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        งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเรือ่ง “เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทน(Return) ของการลงทุนใน
หลกัทรพัย ์SET100 กบั การลงทุนของ VALUE STOCK ในตลาดหลกัทรพัย”์ โดยท าการเกบ็
ขอ้มลูจากหลกัทรพัย ์SET SMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ ราคาปิดรายสปัดาห ์อตัราส่วนราคา
ต่อก าไรหุน้ มาท าการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative  Analysis)  โดยใชส้ตูร
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
        วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้เพื่อเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของหลกัทรพัยแ์ต่ละกลุ่มได ้
และนกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในประกอบการตดัสนิใจเลอืกหลกัทรพัยใ์นการลงทุน เพื่อ
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 
       ความหมายโดยทั่วไปของคําว่า “การลงทุน” คือ การที่นักลงทุนใช้จ่ายเงินสดรูปแบบหน่ึง
ในปัจจุบัน โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายน้ันในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสด
หรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนน้ัน จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า “การลงทุน” หมายถึง การออมเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งนักลงทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจนําเงิน
ออมมาลงทุน นักลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
ตลาดการเงินปัจจุบัน มีทางเลือกสําหรับการลงทุนให้เราเลือกมากมาย  ทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน 
(Financial Assets) ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้  หุ้นทุนกองทุนรวมประเภทต่างๆ หรือ  สินทรัพย์ที่
จับต้องได้ (Tangible Assets) เช่น ทองคํา ที่ดิน อาคาร เพชรนิลจินดา  เครื่องประดับ การมี
ความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุนจึงมีความสําคัญต่อนักลงทุนมาก  
       ตามทฤษฎีความต้องการถือเงินของ John Maynard Keynes ได้แบ่งความต้องการถือเงิน
ออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1.ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยประจําวัน (Transaction 
Demand for Money) เป็นการถือเงินไว้ใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆในชีวิตประจําวัน 2.ความ
ต้องการถือเงินเพื่อสํารองไว้เผื่อฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) เป็นการถือเงิน
ไว้ใช้จ่ายในเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่ายกะทันหัน เป็นต้น 3.ความต้องการถือ
เงินเพื่อเก็งกําไร (Speculative Demand for Money) เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้
ของบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นตราสารหนี้ท่ี จะให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย แต่ถ้าลงทุนในตราสารทุน 
เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ซึ่งความต้องการถือเงิน
ประเภทที่ 1 และ 2 นั้นไม่ได้คํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน แต่การถือเงินประเภทที่ 3 จะ
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสําคัญ 
 การลงทุนในหลักทรัพย์นั้นให้อะไรที่สูงแต่นักลงทุนก็จะเผชิญความเสี่ยงท่ีสูงตาม
เช่นกัน ในเมื่อความเสี่ยงเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน นักลงทุนก็
ควรศึกษาการลงทุนให้รอบคอบและควรทําการวิเคราะห์ว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากการวิเคราะห์การลงทุนนั้นสามารถทําได้หลายวิธี เช่น 



 

 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิคราะห์ทางเทคนิค (Technical 
Analysis)  
       ประเทศไทยนั้นมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: 
SET) เป็นตลาดรอง ซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน ซึ่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการคํานวณค่าดัชนีโดยนําราคาหุ้นท้ังตลาดมาคํานวณด้วยการ
เฉลี่ยตามมูลค่าของหลักทรัพย์ (Value Weight Index) เป็นผลให้ดัชนีSETไม่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอย่างแท้จริงเพราะหลักทรัพย์จํานวนมากไม่มีการเคลื่อนไหว จึงได้มีการ
คํานวณดัชนีอื่นๆได้แก่SET100   SET50   
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ําเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้เข้าอยู่ในกลุ่ม SET 100 
เพื่อใช้คํานวณดัชนี SET 100 โดยมีการพิจารณาและจัดอันดับใหม่ทุกๆ 6 เดือนซ่ึงหลักทรัพย์ที่
ถูกคัดเลือกเข้ามานั้นถือได้ว่าเป็นตัวแทนของมูลค่าหุ้นสามัญส่วนใหญ่ในตลาดและเป็นตัวแทน
ของปริมาณการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ใน
SET 100 นี้ส่งผลต่อราคาในตลาดหลักทรัพย์ตลาดโดยรวม 

  



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบ Market index ทั้งตลาด และ P/E ทั้งตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
       การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในดัชนี  SET 
100 และหุ้นกลุ่มมูลค่า Value Stock นอกหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
        1.  เพื่อหาค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นในหลักทรัพย์ดัชนี SET 100  
        2.  เพื่อหาค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มคุณค่าที่อยู่นอกเหนือหลักทรัพย์ดัชนี 
SET 100 
        3.  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 และ
ค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มคุณค่าที่อยู่นอกเหนือหลักทรัพย์ เปรียบเทียบกับ ดัชนี 
SET 100 ว่าผลตอบแทนใดดีกว่ากัน  
 
สมมุติฐาน 
 
       1.  ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 100 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง แตกต่าง
จากหลักทรัพย์กลุ่มหุ้นคุณค่า 
       2.  ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่นอกหลักทรัพย์ดัชนี SET 100 ที่เป็นหุ้นกลุ่มคุณค่า มีอัตรา
ผลตอบแทนสูง แตกต่างจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 100   
 
ขอบเขตการศึกษา 
 
       การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษา 100 หลักทรัพย์ ที่จัดอยู่ในดัชนี SET 100 ที่เป็นหุ้นมูลค่า 
เปรียบเทียบกับหุ้นท่ีอยู่นอกเหนือ SET 100 ที่เป็นหุ้นมูลค่าในช่วงระหว่างปี 2550 – 2554 
โดยกรณีศึกษาหุ้นในกลุ่มดัชนี SET 100 จะต้องมีผลตอบแทนอยู่ในดัชนี SET 100 ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีท่ีทําการศึกษาโดยจะต้องอยู่ใน SET 100 ตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา โดยคิด
เป็นสัดส่วนในกา รคัดเลือกหลักทรัพย์ที่นํามาศึกษา 70% เนื่องจากหลักทรัพย์ที่นํามาศึกษาใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่อยู่ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี จึงเห็น
ความเหมาสมท่ีจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่นํามาศึกษาอยู่ท่ีระดับ 70% 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 
       การลงทุน  คือ  การนําเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายปกติไปใช้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
ในอนาคต โดยกระแสเงินสดรับในอนาคตนี้จะต้องสามารถชดเชยอัตราเงินเฟ้อและความไม่
แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นได้ การลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.การลงทุนในทรัพย์สินแท้จริง 
เช่น ที่ดิน  อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการจ้างงาน 2.การลงทุนทางอ้อมหรือการลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ 
       หลักทรัพย์  คือ  ตราสารหรือเอกสารการแสดงสิทธิในหน้ีหรือทรัพย์สินที่ซ้ือขายกัน เช่น 
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน 
       ผลตอบแทน  คือ  ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.กระแสเงินสดที่
ได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาในการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล 2.กําไรจากการขาย
หลักทรัพย์หรือส่วนต่างระหว่างราคาขายกับราคาซ้ือ 
       อัตราผลตอบแทน  คือ  ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ แต่จะแสดงในรูปร้อยละ
โดยเทียบกับเงินลงทุนต้นงวดและมักคิดต่อระยะเวลาหนึ่งปี (แต่อาจคิดเป็นงวดเวลาใดๆก็ได้) 
       อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม  คือ  ระดับอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนควรจะได้รับจาก
การลงทุนประเภทต่างๆ 
       ความเสี่ยงจากการลงทุน   คือ  โอกาสที่จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ซึ่งถ้า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากขึ้น การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น 
       แบบจําลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Assets Pricing Model: CAPM)  คือ
แบบจําลองที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับความเสี่ยงท่ี
เป็นระบบ 
       Arbitrage Pricing Theory  (หรือทฤษฎีการหาราคาจากวิธีป้องกันการเกิด  arbitrage) 
เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ประเมินราคาหลักทรัพย์ APT บอกความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปัจจัยท่ีเป็น
ระบบหลายตัว (systematic factors)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
       จากการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 100 กับ
การลงทุนในหุ้นเน้นมูลค่าในต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่สภาพเศรษฐกิจเกิด
วิกฤตหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ัวโลกหรือในประเทศไทย นักลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 หรือหุ้นเน้นมูลค่า เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
 
       ทฤษฎีความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk & Return) 
       ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสที่จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ซึ่ง
ถ้าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากขึ้น การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก
ขึ้นในการวิเคราะห์การลงทุนโดยท่ัวไปถือว่า ผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่หลีกหนีความเสี่ยง (Risk 
Averse) หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนย่อมต้องการอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยง (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2547, น.178) 
       ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ แ บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงท่ีเป็น
ระบบ(Systematic Risk) และความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 
       1.  ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลกระทบต่อทุกๆหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอํานาจซื้อ และความเสี่ยงของตลาด 
       1.1  ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการแปลง
ในอัตราผลตอบแทนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยทั่วไป การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยมีผลต่อหลักทรัพย์ต่างๆในทางตรงกันข้าม เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นราคาของหลักทรัพย์จะลดต่ําลงแต่จะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับ ชนิด ของ
หลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในลักษณะน้ีได้แก่หลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่
แน่นอน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับผลกระทบมากกว่าหลักทรัพย์ที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนไม่แน่นอน เช่น หุ้นสามัญ 
       1.2  ความเสี่ยงในอํานาจซื้อ (Purchasing power Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่
อํานาจซื้อของเงินลดลง ถึงแม้ว่าราคาสินค้าและตัวเงินที่ได้รับจากรายได้จะคงเดิมก็ตาม 
กล่าวคือ 100 บาท ในวันน้ีย่อมมีค่ามากกว่า 100 บาท ในปีหน้าและปีต่อๆไป ยิ่งเวลาผ่านไป
นานเท่าใดค่าของเงินก็ย่ิงลดลงไปเท่านั้น ซึ่งมีส าเหตุที่สําคัญคือ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ถ้า
ภาวะเงินเฟ้อยิ่งรุนแรงค่าของเงินก็จะลดลงอย่างมาก การลงทุนที่ต้องเสี่ยงต่อความเสี่ยงใน
อํานาจซื้อ ได้แก่ เงินฝากสะสมทรัพย์ เงินประกันชีวิต และหลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนที่
แน่นอน แม้ว่าความเสี่ยง  ในลักษณะน้ีจะไ ม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นสามัญโดยตรงแต่ก็



 

 

 
 

อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อบางส่วน นั่นคือ ผู้ถือหุ้นสามัญอาจได้รับอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริงต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
       1.3  ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุ น
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นในตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นน้ี
เกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่มีต่อความก้าวหน้าของบริษัทนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาหุ้นในตลาดเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อราคาหุ้นน้ันมีมากมาย เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย
ของประเทศการเกิดสงครามขึ้นโดยไม่คาดคิด การเก็งกําไรในตลาดหุ้น เป็นต้น การขึ้นลงของ
ราคาในวันหนึ่งๆจะเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา ความแตกต่างระหว่างราคาต่ําสุดและสูงสุดที่
เกิดขึ้นในรอบหนึง่วันน้ันบางวันอาจมีความแตกต่างกันมาก บางวันอาจมีความแตกต่างกันน้อย
หรือไม่มีความแตกต่างเลย 
       2.  ความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อราคา
หลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในธุรกิจนั้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากธุรกิจโดยจะ ไม่ส่งผล
กระทบไปยังหลักทรัพย์อื่นๆ ความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ทางการบริหารและความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม ทั้งน้ีความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบสามารถลดลงได้
โดยการกระจายการลงทุน 
       2.1  ความเสี่ยงทางการเงิน  (Financial Risk) หมายถึง โอกาสที่ผู้ลงทุนจะเสียรายได้และ
เงินลงทุนหากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเงินชําระหนี้หรือล้มละลาย ความเสี่ยงทางการเงินของ
ธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์จะเพิ่มข้ึนด้ วยสาเหตุต่างๆ เช่น มีการกู้เพิ่มข้ึน ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น มีคู่
แข่งขันเพิ่มขึ้น เงินทุนของบริษัทขาดสภาพคล่อง เป็นต้น 
       2.2  ความเสี่ยงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้บริหาร การทุจริตของผู้บริหาร
เป็นต้น 
       2.3  ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดัน
บางอย่างที่ทําให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในบาง
อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น เม่ือสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอนัดหยุดงานส่งผล
ให้ธุรกิจต่างๆ ผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้าของอุตสาหกรรมประเภทนั้น ได้รับผลกระทบ หรืออาจ
เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น มีกฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือควบคุมวัตถุดิบ ทําให้โรงงานบางแห่ง
อาจต้องปรับปรุงโรงงานใหม่และบางโรงงานอาจต้องย้ายท่ีตั้งโรงงาน เป็นต้น 
 
 
 
 



 

 

 
 

       ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return) 
 
       ผลตอบแทน คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
       1.  กระแสเงินสด (Yield)  คือ  รายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาในการลงทุน 
อยู่ในรูปเงินสดปันผลหรือดอกเบี้ยที่ผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ 
       2.  กําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)  คือ  กําไรจากการขายหลักทรัพย์ได้ใน
ราคาที่ สูงกว่าราคาซ้ือหรือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Change) ของ
หลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ลงทุนอยู่ในภาวะซ้ือเพื่อรอขาย ผลตอบแทนส่วนน้ีได้แก่ ค่าความ
แตกต่างระหว่างราคาที่จะขายกับราคาที่ซ้ือมานั่นเอง 
       ผลตอบแทนรว ม (Total Return) ของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพ ย์หน่ึง คือ ผลรวมของ
ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดระหว่างงวดกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์น้ัน 
 
    Total Return = Yield + Price Change 
 
       โดยท่ี Yield อาจมีค่าเป็น 0 หรือ + 
       Price Change อาจมีค่าเป็น 0 หรือ + หรือ - 
 
       อัตราผลตอบแทน (Horizon return) 
 
       ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ มักแสดงในรูปร้อยละโดยเทียบกับเงินลงทุนต้น
งวดและมักคิดต่อระยะเวลาหนึ่งปี (แต่อาจคิดเป็นงวดเวลาใดๆก็ได้ ) โดยเรียกรวมๆว่า “อัตรา
ผลตอบแทน” ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลได้ที่ผู้ ลงทุนได้รับหรือจะได้รับในหนึ่งงวดจากการลงทุน
ประเภทนั้นๆ และผู้ลงทุนจะใช้อัตราผลตอบแทนนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยงท่ีต้องเผชิญเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ ทั้งนี้การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่องวดดังกล่าวไม่จําเป็นว่าผู้ลงทุนต้องมีการ
ขายหลักทรัพย์จริง 
       อัตราผลตอบแ ทนของการลงทุนใดๆ คํานวณจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมจาก
การลงทุนต้นงวดในรูปร้อยละ ดังนี้   
 
       อัตราผลตอบแทน = กระแสเงินสดรับ + (มูลค่าปลายงวด - มูลค่าต้นงวด) 

        มูลค่าตลาด 
 

 



 

 

 
 

