การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจธนาคาร
คเณศ ศรีอมรรัตนกุล1
ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยีห่ ล้า2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารและเพื่ อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวในหมวดธุรกิจธนาคาร รวมถึงเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคาร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใน
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยใช้ การคานวณผลตอบแทนและความเสี่ยง และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องมาเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยทาการศึกษาหลักทรั พย์จานวน 11 หลักทรั พย์ ช่ วงเวลาที่ใช้ ใน
การศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมเป็ นข้ อมูลจานวน
1067 วัน โดยใช้ ร าคาปิ ดรายวั น ของหลั ก ทรั พ ย์ ร วมถึ ง ข้ อ มู ล เงิน ปั น ผลมาค านวณหาอัต รา
ผลตอบแทนของหลัก ทรั พย์ พั น ธบัตรออมทรั พย์ของกระทรวงการคลังเป็ นตัวแทนของอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง และใช้ ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายวันมา
คานวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาด ผู้ศึกษาทาการหา Sharpe’s ratio จากสัดส่วนระหว่าง
อัตราผลตอบแทนกั บ ความเสี่ยง โดยวิ เคราะห์ ลักษณะข้ อมู ลจากตัวอย่ า ง และวิ เคราะห์ เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน ใช้ ตัวทดสอบทางสถิติ t-test และ One-Way ANOVA เพื่อใช้ วิเคราะห์ความ
แตกต่างของข้ อมูลที่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้
ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทน และ Sharpe’s ratio จากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์กับการลงทุนในหลักทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคาร และ หลักทรั พย์รายตัว ได้ แก่ SCB
KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP TISCO KKP และ LHBANK ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น
หลักทรัพย์ CIMBT ที่ให้ Sharpe’s ratio แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยหลักทรัพย์
ทุกตัวมีความเสี่ยง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และยังพบว่า หลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
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ธนาคาร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ให้ อัตราผลตอบแทน และ Sharpe’s ratio จาก
การลงทุน ไม่แตกต่างกัน แต่มีความเสี่ยง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1.บทนา
การเลื อ กลงทุ น สาหรั บ ผู้ ท่ีมีเ งิ น ออมและประสงค์ จ ะบริ หารเงิน ออมของตนให้ เกิด
ประโยชน์งอกเงยนั้นนอกเหนือจากการฝากเงินไว้ กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ
การลงทุนในตลาดหุ้นก็นับเป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่น่าสนใจ ผู้มีเงินออมมีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูงกว่ าและหลากหลายรูปแบบกว่ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน
สถานการณ์ท่อี ัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดต่าลงอย่างมากอย่างในปั จจุ บัน นอกจากนี้การลงทุนใน
ตลาดหุ้นยังถือได้ ว่ามีบทบาทในการร่วมเป็ นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุ นการพัฒนาตลาดทุนและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ ย่ังยืนอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงตามมา
ด้ ว ยเสมอ ยิ่ งหลั ก ทรั พ ย์ ท่ีให้ ผลตอบแทนในอัตราที่สูงก็มัก จะตามมาด้ ว ยความเสี่ยงที่สูงด้ ว ย
เช่นกัน เชื่อว่ าการเฟ้ นหา หุ้ นที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงและมีความเสี่ยงที่ต่า รวมถึงหลีกเลี่ยง
หุ้ นที่มีอัตราผลตอบแทนที่ต่าแต่มีความเสี่ยงที่สูง ย่อมเป็ นสิ่งที่นักลงทุนประเภทบุคคลและนิติ
บุคคลทั้งหลายต่างมุ่งแสวงหา
ในปั จจุ บันหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีอยู่มากมายซึ่งสามารถจัดเป็ นหมวด
