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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มผี ลต่อมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปจั จัยทางเศรษฐกิจที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลี่ย
(INT) อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (DJ) มูล ค่ า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องนั ก ลงทุ น สถาบัน ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ข้อมูลที่ใช้เป็ น
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน ตัง้ แต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 90 เดือน
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มผี ลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV)
โดยมีทศิ ทางเดียวกับสมมติฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99%
วัต ถุป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ทางเศรษฐกิจ ที่มีผ ลต่ อ มู ล ค่ า การซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทนํา
การที่เศรษฐกิจ ของประเทศจะเจริญ เติบ โตอย่างมันคงนั
่
น้ สิ่งที่มีบ ทบาทสําคัญ คือ
เงินทุน ซึ่งตลาดทุน ถือว่าเป็ นสื่อกลางในการจัดสรรเงินทุนให้แก่ผู้ท่ตี ้องการลงทุน กับผู้ท่ี
ต้องการระดมเงินทุ น การระดมเงินทุ นนัน้ เพื่อนํ าไปใช้ในวัตถุ ประสงค์ต่างๆ เช่น การขยาย
กิจการของภาคเอกชน หรือการพัฒ นาการสาธารณู ป โภคของภาครัฐบาล โดยผู้ท่ีต้อ งการ
เงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ในตลาดทุน ซึง่ ประกอบด้วย หุน้ สามัญ หุน้ บุ
ริมสิทธิ ์ หน่ วยลงทุนกองทุนรวม หุน้ กู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อขายให้กบั
นักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของกําไรจาก
ส่วนต่างของการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ ดอกเบี้ย เงินปนั ผล และที่สําคัญอีกประการ คือ ผู้
ลงทุนจะมีบทบาทร่วมเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ นับสนุ นการพัฒนาตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นสถาบันทีม่ บี ทบาทสําคัญในการระดมเงินทุน ที่มี
หน้าที่ให้การเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ มีการซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็ นเจ้าของ
และสร้างความมันใจแก่
่
ผถู้ อื หลักทรัพย์ ว่าจะสามารถขายหลักทรัพย์นนั ้ ได้เมื่อต้องการขายคืน
เปลี่ยนเป็ นเงินสด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก คือ บริษทั สมาชิกหรือโบรกเกอร์ (Broker) เป็ นบริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสม และได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เข้าเป็ นบริษทั
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่สอง คือ หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed
Securities) เป็ นหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั จํากัดมหาชนทีเ่ ข้าจดทะเบียน และทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทัง้ หลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษทั จดทะเบียนผูอ้ อก
หลักทรัพย์นัน้ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ส่วนที่
สาม คือ นักลงทุน ( Investor ) เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด โดยนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอาจเป็ นประชาชนทัวไปหรื
่
อนิตบิ ุคคลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
การลงทุนในหลักทรัพย์ นักลงทุนจําเป็ นต้องพิจารณาปจั จัยต่างๆที่มผี ลในการกําหนด
มูลค่า และราคาของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องมีหลักเกณฑ์ มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐาน
ทีส่ าํ คัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างดีเพียงพอ โดยปจั จัยพืน้ ฐาน
ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษทั การวิเคราะห์ในแต่ละส่วนเพื่อนํ าไปสู่การคาดการณ์ผล
การดําเนินงานของบริษทั ในอนาคต และนักลงทุนจะต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลี่ย
อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์
มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนี
ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จําแนกกลุ่มนักลงทุนเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศ กลุ่มนักลงทุนบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ และ
กลุ่มนักลงทุนทัวไปในประเทศหรื
่
อทีเ่ รียกว่านักลงทุนรายย่อย
ปัญหาและลักษณะที่สาํ คัญ
จากการพิจารณามูลค่าการซื้อหลักทรัพ ย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า
มูล ค่ า การซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย มีส ดั ส่ว นที่สูงเกิน กึ่งหนึ่ งของมูล ค่ าการซื้อ
หลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยมี
บทบาทอย่างมากต่อตลาดหลักทรัพย์ เพราะมีมลู ค่าการซือ้ หลักทรัพย์ทม่ี ปี ริมาณสูงกว่ากลุ่มนัก
ลงทุนประเภทอื่น ซึง่ ถือว่ามีความสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ อะไร
