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บทคัดย่อ
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(INT) อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ข้อมูลที่ใช้เป็น
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อข ายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SV)
โดยมีทศิ ทางเดียวกับสมมติฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99%
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การที่ เศรษฐกิจ ของประเทศจะ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง นั้น สิ่ง ที่มีบทบาท สาคัญ คือ
เงินทุน ซึ่ง ตลาดทุน ถือว่าเป็นสื่อกลางในการจัดสรรเงินทุนให้แก่ ผู้ที่ต้องการลงทุน กับ ผู้ที่
ต้องการระดมเงินทุน การระดมเงินทุ นนั้นเพื่อนา ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การขยาย
กิจการ ของภาค เอกชน หรือ การพัฒนา การสาธารณูปโภค ของภาครัฐบาล โดยผู้ที่ต้องการ
เงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ในตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุ
ริมสิทธิ์ หน่วยลงทุนกองทุนรวม หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือใบสาคัญ แสดงสิทธิ เพื่อขายให้กับ
นักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะ เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของกาไรจาก
ส่วนต่างของการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ย เงินปันผล และที่สาคัญอีกประการ คือ ผู้
ลงทุนจะมีบทบาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒน าตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันที่มีบทบาทสาคัญในการระดมเงินทุน ที่มี
หน้าที่ให้การเสริมสร้างสภาพคล่อง ให้แก่หลักทรัพย์ มีการซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้า ของ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ ว่าจะสามารถขายหลักทรัพย์นั้น ได้เมื่อต้องการ ขายคืน
เปลี่ยนเป็นเงินสด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก คือ บริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร์ (Broker) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใ บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึง่ มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัท
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ส่วนที่สอง คือ หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed
Securities) เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจากัดมหาชนที่เข้าจดทะเบียน และทาการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั้งหลั กทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนผู้ออก
หลักทรัพย์นั้น จะต้องมีคุ ณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด ส่วนที่
สาม คือ นักลงทุน ( Investor ) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด โดยนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอาจเป็นประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การลงทุน ในหลักทรัพย์ นักลงทุนจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆที่มีผลในการกาหนด
มูลค่า และราคาของหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีหลักเกณฑ์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน
ที่สาคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อย่างดีเพียงพอ โดยปัจจัยพื้นฐาน
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ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานขอ งบริษัท การวิเคราะห์ ในแต่ละส่วน เพื่อนาไปสู่การคาดการณ์ผล
การดาเนินงานของบริษัทในอนาคต และนักลงทุนจะต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย
อัตราเงินปันผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้จาแนกกลุ่มนักลงทุนเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
กลุ่ม นักลงทุน สถาบันในประเทศ กลุ่มนักลงทุน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ กลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศ และกลุ่มนักลงทุน ทั่วไป ในประเทศ หรือที่เรียกว่า นักลงทุนรายย่อ ย ซึ่ง เมื่อ
พิจารณาจากมูลค่าการซื้ อหลักทรัพย์ ในตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จากตารางที่ 1
พบว่า มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย มีสัดส่วนที่สูง เกินกึ่งหนึ่งของมูลค่าการซื้อ
หลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที1่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย(หน่วย:ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อ

มูลค่าการซื้อ

สัดส่วนของมูลค่า

ดัชนีราคา

ของนักลงทุน

ของตลาดหลักทรัพย์

การซื้อของ

ณ

รายย่อย

รวม

รายย่อยต่อตลาดรวม

สิน้ ปี

2546

3,552,082.79

4,670,281.49

76.06

772.15

2547

3,536,407.36

5,024,399.25

70.38

668.10

2548

2,453,572.51

4,031,240.02

60.86

713.73

2549

2,120,213.45

3,956,262.03

53.59

679.84

2550

2,159,352.66

4,167,229.85

51.82

858.10

2551

2,148,692.09

3,919,874.31

54.82

449.96

2552

2,594,227.55

4,338,479.27

59.80

734.54

2553

1,415,425.38

2,493,777.77

56.76

797.31

ปี

(มค.-มิย.)

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553
จากตารางจะ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยมีบทบาทอย่างมากต่อตลาดหลักทรัพย์ มีมูลค่า
การซื้อ หลักทรัพย์ที่มีปริมาณสูงกว่ากลุ่มนักลงทุนประเภทอื่น ซึ่งถือว่ามี ความสาคัญในการ
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พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น อะไรเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้มูลค่าการซื้
อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยเปลี่ยนแปลง การศึกษา มูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อย จึงถือว่ามีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ ของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษา นี้ มีปัจจัยทางเศ รษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (INT) อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) อย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่ มีผลต่อมูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็ บรวบรวมข้อมูล รายเดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ.
2546 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
คานิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
ตลาดทุน หมายถึง แหล่งระดมเงินออมระยะยาว (เกิน 1ปี) เพื่อ จัดสรรให้กับผู้ ที่ต้องการ
เงินทุนระยะยาว ได้นาไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ
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นักลงทุน หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในลักษณะของนักลงทุนซึ่งหวังผลทางธุรกิจในระยะยาวและนัก
เก็งกาไรซึ่งหวังผลทางธุรกิจในระยะสั้น
นักลงทุนรายย่อย หมายถึง นักลงทุนทั่วไปที่ไม่รวมนักลงทุนกลุ่มชาวต่างประเทศและ
สถาบันต่างๆ ที่เข้ามาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หมายถึง มูลค่าการซื้อ หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หักกับมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ดัชนีราคาผู้บริโภค หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและ
บริการที่ครอบครัว หรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจาในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับราคาในปี
ที่กาหนดไว้เป็นปีฐาน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ย
ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRRสูงสุด และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRRต่าสุด

MRRเฉลี่ย

อัตราเงินปันผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง อัตราของ
การจ่ายเงินปันผล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หมายถึง การนา ราคา หุ้ นชั้นนาในตลา ดหุ้น นิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาคานวณรวมกันและหาราคาเฉลี่ยในวันนั้น เป็นดัชนีไว้เป็นตัวอ้างอิง
มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หมายถึง มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศ
ไทย หักกับมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
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ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง ดัชนีที่สะท้อนความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ค่าเปลี่ยน
แปลงของดัชนีนี้ แสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
ด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา เรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มผี ลต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ ศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการสร้ างเครื่องมือ การวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัย
เพื่อเป็นประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ มีผลต่อ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนรายย่อย
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 แนวคิดทางทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ มูลค่าการซื้อขา ยหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าการซื้อขา ยหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Theory) (Eugene Fama, 1960s )
ในตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หรือที่เรียกว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์
(Perfect หรือ Pure Competition) มีลักษณะที่ราคาหลักทรัพย์สะท้อนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ข้อมูลใหม่ๆ หรือสถานการณ์ใหม่จะถูกประมวลไว้ในราคาหุ้นอย่างทันทีทันใด ตลาด
ประเภทนี้มีน้อยมากในความเป็นจริง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีข้อสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะของ
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. จานวนผู้ซื้อและผู้ขายมากจนกระทั่ง ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอานาจในการ กาหนด
หลักทรัพย์ ราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาที่มีแนวโน้มเข้าสู่ดุลยภาพของตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้ลงทุนแต่ละบุคคลมีพื้นฐาน ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์เหมือนกัน
(Homogeneous Expectation) ซึ่งกาหนดขึ้นจากความน่าจะเป็น (Probability Distribution)
ของอัตราผลตอบแทน
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3. ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักทรัพย์มีความรู้อย่างสมบูรณ์ (Perfect Knowledge) เกี่ยว
กับราคาและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น
4. ผู้ลงทุนทุกคนจะเลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ณ ระดับ
ความเสี่ยงระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนต้องการลงทุน ณ ระดับที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด หรือในทาง
ตรงกันข้าม ณ ระ ดับอัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนจะทาการลงทุนเมื่อระดับความเสี่ยง
ต่าสุด
นักทฤษฎีมีความเชื่อที่ว่า ราคาในปัจจุบัน คือ ราคาที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้อาศัย
ข้อมูลทางราคา สืบเสาะ ค้นคว้า และวิเคราะห์ข่าวสารที่เปิดเผย ต่อสาธารณชนหรือกระทั่ง
ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นที่รู้กันเพียงจากัดเท่านั้น ราคาที่เกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นราคาที่มีแนวโน้ม
เข้าสู่ดุลยภาพ (Equilibrium Price) ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพราคาดุลยภาพที่แท้จริง
ดังนั้น การศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์
ที่ก่ อให้เกิดราคาดุลย ภาพ
(Equilibrium Prices) ของหลักทรัพย์นั้น จึงเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ และ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในหลักทรัพย์นั้น
และขึ้นอยู่กับเงินลงทุนของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์โดยเส้น
Capital Market Line และ Securities Market Line ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงดุลยภาพในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับต่า(Weakly Efficient Market) คือ
 ราคาหุ้นในอนาคตไม่สามารถทานายได้จากข้อมูลราคาหุ้นในอดีต
 ราคาหุ้นไม่มีความทรงจา ถือว่ามีการเคลื่อนไหว อย่างสุ่ม เนื่องจากข้อมูลทางด้า น
ราคามีความเท่าเทียมกัน
 การเปลี่ยนแปลงของราคาแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน
 ความหมายต่างๆ ของข้อมูลในอดีต ได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นวันนี้แล้ว
 เฉพาะข้อมูลใหม่ที่จะมีผลต่อราคาหุ้น แต่ไม่มีใครสามารถทานายข้อมูลใหม่ได้
 ปริมาณการซื้อขายในอดีตไม่มีประโยชน์ต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้มราคา
หลักทรัพย์ในอนาคตได้
 ตลาดหลักทรัพย์ในระดับนี้
เน้นให้ผู้ลงทุนซื้อขายโดยวิธี
“Buy-and-Hold
Investment”
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2. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi-Strong Efficient Market)
 ราคาได้สะท้อนข้อมูลทั้งหมดที่มีการเผยแพร่แก่ประชาชนแล้ว
 ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงทันทีต่อข้อมูลใ หม่ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล การ
แตกหรือการรวมหุ้น การซื้อหุ้นรายใหญ่
 นักลงทุนไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวทากาไรส่วนเกิน
 ราคาดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่ออุปสงค์และอุปทานเปลี่ย นแปลงเนื่องจากได้รับ
ข่าวสารใหม่
 นักวิเคราะห์การลงทุนจะต้องมีการประเมินมูลค่าใหม่ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นการ
ประเมินมูลค่าพื้นฐาน
3. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับสูง (Strongly Efficient Market)
 ราคาหุ้นได้สะท้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว รวมทั้งข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่แก่
ประชาชน
 แม้แต่นักลงทุนมืออาชีพที่มีวิธีการ และการศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างมาก ก็ไม่
สามารถทากาไรส่วนเกินได้
 ไม่มีใครผูกขาดในข้อมูลภายใน
ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) (เอกสารเผยแพร่ บลจ.วรรณ, 2551)
ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ได้มีเหตุและผลเสมอไป เหมือนกับที่
ตั้งสมมติฐานไว้ในทฤษฎีดั้งเดิม มนุษย์มีแนวโน้มที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ
โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆ ในเรื่องการลงทุนก็เช่นกันนักลงทุน
มีแนวโน้มที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
Regret Theory ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการโต้ตอบทางอารมณ์ของคนเราหลังจากที่รับรู้ว่า
ตนเองได้พิ จารณาผิดพลาดไป เมื่อต้องทาการขายหุ้น ทั้งนี้ นักลงทุนมักจะถูกกระทบทางด้าน
อารมณ์จากราคาต้นทุนของหุ้นที่ตนเองซื้อมา ดังนั้นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงที่จะขายหุ้นตัวที่
ขาดทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจว่าตนเองได้ลงทุนผิด ดังนั้น คาถามที่นักลงทุนควรที่จะถาม
ตัวเองเมื่อจะตัดสินใจขายหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ก็คือ “ถ้าเราขายหุ้นตัวนั้นๆออกไปแล้ว เราจะลงทุน
ในหุ้นตัวนี้ ณ ราคาปัจจุบันอีกหรือไม่” ซึ่งถ้าคาตอบที่ได้คือ “ไม่” นั่นหมายถึงเวลาที่ควรจะต้อง
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ขาย มิเช่นนั้น ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความเสียใจที่เกิดจากการซื้อหุ้นผิดตัว และต้ องเสียใจซ้า
อีกครั้งจากการที่ไม่ได้ขายหุ้นตัวนั้นออกไป
Herd Instinct ให้คาอธิบายว่า ทาไมคนเราจึงมักชอบที่จะเลียนแบบผู้อื่น เหตุผลก็คือ นัก
ลงทุนมักจะกลัวว่าผู้อื่นจะรู้มากกว่า หรือมีข้อมูลข่าวสารมากกว่าตนเอง ผลที่ตามมาก็คือ พวก
เขาจะถูกกระตุ้นให้ทาในสิ่ งที่คนอื่นๆกาลังทา นั่นก็คือ นักลงทุนบางท่านจึงซื้อแต่หุ้นที่คนอื่นๆ
กาลังซื้ออยู่ โดยให้เหตุผลในการตัดสินใจของตนเองว่า คนอื่นเขาก็ทากัน และที่น่าแปลกก็คือ
หลายคนจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจน้อยกว่า หากขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นที่คนส่วนใหญ่มีอยู่
เมื่อเทียบกับการขาดทุนจากหุ้นที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่นิยม
Loss-Aversion Theory แสดงให้เห็นว่านักลงทุน ให้น้าหนักระหว่างกาไรกับขาดทุนไม่
เท่ากัน เช่น ถ้าให้เลือกระหว่างการได้เงินจานวน 50 บาทที่แน่นอนกับการเสี่ยงทายเหรียญที่มี
โอกาสที่จะได้รับเงิน 100 บาทหรือ ไม่ได้รับอะไรเลย คนส่วนใหญ่มักจะเลือกรับเงิน 50 บาท
ในทางกลับกัน ถ้าให้เลือกระหว่างการเสียเงิน 50 บาทแน่ๆ กับการเสี่ยงทายเหรียญที่อาจต้อง
เสียเงิน 100 บาทหรือไม่เสียอะไรเลย การเสี่ยงทายเหรียญอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกเลือก
มากกว่า สรุปได้ว่า คนเรามักจะมองว่าควา มเป็นไปได้ที่จะถอนทุนคืนมีความสาคัญกว่าความ
เป็นไปได้ที่จะได้รับกาไรที่มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงยอมที่จะเสี่ยงมากขึ้นเพื่อลดการขาดทุน
มากกว่าที่จะยอมเสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลกาไรมากขึ้น โดยนักลงทุนมักจะเต็มใจที่จะถือหุ้นที่
ขาดทุนเอาไว้ด้วยความหวังที่ว่าราคาของหุ้นนั้นๆจะขึ้นมาดังเดิม
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผล ต่อมูลค่าการซื้อขา ยหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้น
การวิเคราะห์หุ้นโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน (สันติ วิริยะรังสฤษฎ์, 2536: 62-73)
มี 4 ขัน้ ตอน
1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
3. การวิเคราะห์บริษัท
4. การวิเคราะห์หลักทรัพย์
แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เป็นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นตัวกาหนดราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน ปัจจัยพื้นฐาน
ต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปัจจัยด้านภาวะอุตสาหกรรมที่
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เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ ดังนั้น วิธี วิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานจึงเป็นการวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษัทเพื่อนามาใช้ในการกาหนดมูลค่าที่
แท้จริงของหลักทรัพย์
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และภาวะเศรษฐกิจที่คาดไว้จะส่งผลกระทบต่อภาวะตลาด
หลักทรัพย์ ภาวะอุตสาหกรรม และส่งผลต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์จึงจาเป็นต้องพิจารณาดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีชี้วัดการบริโภค การลงทุน การผลิต
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับอัตร าดอกเบี้ยในปัจจุบันและที่คาดไว้ในอนาคต นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล ความมั่นคงทางการเมือง ตลอดจน
ความสงบสุขของประเทศ
ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผู้ วิเคราะห์หลักทรัพย์ควรพิจารณาวัฏ จักรธุรกิจ ประเภท
อุตสาหกรรม วงจรก ารขยายตัวของอุตสาหกรรม และโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ควบคู่กันไป หลังจากที่ผู้ลงทุนได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาถึง
ภาวะการลงทุน และประเภทอุตสาหกรรมที่จะเลือกลงทุนแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์
บริษัทเพื่อศึกษาถึงบริษัทที่ควรลงทุน และราคาหลักทรัพย์ที่ควรซื้อ โดยที่ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์
ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความผลที่ได้จากการศึกษา เพื่อนามาพิจารณากาหนด
หลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะลงทุนตามระดับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่ดีที่สุด ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ความเสี่ยงระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม การกาหนดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์และการวางรูปแบบของกลุ่มหลักทรัพย์
ลงทุนให้ได้ดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้ซึ่งอาจแตกต่าง
กันไป ดังนั้น ผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์จาเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และตัดสินใจ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนที่ผู้ลงทุนตั้งไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล
วัตถุประสงค์สุดท้ายของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
คือ การกาหนดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น
และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

