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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM : กรณศึีกษา

หลกัทรัพย์ ADVANC, DTAC, TRUE, JAS และ CSL 

The Comparative Study of Risk and Rates of Return on the Securities in 

Information & Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) :  The Case Study of ADVANC, DTAC, TRUE, JAS and CSL 

  พงษศ์กัด์ิ ไทยสวสัด์ิ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาดและ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ซ่ึงจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ (1) 

ADVANC : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั  (มหาชน) (2) DTAC : บริษทั โท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (3) TRUE : บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (4) JAS : บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ (5) CSL : 

บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model; CAPM) 

                                                           
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี

นกัลงทุนควรจะลงทุนซ้ือ มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ  CSL ซ่ึงหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการ ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาดหลักทรัพย์ ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนควรจะขาย มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC , DTAC , 

TRUE และ JAS ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์

คําสําคัญ: หลกัทรัพย,์ หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, ความเส่ียง, อตัรา

ผลตอบแทน,ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ 

ABSTRACT 

The purposes of the study are 1) To study of risk and rates of return on the 

securities in information & communication technology sector compared with the market, 

and 2) To compare between required rates of return and expected rates of return on the 

securities information & communication technology sector by using Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). The securities in information & communication technology sector listed in 

the Stock Exchange of Thailand (SET), with five selective stocks, which include (1) 

ADVANC : Advance Info Service Public Company Limited (2) DTAC : Total Asset 

Communication Public Company Limited (3) TRUE : True Corporation Public 

Company Limited (4) JAS : Jasmine International Public Company Limited and (5) 

CSL : CS Loxinfo Public Company Limited. The study was conducted by collecting 

daily data in period of January 1st, 2011 till December 31st, 2012, totally 489 official 

trading days, based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The results found that the securities in information & communication technology 

sector investors should be invested in, there is one security that is TRUE. That means these 

all securities are undervalued stocks. While, there are four securities, which include 
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 ADVANC, DTAC, JAS and CSL, investors should not invest. That means it is 

overvalued stock.  

Keywords : Security, Information & Communication Technology Sector, Risk, 

Rates of Return, Beta Coefficient, Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

บทนํา 

 เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทาํให้

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั จึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์หากลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง ผู ้ลงทุนควรจะได้รับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ตามหลกัการท่ีความเส่ียงสูง อตัราผลตอบแทนก็ตอ้งสูง (high risk-high return) เพื่อให้ผู ้

ลงทุนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหลกั คือไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความ

เส่ียงหน่ึงหรือลดความเส่ียงให้ตํ่าท่ีสุด ณ ระดบัอตัราผลตอบแทนหน่ึง ดงันั้นผูล้งทุน

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์และประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก

การลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์เพื่อนาํมาใช้ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่างๆ 

 หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จดัเป็นกลุ่มหลกัทรัพย์

ท่ีไดรั้บความนิยมกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัน้ีเป็นยุคของโลกขอ้มูลข่าวสาร มี

การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่ือสารและโทรคมนาคมอย่างกวา้งขวาง การนาํ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทาํให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็น

ส่ิงจาํเป็น ดว้ยการส่ือสารผ่านระบบดาวเทียม เคเบิลใยแกว้ และการส่ือสารแบบไร้สาย 

รวมไปถึงการนาํอุปกรณ์ในการส่ือสารรูปแบบต่างๆเขา้มาใชใ้นประเทศมากมาย ทาํให้

บริษัทท่ีทาํธุรกิจด้านการส่ือสารมีอัตราเติบโตสูง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย,2548, หนา้ 2-3) ดงันั้น หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึง

เป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าสนใจศึกษาเก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนว่า

ผลตอบแทนควรเป็นเท่าไรเพื่อเป็นการชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน โดยใช้แนวคิดเร่ือง
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 ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model—CAPM) เป็นแนวคิดใน

การพิจารณา (Sharpe, Linter, & Mossin อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้,2545, หนา้ 244) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลักทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน 

2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดทิศทางการลงทุน เพื่อ

ซ้ือ-ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย ์เพื่อเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

 ขอบเขตการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากรายงานซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาปิดของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเลือกมา 5  

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1. ADVANC : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั  (มหาชน) 

2. DTAC : บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)3. TRUE : บริษทั 

ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)4. JAS : บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

(มหาชน)5. CSL : บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลสําหรับการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) จดัเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวบรวมจาก

รายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

     

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปร

ตาม 

การเปรียบเทยีบ 

ราคาปิดแต่ละวนั

ทาํการของ

หลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารและ

อตัราผลตอบแทน

ของตลาด 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

1. อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงจาก

การลงทุนใน

หลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารกบัตลาด 

 SET INDEX 
 

ค่าเบตา้ 2. ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้และสัดส่วน

ความเส่ียงรวมของ

หลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

อตัราผลตอบ 

แทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะสั้นอายุ

1ปี 

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีไม่มีความเส่ียง 

 

 3. อตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหมวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารโดยใชรู้ป

แบบจาํลองCAPM 
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 แนวคิดทางทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารลงทุน (Investment)  