เป็ น ป จั จัย ที่สําคัญ ที่ทํ าให้มูล ค่ าการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องนั ก ลงทุ น รายย่อ ยเปลี่ย นแปลง
การศึกษามูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย จึงถือว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม
คํานิ ยามศัพท์
ตลาดทุน หมายถึง แหล่งระดมเงินออมระยะยาว(เกิน1ปี ) เพื่อจัดสรรให้กบั ผูท้ ต่ี ้องการ
เงินทุนระยะยาว ได้นําไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ
นั กลงทุน หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ ในลักษณะของนักลงทุนซึง่ หวังผลทางธุรกิจในระยะยาวและนัก
เก็งกําไรซึง่ หวังผลทางธุรกิจในระยะสัน้
นักลงทุนรายย่อย หมายถึง นักลงทุนทัวไปที
่
่ไม่รวมนักลงทุนกลุ่มชาวต่างประเทศและ
สถาบันต่างๆ ทีเ่ ข้ามาลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หมายถึง มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หักกับมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค หมายถึง ตัวเลขทางสถิตทิ ใ่ี ช้วดั การเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าและ
บริการทีค่ รอบครัว หรือผูบ้ ริโภคซือ้ หามาบริโภคเป็ นประจําในปจั จุบนั เปรียบเทียบกับราคาในปี
ทีก่ าํ หนดไว้เป็ นปี ฐาน
อัต ราดอกเบี้ย เงิ น กู้ลู ก ค้ ารายย่ อ ยชัน้ ดี เฉลี่ ย หมายถึง อัต ราดอกเบี้ย MRRเฉลี่ย
ระหว่างอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ MRRสูงสุด และอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ MRRตํ่าสุด
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อัตราเงิ นปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง อัตราของ
การจ่ายเงินป นั ผลของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยเป็ นค่าเฉลี่ย รวมทัง้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัช นี อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ หมายถึง การนํ า ราคาหุ้น ชัน้ นํ า ในตลาดหุ้น นิ ว ยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาคํานวณรวมกันและหาราคาเฉลีย่ ในวันนัน้ เป็ นดัชนีไว้เป็ นตัวอ้างอิง
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย หมายถึง มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หักกับมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ดัช นี ราคาหุ้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หมายถึง ดัช นี ท่ีส ะท้ อ นความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ค่าเปลี่ยน
แปลงของดัชนีน้ี แสดงถึงระดับการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าหุน้ สามัญทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์
ด้วย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา เรื่องปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ผู้ศึก ษาได้ศึก ษาค้น คว้าแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ แบ่งการพิจารณาได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
แนวคิ ดทางทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
1. ทฤษฎี ประสิ ท ธิ ภ าพตลาด (Efficient Market Theory) ในตลาดที่มปี ระสิท ธิภาพ
หรือทีเ่ รียกว่า ตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect หรือ Pure Competition) มีลกั ษณะทีร่ าคา
หลัก ทรัพ ย์ส ะท้อนข้อมูลต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ข้อมูลใหม่ๆ หรือสถานการณ์ ใหม่จะถูก
ประมวลไว้ในราคาหุน้ อย่างทันทีทนั ใด แต่ตลาดประเภทนี้มนี ้อยมากในความเป็ นจริง
นักทฤษฎีมคี วามเชื่อทีว่ ่า ราคาในปจั จุบนั คือ ราคาทีน่ ักวิเคราะห์และนักลงทุนได้อาศัย
ข้อมูลทางราคา สืบเสาะ ค้นคว้า และวิเคราะห์ข่าวสารที่เปิ ดเผยต่ อสาธารณชนหรือกระทัง่
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับทีเ่ ป็ นทีร่ กู้ นั เพียงจํากัดเท่านัน้ ราคาทีเ่ กิดขึน้ จึงถือว่าเป็ นราคาทีม่ แี นวโน้ม
เข้าสูด่ ุลยภาพ (Equilibrium Price) ในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพราคาดุลยภาพทีแ่ ท้จริง
ดัง นั น้ การศึก ษาถึง อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของหลัก ทรัพ ย์ ที่ก่ อ ให้ เกิด ราคาดุ ล ยภาพ
(Equilibrium Prices) ของหลักทรัพย์นัน้ จึงเกิดขึน้ จากการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ และ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์นัน้ ตลอดจนขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจในหลักทรัพย์นัน้
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และขึ้นอยู่กบั เงินลงทุนของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์นัน้ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์โดยเส้น
Capital Market line และ Securities Market Line ซึ่ ง เป็ น เส้ น ที่ แ สดงถึ ง ดุ ล ยภาพในตลาด
หลักทรัพย์ทม่ี กี ารแข่งขันอย่างสมบูรณ์
ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพระดับตํ่า(Weakly Efficient Market) คือ
2. ตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพระดับกลาง (Semi-Strong Efficient Market)
3. ตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพระดับสูง (Strongly Efficient Market)