11

-หากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ากว่ามู ลค่าที่แท้จริงที่คานวณได้ หรือที่เรียกว่า
ราคาตลาดต่ากว่าที่ควรจะเป็น (Underprice) ก็ควรซื้อหลักทรัพย์นั้น เพราะย่อมหมายถึงการจะ
ได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าที่ผู้ลงทุนต้องการ
-หากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่คานวณได้ ห รือที่เรียกว่า
ราคาตลาดสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overprice) ก็ไม่ควรซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือหากถือหลักทรัพย์
นั้นอยู่ก็ควรขายหลักทรัพย์นั้นไป หากผู้ลงทุนเกิดไปซื้อหลักทรัพย์ที่ มีราคาตลาดสูงกว่าที่ควร
จะเป็น ย่อมทาให้ผู้ลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนต่ากว่าระดับอัตราผลตอบแ
ทนที่ผู้ลงทุน
ต้องการ
ตามเหตุผลทางทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น มีรากฐาน
แนวความคิดที่ว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์จะปรับตัวเข้าหามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)
ของหลักทรัพย์นั้น กล่าวคือ เมื่อผู้ลงทุนพบว่าราคาตลาดต่ากว่าที่ควรจะเป็ น (Underprice) ก็
ตัดสินใจซื้อ หากผู้ลงทุนหลายๆ คนเห็นเช่นนี้ การซื้อจะเป็นการกระตุ้นให้ราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น จนกระทั่งราคาตลาดเข้าหามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นราคาดุลยภาพ อัน
เป็นราคาที่ทาให้ผู้ลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องก าร และกลับกัน
หากผู้ลงทุนพบว่าราคาตลาดสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overprice) ก็ตัดสินใจขาย การขายของผู้
ลงทุนเป็นการกระตุ้นให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง จนกระทั่งราคาตลาดเข้าหา
มูลค่าที่แท้จริงซึ่งเป็นราคาดุลยภาพ อันเป็นราคาที่ทาให้ผู้ลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนเ ท่ากับ
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเช่นกัน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553)
1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ปัจจัยที่จะมากระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ก็คือ
1. ภาวะการเมือง หากการเมืองของประเทศมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสามารถที่จะ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนมีการลงทุนมากขึ้น ก็จะส่งผลถึงการสร้างงานและจ้างงานเพิ่ม
ทาให้เศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
2. นโยบายของทางการ ซึ่งได้แก่ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงระบบการจัดเก็บภาษี
ปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่สนับสนุนต่อการทาธุรกิจ
3. สภาวะเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่สาคัญของประเทศไทย อาทิ ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ปัจจัยทางด้านนี้รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายทางการค้า และการ
ช่ว ยเหลือของประเทศเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร สนับสนุนต่อการส่งออก และการลงทุนใน
ประเทศเรามากน้อยแค่ไหน สาเหตุที่ปัจจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวมของ
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ประเทศไทยก็เนื่องจากรายได้ประชาชาติของประเทศ มาจากการส่งออกและเงินออมใน
ประเทศยังไม่เพียงพอจึงต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ
4. ระดับราคาน้ามัน เนื่องจากน้ามันเป็นพลังงานพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตแทบทุกประเภท
รวมทั้งการให้บริการขนส่งต่างๆ หากมีการปรับราคาน้ามันสูงขึ้นทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงการเ จริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่จะชะลอตัวลงไป แต่หากราคาน้ามันลดลงก็จะกลับเป็นผลดีที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
5. อัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจัยสาคัญ หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนใน
ตลาดหุ้นอาจจะชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นก็หันกลับไปฝากเงิน เพราะผลตอบแทนที่จะได้รับ
สูงขึ้น แต่หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงก็จะมีผลในทิศทางตรงกันข้าม นักลงทุนจะหันมา
ลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็นับเป็นต้นทุนในการดาเนินงานที่
สาคัญของธุรกิจด้วย
ถ้ามองในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหากขยับขึ้น จะเป็นแรงจูงใจให้ค นเปลี่ยนจากการ
เล่นหุ้นหันมาฝากเงินในสถาบันการเงิ นแทน แต่ถ้า อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงก็จะเกิดผล
ในทางตรงกันข้าม คือ จะกลายเป็นแรงจูงใจให้คนส่วนหนึ่งเปลี่ยนจากการฝากเงินตามสถาบัน
การเงินมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ในอีกมุมหนึ่ง ถ้ามองใ น
ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าง ดอกเบี้ยเงินกู้ ถือเป็นต้นทุนการดาเนินงานที่สาคัญตัวหนึ่งของการ
ดาเนินธุรกิจ หากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะมีผลทาให้ต้นทุนการดาเนินงานสูงขึ้น และ
กาไรก็จะลดลงในที่สุด ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ (ซึ่งปกติเคลื่อนไหว
สัมพันธ์กัน) หากมีแนวโน้มลดลงจะส่งผลดีต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ถ้าดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ก็จะเป็นผลร้ายต่อตลาดหลักทรัพย์ (โสภณ ด่านศิริกุล, 2550: 78)
6. ค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมของไทยยังเน้นแรงงานเป็นสาคัญ ดังนั้นการขึ้น
ค่าจ้างแรงงาน ให้สูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างแน่นอน และระบบ
เศรษฐกิจจะมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
7. เงินเฟ้อ อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จะเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อค่อนข้างมาก
เพราะเงินเฟ้อเป็นตัววัดภาวะระดับราคาของสินค้าและบริการ โดยทั่วไปหากมีแนวโน้ มขยับตัว
สูงขึ้นกาลังซื้อของประชาชนก็จะน้อยลง ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงทั้งในแง่ต้นทุน
การผลิตโดยตรงและกาไรที่ลดลง ขณะเดียวกันมีผลต่อการส่งออกสินค้าไม่สามารถที่จะแข่งขัน
เรื่องราคากับคู่แข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้นยิ่งมีเงินเฟ้อมากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลเ สียต่อภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และตลาดหุ้นของประเทศมากแค่นั้น
8. ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้
บริโภคใช้ในการบริโภคเป็นประจาในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดภาวะเงินเฟ้อ
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ได้อีกวิธีหนึ่ง ดัชนีผู้บริโภค จะเป็นดัชนีที่ชี้ให้เราเห็นว่าในขณะนี้ค่าครองชีพ สูงกว่าหรือต่า
กว่าจากเดือนที่ผ่านมา หรืออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเท่าไหร่ หรือ
บริษัทจะต้องเพิ่มหรือลดราคาสินค้าหรือไม่ ดัชนีผู้บริโภคนั้นจะมี 2 ชนิด ได้แก่ ดัชนีราคา
ผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีที่ไม่รวมเอากลุ่มของอาหารสดและพลังงานมาคานวณ เนื่องจากราคา
ของสินค้าทั้งสองกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว และดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
คือ ดัชนีที่รวม
รายการสินค้าและบริการเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด ดัชนีผู้บริโภคเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อ
นักลงทุนจะต้องเข้าใจสภาวะของอัตราเงินเฟ้อด้วย ถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงมาก อัตราดอกเบี้ยก็
มักจะสูงขึ้นตามเพื่อลดการขยายตัวของเศรษฐกิจ
9. งบประมาณรายรับรายจ่ายของรัฐบาล เพราะตัวงบประมาณจะเป็นตัวที่เข้ามาอัดฉีด
เงินเข้ามาหรือดูดออกไปจากระบบเศรษฐกิจ หากมีงบประมาณเพื่อกา รลงทุนของประเทศเพิ่ม
มากขึ้น จะสามารถเป็นเครื่องชี้ได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นตามไปด้วย หรือในกรณีที่
สถานภาพทางการเงินของรัฐบา ลไม่ดี รัฐบาลขาดดุลงบประมาณมากก็จะคาดเดาว่ารัฐบาล
จะต้องมีการประหยัดค่าใช้จ่าย และหาทางจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทาให้ เศรษฐกิจ
ในอนาคตข้างหน้าชะลอตัวลง
10. ภาวะสงคราม ปัจจัยตัวนี้ส่งผลกระทบต่ อภาวะเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดเจน อย่าง
กรณีสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ทาให้ตลาดหุ้นซบเซา และภาวะเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลง
ระบบข้อมูลเศรษฐกิจ ในบางประเทศ ที่มีครบถ้วน อาจมีตัวเลขเศรษฐกิจอื่ นๆ เพิ่มเติมที่
จะช่วยให้การวิเคราะห์เศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
1.1 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)
เป็นนโยบายเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการจัดการส่วนที่เกินดุลหรือ
การหาเงินชดเชยส่วนที่ขาดดุล นโยบายด้านรายรับ ได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับภาษี และที่
เกี่ยวกับรายรับอื่นที่มิใช่ภาษีอากร ส่วนนโยบายด้านการใช้จ่าย ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ
ภาครัฐ นโยบายเหล่านี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง
เมื่อใดที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงกว่ายอดรายรับของรัฐบาล หมายความว่า ฐานะการ
คลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพขาดดุล ซึ่งอาจเป็นผลจากการใช้นโยบายการคลังขาดดุล กล่าวคือ
รัฐบาลพยายามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น โดยเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การก่อสร้างถนน ระบบคมน าคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้
วิเคราะห์จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับปริมาณการขาดดุลของรัฐบาล และมาตรการแก้ไขการ
ขาดดุลของรัฐบาล เพื่อที่จะสามารถคาดหวังผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจใน
อนาคต
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ในทางตรงกันข้าม กรณีที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลต่ากว่ายอดราย รับของรัฐบาล ฐานะ
การคลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพเกินดุล ซึ่งอาจเกิดจากการที่รัฐบาลใช้นโยบายการคลังเกินดุล
กล่าวคือ รัฐบาลพยายามชะลออัตราการข ยายตัวของเศรษฐกิจ และ /หรือชะลอการเพิ่มขึ้นของ
อัตราเงินเฟ้อ โดยจากัดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า และบริการของภาครัฐบาล หรือปรั บอัตราภาษี
อากรให้สูงขึ้น ซึ่งผู้วิเคราะห์จาเป็น ต้องศึกษาและวิเคราะห์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินมาตรการทางการคลังของรัฐบาล
1.2 นโยบายการเงิน (Monetary Policy)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศ โดย มี
จุดประสงค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการ ควบคุม
อัตราดอกเบี้ย และปริมาณเงิน ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินนอกจากจะช่วย
สนับสนุนนโยบายการคลังแล้ว ยังอาจช่วยในการทาให้เกิดความสมดุลกับผลของนโยบายการ
คลังด้วย
ในการดาเนินนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประเมินภาวะเศรษฐกิจและ
คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อกาหนดนโยบายการเงินที่สนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพในด้านราคา โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืน
(Repo) 14 วันเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณ
หากธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืน 14 วัน ก็แสดงว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาลังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว ใน
ด้านตรงกันข้าม หากธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืน ก็แสดง
ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกาลังใช้นโยบายการเงินรัดตัวเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของภาคเอกชน
และรักษาเสถียรภาพทางด้านราคา
2. การวิเคราะห์ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ
2.1 ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลก
เมื่อศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การออม และเงินทุน จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ
เพราะสภาพเศรษฐกิจการเงินและสังคมในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของตลาด
ภายในประเทศได้ ดังนั้น เราจาเป็นต้องรู้สถานการณ์ของโลกเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วย
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่สนใจมา
ลงทุนทางตรงในการจัดตั้งโครงการหรือขยายธุรกิจ และทางอ้อมโดยการลงทุนของชาวต่างชาติ
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ที่นาเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้นสามัญ หรือตราสารหนี้ ทาให้นั กธุรกิจใน
ประเทศสามารถระดมทุนจากชาวต่างประเทศผ่านทางตลาดการเงินในประเทศได้สะดวกขึ้น ใน
ขณะเดียวกันระดับราคาและกาลังการผลิตของสินค้าและบริการภายในประเทศไทยก็ได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณความต้องการและระดับราคาของสินค้าและบริการจากภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศร่วมกัน
ตลาดโลกมีการแข่งขันสูง ซึ่งความน่าสนใจของประเทศไทยที่จะดึงดูดเงินทุนให้มาลงทุน
และซื้อสินค้าและบริการนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ดังนั้น ความสาเร็จของการชักชวนผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์
จาก
ประเทศไทยนั้น ประเทศจาเป็นต้องมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเสนอให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศจะมีข้อได้เปรียบเหนือประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่ง แต่หากเกิดภาวะ
ที่เศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก ผู้ลงทุนต่างประเทศอาจจะลดการลงทุนลง อีกทั้งผู้ซื้อสินค้ าและบริการ
จากต่างประเทศอาจลดปริมาณการซื้อลง ส่งผลให้มีอุปทานส่วนเกินของสินค้าในตลาด กล่าวคือ
มีสินค้ามากกว่าความต้องการซื้อสินค้านั้นๆ และทาให้ระดับราคาลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้ผู้ผลิต
ต้องผลิตน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การส่งออก และเศรษฐกิจของประเทศได้
ตลาดโลกมักกังวลต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และระมัดระวังต่อความไม่สงบที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังจะเห็นว่าเมื่อเกิดความไม่สงบในประเทศใดแล้ว ธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตลอดจนรายได้จากการผลิตก็จะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรง อีกทั้งยังอาจส่งผล
กระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น ภาวะสงคราม เป็นต้น ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาแล้ว การเฝ้า
ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตลาดโลก เป็นสิ่งจาเป็นต่อการวิเคราะห์
เหตุการณ์และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒนาการในตลาดสาคัญของโลกในอเมริกาเหนือ ในยุโรป และในญี่ปุ่น
2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศสามารถชี้วัดโดยตัวแปรหลายตัว ตัวแปรแรกเป็นการวัดจาก
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ซึ่งชี้วัดกิจกรรมการผลิต จากมูลค่าการผลิต อีกตัวแปรเป็นการชี้วัดจากคุณภาพในการดาเนิน
ชีวิต การกินดีอยู่ดีของประชากร และผู้อยู่อาศัย ซึ่งดูจากรายได้ประชากรต่อหัว (Income Per
Capital) โดยประเทศใดที่มีความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชากรในสัดส่วนสูง ถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเทศในโลกที่มีระดับการผลิตต่า และต้องพึ่ งพิงการนาเข้าของสินค้าและบริการ
ส่วนใหญ่พบว่ารายได้ประชากรต่อหัวอยู่ในระดับต่า และประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่
แร้นแค้น ประเทศเหล่านั้นจึงต้องมีการจัดทานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย คือ
การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ของประชากรต่อหัวให้ได้
ขณะเดียวกันประเทศก็
จะต้องมีโครงการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการทางานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีการ
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เพิ่มขึ้นของความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนาไปสู่การจ้างงานระยะยาว นอกจากนั้น ประเทศ
ยังต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัว ดังนั้น นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายทั้งการเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัว และการกระจายผลประโยชน์
ให้กับประชาชนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจมีอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งการใช้จะต่ างกันไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิเคราะห์ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวแปรที่สาคัญ
มากและมักมีการประมาณการไว้ล่วงหน้า การจ้างงาน การผลิต การส่งออก การนาเข้า
ดุลการค้า และรายการอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเปลี่ยนแปล งที่เกิดขึ้น
ของตัวแปรทางเศรษฐกิจเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ด้วย เมื่อเป็น
เช่นนี้ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ตัวเลขการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ปริมาณสินเชื่อในระบบและตัววัดอื่นๆจึงจาเป็น โ ดย
ผลลัพธ์จากการประเมินเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล สิ่งที่ต้องระวังในระบบเศรษฐกิจก็คือ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะไปลดทอน
อานาจซื้อลงและก่อให้เกิดแนวโน้มว่าจะมีการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังสะท้อนถึงความ
ล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
โดยทั่วไปเมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต อานาจการจับจ่ายใช้สอยของประชากรก็
จะดีขึ้น ส่งผลดีโดยตรงแก่กาไรของบริ ษัททั้งหลายในประเทศ ราคาหุ้นของบริษั ทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะปรับขึ้นด้วย เป็นการสะท้อนผลการดาเ นินงานของบริษัทที่คาดว่าจะดี
ขึ้นในอนาคต แต่ถ้าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีก็จะเกิดผลในทางตรงกันข้าม ด้วยเหตุนี้การลงทุนใน
บริษัทใดควรพิจารณาสภาวะการณ์ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศพร้อมกัน เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปของสถา นการณ์ทางเศรษฐกิจที่บริษัทนั้นๆ จะต้องเผชิญ (ตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย, 2553)
2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามประเภทของอุตสาหกรรม โดยกาหนดหลักเกณฑ์ขึ้นจากการศึกษาการจัด
กลุ่มในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ถึ งความเหมาะสมและประโยชน์แก่ผู้
ลงทุนในการเลือกสรรหลักทรัพย์ในการลงทุน เช่น ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการพิจารณาการลงทุน
เป็นลาดับขั้นตอนจากกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ไปจนถึงย่อยก็สามารถกระทาได้อย่างง่ายและ
รวดเร็ว หรือในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการหาหลักทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงกั นก็สามารถกระทาได้
ง่ายเช่นกัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของ
หลักทรัพย์ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยกับตลาดอื่นๆได้ง่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการจัด
โครงสร้างอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์
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สาหรับรูปแบบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแบบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มการจัดกลุ่มในระดับใหญ่ที่เรียกว่า กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry
Group) ขึ้นมา เพื่อเป็นการจัดรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มีลักษณะธุรกิจที่สอดคล้องกันมาอยู่
ด้วยกัน และได้ทาการปรับปรุงการจัดหมวดธุรกิจ (Sector) ใหม่เพื่อให้หมวดธุรกิจมีความหมาย
ที่ครอบคลุมและรองรับธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังทาให้การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมหลักที่ เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์ได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 8 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้รวม
หมวดธุรกิจต่างๆ ที่มีลักษณะธุรกิจที่สอดคล้องกันมาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553)
การวิเคราะห์อุตสาหก รรม จึง หมายถึง การเข้าไปศึกษาโครงสร้าง และรายละเอียดของ
อุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจ เพื่อที่จะรับรู้และเข้าใจถึงความเคลื่ อนไหวของธุรกิจนั้นๆ ว่ามี
โอกาสหรือปัญหาที่จะทาให้ธุรกิจนั้นประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร โดยทั่วไปจะมี
ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นเริ่มแรก เป็นช่วงแรกที่ยอดขายมีการขยายตัวในลักษณะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น และอัตรา
ร้อยละของกาไรสุทธิต่อยอดขายมีค่อนข้างน้อยมาก หรืออาจจะขาดทุนในช่วงนี้ ส่วนแบ่ง
ตลาดจะน้อยมาก และจะมีต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงมาก
2. ขั้นขยายตัว ช่วงนี้สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับแล้ว ความต้องการจึงมีค่อนข้างมาก
อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขายจะสูง เนื่องจากมีกาลังการผลิตเต็มที่ และยอดขายขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา
3. ขั้นครองตลาด ยังคงที่จะทาให้กิจการขยายตัวได้ต่อไปตามอัตราการขยายตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ แต่การแข่งขันจะสูงขึ้น ดังนั้นกาไรสุทธิต่อยอดขายจะเป็นไปในอัตราที่คงที่
4. ขั้นอิ่มตัว ช่วงนี้อัตราการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขั้นนี้
จะเป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุด การขยายตัวของยอดขายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะ
เศรษฐกิจ แต่อัตราการขยายตัวกาไรจะแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม
5. ขั้นลดลง ในช่วงนี้อุตสาหกรรมอาจจะเผชิญกับการลดลงของการขยายตัว ซึ่งจะส่งผล
ให้ยอดขายลดลงอาจจะเป็นเพราะ ความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไป หรือการเพิ่มขึ้นของ
สินค้าทดแทน กาไรสุทธิต่อยอดขายยังคงลดลง และบางธุรกิจจะประสบกับกาไรที่ลดลง หรือ
ขาดทุน
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3. การวิเคราะห์บริษัท
ปัจจัยที่นักลงทุนควรจะต้องพิจารณาถึงความได้เปรียบของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันก็
คือ
1. ความสามารถของผู้บริหารกิจการ ตลอดจนนโยบายในการบริหารกิจการนั้นๆ เพราะ
บริษัทจะเดินไปในทิศทางใดจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสาคัญ สิ่งที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาก็คือ
- กลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้เป็นการเปิดโอกาสต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทหรือไม่ เช่น
การขยายกาลังการผลิต การขยายธุรกิจ การเพิ่มทุน
-กลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับความสามารถ และทรัพยากรของบริษัททั้งในปัจจุบันและ
อนาคตหรือไม่
-กลยุทธ์ที่จะกาหนดเป็นองค์ประกอบในการสร้าง หรือกระตุ้นความพยายามภายในองค์
กร ตลอดจนการยอมรับเป็นสิ่งผูกพันที่จะปฏิบัติให้สาเร็จหรือไม่
- กลยุทธ์นั้นระบุชัดเจนถึงแนวโน้มทางด้านการตลาด และส่วนแบ่งตลาดหรือไม่
2. ความได้เปรียบของบริษัทด้านการผลิต ได้แก่ การมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การ
มีความสัมพันธ์ หรือเป็นผู้ครอบครองแหล่งวัตถุดิบรายใหญ่ มีต้นทุนการผลิตถูกกว่า
เนื่องจากผลิตจานวนมากทาให้ต้นทุนเฉลี่ยถูกลง
3. ความได้เปรียบของบริษัทในด้านการตลาด ในส่วนนี้จะมาจากการที่บริษัทครองส่วน
แบ่งทางการตลาดสูงเป็นผู้นาตลาด หรือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาในตลาด
4. ความได้เปรียบทางด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการระดมเงินทุน
ความสามารถในการใช้เงินทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการจากัดความเสี่ยงในการดาเนินงานว่ามีมากน้อยเพียงใด
4. การวิเคราะห์หลักทรัพย์
การพิจารณาหลักทรัพย์ ในการที่จะเลือกลงทุนปัจจัยที่ได้ทราบว่าราคาหุ้นที่จะซื้อนั้นถูก
หรือแพงเพียงใดจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ โดยนาปัจจัยต่างๆ มาเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วย
พีอี (Price/Earnings Ratio) ดัชนีเปรียบเทียบตัวนี้จะมาจากการเอาราคาตลาดของหุ้น
ตัวที่เราจะหาพีอี (P/E) มาหารด้วยกาไรสุทธิต่อหุ้นของหุ้นตัวนั้น
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value) เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ความถูกแพงของหุ้น ดัชนีตัวนี้จะหาได้จากตัวงบดุลของบริษัทนั้น ๆ ดังสูตร
มูลค่าหุ้นทางบัญชี =
(สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม)
จานวนหุ้นทั้งสิ้น
เมื่อหามูลค่าทางบัญชีได้แล้วก็นาราคาปิดล่าสุดมาตั้งหารด้วยมูลค่าทางบัญชี ก็จะได้ค่ า
ออกมาค่าหนึ่ง มีหน่วยเป็นเท่า ค่าที่ได้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าราคาตลาดของหุ้นมีค่าสูงเป็นกี่
เท่าของมูลค่าทางบัญชีของหุ้น โดยทั่วไปมักจะมีค่ามากกว่า 1 เท่า หากราคาต่อมูลค่าทาง
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บัญชียิ่งมีค่าสูงแค่ไหน หมายถึง ราคามีค่าสูงขึ้นเท่านั้น การนาดัชนีตัวนี้มาใ
ช้โดยนิยม
เปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือค่าเฉลี่ยของตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เป็นดัชนีเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่ง โดยมาจาก
สูตร
อัตราเงินปันผลตอบแทน
=
เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ x 100
ราคาตลาดหรือราคาปิด
หมายถึงผลตอบแทนที่จะได้ออกมาประจาปีหลังจากที่ได้ลงทุนหุ้นตัวนั้นๆไปคล้ายๆ กับ
การฝากเงินไว้กับธนาคาร พอครบระยะเวลาก็จะได้ดอกเบี้ย ทั้งนี้ที่ให้ดูอัตราเงินปัน
ผลตอบแทนเพื่อที่จะเปรียบเทียบ กับหุ้นตัวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือค่าเฉลี่ยของ
ตลาดได้แล้ว ยังสามารถจะนาเงินปันผลตอบแทนตัวนี้มาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินปันผลโดยทั่วไปจะต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
การวิเคราะห์หุ้นโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ : ภาวะการเมือง นโยบายของทางการ
สภาวะเศรษฐกิจของโลก ระดับราคาน้ามัน อัตราดอกเบี้ย ค่าจ้างแรงงาน
เงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค งบประมาณรายรับรายจ่ายของรัฐบาล ภาวะสงคราม

