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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในสินทรัพย ์
ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํ พนัธบตัรรัฐบาล และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์ามดชันี SET 50 
ในสัดส่วนการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยทาํการเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 – 
มิถุนายน 2552 และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พิจารณาการลงทุนท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดดว้ยค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยอตัราผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวา่ การลงทุนในกลุ่มหลกั 
ทรัพย  ์ได้แก่ เงินฝากประจาํ 12 เดือน พนัธบัตรรัฐบาล และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์าม     
ดชันี Set 50 นั้น เม่ือพิจารณาขอ้มูลยอ้นหลงั 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี พบวา่ สัดส่วนการลงทุน  
ในสินทรัพยท่ี์เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงและมีความเส่ียงตํ่า ซ่ึงนโยบายการลงทุนในกลุ่ม
สินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี คือ นโยบาย
การลงทุนท่ี 2 โดยมีสัดส่วนในการลงทุน คือ นาํเงินไปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยป์ระเภทเงินฝาก
ประจาํ 12 เดือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของเงินทุน ส่วนท่ีสองนาํเป็นไปลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล
ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน และส่วนท่ีสามนาํไปลงทุนใน Set 50 ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน ซ่ึงมีค่า
ความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนตํ่าท่ีสุดในทุกช่วงเวลาการลงทุน 

 
ABSTRACT 

The study aims to investigate risks and returns of different types of investments such      
as bank deposits, government bonds, and investing in stock markets.  The portfolio will be 
simulated by different investment proportions of each investment type.  This study uses 
monthly data from July 1999 till June 2009.  The data are analyzed by using both quantitative 
and qualitative techniques.  The results based on the 1-year, 3-year, 5-year, 7-year and 10-
year investment periods reveal show that the simulated portfolios with different investment 
proportions and different investment time periods show significant differences in terms of 
risks and returns.  The result also indicates that the best investment proportions are to invest 
30 percent in bank deposit, 50 percent in government bonds, and 20 percent in stock market.   

 
 
 
 
 
 
 



ความสําคญัของปัญหา 
ผูล้งทุนรายย่อยทั่วไปมีช่องทางให้เลือกลงทุนมาก 

มาย ไดแ้ก่ การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน (ธนาคาร บริษทั
เงินทุน บริษทัประกนัชีวติ เป็นตน้) การลงทุนในอสังหา- 
ริมทรัพย์ (บ้าน ท่ีดิน เป็นตน้) การลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
ทางการเงินอ่ืนๆ (หุ้น พนัธบตัร กองทุนรวม เป็นตน้) ซ่ึง
การฝากเงินกับธนาคารเป็นการลงทุนท่ีผูล้งทุนรายย่อย
ทัว่ไปคุน้เคยและนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ี
ปราศจากความเส่ียงและให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระดบั
หน่ึงถึงจะไม่มากนกั โดยเห็นไดจ้ากอตัราการขยายตวัของ
เงินฝากของสถาบนัรับฝากเงินอยู่ท่ีร้อยละ 8.4 มากกว่า 
จากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ 7.0 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2551ก) ท่ีสาํคญัยงัมี พ.ร.บ. สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 
2551 ท่ีคุม้ครองเงินฝากของผูฝ้ากเงินอีกดว้ย จึงทาํให้การ
ลงทุนประเภทน้ีปราศจากความเส่ียง แต่เม่ือคิดเป็นผล 
ตอบแทนท่ีแทจ้ริงแลว้ (ผลตอบแทนสุทธิ หัก อตัราเงิน
เฟ้อ) การลงทุนโดยการฝากเงินกับธนาคาร อาจได้ผล  
ตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั 

นบัตั้งแต่การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 ประเทศ
ไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างรุนแรง อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเคยสูงก็มีการปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจ 
จากปี 2540 เงินฝากประจาํ 12 เดือนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 13.0 
ต่อปี แต่ปัจจุบนักลบัอยูท่ี่ร้อยละ 1.75 ต่อปี (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2551ข) โดยเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์เงิน
โลกท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย การลดลงของอตัราดอก 
เบ้ียเงินฝาก มีผลทาํให้การฝากเงินในธนาคารไม่สามารถ
ให้ผลตอบแทนท่ีน่าเพียงพอกบัอตัราเงินเฟ้อและภาษีจาก
รัฐบาลได ้ ผูล้งทุนจึงพยายามหาทางเลือกประเภทอ่ืนท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ 

ทั้งน้ีการลงทุนในหลกัทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ตราสารหน้ี (เช่น พนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมีความมัน่คง) และ
ตราสารทุน (เช่น หุ้นสามัญ) ประกันชีวิต กองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย ์และทองคาํ เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัผลตอบ 
แทนท่ีไดรั้บจากการออมเงินโดยเฉพาะเงินฝากธนาคาร
พาณิชยอ์ยูใ่นระดบัตํ่า (ตารางท่ี 1) ผูอ้อมเงินจึงตอ้งการหา
รูปแบบการออมเงินอ่ืนๆ และการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่
กระแสโลกาภิวตัน์ ทาํให้กลไกของระบบการเงินเปล่ียน 
ไป รูปแบบการออมเก่าๆ เร่ิมไม่เหมาะสม ขณะท่ีรูปแบบ
การลงทุนใหม่ๆ มีใหเ้ลือกมากยิง่ข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีจึง
เห็นวา่น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความ
เส่ียงท่ีไดรั้บจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ให้ชดัเจนยิ่ง 
ข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกในการตดัสินใจของผูอ้อมเงิน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

ศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียง รวมทั้ งคาํนวณ
ความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนของการลงทุนตาม
นโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกันตามระยะเวลาของการ
ลงทุน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีผ่าน 
มาของการลงทุนตามนโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกนั  

2. ผูล้งทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจ
เลือกรูปแบบการจัดพอร์ตการลงทุนและนําความรู้ท่ีได ้
จากการศึกษาไปประยุกต์ใชใ้นการปรับพอร์ตการลงทุน 
เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ศึกษาขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชย ์

2. ศึกษาขอ้มูลดชันีพนัธบตัรรัฐบาล 
3. ศึกษาขอ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 
ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม  2542 – 

มิถุนายน 2552 (Monthly Data) 

 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิเคราะห์หาผลตอบแทนและความเส่ียง 
ของพอร์ตการลงทุน โดยกาํหนดสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน     
มีการศึกษาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั และมีวิธีการจาํลอง
พอร์ตการลงทุนท่ีแตกต่างกนั งานวิจยัของ มนตรี  สุคนธ-
มาน (2550) ศึกษาการจดัสัดส่วนการลงทุนส่วนบุคคลโดย
ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน
สินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง การออมในรูปแบบสินทรัพยเ์ด่ียว 
วิธีการลงทุนท่ีให้อัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด ก็คือ การ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์ามดชันี Set 50 รองลงมา คือ 
การออมโดยการถือทองคาํแท่ง การลงทุนในกองทุนรวม
พนัธบตัรรัฐบาล ฝากเงินประเภทฝากประจาํ 12 เดือน โดย

ท่ีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีความเส่ียงสูงท่ีสุด  
การลงทุนทองคาํแท่งมีความเส่ียงรองลงมา และตามดว้ย
การลงทุนในกองทุนรวมพนัธบัตรรัฐบาล การฝากเงิน
ประเภทฝากประจาํ 12 เดือน ตามลาํดบั 

ส่วนงานวิจยัของ สรรเพช็ร  ไทวยะวานิชกุล (2539) 
ไดว้ิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มต่างๆ ในตลาด
หลกัทรัพย ์28 กลุ่มหลกัทรัพย ์โดยใชท้ฤษฎีแบบจาํลอง
การตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) หา
ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยใช้ผล   
ตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นตัวแทนของผลตอบ 
แทนของสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 
10.75 และพบว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มต่างๆ ส่วนใหญ่ จะให้

คาํนวณผลตอบแทนและความเส่ียงของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท โดยคาํนวณ 
ตามระยะเวลาการลงทุน ไดแ้ก่ 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี 

คาํนวณผลตอบแทนและความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนแต่ละพอร์ต   
โดยคาํนวณตามระยะเวลาการลงทุนไดแ้ก่ ปี,  3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี 

เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน  

แบ่งนโยบายการลงทุนออกเป็น 5 แบบ 
นโยบายท่ี 1  ลงทุนในเงินฝากประจาํ 100%  
นโยบายท่ี 2  ลงทุนในเงินฝากประจาํ 30% ในพนัธบตัรรัฐบาล 50% และในหุน้

สามญั 20% 
นโยบายท่ี 3  ลงทุนในเงินฝากประจาํ 10% ในพนัธบตัรรัฐบาล 40% และในหุน้

สามญั 50% 
นโยบายท่ี 4  ลงทุนในเงินฝากประจาํ 5% ในพนัธบตัรรัฐบาล 25% และในหุน้

สามญั 70% 
นโยบายท่ี 5  ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 15% และในหุน้สามญั 85% 

 

ตดัสินใจเลือกพอร์ตการลงทุน  



ผลตอบแทนท่ีมากกว่าผลตอบแทนของตลาดและมีความ
เส่ียงจากการลงทุนนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด 

นาฎธิยา  เหล่าพงศ์หาญ (2548) ได้วิเคราะห์ความ
เส่ียงและผลตอบแทนสําหรับการตดัสินใจในการลงทุน
ส่วนบุคคล จากการศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนในเงิน
ฝากออมทรัพยก์บัทางธนาคารพาณิชย  ์การซ้ือสลากออม
ทรัพยท์วีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ
การซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่า การลงทุนในระยะเวลาท่ีเท่ากนั 3 ปี และจาํนวนเงิน
ลงทุนท่ีเท่ากัน การซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์   
แห่งประเทศไทย ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ การฝากออมทรัพยก์บัทางธนาคารพาณิชย ์ และการซ้ือ
สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 

งานวจิยัล่าสุดของ นรเศรษฐ  ศรีธาน (2551) ไดศึ้กษา
ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชท้ฤษฎี CAPM 
เส้นหลกัทรัพยต์ลาด (Security Market Line: SML) และ
ทฤษฎี Value at Risk เพ่ือคาํนวณอตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของหลกัทรัพย  ์จากการศึกษาพบว่า อตัราผล 
ตอบแทนของหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าอัตราผลตอบ 
แทนของตลาด 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

ผู ้วิจัยได้ดํา เ นินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภู มิ 
(Secondary Data) โดยเกบ็ขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2542 – มิถุนายน 2552 ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากบท 
ความงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ต่างๆ และจาก Website ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีสาระ 
สาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนโดยคาํนวณ
จากค่าเฉล่ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากรายเดือน ซ่ึงใชใ้นการ
คาํนวณหาผลตอบแทนและความเส่ียงของเงินฝากประจาํ
เกบ็ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2552) 

 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ีย 
ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหาผลตอบแทน
และความเส่ียงของพนัธบตัรรัฐบาล เกบ็ขอ้มูลจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (2552) 

 ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 โดยคาํนวณจากค่า 
เฉล่ียดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 50 ซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์
กลุ่ม SET50 เก็บขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (2552) 

 นโยบายการลงทุน (แบบจาํลองพอร์ตการลงทุน) 
ทั้ง 5 แบบ ไดข้อ้มูลจาก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (2552) 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เป็น
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการคาํนวณอัตราผลตอบ 
แทนและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในรูปแบบ
กลุ่มสินทรัพย ์โดยพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก
ประจาํ 12 เดือน การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์ามดชันี SET 50 โดยวิธีการ
ศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. ทาํการศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงโดยแบ่ง
ช่วงเวลาการลงทุนออกเป็น 5 ช่วง ไดแ้ก่ 

 ระยะเวลาการลงทุน 1 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 
ถึง มิถุนายน 2552 

 ระยะเวลาการลงทุน 3 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2549 
ถึง มิถุนายน 2552 

 ระยะเวลาการลงทุน 5 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2547 
ถึง มิถุนายน 2552 

 ระยะเวลาการลงทุน 7 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2545 
ถึง มิถุนายน 2552 

