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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มธุรกจิบริการโดยใช้ทฤษฎกีารตั้งราคาหลักทรัพย์(CAPM) 

ANALYSIS OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN THE 

STOCK OF SERVICE SECTOR BY USING CAPM, 

อนุธิดา  มาสะอาด 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

         ---------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญั

กลุ่มธุรกิจบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกาํหนด

ราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการ  และเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการกบั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อเป็น

แนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับกลุ่มหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในหมวดธุรกิจบริการ จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) , บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั , บริษทัห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั 

(มหาชน) , บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์จาํกดั 

(มหาชน)  ระหวา่งช่วงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554   

ผลการศึกษา  พบวา่หลกัทรัพย ์  BIGC  MAKRO  ROBINS  CPALL และ 

HMPRO  มีค่าสัมประสิทธ์เบตา้นอ้ยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด  ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไป  

ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่โดยมีอตัรา 

______________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลตอบแทนท่ีตอ้งการน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ นกัลงทุนจึงควร

ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไว ้

คําสําคัญ: การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ  กลุ่มธุรกิจบริการ  ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รูปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น 

ABSTRACT 

This study is to analyze stock investment of service sector in Stock 

Exchange of Thailand by using CAPM and has objectives to study the relationship 

between rates of return and risk from the investment and comparison them with 

those of the Market.   Secondary data used are about stocks of five services listed in 

the market – Big c supercenter public company limited (Bigc), CPALL public 

company limited (CPALL), Home product center public company limited 

(HMPRO), Siam makro public company limited (Makro), Robinson department 

store public company limited (Robins), during 13 May 2010 to 30 December 2011. 

The findings show BIGC, CPALL, HMPRO, MAKRO, and ROBINS become less 

risky than those of the Market and their rate of return had been changed in the same 

direction of those of the Market in lower portion.Their required rate of return is 

lower than expected rate of return. This tells an investor to choose them to be 

invested. 

KEY WORDS:  STOCK INVESTMENT, BANKING SECTOR, SECURITY 

MARKET, CAPM 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในการระดมเงินทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐบาลเพื่อนาํเงินไปใช้ในการ

ขยายและดําเนินกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงินแล้ว

ช่องทางการระดมเงินทุนท่ีสําคญัท่ีสุดช่องทางหน่ึง ก็คือ ตลาดทุน (Capital Market) 

โดยผ่านทางการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ ในตลาดแรก (Primary Market) เช่น 



342 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

หุ้นสามญั หุ้นกู ้หุ้นบุริมสิทธ์ิ พนัธบตัรรัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เป็น

ตน้  และมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET)  ทาํ

หน้าท่ีเป็นตลาดรอง (Secondary Market) เพื่อเป็นศูนย์กลางซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลกัทรัพย ์  การระดมเงินทุนผา่นตลาดทุนน้ีเกิดจากความตอ้งการของทั้งผูต้อ้งการ

เงินทุนหรือบริษทัต่าง ๆ และในส่วนของผูล้งทุนนักลงทุนเลือกท่ีจะลงทุนก็เพราะ

ต้องการดอกผลจากเงินทุนของตนซ่ึงก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงถือเป็น

ทางเลือกท่ีดีกวา่การปล่อยให้เงินทุนของตนมีมูลค่าลดลงตามหลกัการของมูลค่าของ

เงินตามเวลา(Time Value of Money) อนัเกิดจากแรงกดดนัจากปัจจยัท่ีสําคญัหลาย

ประการ เช่น เงินเฟ้อ ค่าเสียโอกาส ความเส่ียง เป็นตน้ การลงทุนในตลาดทุนจึงเป็น

ทางเลือกท่ีสาํคญัทางหน่ึงสาํหรับความตอ้งการการออมเงินและลงทุนของนกัลงทุน  

  อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงจะมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัผลตอบแทน   กล่าวคือ  หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการในระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั ในทาง

ตรงกนัขา้ม หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงใน  ระดบัตํ่า ดงันั้น 

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดใน

ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัหรือในระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ากวา่  

โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การ

นาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็น

แบบจาํลองท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบั

อตัราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้

เหมาะสมตามระดบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได้ รูปแบบ CAPM จึงสามารถใช้

กาํหนดดุลยภาพของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการถือครองสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง 

