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การเลือกใชชวงเวลาในการคํานวณและชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลอัตราผลตอบแทนใน

การประมาณคาเบตา สําหรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ี  เพื่อศึกษาแ ละชี้ใหเห็นถึงผลจากความแตกตางของชวงเวลาที่ใชใน

การคํานวณอัตราผลตอบแทน (Return interval) และความแตกตางของชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล

อัตราผลตอบแทน (Estimation period) วาสงผลอยางไรตอการประมาณการคาเบตาของหลักทรัพยที่อยูใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงอนุกรมเวลา นอกจากน้ี การศึกษาน้ียัง

ไดศึกษาวาขนาดของหลักทรัพยที่แตกตางกันมีผลตอการประมาณการคาเบตาหรือไมอีกดวย 
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1. บทนํา 
 

 ในการศึกษาเร่ืองความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนน้ัน Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ของ Sharpe (1964), Lintner (1965) และ Mossin (1966) เปนแบบจําลองที่นิยมนํามาใชในการ

อธิบายถึงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดย  CAPM แบงความเสี่ยง

ของสินทรัพยออกเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic risk) หรือความเสี่ยงเฉพาะของ

ตัวสินทรัพย ซึ่งสามารถถูกขจัดไดจากการกระจายการลงทุน และสวนที่สอง คือ ความ เสี่ยงที่เปนระบบ 

(Systematic risk) เปนความเสี่ยงในระดับตลาดที่เกดิขึ้นกับสินทรัพยทุกตัว และไมสามารถขจัดไดจากการ

กระจายการลงทุน โดยสามารถวัดไดดวยคาเบตา (Beta) 

 การประมาณคาเบตา จึงมีความสําคัญ เพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดอ ยางกวางขวาง ทั้งใน

เร่ืองการประเมินผลการดําเนินงาน กลุมสินทรัพยการลงทุน  (Portfolio performance evaluation) หรือการใช

แบบจําลอง  CAPM เพื่อคํานวณตนทุนของเงินทุน (Cost of capital) สําหรับการประเมิน มูลคาตราสารทุน  

โดยการประมาณคาเบตาดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงอนุกรมเวลา (Time-series regression) ระหวาง

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนของ ตลาดไดรับ ความนิยม และมีการใชกันอยาง

แพรหลายมากที่สุด วิธีหน่ึงคือ  การประมาณคาเบตาดวยวิธี  Market model โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิง

อนุกรมเวลาน้ี  เปนการนําขอมูลอัตราผลตอบแทนในอดีตทั้งของหลักท รัพยและตลาดมาหาความสัมพันธ

กัน โดยหลักทรัพยตัวหน่ึงๆ อาจมีคาเบตาไดหลายคาแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่แตกตางกันที่ใช

ในสมการ การถดถอย  เชน  ความแตกตางของดัชนีที่ใชเปนตัวแทนของตลาด (Market index) ความ

แตกตางเร่ืองวิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทน เชน แบบ ทบตน (Compound) หรือตอเน่ือง (Continuous) 

อัตราผลตอบแทน เปนแบบรวม หรือ ไมรวมอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล   ความแตกตางของชวงเวลาที่

ใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทน (Return interval) เชน รายวัน, รายสัปดาห , รายเดือน หรือรายป  ความ

แตกตางของชวงระยะเวลาที่ใชในการประมาณการ (Estimation period) เชน 1 ป, 2 ป, 3 ป เปนตน 
 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการประมาณคาเบตาของแตละบริษัทมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปน

การเลือกใชชวงเวลา การเลือกใชดัชนีที่จะใชเปนตัวแทนตลาด การเลือกวิธีการประมาณคา  หรือการ Adjust 

วิธีการประมาณคาใหเหมาะสมกับขนาดของหลักทรัพย ซึ่งผลที่ไดรับคือ คาเบตาทีป่ระมาณการไดก็จะมีความ

แตกตางกัน ดังน้ัน ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับนักการเงินทั่วโลกที่ตองการทําการประมาณคาเบตา  คือ ควรใช

วิธีการคํานวณคาเบตาอยางไรคาเบตาที่ไดจึงจะมีความแมนยําและเหมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อวัตถุประ สงค

ตางๆ เชน การคํานวณคาเบ ตาเพื่อนําไปใชในการคํานวณตนทุนสวนของเจาของ (Cost of equity) ซึ่งเปน

ตนทุนสวนหน่ึงในการคํานวณ คา Weighted-average-cost-of-capital (WACC) ที่ใชในการประเมิน

โครงการลงทุนน้ัน การคํานวณตนทุนสวนของเจาของจะตองการความแมนยําอยางมาก เน่ืองจากเกี่ยวของ

กับกลยุทธการตัดสินใจเลือกลงทุนที่สําคัญของกิจการ หากมีการคํานวณ ตนทุนสวนของเจาของ ผิดพลาด
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อาจทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่กอใหเกิดผลขาดทุน หรือปฏิเสธที่จะลงทุนในโครงการ

ที่สราง   ผลกําไรใหกับกิจการได การคํานวณคาเบตาใหถูกตองและเหมาะสมจึงเปนเร่ืองสําคัญ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงวิธีการคํานวณคาเบตาของบริษัทตางๆที่ใหบริการขอมูลทางดานการเงิน  

 

Company Method Market index Calculation method Return 
interval 

Estimation 
period 

Merrill Lynch 
(US) OLS S&P 500 

(Value-weighted) 

Both unadjusted OLS beta 
and Adjusted OLS beta  
[2/3(unadjusted beta) + 

1/3(1)] 