 ระยะเวลาการลงทุน 10 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2542 
ถึง มิถุนายน 2552 

2. กําหนดนโยบายการลงทุนเป็น 5 นโยบายการ
ลงทุน ไดแ้ก่  

 นโยบายท่ี 1 ลงทุนในเงินฝากประจาํ 100%  
 นโยบายท่ี 2 ลงทุนในเงินฝากประจาํ 30% ใน

พนัธบตัรรัฐบาล 50% และในหุน้สามญั 20% 
 นโยบายท่ี 3 ลงทุนในเงินฝากประจาํ 10% ใน

พนัธบตัรรัฐบาล 40% และในหุน้สามญั 50% 
 นโยบายท่ี 4 ลงทุนในเงินฝากประจาํ 5% ใน

พนัธบตัรรัฐบาล 25% และในหุน้สามญั 70% 
 นโยบายท่ี 5 ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 15% และ

ในหุน้สามญั 85% 
 



ผลการวจัิย 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของแบบ 

จําลองพอร์ตการลงทุนตามระยะเวลาต่างๆ กัน ได้ผล    
การวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.  กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีระยะเวลาการลงทุน 1 ปี (ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม 2551 ถึงมิถุนายน 2552) 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมท่ีสุด
จากทั้ง 5 นโยบายการลงทุน (ค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วย

ผลตอบแทนตํ่าท่ีสุด) ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนท่ี 2 ลงทุน
ในลงทุนในเงินฝากประจาํ 30% ในพนัธบตัรรัฐบาล 50% 
และในหุ้นสามญั 20% ของเงินลงทุนจะทาํใหไ้ดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพยน้ี์ 6.65 โดยมีค่าความเส่ียง
ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 2.80 และมีค่าความเส่ียง
ต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนเป็น 0.42 ซ่ึงตํ่าท่ีสุดจาก ทั้ง 5 
นโยบายการลงทุนทาํใหส้รุปไดว้า่เป็นสัดส่วนการลงทุนท่ี
ดีท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน 1 ปี 

 

นโยบาย สัดส่วนการ
ออมในเงิน
ฝากประจาํ 

สัดส่วน 
การลงทุน
ในพนัธบตัร 

สัดส่วน
การลงทุน
ใน set 50 

ผลตอบแทนของ
กลุ่มสินทรัพย ์

(ร้อยละ) 

ความแปรปรวน 
ของกลุ่ม 
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียง
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียง 
ต่อหน่ึงหน่วย
ผลตอบแทน 

W1 W2 W3 E(Rp) σp² σp CV 
1 1 0 0 1.6 0.882 0.9391 0.5885 
2 0.3 0.5 0.2 6.65 7.8615 2.8038 0.4217 * 
3 0.1 0.4 0.5 0.36 41.7344 6.4202 17.7702 
4 0.05 0.25 0.7 -5.19 82.1559 9.064 -1.7479 
5 0 0.15 0.85 -9.14 122.44 11.0653 -1.2102 

  

2. กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีระยะเวลาการลงทุน 3 ปี (ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม 2549 ถึง มิถุนายน 2552) 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมท่ีสุด
จากทั้ง 5 นโยบายการลงทุน (ค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วย
ผลตอบแทนตํ่าท่ีสุด) ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนท่ี 2 ลงทุน
ในลงทุนในเงินฝากประจาํ 30% ในพนัธบตัรรัฐบาล 50% 

และในหุ้นสามญั 20% ของเงินลงทุนจะทาํใหไ้ดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพยน้ี์  9.74 โดยมีค่าความเส่ียง
ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 3.94 และมีค่าความเส่ียง
ต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนเป็น 0.40 ซ่ึงตํ่าท่ีสุดจาก ทั้ง 5 
นโยบายการลงทุนทาํใหส้รุปไดว้า่เป็นสัดส่วนการลงทุนท่ี
ดีท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน 3 ปี  

 

นโยบาย สัดส่วนการ
ออมในเงิน
ฝากประจาํ 

สัดส่วน 
การลงทุน 
ในพนัธบตัร 

สัดส่วน 
การลงทุน
ใน set 50 

ผลตอบแทนของ
กลุ่มสินทรัพย ์

(ร้อยละ) 