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ : วัฎจักรธุรกิจ

การวิเคราะห์บริษัท
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ : ความสามารถของผู้บริหาร
ความได้เปรียบด้านการผลิต ความได้เปรียบด้านการตลาด
ความได้เปรียบทางด้านการเงิน

การวิเคราะห์หุ้น
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ : มูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน

กลุ่มหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุน ที่ให้อัตราตอบแทนสูงสุด
ระดับความเสี่ยงหนึ่ง

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์หุ้นโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน
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แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะของตลาด (โสภณ ด่านศิริกุล, 2545: 56-57)
สภาวะที่ตลาดหุ้นเฟื่องฟู (Bull Market)
ตลาดกระทิง หมายถึง ช่วงสภาวะที่ตลาดมีความคึกคัก (เหมือนกระทิงดุ ) ราคาหุ้น
ส่วนมากจะปรับตัวขึ้น และจะขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง มูลค่า การซื้อขายก็จะค่อนข้างมาก
ซึ่งตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงเศรษฐกิจดี หรือตลาดมีการเก็งกาไรมากๆ โดยสภาวะ
ตลาดหุ้นจะเป็นภาพสะท้อนที่มาจากตลาดสินค้า กล่าวคือถ้าภาวะตลาดการค้าดี ก็จะส่งผลให้
ตลาดหุ้นเฟื่องฟูไปด้วย แต่จริงๆแล้วปัจจัยที่บ่งบอกว่าตลาดหุ้นกาลั งอยู่ในระยะเฟื่องฟูมีอยู่
หลายประการ ได้แก่
1. ภาวะเศรษฐกิจดี การลงทุนของบริษัทและธุรกิจต่างๆ ขยายตัวอัตราดอกเบี้ยอยู่ใน
ระดับที่น่าลงทุน การส่งออกสูง ผู้ประกอบธุรกิจมีกาไร รัฐได้จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนกันมาก
2. ภาวะการเมืองสงบเรียบร้อย ทั้งการเมืองภายในประเทศ และการเมืองต่างประเทศ
ไม่มีภาวะสงครามมาคุกคาม
3. การคาดคะเนภาวะตลาดหุ้นเป็นไปในทิศทางที่ดี
4. ภาวะตลาดหุ้นในต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งอาจจะดูจากดัช นีหุ้นดาวโจนส์ (สหรัฐ )
ดัชนีหุ้นนิคเคอิ (ญี่ปุ่น) ดัชนีหุ้นฮังเส็ง (ฮ่องกง) ดัชนีหุ้นสเตรทไทมส์ (สิงคโปร์ ) ซึ่งเป็นตลาด
หุ้นที่มีขนาดใหญ่ และสะท้อนภาวะของเศรษฐกิจโลก
หากตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นโดยมีลักษณะตามเงื่อนไขที่กล่าวมาก็น่าเชื่อว่าตลาดกาลั ง
อยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการลงทุน ถึงแม้ในระยะสั้นอาจมีการปรับตัวลงบ้าง
ก็เป็นการปรับตัวเชิงเทคนิคเพียงชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องมีการยับยั้งชั่ง
ใจในการเล่นหุ้นบ้าง และต้องวิเคราะห์ว่าปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยัง
สภาวะที่ตลาดซึม (Bear Market)
ตลาดหมี หมายถึง ช่วงสภาวะที่ตลาดซึมเซา (เหมือนหมีจาศีล ) ราคาหุ้นจะทรงและ
ทรุด มูลค่าการซื้อขายจะไม่มากนัก นักลงทุนส่วนหนึ่งจะเลิกลงทุน เพราะเก็งกาไรได้ยาก ซึ่ง
ภาวะตลาดหุ้นซบเซาหรือที่เรียกว่า ตลาดหมี เป็นระยะที่มูลค่าการซื้อขายหุ้นตกต่า ดัชนีราคา
หุ้นลดลง หรือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาสภาพการณ์ทั่วไปดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่า การลงทุนของธุรกิจมีน้อยภาวะตลาดการค้าซบเซา
ผลประกอบการของธุรกิจมีกาไรลดลง โครงการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจานว นมากต้องล้มเลิก
การคาดคะเนธุรกิจเป็นไปในทางเลวร้าย การลงทุนของต่างประเทศมีน้อย
2. ภาวะการเมืองไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยปกติ อาจตกอยู่ในสภาพจลาจล สงคราม หรือ
ถูกคุกคามจากต่างประเทศ
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3. การคาดคะเนในตลาดหุ้นเป็นไปในทางลบ นักเล่นหุ้นไม่อยากลงทุนซื้ อหุ้น แต่นาเงิน
ไปลงทุนอย่างอื่นหรือฝากธนาคาร ทาให้ภาวะการซื้อขายหุ้นซบเซาเพราะขาดเงินหมุนเวียน
4. ตลาดหุ้นในต่างประเทศมีแนวโน้มตกต่าลง โดยดูจากดัชนีหุ้นของตลาดต่างประเทศที่
สาคัญ เพราะการลดลงของตลาดหุ้นในต่างประเทศย่อมส่งผลถึง ตลาดหุ้นไทยในระยะ ปาน
กลางไม่มากก็น้อย
ตลาดหุ้นที่ซบเซาอาจเป็นประโยชน์ก็ได้ เนื่องจากเมื่อตลาดหุ้นซบเซาถึงที่สุดแล้ว
ย่อมจะ ต้องฟื้นตัว ดังนั้นหากซื้อหุ้นในช่วงราคาหุ้นตกต่าถึงขีดสุดแล้วย่อมจะมีโอกาสทากาไร
เมื่อหุ้นดีดตัวกลับได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่ยากก็คือ จะรู้ได้อย่ างไรว่าภาวะตลาดหุ้นตกต่าสุดแล้ว
และหุ้นตัวไหนจะกลับตัวและขึ้นได้มากกว่าตัวอื่น ๆ
ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างของตลาดเฟื่องฟูและตลาดซึม
สภาวะทีต่ ลาดเฟือ่ งฟู
(Bull Market)
ภาวะเศรษฐกิจดี
ภาวะการเมืองสงบเรียบร้อย