Not sure  
for 

weekly or 
monthly 
return 

60 months 

Bloomberg 
(US) OLS S&P 500 

(Value-weighted) 

Both unadjusted OLS beta 
and Adjusted OLS beta  
[2/3(unadjusted beta) + 

1/3(1)] 

104 weeks 

Value Line 
(US) OLS 

NYSE  
Composite index 
(value-weighted) 

Both unadjusted OLS beta 
and Adjusted OLS beta  
[2/3(unadjusted beta) + 

1/3(1)] 

260 weeks 

Ibbotson 
Associates 

(US) 

OLS 
Vasicek 

(Bayesian) 
Dimson-

style 

NYSE  
Composite index 
(value-weighted) 

Unadjusted OLS beta, OLS 
beta 

with Vasicek adjusted, 
Dimson style beta 

for thin trading 

60 months 

ที่มา : Seth Armitage (2005) ; The cost of capital: Intermediate theory 

 

ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุงศึกษาถึงปจจัยในเร่ืองความแตกตางของชวงเวลาที่ใชในการคํานวณ

อัตราผลตอบแทน (Return interval) และความแตกตางของชวงระยะเวลาที่ใชในการ เก็บขอมูลอัตราผล  

ตอบแทน  (Estimation period) วาสงผลอยางไรตอการประมาณคาเบตาดวย วิธีการวิเคราะหการถดถอย  

เชิงอนุกรมเวลา สําหรับหลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย รวมทั้งขนาดของหลักทรัพย ที่

ตางกันมีผลตอการประมาณการคาเบตาหรือไม  (Size effect) และควรใชชวงเวลาในการประมาณคาเทาใด 

คาเบตาที่ไดจึงจะแมนยําและเสถียรเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
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2. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การหาคาเบตา ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงอนุกรมเวลา เปนการประมาณค าเบตาจากขอมูล

อัตราผลตอบแทนของตลาดและอัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพย  ซึ่งเปนขอมูลในอดีต โดยมีสมมติฐานวา

คาเบตาในอดีตสามารถอธิบายคาเบตาในอนาคตได ดังน้ัน Armitage  (2005)  กลาวถึง คาเบตาที่ไดจากการ

ประมาณการดวยขอมูลในอดีตที่เหมาะสมวา ควรมีคุณสมบัติคงที่ในทุกชวงเวลา (Stable over time) แตจาก

งานวิจัยตางๆ พบวา คาเบตาที่ไดจากการประมาณการดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงอนุกรมเวลาจะไม

เสถียร ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่แตกตางกัน โดยหน่ึงในปจจัยที่มีการศึกษากันอยางแพรหลาย คือ ปจจัยเร่ือง

ความแตกตางของชวงเวลาที่ใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทน  (Return interval) และความแตกตางของ

ชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล อัตราผลตอบแทน (Estimation period) วาสงผลอยางไรตอการประมาณ

การคาเบตาของหลักทรัพย และชวงเวลาที่เหมาะสมควรเปนเทาใด เพื่อใหคาเบตาที่ไดมีความเสถียรและเกิด

ความผิดพลาดนอยที่สุด 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเร่ืองระยะเวลาที่กอใหเกิดความไมเสถียรของคาเบตาที่ไดจากการ

ประมาณการดวย วิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงอนุกรมเวลา จะแบงออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก 

ศึกษาผลของความแตกตางของชวงเวลาที่ใชในการ คํานวณอัตราผลตอบแทน (Return interval effect)

และแนวทางที่สอง จะศึกษาผลของความแตกตางของชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลอัตราผลตอบแทน  
(Estimation period) 
 

2.1 Return interval effect 
 

การศึกษาเกี่ยวกับผลของความแตกตางของชวงเวลาที่ใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทน  (Return 

interval) ที่มีตอความไมเสถียรของคาเบตาประมาณการน้ัน พบขอสนับสนุนวา Return interval ที่ตางกัน

มีผลตอคาเบตาประมาณการที่ไดที่แตกตางกัน โดย Levhari and Levy (1977) และ Handa, Kothari and 

Wasley (1989) ไดอธิบายถึงสาเหตุของ Return interval effect น้ีวา เมื่อ Return interval เปลี่ยน คา

ความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนของตลาด 

(Covariance) จะเปลี่ ยนไปในสัดสวนที่ไมเทากันกับ สัดสวนการเปลี่ยนแปลงของความแปรปรวน ของ

อัตราผลตอบแทน ตลาด (Variance) ซึ่งพองกับงานวิจัยของ Cohen, Hawawini, Maier, Schwartz and 

Whitcomb (1980) และ Brailsford and Josev (1997) ที่ทําการศึกษาโดยใชขอมูลของอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE) โดยแบงหลักทรัพยออกเปนกลุมตามขนาดมูลคาของ

กิจการ ทําการประมาณการคาเบตาของแตละกลุมหลักทรัพยดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงอนุกรมเวลา 

ในแตละชวง Return interval ที่แตกตางกัน และทําการทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของ คาเบตา

ของแตละกลุมหลักทรัพย (Mean portfolio beta) ในชวง Return interval ตางๆโดยใชคา Two-paired 

t-test พบวา คา Mean portfolio beta ในแตละชวง Return interval แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
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นอกจากน้ี งานวิจัยของ Roll (1981) ก็ศึกษาในลักษณะเดียวกัน แตใชขอมูลหลักทรัพยเด่ียว ก็ใหผลการศึกษา

ที่เหมือนกัน คือ คา Mean beta ของหลักทรัพยเด่ียวในแตละชวง  Return interval แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ 

นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยอีกหลายฉบับที่พยายามทดสอบชวง Return interval ที่เหมาะสมที่จะทํา

ใหคาเบตาที่ประมาณการไดจากวิธี Time-series regression มีความเสถีย ร และเกิดความผิดพลาดนอย

ที่สุด อาทิ Handa et al. (1989) ศึกษาโดยใชขอมูลอัตราผ ลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

นิวยอรก (NYSE) โดยแบงหลักทรัพยออกเปน 20 กลุมหลักทรัพยตามขนาดมลูคาของกิจการ จากน้ันทําการ

ประมาณการ คาเบตาของแตละกลุมหลักทรัพยดวยวิธี Time-series regression ในแตละชวง Return 

interval ตางๆ  ต้ังแตรายวันจนถึงรา ยป และใชคา Standard error ของคาเบตาประมาณการ (S.E. of 

beta) เปนตัวทดสอบ ผลการศึกษาพบวา คา S.E. of beta จะยิ่งสูงขึ้น เมื่อชวง Return interval ยิ่งกวางขึ้น 

โดยใหเหตุผลอธิบายวา ยิ่งใชชวง Return Interval ยิ่งกวาง จะยิ่งลดความสามารถในการอธิบายความผันผวน

ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ทําใหคา S.E. of beta สูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Brailsford et al. (1997) ที่ทําการศึกษาโดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

ออสเตรเลีย และงานวิจัยของ Daves, Ehrhardr and Kunkel (2000) ที่ใชขอมูลอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE) ต้ังแตป ค.ศ. 1982 ถึง 1989 โดย Daves et al. (2000) ได

สรุปผลงานวิจัยวา ผูจัดการดานก ารเงินที่ประมาณการคาเบตาดวยวิธี  Time-series regression เพื่อนําไป

คํานวณเปนตนทุนสวนของเจ าของและใชในการประเมินโครงการลงทุนน้ั น คาเบตาควรจะตองมีความ

เสถียร  และกอใหเกิดคาผิดพลาดนอยที่สุด ดังน้ัน จึงควรใชขอมูลอัตราผลตอบแทนเปนรายวัน (Daily 

return) เพราะมีคา S.E. of beta ตํ่าที่สุด เมื่อเทียบกับชวง Return interval อ่ืนๆ 

Cohen et al. (1980) ไดทําการศึกษาเร่ืองชวง Return interval ที่เหมาะสมเชนกัน แตทําการศึกษา

โดยการทดสอบ  Serial correlation ระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด ในแตละชวง Return interval ตางๆ ผลการศึกษาพบวา ปญหา Serial correlation มีแนวโนมลดลง 

เมื่อเพิ่มชวง Return interval ใหกวางขึ้น โดยอธิบายวา ถาใชขอมูลที่มี Return interval ตํ่าๆ เชน ขอมูล

รายวัน ราคาหลักทรัพยที่นํามาคํานวณเปนอัตราผลตอบแทนจะยังไมสะทอนถึงขอมูลในตลาดที่เกิดขึ้น 

(Price adjustment delay) ซึ่งถาเพิ่มชวง Return interval ใหกวางขึ้น ผลกระทบจาก Price adjustment 

delay จะลดลง เพราะราคาไดปรับตัวตามขอมูลในตลาดที่เกิดขึ้นแลว ดังน้ัน เพื่อลดปญหาการเกิด Serial 

correlation ซึ่งจะทําใหคาเบตาที่ประมาณการไดไมมีคุณสมบัติ Efficiency จึงควรเพิ่มชวง Return 

interval ใหกวางขึ้นในการประมาณคาเบตา 

นอกจากผลการศึกษาของ Handa et al. (1989), Brailsford et al. (1997) และ Daves et al. 

(2000) ที่วาคา S.E. of beta จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มชวง Return interval แลว Handa et al. (1989) ยังไดมี

การศึกษาถึงผลของขนาดของหลักทรัพยที่แตกตางกัน วาสงผลอยางไรตอคาเบตาที่ไดจากการประมาณการ

ดวย (Size effect) โดยทําการศึกษากับหลักทรัพยในตลาด  NYSE ในชวงป ค .ศ. 1926 ถึง 1982 พบวา
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สําหรับในทุกๆชวง Return interval แลว ขนาดของหลักทรัพยและคาเบตาประมาณการจะมี ความสัมพันธ

แบบผกผันกัน น่ันคือ หลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (เล็ก) จะมีคาเบตาประมาณการ ตํ่า (สูง) นอกจากน้ี ยังพบวา

การใชชวง Return interval ที่กวางกวา เชน รายป จะชวยลด Size effect ที่มีผลตอการประมาณการคาเบตาได 

โดยเมื่อเพิ่ม ตัวแปรขนาดของหลักทรัพยเขาไปในสมการ  Regression ตามทฤษฎี  Fama and French 

Three Factor Model ในการประมาณการพบวา เมื่อใชชวง Return interval แบบรายเดือนขนาดของหลักทรัพย 

จะมีผลสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในสมการ  Regression ได (Size is significant) 

แตเมื่อเพิ่มชวง Return interval เปนรายป  จะมีเพียงอัตราผลตอบแทนของ ตลาดเทาน้ัน ที่อธิบายอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยได 

แตการศึกษาเร่ือง Size effect ในชวงหลังทศวรรษ 1980 เปนตนมาน้ัน มีหลายงานศึกษาทีช่ี้ใหเห็นวา 

ขนาดของหลักทรัพยและคาเบตาประมาณการ มักมีความสัมพันธ ไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับ

ปริมาณการซื้อขาย (Trading frequency) เปนสําคัญ โดยจากการศึกษาของ Ehrhardt (1994) และ Davies, 

Unni, Draper and Paudyal (1999) พบวา ถาขนาดของหลักทรัพยและปริมาณการซื้อขายมีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกันแลว ขนาดของหลักทรัพยและคาเบตาประมาณการจะมีความสัมพันธ เปนบวก อธิบาย

ไดวา ถาหลักทรัพยมีขนาดเล็กและมี ปริมาณการซื้อขาย ที่เบาบาง (Thin-Trading) ราคาหลักทรัพยจะไม

คอยเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาสั้นๆ คาเบตาประมาณการที่ไดจึงมีคา คอนขาง ตํ่า ซึ่งขัดกับผลการศึกษาของ 

Handa et at. (1989) ที่วาขนาดของหลักทรัพยและคาเบตาควรมี ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน 

(หลักทรัพยขนาดเล็กควรมีคาเบตาสูงกวาหลักทรัพยขนาดใหญ ) ดังน้ัน จึงสรุปไดวา หลักทรัพยที่มีขนาด

เล็ก (หรือหลักทรัพย Thin-Trading) ถาใชชวง Return interval ที่แคบ คาเบตาที่ประมาณการไดจะตํ่ากวา

ที่ควรจะเปน (Underestimated) เพราะฉะน้ัน จึงควรใชชวง Return interval ที่กวางขึ้น เชน เปนรายเดือน   

ขึ้นไป 
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2.2 Length of estimation period 

 

การศึกษาเกี่ยวกับผลของความแตกตางของ ชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลอัตราผลตอบแทน  

(Estimation period) ที่มีผลตอความไมเสถียรของคาเ บตาที่ไดจากการประมาณการดวยวิธี Time-series 

regression น้ัน Armitage (2005) ไดสรุปไววาสําหรับคาเบตาของหลักทรัพยตัวหน่ึงๆ  ถาใช Estimation 

period ในการประมาณคาเบตาที่แตกตางกัน คาเบตาที่ประมาณการไดก็จะแตกตางกัน โดยชวงระยะเวลาที่

เหมาะสมที่จะใชในการประมาณการควรจะเปนเทาใดน้ัน Baesel (1974) ไดทําการศึกษาโดยใชขอมูลอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยใน ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE) ในระหวางป ค .ศ. 1950 ถึง 1967 และ  

ทําการหาคาเบตาโดยใชอัตราผลตอบแทนเปนรายเดือนในแตละ ชวง Estimation period ตางๆ ต้ังแต 1, 2, 

4, 6 และ 9 ป ผลการศึกษาพบวา คาเบตาที่ประมาณการไดจะมีความเสถียรมากขึ้น เมื่อเพิ่มชวง  Estimation 

period ดังน้ันการประมาณการคาเบตาที่เหมาะสม จึงควรใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลอัตราผลตอบแทนที่

นาน 

แตอยางไรก็ตาม  Daves et al. (2000) และ Armitage (2005) พบวาชวงระยะเวลาที่นานเกินไป 

อาจทําใหคาเบตาของหลักทรัพยน้ันๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงได  ดังน้ัน ชวง Estimation period ที่เหมาะสมจึง

ขึ้นอยูกับการ การตองเลือก ระหวางความแมนยําและความเสี่ยงที่โครงสรางขอมูลของหลักทรัพยมีการ

เปลี่ยนแปลงไป  โดยถาชวงระยะเวลาในการ เก็บขอมูลยิ่งนาน จํานวนขอมูลก็ยิ่งมาก สงผลใหการ ประมาณ

การคาเบตาดวยวิธี Time-series regression มีความแมนยํามากยิ่งขึ้น คา S.E. of beta จะมีคาลดลง แตถาชวง

ระยะเวลา ในการ เก็บขอมูล น้ันนานเกินไป  ก็อาจมีความเสี่ยงที่โครงสรางของหลักทรัพยน้ัน อาจเกิดการ

เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ เปน ตน ซึ่ง

เหตุการณตางๆเหลาน้ีจะมีผลทําใหคาเบตาของหลักทรัพยน้ันเปลี่ยนแปลงไปและไมเสถียร  ดังน้ัน ชวง  

Estimation period ที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการประมาณการคาเบตา จึงควรเปนชวงระยะเวลาที่คาเบตา

ยังคงมีความเสถียรตลอดชวงระยะเวลาที่ประมาณการ 

 Daves et al. (2000) จึงไดทําการศึกษาเพื่อหาชวง  Estimation period ที่เหมาะสมที่จะใชในการ

เก็บขอมูลเพื่อ ประมาณการคาเบตาที่ไมนานจนเกินไป จนคาเบตาเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช ขอมูลอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก  (NYSE) ต้ังแตป ค .ศ. 1982 ถึง 1989 เพื่อคํานวณ

คาเบตาดวยวิธี Time-series regression ในแตละชวง Estimation period ตางๆโดยการขยับชวงระยะเวลา   

ไปเร่ือยๆทีละ1 ป เชน ค .ศ. 1989 (1 ป), ค.ศ. 1988- 1989 (2 ป), ค.ศ. 1987- 1989 (3 ป) ไปเร่ือยๆจนถึง ค .ศ. 

