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บทคัดย่อ
การศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน้ กู้ภาคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยป จั จัย ที่นํ า มาศึก ษา ได้แ ก่ อัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากประจํา อัต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปริมาณเงินในความหมายกว้าง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจ เป็ น
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ซึง่ ใช้ขอ้ มูลรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาทีท่ ําการศึกษา เริม่ ตัง้ แต่ เดือนมกราคม
2548 ถึง เดือนธันวาคม 2552 เป็ นจํานวน 60 เดือน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
โดยวิธปี ระมาณค่ากําลังสองน้อยทีส่ ดุ
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และปจั จัยทีม่ ี
ระดับ ความเชื่อมันร้
่ อ ยละ 95 ได้แก่ ดัช นี ราคาหุ้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศ
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ทางตรงข้ามกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน้ กู้ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ แต่ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ส่วนปจั จัยที่ไม่มผี ลต่อปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน้ กู้ภาคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ แ ก่ อัต ราดอกเบี้ ย เงิน ฝากประจํ า ปริม าณเงิน ใน
ความหมายกว้าง และดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย

บทนํา
ในปจั จุบนั การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชนในประเทศไทย ได้มกี าร
พัฒนาเพิม่ ขึน้ จากในอดีตเป็ นอย่างมาก เนื่องจากได้รบั การสนับสนุ น และผลักดันอย่างจริงจัง
จากทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการระดม
ทุ น โดยการออกตราสารหนี้ ซึ่งเป็ น ทางเลือ กในการระดมทุ น อีก ช่องทาง และนัก ลงทุ น ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นการเพิม่ ทางเลือกในการลงทุนอีกทางหนึ่ง โดยนัก
ลงทุนยังสามารถเลือกตราสารในการลงทุนตามระดับของความเสีย่ งทีต่ นเองประสงค์ ซึง่ หากไม่
ประสงค์แ บกรับ ความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนจากการลงทุ น มากกว่าการฝากเงิน กับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่ปราศจากความเสีย่ งด้านการ
ผิดนัดชําระดอกเบี้ยและเงินต้น แต่สําหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นก็จะ
เลือกลงทุนในหุน้ กู้ภาคเอกชน เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล และมีเครื่องมือ
วัดความเสีย่ งให้กบั ผูล้ งทุน คือ การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผู้
ออกตราสาร
หุน้ กูภ้ าคเอกชนจึงถือเป็ นทางเลือกในการลงทุนทีส่ าํ คัญในตลาดตราสารหนี้ ช่วยทําให้
นักลงทุนมีทางเลือกในการออมเงินมากขึน้ ทัง้ นี้การลงทุนในหุน้ กูภ้ าคเอกชนยังให้ผลตอบแทน
ที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ และมีความผันผวนของราคาตราสารน้ อยกว่าการ
ลงทุนในหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ความเสีย่ งตํ่ากว่าการลงทุนในทางเลือกอื่นที่ขาด
ความสมํ่าเสมอในกระแสเงินสดทีน่ ักลงทุนจะได้รบั ซึ่งเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่นัก
ลงทุนในการบริหารการลงทุน ดังนัน้ จึงเป็ นที่มาของการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อปริมาณการซื้อ
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ขายสุท ธิของหุ้น กู้ภ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ แห่งประเทศไทย เพื่อนํ าไปใช้เป็ น ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ กูภ้ าคเอกชนต่อไป

