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THE ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN 
THE STOCK OF PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR (HOUSING 

BUSINESS) BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
เสาวรส วงิสันเทียะ1    ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) โดยใช้
ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model : CAPM ในการตดัสินใจลงทุน
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยเลือกใชห้ลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 18 หลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือนโดยระยะเวลาการศึกษาอยู่
ในระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2556  จ  านวน 60 เดือน มา
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์

ผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัราผลตอบแทน
ตลาดสูงสุดคือหลกัทรัพย  ์SPALI รองลงมาคือ LPN, PS, RASA, LALIN, QH, KMC, LH, 
BROCK, SIRI, EVER และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราผลตอบแทน
ตลาดต ่าท่ีสุด คือหลกัทรัพย ์NCH  รองมาคือ KC,A,SC,PF, PRIN, AP  ดา้นความเส่ียง
พบวา่ อตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด ไดแ้ก่ KMC,  RASA, PF, SIRI, 
EVER, PS, SC, QH, PRIN, AP, SPALI, LPN, NCH, LH, BROCK, KC, LALINและมี
เพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าอตัราความเส่ียงของตลาด คือ หลกัทรัพย ์A  
ส่วนผลการตดัสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีท าการศึกษา โดยเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นอตัราผลตอบแทน
ท่ีนักลงทุนควรลงทุน (Undervalued) มีหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ 
หลกัทรัพย ์A 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต   
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ABSTRACT 
This thesis aims to study and analysis rate of return and risk an investment in the 

stock of property development sector(housing business) by Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) for making investment decisions to buy or sell securities. By choosing property 
development sector Incorporated in Stock Exchange of Thailand 18 Number of 
securities. The data used in this study used secondary data in the study was a time series 
of monthly data. The study period was between January 2009 and December 2013, 60 
months. Calculated the rate of return and risk of individual securities. 
 The results showed that the securities at a yield higher than the yield on the 
securities market SPALI highest, followed by the LPN, PS, RASA, LALIN, QH, KMC, 
LH, BROCK, SIRI, EVER and securities yield than the lowest market rate of return. 
NCH securities followed by KC, A, SC, PF, PRIN, AP. The risk that higher risk of the 
securities market risks, including KMC, RASA, PF, SIRI, EVER, PS, SC, QH, PRIN, 
AP, SPALI, LPN, NCH, LH, BROCK, KC, LALIN and only securities that are less risky 
than the market risk of the securities A.  The decision to invest in the securities of  the 
study. By comparison of the required rate of return and  expected rate of return. Founded 
that, securities have required rate of return less than the expected rate of return. A rate of 
return that investors should invest. (Undervalued) Securities should have just 1 
investment securities: securities A. 
KEYWORDS : RATE OF RETURN, RISK, THE STOCK OF PROPERTY 
DEVELOPMENT SECTOR 
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บทน า 
 ในภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมากข้ึน สินคา้และค่าครองชีพก็
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ผูค้นก็ตอ้งจบัจ่ายใชส้อยกนัมากข้ึน ในขณะท่ีประชากรในประเทศก็เร่ิมลด
นอ้ยถอยลง กลายเป็นครอบครัวเด่ียวกนัมากข้ึน นอกจากน้ีปัญหาการเมือง ซ่ึงเป็นปัจจยั
ภายนอก มีผลกระทบต่อตลาดหุน้ของไทย เป็นอยา่งมาก จึงข้ึนอยูก่บัผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งคอย
ติดตาม รวมถึงปัญหาการส่งออก ก็เป็นปัจจยัหน่ึงต่อตลาดหุ้นไทย  คนส่วนใหญ่ก็เร่ิมหัน
มาสนใจการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ โดยการน าเงินไปฝากไวก้บัธนาคาร ท าประกนัชีวิต 
ซ้ือกองทุน LTF หรือ RMF  หรือการน าเงินไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ซ่ึงใน
ปัจจุบนันกัลงทุนมีทางเลือกในการตดัสินใจลงทุนอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินทรัพย์
ทางการเงิน (Financial Assets) เช่น พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้นทุน กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ 
หรือสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได้ (Tangible Assets) เช่น ทองค า อญัมณี ท่ีดิน อาคาร หรือ
อสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ โดยในการตดัสินใจลงทุนใด ๆ นกัลงทุนตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังควบคู่ไปกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เสมอ (Risk 
tolerance) นกัลงทุนมีความเช่ือว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต มีมูลค่าสูงกว่าการ
ลงทุนในปัจจุบนั โดยปกติแล้วการลงทุนใด ๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสูง จะมีความเส่ียงสูง 
(High-risk High-return) แต่การลงทุนใดๆ ก็ตามท่ีมีความเส่ียงสูง ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้
ผลตอบแทนสูงกลับคืนมาเสมอไป นอกจากน้ีผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต ก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งสะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจากการลงทุนในอนาคตดว้ย 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าว เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญักับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงจ าเป็นของมนุษย ์ ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัท่ีส่ี รวมทั้งเป็นเคร่ืองแสดงความมัน่คงของประเทศและผูค้รอบครอง ในยุคปัจจุบนั
ผูค้นต้องการท่ีอยู่อาศยักันมากข้ึน จะเห็นได้ว่า มีโครงการบ้านจดัสรรใหม่ ๆ เกิดข้ึน
มากมาย รวมทั้งอาคารชุดคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ โดยเฉพาะแหล่งท่ีใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการได้ง่ายและให้ผลตอบแทนท่ีสูง ฉะนั้ น
หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจึงมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นัก
ลงทุนได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้ นการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละ
หลักทรัพย์ในกลุ่มน้ี จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยการตดัสินใจในการลงทุนและ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน อีกทั้งยงัสามารถช้ีให้เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของ
ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และทิศทางของระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) 