ซ่ึงเท่ากบัอตัราผลตอบแทนสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วน

เพิ่มจากการถือครองสินทรัพย์ท่ี มีความเ ส่ียง นอกจากน้ี  รูปแบบ CAPM มี

ความสัมพันธ์กันกับเส้นหลักทรัพย์ในตลาด ( เ ส้นSML)  ซ่ึง เ ป็นเส้นแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงจากการวดัโดย beta กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

ของหลกัทรัพยต์วัใดตวัหน่ึง เพื่อใชใ้นการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมลงทุน   
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ทั้ งน้ีกลุ่มหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ถือเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีน่าสนใจผู ้

ศึกษาวิจยัเล็งเห็นความสําคญัในส่วนน้ีจึงตดัสินใจเลือกศึกษา   5 หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธุรกิจบริการ  ไดแ้ก่  บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ,   บริษทั สยาม

แม็คโคร จาํกดั บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซีพี ออลล ์

จาํกดั (มหาชน),  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั(มหาชน) , โดยใชรู้ปแบบการ

กาํหนดราคาสินทรัพยทุ์นหรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยเ์พื่อทาํการตดัสินใจเลือกลงทุนโดย

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงวิธีการ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มซ่ึงสามารถ

นําไปประยุกต์ได้กับหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได้ และได้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ใช้อา้งอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน สําหรับผูล้งทุนท่ีสนใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.   เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการ

ลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการ  โดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการ

ตดัสินใจลงทุน 

 2.   เพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

ขอบเขตการวจัิย      

 การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพยห์รือ CAPM ในการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ โดยไดท้าํการศึกษาหุ้นสามญั

ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 5 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
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1. BIGC  :  บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  

2. MAKRO : บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

3. ROBINS  : บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั 

4. CPALL : บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)   

5. HMPRO : บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย ์ในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 400 วนั 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม 

อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียง 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบถึงวิธีการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยโ์ดยสามารถนาํไปประยุกต์ไดก้บัหลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

 2. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใช้อา้งอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนสาํหรับผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

ความเส่ียงจากการลงทุน(Risk) 

 ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้น

ก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคล

ท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใด

การตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

ประเภทตราสารทุน(หุ้นสามญั)

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ใ น ต ล า ด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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มีความเส่ียงสูง การลงทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง

(โรจนา ธรรมจินดา.2547) 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ(systematic risk) และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (unsystematic risk) 

1. ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ (systematic risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยั

ท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยค์วามเส่ียงท่ีจดัอยูใ่นความเส่ียงท่ีเป็นระบบไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอาํนาจซ้ือ และ

ความเส่ียงในตลาด(เพชรี ขมุทรัพย.์2540) 

1.1 ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

ดอกเบ้ียทั่วไป การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียมีผลต่อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทาง

เดียวกนั เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียในตลาดเปล่ียนแปลงสูงข้ึนราคาของหลกัทรัพยจ์ะลด

ตํ่าลงแต่จะมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัชนิดของหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

ในลักษณะน้ีได้แก่หลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนแน่นอนตายตัว เช่น หุ้นกู ้

พนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้  

1.2 ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิด

จากท่ีอาํนาจซ้ือของเงินลดลง ถึงแมว้่าตวัเงินท่ีได้รับจากรายได้ยงัคงเท่าเดิมก็ตาม 

เช่น รายไดรั้บดอกเบ้ีย 100 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี เม่ือคาํนึงถึงค่าของเงิน

แลว้ เงิน 100 บาท ในวนัน้ียอ่มมีค่ามากกวา่เงิน 100 บาทท่ีจะไดรั้บในปีต่อ ๆไป เวลา

ยิ่งยาวนานออกไปเท่าไหร่ค่าของเงินนั้นยิ่งลดลงเท่านั้นสาเหตุสําคญัท่ีมาทาํให้เกิด

ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือก็คือ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ถา้ภาวะเงินเฟ้อยิ่งรุนแรงค่าของ

เงินก็จะลดลงอย่างมาก การลงทุนท่ีตอ้งเส่ียงต่อความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ ได้แก่ เงิน

ฝากสะสมทรัพย ์เงินประกนัชีวติ หลกัทรัพยป์ระเภทท่ีใหร้ายไดแ้น่นอนตายตวั แมว้า่

ความเส่ียงในลกัษณะน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นสามญัโดยตรง แต่จาก