นิยามศัพท์
ปริ มาณการซื้อขายสุทธิ ของหุ้นกู้ภาคเอกชน หมายถึง ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการ
ซือ้ สุทธิ และ มูลค่าการขายสุทธิ ของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุน ณ เวลา
หนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจํา คือ ผลตอบแทนทีธ่ นาคารหรือสถาบันการเงินให้กบั ผู้
เป็ นเจ้าของเงินที่กําหนดระยะเวลาของการฝากไว้แน่ นอน โดยหากผูเ้ ป็ นเจ้าของเงินถอนก่อน
ครบกําหนด จะได้ผลตอบแทนน้อย หรือไม่ได้เลย ซึ่งจะศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6
เดือ น ณ วัน สิ้น เดือ น สําหรับ ลูก ค้าทัว่ ไป คิด จากธนาคารพาณิ ช ย์ 5 แห่ ง ได้แ ก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารกสิก รไทย และ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
อัตราแลกเปลี่ ยนระหว่างเงิ นบาทกับ เงิ นดอลลาร์สหรัฐ หมายถึง อัตราที่เทียบ
ระหว่างค่าเงินสกุลบาทกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็คอื จํานวนของเงินตราสกุลเงินบาท
เพื่อแลกกับเงินจํานวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
มีค่าลดลง ก็คือ การที่เงินสกุ ลบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินบาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเพิม่ ขึ้น ก็คือ การที่เงินสกุลบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ
ดัช นี ราคาหุ้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET Index) หมายถึง ดัช นี ท่ี
สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นการคํานวณแบบถ่วงนํ้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization
Weighted) ซึ่ง คํ า นวณโดยใช้หุ้น สามัญ จดทะเบีย นทุ ก หลัก ทรัพ ย์ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET Index) แสดงมูล ค่าเฉลี่ย ของหุ้น สามัญ ทัง้ หมดในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ณ วันปจั จุบนั เทียบกับมูลค่าเฉลีย่ ของหุน้ ดังกล่าว ณ วันฐาน (30 เมษายน 2518)
ซึง่ เป็ นวันเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีคา่ ดัชนีเริม่ ต้นอยูท่ ่ี 100 จุด
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ปริ มาณเงิ นในความหมายกว้าง (M2) หมายถึง ธนบัตร เหรียญ ในมือประชาชน (ไม่
รวมธนาคารพาณิชย์) เงินฝากเผื่อเรียกของภาคเอกชน (ไม่รวมเงินทีอ่ ยูใ่ นมือของธนาคารกลาง
และกระทรวงการคลัง) เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย์ของภาคเอกชน (รวมรัฐวิสาหกิจ)
ทีฝ่ ากไว้ทธ่ี นาคารพาณิชย์
ดัช นี การลงทุ น ภาคเอกชน (Private Investment Index) หมายถึง ดัช นี ท่ีใช้เป็ น
เครือ่ งชีว้ ดั ทิศทางความเคลื่อนไหวของการลงทุนภาคเอกชน ซึง่ คํานวณได้จากการเปลีย่ นแปลง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ได้แก่ เนื้อทีก่ ่อสร้างได้รบั อนุ ญาต
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณจําหน่ายซีเมนต์ ปริมาณการจําหน่ายสังกะสี สินเชื่อสาขาอุตสาหกรรม
และก่อสร้างของธนาคารพาณิชย์ ปริมาณสินค้าทุนนํ าเข้า การขออนุ ญาตเกี่ยวกับโรงงานจาก
กระทรวงอุต สาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิ ชย์ การส่งเสริมการลงทุ นของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดัชนี พ้องเศรษฐกิ จ (Coincident Economic Index) หมายถึง ดัชนีในรูปแบบของ
การนําดัชนีชว้ี ดั เศรษฐกิจหลาย ๆ ดัชนีมาผสมกันจนเป็ น Composite Index โดยที่ CEI นัน้ จะ
บอกภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั ซึง่ ประกอบด้วยดัชนีต่างๆ ดังนี้ 1.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
2.การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ 3.ปริมาณเงินฝากกระแสรายวัน 4.มูลค่าการนําเข้า 5.ปริมาณการ
จําหน่ายรถยนต์