สภาวะทีต่ ลาดซึม
(Bear Market)
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่า
ภาวะการเมืองไม่อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยปกติ

การคาดคะเนภาวะตลาดหุน้ เป็นไปในทิศทางทีดี การคาดคะเนในตลาดหุน้ เป็นไปในทางลบ
ภาวะตลาดหุน้ ในต่างประเทศมีแนวโน้มทีดี
ตลาดหุน้ ในต่างประเทศมีแนวโน้มตกต่าลง

ทฤษฎีอุปสงค์ และทฤษฎีอุปทาน ของหลักทรัพย์ (พรหมพร เขียวสกุล, 2534)
เป็นแนวทางในการศึกษาการกาหนดราคาหลักทรั พย์ โดยแนวความคิดของทฤษฎีอุป
สงค์หลักทรัพย์ และแนวความคิดของทฤษฎีอุปทานหลักทรัพย์ จะเชื่อมโยงจากการที่ตลาดหุ้น
เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ (Perfect Competition) การปรับเปลี่ยนระดับราคาและ
ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์จะเกิดจากอุปสงค์และอุปทานในหลักทรัพย์ โ
ดยลักษณะความ
สัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กับปริมาณอุปสงค์ของหลักทรัพย์นั้น เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
(aQd /aP < 0)
โดย
กาหนดให้
P

Qd = Qd ( P ; X )
X
= ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งกาหนดให้คงที่
= ราคาหลักทรัพย์
Qd = อุปสงค์ของหลักทรัพย์
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ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่า ณ ระดับราคาหลักทรัพย์ที่ต่า คือ OP1 จะมีปริมาณ
อุปสงค์เท่ากับ OQ1 หน่วย ซึ่งจะมากกว่า ณ ระดับราคาหลักทรัพย์ที่สูง คือ OP0 ที่มีปริมาณ
อุปสงค์เพียง OQ0 หน่วยเท่านั้น

Q0

Q1

ภาพที่ 2 ลักษณะของเส้นอุปสงค์รวมของหลักทรัพย์
ที่มา : พรหมพร เขียวสกุล, 2534
สาหรับแนวคิดทฤษฎีอุปทานของหลักทรัพย์กับราคาหลักทรัพย์นั้นๆมีลักษณะเมื่อราคา
หลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น จะทาให้ปริมาณการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตามมา (aQs /aP < 0)
โดย
Qs = Qs ( P, Y )
กาหนดให้
Qs = อุปทานของหลักทรัพย์
Y = ปัจจัยภายนอกต่างๆ
ซึ่งเส้นอุปทานของหลักทรัพย์ก็จะแสดงได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ลักษณะของเส้นอุปทานรวมของหลักทรัพย์
ที่มา : พรหมพร เขียวสกุล, 2534