การลงทุน (Investment) หมายถึงการกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลา

หน่ึง เพื่อก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแส

เงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแส

เงินสดรับในอนาคต (  Reilly, 1992 อา้งอิงจาก จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544) 

ความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์ (Investment Risk) 

ความเส่ียง (Risk) คือ โอกาสท่ีจะสูญเสียของบางส่ิงบางอย่าง ในขณะท่ีนกั

ลงทุนกําลังจะพิจารณาจะลงทุนในหลักทรัพย์ มกัจะพบปัญหาท่ีโต้แยง้กันอยู่ 2 

ประเภทคือ ความปลอดภยัของเงินลงทุนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจะไดรั้บจาก

เงินลงทุนนั้น ถา้ความปลอดภยัของเงินทุนยิ่งลดนอ้ยลงเท่าใด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง

วา่ความเส่ียงเพิ่มข้ึน อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากเงินลงทุนจาํนวนนั้นยอ่มสูงข้ึน 

(กฤตวร ตงัประเสริฐผล, 2553) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์

ไดล้งทุนตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นไวซ่ึ้งผลตอบแทนน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ กาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และ 

เงินปันผล (Dividend) (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544) 

 แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าหรือค่าเบต้า 

(Coefficient of beta)  จะแสดงให้ทราบถึงระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด 

 การคาํนวณค่าเบตา้เพื่อวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ การคาํนวณค่าเบตา้ตามกรอบ

แนวคิด Market model มี 2 วิธี คือ (1) การนาํค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) อตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นกบัตลาดหารดว้ยค่าความแปรปรวนของตลาด และ (2) 
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 การนาํขอ้มูลในอดีตมามาหาค่าความสัมพนัธ์ถดถอยเชิงเส้นตรงดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least-OLS)  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์ เกียรติ  (2556)  ได้ศึกษาเ ร่ืองการวิ เคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช ้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาดงัน้ี (1) เพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง (2) เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และ

ความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างกับอัตรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) เพื่อเป็น

แนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมี                          

5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร  คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555)  ศึกษาวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยให้

ทฤษฎีการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการวิจัยจํานวน 5 

หลกัทรัพย ์ได้แก่ BBL, KBANK, KTB, SCB และ TMB โดยเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้ง

ราคาหลักทรัพย์ (CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ราคาปิดของ
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 หลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET 100 และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ1 

ปี แทนหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลักทรัพย์ BBL, 

KBANK, KTB, SCB และ TMB  มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของ

ตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) โดยมี

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวั

สูงข้ึน 

กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัย 1.) เพื่อหามูลค่าท่ีแท้จริงของ

หลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 2.) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3.) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, GFPT เม่ือ

นาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณ

ได ้นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์

CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบั

ราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Overvalue  คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือ

ขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุ้นของบริษทั

เหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา  

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน
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 ท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3.)ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลกัทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

กรกนก วัฎิสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อ

ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การแนะนํานักลงทุนว่าควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 3.)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี อตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรม

และบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพย ์

MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุดซ่ึง

เท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ พบวา่

หลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

สมควรลงทุน 
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 Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana 

Boonkwan (2008) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector : The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีการวิจยัสรุป 

ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่า

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, 

TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, KGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, 

SCG  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ราคาปิด (Closing Price) ในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทาํการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายวนั ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํการ ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทาํการศึกษา มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ (1) ADVANC : 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั  (มหาชน) (2) CSL : บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ 

จาํกดั (มหาชน) (3) DTAC : บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (4) JAS : 

บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ (5) TRUE : บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 
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 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลทูติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาจากแหล่ง ขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ราคาปิดและเงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สืบคน้จากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

2) ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) สืบคน้จากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 

 3) อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงั อายุ 1 ปี สืบคน้จากฐานขอ้มูลสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการอธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สูตรในการคาํนวณหาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ผลการวจัิย 

ส่วนที่ 1 : วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

ตลาด  
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รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.0659 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

ADVANC, DTAC, JAS และ CSL ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ JAS มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 

0.2633 รองลงมาคือ ADVANC, DTAC และ CSL โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 

0.1979, 0.1725 และ 0.1407 ตามลาํดบั 

2) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ 

TRUE ซ่ึงอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั -0.0135  

ADVAN
C DTAC  TRUE JAS CSL

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุม่สื่อสาร 
0.1979 0.1725 -0.0135 0.2633 0.1407

อตัราผลตอบแทนตลาด 0.0659 0.0659 0.0659 0.0659 0.0659

-0.0500
 -

 0.0500
 0.1000
 0.1500
 0.2000
 0.2500
 0.3000

Ax
is

 T
itl

e 
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มส่ือสาร 
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รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงของตลาด ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงของตลาด ในช่วงระยะเวลา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า ความ

เส่ียงของตลาดหลักทรัพย  ์มีค่าเท่ากับ 1.1509 เม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์