1982- 1989 (8 ป) และหาคาเฉลี่ยของ S.E. of beta (Mean S.E. of beta) ในแตละชวงระยะเวลา ผลการศึกษา

พบวา คา Mean S.E. of beta จะยิ่งลดลงเมื่อเพิ่มชวง Estimation period ใหนานขึ้น โดยสัดสวนการลดลง

ของคา Mean S.E. of beta ในแตละชวง Estimation period ตอสัดสวนการลดลงสูงสุด (Maximum 

reduction) มีคาสูงสุดในการใชชวงระยะเวลา  3 ป เพราะฉะน้ัน Daves et al. (2000) จึงใหขอสรุปวา ชวง
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ระยะเวลา ในการเก็บขอมูล ที่เหมาะสมที่สุดคือ  3 ป ซึ่งเปนชวงระยะเวลา ที่มีความสามารถในการลดคา 

Mean S.E. of beta ไดมากที่สุด 

นอกจากน้ี Daves et al. (2000) ยังไดทําการทดสอบ ถึงความไมเสถียรของคาเบตาของหลักทรัพย

เพื่อสนับสนุนผลการศึกษา ขางตนดวย โดยการใช Time-period dummy variable ในการทดสอบ ผลทีไ่ด

พบวามีจํานวนหลักทรัพย มากกวา 50% ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่ทําการทดสอบ มีคาเบตาที่เสถียร

ในชวง 3 ป 

 จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาปจจัยเร่ืองชวงเวลาที่ใชในการคํานวณอัตรา

ผลตอบแทน (Return interval) และชวงระยะเวลาที่ใชในกา รเก็บขอมูลอัตรา ผลตอบแทน  (Estimation 

period) น้ันมีความสําคัญ ตอการประมาณคาเบตาดวยวิธี Time-series regression และมีการทําการวิจัย  

กันมาอยางตอเน่ือง  โดยสวนมากจะเปนงานวิจัยที่ศึกษาโดยใช ขอมูลหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา   

จึงเปนที่นาสนใจวา สําหรับหลักทรัพย ที่อยู ในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย แลว  ชวงระยะเวลาที่

เหมาะสมในการประมาณคาเบตาดวยวิธี Time-series regression น้ัน ควรเปนเทาใด ถึงจะทําใหคาเบตา  

ที่ไดเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด และมีความเสถียรเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนตอไป 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะทําการศึกษาถึงการใชชวง Return interval และ Estimation period ที่แตกตาง

กัน วาสงผลอยางไรตอการประมาณคาเบตาดวยวิธี Time-series regressionโดยจะแบงชวง Return interval 

ตางๆ ออกเปน 4 ชวง คือ รายวัน (Daily), รายสัปดาห (Weekly), ราย 2 สัปดาห (Bi-weekly) และรายเดือน 

(Monthly) และแบงชวง Estimation period ออกเปน 7 ชวงระยะเวลา คือ 1 ป, 2 ป ไปจนถึง 7 ป จากน้ัน

จึงทําการหาชวง Return interval และ Estimation period ที่เหมาะสมที่ควรจะใชในการประมาณคาเบตา 

เพื่อใหคาเบตาที่ไดมีความถูกตองและแมนยํามากที่สุด  นอกจากน้ี ยังไดมีการแบงกลุมหลักทรัพยที่ใชใน

การศึกษาออกเปน 2 กลุม ตามขนาดมูลคาตลาดของหลักทรัพย  (Market capitalization) เพื่อศึกษา

เพิ่มเติมถึงผลกระทบของขนาดของหลักทรัพยที่แตกตางกัน วามีผลอยางไรตอการประมาณการคาเบตาดวย  
 

3.1  ขอมูลและอัตราผลตอบแทน 

ใชขอมูลดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET index) และราคาหลักทรัพย เฉพาะ  

หุนสามัญที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) จํานวน 100 หลักทรัพย  ยอนหลังเปนรายวัน

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยแบงหลักทรัพยเปน 2 กลุม ตาม

ขนาดมูลคาตลาดของหลักทรัพย  (Market capitalization) คือ กลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดขนาดใหญ

ที่สุดในตลาด  (Large market capitalization) จํานวน 50 หลักทรัพย และกลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาด

ขนาดเล็กที่สุดในตลาด (Small market capitalization) จํานวน 50 หลักทรัพย และนํามาหาอัตราผลตอบแทน

โดยแบงเปน 4 ชวง Return interval ดังสมการ 
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    =           (สมการที่ 1) 

 

โดย    คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในชวงเวลา t 

              คือ ราคาหลักทรัพย ณ เวลา t 

           คือ ราคาหลักทรัพย ณ เวลา t-1 
 

-  อัตราผลตอบแทนรายวัน (Daily return) 

-  อัตราผลตอบแทนรายสัปดาห (Weekly return) ใชราคาหลักทรัพยในวันพุธ 

-   อัตราผลตอบแทนราย 2 สัปดาห (Bi-weekly return) ใชราคาหลักทรัพยในวันพุธของทุก 2 สัปดาห 

-   อัตราผลตอบแทนรายเดือน (Monthly return) ใชราคาหลักทรัพยในวันทําการสุดทายของเดือน 
 

3.2  การประมาณคาเบตา 

ทําการหาคาเบตาของหลักทรัพยแตละตัวดวยวิธีการ  Run regression ระหวางอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนของตลาด โด ยใชชวง Estimation period ทั้ง 7 ชวงระยะเวลา ต้ังแต 

1 ป, 2 ป ไปจนถึง 7 ป และในแตละชวง  Estimation period จะใชวิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทน ที่

แตกตางกัน 4 แบบ คือ รายวัน (Daily), รายสัปดาห (Weekly), ราย 2 สัปดาห (Bi-weekly) และรายเดือน 

