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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2. แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
3. แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และปัจจยัทางเทคนิค 
4. บทบาทของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น 
 

ความหมายของความคิดเห็น 
ความคิดเห็น หรือ Opinion หมายถึง ข้อพิจารณาท่ีเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญา            

ความคิดประกอบ ถึงแมจ้ะไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพิสูจน์ยนืยนัไดเ้สมอไปก็ตาม 
บุญเรียง ขจรศิลป์ (2539, หน้า 78) ให้ความหมายของความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็น         

หมายถึง การแสดงออกทางวาจาของเจตคติ การท่ีบุคคลกล่าวว่า เขามีความเช่ือ หรือมีความรู้สึก             
อยา่งไรนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้น ดงันั้น การวดัความคิดเห็นของบุคคลนั้นเป็น                 
ส่ิงท่ีเป็นไปได ้การวดัความคิดเห็นเป็นตวัอยา่งบ่งช้ีถึงเจตคติของแต่ละบุคคล ตอ้งยอมรับวา่อาจจะ                 
มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนถา้บุคคลนั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง แต่อยา่งไร                  
ก็ตามความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนน้ีก็เป็นลกัษณะธรรมดาของการวดัทัว่ ๆ ไป 

สุชา จันทร์เอม (2527, หน้า 8) ให้ความหมายของความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็น               
หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือตอ้งการในลกัษณะท่ีไม่ลึกซ้ึงเหมือนทศันคติ
ความคิดเห็นจึงมีความหมายแคบกวา่ทศันคติ และความคิดเห็นของบุคคลอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ขอ้เท็จจริง (fact) และทศันคติของบุคคล ทศันคติ คือความรู้สึกทัว่ไปท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วน
ความคิดเห็นคือ การอธิบายเหตุผลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 107) ให้ความหมายของความคิดเห็นไวว้่าความ        
คิดเห็น หมายถึง ความชอบ ความไม่ชอบ ความเห็น ความรู้สึกฝังใจของเราต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงแบ่ง 
ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. ความรู้สึกในทางบวก   เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ  เห็นด้วย   
ชอบสนบัสนุน 

2. ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วยไม่ชอบ              
และไม่สนบัสนุน 

3. ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง คือไม่มีความรู้สึกใด ๆ 
จากความหมายของความคิดเห็นดงักล่าวขา้งตน้  สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นเร่ืองของ     

ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทั้ งน้ีโดยต้องอาศัยความรู้และ             
ประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงสามารถแสดงออกไดห้ลายดา้น  และความคิดเห็นเปล่ียนไปตาม    
ขอ้เท็จจริงและเจตคติของบุคคลไม่สามารถตดัสินไดว้่าถูกหรือผิด อาจจะได้รับการยอมรับหรือ               
ปฏิเสธ จากผูอ่ื้นก็ได ้

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความคิดเห็น 
ธีระพร อุวรรณโณ (2529, หนา้ 51) กล่าววา่ ความคิดเห็นเกิดข้ึนจากอิทธิพลต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. จากพ่อแม่ เป็นแหล่งอิทธิพลสูงสุด โดยเฉพาะวยัเด็กซ่ึงก าลงัมีการพฒันาทางด้าน

ค่านิยม ความเช่ือ และความรู้สึกนึกคิดออกมาในกรอบของครอบครัว ท่ีมีพ่อแม่เป็นผูมี้อ  านาจให้
คุณเม่ือท าความดี ใหโ้ทษเม่ือท าส่ิงไม่ดีหรือส่ิงท่ีพอ่แม่ไม่เห็นดว้ย 

2. จากกลุ่มต่าง ๆ ในสถานศึกษา เช่น ครู และเพื่อน ๆ เป็นตน้ 
3. จากประสบการณ์ส่วนตวั นักจิตวิเคราะห์เน้นเร่ืองประสบการณ์ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

ความรุนแรง และกระทบกระเทือนใจบุคคลไดน้าน 
4. จากส่ือมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีพยายามเปล่ียนความเห็นของ

คนใหห้นัไปนิยมผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีตอ้งการเขา้ไปจ าหน่ายใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
กิตติ สุทธิสัมพนัธ์ (2542, หน้า 12) กล่าวว่า ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น     

ของบุคคล ซ่ึงท าใหบุ้คคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นท่ีอาจเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัออกไป คือ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัทางพนัธุกรรม และร่างกาย คือ เพศ อวยัวะ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ            
อวยัวะต่าง ๆ คุณภาพสมอง 
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1.2 ระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และการศึกษาท าให ้
บุคคลมีความรู้เร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน และคนท่ีมีความรู้มากมกัจะมีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมี     
เหตุผล 

1.3 ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเร่ืองต่าง ๆ นั้น ซ่ึงอาจจะได้จากการ  
เรียนรู้จากกลุ่มบุคคลในสังคม หรือจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว 

1.4 ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้ ความเขา้ใจในหน้าท่ี   
และความรับผดิชอบต่องาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็น 

2.  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.1 ส่ือมวลชน ได้แก่วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพล         