23

จากภาพเส้น Qs หมายถึง เส้นอุปทานรวมของหลักทรัพย์ ณ ระดับราคา P0 มีผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์เพียง Q0 หน่วย แต่เมื่อระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น OP1 จะมีผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ถึง OQ1 หน่วย
จากการปรับตัวเ ปลี่ยนแปลงระหว่างอุปสงค์
และอุปทานในหลักทรัพย์จะส่งผลต่อ
ระดับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งจะแตกต่างจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับสินค้าทั่วๆ ไป โดยที่
ระดับราคาหลักทรัพย์จะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทั นที แต่จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการคาดการณ์ของหลักทรัพย์ตัวนั้นๆ
ปัจจัยภายนอกที่สืบเนื่องจากการคาดการ ์อุปสงค์และอุปทานในหลักทรัพย์
จากทฤษฎีอุปสงค์ และอุปทานหลักทรัพย์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตนั้น จะมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานในเวลาปัจจุบันกับ
ราคาหุ้น ในกรณีที่คาดการณ์ว่าหุ้นตัวนั้นจะมีราคาสูงขึ้นอีก 3 วันข้างหน้าก็จะส่งผลให้เกิดอุป
สงค์ส่วนเกินทาให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น หรือในกรณีที่คาดการณ์ว่าหุ้นตัวนั้นราคาจะปรับลดลง
ส่งผลให้ปริมาณการขายหุ้นเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ราคาหุ้นตัวนั้นปรับตัวลดลงในที่สุด
การคาดการณ์ของนักลงทุนมีผลต่อปริมาณความต้องการซื้อ และขายหุ้นอย่างมาก โดย
ปริมาณการซื้อขายหุ้นจะแปรผันโดยตรง กับระดับการคาดการณ์ของนักลงทุน โดยการคาด
คะเนระดับราคาหุ้นในอนาคตจะคานึงจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐาน ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานของนักลงทุนว่าจะ
เป็นไปในทิศทางใด
ทฤษฎีการลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544: 1-2)
การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบุค คลหรือ
สถาบัน ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี แต่
อย่างต่าไม่เกิน 3 ปี การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment)
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment )
3.การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment)
การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) การลงทุนของผู้บริโภคจะ เป็น
เรื่องเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ประเภทคงทนถาวร เช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริม
ทรัพย์ (Real Estate Investment) การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังกาไรในรูปตัวเงิน แต่หวัง
ความพอใจในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น มากกว่า การซื้อทองคาเพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นก าร
ลงทุนเพื่อการบริโภคอย่างหนึ่งของผู้บริโภค เงินที่จ่ายเป็นเงินที่ได้จากการออม การซื้อทองคา
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เพื่อเป็นเครื่องประดับให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณีที่ทองคามีมูลค่าสูงขึ้นหากขายได้
ถือได้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้
การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment ) การลงทุนในความหมาย
เชิงธุรกิจ หมายถึง การซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุด
รายได้ที่ได้นี้จะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน มีข้อสังเกตว่าเป้าหมายในการ
ลงทุนของธุรกิจ คือ กาไร กาไรจะเป็นตัวดึงดูดผู้ลงทุนนาเงิ
นมาลงทุน การลงทุนตาม
ความหมายนี้เป็นการนาเงินออม (Saving) หรือ เงินที่สะสมไว้ (Accumulated Fund) หรือกู้ยืม
เงินจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประเภททุน ซึ่ง
ประกอบด้วย เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ก ารลงทุนใน
ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนามาใช้ผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค การลงทุนลักษณะนี้มุ่งหวังกาไรจากการลงทุน เป็นผลตอบแทน
การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เป็นการซื้อสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของ
หลักทรัพย์ (Securities) เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุน
ทางอ้อมที่แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผู้ที่มีเงินออมเมื่อไม่ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง
เนื่องจากมีความเสี่ยงหรือผู้ออมยังมีเงินไม่มากพอ ผู้ลงทุน อาจนาเงินที่ออมได้ไปซื้อหลักทรัพย์
ลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย หรือเงินปันผล (Yield) และส่วนต่างราคา
(Capital Gain) ซึ่งมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
แนวคิดหลักการลงทุน (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด(มหาชน), 2553)
หลักการลงทุนที่สาคัญมีอยู่ 6 ประการคือ
1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายถึง การลงทุนที่มุ่งรักษาไว้
ซึ่งเงินลงทุน โดยหวังที่จะได้รับเงินเงินลงทุนเป็นการแน่นอน นโยบายการลงทุนแบ บนี้เป็น
นโยบายค่อนข้าง Conservative เพราะคานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เงินต้นสูญไป
การลงทุนที่ยึดถือหลักความปลอดภัยได้แก่ การฝากเงินกับธนาคาร หรือการซื้อหลักทรัพย์
รัฐบาล เป็นต้น
2. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) หมายถึง การลงทุนที่ให้รายได้โดย
สม่าเสมอ หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการแน่นอน ดังนั้น ควรลงทุนโดยการฝาก
ธนาคาร หรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับดอกผลอย่างสม่าเสมอ รายได้ที่สม่าเสมอ ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ย หรือเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ
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3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) โดยทั่วไปแล้วผู้ลงทุนมักจะตั้งความมุ่ง
หมายไว้ว่า เงินที่เขาลงทุนไปนั้นจะต้องมีค่าเพิ่มพูนขึ้น ความงอกเงยของเงินทุนเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่กาลังขยายตัว และการนารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่
4. ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึง การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ซื้อง่ายขายคล่อง คือ เป็นหลักทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด หลักทรัพย์บางชนิดจาหน่ายได้
ง่าย แต่บางอย่างจาหน่ายได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคา ขนาดและชื่อเสียงของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วหุ้นของบริษัทใหญ่ย่อมจาหน่ายได้ง่ายกว่าหุ้นของบริษัทเล็ก
5. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) ในการลงทุนไม่ควรทุ่มเงินลงทุนไปใน
หลักทรัพย์ ชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะถ้าธุรกิจนั้นเกิดล้มเหลว เงินที่ลงทุนไปนั้นจะสูญเสียไป
ทั้งหมด การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนได้มาก
6. หลักเกี่ยวกับภาษี (Tax Status) ในการลงทุนต้องพิจารณาด้วยว่าผลตอบแทนที่ได้รับ
จะต้องเสียภาษี หรือได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าต้องเสียภาษีด้วยจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จริ ง
น้อยลง ฉะนั้นในการลงทุนผู้ลงทุนควรจะต้องคานึงถึงผลตอบแทนภายหลังจากการหักภาษีแล้ว
หลักทรัพย์รัฐบาลย่อมได้รับการยกเว้นภาษี ดังนั้นผู้ลงทุนจึงได้รับผลตอบแทนเต็มที่
เป้าหมายการลงทุน (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน), 2553)
เป้าหมายการลงทุนโดยทั่วไปมี 3 ประเภท คือ
1. เป้าหมายเพื่อเป็นเงินทุนยามฉุกเฉิน (Goals for Precautionary Funds) ทุกคนย่อมมี
ความจาเป็นที่จะต้องการมีเงินสักก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน โดยทั่วไปจะกันเงินประมาณ
6-7 เท่าของเงินเดือนมาเป็นเงินทุนสาหรับยามฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจาเป็น เช่น กรณีที่เกิด
ตกงานขึน้ มาจะได้มีเงินจานวนนี้ไว้ใช้จ่ายได้ในขณะที่กาลังหางานใหม่ เมื่อฉุกเฉินขึ้นมา ดังนั้น
เงินจานวนนี้จะต้องนาไปลงทุนในทางที่มีความคล่องตัว ที่สุดและอย่างปลอดภัยที่สุด เพราะว่า
เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อไร ดังนั้นจึงต้องมีเงินที่สามารถนามาใช้ได้ในทุกเวลา
2. เป้าหมายที่ใช้เงินทุนเฉพาะอย่าง (Goals for Specific Funds) เงินทุนเฉพาะอย่างที่
จัดสรรไว้เป็นพิเศษในแต่ละเหตุการณ์แต่ละวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อใช้ตอนเกษียณอายุ หรือเพื่อ
ใช้ทัศนาจรท่องเที่ยวฯลฯ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นทันทีทัน ใดเหมือนกรณีเตรียมเงินทุน
เผื่อยามฉุกเฉินเพราะเหตุการณ์เหล่านี้เราทราบล่วงหน้าได้คาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร เรา
จึงได้จัดวางแผนจัดเตรียมไว้และส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. เป้าหมายเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเก็งกาไร (Goals for Speculation Funds) เงินทุน
สาหรับใช้เพื่อเก็งกาไรนี้หากเกิดสูญไปหรือขาดทุนขึ้นมาก็ไม่ทาให้กระทบกระเทือนต่อการ
ดารงชีพปกติของเรา เพราะเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่ในการวางแผนการเงินปกติของบุคคล เป็นอีก
ส่วนหนึ่งต่างหากจึงสามารถนามาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงได้
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนรายย่อย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) เป็น
ตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทย จัดตั้ งขึ้นโดย พระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2517 อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยสานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดทาการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2518 ทาหน้าที่เป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย ตราสารทุน ของบริ ษัทต่าง ๆที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก ปัจจุบันการ
ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ลักษณะการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
2517
 ทาหน้าที่ส่งเสริมการออม และการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นาผลกาไร
มาแบ่งปันกัน
 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ และอุตสาหกรรมภาย
ในประเทศ
 เริม่ เปิดทาการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518
 ปัจจุบันดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 การดาเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์ และการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การ
กากับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลอดจนถึงการเผยแพร่
ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสาคัญ ดังนี้
 ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรั พย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆที่จา
เป็น เพื่ออานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
 ดาเนินธุรกิจ ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทาหน้าที่เป็นสานักหัก
บัญชี (ClearingHouse) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
 การดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้
 ประโยชน์ต่อการจัดสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นสถาบันการเงินที่มีความสาคัญในตลาดทุนและต ลาดการเงินไทย ทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นกลไกหรือตัวกลางในการระดม เงินออม หรือเงินทุน
ส่วนเกินจาก ภาคครัวเรือน มาจัดสรรสู่ ภาคการผลิต ที่ต้องการเงินทุน ทาให้การออมและการ
ลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทาง เลือกในการออม
และการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเงินออมเข้าสู่ระบบการเงินผ่านกลไก ตลาดทุน มากขึ้น ก็จะมี
ช่องทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นด้วย ทาให้การใช้ทรัพยากรหรือ
เงินออมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง
 ประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ การระดมเงินทุนจากตลาดทุน
โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของธุรกิจต่างๆ นอกเหนือจาก
การกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ทาให้กิจการนั้นสามารถระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อใช้ใน
การลงทุนและดาเนินธุรกิจได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีภาระจากดอกเบี้ยเงินกู้และสัดส่วนหนี้
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ
 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ การที่บริษัทจดทะเบียนสามารถ
ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการออกหลักทรัพย์และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปนั้น
ถือเป็นโอกาสอันดีสาหรับผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมที่จะได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ที่
เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 ช่วยขยายฐานภาษีของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และโปร่งใส
มีระบบบัญชีที่ดีรวมทั้งมีการจัดทางบการเงิน และรายงานผลการดาเนินงานที่ถูกต้องและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน และมีการเปิดเผยข้ อมูลไปยังผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่าง
แพร่หลาย ซึ่งข้อมูลและรายงานทางการเงินดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการ
วิเคราะห์การลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการวิเคราะห์การลงทุนและ
ติดตามฐานะทางการเงินของธุรกิจแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
โดยเป็นข้อมูลฐานภาษีที่ถูกต้องและจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
บริษัทเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วนอีกด้วย
 ช่วยลดภาระหนี้ต่างประเทศ การนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ต้องการระดมทุนนั้น นับเป็นการระดมเงินทุนโดยผ่านตลาดทุนในประเทศเพื่อธุรกิ
จ
ภายในประเทศ เงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ระดมมาได้นั้น จะถูกใช้ไปในกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทใหม่หรือขยาย
กิจการ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ ฯ จึงทาหน้าที่เป็นกลไกสาคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการ
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เงินทุนของธุ รกิจภายในประเทศ ซึ่งนอกจากจะลดความต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศแล้ว ยังช่วยลดความต้องการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศได้อีกด้วย
 เป็นดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นทั้งแหล่งระดม
ทุนและแหล่งลงทุนนี่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่สนใจของธุรกิจที่ต้องการเงินทุน และผู้ที่มีเงินออม
ที่ต้องการจะลงทุน รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญในการระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่
ภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น
ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ จะมีควา มสาคัญและสัมพันธ์กับทิศทางและแนวโน้ม
ของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้นจะสะท้อนถึงความต้องการเพื่อ
การลงทุนของภาคการผลิตและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการและภาวะ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นดัชนีชี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สาคัญประการหนึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แบ่งนักลงทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ได้แก่ บริษัท กองทุนรวมต่างๆในประเทศ
2. กลุ่มนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ พอร์ตโบรกเกอร์
3. กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ ก ารลงทุนโดยตรง และการลงทุนโดยผ่านสถาบัน
กองทุน การลงทุนโดยตรงจะเป็นการลงทุนของบุคคลธรรมดาจากต่างประเทศ ส่วนการลงทุน
โดยผ่านสถาบันกองทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย กองทุนต่างๆจาก
ต่างประเทศ
4. กลุ่มนักลงทุนทั่วไปในประเทศหรือที่เรียกว่านักลงทุนรายย่ อย ได้แก่ ประชาชนบุคคล
ธรรมดาทั่วไป
นักลงทุนรายย่อย นับว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทอย่างมากต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการซื้อขายรวม
ในตลาดและเป็นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด นักลงทุนรายย่อยอาจแบ่งเป็นนักลงทุนระยะสั้น และ
นักลงทุนระยะยาว นักลงทุนระยะสั้นหรือนักเก็งกาไร เป็นบุคคลที่เสี่ยงหวังผลกาไรในช่วงสั้นๆ
เป็นกาไรในรูปของกาไรจากการขายหลักทรัพย์ ส่วนนักลงทุนระยะยาวจะมุ่งหวังผลตอบแทน
ในระยะยาว คือ เงินปันผล รวมทั้งสิทธิต่างๆของหุ้น ต ลอดจนกาไรจากการขายหลักทรัพย์ด้วย
แต่นักลงทุนรายย่อยก็เป็นกลุ่มที่เสียเปรียบกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่นๆค่อนข้างมาก เพราะนักลงทุน
รายย่อย ซึ่งเป็นผู้เล่นหุ้นอิสระ ต้องแข่งขันกับกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นผู้เล่นหุ้นรายใหญ่มีกาลังซื้อที่มาก
และมั่นคง เช่น กลุ่ม นักลงทุนต่าง ประเทศก็เป็นกลุ่มที่มีเงินทุนค่อนข้างมากและได้เปรียบนัก
ลงทุน รายย่อยที่มักจะให้ความสาคัญกับกระแสการเล่นหุ้นของต่างชาติ คือ มักจะซื้อหรือขาย
ตาม นอกจากนีก้ ลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบัน และกลุ่มบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ มีข้อได้เปรียบใน
เรื่องข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยังมีบุคคลา กรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การซื้อขายหุ้น อีก
ด้วย
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การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย (ณัฐวุฒิ ทวิชัย, 2553)
ในตลาดหุ้นไทย ได้พบนักลงทุนหลายแบบหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ปัจจัยพื้นฐาน
หรือกลุ่มที่เชื่อทางด้านเทคนิค หรือใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทุกคนต่าง
มั่นใจในกลยุทธ์การลงทุนของตน ซึ่งการใช้วิธีวิเคราะห์อาจจะใช้หลักการที่ต่างกันไป แต่ใน
ต่างประเทศได้มีการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนกันมานานเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน
พบว่านักลงทุนที่มีปัจจัยทางสังคม (Socio-Demographic) ที่เหมือนกันจะมีพฤติกรรมการลงทุน
ที่คล้ายคลึงกัน อาจะเหมือนกับที่คนแต่ละภาคจะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนกันเช่น คนอีสาน
ชอบเสี่ยงโชค ทางานหนัก และเป็นหนี้สินสูง ขณะที่คนภาคเหนือ ใช้ชีวิตเรื่อยๆ ไม่ให้
ความสาคัญกับความร่ารวย และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ยาก เป็นตัน
น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตลาดหุ้นบ้านเรา เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อย
ในบ้านเรายังคงมีบทบาทสาคัญไม่ด้อยไปกว่านักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติอยู่
พอสมควร และในปัจจุบันการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยไม่ได้จากัดแค่หุ้นขนาดเล็ก โดยนัก
ลงทุนรายย่อยได้เข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ และมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นบางตัวที่จานวนหุ้น
มีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแนวทางการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยไม่ชัดเจน และ
มักจะทากาไรในระยะสั้น หรือเป็นการซื้อขายแบบเก็งกาไรรายวันมากกว่า นักลงทุนรายย่อย
ส่วนมากจะเป็นผู้ ที่ประกอบอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็น หมอ วิศวกร นักบัญชี หรืออื่นๆ นักลงทุน
กลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพของตน และมีความมั่นใจว่าการลงทุนด้วยตนเองจะประสบ
ความสาเร็จเช่นกัน แต่จากอดีตที่ผ่านมาจะมีนักลงทุนรายย่อยไม่มากนักที่ประสบความสาเร็จ
ในการลงทุน ส่วนมากจะเป็น นักลงทุนที่ทาการบ้านอย่างหนัก หรือลงทุนเป็นอาชีพที่จะประสบ
ความสาเร็จ
อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถสร้างกาไรเหนือตลาดได้โดยการเข้าใจ และหลีกเลี่ยงพฤติ
กรรมที่ทาให้เกิดอคติทางการคิด (Cognitive Bias) เช่น การอวดดี (Overconfident) รู้อะไรไม่สู้
รู้อย่างนี้ (Hindsight) พฤติกรรมชอบลองของใหม่ (Recency) หรือความโลภทาให้โดนเงินบังตา
(Money Illusion)
จากบทวิจัยที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยมักจะได้ผลตอบแทนต่ากว่าตลาด และผล
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักลงทุนที่ใช้ปัจจัยทางพื้นฐาน มักจะมี ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและ
ซื้อขายบ่อยกว่า รวมถึงได้ผลตอบแทนมากกว่านักลงทุนที่ใช้วิธีทางเทคนิค นักลงทุนรายย่อย
มักจะเลือกซื้อหุ้นเฉพาะที่ตนเองคุ้นเคยและรู้จักซึ่งได้ผลตอบแทนน้อย ในขณะที่ไม่ทาการบ้าน
เพิ่มเพื่อหาหุ้นที่ไม่คุ้นเคยแต่มีโอกาสทากาไรมากกว่า
กล่าวโดยสรุปแล้วนักลงทุนที่ เอาชนะตลาดได้จะมีไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะต้อง
ทาการศึกษาหุ้นและพยายามมองหาหุ้นที่ไม่เป็นที่รู้จักแต่มีมูลค่าซ่อนอยู่ ซึ่งนักลงทุนคนอื่นจะ
มองข้ามหุ้นเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดประเมินราคาหุ้นไม่ถูกต้อง นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมักใช้
เวลาอย่างมากในการศึกษาหุ้นที่คุ้นเคยแต่โอกาสสร้างผลตอบแทนน้อยและมักยึดติดกับกลยุทธ์
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การลงทุนเพียงแบบเดียว ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและไม่มีกลยุทธ์หนึ่งกลยุท ธ์ใด
สามารถเอาชนะตลาดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้นักลงทุนควรพิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง
บาง ครั้งหุ้นที่มีโอกาสทากาไรสูงอาจจะมีความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่าและควรค่าแก่การลงทุน
นักลงทุนรายย่อย (สฤณี อาชวานันทกุล, 2552)
ผลสารวจพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมลงทุนระยะสั้น คือ ถือหุ้นแค่ 1-2 วัน และ
ส่วนใหญ่ถือหุ้นไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 69 ซื้อขายต่อเนื่อง คือ ไม่เคยหยุดทาการซื้ อขายเกิน 6
เดือน แต่ที่เหลืออีกร้อยละ 31 เป็นนักลงทุนที่ซื้อขายครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือนแล้ว ไม่กลับเข้า
มาลงทุนในตลาดหุ้นอีกเลย เนื่องจากเล่นหุ้นแล้วขาดทุน นักลงทุนร้อยละ 65 ใช้บริการซื้อ
ขายผ่านพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเชื่อข่าวลื อตามห้องค้าเป็นหลัก
และเล่นหุ้นแบบเก็งกาไรไม่คานึงถึงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเท่าที่ควร
ปัญหาของนักลงทุนรายย่อย คือ ไม่มีความรู้ ต้องแก้ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
ออกเขียนได้ทางการเงิน (Financial Literacy)และสิทธิของผู้ถือหุ้น
ปัญหาของนักลงทุนรายย่อยเป็นนักเก็งกาไร คือ ต้องแก้ด้วยการกวดขันและปราบปราม
แก๊งปั่นหุ้นอย่างจริงจัง เพราะการเก็งกาไรนั้นเป็นเรื่ องปกติ แต่เก็งแล้วขาดทุน เพราะถูก "ขา
ใหญ่" หลอกให้เข้าไปซื้อแล้วถูกเทขายนั้นไม่ปกติ หน่วยงานกากับดูแลต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
“ขาใหญ่”จะได้รู้สานึกและรายย่อยจะได้เข้าใจว่าทาไมการเก็งกาไร "หุ้นปั่น" ถึงไม่ควรทา
ปัญหาของนักลงทุนรายย่อยเชื่อข่าวลือในห้องค้า
ต้องแก้ด้วยการสั่งสอนและลงโทษ
มาร์เก็ตติ้งที่ชอบกระพือข่าวลือ โดยเฉพาะ "ข่าวปล่อย" ที่ลูกค้านักปั่นอยากให้ช่วยกระจาย
เป็นหนึ่งในขั้นตอนการสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือจะได้ปั่นหุ้นอย่างแนบเนียนได้
นักลงทุนรายย่อยถือว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีความสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งถ้ามีปัจจัยทางเศรษฐกิจใดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลต่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยย่อมส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นการศึกษาและเข้าใจถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจใดที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อย จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุน 2546
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Factbook 2003: 12 )
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2546 ขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนถึงแม้ว่าจะมี
ปัจจัยลบจากต่างประเทศหลายประการด้วยกัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน (SARS) และสงคร ามระหว่างสหรัฐฯกับอิรัก ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินในเบื้องต้นว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2546 เติบโต
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ถึงร้อยละ 6.7 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤ ติการณ์เศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้น
ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ การส่งออกที่ขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ โดย
ยอดการส่งออกตลอดปี 2546 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.6 จากปีก่อนหน้า สาหรับการใช้จ่าย
ภายในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการบริโภคภาย ในประเทศยังคงแข็งแกร่งอยู่ เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสูงขึ้น ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนเริ่มขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ตามอัตราการใช้กาลังการผลิตที่เริ่มตึงตัวขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรม
ถึงแม้เศร ษฐกิจจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เ สถียรภาพโดยร วมยังอยู่ในเกณฑ์ดี
สังเกตได้จากการที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.8 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อย
ละ 0.2 ทาให้สามารถดาเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
อัตราแลก เปลี่ยนเงินตราร ะหว่างประเทศก็มีเสถียรภาพ เพราะถึงแม้ค่า เงินบาทจะแข็งค่าขึ้น
ในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ก็ไม่ได้มีความผันผวนมากจนส่งผลเสียต่อการส่งออก
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุน 2547
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Factbook 2004: 18 )
ในปี 2547 มีบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกอย่างต่อเนื่อง
ที่สาคัญ ได้แก่
รัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
บริษัทเหล่านี้จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินค้าที่หลากหลายและเ ป็นทางเลือกให้แก่ ผู้ลงทุน
มากขึ้น
สาหรับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบและกดดันต่อภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยใน
ปี 2547 ที่สาคัญ ได้แก่
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกา รที่ประเทศไทยนาเข้าน้ามันดิบ
ในสัดส่วนที่สูง
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโลก ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับเพิ่ม Federal Fund Rate ขณะที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคื นพันธบัตรระยะ 14 วัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังจัดว่าอยู่ในระดับต่า จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุน
อย่างรุนแรง
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การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ส่งผลกระทบต่อภ าวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ไทย ซึ่งเป็นการ ส่งผลในทางลบต่อการส่งออกในอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกรวมทั้ง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศลดลง
สถานการณ์ความไม่สงบใ นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานการณ์ที่กดดัน
ภาวะ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์
ก่อการร้ายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยจะได้รับผลกระทบในระยะ สั้นจากปัจจัยลบ
หลายประการก็ตาม แต่ ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังได้รั บปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ คือ ผลประกอบ
การของบริษัทจดทะเบียนส่วน ใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยผลการดาเนิ นงานในงวด 9
เดือนแรก กับในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีกาไรสุทธิรวมสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ปัจจัยดังกล่าว
จึงเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่ อมั่นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยให้แก่ผู้ลงทุนมาตลอดปี
2547
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุน 2548
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Factbook 2005: 10-11 )
ผลประกอบการและประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ดี และการลงทุนสุทธิ
ของผู้ลงทุนต่างประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในปี 2548 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.5 ชะลอลงจากร้อยละ
6.2 ในปี 2547 สาขาการผลิตที่มีการขยายตัวดี ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจการเงิน
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ภาวะของบริษัทจดทะเบียน แม้ ว่าเศรษฐกิจในระดับมหภาคจะชะลอลง ซึ่งได้รับผล
กระทบจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่การทาธุรกิจของ
บริษัทจดทะเบียนยังดาเนินไปได้ดี โดยกาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2547
ขณะที่ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในปี 2548 มีผล
กระทบต่อการลงทุนไม่มากนัก กล่าวคือ การที่หนี้สินของบริษัทจดทะเบียนลดลงมากเมื่อเทียบ
กับก่อนวิกฤต จึงทาให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนักจากการ เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
และการที่บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนที่สูงจึงทาให้ภาพรวมการ
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ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ถูกกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันมากนัก นอกจากนี้
การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกในรอบล่าสุดได้ดี จึงทาให้
ผลกระทบจากการระบาดของโรคในปี 2548 มีค่อนข้างจากัด
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุนในปี 2549
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Factbook 2006: 14-15 )
ผลประกอบการและประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ภาวะเศรษฐกิจใน
ภาพ รวม ในปี 2549 เศรษฐกิ จไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2548 โดยเก้าเดือนแรกของปี
เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 5.3 ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2548 ขยายตัวร้อยละ 4.4 โดยมีการ
ส่งออกสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญในขณะที่การลงทุนและการบริโภคของทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาลชะลอตัวลง
ภาวะของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2549 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมี
การดาเนินงานไปได้ด้วยดี มีกาไรสุทธิ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2548 โดยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิสูงสุด
ความเสี่ยงทางด้านนโยบายของทางการ ส่งผลเสียต่อตลาดทุนในช่วงปลายปีอย่างมาก
แม้ความผันผวนทางการเมือง เหตุการณ์ปฏิวัติและเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้จะ
เป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนหนึ่งต่อตลาดทุน แต่ผลกระทบ นี้มีไม่มากนัก แต่ที่จะส่งผลกระทบ อย่างมาก
ต่อตลาดทุน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาตรการกันเงินสารอง 30% จากเงินทุน
ที่ไหลเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวลงต่าสุดในรอบ 2 ปีภายในวัน
เดียว อย่างไรก็ดี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเว้นการใช้มาตรการดังกล่าว เงิน
ลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้น
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุนปี 2550
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Factbook 2007: 24-25 )
มาตรการกันสารองร้อยละ 30 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลของการประกาศ
มาตรการกันเงินสารองร้อยละ 30 ของเงินทุนที่ไหลเข้าจากต่า งประเทศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ยังสร้างความกังวลและส่งผลกดดันต่อเนื่องที่เห็นได้
ชัดมาถึงช่วงต้นปี 2550 ทาให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง
ราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาน้า มันในตลาดโลกอย่าง
ต่อเนื่องนั้น แม้ว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลดีต่อบริษัทจดทะเบียน และราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม
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พลังงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ส่งผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจ
โดยรวม ผ่านต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น และสร้างความกัง วลต่อปัญหาอัตราเงิน
เฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทาให้โดยรวมแล้วจะส่งผลเสียต่อตลาดทุน โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการใช้น้ามันเป็นปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่สูง
ปัญหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ประเภทด้อยมาตรฐาน (Subprime Loan) ในสหรัฐฯสถาน
การณ์ปัญหาสิน เชื่ออสังหาริมทรัพย์ประเภทด้อยมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา สร้างความกังวล
ให้กับผู้ลงทุนในตลาดทุนเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจนาไป สู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ในวงกว้าง รวมถึงมีผลกระทบต่อภาค
การส่งออกของไทย
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ปัจจัยบวกที่สาคัญต่อการ
เติบโตขอ งตลาดทุนในปี 2550 คือ เงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหลัก
ทรัพย์ในภูมิภาค ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากความ แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชี ย ในขณะที่
ประเทศไทยก็ได้รับแ รงหนุนจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่ดีขึ้นประกอบกับค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ค่าเงินสกุลเอเชียและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินบาท
แข็งค่าจนแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี
ปัจจัยทางการเมือง ความไม่ชัดเจนทางการเมืองในปี 2550 ทาให้ผู้ลงทุนชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนของสถานการณ์ และเสถียรภาพทางการเมืองโดยปัจจัยทางการ
เมืองที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนที่สาคัญ ได้แก่ การตัดสินคดียุบพรรค ความชัดเจนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น โดยภายหลังจากที่มีการจัดก ารเลือกตั้ง
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 SET Index ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงอาทิตย์สุดท้าย 66 จุด
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุนปี 2551 (ประทีป ตั้งมติธรรม, 2551)
สถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศที่ต่อเนื่องยาวนานมาหลายเดือน ทาให้นักธุรกิจ นัก
ลงทุน หยุดชะงักคอยดูท่าที สถิติผู้รับการส่งเสริมการลงทุนลดลงบวกกับวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่
ลามไปทั่วโลก ยิ่งทาให้นักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ถอนเงินทุนออกจากประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง
การส่งออกของไทยกาลังชะลอตัวลงจากกาลังซื้อทั่วโลกที่ตกต่าลงโดยเฉพาะในอ เมริกา
มาตรการของรัฐฯ ที่เพิ่มกาลังซื้อของประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น
การลดภาษี
ค่าธรรมเนียมโอนและจดจานอง เพื่อส่งเสริมให้คนซื้อบ้าน มาตรการ 6 ประการ นาน 6 เดือน
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เพื่อช่วยผ่อนคลายกาลังซื้อของผู้มีรายได้น้อยจากวิกฤติราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น
ได้ผลดี แต่ดูจะไม่เพียงพอ
ลดภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยรัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง แก้ปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนและ
ช่วย เหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตลอดจนกระตุ้นการลงทุนและ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การ
ประกาศลดภาษีเงินได้ จะทาให้ ตลาดหุ้นฟื้นขึ้นทันที เพราะกาไรเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของ
ตลาดหุ้น ความเชื่อมั่นและการลงทุนจะดีขึ้นมาก เพิ่มปริมาณเงินในตลาด เศรษฐกิจเติบโต
ประชาชนมีงานทามากขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้น ภาคเอกชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุน
ในปี 2551 รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ อันเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้
เศรษฐกิจการลงทุ น และการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงได้พิจารณา ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยใช้ “6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อ
ไทยทุกคน” โดยเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2552 เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สาหรับมาตรการ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. การลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันประเภทต่าง ๆ คือ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (E10)
น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) , น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20)
2. การชะลอการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี )ในภาคครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาค
ครัวเรือน
3. ลดค่าใช้จ่ายน้าประปาของครัวเรือน โดยภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้า สาหรับ
ผู้ใช้น้าประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีปริมาณการใช้น้าในช่วง 0-50 ลูกบาศ ก์เมตร /เดือน ซึ่งเป็น
ปริมาณการใช้เพื่อตอบสนองความจาเป็นพื้นฐาน
4. ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน สาหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน
ภาครัฐจะลดภาระค่าใช้จ่ายใน 2 กรณี คือ หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 80 หน่วย/เดือน ภาครัฐจะ
รับภาระค่าใช้จ่ายให้ทั้ งหมด และกรณีใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 80 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 150 หน่วย/
เดือน ภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งของค่าไฟฟ้าทั้งหมด
5. ลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจาทาง โดยจัดรถโดยสารประจาทางขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จานวน 800 คัน ติดป้ายไม่เก็บค่าโดยสาร
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6. ลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ทั่วประเทศ ถือเป็นการให้ประชาชนใช้บริการ
รถไฟชั้น 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุนปี 2552
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553)
ภาวะตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจาปี 2552 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนในปีที่ผ่านมาสรุปได้ว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษั ทจดทะเบียนที่ปรับตัวดีขึ้นจากจุดต่าสุดในช่วงไตร
มาส 4/51 ทาให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันปรับตัวสูงขึ้น 63.25 % เมื่อเทียบกับปี
2551 ซึ่งก็เป็นผลมาจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้มูลค่าการซื้อ
ขายสูงที่สุดในรอบ 5 ปี โดยกลุ่มนักลงทุนทั่วไปในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด
ในปี 2552 รัฐบาล ยังคง กาหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ต่อโดยใช้
“5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ”เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 สาหรับมาตรการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. การลดค่าใช้จ่ายน้าประปาภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้าประปาประเภทที่อยู่
อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัย ที่มีปริมาณการใช้น้าในช่วงระหว่าง 0-30 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
2. การลดค่าไฟฟ้าโดย ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาหรับครัวเรื อนทั่วประเทศ ที่ใช้
ไฟฟ้า ไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน
3. การลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจาทางภาครัฐรับภา ระค่าใช้จ่ายโดยสารรถ
ประจาทางของ ขสมก. ประเภทรถโดยสารธรรมดาที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
4. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3
5. การตรึงราคาก๊าซหุงต้มในประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนภาคครัวเรือน
และได้มีการขยายระยะเวลาการดาเนินการลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปอีก
ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวม 5 เดือน
ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 รวม 3 เดือน
ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รวม 3 เดือน
ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวม 6 เดือน
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ปัจจัยที่กาหนดความเคลื่อนไหวในตลาดทุนปี 2553 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553)
การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ปี2553 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวทาให้อุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งทา
ให้ราคาสินค้า ปรับตัวขึ้นตาม ประกอบกับต้นทุนการผลิต เช่น วัตถุดิบ และน้ามันดิบที่ราคามี
แนวโน้มสูงขึ้น
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่ส่งผล
หักล้างกัน โดยปัจจัยบวกเห็นได้จากดัชนีด้านการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโน้ มที่จะดีขึ้น
อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น หรือการจัดเก็บภาษีมูลค่าที่ขยายตัวขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้การว่างงานที่เริ่มลดลงและมาตรการช่วยเหลือของรัฐ เช่น การแก้หนี้นอกระบบ หรือ
การประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น ที่ช่วยให้ประชาชนมีกาลังซื้อมา กขึ้น ส่วนปัจจัยลบที่ทาให้
การบริโภคไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น
การลงทุนภาคเอกชนจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะแม้เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น และมี
แรงผลักจากนโยบายของรัฐบาลในโครงการไทยเข้มแข็ง แต่ยังมีปัจจัยด้านลบที่กระทบ ต่อการ
ลงทุน นั่นคือ ปัจจัยทางการเมือง แนวโน้มราคาน้ามันที่สูงขึ้นและปัญหามาบตาพุดที่ยังคงต้อง
รับการแก้ไข
การส่งออกขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ค่อยฟื้นตัวขึ้น แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยน
จะแข็งค่าขึ้น แต่เป็นการแข็งค่าขึ้นที่เกาะกลุ่มกับภูมิภาค จึงไม่กระทบการส่งออกมากนัก
เศรษฐกิจปี 2553 จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวขึ้นจาก
การที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นจากวิกฤติเมื่อปีที่ผ่านมา ประกอบกับการส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าอาจมีปัจจัยเรื่องการเมือง รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคา
น้ามันที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาฉุดการบริโภคและการส่งออกบ้างก็ตาม
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิษณาต พลเสนา (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่กาหนดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ ทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 18 ปี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยกาหนดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมปิ ระเภทรายปี โดยปัจจัยที่เลือก
ทาการศึกษา ได้แก่ รายได้ประชาชาติ ณ ราคาตลาดปีปัจจุบัน ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยบาทต่อดอลลาร์
จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่กาหนดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
รายได้ประชาชาติ ณ ราคาตลาดปีปัจจุบัน ดัชนีราคา ตลาดหลักทรัพย์ และอัตราแล กเปลี่ยน
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เฉลี่ยบาทต่อดอลลาร์ มีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วน
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย มีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อข ายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 90
อรรถสิทธิ์ บุตรพรหม (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่กาหนดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ .ศ. 2544 ถึง เดือนมีนาคม พ .ศ.
2547 รวมระยะเวลา 39 เดือน วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัว
กาหนดการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ที่ใช้ศึกษา
เป็นข้อมูล ทุติยภูมิ ประเภทรายเดือน โดยปัจจัยที่เลือกทาการศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์ ดัช นีราคาผู้บริโภค มูลค่าการซื้อ หลักทรัพย์ สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์
จากการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่กาหนดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ได้แก่ ดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อย
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มูลค่าการซื้อขาย
สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อ
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทางตรงกันข้าม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
สุพรชัย เทศรุ่งเรือง (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยกาหนดมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง ไตรมาสแรก พ .ศ. 2547 รวมระยะเวลา 24 ไตรมาส วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ไทย ข้อมูล ที่
ใช้ศึกษาเป็นข้อมูล ทุติยภูมิ ประเภท รายไตรมาส โดยปัจจัยที่เลือกทาการศึกษา ได้แก่ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถั่วเฉลี่ย และอัตราหมุนเวียนของการลงทุน จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยกาหนดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไทย ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
และอัตราหมุนเวียนของการลงทุน มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไทยในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถั่ว
เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไทยในทิ ศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ประทัสน์ ตันเจริญ (2546) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ .ศ.2540 ถึง พ.ศ.2546 รวม
ระยะเวลา 84 เดือน วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา บทบาท
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หน้าที่ และโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อดัชนีราคาหุ้นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล ที่ใช้ศึ กษาเป็นข้อมูล ทุติยภูมิ ประเภทราย เดือน
โดยปัจจัยที่เลือกทาการศึกษา ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ดัชนีราคาผู้บริโภค
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างประเทศ ปริมาณเงินในความหมายแคบ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยแบ่งช่วง
การศึกษาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก คือช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ .ศ. 2540 – 2542 จากการศึกษา
พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
99 ส่วนงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาล อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ปริมาณเงินในความหมายแคบ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ช่วงที่สอง คือช่วงหลังจากการเกิดวิกฤตการณ์ เศรษฐกิจ พ.ศ.
2543 – 2546 จากการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในทิศทาง ตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
99
ปริมาณเงิ นในความหมายแคบ มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในทิศทางเดียวกัน อย่าง มีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
99 ส่ว น
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
ยุทธนา กระบวนแสง (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่กาหนดการเข้ามาลงทุนในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ .ศ.2545 ถึง พ.ศ.2546 รวมระยะเวลา 24 เดือน ข้อมูล ที่ใช้
ศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิประเภทรายเดือน โดยปัจจัยที่เลือกทาการศึกษา ได้แก่ ปริมาณการซื้อ
สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาน้ามันดิบ
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคาทองคา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จากการศึกษาพบว่า
ปริมาณการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายรวม ในทิศทาง
ตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน
พันธบัตร มีความสัมพันธ์กับ มูลค่าการซื้อขายรวม ในทิศทาง ตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์กับ มูลค่าการซื้อ
ขายรวมในทิศทางเดียวกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน มีความสัมพันธ์กับ มูลค่าการซื้อขายรวม ในทิศทาง เดียวกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษา เรื่องปัจจัย ทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาได้กา หนดวิธีการดาเนินการศึกษาไว้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นี้ ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (INT) อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูล รายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546 – เดือนมิถุนายน 2553
เป็นจานวน 90 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
VALUE = b0 + b1 CPI + b2 INT + b3 MDY + b4 DJ-1 + b5 SV + b6 SET
โดยที่
b0
หมายถึง
b1 ,b2 ,b3 ,b4 หมายถึง
VALUE
หมายถึง

ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนั กลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ณ.สิ้นเดือน)
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CPI
INT

หมายถึง
หมายถึง

MDY

หมายถึง

DJ -1
SV

หมายถึง
หมายถึง

SET

หมายถึง

ดัชนีราคาผู้บริโภค (ณ.สิ้นเดือน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (ณ.
สิ้นเดือน)
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ณ.สิ้นเดือน)
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ณ.สิ้นเดือนที่แล้ว)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ณ.สิ้นเดือน)
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
(ณ.สิ้นเดือน)

ตัวแปรในการศึกษา
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
ตัวแปรตาม (Y) คือ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ (X) ที่นามาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงถึง ระดับสินค้าโดยทั่วไป ถ้าดัชนี เพิ่มสูงขึ้น มีผลทาให้
รายได้ที่แท้จริงของประชาชนลดลง ประชาชนต้องใช้เงินเพื่อซื้อสินค้ามากขึ้น ทาให้เงินออม ที่จะ
นามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เหลือน้อยลง ดังนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค จึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (INT) การที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
มีส่วนทาให้การลงทุนของนักลงทุนเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่ มขึ้น มีผลทาให้การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนลดลง เนื่องจาก ถ้านักลงทุน ต้องกู้ ยืมเงินมาลงทุน จะทาให้นัก
ลงทุน มีต้นทุนในการลงทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ยธนาคาร
แห่งประเทศไทย จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราเงินปันผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY) การที่อัตราเงิน
ปันผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีส่วนทาให้การลงทุนของนักลงทุนเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าอัตรา
เงินปันผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมีผลทาให้การลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก
อัตราเงินปันผลตอบแทน เป็น ผลตอบแทนที่เป็น ตัวกระตุ้นให้นักลงทุนเกิดการลงทุน ดังนั้น
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อัตราเงินปันผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ขอ งนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) เป็นตัวชี้นาสภาพตลาดของหุ้นต่างประเทศและเป็นตัว
เปรียบเทียบกับสภาพตลาดทั่วไป นักลงทุนจึงใช้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ในการวิเคราะห์
การขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ดัชนีอุตสาห กรรมดาวโจนส์ จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SV) การลงทุนของนักลงทุนสถาบัน จะเป็นการลงทุนที่ได้ผ่ านการเห็นชอบของ คณะกรรมการ
แต่ละสถาบัน มีการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน นักลงทุนรายย่อยเชื่ อว่านักลงทุนสถาบันมีความ
รอบคอบ มีความรู้ความชานาญในการลงทุน ซึ่งจะทาให้ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น ถ้า มูลค่า
การซื้อ ขายของนักลงทุนสถาบัน สูงขึ้ น จะทาให้การลงทุนของนักลงทุนรา ยย่อยสูงขึ้นตามด้วย
ดังนั้น มูลค่าการซื้อ ขายของนักลงทุน สถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความ
สัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกันกับมูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่แสดงการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การขึ้นลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์มีผลทาให้ราคาหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลง เช่น ถ้า ดัชนี ราคา หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น จะแสดงว่าราคาหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะ
เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ จึงมีความสัมพั นธ์ในทิศทาง เดียวกันกับมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 3 แสดงสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแปร

สัญลักษณ์ ทิศทางความสัมพันธ์

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค

CPI

_

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลกู ค้ารายย่อยชั้นดีเฉลีย่

INT

_

อัตราเงินปั นผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

MDY

+

DJ

+

SV

+

SET

+

ดัชนีอตุ สาหกรรมดาวโจนส์
มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบั น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการศึกษาเป็นข้อมูล ทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งปร ะเทศไทย เว็บไซด์ของข้อมูลเศรษฐกิจ การเงิน
ต่างๆ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศ
ไทย โดยเก็บรวบ รวมข้อมูล รายเดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ.2546 ถึง เดือน มิถุนายน
พ.ศ.2553 รวมเป็นระยะเวลา 90 เดือน โดยข้อมูลต่างๆ มีที่มาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีม่ า
กระทรวงพาณิชย์
http://www.price.moc.go.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
http://www.set.or.th
http://www.econstats.com
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
http://www.setsmart.com
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
http://www.setsmart.com

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่มีผลต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ เดือนมกราคม 254 6 – เดือนมิถุนายน 2553 อีกทั้งศึกษาถึงขนาด
ความสัมพันธ์โดยนาข้อมูลที่รวบรวมมาได้ มาทาการประมาณค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรอิ สระ
แต่ละตัว แล้วนาผลที่ได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ ตัวแปรอิสระ กับ มูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน โดยใช้เทคนิคการ
เลือกตัวแปรแบบ Enter และมีขั้นตอนการพิจารณาการทา Multiple Regression ดังนี้
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรต่างๆ
ขั้นที่ 2 พิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
หากค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์คู่ใด มีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity
ซึ่งหมายความว่าผลที่ได้แม้ว่ าจะยังคง Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้ามีปัญหา
Multicollinearity ให้ใช้ VIF และ Tolerance ใน การพิจารณาเลือกตัวแปรเข้าสมการ
ขั้นที่ 3 การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ดังสมการ
VALUE = b0 + b1 CPI + b2 INT + b3 MDY + b4 DJ-1 + b5 SV + b6 SET
ขั้นที่ 4 ใช้สถิติทดสอบ F เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X โดยมีสมมติฐาน
ดังนี้
สมมติฐานในการทดสอบ
H0 : ไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ มูลค่าการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
H1 : มีตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
ขั้นที่ 5 ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระครั้งละ 1 ตัว
จานวน k ครั้ง โดยใช้สถิติทดสอบ t
สมมติฐานในการทดสอบ
H0 : ตัวแปรตามไม่ขึ้นกับตัวแปรตัวที่ i ; i = 1, 2, 3…..,k
H1 : ตัวแปรตามขึ้นกับตัวแปรอิสระตัวที่ i
ขั้นที่ 6 หาระดับความสาคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัวโดยใช้ R2 (R Square) โดย
ถ้า R2 มีค่าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมาก
ถ้า R2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามน้อย
ขัน้ ที่ 7 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งจะประกอบด้วยเงื่อนไข
ดังนี้
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ค่าความคลาดเคลื่อนที่ i และ j ต้องเป็นอิสระกัน Et และ Et ต้องเป็นอิสระกัน i , j = 1, 2
… n, i
j เป็นการตรวจสอบว่าเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ เครื่องมือที่ ใช้ในการ
ทดสอบ คือ ค่า Durbin-Watson ซึ่งมี
สมมติฐาน คือ Ho: r = 0 ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ตัวสถิติใช้ทดสอบ Durbin – d โดยที่
n

∑ ( et – et-1)2
d

=

t= 2

หรือ

.