         ปัจจัยที่ก าหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ  
       ด้วยเหตุผลที่ว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงเวลาการ
ลงทุนและอัตราผลตอบแทนของทางเลือกการลงทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน จึงจําเป็น
ที่จะต้องศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างเป็นตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ ซึ่งปัจจัยท่ีเป็น
ตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการมีดังนี้ 
       1. อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) เป็นอัตราเพื่อการ
แลกเปลี่ยนการบริโภควันนี้กับในอนาคต โดยสมมุตว่า ปราศจากความไม่แน่นอนในกระแสเงิน
สดที่จะได้รับในอนาคต อัตรานี้ถูกกําหนดโดยปัจจัย 2 ปัจจัย ดังนี ้
       1.1 ความพอใจในแง่ระยะเวลาว่าจะบริโภคช่วงเวลานี้หรือเก็บรายได้ไว้บริโภคในอนาคต
กล่าวคือ เมื่อบุคคลหนึ่งงดการบริโภค 100 บาท ในวันน้ี เขาต้องการเงินเพื่อการบริโภคใน
อนาคตเท่าไหร่เพื่อชดเชยการชะลอการบริโภคนี้ เช่น ถ้าบุคคลหนึ่งชะลอการบริโภค 100 บาท 
ในวันน้ี และต้องการเงินเพื่อบริโภคในอนาคตเป็น 110 บาท แสดงว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เท่ากับร้อยละ 10 แต่ถ้าเขาคาดว่าจะเกิดอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
เขาจะเหลือแค่ร้อยละ 7 ดัง นั้น เพื่อให้สามารถบริโภคสินค้าท่ีแท้จริงได้เป็นจํานวน 110 บาท 
อัตราผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่เขาต้องการย่อมเท่ากับร้อยละ 13 จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่
เป็นตัวเงินถูกกําหนดโดยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและอัตราเงินเฟ้อที่คาดไว้ โดยความพอใจ
ต่อระยะเวลาที่ชะลอการบริโภคออกไปของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
       1.2 โอกาสในการลงทุนในช่องทางต่างๆ ในระบบเศรษ ฐกิจซึ่งข้ึนอยู่กับอัตราเจริญเติบโต
ที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจ ถ้าในระยะยาวเศรษฐกิจมีการขยายตัวจะทําให้มีโอกาสมากขึ้นใน
การลงทุนอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงท่ีผู้ 
       2.  อัตราผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ปราศจากความเสี่ยง (Nominal Risk Free Rate) 
ระดับของอัตราผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินของการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงท่ีไม่ได้รับดอกเบี้ย
และเงินต้นคืนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันเน่ืองมาจากปัจจัยทางด้านสภาวะการเงิน ได้แก่ 
       2.1  สภาวะเงินตึง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของรัฐที่ส่งผลในช่วงสั้นๆ 
เช่น การลดอัตราการเพิ่มปริมาณเงินอย่างกะทันหันโดยที่ความต้องการใช้เงินยังปรับตัวตามไม่
ทัน เป็นผลให้เกิดสภาวะเงินตึงขึ้น หรือการที่รัฐบาลต้องการใช้เงินมากเนื่องมาจากการขาดดุล
งบประมาณโดยที่ปริมาณเงินยังคงที่ก็เป็นผลให้เกิดสภาวะเงินตึงขึ้น ซึ่งทําให้อัตราผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
สูงขึ้นในช่วงเวลานั้น 

       2.2  การคาดการณ์ใ นอัตราเงินเฟ้อเมื่อมีการคาดหมายว่าระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไปจะ
เพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการย่อมสูงขึ้น ซึ่งอัตราเงินเฟ้ออาจวัดได้จากดัชนีราคา
ผู้บริโภค 
 



 

 

 
 

       ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงินที่ปราศจากความเสี่ยง อาจเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้  
 
       Nominal Rr       =       Real Rr + ส่วนชดเชยภาวะเงินเฟ้อ 
 
หากคํานึงถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อเงินต้นท่ีลงทุน และดอกเบี้ยสามารถเขียนสมการ
ข้างต้นได้ดังน้ี 
 
       Nominal Rr        =       (Real Rr + 1) - 1 
                                            (P. + 1) 
 
โดยท่ี Nominal Rr   =       อัตราผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ปราศจากความเสี่ยง 
          Real Rr     =       อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงท่ีปราศจากความเสี่ยง 
          P.            =       อัตราเงินเฟ้อที่คาดไว้ 
 
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะถูกกําหนดโดยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและอัตราเงิน
เฟ้อที่คาดไว้ 
       3.  ส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงท่ี
กล่าวถึงข้างต้นน้ันเป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการหากเขาคิดว่ามีความแน่นอนในการ
ได้รับเงินคืน แต่ในสภาวะความเป็นจริงอาจเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินตามจํานวนที่คาด
ไว้ซึ่งการลงทุนใดมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินตามที่คาดไว้นักลงทุนยิ่มต้องการส่วนชดเชยความ
เสี่ยงจาดการลงทุนนั้นเป็นอย่างสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

       ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
 

       จากภาพที่ 2.1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน แกนตั้งเป็นแกนท่ีแสดงอัตราผลตอบแทน ส่วนแกนนอนน้ันแสดงความเสี่ยงโดยที่ความ
เสี่ยงน้ันอาจเป็นความเสี่ยงรวมจากการลงทุนหรือค่า สัมประสิทธิ์เบต้า ( β ) ซึ่งเป็นดัชนีความ
เสี่ยงท่ีเป็นระบบก็ได้ 
       หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนย่อมต้องการอัตราผลตอบแทนที่สูงตาม โดยท่ีผู้ลงทุน
แต่ละคนจะมีความพอใจในอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับท่ีแตกต่างกันไ ปบุคคลที่ไม่
ชอบความเสี่ยงสูง เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของบุคคล
นั้นจะชันข้ึ น และหากมีการปรับตัวในระดับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง เช่น 
คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น เส้น Market Line จะขยับขึ้นขนานกับเส้นเดิม ดังนั้น เส้น 
Market Line จะเป็นเส้นท่ีแสดงรับความพอใจในอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของ
ตลาด 
       กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นคุณค่า  (Value Investment) โดยการเลือกลงทุนในหุ้นท่ีมีมูลค่าสูง
กว่าราคา และมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว เน้นการถือครองระยะยาวเพื่อให้ราคาหุ้นสะท้อน 
มูลค่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์พิเศษที่ไม่สอดคล้องโดยตรงกับทฤษฎีการลงทุน โดยสามารถสรุปเป็น 
แนวทางการลงทนุ 
       - Value Investment ไม่เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ คือเชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ดีในระยะ
ยาวจะ สามารถสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าตลาดได้ 

Market Line 

ส่วนชดเชยความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

Rf 

อัตราผลตอบแทน 



 

 

 
 

       - Value Investment ไม่เชื่อ Risk-Return Tradeoff แต่เชื่อว่า สามารถค้นหาหุ้นที่  Low 
Riskแต่ High Return ได้ และความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามารถลดลงได้ด้วยการวิเคราะห์ 
และติดตามกิจการน้ันๆอย่างใกล้ชิด  ทําให้การลงทุนในหุ้นท่ีถูกต้องจะมีความเสี่ยงต่ําแต่จะให้
ผลตอบแทนที่สูง 
       - Value Investment จะประเมินหามูลค่าหุ้นในรูปของ Long Term Value ดังนั้นซื้อแล้วจะ
ไม่ขาย ไม่เน้นการปรับ Portfolio ตามสถานะการณ์ที่มากระทบในระยะสั้น แต่จะถือหุ้น 
ไว้เป็นระยะเวลานาน 
       - Value Investment ไม่เชื่อในการประจายความเสี่ยง  Value Investment จึงจะลงทุนใน
หุ้นน้อยตัว เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิด และการรู้ข่าวคราวและติดตาม 
ใกล้ชิดนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงจากากรลงทุนในหุ้นน้ันๆและการลงทุนด้วยการใช้แนวทาง
ของ Value Investment ในเมืองไทย  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะ
ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยท่ีสูงกว่าตลาดโดยรวมอย่างชัดแจ้ง 
 
       ทฤษฎีการลงทุน  (Investment) (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2549)  
       1.  การลงทุน (Investment)  
       การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว้จํานวนหน่ึง  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อก่อให้เกิดกระแส
เงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้กันเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุ้มกับ  
อัตราเงินเฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรับในอนาคต  
(จิรัตน ์สังข์แก้ว, 2544, หน้า 7 อ้างอิงจาก Reilly, 1992)  
การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 3 ประเภท  
         1.1  การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment)  
       การลงทุนของผู้บริโภคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทถาวร  (Durable Goods) 
เช่น รถยนต์ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น การลงทุนในลักษณะน้ีไม่ได้หวัง
กําไรเป็นรูปตัวเงิน  แต่ผู้ลงทุนหวังความพอใจในการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น  การซื้อบ้านเป็นท่ีอยู่
อาศัยถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า การลงทุน  อสังหาริมทรัพย์  
(Real Estate Investment) เงินที่จ่ายซ้ือเป็นเงินที่ได้จากการออม  การซื้อบ้านเป็นท่ีอยู่อาศัย
นอกจากจะให้ความพอใจแก่เจ้าของบ้านแล้ว  ในกรณีที่อุปสงค์  (Demand) ในที่อยู่เพิ่ มขึ้น
มากกว่าอุปทาน  (Supply) มูลค่าบ้านท่ีซื้อไว้อาจสูงขึ้น  หากขายจะได้กําไรซึ่งถือว่าเป็นเพียง  
ผลตอบแทน 
       1.2  การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment)  
การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจหมายถึงการซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอยธุรกิจหารายได้  โดยหวัง
ว่าอย่างน้อยที่สุดรายได้ที่ได้น้ีเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน  มีข้อสังเกตว่า  



 

 

 
 

เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือ กําไร ซึ่งกําไรจะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้ลงทุนนําเงินมาลงทุน  การ
ลงทุนตามความหมายน้ีกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นการนําเงินออมหรือเงินท่ีสะสมไว้ (Accumulated 
Fund) และ/ หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร  (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรือจัดหาสินค้า
ประเภททุน ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องจักร  อุปกรณ์และสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ 
ลงทุนในที่ดิน  โรงงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภค  ธุรกิจท่ีลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มุ่งหวังกําไรจาการลงทุนเป็น
ผลตอบแทน 
       1.3  การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment)  
การลงทุนตามความหมายของการเงิน หรือการลงในหลักทรัพย์เป็นการซ้ือสินทรัพย์  (Asset) ใน
รูปของหลักทรัพย์ (Securities) เช่น พันธบัตร (Bond) หุ้นกู้หรือหุ้นทุน  (Stock) การลงทุน
ลักษณะน้ีเป็นการลงทุนทางอ้อมซึ่งแตกต่าง  ๆ จากการลงทุนของธุรกิจ  ผู้มีเงินออมเมื่อไม่
ต้องการที่จะประกอบธุรกิจเอง  เนื่องจากความเสี่ยงหรือผู้ออมเองมีเงินยังไม่เพียงพอ  ผู้ลงทุน
อาจนําเงิน ที่ออมได้จะมากหรือน้อยก็ต้องไปซื้อหลักทรัพย์ที่เขาพอใจที่จะลงทุน  โดยมี
ผลตอบแทนทุนในรูปของ  ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน  
นอกจากนี้ผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบ แทนอีกลักษณะหนึ่ง  คือกําไรจากการขายหลักทรัพย์  (Capital 
Gain) หรือขาดทุนจากหลักทรั พย์ (Capital Loss) อัตราผลตอบแทนที่ผลลงทุนได้จากการ
ลงทุนเรียกว่า  Yield ซึ่งไม่ได้หมายถึงอัตราดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่ได้รับเพียงอย่างเดียว  แต่
ได้คํานึกถึงกําไรจากการขายหลักทรัพย์  หรือขาดทุน จากการขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดจากการคาด
ว่าจะเกิดขึ้น Yield ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนมากหรือน้อยย่อมขึ้นกับความเสี่ยง  (Risk) ของ
หลักทรัพย์ลงทุนนั้น ๆ โดยปกติแล้วผู้ลงทุนพยายามเลือกการ  ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด  ณ 
ระดับความเสี่ยงหน่ึง 
       2.  จุดมุ่งหมายในการลงทุน  
       จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผู้ลงทุนแตกต่างกันไประหว่าง ผู้ลงทุนแต่ละท่าน  ผู้ลงทุนบาง
ท่าน ลงทุนเพื่อหวังรายได้  บางท่านหวังได้กําไรจากการขายหลักทรัพย์  และบางท่านอาจต้อง  
การได้ทั้ง สองอย่าง  ดังนั้นผู้ลงทุนแต่ละท่านต้องมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเองตาม
ความต้องการและภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุน ซึ่งพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวในลักษณะต่าง  ๆ 
ได้ดังนี ้(จิรัตน ์สังข์แก้ว, 2544) 
       2.1  ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal)  
       ความปลอดภัยของเงินลงทุนนอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกให้คงไว้  
แล้วถ้ามองให้ไกลอีกนิดยังหมายรวมถึงป้องกันความเสี่ยงซ่ึง เกิดจากอํานาจซื้อลดลงอันเป็นผล
จากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย  จากความหมายดังกล่าวการลงทุนในหลักทรัพย์มีเวลากําหนดคืนเงิน
ต้นจํานวนแน่นอน ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล  หุ้นกู้ และหุ้นบุริมสิทธิที่มีกําหนดเวลาไถ่ถอนของ



 

 

 
 

บริษัทที่ม่ันคงก็อยู่ในความหมายน้ี  นอกจากนี้การลงทุนในหุ้น สามัญของบริษัทที่มีฐานะม่ันคง
และกําลังขยายตัวก็อยู่ในความหมายน้ีเช่นกัน  
       2.2  เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income)  
 ผู้ลงทุนมักจะลงในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ําเสมอ ทั้งน้ีเนื่องจากรายได้ที่สมํ่าเสมอ  เช่น 
ดอกเบี้ย หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ ผู้ลงทุนสามารถทําแผนการใช้เงินทุนได้ว่า  เขาจะนํารายได้  
ที่ได้นี้ไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุนใหม่ต่อไป  นอกจากนี้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่ได้รับ
เป็นประจําย่อมมีค่ามากกว่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคต  ซึ่งยังไม่แน่
ว่าจะได้ตามที่เขาสัญญาหรือไม่ 
       2.3  ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth)  
       ตามกฎท่ัวไปแล้ว ผู้ลงทุนมักจะตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่า  พยายามจัดการให้เงินทุนของเขา
เพิ่มพูนขึ้น ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่า  ความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ้น
ของบริษัทที่กําลังขยายตัว  (Growth Stock) เท่าน้ัน การนํารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่  ก็จะก่อ
ให้ เกิดการงอกเงยของเงินทุนได้ดีพอ ๆ กับการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่กําลังขยายตัว  ผู้ลงทุน
ส่วนมาก เพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนของเขาโดยการนําดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่  
ความงอกเงย ของเงินทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในแง่ที่ว่า  
              2.3.1  เพื่อปรับฐานะของผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดีขึ้น  
              2.3.2  เพื่อรักษาอํานาจซื้อให้คงไว้  
              2.3.3  เพื่อให้การจัดการคล่องตัวขึ้น 
       2.4  ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability)  
 ความคล่องตัวในการซื้อขาย  หมายถึงหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อหรือขายได้ง่ายและ
รวดเร็ว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับราคา  ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นนั้นจดทะเบียน  ขนาดของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์จํานวนผู้ถือหุ้นและความสนใจท่ีประชาชนทั่ว  ๆ ไปมีต่อหุ้นตัวนี้  หุ้นท่ีมีราคาสูง
มักจะขาย ได้ยากกว่าหุ้นท่ีมีราคาต่ํากว่า ยกตัวอย่างง่าย ๆ หุ้นราคา 500 บาท ย่อมขายได้ยาก
กว่าหุ้นราคา 50 บาท เป็นต้น  
       2.5  ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที (Liquidity)  
       เมื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนมี  Liquidity สูง ความสามารถในการหากําไร  (Profitability) ย่อม
ลดลง ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี Liquidity หรือหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด  
ก็เพราะ  หวังไว้ว่าหากโอกาสลงทุนที่น่าดึงดูดใจมาถึงเขาจะได้มีเงินพร้อมท่ีจะลงทุนได้ทันที  
การจัดการสําหรับ  เงินทุนส่วนน้ี ผู้ลงทุนอาจแบ่งสันปันส่วนจากเงินลงทุน เพื่อการนี้โดยเฉพาะ  
หรืออาจใช้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับมาเพื่อซื้อหุ้นใหม่ดังกล่าวก็ได้ 
       ข้อมูลพื้นฐานในการลงทุน (Basic Information) (Investment Service Center, 2545)  
ข้อมูลพื้นฐานในการลงทุนมีความสําคัญในการตัดสินใจเพราะความพร้อมของการลงทุนในหุ้ น
นั้น นอกเหนือไปจากการรู้จักตลาดหลักทรัพย์  กระบวนการซื้อขาย  รวมท้ังการได้สมัครเข้าเป็น