ย่อยๆได้ ท้งั หมด 28 หมวดธุรกิจ โดยหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารมีมูลค่าสูงสุดในช่วงเวลา
ที่ทาการศึกษา ซึ่งธนาคารพาณิชย์กจ็ ัดได้ ว่าเป็ นสถาบั นการเงินที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับประเทศ
ทั้งนี้เพราะธนาคารพาณิชย์น้ันถูกจัดได้ ว่าเป็ นแหล่งเงินกู้รายใหญ่ท่สี ุดของประเทศ เป็ นตัวกลาง
ในการทาธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยังเป็ นเป็ นแหล่ งเงินออม และ ที่พักเงินที่ใหญ่ ท่สี ุดอีกด้ วย
เรียกได้ ว่าที่ใดมีมนุษย์ท่นี ่ันจะปราศจากธนาคารคงมิได้ ดังนั้นหลักทรัพย์กลุ่มนี้จึงมีบทบาทสาคัญ
เป็ นที่น่าสนใจ มีสภาพคล่องสูง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคาร
ประกอบด้ วย หลักทรัพย์อยู่ท้งั หมดจานวน 11 หลักทรัพย์ ซึ่งเรียงตามมูลค่าตลาดได้ แก่ SCB
KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP CIMBT TISCO KKP และ LHBANK ซึ่งผู้ศึกษา
ค้ นคว้ ามีความสนใจที่จะทาการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร โดยผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นข้ อมูลสาคัญช่วย
ให้ นักลงทุนสามารถนาไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวได้
เป็ นอย่างดี
ผู้ศึกษาเชื่อเป็ นอย่างยิ่งว่ าการลงทุนมีความเสี่ยง แต่มันจะเสี่ยงยิ่งกว่ าถ้ าหากเราไม่
รู้จักลงทุน ชีวิตคือการลงทุนในโลกนี้ไม่มีอะไรได้ มาหากไม่ลงทุน ในตลาดหุ้นความไม่ร้ ูคือความ
เสี่ยงที่น่ากลัวที่สุด ซึ่งผู้ท่อี ยากจะประสบความสาเร็จในด้ านการลงทุน ควรเร่ งศึกษาและหมั่นหา
ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้ อมูลและวิเคราะห์ข่าวสาร
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ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนอย่างละเอียดและถี่ถ้วน จะช่วยให้ ผ้ ูลงทุนตัดสินใจได้ อย่างแม่นยา
สามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และจะได้ รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระดับที่น่าพึงพอใจตามที่ตนคาดหวังได้ การลงทุนอย่างชาญฉลาดถือเป็ นก้ าวแรก
สู่การมีอสิ รภาพทางการเงินอย่างที่ทุกท่านใฝ่ ฝัน
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์
หมวดธุรกิจธนาคาร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุ นในหลักทรั พย์
รายตัวในหมวดธุรกิจธนาคาร
3. เพื่ อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุ นในหลักทรั พย์
หมวดธุรกิจธนาคาร ขนาด Large-Cap , Mid-Cap และ Small-Cap
3. สมมติฐานการศึกษา
1. อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
2. อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศ
ไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวในหมวดธุรกิจธนาคาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
3. อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร
ขนาด Large-Cap Mid-Cap และ Small-Cap แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
1. นักลงทุนสามารถนาผลการวิ เคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารได้
2. นักลงทุนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษานี้ ไปใช้ ประเมินอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของหลั กทรั พย์ในหมวดธุรกิจอื่นๆ ที่ท่านสนใจเพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการลงทุ น
ต่อไปได้
3. นั กศึ กษาและบุ คคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนาผลการศึ กษาค้ นคว้ านี้ เป็ นข้ อมู ล
พื้นฐานในการค้ นคว้ าต่อยอดต่อไปได้
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5. ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านข้ อมูล ผู้ศึกษาทาการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวในหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยทั้งหมด 11 หลักทรัพย์ ได้ แก่ 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน): SCB
2.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน): KBANK 3.ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน): BBL
4. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน): KTB 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน): BAY
6. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน): TMB 7. บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน): TCAP
8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน): CIMBT 9. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน):
TISCO 10. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน): KKP 11. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน): LHBANK
รวมถึงข้ อมูลดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร (Sector Index : Bank) นอกจากนี้ยังรวบรวมข้ อมูลอัตรา
ผลตอบแทนของพั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ ข องกระทรวงการคลั งจากฐานข้ อ มู ล ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาเน้ นศึกษาทฤษฎีของ ทฤษฎีการประเมินราคา
สินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ซึ่ง Sharpe (1964), Lintner (1965)
และ Mossin (1966) ได้ พัฒนาแนวคิดมาจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์ (Markowitz
Portfolio Theory) เพื่ออธิบายถึงการประเมินอัตราผลตอบแทน หรื อราคาของหลักทรัพย์และ
กลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดทุน จากค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์น้ัน โดยสมการ
CAPM
3. ขอบเขตด้ านเวลา ใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยช่วงเวลาที่
ทาการศึกษา คือตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2558
6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 1 เป็ นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Analysis) และ วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการนาเอาข้ อมูลราคาปิ ด
มาทาการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ โปรแกรมคานวณ Microsoft Excel V.2013 เพื่อคานวณ
ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และ อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ถัดมาใช้ สถิติ
เบื้ องต้ น ในการวิ เ คราะห์ ในการการแจกแจงความถี่ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และ จานวนข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมคานวณ IBM SPSS Statistics V.22
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2. การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลในส่ ว นที่ 2 เป็ นการวิ เ คราะห์ เ ชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) เพื่ อ ทดสอบสมมุ ติ ฐ านที่ ต้ั ง ขึ้ นโดยใช้ ตั ว ทดสอบทางสถิ ติ Independent-Samples
t-test เพื่ อใช้ วิเคราะห์ ความแตกต่างของข้ อมูลที่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ แบบ 2 กลุ่มตัวอย่าง
เปรียบเทียบกัน และ ทดสอบทางสถิติ One-Way ANOVA เพื่อใช้ วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ข้ อมูลที่สามารถหาค่าเฉลี่ยสาหรั บหลายกลุ่มตัวอย่างเปรี ยบเทียบกัน โดยใช้ โปรแกรมคานวณ
IBM SPSS Statistics V.22
7. ผลการศึกษา
สรุปผลลักษณะของตัวอย่าง
หลั ก ทรั พ ย์ ห มวดธุ ร กิ จ ธนาคาร ให้ อั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ต่ อ วั น เท่า กั บ ร้ อ ยละ
0.0213 ซึ่ งต่ า กว่ า ตลาด โดยหลั กทรั พ ย์ห มวดธุร กิจ ธนาคารขนาด Large-Cap ให้ อัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดเท่ากับ ร้ อยละ 0.0419 รองลงมาคือ ขนาด Mid-Cap เท่ากับ
ร้ อยละ 0.0369 และ ขนาด Small-Cap ให้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันต่าที่สุดเท่ากับ ร้ อยละ
0.0203 โดยมี 6 หลักทรัพย์ท่ใี ห้ อัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด สามารถเรียงลาดับจากมากไป
น้ อย ได้ ดังนี้ หลักทรัพย์ KBANK ร้ อยละ 0.0553 ต่อวัน หลักทรัพย์ BAY ร้ อยละ 0.0479 ต่อ
วัน หลักทรัพย์ SCB ร้ อยละ 0.0453 ต่อวัน หลักทรัพย์ TMB ร้ อยละ 0.0436 ต่อวัน
หลักทรัพย์ KKP ร้ อยละ 0.0381 ต่อวัน หลักทรัพย์ TCAP ร้ อยละ 0.0326 ต่อวัน และมี 5
หลั ก ทรั พ ย์ ท่ีใ ห้ อั ต ราผลตอบแทนต่ า กว่ า ตลาด สามารถเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อย ได้ ดั ง นี้
หลักทรัพย์ TISCO ร้ อยละ 0.0280 ต่อวัน หลักทรัพย์ KTB ร้ อยละ 0.0259 ต่อวัน หลักทรัพย์