^
d ≠ 2(1–Þ)

n

∑ et 2
t= 1

.

n

^

Þ

=

∑ et et-1
t= 2

.

n

∑ et 2
t= 1

ฉะนั้น d จึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 4
r
= -1 perfect negative correlation d = 4
r
= 0 no autocorrelation d = 2
r
= +1 perfect positive correlation d = 0
Durbin-Watson ได้สร้างการแจกแจงของค่าสถิติ d ให้อยู่ระหว่าง DL กับ DU ซึ่งสามารถ
ที่จะหาค่า d ได้จากการเปิดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผล ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงการหาค่า d
ถ้า
0 < d < DL
DL < d < D U
4-DL< d < 4
ถ้า
4-DU < d < 4-DL
DU < d < 4-DL

สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
No positive autocorrelation
No positive autocorrelation
No negative autocorrelation
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
No negative autocorrelation
No positive or negative auto

การตัดสินใจ
Reject
ไม่สามารถสรุปได้
Reject
การตัดสินใจ
ไม่สามารถสรุปได้
Accept

ผล
Auto +
Auto ผล
No auto
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การทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้ สถิติ ทดสอบ ของ Durbin-Watson จากการเปิด
ตาราง Durbin-Watsonที่มีค่า n เท่ากับ 90 และค่า k เท่ากับ 7 จะได้ค่า dL= 1.494 dU= 1.827
ดังนั้นค่า Durbin-Watson ที่จะไม่มี เกิด ปัญหา Autocorrelation ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง dU ถึง
4 - dU คือ 1.827 ถึง 2.173
การนาเสนอข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ จะนาเสนอข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยจะ
นาเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย เพื่อให้ทราบปัจจัย ทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะนาเสนอการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ .ศ. 2546 ถึ ง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 จากการใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภ ค (CPI) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (INT) อัตราเงินปันผลตอบแทน ของตลาดหลัก ทรัพย์
แห่งประเทศไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และทดสอบว่าเป็นไปตามสมมติฐานจากแบบ จาลองที่ตั้งไว้หรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรต่างๆ โดยผลการคานวณได้ตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรต่างๆ
ตัวแปร

Mean

Median

Maximum

Minimum

Std. Dev.

VALUE
CPI
INT
MDY
DJ
SV
SET

-11.46
108.09
6.96
3.80
106.29
0.80
664.13

-17.79
106.10
6.75
3.78
104.85
-0.94
682.06

481.00
119.00
8.25
7.25
139.30
148.82
907.28

-507.76
101.20
6.00
1.88
70.63
-244.58
361.32

150.59
5.32
0.79
1.01
15.66
72.96
126.82

จากตารางที่ 6 ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ เบื้องต้น พบว่า มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (VALUE) มีค่าเฉลี่ย -11.46 ร้อยล้านบาท
ค่ามัธยฐาน -17.79 ร้อยล้านบาท ค่าสูงสุด 481 ร้อยล้านบาท ค่าต่าสุด -507.76 ร้อยล้านบาท
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และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 150.59 ร้อยล้านบาท ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีค่าเฉลี่ย 108.09
จุด ค่ามัธยฐาน 106.10 จุด ค่าสูงสุด 119 จุด ค่าต่าสุด 101.20 จุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.32 จุด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (INT) มีค่าเฉลี่ย 6.96 เปอร์เซ็นต์ ค่ามัธย
ฐาน 6.75 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 8.25 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่าสุด 6.00 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 เปอร์เซ็นต์ อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(MDY) มีค่าเฉลี่ย 3.80 เปอร์เซ็นต์ ค่ามัธยฐาน 3.78 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 7.25 เปอร์เซ็นต์
ค่าต่าสุด 1.88 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (DJ) มีค่าเฉลี่ย 106.29 ร้อยจุด ค่ามัธยฐาน 104.85 ร้อยจุด ค่าสูงสุด 139.30 ร้อยจุด
ค่าต่าสุด 70.63 ร้อยจุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.66 ร้อยจุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) มีค่าเฉลี่ย 0.80 ร้อยล้านบาท
ค่ามัธยฐาน -0.94 ร้อยล้านบาท ค่าสูงสุด 148.82 ร้อยล้านบาท ค่าต่าสุด -244.58 ร้อยล้าน
บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 72.96 ร้อยล้านบาท และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มีค่าเฉลี่ย 664.13 จุด ค่ามัธยฐาน 682.06 จุด ค่าสูงสุด 907.28 จุด
ค่าต่าสุด 361.32 จุด และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 126.82 จุด
การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช้ Correlation Matrix หาความสัมพันธ์เฉพาะตัว
แปร X ด้วยกันเอง โดยผลการคานวณได้ตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบ Correlation Matrix
ตัวแปร

CPI

INT

MDY

DJ

SV

SET

CPI

1

0.63

0.08

0.74

-0.02

0.59

INT

0.63

1

0.48

0.53

0.10

0.18

MDY

0.08

0.48

1

-0.16

0.04

-0.36

DJ

0.74

0.53

-0.16

1

0.07

0.79

SV

-0.02

0.10

0.04

0.07

1

-0.03

SET

0.59

0.18

-0.36

0.79

-0.03

1
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จากตาราง ที่ 7 ข้อมูล ที่ได้จากการทดสอบ Correlation พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ ที่ มีค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระสูงกว่า 0.8 แสดงว่าไม่มีตัวแปรที่ส่งผลต่อสหสัมพันธ์ในระดับที่
รุนแรง (Multicollinearity) จึงสามารถใช้ตัวแปรอิสระได้ทุกตัว
สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยนาตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร ที่
ผ่านการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได้ดังนี้
VALUE = b0 + b1 CPI + b2 INT + b3 MDY + b4 DJ-1 + b5 SV + b6 SET
คานวณหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยการทา Multiple Regression ด้วยวิธี Enter
และตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอย เชิงซ้อนด้วยสถิติทดสอบ F-test และ
t-test โดยผลลัพธ์ที่ได้นามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
VALUE = 518.3145 - 6.946861CPI - 32.82794INT + 30.09826MDY
(-1.841807) (-1.237642)
(1.9049)
+ 4.992542DJ-1 + 1.259489SV - 0.296064SET
(2.942129)** (7.711944)** (-1.65932)
หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-Statistic
*
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญที่ 95%
**
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญที่ 99%
โดยมีค่า F-Statistic
R Square
Adjust R Square
Durbin-Watson
N

=
=
=
=
=

13.84084 (ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0.00)
0.500136
0.464001
2.171776
90

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F-Statistic ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคานวณจะได้ ค่า R Square = 0.500136 F = 13.84084 และ
ได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ = 0.00 ซึ่งค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณ ได้นั้นน้อยกว่า 0.05 จึง
ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักคือ H0 : ไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่จะ
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ยอมรับสมมติฐานรองคื อ H1 : มีตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % หลังจากนั้นจะใช้ T-Statistic ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสร ะทีละคู่โดยตัวแปรตาม คือ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแปรอิสระได้แก่
ปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้ค่า T-Statistic ของ CPI = -1.841807 INT = -1.237642 MDY = 1.904900
DJ = 2.942129 SV = 7.711944 และSET = -1.65932
ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปิดตาราง
Durbin-Watson ที่มีค่า N เท่ากับ 90 และค่า K เท่ากับ 7 จะได้ค่า dL= 1.494 dU= 1.827
ดังนั้นค่า Durbin-Watson ที่จะไม่มีเกิดปัญหา Autocorrelation ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง dU ถึง
4 - dU คือ 1.827 ถึง 2.173 โดยค่า Durbin-Watson ที่ได้จากการคานวณมีค่า 2.171776 อยู่
ในช่วงที่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
จากสมการสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ของสมการได้ดังนี้
1. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 4.992542 อธิบายได้ว่า
เมื่อดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปลี่ยนแปลง 100 จุด จะมีผลทาให้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลง 4.992542 ร้อยล้าน
บาท เป็นการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางเดียวกัน กับ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ นักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้ในการศึกษา
2. มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SV) มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 1.259489 อธิบายได้ว่า เมื่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ของนัก
ลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลง 1 ร้อยล้านบาท จะมีผลทาให้
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง 1.259489 ร้อยล้านบาท เป็นการเปลี่ยนแปลงใ นทิศทางเดียวกันกับ มูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรงตามสมมติฐาน
ที่ได้กาหนดไว้ในการศึกษา

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนราย
ย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ลูกค้ารายย่อยชั้น ดีเฉลี่ย (INT) อัตรา เงินปันผลตอบแทน ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อศึกษาดูว่ามีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่ ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS)
โดยใช้ข้อ มูลรายเดือน มกราคม พ .ศ. 2546 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 90 เดือน จากผลการวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธี Enter สามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ และสรุปผลได้ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
ตารางที่ 8 สรุป ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ที่มีผล ต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

สมมติฐาน

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)

- 6.946861

-

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลกู ค้ารายย่อยชั้นดีเฉลีย่ (INT)

- 32.82794

-

อัตราเงินปั นผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY)

+ 30.09826

-

+ 4.992542 **

/

+ 1.259489 **

/

- 0.296064

-

ดัชนีอตุ สาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)
มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบั น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV)
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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หมายเหตุ

**
/
-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับนัยสาคัญที่ 99%
ตัวแปรอิสระที่มีค่าตรงตามสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระที่มีค่าไม่ตรงตามสมมติฐาน

สรุปผลการศึกษาพบว่า จากค่า R Square = 0.500136 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระ ที่
เลือกมาสามารถอธิบายการเปลี่ยน แปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 50.01 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.99 เกิดจาก
ปัจจัยอื่นๆ และค่า Durbin-Watson = 2.171776 ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยสามารถ
อธิบายผลสรุปจากการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 4.992542 มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SV) มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 1.259489 มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ ย (INT) อัตรา
เงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(MDY) และดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจากตารางที่ 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรอิสระที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)
โดยปกติ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน โดยในการศึกษา
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ครั้งนี้จะพบว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทิศทางเดียวกับสมมติฐานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99% เนื่องมาจากโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ นักลงทุนรายย่อยเพราะดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ถือว่าเป็นตัวชี้นาสภาพตลาดต่างประเทศ และเป็นตัวเปรียบเทียบกับ
สภาพตลาดทั่วไป นักลงทุนจึงใช้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ในการวิเคราะห์การขึ้นลงของ
ราคาหลักทรัพย์ จึงส่งผลให้ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีอิทธิพลต่อ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของ นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนั้น หาก ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น จะทาให้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง ก็จะทาให้
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนั กลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลดลง
ด้วยเช่นกัน จากทฤษฎี การเงินเชิงพฤติกรรม อธิบายว่า นักลงทุนมักถูกกระตุ้นจากพฤติกรรม
ของคนส่วนใหญ่ เมื่อเห็นว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ก็จะมีการ
เลี ยนแบบพฤติกรรม ซื้อขายตาม ดัชนีอุตสาหกรรมด าวโจนส์ จากผลการศึกษาในครั้งนี้จึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรรถสิทธิ์ บุตรพรหม (2547) ที่
ได้ศึกษาปัจจัยที่กาหนดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ผล
การศึกษาพบว่า ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดียวกันกับ มูลค่าการซื้อ
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อย และผลการศึกษาของ ยุทธนา กระบวนแสง (2546)
ศึกษาปัจจัยที่ กาหนดการเข้ามาลงทุนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไท ย
(SV)
โดยปกติ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะพบว่ามูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีความสัมพันธ์กับมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีทิศทาง
เดียวกับสมมติฐานอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99% เนื่องมาจาก
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อย เพราะมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็นการลงทุนที่ได้
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละสถาบันมีการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน นักลงทุน
รายย่อยเชื่อว่า นักลงทุนสถาบันมีความรอบคอบ มีข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยังมีบุคคลากรที่มี
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ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การซื้อขายหุ้น ซึ่งจะทาให้ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ นักลงทุน
รายย่อยจึงใช้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในการวิเคราะห์การขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ จึงส่งผลให้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอิทธิพลต่อ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนั้น หากมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น จะทาให้ มูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นด้ วย แต่ถ้า
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง ก็จะ
ทาให้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลดลงด้วยเช่นกัน จากทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม อธิบายว่า คนเรามักชอบที่จะเลียนแบบผู้อื่น
เหตุผลก็คือ นักลงทุนมักจะกลัวว่าผู้อื่นจะรู้มากกว่า หรือมีข้อมูลข่าวสารมากกว่าตนเอง ผลที่
ตามมาก็คือ พวกเขาจะถูกกระตุ้นให้ทาในสิ่งที่คนอื่นๆกาลังทา อย่างเช่น นักลงทุนรายย่อย ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทาการซื้อขายตามนักลงทุนสถาบัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากผลการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
โดยปกติ ดัชนีราคาผู้บริโภค จะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทิศทางตรงกันข้าม แต่สาหรับ
การศึกษาครั้งนี้จะพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคา
ผู้บริโภคไ ม่มีความสัมพันธ์กับ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาล ได้แก่ ค่า
น้าประปา ค่าไฟฟ้า รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี การตรึงราคาแก๊สหุงต้ม และการช่วยเหลือค่าชุด
นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ อย่างใกล้ชิด (ดังแสดง
ในบทที่ 2) ทาให้ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่สามารถสะท้อน ระดับราคาในระบบเศ รษฐกิจ ได้โดย
แท้จริง ตัวแปรนี้จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของสมการ และไม่สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
อรรถสิทธิ์ บุตรพรหม (2547) ศึกษาปัจจัยที่กาหนดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยของนักลงทุนรายย่อย ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการ
ซื้อหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และผลการศึกษาของ ประทัสน์ ตันเจริญ (2546) ศึกษาการวิเคราะห์
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่ง
ช่วงการศึกษาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีราคาของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนช่วงที่สอง ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทาง ตรงกัน ข้ามอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย (INT)
โดยปกติ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม
แต่สาหรับการศึกษาครั้งนี้ จะพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากในช่วงที่ ทาการศึกษาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้มีการปรับเปลี่ยน อย่างมาก คือ ในช่วง
ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2550 ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 14 วัน (RP 14 วัน)
เป็นดอกเบี้ยนโยบาย ต่ อมาตั้งแต่ 17 มกราคม 2550 ได้ เปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน
พันธบัตร 1 วัน (RP 1 วัน ) และตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase
Transactions) ระยะ 1 วัน เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแทนอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ระยะ 1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2553) จึง ทาให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย มีการคาดการณ์เกี่ย วกับทิศทางของอัตราดอก เบี้ย ว่าจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลดลง
อย่างไร ทาให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวหรือไม่มีการลงทุน ส่งผลทาให้อัตราดอกเบี้ยมีความผัน
ผวนมากยิ่งขึ้น ทาให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าราย ย่อยชั้นดีเฉลี่ย ไม่สามารถสะท้อนการลงทุน
ของนักลงทุนรายย่อยได้อย่างชัดเจน ตัวแปรนี้จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของสมการ
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY)
โดยปกติ อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะมีความ
สัมพันธ์กับมูล ค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในทิศทางเดียวกัน แต่สาหรับการศึกษาครั้งนี้จะพบว่า อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อัตราเงินปันผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับบทความของณัฐวุฒิ
ทวิชัย ที่พบว่า นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนทีม่ แี นวทางการลงทุน ที่มักจะทากาไรใน
ระยะสั้น เป็นการซื้อขายแบบเก็งกาไรรายวัน ซึ่งกาไรรายวันจะเป็นกาไรในรูปของกาไรจากการ
ขายหลักทรัพย์มากกว่าหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของอัตราเงินปันผลตอบแทน ที่เป็น
การลงทุนในระยะยาว (ดังแสดงในบทที่ 2) ตัวแปรนี้จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของสมการ และ
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิษณาต พลเสนา (2549) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่กาหนดปริมาณ
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การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปัน
ผลตอบแทนเฉลี่ย มีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยปกติ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน
แต่สาหรับการศึกษาครั้งนี้ จะพบว่า ดัชนีราคาหุ้ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีนัย
สาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความ
สัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนร ายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย เงินฝากมีความผันผวนมาก (ดังแสดงในภาคผนวก ค .) ทาให้นัก
ลงทุน มีการคาดการณ์ และรอดู อัตราดอกเบี้ยว่าขึ้นหรือลง และจะ เลือกลงทุนที่ไหน ที่ได้
ผลตอบแทน ดีกว่า เช่น คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะ เพิ่ม ขึ้น นักลงทุนก็จะ นาเงินไปลงทุนโดยการ
ฝากธนาคาร แต่ ถ้าคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ก็จะนาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แทน
ตัวแปรนี้จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของสมการ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิษณาต
พลเสนา (2549) ศึกษาปัจจัยที่กาหนดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์
กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และผลการศึกษาของ อรรถสิทธิ์ บุตรพรหม
(2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่กาหนดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุน
รายย่อย ผลการ ศึกษาพบว่ าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อ
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และผลการศึกษาของ สุพรชัย เทศรุ่งเรือง (2547) ศึกษาปัจจัยกาหนดมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ไทย ผล การศึกษาพบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์
กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักล งทุนสถาบันใน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ศึกษา
มีข้อเสนอแนะดังนี้
จากผลการศึกษา ทาให้ทราบว่า
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอิทธิ พลต่อมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น นักลงทุนที่มี
ความสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทั้ง
สองปัจจัยดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ยังไม่ได้ทาการ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง หรือการ
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาปัจจัยเชิ งคุณภาพ
ด้วย เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน ซึ่งอาจจะทาให้ไม่สามา รถ
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจนนัก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้ข้อมูลรายวันหรือ
รายสัปดาห์ มาทาการวิเคราะห์เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
เดือน-ปี