 

 

 
 

สมาชิกหรือลูกค้าของบริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร์แล้ว  สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการทราบและ
เข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์  ในส่วนน้ีมีการ
อธิบายให้มีความเข้าใจถึงส่วนสําคัญที่มักได้พบเห็นอยู่เสมอ  ๆ เมื่อมีการรายงานหรือพูดถึง
ตลาดหลักทรัพย์  ข้อมูลพื้นฐานท่ีต้องเข้าใจและใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจซ้ือขาย
หลักทรัพย์ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญเบื้องต้น 2 ประการคือ 
       1.  การพิจารณาภาพรวมของตลาด  การรับทราบข้อมูลและพิจารณาภาพโดยรวมของ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นสิ่งแรกที่ได้พบเห็นได้ยินอยู่เป็นประจําซึ่งมีหัวข้อที่สําคัญดังนี้  
       1.1  ดัชนีราคาหุ้น  มีการคิดค้นกันมาหลายรูปแบบ  แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่  ดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Set Index ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีคํานวณค่าเฉลี่ย
ราคาหุ้นสามัญ  แบบถ่วงน้ําหนักด้วยจํานวนหุ้นจดทะเบียน  หมายความว่าหุ้นใหญ่  หรือหุ้นที่มี
ทุนจดทะเบียนสูง หากมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของ  Set Index มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของหุ้นเล็ก  หรือหุ้นที่มีทุนจดทะเบี ยนต่ําหรือน้อยกว่า  นอกจาก Set 
Index แล้ว ยังมีดัชนีราคาหุ้นอื่น  ๆ ที่มีการคิดค้น กันเพื่อใช้พิจารณาแนวโน้มของตลา ด
หลักทรัพย์ เช่น ดัชนี Set 50 Index และดัชนีราคาหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม  (Sectorail 
Indices) เพื่อใช้พิจารณาการเคลื่อนไหวของหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหก รรมว่าเคลื่อนไหวขึ้นลง
เป็นอย่างไรในช่วงนั้น ๆ 
       1.2  ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์  นอกจากดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์  ตัวเลขที่ผู้
ลงทุนมักได้ยินควบคู่กันไป  คือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์  ซึ่งแสดงให้นักลงทุนได้ทราบว่า  
ตลาดหลักทรัพย์มีการซื้อขายหนาแน่น  หรือคึกคักเพียงใด  ถ้าภาวะตลาดดี  ผู้ลงทุนก็จะเข้ามา
ซื้อขายกันอย่างคึกคักในทางตรงกันข้ามหากภาวะตลาดซบเซา  ผู้ลงทุนก็จะเข้ามาซื้อขายกัน
น้อยลง ดังนั้นปริมาณการซื้อขายจึงเป็นอีกนัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพิจารณาการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์  
       1.3  จํานวนหุ้นที่มีราคาปิดสูงขึ้น ลดลงหรือเท่าเดิม หากวันใดที่หุ้นส่วนใหญ่มี  
ราคาปิดสูงขึ้นจะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพของภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ดี ในทางตรงกันข้าม  
หากวันใดที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ติดลบสภาพตลาดอาจไม่ดีนัก  หรือถ้าหุ้นส่วนใหญ่มีราคาปิด
ค่อนข้างคงที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์น่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ  ๆ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะ
พิจารณาทิศทางที่ปริมาณหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางการวิเคราะห์ตลาดด้วยตนเองได้  อย่างไรก็ตาม  
ในเร่ืองนี้อาจเป็นการมองภาพในระยะสั้น ๆ ผู้ลงทุนยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบด้วย 
       2.  การพิจารณาคุณภาพหุ้นร ายตัว  นอกเหนือจากการพิจารณาภาพรวมของตลาด
หลักทรัพย์ตามที่กล่าวมา  ควรจะทราบได้ว่าหุ้นท่ีดีและน่าลงทุนนั้นสามารถดูได้จากอะไร  ซึ่งมี
หลักการเบื้องต้นในการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ดังนี ้ 



 

 

 
 

       2.1  ราคา (Price) โดยปกติผู้ลงทุนมักเห็นราคาของหุ้นเ ป็นสิ่งสําคัญ  เนื่องจากมีการ
เคลื่อนไหวขึ้นลงจากแรงซื้อ แรงขาย อยู่ตลอดเวลา และเม่ือตลาดหลักทรัพย์เปิดทําการผู้ลงทุน
มักดูราคาปิดของหุ้นที่ตนเองสนใจว่าเพิ่มข้ึน  ลดลง หรือเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  และ
ราคาก็หมายถึงจํานวนเงินท่ีผู้ลงทุนพิจารณาว่าเหมาะสมต่อการซื้อข ายหรือถือหุ้นน้ัน  ๆ ไว้
หรือไม่อย่างไร  แต่ในการวิเคราะห์คุณภาพของหุ้นต่าง  ๆ นั้นราคาหุ้นจะต้องนํามาวิเคราะห์
ร่วมกับผลการดําเนินงานอันได้แก่ กําไรต่อหุ้น การจ่ายปันผลหรือข้อมูลอื่น  ๆ อีกหลายประการ  
ดังนั้นราคาจึงเป็นเพียงตัวกําหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่ านั้นราคาปิดต่อกําไรหุ้น  
(P/E Ratio) เป็นเกณฑ์ที่ดีจากอัตราส่วน  (Ratio) (Close Price=P) เทียบกับกําไรต่อหุ้น  
(Earnings per share = E) ซึ่งสามารถแสดงคุณภาพในระดับพื้นฐานของหุ้นตัวนั้น  ๆ ได้ค่า 
P/E Ratio คํานวณได้ จากการเอาราคาปิดของหุ้น  ณ วันท่ีทําการหนึ่ง  ๆ หารด้วยมูลค่ากําไร
ต่อหุ้นของหุ้นน้ันๆ ดังมีสูตรดังน้ี  
 

P/E  =  ราคาปิด หรือราคาตลาดของหุ้น (P ) 
                ก าไรสุทธิต่อหุ้นประจ างวด 12 เดือนของหุ้น (E) 

 
       ตัวเลขที่ได้เป็นการบอกว่าหุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวนั้นใช้เวลากี่ปีในการท่ีผลตอบแทนหรือ
กําไรสุทธิจะรวมกัน เท่ากับราคาของมัน  ณ เวลาที่ทําการคํานวณ  เช่น หุ้น ABC มีราคาปิด 
(Price P) เท่ากับ 100 บาท และมีกําไรต่อหุ้น (Earning per share = E) เท่ากับ 20 บาท ดังนั้น
ค่า P/E Ratio จึงเท่ากับ 100/20 หรือ 5 เท่าน้ันเอง (ซึ่งหมายความว่าหุ้นตัวนี้  ณ เวลาที่
คํานวณจะใช้ เวลาเพียง  5 ปี ในการที่กําไรต่อหุ้นและรวมกันเท่ากับราคาของหุ้น )หุ้นตัวใดมี
ราคา P/E Ratio ต่ํา ย่อมมีคุณภาพที่จัดได้ว่าดีกว่าหุ้น  ที่มีค่า P/E Ratio สูง ในทางกลับกัน
สมมุติว่าหุ้น DEF มีราคาปิดเท่ากับ  200 บาท และมีกําไรต่อหุ้นเท่ากับ  20 บาท ดังนั้น ค่า P/E 
Ratio ของหุ้นตัวนี้จึงเท่ากับ  200 หารด้วย 20 หรือ 10 เท่า (ซึ่งหมายความว่าหุ้นตัวนี้  ณ เวลา
ที่ใช้คํานวณจะใช้เวลา  10 ปี ในการที่กําไรต่อหุ้นและรวมกันเท่ากับราคาของหุ้น ) เมื่อ
เปรียบเทียบหุ้น  ABC กับหุ้น DEF พอจะสรุปได้ในระดับหน่ึงว่าหุ้น  ABC มีคุณภาพดีกว่าหุ้น  
DEF กล่าวโดยสรุปคือหุ้นท่ีมีค่า  P/E Ratio ที่ต่ํากว่า แสดงว่ามีความสามารถในการทํากําไรได้
ดีกว่า หรือราคาหุ้นยังต่ํากว่าหุ้นท่ีมีค่า  P/E Ratio สูง เมื่อคิดจากประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานหรือผลกําไร 
       2.2  อัตราเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) หมายถึง อัตราผลตอบแทนจากเงินปัน
ผลโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์  ซึ่งหากหุ้นตัวใดมี  Dividend Yield สูง อาจได้รับความสนใจจากผู้
ลงทุนมากกว่าเนื่องจากให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากกว่า  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ



 

 

 
 

ระหว่างหุ้นแต่ละตัวได้ว่าตัวใดน่าสนใจมากกว่ากันอัตราเงินปันผลตอบแทนสามารถคํานวณได้
จากสูตรดังน้ีคือ 
 

อัตราเงินปันผลตอบแทน = มูลค่าปันผลต่อหุ้น (Dividend) x 100 
                                            ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share) 

 
เช่น หุ้น ABC มีกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 20 บาท ประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 2 บาท ดังนั้น 

อัตราเงินปันผลตอบแทน หุ้นABC = 2 x 100 = 10% 
                                        20 

 
       ปริมาณการซื้อขาย การที่ผู้ลงทุนจะซ้ือหรือขายหุ้น  ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือสภาพคล่อง
นับว่ามีส่วนสําคัญ  กล่าวคือ หากหุ้นมีสภาพคล่องสูงหรือมีปริมาณหุ้นเข้ามาหมุนเวียนซื้อขาย
มาก การเข้าซ้ือหรือขายย่อมทําได้ง่าย หากมีสภาพคล่องต่ํา หรือมีปริมาณการซื้อขายน้อย  การ
เข้าซ้ือย่อมเป็นไปได้ยากเพราะขาดผู้เสนอขาย  ในทางกลับกันหากผู้ลงทุนต้องการขายหุ้น  แต่
ไม่มีผู้เสนอซื้อหรือมีเพียงเล็กน้อย  ดังนั้นการพิจารณาปริมาณการซื้อขายหุ้นจึงมีความจําเป็น
ด้วยเช่นกัน  การพิจารณาหุ้นในเชิงธุรกิจการเงิน  หมายความถึงการวิเคราะห์ดูว่าหุ้นท่ีสนใจ
ลงทุนนั้นมีศักยภาพในการเจริญเติบโต  มีความม่ันคง  เข้มแข็งในทางการเงินและการบริหาร  
และมีโอกาสที่จะตอบแทนผลกําไรที่คุ้มค่าแก่ผู้ที่เข้ามาซื้อหุ้นน้ัน ๆไว้มากน้อยเพียงใด 
       นักลงทุนที่เน้นมูลค่า (Value) จะค้นหาหุ้นท่ีถูกลืมและมีความคาดหวังต่ํา (Low 
expectation) ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ Earning surprise ขึ้นจะทําให้หุ้นตัวนั้นปรับตัวขึ้นสูงทันที 
 
       หุ้นท่ีเน้นมูลค่า (Value stocks) จะให้ผลตอบแทนที่สูงใน 3 กรณีดังนี ้
       1.  ผลกํา ไรของหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ดีต่อเนื่อง (Continued earnings 
momentum)   
       2.  การคาดการณ์ของดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น 
       3.  การจ่ายเงินปันผลเพิ่ม สัดส่วนรายได้ลง (Payout ratio)  
 
          เกณฑ์สําคัญที่ใช้ตัดสินใจว่าหุ้นใดเป็นหุ้น Value Stock นั้นใช้ลักษณะใหญ่ๆ 3 ข้อดังนี้  
       1.  อัตราการจ่ายเงินปันผล (High Dividend Yield) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม
เดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุ้นปันผล” (Dividend Stock)  



 

 

 
 

       2.  หุ้นท่ีมีการซื้อขายท่ี P/E Ratio ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม  หุ้น ลักษณะน้ี
มักจะมีผลการดําเนินงานด้อยกว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกัน  หรือต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทําให้ผู้
ลงทุนให้ค่าพรีเมียมหรือ P/E Ratio ที่ต่ําน้ันเอง  
       3.  หุ้นท่ีมีการซื้อขายท่ี P/BV Ratio ต่ํากว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม  ลักษณะ
โดยรวมจะคล้ายคลึงกับประเภทที่ 2 ดังที่กล่าวมาข้างต้น  
 กล่าวโดยสรุปของ Value Stock คือ หุ้นท่ีมีมูลค่าต่ํากว่าราคาที่เหมาะสมตามทฤษฎี  
และสมมติฐานหน่ึงของการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ี คือ  ถ้าหากราคาของมันต่ํากว่าราคาที่เหมาะสม
ตามทฤษฎีแล้ว  สักวันหน่ึงราคาจะต้องปรับขึ้นมาหาราคาที่เหมาะส มอย่างแน่นอน  จะช้าหรือ
เร็วเท่านั้น โดยมีลักษณะสําคัญ คือ มี P/E Ratio และ P/BV Ratio ที่ต่ํา แต่มีผลตอบแทนจาก
เงินปันผล (Dividend Yield) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แนวคิด 
  
  “การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนแบบ  Value Investing ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ , ปีท่ี 45 ฉบับพิเศษ 1/2548 นิเวศน์ 
เหมวชิรวรากร  วิธีการคัดเลือกว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้น Value หรือเป็นหุ้นคุณค่าก็คือ การหาหุ้นที่
มีค่า PE ไม่เกิน 10 เท่า ค่า PB ไม่เกิน 1 เท่า และค่าผลตอบแทนปันผลหรือ Dividend Yield 
ไม่ต่ํากว่า 3% โดยท่ีหุ้นตัวไหนเข้าเกณฑ์ดังกล่าวในตอนสิ้นปีท่ีแล้ว  เราก็ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเพื่อ
ลงทุนในปีต่อมา  เราจะถือหุ้นดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี  พอถึงสิ้นปีเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าหุ้นยัง
เข้าเกณฑ์หรือไม่  ถ้ายังเข้าเกณฑ์เราก็ยังถือต่อไปเพราะมันยังเป็นหุ้น Value อยู่ ถ้าไม่
เข้าเกณฑ์แล้วเราก็ขายท้ิงแล้วเอาเงินไปลงในหุ้นอื่นท่ีเข้าเกณฑ์แทน  ทําแบบน้ีไปเรื่อย ๆ  ทุกปี 
แล้วมาดูว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไรเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์การศึกษานี้ครอบคลุมตั้งแต่
ต้นปี 2543 จนถึงสิ้นปี 2551 คิดเป็นเวลา 9 ปี ผลของการศึกษาสรุปได้เป็นดังน้ี 
       1.  จํานวนหุ้น Value ที่เข้าเกณฑ์และถูกเลือกลงทุนในปี 2543 มี 47 บริษัท และถือว่ามี
จํานวนน้อยท่ีสุดในช่วง 9 ปีท่ีศึกษา สาเหตุคงเป็นเพราะในปีนั้นบริษัทจํานวนมากคงยังขาดทุน
กันอยู่ทําให้หาหุ้นท่ี มีค่า PE ต่ําได้ยาก หลังจากนั้นแล้ว  จํานวนหุ้นที่เข้าข่ายเป็นหุ้น  Value ใน
แต่ละปีเฉลี่ยอยู่ท่ี 70 บริษัท 
       2  พอร์ตของหุ้น Value ที่มีหุ้นประมาณ 70 ตัว ในแต่ละปีในช่วงเก้าปีนั้น  กําไรทุกปี
ยกเว้นปี 2551 ที่ขาดทุนประมาณ 2% ปีท่ีกําไรสูงสุดคือปี 2549 ที่กําไร 73.56% โดยท่ีกําไร
เฉลี่ยแบบทบต้นเท่ากับประมาณ 34% ต่อปี ในขณะท่ีผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์คิดจาก
ดัชนีตลาดนั้น ในช่วง 9 ปี มีขาดทุน 4 ปี และขาดทุนหนักที่สุดในปี 2551 ที่ประมาณ 43% ปีท่ี
ดีที่สุดคือปี 2546 ซึ่งดัชนีตลาดขึ้นไปถึง 118% และเป็นปีเดียวที่ผลตอบแทนของตลาดดีกว่า
ผลตอบแทนของหุ้น VI โดยเฉลี่ยแล้ว  ผลตอบแทนทบต้นของตล าดในช่วง 9 ปีน้ัน ให้
ผลตอบแทนประมาณ 4.8% ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าพอร์ต VI ถึงปีละประมาณ 29% 
       3  ถ้าสมมุติว่าเราลงทุนเริ่มต้นในปี 2543 จํานวน 1 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2551 พอร์ต VI 
จะโตขึ้นเป็นประมาณ 13.6 ล้านบาท ขณะท่ีถ้าลงทุนตามดัชนีตลาดหุ้น  พอร์ตจะเพิ่มขึ้นเป็น
เพียง 1.5 ล้านบาทในเวลา 9 ปี 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