(Monthly) ซึ่งในกา รศึกษาคร้ังน้ีกําหนดใหใชดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 

index) เปนตัวแทนในการหาอัตราผลตอบแทนของตลาด ดังสมการ 
 

   =     +    +        (สมการที่ 2) 
 

 โดย     คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย I ในชวงเวลา t 

           คือ อัตราผลตอบแทนของ SET index ในชวงเวลา t 

                 คือ คาคงที่ หรือคาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย I ที่ไมมีความสัมพันธกับอัตรา 

                 ผลตอบแทนของตลาด 

               คือ คาเบตาของหลักทรัพย i 

       คือ คาความคลาดเคลื่อน หรือ สวนที่ไมสามารถอธิบายไดดวยสมการ 

 โดยหลักทรัพยตัวหน่ึงๆจะมีคาเบตาที่ประมาณการไดที่แตกตางกันทั้งหมด 28 คา ดังน้ี 

-  คาเบตาของ ชวง Estimation period 1 ป ทั้ง 4 คา โดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนแบบรายวัน,   

รายสัปดาห, ราย 2 สัปดาห และรายเดือนของขอมูลในชวงป พ.ศ. 2555  

-   คาเบตาของชวง Estimation period 2 ป ทั้ง 4 คาโดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนแบบรายวัน,    

รายสัปดาห, ราย 2 สัปดาห และรายเดือนของขอมูลในชวงป พ.ศ. 2554 ถึง ป พ.ศ. 2555 

    และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆทีละชวง Estimation period 1 ปจนถึง 
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-   คาเบตาของชวง Estimation period 7 ป ทั้ง 4 คาโดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนแบบรายวัน, 

รายสัปดาห, ราย 2 สัปดาห และรายเดือนของขอมูลในชวงป พ.ศ. 2549 ถึง ป พ.ศ. 2555 
 

3.3  คาเบตาในชวงระยะเวลาตางๆ และผลของ Size effect 

เปนขั้นตอนการแสดงคาเบตาที่ประมาณการไดจากชวง Return interval และ Estimation period  

ตาง  ๆวามีความแตกตางกันหรือไม และพิจารณาคาเบตาของ กลุมหลักทรัพยขนาดแตกตางกัน ทั้ง 2 กลุม วา

แตกตางกันอยางไร 

จากการแบงหลักทรัพยออกเปน 2 กลุมตามขนาดมูลคาตลาดของหลักทรัพย คือ กลุมหลักทรัพยที่มี

มูลคาตลาดขนาดใหญ (Large market capitalization) และกลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดขนาดเล็ก (Small 

market capitalization) ใหทําการหาคาเฉลี่ย คาเบตา (Mean beta) ของหลักทรัพยในแตละกลุม โดยแบง

ตามแตละชวง Estimation period และชวง Return interval ตามสมการ 
 

Mean Beta   =          (สมการที่ 3) 
 

จากน้ันจึงพิจารณาคาเฉลี่ยเบตา (Mean beta) ของทั้ง 2 กลุมในทุกชวง Estimation period และ

ชวง Return interval เดียวกัน วาคาเบตาของกลุมหลักทรัพยขนาดเล็กมีคาตํ่ากวา (Underestimated) เมื่อ

เทียบกับคาเบตาของกลุมหลักทรัพยขนาดใหญจริงหรือไม เพื่อทดสอบถึงผลของ Size effect วาเกิดขึ้นกับ

หลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยหรือไม 
 

3.4  การศึกษาชวง Return interval ท่ีเหมาะสม 

โดยการใชคาเฉลี่ยของคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเบตาประมาณการ (Mean standard error 

of the estimated beta: Mean ) ของกลุมหลักทรัพยใน แตละชวง Return interval มาเปรียบเทียบกัน 

เพื่อวัดความแมนยําของคาเบตาที่ประมาณ การไดจากสมการ Regression โดยชวง Return interval ที่มี

ความเหมาะสมที่สุดควรเปนชวงที่มีคา Mean S.E. of beta นอยที่สุด  

คา S.E. of beta ของหลักทรัพยแตละตัวสามารถคํานวณไดจากสมการ 
 

   =      x         (สมการที่ 4) 

 

โดย    คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเบตาประมาณการ (S.E. of beta) 

          คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาความคลาดเคลื่อน (Standard deviation of error) 

            คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาด (Standard deviation  
   of market return) 
        n    คือ จํานวนขอมูลที่ใชในการประมาณการ 

จากน้ันใหทําการหาคาเฉลี่ย ของคา S.E. of beta (Mean S.E. of beta) ของหลักทรัพยในแตละ

กลุม โดยแบงตามแตละชวง Estimation period และชวง Return interval ตางๆ 
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เมื่อพิจารณาจากสมการที่  4 ถากําหนดใหใชชวง  Estimation period เดียวกัน และพิจารณาเฉพาะ

ผลจากความแตกตางของ ชวง Return interval ตางๆแลว ถาชวง Return interval ยิ่งแคบ จํานวนขอมูล    

ที่ใชในการประมาณการ (n) ก็ยิ่งมาก สงผลทําใหคา S.E. of beta ที่คํานวณไดมีคาลดลง คาเบตาที่ประมาณการ

ไดมีความแมนยํามากขึ้น แตการใชชวง Return interval ที่ยิ่งแคบน้ันก็จะยิ่งทํา ใหขอมูลอัตราผลตอบแทน   

มีคารบกวน  (Noise) ที่เพิ่มมากขึ้น เชน อาจมีขอมูลที่มีลักษณะเปน Outliner มากขึ้น สงผลใหคา  