2. เพื่อวเิคราะห์และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเพื่อการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) 

3. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ต้องการในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพย์ท่ีศึกษาโดยใช้เส้นตลาดหลักทรัพย ์
(Securities Market Line (SML)) หรือตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAMP) ในการ
ตดัสินใจลงทุนซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
ขอบเขตของการศึกษา 
 ผูว้จิยัท  าการประเมินอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย(์ธุรกิจบา้นจดัสรร) ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวน 18 หลกัทรัพย ์จากหลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 
57 หลกัทรัพย ์ โดยเลือกท าการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์เนน้ธุรกิจบา้นจดัสรร ท่ีท าการซ้ือ
ขายอย่างสม ่าเสมอตลอด โดยน าขอ้มูลของราคาปิด รายเดือน ในระหว่างเดือน มกราคม  
2552  ถึง เดือนธนัวาคม  2556  และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี (1) A -บริษทั อารียา 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (2) AP -บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ  ากดั(มหาชน) (3)   
BROCK-บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ  ากดั(มหาชน) (4)  EVER- บริษทั เอเวอร์แลนด์ จ  ากดั
(มหาชน) (5)  KC - บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (6)  KMC -บริษทั กฤษดาม
หานคร จ ากดั(มหาชน (7) LALIN- บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (8)  LH - 
บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) (9)  LPN -บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั(มหาชน) (10) NC -บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั(มหาชน) (11) PF - บริษทั พร็อพ
เพอร์ต้ีเพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) (12) PRIN - บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั(มหาชน) (13) PS - 
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน)  (14) QH- บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)
(15) RASA - บริษทั รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท จ ากดั(มหาชน)  (16) SC-บริษทั เอส
ซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) (17)SIRI- บริษทั แสนศิริ จ  ากดั (มหาชน) (18) 
SPALI- บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตัวแปรอสิระ (Independent)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. นกัลงทุนสามารถเขา้ใจวิธีการหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการ
ลงทุนในหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
น่าสนใจลงทุน 
 3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินราคาของหลักทรัพย์ส าหรับการ
ตดัสินใจลงทุน 
นิยามศัพท์ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return) หมายถึง ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ โดยการเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและส่วนมากคิดต่อระยะเวลา 1 ปี 
และเป็นตวับ่งช้ีถึงผลไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ  

•ราคาปิดของหุน้
ในกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย์
(บา้นจดัสรร) 
 

•ดชันีของ 
SET INDEX  
 

การเปรียบเทยีบ 
1.อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา
อสงัหาริมทรัพย(์บา้น
จดัสรร)และตลาด        
2.ความเส่ียงของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย(์ธุรกิจ
บา้นจดัสรร)และตลาด
หลกัทรัพย ์
3.อตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการของและอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย(์ธุรกิจ
บา้นจดัสรร) 
 

□อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั
ระยะเวลา 1 ปี(T-BILLS) 
 

•อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย(์ธุรกิจบา้นจดัสรร) 
•ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
 

□ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานหรือความ
เส่ียงรวม 
 

•ค่าสมัประสิทธ์ิ
เบตา้ (β) ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ 

□อตัรา
ผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง 
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อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected rate of return) หมายถึง อตัรา
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทนคิดวา่น่าจะไดรั้บโดยค านวณจากการน าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จริงทั้งหมดบวกกนัและหารดว้ยจ านวนอตัราผลตอบแทน 

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (Required rate of return) หมายถึง อตัรา
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือ
หลายหลกัทรัพยใ์นภาวะของตลาดท่ีมีดุลยภาพ 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในอนาคต ภายใตโ้อกาสความน่าจะเป็นระดบัหน่ึง(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 2548 : 
45) 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) หมายถึง การค านวณผลตอบแทนท่ีผูถื้อ
หุน้คาดหวงั จากการพยายามหาค่าความเส่ียงโดยใชค้่าเบตา้เป็นตวัวดั 