       หุ้นขนาดเล็ก & หุ้นขนาดกลางจิ๋วแต่แจ๋ว   (ฐิติเมธ  โภคชัย และ จิราพร  เพ็งจันทร์ , 
2549:29-32) 
       โดยท่ัวไปแล้วนักลงทุนท่ีไม่ค่อยให้ความสนใจหุ้นที่มีมูลค่าขนาดเล็ก (Small Cap) หรือ
หุ้นท่ีมีมูลค่าขนาดเล็ก (Middle Cap) เพราะติดเงื่อนไขหลายๆประการ เช่น ราคาไม่ค่อยขยับ
เห็นผลตอบแทนช้า สภาพคล่องน้อย เวลาจะขายต้องใช้เวลา ไม่ทันใจ ที่สําคัญมีความเสี่ยงค่อย
ข้างสูง ตรงกันข้ามนักลงทุนมักนิยมชมชอบซื้อขายหุ้นท่ีมีมูลค่าขนาดใหญ่ (Large Cap) ด้วย
เหตุผลหลายๆอย่าง เช่น ซื้อง่าย ขายคล่อง ราคาขึ้นลงรวดเร็วทันใจ ให้ผลตอบแทนเต็มเม็ด
เต็มหน่วยซึ่งกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์น้ันข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคน 
ตัวอย่างเช่นหุ้นขนาดเล็ก คือหุ้นท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ขนาดกลาง 2,500-15,000 
ล้านบาท และขนาดใหญ่มีมูลค่า 15,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือาจแบ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กคือหุ้นท่ีมี
มูลค่า 1,000-4,000 ล้านบาท ขนาดกลาง 8,000-40,000 ล้านบาท และขนาดใหญมีมูลค่าตั้งแต่ 
40,000 ล้านบาทขึ้นไป หรืออาจให้คําจํากัดความเฉพาะหุ้นขนาดเล็กว่าต้องมีมูลค่าต่ํากว่า 
4,000 ล้านบาท 
       การตัดสินใจเลือกลงทุ นในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง แม้มีแนวโน้มผลตอบแทนที่ดีใน
ระยะยาวแต่ก็นับว่ามี “ความเสี่ยง ” ค่อนข้างสูงมากกว่าปกติ เนื่องจากยังมีลักษณะการเป็น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งเป็นที่รู้กันดีกว่า หากการดําเนินการไม่มีความ
เข้มแข็งจริงๆโอกาสที่จะเติบโตนั้น ค่อยข้างลําบาก โดยท่ัวๆไปแล้วมีความเป็นไปได้ยากที่หุ้น
ขนาดเล็กและขนาดกลางจะโตกว่าหุ้นขนาดใหญ่ทั้งน้ีมองว่าในกรณีทีมีนักลงทุน สามารถทกําไร
จากหุ้นกลุ่มนี้ได้มหาศาลนั้นนอกเหนือจากการเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้ว มักจะมาจากโอกาส
หรือจังหวะที่ดีในการลงทุนอีกด้วย 
       งานวิจัยหลายชิ้นที่ได้นําเสนอผลตอบแทนจากหุ้นขนาดใหญ่กับหุ้นขนาดเล็กมา
เปรียบเทียบกัน ซึ่งพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางจะออกมา
ดีกว่ากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ แต่กระนั้นอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าก็มาพร้อมกับความเสี่ยงท่ีมากกว่า
ด้วยตามหลักพื้นฐานท่ีว่า High Risk-High Return 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ภาวะตลาดในเร่ืองที่ศึกษา 
 
       ความเป็นมา วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปเร่ิม  ก่อตัวจากกลุ่มประเทศยุโรปใต้ 
หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มประเทศ PIIGS  คือ กรีซ โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ และ สเปน  ได้
ดําเนินเศรษฐกิจล้มเหลวและก่อหนี้สาธารณะจํานวนมาก ในช่วงปี 2553  ทําให้กลุ่มประเทศใน
ยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระดมเงินเข้าไปช่วยเหลือ  โดยมีเงื่อนไขว่า
ประเทศกรีซท่ีต้องกู้ยืมเงินต้องดําเนินมาตรการรัดเข็มขัด  อย่างเข้มงวด ในช่วงปี 2554  ทั้งน้ี
กลุ่มประเทศในยุโรปที่เป็ นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเยอรมนี  มีการ
ประชุมหารือจัดทําแผนการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนป้องกันมิให้  ปัญหาเศรษฐกิจ
ลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอื่น ในปี 2555 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้ประสบผลสําเร็จ
เป็นไปอย่างที่คาดคิดเพราะ  ประเทศกรี ซได้ประกาศขอกู้เงินเพิ่มจากประเทศเยอรมนี และ
ฝรั่งเศส อีกจํานวน  110,000 ล้านยูโร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 และยังไม่ได้ปรับนโยบาย
บริหารการเงินการคลังให้เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่ม  ประเทศที่ให้กู้ยืมเงิน    จึงเกิดการ
เผยแพร่ข่าวความล้มเหลวของการจัดการทางด้านเศรษฐกิ จของกลุ่ม  ประเทศยูโรโซนอย่าง
แพร่หลาย นานาประเทศต่างตื่นตระหนกด้วยเกรงว่าผลกระทบจะลุกลามไปยังประเทศอื่นเน่ือง  
จากระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันสูง  ซึ่งเหตุวิกฤตยูโรโซนอาจส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเช่นกัน  ดังนั้น ททท . จึงได้มีการเต รียมการรองรับ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก  ทั้งคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น  และการกําหนดแนว
ทางการจัดการผลกระทบจากวิกฤตยูโรโซน 
       วิกฤติหนี้สาธารณะของยุโรปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  ผ่านการทําธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ หรือดุลการชําระเงิน (Balance of Payments) ได้3 ช่องทาง คือ 
       1.  ด้านการค้า (Trade) 
       2.  ด้านบริการ (Services) 
       3.  ด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย (Capitalmovement) 
โดยแต่ละด้านน้ันมีการส่งผ่านผลกระทบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้ 
       1.  ด้านการค้า (Trade) 
       เนื่องจากประเทศต่างๆ  ในสหภาพยุโรปมีการค้าระหว่างกันค่อนข้างสูง  (Intra-regional 
trade) แม้แต่ประเทศเศรษฐกิจหลักอย่าง  เยอรมนีฝรั่งเศส  อังกฤษและอิตาลี  ซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกสําคัญของไทยในสหภาพยุโรป  ก็มีสัดส่วนการส่งออกไปในสหภาพยุโรปส่วนผลกระทบ
ทางอ้อมผ่านประเทศคู่ค้าสําคัญ อาท ิอาเซียนและจีนนั้น ในป ี2554 ไทยมีสัดส่วนการ 
ส่งออกไปตลาดดังกล่าวร้อยละ  23.7และ 12.0 ตามลําดับ ขณะท่ีสินค้าท่ีไทยส่งออกไปอาเซียน
และจีนน้ัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ันกลางพวกวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสําเร็จรูป  อาทิ อิเล็กทรอนิกส์
และยางพารา  เป็นต้น (ภาพที่ 3) ซึ่งมีการผลิตและส่งออกต่ อไปสหภาพยุโรปด้วย  โดยเฉพาะ



 

 

 
 

จีนท่ีมีสัดส่วนการส่งออกไสหภาพยุโรปถึงร้อยละ  18.8ขณะท่ีอาเซียนส่งออกไปสหภาพยุโรป
ร้อยละ 12.นอกจากนี้ ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากการขายผ่า
นายหน้าหรือตัวแทนจําหน่ายในสหภาพยุโรปเพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศปลายท างอื่น โดยผู้
ส่งออกรับชําระเงินจากนายหน้าหรือตัวแทนดังกล่าว อาท ิขายข้าวให้อาฟริกาผ่านสหภาพยุโรป  
เพื่อป้องกันการผิดนัดชําระหนี้จากผู้นําเข้าอาฟริกา  เป็นต้นทั้งน้ี ขนาดของผลกระทบยังมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทสินค้เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างการส่งออก  โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปค่อนข้างสูง  อาทิ  อัญมณีแล ะ
เครื่องประดับมีสัดส่วนกาส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปถึงร้อยละ  25.7 รวมท้ังเป็นสินค้ฟุ่มเฟือย 
จะเป็นภาคธุรกิจส่งออกที่มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบมากที่สุด  ขณะท่ีสินค้าอื่นๆ  ที่ส่งไป
สหภาพยุโรปมากในลําดับรองลงมาได้แก่  สิ่งทอ อาหาร  สินค้าประมงอิเล็กทรอนิกส์แล ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น  (ภาพที่ 4) อุตสาหกรรมเหล่านี้มีการใช้แรงงานในประเทศ  และบาง
อุตสาหกรรมมีการพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศสูงจากวิกฤติการเงินโลกปี
2551(Financial crisis) ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิกฤติด้านสินเชื่อ  (Credit Crunch)ทําให้การค้า
ระหว่างประเทศสะดุดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี  2551 แม้แต่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีโครงสร้างของอุตสาหกรรมแข็งแกร่งเนื่องจากเป็นบริษัทข้ามชาติ  อย่างบริษัทผู้ประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในไทยก็มีการปรับลด กําลังการผลิตลง  มีการเลิกจ้างคนงาน  ปรับลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มีการแก้ปัญหาในรูปแบบคล้ายๆกัน 
       2.  ด้านบริการ (Services) 
       ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายรับส่วนใหญ่ในภาคบริการน้ันมาจากภาคการท่องเที่ยวเป็น
สําคัญ ภาคการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิด
เป็นร้อยละ 7.9 ของ GDP หรือราว837,109 ล้านบาท .ประกอบกับมีความเชื่อมโยงต่อภาค
เศรษฐกิจจริงอื่นๆ  และการจ้างแรงงานในประเทศ  รวมท้ังภาคการท่องเที่ยวยังมีความอ่อนไหว
ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองจลาจลและภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตาม สถานการณ์การ 
ท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีความสามารถในการรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้มาก
ขึ้น เทียบกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2551-2552)เนื่องจากการพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยว
แถบสหภาพยุโรปมีสัดส่วนลดลงต่อเนื่องหลังจากช่วงวิกฤติจากร้อยละ32.9 ในปี 2552 เป็นร้อย
ละ 26.7 ในปี2554 ขณะท่ีสัดส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทดแทนทั้งน้ี  
สัดส่วนนักท่องเที่ยวรวมถึงรายรับท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะ  BRIC เพิ่มขึ้น
ชัดเจนจากร้อยละ  12.3 ในปี 2552 เป็นร้อยละ19.3 ในปี 2554 สวนทางกับกลุ่มสหภาพยุโรป
ซึ่งมีแนวโน้มลดลง  ขณะท่ีนักท่องเที่ยวกลุ่ม  PIIGSนั้น มีสัดส่วนเพียงร้อยละ  10 ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มสหภาพยุโรปท้ังหมดท้ังนี้  ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปยังไม่ส่งผล
กระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป  โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี  2555 จํานวน
นักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรป  เพิ่มขึ้นร้อยละ10.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน  ขณะท่ีจํานวนนักท่อง



 

 

 
 

เที่ยต่างประเทศโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ  8.3จากระยะเดียวกันปีก่อน  คิดเป็น
จํานวน10.56 ล้านคน ทั้งน้ี แม้ภูมิภาคยุโรปจะมีปัญหาเศรษฐกิจ  แต่ยังไม่มีสัญญาณที่แสดงใ ห้
เห็นว่านักท่องเที่ยวชะลอตัวอย่างชัดเจน 
       3.  ด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย (Capitalmovement) 
        หากยุโรปเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง อาจส่งผลให้มีการถอนเงินลงทุนกลับไปสหภาพยุโรป  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศให้ผันผวนย่ิงขึ้น  โดยผลกระทบน้ัน
จะส่งผ่านทางด้านการลงทุนโดยตรงกาลงทุนในหลักทรัพย์ ภาคสถาบันการเงิน อัตรแลกเปลี่ยน
และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ดังนี ้
       การลงทุนโดยตรง (ForeignDirect Investment) 
       นับตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤติการเงินโลกปี  2551 เป็นต้นมา แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศต่างๆ  ได้กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม  ในช่วงต่อมาภายใต้วิกฤติหนี้
สาธารณะในยุโรปได้ส่งผลให้มีเงินทุนเคลื่อนย้ายกลับไปยุโรป  โดยเฉพาะกรณีบริษัทข้ามชาติ
ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีการขายกิจการค้าส่งขนาดใหญ่ให้กับภาคธุรกิจไทยในช่วงต้นปี  2554
การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปมาไทยตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา อุตสาหกรรม
สําคัญของไทยท่ีสหภาพยุโรปสนใจมาลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ และโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์
และแผ่นวงจร  ซึ่งบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก  ขณะท่ีการ
ลงทุนโดยตรงจากกลุ่ม  PIIGS มีเพียงไอร์แลนด์ซ่ึงมีสัดส่วนเล็กน้อย  โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนจากกลุ่มประเทศ Non-PIIGS อาทิ เนเธอร์แลนด์  สหราชอาณาจักร  เป็นต้นอย่างไรก็ตาม  
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
โดยรวมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี  2555 มีเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า  5,535 ล้านดอลลาร์ สรอ.(สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ) ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยท้ังนี้  จาก
ข้อมูลสถานะยอดคงค้าง  (International InvestmentPosition) ของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ  ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ141,763 ล้านดอลลาร์  สรอ. ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 ขณะท่ีการลงทุนจากสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17.5  
 
การลงทุนในหลักทรัพย์(Foreign PortfolioInvestment) 
จากสถานการณ์เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศในช่วง  6เดือนแรกของปี  2555 เป็นการ
ไหลเข้าท้ังการลงทุนในตราสารทุน  (EquitySecurity) และตราสารหนี้  (DebtSecurity) อย่างไรก็
ตาม ช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ความเสี่ยงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปที่เพิ่มมากขึ้น ส่ง 
ผลให้มีการไหลออก ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์  ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  โดยเฉพาะเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองทั้งระยะสั้น 



 

 

 
 