2. ทฤษฎี การเงิ นเชิ งพฤติ กรรม (Behavioral Finance) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการตัดสินใจ
ของมนุ ษย์ไม่ได้มเี หตุ และผลเสมอไป เหมือนกับที่ตงั ้ สมมติฐานไว้ในทฤษฎีดงั ้ เดิม มนุ ษย์มี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจนัน้ เกีย่ วข้อง
กับเรือ่ งเงินๆทองๆ ในเรือ่ งการลงทุนก็เช่นกันนักลงทุนมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
ในการตัดสินใจในการลงทุน
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
1. แนวความคิ ดเกี่ยวกับการวิ เคราะห์ห้นุ โดยอาศัยปจั จัยพืน้ ฐาน มี 4 ขัน้ ตอน
1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยทัวไปเมื
่
่อเศรษฐกิจของประเทศมีการ
เติบ โต อํานาจการจับ จ่ายใช้สอยของประชากรก็จะดีข้นึ ส่งผลดีโดยตรงแก่กําไรของบริษัท
ทัง้ หลายในประเทศ ราคาหุน้ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กจ็ ะปรับขึน้ ด้วย เป็ น
การสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษทั ทีค่ าดว่าจะดีขน้ึ ในอนาคต แต่ถา้ สภาพเศรษฐกิจไม่ดกี ็
จะเกิดผลในทางตรงกัน ข้าม ด้วยเหตุ น้ี การลงทุ น ในบริษัท ใดควรพิจารณาสภาวะการณ์ ใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศพร้อมกันเพื่อพิจารณาความเป็ นไปของสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจทีบ่ ริษทั นัน้ ๆจะต้องเผชิญ
2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยเป็ นการเข้าไปศึกษาโครงสร้าง และรายละเอียดของ
อุตสาหกรรมทีน่ ักลงทุนสนใจ เพื่อทีจ่ ะรับรูแ้ ละเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของธุรกิจนัน้ ๆ ว่ามี
โอกาสหรือปญั หาทีจ่ ะทําให้ธุรกิจนัน้ ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร
3. การวิเคราะห์บริษทั เป็ นปจั จัยที่นักลงทุนควรจะต้องพิจารณาถึงความได้เปรียบของ
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
4. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพิจารณาตัวหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการที่จะเลือกลงทุนว่า
ราคาหุน้ ทีจ่ ะซือ้ นัน้ ถูกหรือแพงเพียงใด
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2. แนวคิ ดเกี่ยวกับสภาวะของตลาด ได้แบ่งตลาด ออกเป็ น 2 ประเภท
1. สภาวะทีต่ ลาดหุน้ เฟื่องฟู ช่วงสภาวะทีต่ ลาดมีความคึกคัก ราคาหุน้ ส่วนมากจะปรับตัว
ขึน้ ซึง่ เป็ นระยะทีเ่ หมาะสมต่อการลงทุน
2. สภาวะที่ตลาดซึม ช่วงสภาวะที่ตลาดซึมเซา ราคาหุ้นจะทรงและทรุด มูลค่าการซื้อ
ขายจะไม่มากนัก
3. ทฤษฎี อปุ สงค์ และทฤษฎี อปุ ทานของหลักทรัพย์ การปรับเปลี่ยนระดับราคาและ
ปริม าณซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ะเกิด จากอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานในหลัก ทรัพ ย์ โดยลัก ษณะความ
สัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กบั ปริมาณอุปสงค์ของหลักทรัพย์นนั ้ เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม
สําหรับอุปทานของหลักทรัพย์กบั ราคาหลักทรัพย์นนั ้ ๆมีลกั ษณะเมื่อราคาหลักทรัพย์เพิม่ สูงขึน้
จะทําให้ปริมาณการเสนอขายหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ ตามมา
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาป จั จัยที่มีผลต่ อมูลค่าการซื้อขายหลัก ทรัพ ย์ของนักลงทุ นรายย่อยในตลาด
หลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยนี้ ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อ มูล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ น
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ย
เงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ (INT) อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย แบบจําลองที่ใช้ในการศึก ษา ด้ว ยวิธีก ารสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธกี าํ ลังสองน้อยทีส่ ุด (Ordinary Least Squares:
OLS)
ตัวแปรในการศึกษา
สําหรับตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา มีดงั นี้
ตัวแปรตาม (Y) คือ มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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ตัวแปรอิสระ (X) ทีน่ ํามาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้
เงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ (INT) อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (MDY) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SV) และดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)
จากผลการคํานวณจะได้เป็ นสมการดังนี้
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)
จากข้อ มูล สามารถสรุป ได้ว่ า การใช้ส ถิติท ดสอบ F-Statistic ในการตรวจสอบความ
น่ าเชื่อ ถือ ของทัง้ สมการ มีต ัว แปร 2 ตัว ซึ่งมีผ ลต่ อการเปลี่ย นแปลงของมูล ค่ าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับ
ความเชื่อมันที
่ ่ 99 % คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) และมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SV)
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษาพบว่า ได้คา่ R Square = 0.500136 แสดงให้เห็น ว่า ตัว แปรอิส ระที่
เลือกมาสามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รอ้ ยละ 50.01 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.99 เกิดจาก
ปจั จัยอื่นๆ และค่า Durbin-Watson = 2.171776 ไม่เกิดปญั หา Autocorrelation โดยสามารถ
อธิบายผลสรุปจากการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มีคา่ สัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 4.992542 มีอทิ ธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึง่ มีทศิ ทางเดียวกันกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SV) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 1.259489 มีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01
ซึง่ มีทศิ ทางเดียวกันกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ (INT) อัตราเงินปนั
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY) และดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จากการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มผี ลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ตัวแปรอิ สระที่ มีอิทธิ พลต่ อตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ และมีความสัมพันธ์
เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)
โดยปกติดชั นีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน โดยในการศึกษา
ครัง้ นี้จะพบว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทศิ ทางเดียวกับสมมติฐานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99% เนื่องมาจากโดยทัวไปการเปลี
่
่ยนแปลง
ของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยเพราะดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ถือว่าเป็ นตัวชี้นําสภาพตลาดต่างประเทศ และเป็ นตัวเปรียบเทียบกับ
สภาพตลาดทัวไป
่ นักลงทุนจึงใช้ดชั นีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ในการวิเคราะห์การขึ้นลงของ
ราคาหลัก ทรัพ ย์ จึง ส่ ง ผลให้ ด ัช นี อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ มีอิท ธิพ ลต่ อ มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SV)
โดยปกติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ
เทศไทย จะมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน โดยในการศึกษาครัง้ นี้ จะพบว่ามูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีความสัมพันธ์กบั มูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีทศิ ทาง
เดียวกับสมมติฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99% เนื่องมาจาก
โดยทัวไปการเปลี
่
่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อย เพราะมูลค่าการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็ นการลงทุนทีไ่ ด้
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละสถาบันมีการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน นักลงทุน
รายย่อยเชื่อว่า นักลงทุนสถาบันมีความรอบคอบ มีขอ้ มูลข่าวสาร รวมทัง้ ยังมีบุคคลากรที่มี
ความเชีย่ วชาญในการวิเคราะห์การซือ้ ขายหุน้ ซึง่ จะทําให้มผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ นักลงทุนราย
ย่อยจึงใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการวิเคราะห์การขึน้ ลงของราคาหลักทรัพย์ จึงส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอทิ ธิพลต่อมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตัวแปรอิ สระที่ไม่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
โดยปกติดชั นีราคาผู้บริโภค จะมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม แต่สําหรับการศึกษา
ครัง้ นี้จะพบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาล ได้แก่ ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า
รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี การตรึงราคาแก๊สหุงต้ม และการช่วยเหลือค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชดิ (ดังแสดงในบทที2่ ) ทําให้ดชั นีราคา
ผูบ้ ริโภคไม่สามารถสะท้อนระดับราคาในระบบเศรษฐกิจได้โดยแท้จริง ตัวแปรนี้จงึ ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานของสมการ
อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (INT)
โดยปกติอตั ราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม
แต่สาํ หรับการศึกษาครัง้ นี้ จะพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ ไม่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลี่ยไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
มู ล ค่ า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เนื่องจากในช่วงทีท่ ําการศึกษาอัตราดอกเบีย้ นโยบายได้มกี ารปรับเปลีย่ นอย่างมาก คือ ในช่วง
ทีผ่ า่ นมาจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2550 ได้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ซือ้ คืนพันธบัตร 14 วัน (RP 14 วัน)
เป็ น ดอกเบี้ย นโยบาย ต่ อมาตัง้ แต่ 17 มกราคม 2550 ได้เปลี่ยนมาใช้อตั ราดอกเบี้ยซื้อคืน