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ จําเป็ นต้องมีความรูพ้ น้ื ฐาน และแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นแนวทางในการศึกษา
และเพิม่ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง โดยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมีดงั นี้
- ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีความต้องการถือเงินของฟรีดแมน ทฤษฎีอุปสงค์
และอุปทานความต้องการเงินกู้ และทฤษฎีความเสมอภาคแห่งอํานาจซือ้
- บทความทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ บทความของ สุชาติ ธนฐิตพิ นั ธ์ (2553) และภัทราภรณ์
พัชรศักดาธร (2553)
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- งานวิจยั ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ งานวิจยั ของ เบญจพล สุท ธิว์ นิ ช (2546) ถาวร จิต ร
ประเสริฐพร (2546) ณพล หงสกุลวสุ (2550) พีรพัฒน์ สมบูรณ์ (2552) และ อารี
รัตน์ แสงสุรยี ว์ ชั ชรา (2552)

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานศึกษานี้ คือ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ (VAL) โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมดจะมีร ะยะเวลาในการศึก ษาตัง้ แต่ เดือ นมกราคม
พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้ กับปจั จัยต่างๆ ทัง้ หมด 6 ปจั จัย โดยใช้วธิ กี ารสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple Regressions)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดงั นี้
ตัวแปรตาม คือ ปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL)
ตัวแปรต้น ทีน่ ํามาใช้ศกึ ษา มีดงั นี้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา (INT) อัตราแลกเปลีย่ น
ระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ปริมาณเงินในความหมายกว้าง (M2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดัชนีพอ้ ง
เศรษฐกิจ (CEI)
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ตารางสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้
กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL)
ตัวแปรอิ สระ

สัญลักษณ์

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริมาณเงินในความหมายกว้าง
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจ

INT
EXC
SET
M2
PII
CEI

ทิ ศทาง
ความสัมพันธ์
+
+
+

ผลการคํานวณจากการแก้ไขปญั หา Autocorrelation โดยการเพิม่ AR(1) จะได้สมการ
ดังนี้
VAL = 101267.9 + 726.570 INT - 744.925 EXC - 10.630 SET - 1.803 M2 - 218.384 PII
(3.126)
(1.601)
- 68.478 CEI
(-0.193)

(-3.208)***

(-2.091)**

(-1.603)

(-2.404)**

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปได้วา่ การใช้สถิตทิ ดสอบ F-Test ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของทัง้ สมการ ผลการคํานวณจะได้คา่ F = 6.262 และได้คา่ Sig = 0.000026
ซึง่ ค่า Sig ทีค่ าํ นวณได้นนั ้ น้อยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฎิเสธ สมมติฐานหลัก H0 : ตัวแปรอิสระ
ทุกตัวไม่มอี ทิ ธิพลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
ทดสอบปญั หา Autocorrelation โดยใช้สถิตทิ ดสอบของ Durbin-Watson ไม่เกิดปญั หา
Autocorrelation ทัง้ ด้าน Positive และ Negative
จากข้อมูล ต่ าง ๆ ที่คํานวณมาได้ สามารถสรุป ได้ว่า ตัว แปรต่ าง ๆ ที่อยู่ในสมการ
สามารถอธิบายถึงปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน้ กู้ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ได้
ร้อยละ 46.22 โดยตัวแปรที่มนี ัยสําคัญมีทงั ้ หมด 3 ตัวแปร โดย ตัวแปรที่ผ่านระดับนัยสําคัญ
0.01 มี 1 ตัวแปร คือ อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXC) และตัวแปร
ที่มรี ะดับนัยสําคัญ 0.05 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนี ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7