เพิ่มขึ้น ทําใหคา S.E. of beta ที่คํานวณไดมีคาสูงขึ้น ซึ่งทําใหคาเบตาที่ประมาณการไดมีความแมนยําลดลง 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการจะหาชวง Return interval ที่เหมาะสมที่ทําใหไดคา S.E. of beta นอย

ที่สุดน้ัน จะตองมีการ Trade-off กัน ระหวางการลดชวง Return interval ใหแคบลงเพื่อเพิ่มจํานวนขอมูล 

(n) และการเพิ่มชวง Return interval ใหกวางขึ้น เพื่อลด Noise ที่เกิดขึ้นกับขอมูล ดังน้ัน จึงตองทําการ

คํานวณคา S.E. of beta ในแตละชวง Return interval ตางๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันวาคา S.E. of beta 

จะนอยที่สุดในชวง Return interval เทาใด 
 

3.5 ศึกษาชวง Estimation period ท่ีเหมาะสม 
 

จากสมการที่ 4 จะสังเกตไดวา ถากําหนดใหใชชวง Return interval เดียวกัน และพิจารณาเฉพาะ

ผลจากความแตกตางของชวง Estimation period แลว ถาเพิ่มชวง Estimation period ใหนานขึ้น จํานวน

ขอมูลที่ใชในการประมาณการ (n) ก็จะยิ่งมาก สงผลใหคา S.E. of beta ที่คํานวณไดมีค าลดลง คาเบตาที่

ประมาณการไดจะมีความแมนยํามากขึ้น แตการใชชวง Estimation period ที่นานเกินไป ก็อาจมีความเสี่ยงที่

โครงสรางของหลักทรัพยน้ันอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน , การแตกหุน 

หรือ การควบรวมกิจการ เปนตน ซึ่งเหตุการณตางๆเหลาน้ีจะมีผลทําใหคาเบตาของหลักทรัพยน้ัน

เปลี่ยนแปลงไปและไมเสถียร ดังน้ัน ชวง  Estimation period ที่เหมาะสม จึงควรเปนชวงระ ยะเวลาที่        

คาเบตายังคงมีความเสถียรตลอดระยะเวลาที่ประมาณการ และเปนชวงระยะเวลาที่มีความสามารถในการลด

คา S.E. of beta ไดมากที่สุด ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่อางอิงจากงานวิจัยของ Daves et al. (2000) 

โดยความสามารถในการลดคา S.E. of beta สามารถหาไดจากเปอรเซ็นตการลดลงของคา S.E. of 

beta ในการเพิ่มแตละชวงป ตอการลดลงของคา S.E. of beta ที่มากที่สุด (Maximum reduction) 
 

 

Capacity of reduction in    =     

 

        (สมการที่ 5) 
 

 

3.6 การทดสอบความไมเสถียรของคาเบตา (Tests for non-stationarity in beta) 

การศึกษาในขั้นตอนน้ี เปนการศึกษาเพื่อแสดงผลสนับสนุนชวง Estimation period ที่เหมาะสมที่

เปนผลการศึกษาจากขอ 4.5  
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สําหรับกรณีที่โครงสรางของหลักทรัพ ยน้ันๆไมเกิดการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาเบตาโดย

การใชชวง  Estimation period ยิ่งนาน จะยิ่งทําใหคาเบตาประมาณการที่ไดมีความแมนยํามากขึ้นจริง แต

ในความเปนจริงแลว หลักทรัพยจํานวนมากในตลาดมักมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (Structural change) 

เพื่อความอยูร อดทางธุรกิจอยูตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณตางๆน้ีจะมีผลทําใหคาเบตาที่คํานวณไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและไมเสถียรตลอดชวงระยะเวลาที่ทําการประมาณการ ดังน้ัน การใชชวง  Estimation period 

ที่นานเกินไปจนโครงสรางของหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลง อาจทําใหคาเบตาที่ประมาณการไดเปนคาเบตา

ที่ไมเหมาะสมกับการนําไปใช 

ดังน้ัน ในการทดสอบหาชวง Estimation period ที่เหมาะสม จะใชวิธีการทดสอบความไมเสถียร

ของคาเบตาโดยใช Time-period dummy variable โดยชวง Estimation period ที่เหมาะสมที่เปนผลการ 

ศึกษาจากขอ 4.5 ควรจะเปนชวงระยะเว ลาที่มี สัดสวน ของหลักท รัพยที่คาเบตามีความไมเสถียร อยูเปน

จํานวนนอยที่สุด 

วิธีการทดสอบความไมเสถียรของคาเบตา โดยใช Time-period dummy variable มีดังน้ี 

(กําหนดใหใชวิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทนในชวง Return interval ที่เหมาะสมที่เปนผลการศึกษา

จากขอ 4.4 เทาน้ัน) 
 

1) ทดสอบวาคาเบตาของแตละหลักทรัพยมี ความเสถียรในชวงการใช Estimation period 2 ป

หรือไม โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเบตาของป พ.ศ. 2555 และคาเบตาของป พ.ศ.2554  
 

   =     +    +     +      +     
 

(สมการที่ 6) 
 

โดย     คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในชวงป พ.ศ. 2554 ถึง 2555 

           คือ อัตราผลตอบแทนของ SET index ในชวงป พ.ศ. 2554 ถึง 2555 

                คือ คา intercept ของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2555 

                คือ คาเบตาของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2555 

               คือ คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการในชวงป พ.ศ. 2554 ถึง 2555 

                 คือ Dummy variable ( = 1 แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i 

                 ในป พ.ศ. 2554, = 0 แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในปอ่ืนๆ 