BBL ร้ อยละ 0.0250 ต่อวันหลักทรัพย์ LHBANK ร้ อยละ 0.0202 ต่อวัน หลักทรัพย์ CIMBT
ร้ อยละ -0.0405 ต่อวัน
หลั กทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคาร มีความเสี่ยงเฉลี่ ยต่ อวั นเท่ากับ 1.2523 ซึ่ งสูงกว่ า
ตลาด โดยหลักทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคารขนาด Small-Cap มีความเสี่ยงเฉลี่ ยต่ อวันต่ าที่สุด
เท่ากับ 1.1089 รองลงมาคือ ขนาด Large-Cap เท่ากับ 1.3613 และ ขนาด Mid-Cap มีความ
เสี่ยงเฉลี่ยต่อวันสูงที่สดุ เท่ากับ 1.5092 โดยมี 11 หลักทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด สามารถ
เรี ยงลาดับ จากน้ อยไปมาก ได้ ดังนี้ หลักทรั พย์ BBL เท่ากับ 1.3801 ต่อวัน หลักทรั พย์
LHBANK เท่ากับ 1.4391 ต่อวัน หลักทรัพย์ TCAP เท่ากับ 1.5690 ต่อวัน หลักทรัพย์ SCB
เท่ากับ 1.5786 ต่อวัน หลักทรัพย์ TISCO เท่ากับ 1.5813 ต่อวัน หลักทรัพย์ KBANK เท่ากับ
1.6196 ต่อวัน หลักทรัพย์ KKP เท่ากับ 1.6877 ต่อวัน หลักทรัพย์ KTB เท่ากับ 1.7301 ต่อ
วัน หลักทรัพย์ CIMBT เท่ากับ 1.7346 ต่อวันหลักทรัพย์ TMB เท่ากับ 1.8171 ต่อวัน และ
หลักทรัพย์ BAY เท่ากับ 1.8243 ต่อวัน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารให้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันเท่ากับร้ อยละ-0.0014
ซึ่งต่ากว่าตลาด โดยหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารขนาด Small-Cap ให้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อ
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วันสูงที่สดุ เท่ากับ ร้ อยละ 0.0124 รองลงมาคือ ขนาด Large-Cap เท่ากับ ร้ อยละ 0.0091 และ
ขนาด Mid-Cap ให้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันต่าที่สุดเท่ากับ ร้ อยละ 0.0078 โดยมี 11
หลั ก ทรั พย์ท่ีให้ Sharpe’s ratio ต่า กว่ า ตลาด สามารถเรี ยงลาดับ จากมากไปน้ อย ได้ ดังนี้
หลักทรัพย์ TISCO ร้ อยละ 0.0381 ต่อวัน หลักทรัพย์ TMB ร้ อยละ 0.0253 ต่อวัน หลักทรัพย์
KBANK ร้ อยละ 0.0242 ต่อวัน หลักทรัพย์ KTB ร้ อยละ 0.0153 ต่อวัน หลักทรัพย์ SCB ร้ อย
ละ 0.0073 ต่อวัน หลักทรัพย์ TCAP
ร้ อยละ 0.0002 ต่อวัน หลักทรั พย์ KKP ร้ อยละ
-0.0005 ต่อวัน หลักทรัพย์ BAY ร้ อยละ -0.0102 ต่อวันหลักทรัพย์ BBL ร้ อยละ -0.0111
ต่อวัน หลัก ทรั พย์ LHBANK ร้ อยละ -0.0147 ต่อวัน และ หลักทรั พย์ CIMBT ร้ อยละ
-0.0787 ต่อวัน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ t-test แบบอิสระ พบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันจาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจธนาคาร ไม่แตกต่างกัน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันของตลาดเท่ากับ ร้ อยละ 0.0289
และ หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารให้ อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ ร้ อยละ 0.0213 ส่วน
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวัน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ SCB KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP CIMBT TISCO
KKP และ LHBANK ไม่แตกต่างกัน โดยหลักทรัพย์ท่ใี ห้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด
คือ KBANK เท่ากับ ร้ อยละ 0.0553
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ t-test แบบอิสระ พบว่ า ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อวันจากการ
ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ความเสี่ ย งเฉลี่ ย ต่ อ วั น จากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห มวดธุ ร กิ จ
ธนาคาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยความเสี่ยงเฉลี่ยต่อวันของตลาด
เท่ากับ 0.9074 และ หลั กทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคารมีความเสี่ยงเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 1.2523
ส่วนความเสี่ยงเฉลี่ ยต่อวั นจากการลงทุ นในตลาดหลั กทรั พย์กับความเสี่ยงเฉลี่ ยต่ อวั นจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ SCB KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP CIMBT TISCO KKP และ