และระยะยาว เช่นเดียวกับตราสารทุนที่เป็นการไหลออกสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่งผล
ต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยท่ีปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 มีเงินทุนไหล 
กลับเข้ามาตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่อีกครั้ง M.USD KR TH  
       ปี 2007 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยถูกรุมเร้าอย่างหนัก  ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ ทําให้เกิดความผันผวนมากเป็นพิเศษ  อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี เดิมตั้งความหวัง
ไว้ว่าจะสูงถึงร้อยละ  6 เมื่อต้นปี จึงถูกปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3 ตอนปลายปี โดยสาเหตุ
เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา มาจากภาวะความไร้สมดุลของระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมที่มีการเก็งกําไรเกินควรจาก  ความโลภของมนุษย์เป็นต้นทุนธรรมชาติภายในของกา ร
พัฒนาขยายตัวของระบบทุนนิยม  ผ่านการกระตุ้นของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  จึงนําไปสู่การล้นเกิน
ที่สําคัญ 5 ประการท่ีสําคัญได้แก่ 
       1.  การกู้ยืมที่ล้นเกิน นําเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันผ่านระบบสินเชื่อ และการประกัน
ความเสี่ยงของการลงทุน  
       2.  การใช้จ่ายท่ีล้นเกิ นท้ังภาครัฐบาลและประชาชนที่เป็นหนี้มหาศาล  
       3.  การลงทุนที่ล้นเกินโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน   
       4.  การเก็งกําไรที่ล้นเกินในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน  
       5.  ราคาสินค้าและทรัพย์สินที่ล้นเกินกว่ามูลค่าแท้จริงของมัน   
       เมื่อ พิจารณารายละเอียดปลีกย่อยที่ก่อให้เกิดการล้นเกิน 5 ประการสําคัญของการพอง
ตัวฟองสบู่ของวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา  ก็จะพบ 4 เหตุการณ์สําคัญที่นํามาสู่การ
ล้นเกินท่ีก่อเกิดการพองตัวฟองสบู่ 
       1.  การเกิดการปรับเปลี่ยน หรือ เปิดเสรีนโยบายทางการเงิ นของสหรัฐอเมริกา  ในปลาย
สมัยรัฐบาลคลินตัน กฎหมายการเงินถูกแก้ประมาณปี 1999 – 2000 ทําให้ธุรกิจการเงิน
สามารถไขว้กันได้ ก่อเกิดหน้าที่ทับซ้อนของเหล่าสถาบันการเงิน เป็นการ  การยินยอมให้วาณิช
ธนกิจ ธนาคารพาณิชย์  และประกันภัย- ชีวิตร่วมอยู่ภายใต้ร่มธง (ทั้งเจ้าของแ ละผู้บริหาร ) 
เดียวกันได้ โดยมีเป้าหมายสร้างธุรกิจแบบครบวงจรแนวระนาบและดิ่ง  ที่เรียกว่า Universal 
Banking ก่อให้เกิดการบริหารการลงทุนแบบเล่นแร่แปรธาตุที่พยายามทําให้หนี้สินจากกู้  ยืม
เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ (CDO) และร่วมทั้งการประกันความเสี่ยงหน้ีสิน (CDS) มีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริง  
       2.  การใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมาก ในช่วงรัฐบาล จอร์จ ดับบลิว  บุช 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติฟองสบู่แตกช่วงวิกฤตดอทคอม ด้วยการทํางบขาดดุลและการใช้
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายผ่านการลดอัตราดอกเบี้ย  Fed fund rate จาก 6.5 % ปลายปี 
2000 เหลือแค่ 1 % ในปี 2003 อัตราการลดอัตราดอกเบี้ยที่สูง  คือการเพิ่งปริมาณอุปสงค์ของ
เงินเข้าไปในระบบ ก่อให้เกิดค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนตัว  



 

 

 
 

 
       3.  ผลของการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน นําไปสู่การขยายตัวของการลุงทุนมหาศาล
ในความพยายามที่จะเป็น  “โรงงานโลก ” โดยเฉพาะนํ้ามัน และ สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งโลหะและ
อโลหะ ทําราคาสินค้าถูกกระตุ้นจากปริมาณอุปสงค์มหาศาลจนมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมาก  ผล
การทุ่มตลาดของสินค้าจีนท่ีมีต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานที่ถูกกว่าในตลาด  สหรัฐอเมริกา ทําให้
เกิดการบริโภคสินค้าทา งวัตถุจํานวนมาก  ยิ่งการเงินโลกผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ยิ่ง
กระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาเร่งพิมพ์พันธบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการลัทธิ  บริโภคนิยมของทุน
นิยม โดยลืมคิดถึงภาวะขาดดุลมาตลอดจากภาคเศรษฐกิจแท้ในช่วงครึ่งศตวรรษหลังที่  ผ่านมา 
       4.  การแพร่กระจายของที่ แปรสินทรัพย์ที่มีความคล่องตัวต่ํามาเป็นทุนผ่านนวัตกรรม
การเงินใหม่  ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน , CDO และ ตราสารอนุพันธ์ประกันความเสี่ยง , 
CDS เพื่อตอบสนองการเก็งกําไรอย่างหนักในภาคตลาดทุน ทั้งที่จริงแล้วทั้ง 2 นวัตกรรม
การเงินถูกคิดค้นเพื่อบริหารความเสี่ยงแต่ กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือ  การสร้างความเสี่ยงเสียเอง  
จากการนําออกมาใช้เพื่อเก็งกําไรล่วงหน้าอนาคตทั้งที่ไม่รู้ว่าการขยายตัวของ  เศรษฐกิจจะยัง
ปราศจากความเสี่ยงแล้วเติบโตดัวยตราการอัตราการเติบโตเท่าเดิม  หรือไม่ ร่วมถึงความฉ้อฉล
ทุจริตในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของนวัตกรรมการเงินของ  สถาบันการเงินเหล่านี้ ของ
บรรดาสถาบันการจัดอันดับ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเก็งกําไรที่มากขึ้น  เพื่อจะบรรดาวานิช
ธนกิจทางการเงินจะได้กินส่วนแบ่งการลงทุนที่เกิดขึ้นผล กระทบวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สู่
ตลาดโลก   
 สหรัฐอเมริกาใน ฐานะต้นกําเนิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงได้รับผลกระทบสูงสุด ผลสะท้อนได้
จากตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ปี 2008 ที่หดตัวลง 6.2 % ซึ่งเป็นสถิติการหดตัวรุนแรงที่สุดใน
รอบ 27 ปี โดยพบว่าผลกระทบจากภาคการเงินสู่ภาคเศรษฐกิจท่ีแท้จริงอย่างหนัก  จากปัญหา
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ เมื่อ 3 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้แก่ General 
Motors, Ford และ Chrysler ประสบการขาดทุนอย่างหนักจนจําเป็นต้องอาศัยเงินกู้ยืมฉุกเฉิน
จากรัฐบาลเพื่อ  ช่วยเหลือไม่ให้ตกอยู่ในภาวะล้มละลาย สาเหตุของการภาวะการขาดทุนอย่าง
หนัก เกิดเนื่องมาจากภาวะการขาดสภาพคล่องของตลาดเ งินท่ีทําให้ต้นทุนเงินทุนสูง  รวมถึง
ราคาวัตถุดิบและนํ้ามันท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเริ่มมีการการหดตัวที่น้อยลง
จากฟื้นตัว เศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการอัดเงินเข้าไปช่วยอุ้มเศรษฐกิจ  อย่าง
มหาศาล แต่ผลกระทบวิกฤติสถาบันการเงินจะสร้าง ค วามถดถอยทางเศรษฐกิจ  อาจยืดเยื้อ
มากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต โดยพิจารณาจากเดือนตุลาคม ปี 2009 อัตราการว่างงานใน
สหรัฐ ได้ทะยานข้ึนสูงสุดในรอบ 26 ปี อยู่ท่ี 10.2% ทั้งน้ี คาดว่าอัตราการว่างงานสหรัฐจะแตะ
จุดสูงสุดที่ 10.5% ในปี 2553 ในกรณีของวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ ของสหรัฐคร้ังนี้น้ัน  ราคาบ้าน
ปรับตัวถึงจุดสูงสุดประมาณปลายปี 2006 ดังนั้นกว่าราคาบ้านตกต่ําถึงจุดต่ําสุด จึงอาจต้องรอ
ถึงปี 2011 ในส่วนของราคาน้ัน ได้ปรับลดลงแล้วประมาณ 20% จึงมีโอกาสปรับลดลงอีก 16% 



 

 

 
 

หากนําเอาสถิติในอดีตมาใช้คาดการณ์อนาคต  
 สําหรับตลาดทุนนั้น  จะปรับตัวลดลงมากกว่า (เฉลี่ยประมาณ 56%) แต่จะใช้เวลา
ปรับตัวที่เร็วกว่าคือ 3.4 ปี ในกรณีของสหรัฐน้ัน  ตลาดหุ้นวัดจากดัชนี S&P 500 ปรับตัวถึง
จุดสูงสุดที่ 1565 จุดเมื่อ ต.ค.2007 ดังนั้นจึงน่าจะถึงจุดต่ําสุดภายในปี 2010 ปัญหาวิกฤติการณ์
การเงินที่เกิดขึ้นส่งผลให้ดอ กเบี้ยสูงขึ้น  และมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อสูงขึ้น จึงทําให้
ความสามารถในการชําระหนี้  การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง  
หากสภาวะการถด  ถอยเศรษฐกิจในสหรัฐ ยังเกิดต่อเนื่องต่อไป  จะเป็นปัจจัยกระทบต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน  และส่งผลโดยตรงกับภาคการบริโภคที่จะลดลง  ซึ่งเม่ือสหรัฐ
เป็นศูนย์กลางการบริโภคของโลกการที่ความต้องการของภาคการ  บริโภคลดลงย่อมส่งผล
กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมด้วย  
 ยุโรปเป็นภูมิภาคได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์เงินโดยตรงมากสุดจากวิกฤติการ  เงิน
ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเม ริกา เนื่องจากเป็นกลุ่มภูมิภาคที่มีการลงทุนผ่าน  นวัตกรรมกรรมการเงิน
ใหม่ ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน , CDO และ ตราสารอนุพันธ์ประกันความเสี่ยง ,CDS ใน
ตลาดการเงินสหรัฐอเมริกาสูงสุด  ผ่านกองทุนรวม กองทุนบําเหน็จบํานาญ และ กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ตามรูปแบบรัฐสวัสดิก าร จะเห็นได้จากการหดตัวของ GDP อย่างต่อเนื่อง  จากการ
เติบโตเฉลี่ย 3% ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีจุดต่ําสุดที่ตลอดปี 2009 ที่ - 4.8 % ก่อนจะเริ่มฟื้น
ตัวขึ้นอย่างช้าๆ ผลการหดตัวของ GDP ยังส่งผลถึงสภาวะเงินฝืดจากดัชนีผู้บริโภค ที่แตะ
ระดับใกล้ 0 % ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2009 จนถึงปัจจุบัน ดุลการค้าของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2008 ขาดดุลต่อเนื่องในระดับสูงสุดโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสําคัญอย่าง
สหรัฐ อเมริกาท่ีมี ต้นกําเนิดวิกฤติเศรษฐกิจ สัดส่วนกว่า 15 % ใน ตลาดการส่งออกของ
ประเทศยุโรป โดยเฉพาะช่วง 7 เดือนแรกของปี 2008 ชะลอตัวกว่า 4 % แต่อย่างไรก็ตามการ
ขาดดุลการค้าลดลงตั้งแต่หลังเดือนสิงหาคม 2008 จากการลดการนําเข้าสินค้า  กับการตั้ง
มาตรการกําแพงภาษีป้องกันการทุ่มตลาดของสินค้าเอเชีย โดยเฉพาะจีน  เช่นเหล็ก เป็นต้น   
ผลกระทบจากการหดตัวภาคส่งออกของสินค้าในยุโรปส่งผลให้เกิ ดอัตราว่างงานใน  ยุโรป
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนแตะระดับ 9.6%ในปี 2009 ปัญหาสภาวะการว่างงาน  คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ไปกว่า 10% ไปจนถึงปี 2011 ถึงจะเร่ิมลดลง เมื่อพิจารณาอัตราว่างงานในกลุ่มประเทศ
ที่ใช้เงินสกุลยูโร 16 เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 1999 โดยมีสเปนอัตราว่างสูงถึง 18.1 % 
จึงประมาณการว่า มีประชากรตกงานเพิ่มขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้  ถึง 4.65 ล้านคน
ใน 1 ปีหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการถดถอยของเศรษฐกิจยุโรปรุนแรงสุดในรอบ 
13 ปี ตลาดทุนของยุโรปได้รับผลกระทบรุนแรงสุดจากวิกฤติครั้งนี้  โดยหดตัวเกือบ 60 % จาก
จุดสูงสุดที่กว่า 4,500 จุดในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2007 เหลือเพียงต่ํากว่า 2,000 จุด แสดงถึง
การขาดความเชื่อม่ันในตลาดทุนของยุโรป ส่งผลถึงปัญหาเร่ืองงบประมาณรัฐขาดดุลและปัญหา
หนี้สาธารณะ  จากการที่ประเทศสหภาพยุโรปดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล  เพื่อกระตุ้น



 

 

 
 

เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาหน้ีสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศสหภาพยุโรปมีหนี้สาธารณะถึง 80-
85% ของ GDP (มากกว่าช่วงก่อนประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีหนี้สาธารณะอยู่ท่ีระดับ 60-65 
%) รัฐบาลประเทศสมาชิกอียูจึงต้องลดรายจ่าย ขึ้นภาษี  และมีวินัยทางการเงินมากขึ้ น เพื่อลด
หนี้สาธารณะ มิเช่นน้ัน  จะส่งผลเสียมากมายในวงกว้าง  จึงให้เกิดการถอนความช่วยเหลือทาง
การเงินของรัฐบาลต่างๆในยุโรปจากประเทศ  กําลังพัฒนา จะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ของ
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อปรับดุลภาพของงบประมาณเศรษฐกิจ   
 เอเชีย ผลกระทบโดยตรง  ต่อภาคการเงินในเอเชียไม่มากนัก  รวมท้ังในไทยด้วยส่วน
หนึ่งคงมาจากการเรียนรู้จากวิกฤตในปี 1997 อีกส่วนหน่ึงคงเป็นเพราะระบบสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคนี้ยังล้าหลังอยู่  (ซึ่งในกรณีนี้ ความล้าหลังกลับเป็นสิ่งที่ดี ) อย่างไรก็ตามตลาดทุนถูก
กระทบหนักจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนกลับของทุ นสหรัฐ อเมริกา และ ยุโรป แต่ในระยะหลังดี
ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว  แต่ก็ยังต่ํากว่าก่อนวิกฤตอยู่พอสมควรปัญหาสภาพคล่องทําให้ต่างชาติ  
ขายหุ้นและตราสารเพื่อนําเงินกลับประเทศตนเอง  ทําให้เกิดปัญหาสภาพคล่องของเงินดอลลาร์
ในบางประเทศ  ในบางประเทศ  เช่นเกาหลีใต้ อัตราแลกเปลี่ ยนอ่อนลงอย่างมากเกาหลีใต้และ
สิงคโปร์ ต้องทํา  Swap กับ US Fed (ประเทศละ $30 billion) เพื่อป้องกันปัญหาต่อสถาบัน
การเงิน มาเลเซียและสิงคโปร์ประกาศประกันเงินฝากเติมจํานวนในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ส่วน
ไทยก็ยืดเวลาการบังคับใช้ พรบ .ประกันเงินฝากเพราะฉะน้ันผลกระทบท่ีเ กิดขึ้นจึงเป็น
ผลกระทบท่ีส่งผ่านในภาคเศรษฐกิจแท้  จริง จากการหดตัวของสองตลาดหลักของโลกอย่าง 
ตลาดสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป เศรษฐกิจเอเชียหดตัวอย่างรุนแรงในทุกประเทศ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 
3 ปี 2007 อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียในไตรมาสที่ 2 ในปี 2008 
กลับมีทิศทางท่ีดีขึ้น ตรงกันข้ามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ียังอ่อนแออยู่มาก  เกิดจาก
ภาคการผลิตและการส่งออกที่ปรับตัวรับวิกฤตโดยการลดสินค้าคงคลัง  ในช่วงก่อนหน้า ได้เริ่ม
เพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยสินค้าคงคลังที่ลดลงไปมาก  ประกอบกับเริ่มมียอดคําสั่งซื้อเพิ่ มขึ้นจาก
มาตรการของเอเชียสามารถกระตุ้น  การลงทุนและบริโภคได้ในทันที โดยที่เห็นชัดเจนคือกรณี
ของจีนต่างจากสหรัฐฯ และยุโรป ใช้ไปในการแก้ไขระบบการเงินที่มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่อย่างไร
ก็ดี มาตรการทางการคลังโดยเฉพาะจีนแม้จะมีมูลค่าสูงมาก  ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ประเทศ
เอเชียอื่นหลุดพ้นจากภาวะถดถอยของโลกและฟื้น  ตัวอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจาก  สินค้าท่ีจีน
นําเข้าจากภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตและ  ส่งออกต่อไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรปเช่นกัน 
       ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
       1.1  เสถียรภาพการเมืองและรัฐบาล 
       ความแตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่ชนชั้นปกครองจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เกิด  วิกฤตการณ์
เศรษฐกิจในปี 2551 เหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเช่นนั้นจริง  โดยความขัดแย้ง
รุนแรงในหมู่ชนชั้นปกครองที่ดําเนินมาตั้งแต่ปี 2549 ยังคงไม่ยอมจบสิ้น แม้ว่ามีการเลือกตั้ง