พัน ธบัต ร 1 วัน (RP 1 วัน ) และตัง้ แต่ ว นั ที่ 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2551 เป็ น ต้น มา ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้ใช้อตั ราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase
Transactions) ระยะ 1 วัน เป็ นอัตราดอกเบีย้ นโยบายแทนอัตราดอกเบีย้ ตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ระยะ 1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) จึงทําให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีก ารคาดการณ์ เกี่ย วกับ ทิศ ทางของอัต ราดอกเบี้ย ว่าจะมีก ารปรับ ขึ้น หรือ ปรับ ลดลง
อย่างไร ทําให้เกิดปญั หาการกระจุกตัวหรือไม่มกี ารลงทุน ส่งผลทําให้อตั ราดอกเบีย้ มีความผัน
ผวนมากยิง่ ขึน้ ทําให้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ ไม่สามารถสะท้อนการลงทุน
ของนักลงทุนรายย่อยได้อย่างชัดเจน ตัวแปรนี้จงึ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของสมการ
อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MDY)
โดยปกติอ ตั ราเงิน ป นั ผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย จะมีค วาม
สัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในทิศทางเดียวกัน แต่สาํ หรับการศึกษาครัง้ นี้จะพบว่า อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินปนั ผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มคี วามสัมพันธ์กบั มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ สอดคล้องกับบทความของณัฐวุฒ ิ ทวิชยั
ทีพ่ บว่า นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุนทีม่ แี นวทางการลงทุนทีม่ กั จะทํากําไรในระยะ
สัน้ เป็ นการซือ้ ขายแบบเก็งกําไรรายวัน ซึง่ กําไรรายวันจะเป็ นกําไรในรูปของกําไรจากการขาย
หลักทรัพย์มากกว่าหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของอัตราเงินปนั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นการ
ลงทุนในระยะยาว (ดังแสดงในบทที2่ ) ตัวแปรนี้จงึ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของสมการ
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
โดยปกติดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน
แต่สําหรับ การศึกษาครัง้ นี้ จะพบว่าดัช นี ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยไม่มนี ัย
สําคัญ ทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มคี วาม
สัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความผันผวนมาก (ดังแสดงในภาคผนวก ค.) ทําให้นัก
ลงทุ น มีก ารคาดการณ์ แ ละรอดู อ ัต ราดอกเบี้ย ว่ า ขึ้น หรือ ลง และจะเลือ กลงทุ น ที่ไ หนที่ไ ด้
ผลตอบแทนดีกว่า เช่น คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิม่ ขึน้ นักลงทุนก็จะนํ าเงินไปลงทุนโดยการ
ฝากธนาคาร แต่ถ้าคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ก็จะนํ าเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แทน
ตัวแปรนี้จงึ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของสมการ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี้
จากการศึกษาเรื่องปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยมีต ัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัช นี ราคาผู้บ ริโภค
อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน้ ดีเฉลีย่ ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราเงินปนั ผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะดัง นี้ จ ากผลการศึ ก ษา ทํ า ให้ ท ราบว่ า ดัช นี
อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ และ มู ล ค่ า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ข องนั ก ลงทุ น สถาบัน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอทิ ธิพลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ดัง นั ้น นั ก ลงทุ น ที่มีค วามสนใจในการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทัง้ สองปจั จัยดังกล่าว เพื่อใช้เป็ น
แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุน
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นี้ ได้ทําการศึกษาปจั จัยที่เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านัน้ ยังไม่ได้ทําการ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยที่เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ปญั หาทางด้านการเมือง หรือการ
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรทีจ่ ะศึกษาปจั จัยเชิงคุณภาพ
ด้วย เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับปจั จัยที่มผี ลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
2. การศึกษาครัง้ นี้ ได้ทําการศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลเป็ นรายเดือน ซึ่งอาจจะทําให้ไม่สามารถ
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ กับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจนนัก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรใช้ขอ้ มูลรายวันหรือ
รายสัปดาห์ มาทําการวิเคราะห์เพือ่ ให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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