VALUE

CPI

INT

MDY

DJ

SV

SET

ม.ค.-46
ก.พ.-46
มี.ค.-46
เม.ย.-46
พ.ค.-46
มิ.ย.-46
ก.ค.-46
ส.ค.-46
ก.ย.-46
ต.ค.-46
พ.ย.-46
ธ.ค.-46
ม.ค.-47
ก.พ.-47
มี.ค.-47
เม.ย.-47
พ.ค.-47
มิ.ย.-47
ก.ค.-47
ส.ค.-47
ก.ย.-47
ต.ค.-47
พ.ย.-47
ธ.ค.-47
ม.ค.-48
ก.พ.-48
มี.ค.-48
เม.ย.-48
พ.ค.-48
มิ.ย.-48

(ร้อยล้านบาท)
-77.07
19.31
20.76
57.03
-44.54
-76.19
-11.41
-45.57
59.82
44.07
129.66
-25.51
183.93
6.87
17.36
29.82
52.23
-52.80
23.86
11.76
-123.45
51.39
-186.80
-101.18
-291.93
-217.09
130.12
109.05
2.09
-110.48

(จุด)
101.30
101.20
101.20
101.60
102.00
101.60
101.60
102.10
102.00
102.10
102.20
102.30
102.60
103.40
103.60
104.10
104.50
104.70
104.80
105.30
105.70
105.70
105.30
105.30
105.40
106.00
106.90
107.80
108.40
108.70

(เปอร์เซ็นต์)
7.00
7.00
6.88
6.88
6.88
6.38
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

(เปอร์เซ็นต์)
2.77
3.36
3.74
3.65
3.35
2.93
2.69
2.69
2.50
2.25
2.29
1.88
2.15
2.28
2.87
2.88
2.86
2.84
2.91
2.96
2.86
2.86
2.73
2.75
2.85
3.36
3.88
4.00
3.92
3.88

(ร้อยจุด)
83.42
80.54
78.91
79.92
84.80
88.50
89.85
92.34
94.16
92.75
98.01
97.82
104.54
104.88
105.84
103.58
102.26
101.89
104.36
101.40
101.74
100.80
100.28
104.28
107.83
104.90
107.66
105.04
101.93
104.68

(ร้อยล้านบาท)
-5.67
15.51
2.39
-15.26
-45.20
-37.23
40.10
33.58
62.92
11.47
72.94
66.82
53.78
11.65
62.74
16.65
126.26
52.10
-9.99
12.27
-105.73
-27.74
18.28
-147.93
-173.90
-98.53
-25.63
-43.29
20.96
-56.96

(จุด)
370.01
361.32
364.55
374.63
403.82
461.82
484.11
537.71
578.98
639.45
646.03
772.15
698.90
716.30
647.30
648.15
641.05
646.64
636.70
624.59
644.67
628.16
656.73
668.10
701.91
741.55
681.49
658.88
667.55
675.50
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เดือน-ปี

VALUE

CPI

INT

MDY

DJ

SV

SET

(ร้อยล้านบาท)

(จุด)

(เปอร์เซ็นต์)

(เปอร์เซ็นต์)

(ร้อยจุด)

(ร้อยล้านบาท)

(จุด)

ก.ค.-48
ส.ค.-48
ก.ย.-48
ต.ค.-48
พ.ย.-48
ธ.ค.-48
ม.ค.-49
ก.พ.-49
มี.ค.-49
เม.ย.-49
พ.ค.-49
มิ.ย.-49
ก.ค.-49
ส.ค.-49
ก.ย.-49
ต.ค.-49
พ.ย.-49
ธ.ค.-49
ม.ค.-50
ก.พ.-50
มี.ค.-50
เม.ย.-50

-76.06
-92.50
-127.48
223.46
-43.01
-178.35
-507.76
-151.05
5.69
-161.46
216.47
53.48
-4.42
-53.13
-95.24
-120.42
-80.31
180.44
-42.71
-117.87
-48.85
-121.60

110.40
111.20
112.00
112.30
111.50
111.40
111.60
111.90
113.00
114.30
115.10
115.10
115.30
115.40
115.00
115.50
115.40
115.30
115.00
114.50
115.30
116.40

6.50
6.50
6.63
6.75
6.75
7.00
7.38
7.38
7.88
8.13
8.13
8.13
8.13
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.13
7.88

3.87
3.72
3.57
3.77
3.80
3.38
3.15
3.56
4.05
3.88
4.20
4.34
4.25
4.27
4.26
4.05
3.95
4.24
4.38
4.45
4.42
4.25

102.75
106.41
104.82
105.69
104.40
108.06
107.18
108.65
109.93
111.09
113.67
111.68
111.50
111.86
113.81
116.79
120.81
122.22
124.63
126.22
122.69
123.54

-61.42
-89.89
-0.47
43.34
13.15
-39.39
-244.58
-46.65
-2.13
-21.83
125.38
71.74
-88.67
-45.21
-10.39
-54.67
46.76
142.67
-73.07
-55.17
37.73
2.99

675.67
697.85
723.23
682.62
667.75
713.73
762.63
744.05
733.25
768.29
709.43
678.13
691.49
690.90
686.10
722.46
739.06
679.84
654.04
677.13
673.71
699.16

พ.ค.-50

-181.90

117.30

7.63

4.02

130.63

-52.64

737.40

มิ.ย.-50

-268.31

117.30

7.63

3.75

136.28

-49.18

776.79

ก.ค.-50

-218.88

117.30

7.49

3.38

134.09

-62.10

859.76

ส.ค.-50

251.02

116.70

7.49

3.56

132.12

80.17

813.21

ก.ย.-50

-47.46

117.40

7.49

3.43

133.58

14.18

845.50

ต.ค.-50

-99.66

118.40

7.49

3.19

138.96

-35.08

907.28

พ.ย.-50

276.82

118.90

7.49

3.42

139.30

119.77

846.44

ธ.ค.-50

52.14

119.00

7.49

3.31

133.72

97.06

858.10

ม.ค.-51

253.81

102.50

7.49

3.49

132.65

86.36

784.23

ก.พ.-51

-190.56

103.20

7.49

3.42

126.50

-125.36

845.76

มี.ค.-51

113.06

103.80

7.49

3.59

122.66

-1.40

817.03

เม.ย.-51

6.48

105.60

7.49

3.55

122.63

-11.99

832.45

พ.ค.-51

44.50

107.90

7.49

3.51

128.20

-50.61

833.65

มิ.ย.-51

251.14

109.10

7.88

3.83

126.38

129.22

768.59
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เดือน-ปี

ก.ค.-51
ส.ค.-51
ก.ย.-51
ต.ค.-51
พ.ย.-51
ธ.ค.-51
ม.ค.-52
ก.พ.-52
มี.ค.-52
เม.ย.-52
พ.ค.-52
มิ.ย.-52
ก.ค.-52
ส.ค.-52
ก.ย.-52
ต.ค.-52
พ.ย.-52
ธ.ค.-52
ม.ค.-53
ก.พ.-53
มี.ค.-53
เม.ย.-53
พ.ค.-53
มิ.ย.-53

VALUE

CPI

INT

MDY

DJ

SV

SET

(ร้อยล้านบาท)

(จุด)

(เปอร์เซ็นต์)

(เปอร์เซ็นต์)

(ร้อยจุด)

(ร้อยล้านบาท)

(จุด)

235.71
34.65
189.00
162.60
82.45
-20.39
99.72
47.86
-26.98
-40.51
-57.41
-79.79
-61.19
-15.18
-189.70
17.58
70.95
-138.52
177.63
-108.82
-383.59
96.92
481.00
-89.99

109.50
106.20
106.40
105.10
103.80
102.10
102.10
103.10
103.60
104.60
104.30
104.70
104.70
105.10
105.30
105.50
105.80
105.70
106.29
106.88
107.13
107.66
107.87
108.15

7.88
7.88
7.88
7.88
7.88
7.38
7.13
7.00
6.75
6.75
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57

4.35
4.30
4.92
7.00
7.25
6.57
6.45
6.27
6.28
5.49
4.82
4.66
4.41
4.21
3.82
3.99
3.97
3.65
3.86
4.05
3.86
3.96
4.02
3.78

113.50
113.78
115.44
108.51
93.25
88.29
87.76
80.01
70.63
76.09
81.68
85.00
84.47
91.72
94.96
97.12
97.13
103.45
104.28
100.67
103.25
108.57
110.09
101.37

115.98
78.81
82.80
5.75
7.03
135.18
-46.96
-5.28
-14.62
6.59
-26.96
-61.02
-30.80
16.32
-69.26
-9.11
69.25
148.82
-82.10
58.58
-93.43
-43.22
107.52
46.33

676.32
684.44
596.54
416.53
401.84
449.96
437.69
431.52
431.50
491.69
560.41
597.48
624.00
653.25
717.07
685.24
689.07
734.54
696.55
721.37
787.98
763.51
750.43
797.31

ภาคผนวก ข
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)
Dependent Variable: VALUE
Method: Least Squares
Date: 12/11/10 Time: 17:46
Sample: 2003M01 2010M06
Included observations: 90
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CPI
INT
MDY
DJ
SV
SET

518.3145
-6.946861
-32.82794
30.09826
4.992542
1.259489
-0.296064

284.6968
3.771765
26.52458
15.80044
1.696914
0.163317
0.178425

1.820584
-1.841807
-1.237642
1.904900
2.942129
7.711944
-1.65932

0.0723
0.0691
0.2193
0.0603
0.0042
0.0000
0.1008

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.500136
0.464001
110.2481
1008835
-547.3068
13.84084
0.0000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-11.45967
150.5875
12.31793
12.51236
12.39633
2.171776
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หมายเหตุ:
VALUE

=

CPI
INT

=
=

MDY

=

DJ
SV

=
=

SET

=

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนั กลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาผู้บริโภค
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห
ประเทศไทย
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาคผนวก ค
ตารางข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ตารางที่ 1 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
เดือน-ปี
มค-46
กพ-46
มีค-46
เมย-46
พค-46
มิย-46
กค-46
สค-46
กย-46
ตค-46
พย-46
ธค-46
มค-47
กพ-47
มีค-47
เมย-47
พค-47
มิย-47
กค-47
สค-47
กย-47
ตค-47
พย-47
ธค-47
มค-48
กพ-48
มีค-48
เมย-48
พค-48
มิย-48

ร้อยละ
1.5
1.5
1.25
1.25
1.25
1
0.875
0.875
0.875
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

เดือน-ปี
กค-48
สค-48
กย-48
ตค-48
พย-48
ธค-48
มค-49
กพ-49
มีค-49
เมย-49
พค-49
มิย-49
กค-49
สค-49
กย-49
ตค-49
พย-49
ธค-49
มค-50
กพ-50
มีค-50
เมย-50
พค-50
มิย-50
กค-50
สค-50
กย-50
ตค-50
พย-50
ธค-50

ร้อยละ
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.875
2.25
2.25
2.375
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

เดือน-ปี
มค-51
กพ-51
มีค-51
เมย-51
พค-51
มิย-51
กค-51
สค-51
กย-51
ตค-51
พย-51
ธค-51
มค-52
กพ-52
มีค-52
เมย-52
พค-52
มิย-52
กค-52
สค-52
กย-52
ตค-52
พย-52
ธค-52
มค-53
กพ-53
มีค-53
เมย-53
พค-53
มิย-53

ร้อยละ
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.625
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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กราฟที่ 1 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ข้อมูลจากตาราง)
อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก
ออมทรัพย์
(ร้อ ยละ)
3
2.5
2
1.5
1
0.5

มค
-53

กค
-52

มค
-52

กค
-51

มค
-51

กค
-50

มค
-50

กค
-49

มค
-49

กค
-48

มค
-48

กค
-47

มค
-47

เวลา

กค
-46

มค
-46

0

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวสุภาวดี บุศย์เพชร เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ภูมิลาเนาอยู่ที่ อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี สาขาวิชาการเงิน เมื่อปีการศึกษา 2544 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโ ท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน บั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ในปี
พ.ศ. 2552 ปัจจุบันทางานที่ บริษัท ไดมอนด์ รัชดา จากัด