LHBANK แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยหลักทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงเฉลี่ย
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ t-test แบบอิสระ พบว่า Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันจาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กับ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจธนาคาร ไม่แตกต่างกัน โดย Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันของตลาดเท่ากับ ร้ อยละ 0.0526
และ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารเท่ากับ ร้ อยละ -0.0014 ส่วน
Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ SCB KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP TISCO KKP และ
LHBANK ไม่แตกต่างกัน โดยหลักทรั พย์ท่ใี ห้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด คือ TISCO
เท่ากับ ร้ อยละ 0.0381 แต่หลักทรัพย์ CIMBT ให้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวัน แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยหลักทรัพย์ CIMBT ให้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวัน
ต่าที่สดุ เท่ากับ ร้ อยละ -0.0787
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ One-Way ANOVA พบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวัน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ขนาด Large-Cap ขนาด Mid-Cap และ ขนาด
Small-Cap ไม่แตกต่า งกัน โดยหลักทรั พย์หมวดธุร กิจธนาคาร ขนาด Large-Cap ให้ อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนสูงที่สุดเท่ากับ ร้ อยละ 0.0419
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ One-Way ANOVA พบว่า ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อวันจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ขนาด Large-Cap ขนาด Mid-Cap และ ขนาด SmallCap แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่รี ะดับ 0.05 โดยหลักทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคาร
ขนาด Small-Cap มีความเสี่ยงเฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนต่าที่สุดเท่ากับ 1.1089
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ One-Way ANOVA พบว่า Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวัน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ขนาด Large-Cap ขนาด Mid-Cap และ ขนาด
Small-Cap ไม่แตกต่างกัน โดยหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ขนาด Small-Cap ให้ Sharpe’s
ratio เฉลี่ยต่อวันจากการลงทุนสูงที่สดุ เท่ากับ ร้ อยละ 0.0124
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ กษา การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุ นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจธนาคาร พบว่าหลักทรัพย์ KBANK BAY SCB TMB KKP และ TCAP ให้ อัตรา
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดเล็กน้ อย แต่หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารทุกตัว มีความเสี่ยงสูงกว่า
ตลาดอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ นั ก ลงทุ น ที่ไ ม่ ช อบความเสี่ ย งจึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารในช่วงนี้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กิตติยาพร คชาอนันต์
(2555) ที่พบว่า หลักทรัพย์ท่มี ีอตั ราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด มี 2 หลักทรัพย์
คือ KBANK และ SCB ด้ านความเสี่ยง หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ท้งั หมด มีอัตราความ
เสี่ยงสูงกว่าอัตราความเสี่ยงของตลาด หลักทรัพย์ท่มี ีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดคือ TMB รองลงมา
คือ KTB, BAY, KBANK, SCB, BBL ตามลาดับ
รวมถึ ง ยั ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ พรวรรณ นั น ทแพศย์ (2552) ที่ พ บว่ า
หลักทรั พย์ท่ใี ห้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ หลักทรั พย์ของ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งลาดับ
อาจแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บข้ อมูลแตกต่างกัน
นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พู นศักดิ์ แสงสันต์ (2551) ที่พบว่ า อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรั พย์กลุ่มธนาคารมีท้งั สูงและต่ากว่ าตลาด แต่ความเสี่ยงสูงกว่ าตลาดทุก

7

หลักทรัพย์อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก พฤติกรรมของนักลงทุนที่เบี่ยงเบนไป ไม่มีความมั่นใจในการ
ลงทุน ชะลอการลงทุน โดยมีการขายหลักทรัพย์มากกว่าซื้อทาให้ เกิดความแปรปรวนของราคา
และมีมูลเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลาที่ทาการศึกษา ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศและต่ า งประเทศ ความไม่ มีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม ซึ่ งปั จจั ยดั งกล่ า วนี้ มี
ผลกระทบต่อความแปรปรวนของผลการดาเนินงานและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารยิ่ง
กว่ า หลั กทรั พย์กลุ่ มอื่นๆในตลาด และยังมีผลกระทบอย่ างมากต่อการลงทุน จากต่ างประเทศ
(foreign portfolio investment) อีกด้ วย
และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทรงกฤษณ์ รักงาม (2550) ที่พบว่า หลักทรัพย์ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ให้ อัตราผลตอบแทนสูงที่สุด เฉลี่ยร้ อยละ 217.24 และ
หลักทรัพย์ของ ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ให้ อัตราผลตอบแทนต่าที่สุด เฉลี่ยร้ อยละ
-70.86 ความเสี่ ย งของหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย พบว่ า หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีค่าความเสี่ยงเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 9.63 ซึ่งเห็นได้ ว่าอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ค่อนข้ างสูง เนื่องจากช่วงที่ทาการศึกษาเป็ นช่วงแนวโน้ มตลาดขาขึ้น
รวมทั้งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุภาวดี สัตยายุทย์ (2546) ที่พบว่า ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะมีความเสี่ยงมากกว่าตลาด แสดงว่าหลักทรัพย์ในกลุ่ม
ธนาคารส่ ว นใหญ่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวมากกว่ า ตลาด เช่ น ถ้ า ตลาดปรั บ ตั ว สูง ขึ้ นมากกว่ า 1 %
หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% และในทางตรงกันข้ าม ถ้ าตลาด
ปรับตัวลดลง 1% หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ดังนั้น ในการ
ตัดสินใจลงทุ นในหลั กทรั พย์น้ั น ควรที่จะถือหลั กทรั พย์เหล่ านี้ ไว้ ในช่ วงที่ภาวะเศรษฐกิจกาลั ง
ขยายตัว ส่วนในช่วงที่ภาวะตลาดมีการปรับตัวลดลง ไม่ควรถือหลักทรัพย์เหล่านี้ไว้
แต่ขัดแย้ งกับงานวิจัยของ จินดา จันที (2540) ที่พบว่ า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ ยสูงกว่ าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แต่ มีความเสี่ยงต่ า กว่ า
ตลาดกลักทรัพย์ และมีค่าเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ช้ากว่าตลาด จึ่งเหมาะสาหรับการลงทุน
ระยะยาว ซึ่งช่ วงที่ทาการเก็บข้ อมูล อยู่ในช่วง ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2535 ถึง เดือนธันวาคม
2538 ซึ่งเป็ นช่ วงที่เศรษฐ์ กิจไทยมีการเติบโตเป็ นอย่างมากผิดกับปั จจุ บัน จึงทาให้ ได้ รับผลที่
แตกต่างกัน
และขัดแย้ งกับงานวิจัยของ เชิดชัย วงษ์เมตตา (2540) ที่พบว่า การลงทุนในหุ้นกลุ่ม
ธนาคารให้ อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้นเฉลี่ย ร้ อยละ 34.04 ต่อปี ขณะที่ห้ ุ นทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย์ให้ อตั ราผลตอบแทน ร้ อยละ 22.28 ต่อปี ซึ่งต่ากว่า หลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร ซึ่งช่วงที่
ทาการเก็บข้ อมูล อยู่ในช่วง ตั้งแต่ ปี 2536 – 2539 ซึ่งเป็ นช่วงที่ธนาคารมีการขยายสินเชื่อเพิ่ม
เป็ นจานวนมาก ก่อนจะเกิดวิกฤติต้มยากุ้ง จึงทาให้ ได้ รับผลที่แตกต่างกัน
จากการศึ กษา การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุ นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
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หมวดธุรกิจธนาคาร พบว่า หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารทั้งหมดให้ Sharpe’s ratio ต่ากว่า