               คือ คาความแตกตางระหวางคา intercept ของป พ.ศ. 2555 และปอ่ืนๆ 

               คือ คาความแตกตางระหวางคาเบตาของป พ.ศ.  2555 และคาเบตาของปอ่ืน  ๆ
 

พิจารณาจากสมการที่ 6 จะพบวา 
 

-    ถา    = 1  จะได    =  +     +   +     +    
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-    ถา    = 0  จะได    =                          +                      +   
 

เน่ืองจาก    = 1  แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2554  และ = 0 

แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2555 ดังน้ัน คาเบตาของป  พ.ศ.2555 และ คาเบตา

ของป พ.ศ.2554 จะแตกตางกันหรือไมขึ้นอยูกับคา  วาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคั ญหรือไม ซึ่ง

จะตองทําการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชคา t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%โดยมีสมมติฐานในการ

ทดสอบ ดังน้ี 
 

 :       =    0 

 :         ≠    0 
 

กรณียอมรับ  หมายความวา คาเบตาของป พ.ศ. 2554 และคาเบตาของป พ.ศ. 2555 ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ น่ันคือ คาเบตาไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวง Estimation period 2 ป (2554-2555) 

กรณีปฏิเสธ  หมายความวา คาเบตาของป พ.ศ. 2554 และคาเบตาของป พ.ศ. 2555 แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ น่ันคือ คาเบตามีการเปลี่ยนแปลงในชวง Estimation period 2 ป (2554-2555) 

ทําการทดสอบในขั้นตอนน้ีกับหลักทรัพยทั้งหมดและคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่คาเบตายังคงไมมี

การเปลี่ยนแปลงในชวง Estimation period 2 ป มาทําการทดสอบในขั้นตอไป 
  

2)  ทดสอบวาคาเบตาของแตละหลักทรัพยมีความเสถียรในชวงการใช  Estimation period 3 ป

หรือไม โดยการ ทดสอบความแตกตางระหวางคาเบตาของป  พ.ศ.2554 ถึง 2555  และคาเบตาของป พ.ศ. 

2553 

วิธีการทดสอบมีลักษณะเชนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1) แตเปลี่ยน Dummy variable เปน  

ตามสมการ 
 

   =      +      +    +     +    
          

(สมการที่ 7) 

 

โดย     คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในชวงป พ.ศ. 2553 ถึง 2555 

            คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในชวงป พ.ศ. 2553 ถึง 2555 

                 คือ คา intercept ของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2554 ถึง 2555 

              คือ คาเบตาของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2554 ถึง 2555 

              คือ คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ ในชวงป พ.ศ. 2553 ถึง 2555 

             คือ Dummy variable ( = 1 แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i 

              ในปพ.ศ. 2553, = 0 แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในปอ่ืนๆ) 

            คือ คาความแตกตางระหวางคา intercept ของป พ.ศ.2553 และปอ่ืนๆ 
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               คือ คาความแตกตางระหวางคาเบตาของป พ.ศ. 2553 และคาเบตาของปอ่ืน  ๆ
 

พิจารณาจากสมการที่ 7จะพบวา 
 

-   ถา     = 1   จะได     = +   +    +   

-   ถา     = 0    จะได      =                        +                     +   
 

เน่ืองจาก  = 1  แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย  i ในป พ.ศ. 2553 และ = 0 

แทนขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในป พ.ศ. 2554 ถึง 2555 ดังน้ัน คาเบตาของป พ.ศ. 2553 และ 

คาเบตาของป พ .ศ. 2554 ถึง 2555 จะแตกตางกันหรือไม ขึ้นอยูกับคา  วาแตกตางจากศูนยอยางมี

นัยสําคัญหรือไม ซึ่งจะตองทําการทดสอบสมมติฐานโดยการใชคา t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดย

มีสมมติฐานในการทดสอบ ดังน้ี 
 

  :        =    0 

   :        ≠     0 
 

กรณียอมรับ  หมายความวา คาเบตาของป พ .ศ. 2553 และคาเบตาของป พ .ศ. 2554  ถึง 2555 ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ น่ันคือ คาเบตาไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวง  Estimation period 3 ป (2553-

2555) 

กรณีปฏิเสธ  หมายความวา คาเบตาของป พ.ศ. 2553 และคาเบตาของป พ .ศ. 2554 ถึง 2555 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ น่ันคือ คาเบตามีการเปลี่ยนแปลงในชวง Estimation period 3 ป (2553-2555) 

ทําการทดสอบในขั้นตอนน้ีกับหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมด และคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่คาเบตา

ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวง Estimation period 3 ป มาทําการทดสอบในขั้นตอไป 

3)  ทําการทดสอบในลักษณะเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1) และ 2) ไปเร่ือยๆโดยขยับเพิ่มชวง Estimation 

period ในการทดสอบขึ้นทีละ 1 ป และเปลี่ยน Dummy variable ในสมการ คือ , ,  

และ  ตามลําดับ 

4)  สรุปจํานวนหลักทรัพยที่คาเบตามีการเปลี่ยนแปลงในแตละชวง  Estimation period และนํามา

คิดเปนเปอรเซ็นตตอจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่ทําการทดสอบในชวง  Estimation period น้ัน โดยชวง 

Estimation period ที่มีความเหมาะสมที่ไดจากผลการศึกษาในขอ 4.5 ควรเปนชวงที่มีจํานวนหลักทรัพยที่

คาเบตามีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนสัดสวนที่นอยที่สุด 
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