ความแปรปรวน
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียง
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียงต่อ
หน่ึงหน่วย
ผลตอบแทน 

W1 W2 W3 E(Rp) σp² σp CV 
1 1 0 0 2.31 1.2779 1.1304 0.4901 
2 0.3 0.5 0.2 9.74 15.5542 3.9439 0.4050 * 
3 0.1 0.4 0.5 15.68 82.8014 9.0995 0.5804 
4 0.05 0.25 0.7 19.13 158.6737 12.5966 0.6585 
5 0 0.15 0.85 21.79 232.3066 15.2416 0.6993 
 
 



3. กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีระยะเวลาการลงทุน 5 ปี (ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม 2547 ถึง มิถุนายน 2552) 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมท่ีสุด
จากทั้ง 5 นโยบายการลงทุน (ค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วย
ผลตอบแทนตํ่าท่ีสุด) ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนท่ี 2 ลงทุน
ในลงทุนในเงินฝากประจาํ  30% ในพนัธบตัรรัฐบาล 50% 

และในหุ้นสามญั 20% ของเงินลงทุนจะทาํใหไ้ดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพยน้ี์  4.15 โดยมีค่าความเส่ียง
ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 1.84 และมีค่าความเส่ียง
ต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนเป็น 0.44 ซ่ึงตํ่าท่ีสุดจาก ทั้ง 5 
นโยบายการลงทุนทาํใหส้รุปไดว้า่เป็นสัดส่วนการลงทุนท่ี
ดีท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน 5 ปี  

 

นโยบาย สัดส่วนการ
ออมในเงิน
ฝากประจาํ 

สัดส่วน 
การลงทุน
ในพนัธบตัร 

สัดส่วน 
การลงทุน
ใน set 50 

ผลตอบแทนของ
กลุ่มสินทรัพย ์

(ร้อยละ) 

ความแปรปรวน
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียง
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียงต่อ
หน่ึงหน่วย
ผลตอบแทน 

W1 W2 W3 E(Rp) σp σp CV 
1 1 0 0 2.1 1.4908 1.221 0.5811 
2 0.3 0.5 0.2 4.15 3.3971 1.8431 0.4442 * 
3 0.1 0.4 0.5 4.09 14.7838 3.845 0.9396 
4 0.05 0.25 0.7 3.75 28.2394 5.3141 1.4182 
5 0 0.15 0.85 3.53 41.6735 6.4556 1.8265 
 

4. กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีระยะเวลาการลงทุน 7 ปี (ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม 2545 ถึงมิถุนายน 2552) 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมท่ีสุด
จากทั้ง 5 นโยบายการลงทุน (ค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วย
ผลตอบแทนตํ่าท่ีสุด) ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนท่ี 2 ลงทุน
ในลงทุนในเงินฝากประจาํ  30% ในพนัธบตัรรัฐบาล 50% 

และในหุ้นสามญั 20% ของเงินลงทุนจะทาํใหไ้ดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพยน้ี์ 5.45 โดยมีค่าความเส่ียง
ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 1.80 และมีค่าความเส่ียง
ต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนเป็น 0.32 ซ่ึงตํ่าท่ีสุดจากทั้ง 5 
นโยบายการลงทุนทาํใหส้รุปไดว้า่เป็นสัดส่วนการลงทุนท่ี
ดีท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน 7 ปี 

 

นโยบาย สัดส่วนการ
ออมในเงิน
ฝากประจาํ 

สัดส่วน 
การลงทุน
ในพนัธบตัร 

สัดส่วน 
การลงทุน 
ใน set 50 

ผลตอบแทนของ
กลุ่มสินทรัพย ์

(ร้อยละ) 

ความแปรปรวน
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียง
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียงต่อ
หน่ึงหน่วย
ผลตอบแทน 

W1 W2 W3 E(Rp) σp² σp CV 
1 1 0 0 1.88 1.339 1.1571 0.6154 
2 0.3 0.5 0.2 5.45 3.2318 1.7977 0.3296 * 
3 0.1 0.4 0.5 7.99 15.2134 3.9004 0.4881 
4 0.05 0.25 0.7 9.41 29.4829 5.4298 0.5773 
5 0 0.15 0.85 10.51 43.708 6.6112 0.6292 
 
