะใหอัตราผลตอบแทนมากกวากลุมหลักทรัพยท่ีมี B/M Ratio 

ต่ํา เม่ือนํามาวิเคราะหก็พบวาไมตรงตามสมมติฐาน 

กกกกกกกกอยางไรก็ตามแมจากการศึกษาจะพบวาแบบจําลอง Fama and French จะมีความ

เหมาะสมในการอธิบายขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได แตแบบจําลอง Fama and 

French ไมมีทฤษฎีทางดานการเงินเขามารองรับในเร่ืองของตัวแปรใหมท่ีสงผลตออัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของท้ังสองตัวแปรท่ีนําเขามาใสในตัวแปรตลาด หรืออาจอธิบายไดวา

ในแบบจําลอง CAPM เปนแตเพียงขอคนพบจากการศึกษาท่ีผานมา แลวพบความสัมพันธของตัว

แปรท้ังสองกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงอาจจะมีตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมี

ความเหมาะสมหรือมีความสัมพันธกันมากกวาตัวแปรปจจัยขนาด และตัวแปรอัตราสวน BE/ME 

นอกจากนี้ดวยแบบจําลอง Fama and French นั้นมีขีดจํากัดในความเปนสากล และความยุงยากของ

วิธีการ สงผลใหแบบจําลอง Fama and French ไมเปนท่ีนิยมมากนัก เม่ือเทียบกับแบบจําลองท่ีมี

ความเปนสากลกวา อยางแบบจําลอง CAPM 

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก1. ปจจัยความเส่ียงท่ีควรคํานึงถึง ในการคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีมีอยู

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ความเส่ียงจากตลาดและความเส่ียงจากขนาดของกิจการ 

กกกกกกกก2. การจัดทําตัววัดคาอัตราผลตอบแทนท่ีใชอางอิง (Benchmark) เพื่อเปรียบเทียบและ

ประเมินประสิทธิภาพของพอรทการลงทุนตางๆ ของท่ีปรึกษาการลงทุน ผูประกอบวิชาชีพใน

ธุรกิจหลักทรัพยหรือผูท่ีสนใจ ควรคํานึงถึงความเส่ียงจากขนาดของกิจการในการวิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนและการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย โดยอาจเพิ่มปจจัยนี้เขาไป

ในแบบจําลอง CAPM ซ่ึงใชกันอยางแพรหลายอยูแลวในปจจุบัน เพื่อชวยเพิ่มความแมนยํามากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1. การศึกษาโดยการนําแบบจําลอง  Fama and French ไปศึกษาเปรียบเทียบกับ

แบบจําลองอ่ืนๆ เชน แบบจําลอง APT เปนตน เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ

แบบจําลอง Fama and French ไดดียิ่งข้ึน 

กกกกกกกก2. การศึกษาโดยการใชตัวแปรหรือปจจัยอ่ืนๆ เชน ปจจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับหนี้สิน 

สินทรัพย อัตราสวน P/E เปนตน นอกเหนือจากปจจัยสองตัวท่ีเพิ่มเติมเขามาในแบบจําลอง Fama 

and French 
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กกกกกกกก3. ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 

(Rf) ในหลากหลายสถาบันการเงิน เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้พบวาสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 

(Rf) ในบางชวงเวลาใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย 
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