Security Market Line (SML) หมายถึง เส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความ
เส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยแ์ละมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมีค่าความ
ชนัเท่ากบัอตัราชดเชยความเส่ียงของ market risk premium 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
ทฤษฎกีารลงทุน : Investment 
 จิรัตน์  สังขแ์กว้ (2545 : 7) ไดอ้ธิบายวา่ การลงทุน (Investment) หมายถึง การกนั
เงินไวจ้  านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะ
ชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่
แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต 
 สุพจน์  สกุลแกว้ (2553) (อา้งถึงใน ดร.กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ, 2556) ไดก้ล่าว
วา่ การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้าง
ความมัน่คงให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือการเงินประเภทต่าง ๆ 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสด
จากการลงทุนนั้น ๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่า
สูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอ านาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนั
เน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 
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ทฤษฏีอตัราผลตอบแทน : Rate of Return 

 จิรัตน์ สังขแ์กว้ (2545 : 156) ไดก้ล่าววา่  ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ มกัแสดงในรูปร้อยละโดยเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึง
ปีโดยเรียกรวม ๆ ว่า “อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงเป็นตวับงช้ีบอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน
ได้รับในหน่ึงงวดจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ ผูล้งทุนจะได้ใช้อัตราผลตอบแทนน้ี
เปรียบเทียบกับความเส่ียงท่ีจะตอ้งเผชิญ และเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ 
ต่อไป ทั้ งน้ีการค านวณอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ไม่จ  าเป็นว่าผูล้งทุนต้องมีการขาย
หลกัทรัพยอ์อกไปจริง (long) หรือไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อคืนจริง(short) 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( 2548 : 2 )  ได้
อธิบายว่า  การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใช้จ่ายในวนัน้ี 
เพื่อสร้างความมัน่คงใหเ้พิ่มสูงข้ึนในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพย ์หรือ  ตราสาร
การเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ โดยมุ่งหวงั
เพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้น ๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสาร
การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหคุ้ม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชย
อ านาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน  
ทฤษฎคีวามเส่ียงจากการลงทุน : Investment Risk 

 ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2555 : 202-215) ไดอ้ธิบายว่า ปัจจยัท่ี
ส าคญัในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนประการหน่ึง คือ ความเส่ียงจากการลงทุนนั่นเอง 
ความเส่ียงจากการลงทุนคือ โอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บผลตอบแทน
ตามท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้น หากการลงทุนใดท่ีมีความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนสูงก็
จะส่งผลให้การลงทุนนั้นมีความเส่ียงมากข้ึน ดงันั้น การเขา้ใจถึงการวดัความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในการลงทุนจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพิจารณาเลือกลงทุน 
ประเภทของความเส่ียง 
 ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ   
 ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะเฉพาะของ
หลักทรัพยน์ั้นๆ เช่น ลกัษณะของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย ์เป็นตน้ ความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบน้ีสามารถลดหรือท าให้หมดไปจากการลงทุนของผูล้งทุนได้โดยการกระจายการ
ลงทุนในหลายๆ หลกัทรัพย ์ 
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 การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นจะเกิดความเส่ียงข้ึนใน 2 ลกัษณะ คือ (1) ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ Systematic Risk และ (2) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ Unsystematic 
Risk โดยความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้นผูล้งทุนสามารถท่ีจะลดให้ต ่าลงได้ โดยใช้การ
กระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์หลาย ๆ หลกัทรัพย์ หรือท่ีเรียกว่า การลงทุนเป็นกลุ่ม
หลกัทรัพย ์(Portfolio) และถา้หากหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนเลือกลงทุนเพื่อการกระจายความ
เส่ียงมีความเหมาะสม และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็จะสามารถขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบน้ีออกไปจากการลงทุนได ้โดยจะเหลือเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ Systematic 
Risk อยูเ่ท่านั้น  
 ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ 
 ความเ ส่ียง ท่ี เ ป็นระบบคือ ความเส่ียง ท่ีท าให้ราคาหลักทรัพย์มีการ
เปล่ียนแปลงไป อนัจะส่งผลกระทบถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องผู ้
ลงทุน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได้และส่งผล
กระทบต่อหลกัทรัพยทุ์ก ๆ หลกัทรัพยใ์นตลาด  
ทฤษฎแีบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ : Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยน์ั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการวิเคราะห์
ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์นั้นคือ ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยจ์ะส่งผล
ต่อความเส่ียงของกลุ่มหลักทรัพย์ของผู ้ลงทุน ซ่ึงความเส่ียงของหลักทรัพย์แต่ละ
หลกัทรัพยน์ั้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็น
ตวับ่งบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ี ดงันั้น ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาความเส่ียงโดยดูท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้ มากกว่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันั้นจึงได้มีการพฒันาทฤษฎีการ
ก าหนดราคาหลักทรัพย์ข้ึนมาเพื่อช่วยให้ผูล้งทุนสามารถวิเคราะห์และวดัความเส่ียง
ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงได ้ซ่ึงทฤษฎี CAPM เป็นตวัแบบส าหรับการ
ก าหนดราคาหลกัทรัพยต่์าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ (จิรัตน์  
สังขแ์กว้, 2543 : 249) 
การประยุกต์ใช้ CAPM ในการประเมินราคาหลกัทรัพย์ 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, (2548 : 93-94) 
ไดอ้ธิบายวา่ แบบจ าลอง CAPM มีความส าคญัต่อการประเมินราคาหลกัทรัพยใ์นดุลยภาพ
ภายใตแ้บบจ าลอง CAPM น้ี ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้งหมดควรจะอยูบ่น Security 
Market Line หรือ SML ซ่ึงแสดงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ ณ ระดบัความ
เส่ียงท่ีพยากรณ์ไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อตัรา
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ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไวไ้ม่เป็นไปตามแบบจ าลอง CAPM ก็แสดงว่าหลกัทรัพย์ท่ี
ประเมินนั้นมีมูลค่าท่ีแตกต่างไปจากมูลค่าตามทฤษฎี ซ่ึงราคาของหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะสูง
กว่าท่ีควรจะเป็น (Over valued) หรือหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะมีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 
(Undervalued) และในกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้งจากการพยากรณ์และท่ีผู ้
ลงทุนตอ้งการ มีค่าเท่ากนั หลกัทรัพยน์ั้นก็จะมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair Valued)  
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วิมลรัตน์  อยัราวงศ์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์โดยศึกษาหลกัทรัพย์
จ  านวน 5 หลกัทรัพย ์ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่วนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2548- 18 ธนัวาคม 2549 ผลการศึกวา่พบวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทน
สูงสุด คือ หลกัทรัพย ์BLAND รองลงมา คือ หลกัทรัพย ์QH, LH, LALIN และหลกัทรัพย์
ท่ีให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นน้อยท่ีสุด คือ หลกัทรัพย ์N-PARK  ดา้นความเส่ียงพบว่า 
หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ หลักทรัพย์ N-PARK 
รองลงมา คือ หลกัทรัพย ์BLAND, LH, LALIN และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าสุด คือ 
หลักทรัพย ์QH ส่วนผลการตดัสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ท าการศึกษา โดย
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับเพื่อใช้
ตดัสินใจในการลงทุน พบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการน้อยกว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บแสดงว่าในขณะนั้นหลกัทรัพยด์งักล่าวมีราคาหลกัทรัพยต์  ่า
กว่าท่ีควรจะเป็น ผูล้งทุนควรตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว ซ่ึงในช่วงท่ีท าการศึกษา 
ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์BLAND และ QH เท่านั้นท่ีควรลงทุน 
 เกษ  จนัทร์แดง (2550)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ทฤษฎีตวัแบบ
การตั้งราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยท าการวิเคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง 
รวมทั้งท าการศึกษาวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อายุ  1 ปี เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 3 พ.ค. 2548-18 ธ.ค. 2549 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 400 วนั ซ่ึงไดน้ าหลกัทรัพยม์าศึกษา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AREEYA, NOBLE, PF, 
LALIN, SIRI, SC, โดยผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพย ์SC, LALIN, PF และ AREEYA ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ได้แก่ หลกัทรัพย ์SIRI และ 
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NOBLE ในส่วนของอัตราความเส่ียงโดยรวมหรือค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยจ์ะมีค่ามากกวา่อตัราความเส่ียงของตลาดทั้งหมด โดยหลกัทรัพย์
ท่ีมีอตัราความเส่ียงมากกวา่อตัราความเส่ียงของตลาดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์SC และ
หลกัทรัพยที์มีอตัราความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AREEYA 
 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองการตั้งราคา
หลกัทรัพย ์ (CAPM) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น
สามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้
รูปแบบจ าลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างและเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP, DCC, 
DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, 
TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงวนัท่ี 1 
มกราคม 2553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัท าการและใชข้อ้มูล
อตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือนเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างมีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์คือ GEN, TASCO, 
TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีไม่ควรลงทุน (Overvalued) และ
หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการต ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 
หลกัทรัพย ์คือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCL, SCCC, 
SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ีควรลงทุน (Undervalued) 
 Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing Model :  
A comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange of Thailand 
โดยมีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่างผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจากเมเดลการก าหนด
ราคาสินทรัพย ์(CAPM) จากผลการวจิยัพบวา่  หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขาย
หรือไม่ควรลงทุน  (Over valued) มี 6 หลกัทรัพย ์ ซ่ึงแสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น
ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ หลกัทรัพย ์ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, TMB 
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หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์น
กลุ่ม Undervalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัต ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น
คือ หลกัทรัพย ์BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, TBANK 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ี ใช้ ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี  คื อ  หลักท รัพย์ ท่ี อยู่ ในก ลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธนัวาคม 2556 และหลกัทรัพยท่ี์
ใช้ในการวิจยัจ านวน 18 หลกัทรัพย์ ได้แก่ (1) A-บริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด
(มหาชน) (2) AP- บริษทั เอพี (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน)  (3) BROCK - บริษทั 
บา้นร็อคการ์เดน้ จ  ากดั(มหาชน) (4) EVER - บริษทั เอเวอร์แลนด์ จ  ากดั(มหาชน) (5) KC-
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (6) KMC - บริษทั กฤษดามหานคร จ ากดั
(มหาชน) (7) LALIN - บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน)  (8) LH - บริษทั แลนด์
แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) (9)  PN - บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(มหาชน) 
(10) NCH - บริษทัเอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ีง จ  ากดั (มหาชน) (11) PF - บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์
เฟค จ ากดั(มหาชน) (12) PRIN - บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั(มหาชน) (13) PS - บริษทั พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) (14) QH -บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (15) RASA - 
บริษทั รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) (16) SC -บริษทั เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) (17) SIRI - บริษทั แสนศิริ จ  ากดั (มหาชน) (18) SPALIบริษทั 
ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2552 ถึงเดือน ธนัวาคม  2556  โดยรวบรวมเป็นรายเดือน รวมเป็นระยะเวลา 60 
เดือน ซ่ึงรวบรวมจากขอ้มูลราคาปิดรายเดือนรวมถึงขอ้มูลเงินปันผลของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพย(์บา้นจดัสรร) ขอ้มูลราคาปิดรายเดือนของ Set Index ซ่ึงรวบรวม
จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) ขอ้มูลอตัรา
ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปีโดยรวบรวมจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
(www.bot.go.th) 