 

 

 
 

ใหม่เมื่อปลายปี 2550 ฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายสนับสนุนระบอบทักษิณต่างยังไม่ยอมรามือ  การต่อสู้
จึงดําเนินต่ออย่างเข้มข้น  แทนท่ีรัฐบาลใหม่จะมุ่งม่ันแก้ไขปัญหาความแตกแยกนี้  กลับสร้าง
เงื่อนไข ทําให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยการแสด งเจตนาแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เพื่อหนี
การถูกยุบพรรค รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยทั้ง 111 คน ให้มีโอกาสกลับสู่วงการเมือง  ปี 2551 จึงเป็นปี
แห่งม็อบอีกปีหนึ่ง มีทั้งม็อบเสื้อเหลืองและม็อบเสื้อแดง รวมทั้งม็อบเกษตรกร  รัฐบาลไม่เป็นอัน
ทํางาน โดยเฉพาะเม่ือม็อบบุกยึดทําเนียบรัฐบาลได้สําเร็จเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์  แทนท่ี
จะเจรจาต่อรองเพื่อบรรเทาปัญหา  รัฐบาลพรรคพลังประชาชนกลับราดน้ํามันใส่กองไฟแห่ง
ความแตกแยกนี้ ทําให้สถานการณ์ลุกโชน จนเกิดการสูญเสียชีวิตและทรั พย์สิน รวมท้ังบาดเจ็บ
กันเป็นจํานวนมาก  ปัญหาเศรษฐกิจจึงถูกละเลย  ไม่ได้รับการเหลียวแล เพราะรัฐบาลมัวแต่หา
เรื่องและคอยรับมือกับม็อบการไม่แยแสต่อการประท้วงของประชาชนและการนัดหยุดงานของ
สหภาพแรงงานรัฐ  วิสาหกิจ รวมท้ังการท้าทายม็อบด้วยการใช้อํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม และการ
ปลุกระดมม็อบ  เพื่อทําลายล้างม็อบฝ่ายตรงข้าม  ยังได้ทําให้สถานการณ์เลวร้ายย่ิงขึ้น  จนม็อบ
บุกยึดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิในที่สุด ส่งผลให้การเดินทางและขนส่งระหว่าง
ประเทศหยุดชะงัก ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว  การค้า รวมท้ังการผลิตเพื่อส่งออกต่างถูกกระทบ
อย่างหนัก ส่วนภาพลักษณ์ของประเทศก็ถูกทําลายจนย่อยยับ 
       1.2  เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
       ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศที่รุมเร้าเศรษฐกิจไทยก็หนักหนาสาหัสไม่ย่ิงหย่อน  ไปกว่า
ปัจจัยภายในประเทศ  ปัญหาสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกกันว่าซับไพรม์ (sub-prime) 
หรือซีดีโอ (CDO – collateralized debt obligations) ของสหรัฐอเมริกาท่ีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 
2550 ได้ลุกลามและขยายวงกว้าง  ทั้งในภาคการเงินและในภาคการผลิต  จนกลายเป็น
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจและการเงินครั้งร้ายแรงที่สุดของอเมริกา  ตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ําครั้ง
ใหญ่ (The Great Depression) เมื่อประมาณ  80 ปีก่อน วิกฤตการณ์ทางการเงินได้ขยายตัว
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วทางตะวันตก  โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป รวมทั้งประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเซีย ส่งผลให้ตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกปั่นป่วนตามไปด้วย  สภาพคล่องทั่วโลกหดหาย
อย่างรวดเร็ว ราคาหุ้นและสินทรัพย์ทา งการเงินต่างๆ  ทั่วโลกดิ่งเหว อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกพุ่ง
สูงขึ้น เมื่อบวกเข้ากับเศรษฐกิจอเมริกาท่ีชะลอตัวและส่อเค้าเข้าสู่ภาวะถดถอย  เศรษฐกิจโลก 
รวมท้ังเศรษฐกิจไทย จึงถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่หัวทิ่มอย่าง
หนัก ไม่เพียงการลงทุนหดตัว แต่เงินทุนได้ไหลออกนอกประเทศเป็นจํานวนมาก  
       ปี 2553 มีปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นเน้นมูลค่ามากกว่าที่จะลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 ปัญหามาบตาพุด  แม้ว่าศาลปกครองจะอนุญาตให้ 11 โครงการ 
จาก 76 โครงการที่เคยถูกระงับไว้สามารถดําเนินการไ ด้ แต่ปัญหายังคงมีตามมาอย่างต่อเนื่อง 
อาทิเช่น  ปัญหาก๊าซร่ัวที่เกิดขึ้นเม่ือไม่นานน้ี เป็นต้น  ซึ่งเร่ืองนี้จะกระทบต่อการลงทุนใน



 

 

 
 

ปัจจุบัน และความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองยังคงไร้
เสถียรภาพ รัฐบาลไม่ต้องการให้มีการยุบสภาเพื่อเ ลือกตั้งใหม่ จึงพยายามประคองสถานการณ์ 
ในขณะท่ีฝ่ายตรงข้ามพยายามดิ้นรนให้พ้นผิด  จึงพยายามใช้วิธีการสร้างความแตกแยกใน
รัฐบาลและในประเทศ  ทําให้รัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจได้เต็มที่ นอกจากนี้  
ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภค นักลงทุนและนักท่ องเที่ยวในปี  2553  
 อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น เนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย  มีแนวโน้มเกินดุลจากการ
ส่งออกที่ขยายตัวได้ดีกว่าการนําเข้า  ประกอบกับเงินทุนที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอย่าง
ต่อเนื่อง  ราคานํ้ามันในปี 2553 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจากอุปสงค์ต่อน้ํา มันจะเพิ่มข้ึนจาก
เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น  ทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ประกอบกับการอ่อนค่าลง
ของค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ทําให้นักลงทุนบางส่วนลดการถือครองเงินดอลลาร์ และหันมา
ถือครองสินทรัพย์อื่น อาทิเช่น ทองคําและนํ้ามัน เพื่อการเก็งกําไรเพิ่มมากขึ้น 
       การคาดการณ์ภาวะ เศรษฐกิจปี 2553 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว  ทําให้อุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น  ซึ่ง
ทําให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นตาม ประกอบกับต้นทุนการผลิต อาทิเช่น  วัตถุดิบ และนํ้ามันดิบที่
ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นต้น  การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  เนื่องจากมีท้ังปัจจัย
บวกและปัจจัยลบ ที่ส่งผลหักล้างกัน  โดยปัจจัยบวกเห็นได้จากดัชนีด้านการบริโภคที่ปรับตัวดี
ขึ้นและมีแนวโน้มที่ จะดีขึ้นอีก ทั้ง ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น  หรือการจัดเก็บภาษี
มูลค่าที่ขยายตัวขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้  การว่างงานที่เริ่มลดลงและมาตรการช่วยเหลือของรัฐ 
อาทิเช่น  การแก้หนี้นอกระบบ หรือการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น  ที่ช่วยให้ประชาชน
กําลังซื้อมากขึ้น  ส่วนปัจจัยลบที่ทําให้การบริโภคไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ได้แก่  แนวโน้มเงินเฟ้อที่
ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  ผมคิดว่าปัจจัยบวกจะมีผลมากกว่า ซึ่งจะมีผลทําให้การ
บริโภคภาคเอกชนในปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2552 การลงทุนภาคเอกชนจะไม่เพิ่มขึ้นมาก
นัก เพราะแม้เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น  และแรงมีผลักจากนโยบายของรัฐบา ลในโครงการ
ไทยเข้มแข็ง  แต่ยังมีปัจจัยด้านลบที่กระทบต่อการลงทุน นั่นคือ ปัจจัยทางการเมือง  แนวโน้ม
ราคานํ้ามันท่ีสูงขึ้น และปัญหามาบตาพุดที่ยังคงต้องรับการแก้ไข  การส่งออกขยายตัวดีขึ้น 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ค่อยฟื้นตัวขึ้น  แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะแข็งค่าข้ึน  แต่เป็นการแข็งค่า
ขึ้นที่เกาะกลุ่มกับภูมิภาค จึงไม่กระทบการส่งออกมากนัก เศรษฐกิจปี 2553 จะปรับตัวดีขึ้นจาก
ปี 2552 เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนท่ีฟื้นตัวขึ้นจากการที่เศรษฐกิจเร่ิมฟื้นจาก  วิกฤติเมื่อปี
ที่ผ่านมา ประกอบกับการส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโล ก แม้ว่าอาจมีปัจจัยเร่ือง
การเมือง รวมท้ังภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันท่ีเพิ่มขึ้น  และค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้นมาฉุดการบริโภคและการส่งออกบ้างก็ตาม  
  
 



 

 

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
        จึงวิวัฒน์อนันต์  (2552) ซึ่งได้ทําการศึกษาในหัวข้อ  การลงทุนแบบเน้ นคุณค่าในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ระหว่างสัญญาณทางการเงิน กับ อัตราการขยายตัวของกําไรสุทธิ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการให้ผลตอบแทนระหว่างแผนการลงทุนแบบ
เน้นคุณค่ากับแผนการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงในประเทศไทยตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538-2550 โดยมีการ
ใช้สัญญาณทางการเงินเพื่อบ่งชี้ถึงหุ้นที่มีสถานภาพทางการเงินที่ดีและไม่ดีออกจากกลุ่มหุ้น
แบบเน้นคุณค่าได้  จากการศึกษาพบว่า  สัญญาณทางการเงินสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ดีออก
จากหุ้นไม่ดีในกลุ่มหุ้นแบบเน้นคุณค่าได้  โดยสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่าการลงแบบ
เน้นคุณค่าอย่างเดียวประมาณ 4.3% ต่อปี 
        ปัญญาโกเมศ  (2552) ได้ทําการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย  10 อันดับแรก ที่จัดลําดับโดย  Wall Street Journal Asia โดยจะลงทุน
ในหุ้นเหล่านั้นด้วยสัดส่วนเท่าๆ  กัน (equally weighted portfolio) และในทุกๆ ปีจะทําการปรับ
สัดส่วนการลงทุนตามเงื่อนไขท่ีได้ตั้งไว้  (rebalancing) จากนั้นจึงทําการคํานวณผลตอบแทน
ของพอร์ตโฟลิโอเพื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยนอกจากนั้นยังใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากมูลค่าตลาดโดยรว ม 
(market capitalization)และการแบ่งสัดส่วนตามทฤษฎี  Portfolio Optimization ซึ่งพิจารณาจาก
ความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโอด้วยผลการศึกษาพบว่า  การจัดพอร์ตโฟลิโอของบริษัทที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทยสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทั้งสามวิธี 
        วรพจน์  โรจน์วิบูลย์ชัย (2551) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานปัจจัยดีกับหลักทรัพย์ท่ีมีการเติบโตสูง ระหว่างกลุ่ม
หลักทรัพย์ขนาดเล็กกับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการ
ทดสอบพบว่า กลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย ผลตอบแทนสะสมสูงกว่ากลุ่ม
หลักทรัพย์ขนาดเล็ก ในขณะท่ีมีความเสี่ยงต่ํากว่า ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีการเติบโตสูง ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ย ผลตอบแทนสะสมและความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานท่ีดี 
และเม่ือพิจ ารณาตามความคาบเกี่ยวของหลักทรัพย์ พบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กที่มีการ
เติบโตสูง ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย ผลตอบแทนสะสมและความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาด
เล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี  ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีการเติบโต ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
ผลตอบแทนสะสมและความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 
 
 



 

 

 
 

        เกตุสุวรรณ  (2549) ซึ่งได้ศึกษาความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่อ
ผลตอบแทนของหุ้นในอนาคตโดยศึกษาข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547และพบว่ากลุ่มบริษัทที่มี
คะแนนปัจจัยพื้นฐานด้านการเงินสูงมีอัตราผลตอบแทนของหุ้นเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มบริษัทที่มี
คะแนนปัจจัยพื้นฐานด้านการเงินต่ําแต่สําหรับปัจจัยพื้นฐานด้านการเติบโตของบริษัท  กลุ่ม
บริษัทที่มีคะแนนปัจจัยพื้นฐานด้านการเติบโตทางบ ริษัทสูงไม่ได้มีอัตราผลตอบแทนของหุ้น
เฉลี่ยมากกว่ากลุ่มบริษัทที่มีคะแนนปัจจัยพื้นฐานด้านการเติบโตของบริษัทต่ํา  ทั้งน้ีอาจ
เนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่นํามาศึกษา  เป็นช่วงที่นักลงทุนให้ความสําคัญกับความมี
เสถียรภาพทางการเงิน  
        ชัชพล โคตะนนท์ (2545) ทําการศึกษา กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดีและมี
การเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ .ศ.2532 – พ.ศ.2545 ผลการทดลอง
พบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยและผลตอบแทนสะสมตลอดช่วงเวลาการลงทุนของกลยุทธ์การลงทุนใน
หุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโต ได้ผลตอบแทนสูงสุดจาก ทุกกลยุทธ์การศึกษา โดยได้
ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากกลยุทธ์ ลงทุนในหุ้นท่ีมีพื้นฐานปัจจัยดี , กลยุทธ์การลงทุน
ในหุ้นท่ีมีการเติบโต และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี จากการเปรียบเทียบ
การลงทุนแต่ละกลยุทธ์ ปรากฏว่าหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบ โต ให้ผลตอบเทนไม่
มากกว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดีอย่างมีนัยสัญแต่ยังให้ผลตอบแทนมากกว่า
กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นท่ีมีการเติบโตและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญ 
 Basu (1977) เป็นผู้แรกท่ีทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  P/E ของหลักทรัพย์กับ
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับตลาด และได้ผลว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี  P/E ต่ํานั้น จะสร้างผล
ที่สูงกว่าตลาดได้โดยไม่ต้องคํานึงว่า  หลักทรัพย์นั้นจะมีมูลค่าตามราคาตลาด  (Market 
Capitalization) สูงหรือต่ํา Fama และFrench (1992) ทําการศึกษาผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิ
โอของหลักทรัพย์ที่มี B/M สูง เทียบกับพอร์ตโฟลิของหลักทรัพย์ที่มี  B/M ต่ํา และค้นพบว่า
พอร์ตโฟลิโอแรกน้ันมีผลตอบแทนที่ดีกว่า  Capaul, Rowley และSharpe (1993) ได้
ทําการศึกษาพอร์ตโฟลิโอของหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโต โดยใช้ P/BV ratio ในการคัดแยกหุ้น  ผล
การศึกษาบ่งชี้ว่า พอร์ตโฟลิโอของหุ้นคุณค่ามีผลตอบแทนสูงกว่าในทุกประเทศที่ทําการศึกษา  
ต่อมาLakonishok, Shleifer และ Vishny (1994) ได้ทําการศึกษาหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา  
และได้ผลว่าหลักทรัพย์ที่มี  B/M, E/P หรือ C/P สูงนั้นจะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยท่ีดีกว่า
หลักทรัพย์ที่มี B/M, E/P หรือC/P ต่ํา งานวิจัยอีกชิ้นหน่ึงของ  Fama และ French (1998) ได้
ทําการศึกษาส่วนต่างผลตอบแทนของหุ้นคุณค่า  และหุ้นเติบโตในหลายประเทศ  และค้นพบว่า 
ในเกือบทุกประเทศหุ้นคุณค่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นเติบโต  และไม่สามารถใช้ทฤษฎี  
CAPM มาอธิบายผลตอบแทนที่สูงผิดปกตินั้นได้  Chan และ Lakonishok(2004) ได้