ตลาด จึงไม่น่าลงทุนในหลักทรัพย์ใดเลย โดยหลักทรัพย์ CIMBT ให้ Sharpe’s ratio เฉลี่ยต่อวัน
ต่ า ที่ สุ ด เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ละ -0.0787ซึ่ ง ไ ม่ น่ า ล ง ทุ น ที่ สุ ด ซึ่ ง ส อ ด คล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง
นฤมล ถัมภ์บรรฑุ (2555) ที่พบว่ า หลักทรัพย์ CIMBT มีความเสี่ยงน้ อยกว่าตลาด ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนที่น้อย
กว่า โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ต้องการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ เนื่องจากการ
ชดเชยความเสี่ยงที่เป็ นระบบ จึงไม่ควรตัดสินใจเลือกลงทุน
รวมถึงยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วีรยา ถวิลบุญ (2550) ที่พบว่า การลงทุนใน
หลักทรั พย์กลุ่มธุรกิจประกันภัยได้ รับอัตราผลตอบแทนโดยรวมสูงสุด เท่ากับ ร้ อยละ 15.62
และ ค่ า ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ก็สู ง สุ ด เช่ น เดี ย วกั น เท่ า กั บ 13.35 ส่ ว นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนต่าสุดคือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้ รับผลตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 5.68 และมี
ความเสี่ยง เท่ากับ 4.25
และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนันต์พร จรรย์โกมล (2546) ที่พบว่า การใช้ ตัว
แบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ ในปี 2543 ปรากฏว่า ไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ใดเลย เนื่ องจาก
อัตราผลตอบแทนขาดทุนทุกๆหลักทรัพย์ท่ที าการศึกษา
ในการทาวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิจั ยไม่ พ บงานวิ จัยที่ทาการวิ เ คราะห์ การเปรี ยบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห มวดธุ ร กิ จ ธนาคารขนาดขนาด
Large-Cap, Mid-Cap และ Small-Cap ทาให้ ไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุนหรือโต้ แย้ ง
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารทุกตัว มีความเสี่ยงสูงกว่า
ตลาด และมีอัตราผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงกับตลาด ดังนั้น นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ชอบความเสี่ยง จึง
ควรที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร หรือหากนักลงทุนมีความประสงค์
ที่จะลงทุนในหลักทรั พย์หมวดธุรกิจธนาคารก็ควรพิ จารณาหลักทรั พย์ หรื อกลุ่มหลักทรั พย์ท่ใี ห้
ความเสี่ยงต่าที่สดุ เช่น หลักทรัพย์ BBL
2. ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ก ทรั พ ย์ ท่ี ใ ห้ อั ต ราผลตอบแทนสู ง กว่ า ตลาดได้ แ ก่
KBANK BAY SCB TMB KKP และ TCAP แต่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ดังนั้น นักลงทุน
ควรพิ จ ารณาเลื อกลงทุ นให้ สอดคล้ อ งกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวั ง และระดั บความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
3. จากผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารทุกตัว ให้ Sharpe’s ratio
ต่ากว่าตลาด ดังนั้น นักลงทุนทั่วไปที่ให้ ความคานึงถึงความสมเหตุสมผล จึงควรที่จะหลีกเลี่ยง
การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์หมวดธุ ร กิจ ธนาคาร หรื อ หากนั ก ลงทุ น มี ความประสงค์ ท่ีจ ะลงทุ น ใน
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หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารก็ควรพิจารณาหลักทรัพย์ หรือกลุ่มหลักทรัพย์ท่ใี ห้ Sharpe’s ratio
สูงที่สดุ เช่น หลักทรัพย์ TISCO
4. ผลการศึก ษาพบว่ า หลักทรั พย์หมวดธุร กิจธนาคาร ขนาด Small-Cap ให้
Sharpe’s ratio สูงที่สดุ และมีความเสี่ยงต่าที่สดุ ถึงแม้ ว่าจะให้ อัตราผลตอบแทนที่ต่ากว่าเล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับ ขนาด Large-Cap และ ขนาด Mid-Cap
5. เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บข้ อมูล เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจภายในประเทศ
มีการชะลอตัวเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆมากระทบ นักลงทุนจึงควรพิจารณาแนวโน้ มทางเศรษฐกิจ
และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข่าวสาร และ เหตุการณ์ต่างๆ ควบคู่กบั การตัดสินใจลงทุน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น ใน
หลักทรั พย์หมวดธุรกิจอื่นๆร่ วมด้ วย เพื่ อให้ เห็นถึงภาพรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
2. ในช่วงเวลาที่ศึกษา คือตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน กันยายน
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผันผวน อันมีเหตุผล
สืบเนื่องมาจากการที่มีปัจจัยต่ างๆมากระทบ และสภาพทางเศรษฐกิจที่ซบเซา เมื่อพิ จารณาถึง
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารที่ค่อนข้ างต่ากว่าความ
เป็ นจริง อาจทาให้ มีข้อมูลในการตัดสินใจไม่เพียงพอ ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรนาเอาข้ อมูล
ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้ มขาขึ้นมาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
3. การนาเอาข้ อมูลราคาปิ ดรายวันรวมถึงเงินปั นผลมาพิ จารณานั้น ไม่ได้ รวมถึง
ข้ อ มู ล สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นส่ ว นของหุ้ นปั น ผล และ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ้ นเพิ่ ม ทุ น หรื อ Warrants
มาพิจารณา การทาวิจัยครั้งในครั้งต่อไปจึงควรนาเอาข้ อมูลสิทธิประโยชน์เหล่านี้มาร่ วมในการ
พิจารณา รวมถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆร่วมด้ วย ซึ่งจะทาให้ ข้อมูลที่ได้ มีความสมบูรณ์ถูกต้ อง แม่นยา
และสะท้อนถึงความเป็ นจริงมากยิ่งขึ้น
4. การเลื อกพิ จ ารณาราคาปิ ดของทุ กๆวัน ทาการโดยการตั้งสมมติฐานว่ า จะซื้ อ
ณ ราคาปิ ดของวันก่อนและขาย ณ ราคาปิ ดของวันถัดไป จะมีลักษณะคล้ ายกับการลงทุนแบบเก็ง
กาไรของนักลงทุนระยะสั้นที่กระทาแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวกัน ( Net settlement ) ซึ่ง
การพิจารณาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร โดยส่วนใหญ่จัดเป็ นหลักทรัพย์ประเภท Defensive
stock และความเป็ นจริงผู้ลงทุนในลักษณะแบบเก็งกาไร ก็ไม่นิยมลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคาร ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะใช้ ข้อมูลรายเดือน หรือ 15 วัน ในการพิจารณามากกว่า ซึ่ง
จะเหมาะสมกว่าเพราะหลักทรัพย์หมวดธุรกิ จธนาคาร นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมลงทุนในระยะยาว
เนื่องจากได้ รับเงินปันผลสม่าเสมอ สภาพคล่องสูง และมีฐานะการเงินมั่นคง
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลเรื่อง การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์หมวดธุร กิจธนาคาร ฉบับ นี้ สาเร็จลุ ล่วงลงได้ อย่ า งราบรื่ น ด้ วยความ
อนุเคราะห์เป็ นอย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้ า อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ ที่กรุณา
สละเวลาอันมีค่าให้ คาปรึกษา ข้ อคิดเห็น คาแนะนา ซึ่งล้ วนแล้ วแต่นามาซึ่งแนวทางความคิดอัน
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆของงานค้ นคว้ าอิสระฉบับนี้ ให้ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ด้ วย
ความเมตตาเสมอมา ขอขอบคุ ณเพื่ อนๆพี่ ๆสาขาวิ ชาการจั ดการการเงินทุ กๆท่าน ที่ให้ ความ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อเป็ นอย่างดีในหลายๆอย่าง คอยเป็ นห่วงเป็ นใย และ ให้ กาลังใจมาโดยตลอด
และ ขอขอบพระคุณเจ้ าของหนั งสือทุกเล่ ม แหล่ งข้ อมูลทุ กแหล่ ง เว็บไซต์และงานวิจัยต่ างๆ ที่
ผู้ศึกษาได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลฉบับนี้
คุณค่ า และ ประโยชน์ อันใดที่ได้ รับจากงานค้ นคว้ าเฉพาะบุ คคลฉบั บนี้ ข้ าพเจ้ าขอ
มอบแด่ บุพ การี และ ครู บาอาจารย์ทุกๆท่านของข้ าพเจ้ า ตลอดจนผู้มีส่วนช่ วยเหลื อให้ การ
สนั บ สนุ น ทุ ก ๆท่ า น หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดประการใดที่อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ฉบั บ นี้
ผู้ศึกษากราบขออภัย และ ขอน้ อมรับไว้ ณ ที่น้ ีแต่เพียงผู้เดียว ด้ วยความเคารพยิ่ง
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