 
 

 

http://www.setsmart.com/


651 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ผลการวจัิย 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์จ านวน 18 หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 
        หลกัทรัพย ์   อตัราผลตอบแทน      ความเส่ียง 
SET  Index     2.01                4.29 
A     0.76    2.58 
AP     1.98    9.55 
BROCK     2.24    8.31 
EVER                 2.17              11.78 
KC     0.40    8.02 
KMC     2.54              15.18 
LALIN     2.73    7.30 
LH     2.33    8.67 
LPN     3.89    9.11 
NCH               -1.03    8.76 
PF     1.19              12.28 
PRIN     1.76    9.92 
PS     3.53              11.39 
QH     1.08              10.06 
RASA     2.67              10.24 
SC     0.85              10.78 
SIRI     2.22              11.94 
SPALI     4.18    9.25 
 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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รูปที ่1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ 
หลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จ านวน 18 หลกัทรัพย์ 

 
ท่ีมา :  จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น
กลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 18 หลกัทรัพย ์และของตลาดหลกัทรัพย์จากการค านวณหา
อตัราผลตอบแทนตลาดโดยการน า SET Index ท่ีแสดงราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
ตลาดหุน้มาเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 18 หลกัทรัพย ์ ผลท่ี
ไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากรูปท่ี1 นั้นแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีมีค่าเป็นทั้ งบวกและลบ 
เพราะฉะนั้น ถ้าอตัราผลตอบแทนสูงจะมีความเส่ียงสูงตามไปดว้ย แต่ในความเป็นจริง 
การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ไม่จ  าเป็นวา่จะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงเสมอไป การท่ีมีความเส่ียง
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สูงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บอาจจะไดก้ าไรสูงหรืออาจจะขาดทุนสูงก็ไดเ้ช่นกนั ถา้หากผู ้
ลงทุนนั้นไม่มีความรู้ความสามารถในการลงทุน หรือไม่มีดุลยพินิจท่ีเพียงพอ  
 

 
 

รูปที ่2   แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน  18 หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 เส้นประในรูปท่ี 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดบัของค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกราฟแท่งแต่ละแท่งถึงระดบัค่าเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยท์ั้งหมด 18 หลกัทรัพย ์ถา้กราฟแท่งใด
อยู่เหนือเส้นค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของตลาด หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แต่ถ้ากราฟแท่งใดท่ีอยู่ใตเ้ส้น หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยน์ั้นมีค่าต ่ากวา่ระดบัค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 ผลของรูปท่ี2  แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีทั้งหมด 11 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ SPALI, 
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LPN, PS, RASA, LALIN, QH,  KMC, LH, BROCK, SIRI, EVER โดยให้ผลตอบแทน
ดงัน้ี  4.18, 3.89, 3.53, 2.84, 2.73, 2.67, 2.54, 2.33, 2.24, 2.22, 2.17  ตามล าดบั  ส่วน
หลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้ง 7 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์ AP, PRIN, PF, SC, A, KC, NCH  ต่าง
ให้อตัราผลตอบแทนท่ีต ่ากว่าราคาตลาดหรือให้อตัราผลตอบแทนท่ีขาดทุนแก่ผูถื้อหุ้น
ทั้งส้ิน โดยใหผ้ลตอบแทน ดงัน้ี  1.98, 1.76¸1.19, 0.85, 0.76, 0.40, -0.13  ตามล าดบั 
 