 

 

 
 

ทําการศึกษาและทําการสรุปว่า  การลงทุนในหุ้นคุณค่านั้นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนใน
หุ้นเติบโต  อีกทั้งยังค้นพบด้วยว่า  ส่วนต่างของผลตอบแทนนั้นไม่ได้เกิดจากช่วงเวลาในการ
ลงทุนแต่อย่างใดFaugere, Shawky และ Smith (2005) ได้ทําการทดสอบพอร์ ตโฟลิโอของการ
ลงทุนกว่า 4,754พอร์ตโฟลิโอ  และค้นพบว่า  พอร์ตโฟลิโอที่มีผลงานที่ดีน้ัน  มีแนวโน้มที่จะมี
ลักษณะของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 
 ในการวิจัย เรื่อง “เปรียบเทียบผลตอบแทน (Return) ของการลงทุนในหลั กทรัพย์ 

SET100 กับ การลงทุนของ VALUE STOCK ในตลาดหลักทรัพย์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 100 กับการลงทุน

ในกลุ่มของหุ้นเน้นมูลค่า โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร คือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 ตลอดระยะเวลาที่ การศึกษา ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ .ศ. 
2550 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเป็นบริษัทอยู่ใน SET 100 ที่มีอัตราผลตอบแทน
สม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของการศึกษา 5 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกเหนือ SET 100 แต่เป็น
หุ้นท่ีเน้นมูลค่าที่มีค่า P/E ratio ต่ํากว่า 10 เท่า(เหตุที่ใช้ค่า P/E 10 เท่า เพราะการซ้ือหุ้นน้ัน
แล้วต้องถือไว้ 10 ปีจึงจะคืนทุน ดังนั้นค่า P/E ยิ่งต่ําย่ิงจะคืนทุนได้เร็ว การจะหา PE ต่ํา จะดี
มากกว่า PE สูงก็เพราะ บริษัทที่ PE ต่ํากว่าจะมีอัตราผลตอบที่สูงกว่าบริษัทที่มี PE สูง แต่ก็ใช่
ว่า PE ต่ําจะดี ซึ่งต้องดูด้วยว่า ที่ต่ํา  เพราะกําไรที่ได้มาจากการดําเนินงานโดยปกติหรือไม่  ถ้า
จะมีการขายสินทรัพย์บ้างส่วนออกเพื่อกําไรที่มากขึ้น หรือ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจจะ
ไม่ดี แต่ถ้า PE ต่ําต่อเนื่อง ก็จะเป็นบริษัทที่น่าลงทุนมากกว่า) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 โปรแกรมสําเร็จรูป Excel, โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่สําคัญของหลักทรัพย์ ได้แก่ 

ราคาปิดของหลักทรัพย์ อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น จาก SET SMART ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2550 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  



 

 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 
 -Price to Earnings Ratio (P/E Ratio) 
 -Closed Price 
 -Dividend 
 
การต้ังสมมุติฐาน 
 
 1.ผลตอบแทนจากพอร์ตโฟลิโอหุ้นเน้นคุณค่าสูงกว่าผลตอบแทนโดยรวมจากตลาด
หลักทรัพย์ SET 100 
  H0 : µv = µm 
 H1 : µv ≠ µm  
 
โดยกําหนดให้ µv = ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโอหุ้นคุณค่า 
  µµm = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  ทําการ จัดเรียงข้อมูล  P/E ของหุ้นท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย์ที่อ ยู่ในแต่ละปี
ย้อนหลัง 5 ปี จากนั้นจึงทําการจัดลําดับของ  P/E ของหุ้นแต่ละตัว  โดยเรียงจากค่าต่ําไปหาค่า
สูง แล้วจึงนําตัวเลขทั้งสองลําดับมารวมกันนําไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นมูลค่า 
 
 2.  ทําการศึกษาดูหุ้นใน SET 100 ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังที่มีอัตราผลตอบแทน
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 3.  การประเมินผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวประเมินด้วย  Horizon Return โดยคํานวณ
ได้ดังนี ้
 
     Horizon Return: Ri = (P1 – P0 + D1) 
              P0 
 



 

 

 
 

โดยกําหนด Ri   =   ผลตอบแทนของหุ้นใดๆ 
  P1   =   ราคาหุ้นน้ัน ณ สิ้นปี 
  P0   =   ราคาหุ้นน้ัน ณ ต้นปี 
  D1  =   เงินปันผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 
 4.  อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price Earnings ratio หรือ P/E ratio) คํานวณจาก
ราคาปิดของหุ้น หารด้วยกําไรสุทธิต่อหุ้น 
 
  P/E ratio = ราคาตลาดของหุ้น 
          กําไรต่อหุ้น 
 
 5.  นําหุ้นท้ังหมดในตลาดมาเรียงกัน ตามด้วยตัวเลข P/E   
 6.  จัดลําดับของ P/E ตั้งแต่ 0-10 เท่า1 
 7.  นําลําดับของ P/E ของหุ้นแต่ละตัวมาเรียง และทําการเฉลี่ยผลตอบแทนรายสัปดาห์  
 8.  เลือกหุ้นท่ีเป็นหุ้นเน้นมูลค่าและเลือกหุ้นใน SET 100 ที่มีผลตอบแทนต่อเนื่อง 5 ปี 
 9.  คํานวณผลตอบแทนข องหุ้นแต่ละตัวในแต่ละ กลุ่มหลักทรัพย์  จากสูตร  Horizon 
Return 
 11.  คํานวณผลตอบแทนของ แต่ละกลุ่มหลักทรัพย์  โดยทําการเฉลี่ยผลตอบแทนของ
หุ้นแต่ละตัว  
 12.  ทําตามกระบวนการนี้ทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2550 – 2554 
 13.  นําผลตอบแทนที่ได้มาวิเคราะห์ 
 
การน าเสนอข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้จะเสนอข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ โดยนําเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตาราง กราฟและการบรรยายในรูปความเรียง 
 
 
 
 

                                                           
1

 อยู่ในขอบเขต/หลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่กําหนดให้ค่า P/E อยู่ระหว่าง 0-10เท่า คือ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่

เหนือกว่าตลาดคือต้องค้นหาหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของยอดขาย กําไร กระแสเงินสด ได้อย่างสูงต่อเนื่อง ความเส่ียงในการ

ลงทุนตํ่า แต่มี P/E ที่ไม่สูงเกินไป อีกนัยหนึ่งคือระยะเวลาในการคืนทุนของนักลงทุน 



 

 

 
 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 
100 กับการลงทุนของหุ้นมู ลค่า” ซึ่งจากการแบ่งเกณฑ์โดยใช้  P/E ที่มีค่าระหว่าง  0-10 เท่า 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อยู่ในหลักทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 และท่ี
เป็นหุ้นมูลค่าที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ SET 100 เพื่อนํามาใช้เป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุน
ต่อไป 
 
 โดยผลการศึกษาเรื่องการเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 
100 กับหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ช่วงดังนี้ 
 
       1.  ช่วงการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 

1.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ที่นํามาศึกษา 

ตามเวลาที่ผ่านมาจํานวนหลักทรัพย์ที่มีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ข้อมูลไม่นิ่งจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการดึงข้อมูล

เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ที่ต้องการศึกษา ข้อมูลสรุปจํานวนหลักทรัพย์ที่มีข้อมูล ณ วันสุดท้ายของปี

ที่ใช้ในการศึกษานี้สรุปไว้ในตารางที่ 1 ทั้งน้ีไม่รวมหลักทรัพย์ที่เพิ่งเข้าตลาดภายหลั ง หรือออก

จากตลาดไปก่อนสิ้นสุดช่วงที่ใช้ในการศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักทรัพย์ที่มีข้อมูล ณ วันสุดท้ายของปีที่ใช้ในการศึกษา โดย

ใช้ข้อมูลจาก Set Smart ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2550 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2554 

 

ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 
จ ำนวนหุ้น 555 552 548 616 776 

 

 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนหุ้นในแต่ละปีที่มีข้อมูลครบทั้งอัตราส่วน P/E และราคาปิดของ

หลักทรัพย์รายสัปดาห์ที่จะใช้คํานวณเพื่อจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 

 

 ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 
P/E ratio 292 295 238 275 329 
 

1.2   จํานวนหุ้นสําหรับการจัดกลุ่มหุ้นมูลค่าและSET 100 

จากจํานวนหุ้นที่มีในตารางที่ 2 นํามาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะจัดกลุ่มเป็นหุ้นคุณค่าและ

SET 100 โดยใช้เกณฑ์ P/E ในการแบ่งกลุ่ม กล่าวคือ คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E ของแต่ละ

สัปดาห์ในแต่ละปี ต่ํากว่าค่า P/E เฉลี่ยของตลาดในวันสุดท้ายของปีน้ัน ๆ และยังคงคุณสมบัติ

ดังกล่าวทุกปีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 5 ปี และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E ของแต่ละสัปดาห์

ในแต่ละปี สูงกว่าค่า P/E เฉลี่ยของตลาดในวันสุดท้ายของปีน้ัน ๆ และยังคงคุณสมบัติดังกล่าว

ทุกปีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 5 ปี  

       2.  ช่วงการคํานวณอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ 
       หลังจากจัดกลุ่มหลักทรัพย์ได้ตามตารางที่ 3 แล้วจึงนําเอาราคาปิดรายสัปดาห์ ของ
หลักทรัพย์ซึ่งปรับด้วยการจ่ายปันผลแล้วมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนสะสมรายสัปดาห์ของ
แต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีของ SET 100 และ Value stock 
 

 SET 100 Value stock 
2007 6.92% 6.15% 
2008 5.57% 5.84% 
2009 5.74% 5.32% 
2010 6.79% 7.16% 
2011 7.04% 6.91% 
Total 6.41% 6.27% 

 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านผลตอบแทนพบว่า กลุ่ม หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Value stock ในช่วงระยะเวลาการศึกษา  จะเห็นได้ว่า
ผลตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 100 ดีกว่าผลตอบแทนของ Value stock อยู่ 0.14% แต่
เมื่อมองในแต่ละปีผลตอบแทนของ SET 100 จะสูงกว่า Value stock โดยเฉพาะในปีที่ 2007, 
2009, 2011 ในปีท่ี 2008, 2010 ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นท่ัวโลกจึงเป็นเหตุผล
ทางการตัดสินใจให้นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มเน้นมูลค่า แทนท่ีจะเลือกลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ SET 100 ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สูง และด้วยดัชนีหลักทรัพย์ที่ตกลงมามาก 
 
  

 

 
 

 
 
 

 

 

  



 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

        ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีแต่ล ะช่วงระยะเวลา เปรียบเทียบ SET 100 และ Value stock 

ตั้งแต่ปี 2007 จนถึงสิ้นปี 2011 จะพบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ใน SET 100 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูง

กว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นกลุ่ม Value stock  

 

  

 

 

 

 

 

 

        เมื่อพิจารณากลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้เกณฑ์ P/E พบว่า กลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 ให้

ผลตอบแทนสะสมฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์หุ้นเน้นคุณค่า 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 ภาพแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของก 

 

 

 

       ภาพแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 มีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหุ้นเน้นมูลค่า โดยเฉลี่ย

แล้วมีผลตอบแทนดีกว่าตลอดทั้งปี 

 



 

 

 
 

 

 

 ภาพแสดงผลตอบแทนเฉลี่ย รายสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หุ้นเน้นมูลค่ามี

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีสูงกว่าหุ้นท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์

วิกฤตษ์ทางการเงินขึ้น จึงทําให้นักลงทุนเน้นที่จะลงทุนในกลุ่มหุ้นเน้นมูลค่ามากกว่าที่จะลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 ที่มีความเสี่ยงในการลงทุนที่สูง 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

      

        ภาพแสดง อัตราผลตอบแทน รายสัปดาห์ ปี พ .ศ. 2552 จะเห็นได้ว่าหุ้นท่ีอยู่ในตลาด

หลักทรัพย์  SET 100 ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นเน้นมูลค่า ถึงแม้ว่าช่วงต้นปีจะยังได้รับ

ผลกระทบของวิกฤตการณ์ที่สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2551 ก็ตาม 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนรายสัปดาห์ปี พ.ศ. 2553 ผลตอบแทนของหุ้นเน้นมูลค่าสูง

กว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 สืบเนื่องจากก็วิกฤตการณ์ทางด้านค่าเงินภายในประเทศ

จึงทําให้นักลงทุนเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเน้นมูลค่ามากกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 



 

 

 
 

 

 

 

 

 ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนายสัปดาห์ปี พ.ศ. 2554 จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 มีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหุ้นเน้นมูลค่า โดยเฉลี่ย

แล้วมีผลตอบแทนดีกว่า 

 

 



 

 

 
 

 ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยรายสัปดาห์ตลอดช่วงเวลาที่

ศึกษาจากการลงทุนรายกลุ่มหลักทรัพย์และของตลาด 

STATISTIC SET 100 Value stock 

Mean 6.52 6.29 

Median 6.91 6.63 

Standard Deviation 1.26 1.09 

 

 จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อัตราผลตอบแทนสะสมเฉลี่ย รายสัปดาห์ ตลอดช่วงที่

ศึกษาของกลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 โดยเกณฑ์ P/E มีความผันผวนของอัตราผลตอบแทน

สะสมเฉลี่ยท่ีสู งมาก (ดูจากค่า Standard Deviation ที่ 1.26) โดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตทาง

การเงินทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มนี้ผันผวน

สูงมาก อาจเนื่องมาจากหลักทรัพย์ในกลุ่มถูกคัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มี P/E สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของตลาดหลักทรัพย์ จึงถือได้ว่าเป็นหุ้นเน้นคุณค่า ซึ่งนักลงทุนคาดหวังในการเติบโตสูง หากมี

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยใดหรือภาวะทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว

ของราคาหลักทรัพย์ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้มาก หรืออาจมีการสร้างราคาโดยท่ีศักยภาพบริษัท

ไม่ได้เติบโตอย่างที่เป็นกระแสเป็นบางหลักทรัพย์ 

ผลการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละกลุ่ม 

       การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ได้ผลการทดสอบ
ดังนี้  
       ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสุมมุติฐานของอัตราผลตอบแทนระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์ 
 

 ระดับนัยสําคัญ 

 P VALUE 0.01 0.05 0.10 

H0 : µv = µm 0 Sig Sig Sig 

 
 



 

 

 
 