คือ ADVANCE, DTAC, TRUE, JAS และ CSL ซ่ึงความเส่ียงของ JAS มีค่าสูงท่ีสุด

เท่ากบั 3.4112 รองลงมาคือ TRUE, DTAC, ADVANC และ CSL โดยมีค่าความเส่ียง

เท่ากบั 2.7147, 2.16006, 1.7775 และ 1.5972 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2 : วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และจาํแนกประเภทความเส่ียง

ของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 

 -
 1.0000
 2.0000
 3.0000
 4.0000

ADVANC DTAC  TRUE JAS CSL

ความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มส่ือสาร 

ความเสี่ยงของหลกัทรัพย์กลุม่

สื่อสาร 

ความเสี่ยงของตลาด 

 1.54   1.83   2.36  
 2.96  

 1.39  
 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  

ADVANC DTAC  TRUE JAS CSL

กราฟเปรียบเทยีบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์

กลุ่มส่ือสารกับตลาด 

ค่าสมัประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพย์กลุม่สื่อสาร ค่าเบต้าของตลาด 
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 รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของตลาด ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จากรูปภาพท่ี 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาด 

ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผล

การศึกษาพบว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมีค่า

มากกวา่ 1 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ JAS มีค่าเท่ากบั 2.96 

รองลงมา ไดแ้ก่ TRUE, DTAC, ADVANC และ CSL มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 

2.36, 1.83, 1.54 และ 1.39 ตามลาํดบั 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ 
ค่าความเส่ียง

รวม 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

ADVANC 3.16 0.81 2.35 

DTAC 4.41 1.22 3.19 

TRUE 7.37 0.93 6.44 

JAS 11.64 3.59 8.05 

CSL 2.55 0.65 1.90 

จากตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพย ์JAS มีค่าความเส่ียงรวมสูง

ท่ีสุดเท่ากบั 11.64 รองลงมาคือ TRUE, DTAC, ADVANC และ CSL โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 7.37, 4.11, 3.16 และ 2.55 ตามลาํดบั นอกจากน้ี เม่ือทาํการแบ่งแยก
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 ประเภทของความเส่ียง หลกัทรัพยท์ั้งหมด 5 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ                  

ส่วนที่ 3 : วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้รูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงั เพื่อการตดัสินใจลงทุน ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามทฤษฎี

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model (CAPM) ในช่วงระยะเวลา

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือนาํ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM มา

เปรียบเทียบกนั สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

CSL  

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

ADVANC , DTAC , TRUE และ JAS  

อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

Rit E(Ri)

ADVANC 57.39 62.01 Overvalued

DTAC 59.76 75.35 Overvalued

TRUE -11.76 66.10 Overvalued

JAS 77.48 126.90 Overvalued

CSL 70.77 55.96 Undervalued

หลักทรัพย์ การตัดสินใจ
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 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 

ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.0659 เม่ือเปรียบเทียบกบั

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, 

DTAC, JAS และ CSL ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 

1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE   

 ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.1509  เม่ือเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลกัทรัพยท่ี์มีความ

เส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, DTAC, TRUE, JAS และ 

CSL  

ส่วนที่ 2 จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของ

หลกัทรัพย์หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที ่

1 มกราคม 2554 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.000 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงกว่าตลาดมีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, 

DTAC, TRUE, JAS และ CSL ซ่ึงหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta 

Coefficient; β) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β > 1 แสดง

ว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก 

(Aggressive Stock)                                  
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  การแบ่งแยกความเส่ียงของหลกัทรัพย ์เม่ือจาํแนกความเส่ียงรวมออกเป็น 2 

ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ พบว่า ทุก

หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ กับอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้รูป

แบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

 หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ 

CSL ซ่ึงหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมี

โอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC , DTAC , TRUE และ JAS ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูง

กว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนไม่ควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

นั้น เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัตํ่าลง 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํ

การ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต ผลการวิเคราะห์อาจไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับ

ปัจจยัด้านต่างๆ ในปัจจุบนั การตดัสินใจลงทุนนั้นจึงควรพิจารณา ผลกระทบจาก

ปัจจยัพื้นฐาน และปัจจยัทางเทคนิคของหลกัทรัพย ์เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพ

เศรษฐกิจ การวเิคราะห์อุตสาหกรรม ฯลฯ ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

การลงทุนในหลกัทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จาํนวน 5 
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 หลกัทรัพยเ์ท่านั้น ในการลงทุนคร้ังต่อๆ ไป ควรมีการกระจายการลงทุน โดยเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ประเภทอ่ืน เช่น ทองคาํ พนัธบตัร ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อ

ลดความเส่ียงในการลงทุน และเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดว้ิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั และใน

กลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการวิเคราะห์อ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อ

จะไดป้ระกอบการพิจาณาในการเลือกลงทุนไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะผูล้งทุนสามารถคาดการณ์

แนวโนม้การดาํเนินงานของบริษทัในอนาคต ไดว้า่ควรจะไปในทิศทางใด 

4. การศึกษาคร้ังต่อไปควรกําหนดช่วงระยะเวลาในการคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนอาจจะเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาศ หรือรายปี ซ่ึงอาจจะทาํ

ใหผ้ลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจท่ีจะลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 
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