การศึกษาก็พบวา่หุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยก์็ไดรั้บผลกระทบจากการภาวะเงินเฟ้อ
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บางส่วน นัน่คือ เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้ออตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะ

ไดรั้บอาจตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

1.3 ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

สูญเสียในเงินลงทุน ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในตลาดหุ้น 

การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นน้ีเกิดจากการคาดคะเนของผูล้งทุนท่ีมีต่อความกา้วหน้า

ของบริษทันั้น  ได้แก่ นโยบายการเมืองของประเทศนั้น การเก็งกาํไรท่ีเกิดข้ึนใน

ตลาดหุน้ เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงที่ไม่เป็นระบบ(unsystematic risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้ธุรกิจ

นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงผดิไปจากธุรกิจอ่ืน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัธุรกิจ

นั้น ๆ ไม่มีผลต่อธุรกิจอ่ืน  ความเส่ียงลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจซ่ึงเป็น

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการหากาํไรของบริษทัซ่ึงเป็น

เหตุให้ผูล้งทุนตอ้งสูญเสียรายไดห้รือเงินลงทุน ประกอบดว้ย ความเส่ียงทางการเงิน  

ความเส่ียงทางการบริหาร และความเส่ียงทางอุตสาหกรรม 

2.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสีย

รายได้และเงินลงทุนหากบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเงินชําระหน้ีหรือถึงกับ

ลม้ละลาย ความเส่ียงทางการเงินของธุรกิจผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ยสาเหตุต่าง 

ๆ เช่น มีการกู้เพิ่มข้ึน ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน มีคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน เงินทุนของบริษทัขาด

สภาพคล่อง เป็นตน้ 

2.2 ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอนัเกิดจาก

การบริหารงานของผูบ้ริหาร เช่น ความผดิพลาดในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

2.3 ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม(Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก

แรงผลกัดนับางอย่างท่ีทาํให้ผลตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัได้รับ

ผลกระทบ  

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจบริการน้ี ไดใ้ชท้ฤษฎี CAPM ในการวเิคราะห์และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยซ่ึ์งมี



347 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์้วยวิธีการเช่นเดียวกนั คือ การใช ้

CAPM เป็นแบบจาํลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยสามารถ

สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

บุศรา บุญบุตร(2548)  

ไดท้าํการศึกษา การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

CAPM มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเส่ียงและเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินราคา

และกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยทาํการศึกษาทั้งหมด 13 หลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์  เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือน ธนัวาคม 

2548โดยไดใ้ช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 5 ธนาคารใหญ่เป็น

ตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงและใช้ขอ้มูลราคาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด จากการศึกษาพบว่า

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าβเป็นบวก มี 9 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ AI , BAFS, BANPU, BCP 

,EASTW, LANNA, RPC, SUSCO ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ท่ี เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ เป็นลบมี 4 หลกัทรัพย  ์ ได้แก่ 

EGCOMP , PTT, PTTEP และ RATCH ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

นภเกตน์ เอีย่วเพชราพงศ์ (2543)  

ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและการเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยมีจุดประสงคใ์น

การศึกษาเพื่อทราบถึงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารและสามารถประเมิน

มูลค่าท่ีเหมาะสมของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มได ้โดยไดท้าํการศึกษาเฉพาะหุ้นสามญั

ของกลุ่มส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงมีอยู่ 10 

หลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัในแต่ละสัปดาห์เร่ิมทาํการศึกษา
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ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2542 ถึงวนัท่ี 9 กนัยายน 25543 รวมระยะเวลา 52 สัปดาห์มา

คาํนวณใชด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ (SET INDEX) เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทน

ของตลาดและใช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน แทนอตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง ปรากฏวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด คือ UCOM 

และทุกหลกัทรัพยมี์ค่าβ เป็นบวก แสดงวา่  อตัราผลตอบแทนของ/หลกัทรัพยแ์ต่ละ

ตวัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

ตลาด และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าβมากท่ีสุด คือ SHIN 

ร่มเกล้า  ชัยนุวงษ์ (2543)  

ทาํการศึกษาการวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มบนัเทิงและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาความเส่ียงและใช้เป็นแนวทางในการประเมินราคาแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

บนัเทิงและสันทนาการจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ บริษทั บีอีซี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ยไูนเตด็ บรอดคาสติ้ง จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัแกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) โดย

ใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ตั้ งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2543 ถึงเดือนมกราคม 2544 รวม 51 

สัปดาห์ การศึกษาน้ีใชท้ฤษฎี CAPM โดยใชข้อ้มูลตลาดหลกัทรัพยม์าคาํนวณอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดและใช้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน แทนอัตรา

ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ค่า βของหลกัทรัพย ์บริษทั 

ยไูนเต็ด บรอดคาสต้ิง จาํกดั (มหาชน) มีค่าเป็นบวก ซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์

ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ส่วนค่า β ของ 2 หลกัทรัพยท่ี์เหลือมีค่าเป็นลบ 

หมายความว่า ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เสรี  วรรณกรวจิิตร (2547)  

ได้ทาํการศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์CAPM มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเส่ียงและเพื่อเป็นแนวทางใน
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การประเมินราคาและการกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มยานพาหนะ

และอุปกรณ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษาทั้ งหมด 9 

หลกัทรัพย ์ใช้ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงเดือน มกราคม 2547 โดยไดใ้ช้อตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงและใช้

ขอ้มูลราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของ

ตลาด จากการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มน้ีเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ(Defensive 

Stock) เพราะหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า β เป็นบวก และนอ้ยกว่า 1 โดยเม่ือประเมินราคา

ของหลกัทรัพยแ์ล้วพบว่าทุกหลกัทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าเหมาะสม หรือ Under 

Value จึงแนะนาํใหน้กัลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี 

ศศิณ ี ตันรัตนาวงศ์(2544)  

ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มธุรกิจเกษตร มีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการศึกษาความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธุรกิจเกษตรและประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์แต่ละตวัในกลุ่ม ซ่ึงใช้ข้อมูลของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตรทั้งหมด 8 หลกัทรัพยใ์นการศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ี

ใช้ทฤษฎี CAPM การวิเคราะห์ไดใ้ช้ราคาปิดเฉล่ียรายสัปดาห์ของหลกัทรัพยต์ั้งแต่

เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2544 รวมเวลาทั้งส้ิน 100 สัปดาห์ ใช้ขอ้มูล

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดและ

ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 5 ธนาคารเป็นอตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง 

มัลลกิา  เลศิฤทธิ (2543)  

ได้ทาํการศึกษา การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มพลงังานโดยทาํการศึกษาความ

เส่ียงและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานจาํนวน 9 หลักทรัพย์ในการ

ประเมินมูลค่าหลกัทรัพยค์ร้ังไดใ้ชท้ฤษฎี CAPM มีจุดประสงคศึ์กษาความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของแต่ละหลกัทรัพยใ์น

กลุ่ม โดยใช้ดัชนีของราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการวิเคราะห์
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ผลตอบแทนของตลาด การใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยใ์นแต่ละ

สัปดาห์ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 รวมทั้งส้ิน 52 

สัปดาห์ในการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความ

เส่ียงของหลกัทรัพย ์BANPU, BCP, COCO, EGCOMP, LANNA, PTTEP, SUSCO 

และTIG  มีค่า β เป็นบวกซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน(หุ้น

สามญั)ในหมวดธุรกิจบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํนวน 14 หลกัทรัพย ์โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้น

สามญั) ในหมวดธุรกิจบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั 

สยามแม็คโคร จาํกดั , บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) , บริษทั ซีพี 

ออลล์ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)   โดยทาํการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเลือก

ทําการศึกษา อัตราพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุ 1ปีแบบรายเดือน และดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100 INDEX) แบบรายวนัระหว่างวนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(http://www.setsmart.com) และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (Capital –

Asset Pricing Model: CAPM) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ

เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยส์าํหรับการตดัสินใจลงทุน   

4.สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ BIG C 

 หลกัทรัพย ์Big c มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 0.1209 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

http://www.setsmart.com/
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สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์Big c มี

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้13.54) น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(85.23) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ CPALL 

 หลกัทรัพย ์CPALLมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.1050 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์CPALLมี

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้10.32) น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(52.29) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ HMPRO 

หลกัทรัพย ์HMPROมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า เท่ากบั 0.1071ซ่ึงมีค่าเป็นบวก

และน้อยกว่า 1 แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์HMPRO 

มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้10.88) นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(24.91) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ Makro 

หลกัทรัพย ์Makroมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 0.0883 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพยM์akro มี