 
รูปที ่3  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  

จ านวน  18 หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 ดงัรูปท่ี 3 เส้นประ แสดงถึงระดบัของค่าความส่ียงเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และกราฟแท่งแสดงถึงระดบัความเส่ียงเฉล่ียของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดจ านวน  18  หลกัทรัพย ์ถา้กราฟแท่งใดเหนือเส้นค่าเฉล่ียความเส่ียงของ
ตลาด หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แต่ถ้ากราฟแท่งใดท่ีอยู่ใตเ้ส้นค่าความเส่ียงของตลาด 
หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของอตัราความเส่ียงของหลักทรัพยน์ั้นมีค่าต ่ากว่าระดับ
ค่าเฉล่ียความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ผลจากรูปท่ี  3  แสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียง
ของตลาด และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงโดยรวมสูงสุด คือ หลกัทรัพย ์ MKC  คือ  15.18 
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หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงรองลงมา คือ หลกัทรัพย ์ SARA ซ่ึงมีค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย์
เท่ากบั 12.92   และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือ หลกัทรัพย ์A  ซ่ึงมีค่าความเส่ียง
เท่ากบั 2.58 ซ่ึงถือว่านอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัหลกัทรัพยท์ั้งหมดในกลุ่มน้ี และยงัมีค่าความ
เส่ียงนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงของตลาด 
การวเิคราะห์ผลตอบแทนตามทฤษฎกีารตั้งราคาหลกัทรัพย์ Capital Assset Pricing 
Model (CAPM)  

เป็นการประเมินหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีนักลงทุนต้องการจาก
หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์และน ามาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการลงทุน โดยใช้อัตราผลตอบแทนในอดีตเพื่อหาผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ
 หลงัจากท่ีค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการได้รับจากหุ้น I (RRi) 
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหุ้นแต่ละตวัน ามาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการของหุ้น i และตดัสินใจวา่หุ้นใดควรลงทุนหรือไม่ลงทุนถา้อตัราผลตอบแทนท่ีท่ี
นกัลงทุนตอ้งการต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ แสดงว่าราคาตลาดของหุ้น
ปัจจุบนั มีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น(Undervalue) ผูล้งทุนควรลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นถา้
อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ แสดงว่า
ราคาตลาดของหุน้ในปัจจุบนัมีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalue) ดงันั้นผูล้งทุนไม่ควร
ลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและอัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการของนักลงทุนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จ านวน 18 
หลกัทรัพย์ 
หลกัทรัพย ์   อตัรา  ค่าเบตา้  อตัรา       การตดัสินใจ
 ผลตอบแทนท่ี           ผลตอบแทน 
   คาดหวงั             ท่ีตอ้งการ 
A 30.90      0.11          9.75 ควรลงทุน 
AP   80.45      1.67      119.38 ไม่ควรลงทุน 
BROCK 26.15      0.91        66.00 ไม่ควรลงทุน 
EVER 23.47      0.73        53.05 ไม่ควรลงทุน 
KC 42.83      0.91        66.05 ไม่ควรลงทุน 
KMC 17.85      1.71       121.87 ไม่ควรลงทุน 
LALIN 63.04      1.09        78.61 ไม่ควรลงทุน 
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LH 68.33      1.43       102.55 ไม่ควรลงทุน 
LPN 64.47      1.32        94.43 ไม่ควรลงทุน 
NCH 49.08      0.72        52.77 ไม่ควรลงทุน 
PF 52.52      1.88       133.68 ไม่ควรลงทุน 
PRIN 84.06      1.43       102.24 ไม่ควรลงทุน 
PS 44.73      1.78       126.60 ไม่ควรลงทุน 
QH 61.98      1.75       124.33 ไม่ควรลงทุน 
RASA 24.94      0.85        62.01 ไม่ควรลงทุน 
SC 71.43      0.99        71.43 ไม่ควรลงทุน 
SIRI 98.26                 1.37        98.26 ไม่ควรลงทุน 
SPALI                   108.60     1.52       108.60 ไม่ควรลงทุน 
 