(SET) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึ่งทัง้ 3 ตัวแปรมีความส้มพันธ์กบั ปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศทางตรงข้าม ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่มี
นั ย สํ า คัญ ทัง้ หมด 3 ตัว แปร ได้ แ ก่ อัต ราดอกเบี้ ย เงิน ฝากประจํ า (INT) ปริม าณเงิน ใน
ความหมายกว้าง (M2) และดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจ (CEI) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ ์ของแต่
ละตัวแปรทีม่ นี ยั สําคัญได้ดงั นี้
อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXC) มีค่าสัมประสิทธิ ์
เท่ากับ -744.925 สามารถอธิบายได้ว่า หากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์
สหรัฐ เปลีย่ นแปลงไป 1 บาท จะทําให้ปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ เปลีย่ นแปลงไป 744.925 ล้านบาท ในทิศทางตรงข้ามกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้
ไว้
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ
-10.630 สามารถอธิบายได้วา่ หากราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลีย่ นแปลงไป 1
จุด จะทําให้ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน้ กู้ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ เปลี่ยนแปลงไป
10.630 ล้านบาท ในทิศทางตรงข้ามกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -218.384 สามารถ
อธิบายได้ว่า หากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เปลีย่ นแปลงไป 1 จุด จะทําให้ปริมาณการซือ้ ขาย
สุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ เปลีย่ นแปลงไป 218.384 ล้านบาท ในทิศทางตรง
ข้าม ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 99 ได้แก่ อัตราแลกเปลีย่ น
ระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXC) และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้
กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้แก่ ดัชนี
ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึง่ อัตรา
แลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXC) และดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย (SET) มีทศิ ทางความสัมพันธ์ตรงข้ามกับปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กู้
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) กล่าวคือ เมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐสูงขึน้ หรือเงินบาทอ่อนค่าลง
จะส่งผลให้ปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กู้
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ลดลง เช่นเดียวกับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) เมือ่ ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสูงขึน้ จะส่งผลให้ปริมาณการซือ้
ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ลดลง เป็ นไปตามสมมติฐาน แต่ดชั นีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) เป็ นปจั จัยทีม่ ที ศิ ทางความสัมพันธ์ตรงข้ามกับปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้
กูภ้ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) แต่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมือ่ ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวเพิม่ ขึน้
จะส่งผลให้ปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ลดลง ส่วนปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อปริมาณการซือ้ ขายสุทธิของหุน้ กูภ้ าคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ (VAL) อย่างไม่มนี ยั สําคัญ ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา (INT)
ปริมาณเงินในความหมายกว้าง (M2) และดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจ (CEI)
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ นี้
1. จากผลการศึกษา นักลงทุนทีส่ นใจลงทุนในหุน้ กูภ้ าคเอกชนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ กูภ้ าคเอกชน และ ภาคธุรกิจสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจสําหรับช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการออกหุน้ กูภ้ าคเอกชน เพื่อให้
สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ โดยปจั จัยที่ควรคํานึงถึง คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน
บาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ดัช นี การลงทุ น ภาคเอกชน (PII) ซึ่งป จั จัยดังกล่าวมีผลต่ อปริมาณการซื้อขายสุท ธิข องหุ้น กู้
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนและภาคธุรกิจควรนํ าปจั จัยในด้าน
อื่น ๆ เข้ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย
2. ช่วงระยะเวลาในการศึกษาครัง้ นี้ครอบคลุมภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน คือ ช่วง
พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550 เป็ นช่วงที่ภ าวะเศรษฐกิจดี แต่ ในช่วง พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552 การ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนในภาวะการเงินของโลก ทํา
ให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานของผูว้ จิ ยั ทีน่ ํามาเปรียบเทียบ
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาควรเพิม่ ชุดข้อมูลทีใ่ ช้ศกึ ษาให้มากขึน้ ทําให้ช่วงระยะเวลาทีท่ าํ การศึกษา
มีความกว้างมากขึน้ ซึง่ อาจจะทําให้ผลการศึกษาทีไ่ ด้ สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั และ
มีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
2. ในการศึกษาควรทําการแบ่งช่วงระยะเวลาที่ศกึ ษาออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อน และ
หลัง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปจั จัยทีน่ ํ ามาศึกษาว่าเป็ นอย่างไร
ในแต่ละสภาพเศรษฐกิจ
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