 
 
 



5. กลุ่มสินทรัพย์ท่ี มีระยะเวลาการลงทุน  10 ปี 
(ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2542 ถึง มิถุนายน 2552) 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมท่ีสุด
จากทั้ง 5 นโยบายการลงทุน (ค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วย
ผลตอบแทนตํ่าท่ีสุด) ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนท่ี 2 ลงทุน
ในลงทุนในเงินฝากประจาํ 30% ในพนัธบตัรรัฐบาล 50% 

และในหุ้นสามญั 20% ของเงินลงทุนจะทาํใหไ้ดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพยน้ี์ 4.98 โดยมีค่าความเส่ียง
ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 1.93 และมีค่าความเส่ียง
ต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนเป็น 0.38 ซ่ึงตํ่าท่ีสุดจาก ทั้ง 5 
นโยบายการลงทุนทาํใหส้รุปไดว้า่เป็นสัดส่วนการลงทุนท่ี
ดีท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน 10 ปี 

 

นโยบาย สัดส่วนการ
ออมในเงิน
ฝากประจาํ 

สัดส่วน 
การลงทุน
ในพนัธบตัร 

สัดส่วน 
การลงทุน
ใน set 50 

ผลตอบแทนของ
กลุ่มสินทรัพย ์

(ร้อยละ) 

ความแปรปรวน
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียง
ของกลุ่ม
หลกัทรัพย ์

ความเส่ียงต่อ
หน่ึงหน่วย
ผลตอบแทน 

W1 W2 W3 E(Rp) σp² σp CV 
1 1 0 0 2.2 1.3928 1.1802 0.5358 
2 0.3 0.5 0.2 4.98 3.7329 1.9321 0.3879 * 
3 0.1 0.4 0.5 5.8 19.4719 4.4127 0.7602 
4 0.05 0.25 0.7 6.03 37.9932 6.1639 1.0227 
5 0 0.15 0.85 6.24 56.2882 7.5025 1.2018 
 

จากการศึกษา พบว่า นโยบายการลงทุนในกลุ่มสิน 
ทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในระยะเวลาการลงทุน    
1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี คือ นโยบายการลงทุนท่ี 2 ซ่ึง  
มีค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนตํ่าท่ีสุดในทุก
ช่วงเวลาการลงทุน   

 
การอภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบ 
แทนของแบบจาํลองพอร์ตการลงทุนตามระยะเวลา ผูว้ิจยั
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ได้แก่ เงินฝากประจํา
แบบ 12 เดือน พนัธบตัรรัฐบาล และตลาดหลกัทรัพยต์าม
ดชันี Set 50 นั้น เม่ือพิจารณาขอ้มูลยอ้นหลงั 1 ปี 3 ปี 5 ปี   
7 ปี และ10 ปี พบวา่ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยท่ี์เหมาะ 
สมจะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงและมีความเส่ียงตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สรรเพช็ร  ไทวยะวานิชกุล (2539) ท่ีพบว่า 
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่วนใหญ่จะให้ผลตอบ 
แทนท่ีสูงกวา่ตลาด แต่มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด และสอด 
คลอ้งกบัการศึกษาของของ พนัทิพา  เหลืองสุวรรณ (2545) 
พบว่า การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลให้ผลตอบแทนและ
ความเส่ียงสูงกว่าเงินฝากประจาํ ซ่ึงตรงกบัส่วนของการ

พิจารณาสัดส่วนการลงทุนในงานวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ การเพ่ิม
สัดส่วนการลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลและการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยต์ามดชันี Set 50 จะทาํให้ค่าความเส่ียง
ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 