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้10.94) น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
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ได้รับ(82.41) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ Robinsหลกัทรัพย ์Robins มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

เท่ากบั 0.109 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและนอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด โดยมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้

ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์Robins มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได ้

(13.06) น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ(33.96) แสดงว่าหลักทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึง

ควรตดัสินใจลงทุน 

 

ตารางแสดงอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์

กลุ่มธุรกิจบริการและอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย ์ Return Risk 

SET 100 0.08 1.01 

BIG C 0.27 1.67 

CPALL 0.17 1.49 

MAKRO 0.25 1.37 

HMPRO 0.19 1.72 

ROBINS 0.32 1.7 
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ตารางแสดงผลการประเมินความเส่ียงต่าง ๆ 

รายการ SET 100 BIG C CPALL MAKRO HMPRO ROBINS 

β   0.61 0.43 0.47 0.46 0.59 

ความเส่ียงรวม 1.022 2.7891 2.2214 3.09 2.69 2.1 

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ   0.3859 0.40876 0.6738 0.5737 0.7262 

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ   2.4032 1.8126 2.4162 2.1163 1.3738 

 

ตารางสรุปผลการศึกษา 

 

 
 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ   

ผลการศึกษา พบวา่ หลกัทรัพย ์BIGC , MAKRO , HMPRO , CPALL, และ

ROBINS มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

หลักทรัพย์ ค่า ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของ อัตรา อัตรา

สัมประสิทธิ์ vs ของ ผลตอบแทนvs ของ ผลตอบแทนผลตอบแทน ผลลัพธ์ การ เส้นSML

เบต้า ตลาด ตลาด ที่ต้องการ ที่คาดว่าจะ (Value) ตัดสินใจ

RRi ได้รับ(ERi)

Bigc (+) 0.61 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 13.54(<) 85.23 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

CPALL (+) 0.43 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 10.32(<) 52.39 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

MAKRO (+) 0.47 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 10.94(<) 82.41 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

HMPRO (+) 0.46 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 10.88(<) 24.91 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

ROBINS (+) 0.59 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 13.06(<) 33.96 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)
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เ ดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า  โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จึงควรเลือกลงทุน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภเกตน์ เอ่ียวเพชราพงศ์ (2543)  เก่ียวกบัการ

วิเคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ส่ือสารโดยใช้แบบจาํลอง CAPM ซ่ึงพบว่าทุกหลกัทรัพยมี์ค่าβ เป็นบวก แสดงว่า  

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจลงทุน และผล

การศึกษา ชยัโย  กรกิจสุวรรณ  (2540)เก่ียวกบัวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน 

ของหลักทรัพย์ก ลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํานวน 6 

หลักทรัพย์โดยได้ใช้ทฤษฎี  CAPM ซ่ึงพบว่าค่าβของทุกหลักทรัพย์เป็นบวก

หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั โดยท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β 

มากกว่า 1 ไดแ้ก่ BCG และ EGCOMP ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β นอ้ยกว่า 1 ไดแ้ก่ 

BANPU, LANNA,PTTEP, และSUSCO   

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

 1.   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตส้มมติฐานต่าง ๆ คือ ราคา

ตลาดของหลกัทรัพย์สะทอ้นถึงความเคล่ือนไหวของตลาด รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในตลาด กล่าวคือ ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงทุกส่ิง

ทุกอย่างแล้วจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดราคาในปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์จะ

พิจารณาเลือกลงทุนดว้ย 

 2.   ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกใช้ CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงอย่าง

เดียวซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีแม่นย ํ่าเท่าท่ีควร และทาํให้ยงัมีความเส่ียงใน

การตดัสินใจอยูม่าก จึงควรพิจารณาเลือกใชแ้นวทางการศึกษาและวิเคราะห์อ่ืนร่วม

ดว้ยโดยทาํการศึกษาในส่วนของการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยแ์ทน  
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

บริการในคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น  แต่

ในโลกของความเป็นจริงแลว้การวิเคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซ่ึงอาจ

ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน นกัลงทุนควรคาํนึงถึงการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย 

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพย ์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยวิธีอ่ืน 

ๆ และการวเิคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ ดงันั้น การศึกษาต่อจากน้ีควรท่ีจะครอบคลุมถึง

การวเิคราะห์ดว้ยวธีิอ่ืนๆ ดว้ย 
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