จากผลการทดสอบตามตารางที่ 5 สามารถอธิบายผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังน้ี 
 ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นคุณค่าโดยเกณฑ์ 
P/E กับกลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 โดยเกณฑ์ P/E ได้ค่า P Value 0.2407 ไม่มีความแตกต่าง
ไปจากกลุ่มหลักทรัพย์ SET 100  
 ในกลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 นั้น พบว่าหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 ให้ผลตอบแทนที่
สูงกว่าหลักทรัพย์ที่เน้นคุณค่าได้ค่า P Value เท่ากับ 0 จึงปฏิเสธสมมุติฐานว่างท่ีว่า
ผลตอบแทนเท่ากัน และไม่ปฏิเสธ สมุติฐานรองที่ว่าผลตอ บแทนเท่ากัน (ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.05)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 100 
กับการลงทุนของหุ้นมูลค่า” ซึ่งจากการแบ่งเกณฑ์โดยใช้ P/E ที่มีค่าระหว่าง  0-10 เท่า โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อยู่ในหลักทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET 100 และท่ีเป็นหุ้น
มูลค่าที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ SET 100 เพื่อนํามาใช้เป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุนต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
       เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนพบว่า  ผลตอบแทนเฉลี่ยต ลอดช่วงระยะเวลาในการศึกษา 
กลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่เ น้นคุณค่าในขณะที่มี
ความเสี่ยงสูงกว่า ทั้งน้ีกลุ่มหลักทรัพย์  SET 100 เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานท่ีดีจึงทํา
ให้มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มเน้นมูลค่า แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยภายนอกหลายประการที่จะทําให้
ผลตอบแทนนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
       จากการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฎว่า กลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
กลุ่มหลักทรัพย์ที่เน้นมูลค่า (ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05) และในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เน้นมูลค่า พบว่า
ให้ผลตอบแทนที่ไม่แตกต่างจากหลักทรัพย์ SET 100 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 ตารางสรุปผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการศึกษา 5 ปี พร้อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนในตลาด 
 

 SET 100 Value stock Remark 
2007 6.92% 6.15%  
2008 5.57% 5.84% เกิดวิกฤตการณ์ซับไพรม์ 
2009 5.74% 5.32%  
2010 6.79% 7.16% เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย 
2011 7.04% 6.91%  
Total 6.41% 6.27%  



 

 

 
 

อภิปรายผล 
 
       จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 100 กับการ
ลงทุนของหุ้นมูลค่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัชพล โคตะนนท์ (2545) ทําการศึกษา
กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงปี พ .ศ.2532 – พ.ศ.2545 ที่ว่ากลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมี
การเติบโตสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่ากลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยการ
เติบโตเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีกลุ่มหลักทรัพย์ SET100 ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าหลักทรัพย์ที่
เน้นมูลค่า แต่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อ .นิเวศน์ เหมวชิรวรากร  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ , ปีท่ี 45 ฉบับพิเศษ 1/2548 ที่ว่าหุ้นที่การลงทุนใน
หุ้นเน้นมูลค่านั้นสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีของตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
       ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุน 
        การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาศึกษาเพียง 5 ปีตั้งแต่ พ .ศ. 2550 – 2552 และศึกษาจาก
หลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน SET 100 และกลุ่มที่เน้นมูลค่าที่ใช้หลักเกณฑ์ P/E เท่าน้ัน ซึ่ง
อาจเป็นข้อจํากัดของการศึกษาทั้งน้ี ช่วงเวลาที่ทําการศึกษาเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติทางก ารเงินทั่ว
โลก วิกฤติซับไพรม์ และยังรู้จักกันในชื่อ วิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า 
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ) เป็นปัญหาเศรษฐกิจท่ีปรากฏ ให้เห็นชัดในช่วงปี พ .ศ. 2550 และ พ .ศ. 
2551 จุดเด่นของวิกฤตินี้คือการที่ความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทั่วโลกและระบบธนาคารลดลง 
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การกู้ยืมและการ
ให้กู้ยืมที่มีความเสี่ยงสูง และระดับหน้ีสินของบริษั ทและบุคคลที่สูงเกินไป วิกฤติครั้งนี้มีผล
หลายขั้นและค่อย ๆ เผยให้เห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมท่ัวโลก  
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(Transaction Cost) ซึ่งอาจทําให้ผลการศึกษาครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไป 
 การพิจารณาว่าจะลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์หรือไม่ โดยพิจารณาเฉพาะอัตรา 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงเท่านั้นยังไม่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจ  เนื่องจากยังมีอีกหลาย
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ มีหลายงานวิจัยที่พบว่านอกจากเรื่องความเสี่ยงท่ีนํามา 
พิจารณาลงทุนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนต้องนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ อาท ิผล 
ทางจิตวิทยา (Psychology) ปัจจัยด้านดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ สภาพการตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายของรัฐ ภาษี การบริหารงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ทําให้ผู้ลงทุนต้องทําการ 



 

 

 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
(Fundamental Analysis) ซึ่งเป็นการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อหลักทรัพย์มาเป็น 
ตัวกําหนดราคาหลักทรัพย์  และการวิเคราะห์ทางเทคนิค  (Technical Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ในรูปแบบการเคลื่อนไหวของราค าในอดีต มาวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 นักลงทุนสามารถนํา ผลการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนใน หลัก 
ทรัพย์ได้เช่นเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันว่าใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนที่ 
เหมาะสมของหลักทรัพย์น้ันหรือไม่ หากอัตราผลตอบแทนในปัจจุบั นต่ํากว่าอัตราผลตอบแทนที่
เหมาะสมก็ควรลงทุนในหลักทรัพย์นั้นแต่หากอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันสูงกว่าอัตรา 
ผลตอบแทนที่เหมาะสมก็ไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์นั้น รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยว่าหลักทรัพย์ใดให้อัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ากัน 
 นักลงทุนราย ย่อยที่มีเงินทุนจํากัด ไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีการ
เติบโตสูงทุกตัวได้  ควรพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตนมีความเข้าใจ ว่าบริษัทน้ันทําธุรกิจ
อะไร มีความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการทํากําไร โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
และความเสี่ยงต่างๆของธุรกิจนั้นมีมากน้อยเพียงใดก็จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ 
 
       ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
       1.  เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ใช้ได้ดีในระยะเวลายาว จึงควรทําการ 
ศึกษาเพิ่มเติมโดยขยายระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้นและยังช่วยลดความไม่ปกติ ของข้อมูลที่
เกิดจากเหตุการณ์บางอย่าง 
       2.  การศึกษาในอนาคตอาจจะศึกษาจากอัตราผลตอบแทนรายเดือนหรือรายปี แทนการ
ใช้อัตราผลตอบแทนรายสัปดาห์ ซึ่งอาจให้ผลการศึกษาสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากการศึกษา
ในครั้งนี ้
 3.  การศึกษาในอนาคตอาจจะศึกษาจากหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยซึ่งอาจให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องหรือแตกต่างไปจากการศึกษาครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

       ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 
       1.  เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ใช้ได้ดีในระยะยาว จีงควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมโดยขยายระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้นและยังช่วยลดความไม่ปกติของข้อมูลที่เกืดจาก
เหตุการณ์บางอย่าง 
       2.  การศึกษาในอนาคตอาจศึกษาอัตราผลตอบแทนรายเดือนหรือรายปีแทนการใช้อัตรา
ผลตอบแทนายสัปดาห์ ซึ่งอาจให้ผลการศึกษาที่สอดตล้องหรือแตกต่างไปจากการศึกษาครั้งนี้ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก ก 

แสดงหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน SET 100  

       โดยท่ีมีค่า P/E ระหว่าง 0-10 เท่า ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 (จํานวนทั้งสิ้น 11 หลักทรัพย์) 

 

BECL STANLY KK 
DELTA STA 
EGCO TTA 
GLOW TCAP 
HANA TPIPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก ข 

แสดงหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นเน้นมูลค่า 

       โดยมีค่า P/E ระหว่าง 0-10 เท่า ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 (จํานวนทั้งสิ้น 64 หลักทรัพย์) 

  

METCO UMI EASON TK TWFP SMIT ML LRH 
SPACK TSC CSL NC FSS TKS ASIAN LTX 
JMART DRACO SVOA TCB TMD SCP LALIN RASA 
CCET SUC THANI ASK TLUXE CSC GL CWT 
KKC KCE LPN CHOTI KYE MJD MK SENA 
AI LEE PL WG SMK CITY TR NSI 

CTW IFEC PAP AIT CEI TWP AJ NOBLE 
MODERN DCOIN TIW PM KCAR PRIN SIAM SSSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก ค 

แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มเป็นรายสัปดาห ์

สัปดาห์ SET Value Stock สัปดาห์ SET Value Stock 
1 6.50 5.97 27 8.09 6.57 
2 6.20 5.64 28 8.21 6.79 
3 6.52 5.59 29 8.23 6.80 
4 6.82 5.59 30 8.51 6.94 
5 6.85 5.70 31 8.35 6.72 
6 7.20 5.97 32 8.26 6.64 
7 7.25 6.25 33 7.96 6.53 
8 7.17 6.22 34 7.65 6.39 
9 7.01 6.12 35 7.73 6.40 
10 6.90 5.89 36 7.96 6.63 
11 6.94 5.96 37 7.81 6.63 
12 6.94 5.86 38 7.98 6.64 
13 6.65 5.89 39 8.18 6.68 
14 7.04. 5.89 40 7.93 6.69 
15 7.02 5.88 41 8.00 6.83 
16 7.04 5.55 42 7.89 6.61 
17 7.22 5.78 43 8.11 6.66 
18 7.23 5.89 44 8.00 6.55 
19 7.14 5.84 45 7.93 6.57 
20 7.23 5.77 46 8.00 6.42 
21 7.22 5.97 47 7.27 6.42 
22 7.21 5.96 48 7.38 6.62 
23 7.36 6.33 49 7.46 6.55 
24 7.04 6.01 50 7.54 6.47 
25 7.84 6.24 51 7.35 6.63 
26 7.70 6.40 52 7.46 6.60 



 

 

 
 

 

สัปดาห์ SET Value Stock สัปดาห์ SET Value Stock 
53 6.94 7.23 79 5.92 6.12 
54 7.09 7.14 80 5.58 5.96 
55 6.90 6.98 81 5.39 5.74 
56 6.89 6.71 82 5.56 5.80 
57 6.99 6.78 83 5.39 5.79 
58 7.14 6.89 84 5.31 5.90 
59 7.05 7.06 85 5.53 5.95 
60 6.91 7.07 86 5.32 5.72 
61 6.94 7.06 87 5.49 5.55 
62 6.75 7.10 88 5.25 5.66 
63 6.78 6.77 89 4.83 5.57 
64 6.59 6.72 90 5.04 5.27 
65 6.68 6.86 91 4.95 5.23 
66 6.11 6.89 92 4.58 5.14 
67 6.32 7.18 93 4.03 4.49 
68 6.50 7.18 94 3.95 4.14 
69 6.86 7.08 95 3.77 4.15 
70 7.15 6.97 96 3.14 3.60 
71 6.86 6.95 97 3.51 3.77 
72 7.15 6.89 98 3.34 3.63 
73 6.83 6.85 99 3.12 3.94 
74 6.60 6.56 100 3.04 3.58 
75 6.30 6.41 101 3.01 3.68 
76 6.37 6.32 102 3.19 3.78 
77 6.09 6.20 103 3.37 3.82 
78 6.05 6.19 104 3.40 3.68 

 



 

 

 
 

 

สัปดาห์ SET Value Stock สัปดาห์ SET Value Stock 
105 4.17 4.29 131 5.87 5.19 
106 4.31 4.21 132 5.91 5.32 
107 4.24 4.26 133 6.02 5.38 
108 

 

4.22 4.33 134 6.04 5.48 
109 

 

4.38 4.38 135 6.42 5.58 
110 4.30 4.19 136 6.37 5.78 
111 4.38 4.38 137 6.47 5.77 
112 4.33 4.33 138 6.94 6.05 
113 4.33 4.22 139 6.91 6.03 
114 4.36 4.36 140 6.99 6.22 
115 0.74 0.69 141 7.22 6.36 
116 4.37 4.42 142 7.27 6.59 
117 0.79 0.69 143 7.35 6.38 
118 4.04 4.48 144 7.47 6.74 
119 4.32 4.50 145 7.29 6.66 
120 4.63 4.49 146 7.40 6.58 
121 5.00 4.55 147 7.47 6.65 
122 5.24 4.69 148 7.32 6.68 
123 5.50 4.90 149 7.42 6.75 
124 5.56 5.08 150 7.17 6.73 
125 5.75 5.14 151 7.11 6.72 
126 5.91 5.27 152 6.92 6.75 
127 6.14 5.27 153 7.18 6.84 
128 5.84 5.19 154 7.03 6.90 
129 5.80 5.07 155 7.32 6.89 
130 5.90 5.19 156 7.36 6.94 



 

 

 
 

 

 

สัปดาห์ SET Value Stock สัปดาห์ SET Value Stock 
157 6.85 7.03 183 6.51 6.68 
158 6.63 7.14 184 6.73 6.58 
159 6.70 7.19 185 7.01 7.11 
160 6.49 7.11 186 6.87 7.11 
161 6.68 7.06 187 7.09 7.32 
162 6.54 7.11 188 7.00 7.34 
163 6.66 7.15 189 6.93 7.37 
164 6.33 7.29 190 6.79 7.28 
165 6.42 6.92 191 6.91 7.42 
166 5.25 6.63 192 6.85 7.29 
167 6.05 6.77 193 6.71 7.39 
168 6.18 6.93 194 6.85 7.42 
169 6.04 7.03 195 6.71 7.42 
170 6.05 7.23 196 6.85 7.47 
171 7.47 6.99 197 7.01 7.42 
172 7.48 7.03 198 7.16 7.53 
173 7.14 6.97 199 7.10 7.56 
174 7.37 7.42 200 7.34 7.57 
175 7.05 7.18 201 7.20 7.59 
176 7.49 7.23 202 7.11 7.32 
177 7.11 6.70 203 7.18 7.48 
178 5.54 6.31 204 7.31 7.50 
179 5.68 6.42 205 7.30 7.44 
180 5.90 6.53 206 7.54 7.59 
181 6.24 6.61 207 7.37 7.55 
182 6.27 6.58 208 7.42 7.53 



 

 

 
 

 

 

สัปดาห์   SET  Value Stock สัปดาห์   SET Value 
Stock  209  7.72 7.36  235 7.27  7.13 

210  8.01  7.38  236 7.29  7.20 
211  7.67  7.19  237  7.47  7.33 
212 8.07  7.29  238  7.89  7.17 
213  7.71  7.18  239  7.44  7.19 
214  7.73  7.20  240  7.12  7.00 
215  7.82  7.25  241  7.54  7.16 
216  7.80  7.29  242  6.84  6.86 
217  7.70  7.15  243  7.05  6.91 
218  7.36  7.08  244  6.89  6.93 
219  7.22  7.08  245  6.84  6.86 
220  7.28  7.08  246  6.68  6.86 
221  7.42  7.15  247  5.84  6.34 
222  7.33  7.18  248  5.38  5.99 
223  7.09  7.17  249  5.81  6.07 
224  7.12  7.21  250  5.67  6.09 
225  7.14  7.32  251  5.80  5.97 
226  7.43  7.24  253  6.01  6.08 
227  7.62  7.08  253  6.10  6.25 
228  7.23  7.19  254  6.29  6.40 
229  7.29  7.00  255  6.32  6.50 
230  7.25  7.14  256  6.82  6.63 
231  7.00  6.95  257  6.48  6.42 
232  7.04  7.07  258  6.56  6.67 
233  6.69  6.94  259  6.47  6.67 
234 6.95 6.97 



 

 

 
 

 
ประวัติผู้ศึกษา 

 
 นายภัคพล โรจนยุกตานนท์ เกิดวันท่ี 17 กันยายน พ .ศ. 2527 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จบการศึกษา พ .ศ. 
2545  และกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิ ชา
การเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน ตําแหน่งพนักงานธุรกิจระดับ 3    
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