โดยสาเหตุท่ีนโยบายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์  
2 เป็นนโยบายการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะ
มีการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงค่อนข้างตํ่าถึง  
80% ของสัดส่วนการลงทุน (เงินฝากประจาํ 12 เดือน และ
พนัธบตัรรัฐบาลมีค่าความเส่ียงท่ีค่อนขา้งตํ่า) โดยมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี มีความเส่ียงสูงเพียง  20% ของ
สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์จึงส่งผลให้ค่าความ
เส่ียงต่อหน่ึงหน่วยผลตอบแทนท่ีค่าตํ่าท่ีสุดในทุกระยะ 
เวลาการลงทุน จากผลการวิจยัพบวา่ สาเหตุอีกประการ คือ 
นโยบายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี 2 นั้นมีสัดส่วน 
การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลมากท่ีสุดถึง 50% เพราะเม่ือ
พิจารณาจากผลตอบแทนความเส่ียงของสินทรัพยเ์ด่ียวจะ
พบไดว้า่การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล จะมีความเส่ียงต่อ
หน่ึงหน่วยผลตอบแทนมีค่าตํ่าท่ีสุด ดังนั้ น จึงส่งผลให้
กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลในสัด- 
ส่วนท่ีสูงจึงเป็นกลุ่มหลกัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 



การศึกษาดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู ้
ตอ้ง การลงทุนประกอบการตดัสินใจในการจดัพอร์ตการ
ลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเหมาะสมกบัผูล้งทุน 

 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 

1.  การลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ  ย่อมให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูล้งทุน
ควรท่ีจะศึกษาผลตอบและความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับผู ้
ลงทุน เช่น 

การลงทุนในเงินฝากประจาํประเภท 12 เดือน เป็น
การลงทุนท่ีเหมาะสมกับผูท่ี้ตอ้งการผลตอบแทนมั่นคง
และมีความเส่ียงตํ่า  

การลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล เป็นการลงทุนเงินท่ี
เหมาะสําหรับผูท่ี้ตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการ
ฝากเงินไวก้ับธนาคาร และสามารถรับความเส่ียงได้ใน
ระดบัตํ่า  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์ามดชันี Set 50 เป็น
การลงทุนท่ีเหมาะสําหรับผูท่ี้ตอ้งการผลตอบแทนสูงและ
สามารถรับความเส่ียงได้ในระดับสูง เพราะความแปร 
ปรวนอนัเน่ืองมาจากปัจจัยแวดลอ้มต่างๆ เช่น การเมือง 
ภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัได ้

2.  ผูล้งทุนควรพิจารณาสินทรัพยท่ี์จะเลือกเขา้มาใน
พอร์ตการลงทุนของตนให้รอบคอบ เพ่ือให้ไดพ้อร์ตการ
ลงทุนท่ีมีความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผู ้
ลงทุนเอง โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั และเปรียบเทียบวา่
สัดส่วนการลงทุนแตกต่างกนัจะให้อตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งไร และควรกระจายการลงทุน
อยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัพฤติกรรมการลงทุนของตนเอง
มากท่ีสุด ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ทาํการศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบการลงทุนในหลกั 
ทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีมีอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงแตกต่าง
จากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น ลงทุนในทองคาํ หรือลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีมีผลตอบแทนอา้งอิงจากราคานํ้ ามัน หรือ

กองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในต่าง 
ประเทศ เป็นตน้ โดยการกาํหนดสัดส่วนการจดักลุ่มหลกั 
ทรัพย  ์เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเหมาะ 
สมกบัผูล้งทุนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์กล่าวมา 

2. ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลรายเดือนระยะเวลา 1 ปี  
3 ปี 5 ปี 7 ปี และ10 ปี ซ่ึงขอ้มูลอาจจะไม่ครอบคลุมผูล้งทุน
ท่ีตอ้งการลงทุนในระยะยาวมากกว่า 10 ปี เช่น การลงทุน
เพ่ือการเกษียณอายซ่ึุงมีระยะเวลาการลงทุนยาวนานกวา่ 10 
ปี ผูศึ้กษาควรจะเพ่ิมการลงทุนในระยะยาวกวา่ 10 ปี เพ่ือนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
โดยกาํหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพยใ์หเ้หมาะ 
สมกบัผูท่ี้ตอ้งการวางแผนเกษียณอาย ุ
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