ท่ีมา  :  จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการและอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงั โดยใชท้ฤษฎี CAPM  
 ซ่ึงเป็นการหาค่าผลตอบแทนท่ีตอ้งการในช่วง เดือนมกราคม 2552  ถึง เดือน
ธันวาคม 2556 เพื่อใช้พิจารณาในการตดัสินใจท่ีจะเลือกลงทุน โดยในการหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการน้ีจะใช้ค่าอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อท่ีจะสามารถเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน
ท่ีแท้จริงในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการของ
หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 9.75, 119.38, 66.00, 53.05, 66.05, 121.87, 78.61, 
102.55, 94.43, 52.77, 133.68, 102.24, 126.60, 124.33, 62.01,71.43, 98.26 และ 108.60 
ตามล าดบั 
 



657 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 
 

รูปที ่4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัและผลตอบแทนที่
ต้องการ 

 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 2 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนวา่ หลกัทรัพยใ์ด
มีความเหมาะสมในการเลือกลงทุนและหลกัทรัพยใ์ดไม่เหมาะสมแก่การลงทุน 
 จากตารางท่ี 2  และภาพท่ี 4 เน่ืองดว้ยทฤษฎีเส้นตลาดหลกัทรัพย ์SML กล่าวว่า 
หากหลกัทรัพยใ์ดมีค่าอยูเ่หนือหรือเท่ากบัเส้น SML แลว้หลกัทรัพยน์ั้นถือวา่มีราคาต ่ากวา่
ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) จึงถือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน ถา้ดูตามหลกัการน้ี และจาก
หลักทรัพย์ทั้ งหมดท่ีน ามาวิเคราะห์ 18 หลักทรัพย์ มีหลักทรัพย์ท่ีควรลงทุนเพียง 1 
หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์A นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนทั้ง 17 หลกัทรัพย ์ คือ 
หลกัทรัพย ์AP, BROCK, EVER, KC, KMC, LALIN, LH, LPN, NCH, PF, PRIN, PS, 
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QH, RASA, SC, SIRI, SPALI  ซ่ึงถือว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 
(Overavalued)  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
จากการสรุปอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์และขอ้มูลของ Set Index มาท าการค านวณ โดยอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ  2.01% และหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงมีทั้งหมด 11 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์ให้
อตัราผลตอบแทนสูงสุด คือ หลกัทรัพย ์ SPALI มีค่าเท่ากบั  4.18% และรองลงมาคือ
หลกัทรัพย ์ LPN(3.89%), PS(3.53%), RASA(2.84%), LALIN(2.73%), QH(2.67%), 
KMC(2.54%), LH(2.33%), BROCK(2.24%), SIRI(2.22%), EVER(2.17%)  ตามล าดบั 
และหลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดต ่าท่ีสุด คือ
หลกัทรัพย ์NCH  มีค่าเท่ากบั -0.13% และรองมาคือหลกัทรัพย ์KC(0.40%), A(0.76), 
SC(0.85%), PF(1.19%), PRIN(1.76%), AP(1.98%) ตามล าดบั ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควร
ลงทุน 

สรุปอตัราความส่ียงของหลกัทรัพย์ 
การศึกษาอตัราความเส่ียงของตลาดเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยพ์บวา่ ค่าความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 4.29% และหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย(์ธุรกิจ
บา้นจดัสรร) ท่ีมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด ไดแ้ก่ KMC(15.18%),  
RASA(12.92%), PF(12.28%), SIRI(11.94%), EVER(11.78%), PS(11.39%), SC(10.78%), 
QH(10.24%), PRIN(9.92%), AP(9.55%), SPALI(9.25%), LPN(9.11%), NCH(8.76%), 
LH(8.67%), BROCK(8.31%), KC(8.02%), LALIN(7.30%)  และมีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ท่ี
มีความเส่ียงน้อยกว่าอตัราความเส่ียงของตลาด คือ หลกัทรัพย ์A  มีค่าความเส่ียงเท่ากบั  
2.58%  

สรุปการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนทีต้่องการกบัอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้
ทฤษฎีแบบจ าลองในการก าหนดราคาสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) โดยการค านวณวิเคราะห์หาเส้น Security Market Line : SML ซ่ึงแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องหลกัทรัพย ์กบัตวัช้ีวดัความเส่ียง หรือ
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เบตา้ โดยถา้หลกัทรัพยใ์ดอยูเ่หนือเส้น SML เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนควรลงทุน 
(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์ดท่ีอยู่ต  ่ากว่าเส้น SML เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุน 
(Overvalued) จากการศึกษาหลกัทรัพยท่ี์น ามาวิเคราะห์ทั้ง 18 หลกัทรัพย ์มีหลกัทรัพยท่ี์
ควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์A   นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนทั้ง 
17 หลกัทรัพย ์ คือ หลกัทรัพย ์  AP, BROCK, EVER, KC, KMC, LALIN, LH, LPN, 
NCH, PF, PRIN, PS, QH, RASA, SC, SIRI, SPALI  ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูง
กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  
อธิปรายผลการวจัิย 
 จากการสรุปอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของ
หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์และขอ้มูลของ Set Index มาท าการค านวณ โดยอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ  2.01% และหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาด  
 การศึกษาอตัราความเส่ียงของตลาดเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยพ์บวา่ ค่าความเส่ียง
ของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 4.29%  และหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด
และมีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด คือ หลกัทรัพย ์
A 
 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้
ทฤษฎีแบบจ าลองในการก าหนดราคาสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) โดยการค านวณวิเคราะห์หาเส้น Security Market Line : SML ซ่ึงแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัตวัช้ีวดัความเส่ียง หรือ
เบตา้ โดยถา้หลกัทรัพยใ์ดอยูเ่หนือเส้น SML เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนควรลงทุน 
(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์ดท่ีอยู่ต  ่ากว่าเส้น SML เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุน 
(Overvalued) จากการศึกษาหลกัทรัพยท่ี์น ามาวิเคราะห์ทั้ง 18 หลกัทรัพย ์มีหลกัทรัพยท่ี์
ควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์A  
 จากผลการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยไ์ม่ไดมี้อตัราต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดเสมอไป แต่ความเส่ียงของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่สูงกวา่ความเส่ียงของตลาด ซ่ึงขดัแยง้กบั
ทฤษฎีการลงทุน คือ  ถา้หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะสูงตามไปดว้ย 
ส่วนหลกัทรัพยใ์ดท่ีมีความเส่ียงต ่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็จะต ่าดว้ยเช่นกนั หรือท่ีเรียกว่า 
High risk high return (Loss) ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดร. กิตติ
พนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน
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หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองการตั้ งราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM) ระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ข้อเสนอแนะ 

1. นกัลงทุน สามารถใช้ขอ้มูลท่ีได้ท าการวิจยัคร้ังน้ี มาใช้เป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพราะข้อมูลอดีต จะท าให้นักลงทุน สามารถ
คาดการณ์ทิศทางและแนวโนม้ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 

2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ควรศึกษา
ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงปัจจยั
ส าคญัมีอยู ่2 ประเภทดว้ยกนั คือ 1) ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจยัมหาภาค(macro factors) 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนโดยรวม จึงเป็น
ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไม่อาจหลีกเล่ียงได้  2) ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจยัจุลภาค(micro 
factors) เป็นความเส่ียงท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะกระทบต่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หน่ึง
โดยเฉพาะ ผูล้งทุนสามารถลดความเส่ียงน้ีได ้โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์
หลายตวั เพราะการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ถึงแมว้่าจะให้ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็มี
ความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนั   แต่ในความเป็นจริงการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ไม่จ  าเป็นวา่จะ
ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงเสมอไป การท่ีมีความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บอาจจะไดก้ าไร
สูงหรืออาจจะขาดทุนสูงก็ได้เช่นกนั ถา้หากผูล้งทุนนั้นไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ลงทุน หรือไม่มีดุลยพินิจท่ีเพียงพอ  

3. นโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบของภาครัฐมีส่วนส าคญั ทั้งดา้นการพฒันา
โครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของรัฐบาล มาตรการก าหนดวงเงินสินเช่ือloan-
to-value ratio (LTV ไม่เกิน 95%)  เพราะนโยบายของรัฐบาลนั้นจะมีผลโดยตรงต่อการ
เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ทิศทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อก าหนดทิศทางและแนวโนม้ในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกวิจยัเฉพาะหลักทรัพยท่ี์เน้นพฒันา
เฉพาะท่ีอยูอ่าศยั โดยใชต้วัแปรอิสระ เป็นขอ้มูลดชันีของตลาด  SET INDEX  การศึกษา
ในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน โดยใชข้อ้มูลดชันีของ SET 100 หรือ SET 50  

2. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล
รายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 จนถึงเดือน ธนัวาคม 2556  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ีย
โดยรวมของแต่ละเดือน ถา้ผูท่ี้สนใจศึกษาในคร้ังต่อไป ตอ้งการทราบค่าเฉล่ียโดยรวมใน
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แต่ละวัน ควรท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายว ัน เพื่อให้ท่ีผู ้สนใจลงทุน ทราบการ
เปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

3. ส าหรับผูท่ี้ท  าวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาโดยใช้ทฤษฎีอ่ืนในการศึกษา เพราะ
ความแตกต่างของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา ท าใหเ้กิดปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความเส่ียงและผลตอบแทนของตลาดและหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีท าการวิจยั  ส่งผลให้นัก
ลงทุนมีพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั   เช่น ทฤษฎีการเก็งก าไรราคา Arbitrage 
Pricing Theory (APT) ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
ของหลกัทรัพยน์ั้น  และทฤษฎีแบบจ าลอง Fama3 Foctor (F-3-F)  ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีได้
พฒันามาจาก CAPM ซ่ึงมีการเพิ่มปัจจยัความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนไดแ้ม่นย  าและ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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