อยา่งมากต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็นการไดรั้บรู้ข่าวสาร ขอ้มูลของแต่ละบุคคล 
2.2 กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคลเพราะเม่ือบุคคลอยู ่    

ในกลุ่มใดหรือสังคมใด ก็จะตอ้งยอมรับหรือปฏิบติัตามเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น ซ่ึงท าให ้            
บุคคลนั้นมีความคิดเห็นไปตามกลุ่มหรือสังคมท่ีอยู ่

2.3 ข้อเท็จจริงในเร่ืองต่าง ๆ หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีบุคคลแต่ละคนได้รับ ทั้ งน้ีเพราะ     
ขอ้เทจ็จริงท่ีบุคคลไดรั้บแตกต่างกนัจะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

ประเภทของความคิดเห็น 
Remmer (1996, p.47) จ าแนกความคิดเห็นออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (extreme opinion) เป็นความคิดเห็นท่ีเกิดจากการ 

เรียนรู้และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ้ซ่ึงทางบวกไดแ้ก่ ความรักจนหลงบูชา และ 
ทางลบ ไดแ้ก่ ความรังเกียจ โดยความคิดเห็นน้ีรุนแรง และเปล่ียนแปลงไดย้าก 

2. ความคิดเห็นจากความรู้ ความเขา้ใจ (cognitive contents) การมีความคิดเห็นต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง โดยมีพื้นฐานจากความรู้ความเขา้ใจส่ิงนั้น เช่น ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีดี ไดแ้ก่ ชอบ     
ยอมรับ เห็นดว้ย ความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นกลาง คือ ไม่มีความเห็น ความรู้ความเขา้ใจ  
ในทางท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ไม่ชอบ รังเกียจ ไม่เห็นดว้ย เป็นตน้ 

วธีิวดัความคิดเห็น 
การสร้างมาตรวดัความคิดเห็นมีอยูด่ว้ยกนัหลายวธีิ แต่วธีิท่ีแพร่หลายอยู ่ 4 วธีิ ดงัน้ี       

(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539, หนา้ 87) 
1. วิธีของเธอร์สโตน (Thurston Method) เป็นวิธีการสร้างมาตรวดัออกเป็นปริมาณแลว้ 

เปรียบเทียบต าแหน่งของความคิดเห็น หรือทศันคติไปในทิศทางเดียวกนั และเสมือนวา่เป็น Scale 
ท่ีมีช่วงห่างเท่ากนั (Equal appearing intervals) 
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2. วิธีของกตัตแ์มน (Guttmann’s Scale) เป็นวิธีวดัทศันคติหรือแนวความคิดเห็นในทาง
เดียวกนั และสามารถจดัอนัดบัขอ้ความทศันคติสูงต ่าเปรียบเทียบกนัได ้จากอนัดบัต ่าสุดถึงสูงสุด
และความแสดงถึงการสะสมของความคิดเห็น 

3. วิธีจ  าแนก S-D Scale (Semantic Differential Scale) เป็นวิธีวดัทศันคติหรือความ 
คิดเห็น โดยอาศยัคู่ค  าคุณศพัท์ท่ีมีความหมายตรงขา้ม (Bipolar adjective) เช่น ดี-เลว ขยนั-ข้ีเกียจ 
เป็นดน้ 

4. วิธีแบบลิเคิร์ท (Likert Method) เป็นวิธีสร้างมาตรวดัทศันคติท่ีนิยมแพร่หลายกนัมาก 
เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวดัทศันคติในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ โดยจดัอนัดบัความชอบหรือไม่ชอบ 
ซ่ึงมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ค าตอบ และให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1, หรือ +2, +1, 0, -1, -2  ตามล าดบัการให ้
คะแนนบวก (positive) หรือ ลบ (negative) 
 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปวา่ ความคิดเห็นสามารถเกิดจากการเรียนรู้เขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบ
เห็นในชีวติประจ าวนั หรือมาจากประสบการณ์ท่ีเกิดจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีผลต่อจิตใจ ประเภท ของ
ความคิดเห็นสามารถแบ่งไดท้ั้งทางท่ีดี ไดแ้ก่ยอมรับ และในทางท่ีไม่ดี ได้แก่ การปฏิเสธ อาจมี 
ระดบัความคิดเห็นในระดบัธรรมดา และรุนแรง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้สึกนึกคิดของผูน้ั้น 

 
แนวคดิเกีย่วกบัหลกัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ความหมายของการลงทุน 
การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้  านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพื่อก่อให้เกิดกระแส 

เงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และ
คุม้ครองกบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2540, หนา้ 7) 

การลงทุนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการซ้ือสินค้า 

ประเภทคงทน เช่น รถยนต์ ตูเ้ยน็ บา้น ท่ีดิน ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีไม่ไดห้วงัก าไรในรูปเม็ดเงิน แต่ 
เพื่อความพอใจ และความสะดวกในการใชท้รัพยน์ั้นมากกวา่ 

2. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment) เป็นการลงทุนซ้ือสินทรัพย ์   
เพื่อใชป้ระกอบธุรกิจหารายได ้หรือชดเชยความเส่ียงในการลงทุน การลงทุนประเภทน้ีมีเป้าหมาย 
คือ ก าไร 
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3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(financial or securities investment) เป็นการลงทุนตาม 
ความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการซ้ือสินทรัพย์ (asset) ในรูปของ 
หลกัทรัพย ์(securities) เช่น พนัธบตัร (bond) หุ้นกูห้รือหุ้นทุน (stock) เป็นการลงทุนทางออ้มซ่ึง 
แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ เจา้ของเงินออมไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการเอง เน่ืองจากมีความ 
เส่ียงหรือยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนจึงน าเงินออมจะมากหรือนอ้ยไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์พอใจจะลงทุน 
โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทของก าไรจากการขาย 
หลกัทรัพย ์(capital gain) หรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์(capital boss) 

จุดมุ่งหมายของการลงทุนเพื่อ 
1. ความปลอดภยัของเงินทุน (security of principal) 
2. เสถียรภาพของรายได ้(stability of income) 
3. ความงอกเงยของเงินทุน (capital growth) 
4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (marketability) 
5. ความสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (liquidity) 
6. การกระจายเงินลงทุน (diversification) 
7. ความพอใจดา้นภาษี (favorable tax status) 
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุน มีดงัน้ี(เพชรี ขมุทรัพย,์ 2540, หนา้ 8) 
1. อายขุองผูล้งทุน (the age of the investor) ผูล้งทุนท่ีมีอายุนอ้ยหรือ 25 - 40 ปีมกัจะ เส่ียง

และสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดความงอกงามแก่เงินลงทุนแต่ผูล้งทุนท่ีมีอายรุะหวา่ง    41 
– 50 ปี อาจสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดป้ระจ าทั้งน้ีอาจเน่ืองจากภาระครอบครัว ผู ้ลงทุน
ท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี ยิง่พอใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหร้ายไดแ้น่นอน  

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว (marital status and family 
responsibilities) ผูล้งทุนท่ีมีครอบครัวแลว้ตอ้งรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ตอ้งให ้
การศึกษาแก่บุตร ท าให้เขาเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงให้รายไดแ้น่นอน 
ส่วนคนโสดไม่มีภาระผกูพนัยอ่มลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงได ้

3. สุขภาพของผูล้งทุน (the health of the investor) ปัญหาเร่ืองสุขภาพของผูล้งทุนมีผล ต่อ
การก าหนดนโยบายลงทุนของผูล้งทุน ผูล้งทุนท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ยอ่มตอ้งการรายไดท่ี้เกิดข้ึน 
ในปัจจุบนัมากกวา่หวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต 

4. นิสัยส่วนตวัของผูล้งทุน (personal habit) ผูล้งทุนท่ีมีนิสัยตระหน่ีอาจไม่มีความ 
จ าเป็นตอ้งใช้รายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เขาอาจลงทุนในหลักทรัพยข์องธุรกิจท่ีมี 
การขยายตวัในอนาคตก็ไดใ้นทางตรงขา้มผูล้งทุนท่ีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยย่อมตอ้งการรายไดท่ี้แน่นอน 
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เพื่อมาจุนเจือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน 
5. ความสมคัรใจในการลงทุน (willingness to accept risks of investment) ผูล้งทุนบาง

ท่าน อาจตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง ความเส่ียงในดา้นน้ีมีหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น 
ความเส่ียงในธุรกิจ ความเส่ียงในตลาด ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงในอ านาจซ้ือ 
เป็นตน้ ผูล้งทุนในลกัษณะน้ีไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

6. ความจ าเป็นของผูล้งทุน (investor’s needs) ความจ าเป็นของผูล้งทุนอาจแตกต่างกนั 
บางท่านอาจมีความจ าเป็นทางดา้นการเงิน บางท่านอาจมีความจ าเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ 
แน่นอนท่ีสุดส่ิงส าคญัท่ีเร่งเร้าให้เกิดการลงทุนก็คือ ก าไร ซ่ึงอาจเก็บสะสมไวเ้พื่อใช้ในยามชรา 
เพื่อการศึกษา หรือเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองใหดี้ข้ึน 

Bernard Baruck,(1990,p.336) ไดเ้ขียนกฎการลงทุนการจากประสบการณ์ของตนเองไว ้ 10 
ประการ ดงัน้ี 

1. ไม่ควรซ้ือหุน้แบบเก็งก าไรนอกจากมีเวลาติดตามหุน้อยา่งใกลชิ้ด 
2. ระมดัระวงัขอ้มูลข่าวสารท่ีอา้งวา่เป็นขอ้มูลภายใน (insider) 
3. ก่อนจะซ้ือหุน้บริษทัใดตอ้งศึกษาขอ้มูลใหลึ้กซ้ึงก่อน 
4. อยา่พยายามรอโอกาสซ้ือหุน้ราคาต ่าหรือขายหุน้ราคาสูง 
5. จงเรียนรู้วธีิท่ีตอ้งตดัขายขาดทุนอยา่งรวดเร็ว 
6. อยา่ซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมากเกินไป 
7. ประเมินผลวธีิการลงทุนของตนเองเสมอ 
8. เรียนรู้การบริหารเงินทุนใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึงเสมอ 
10. อยา่ท าตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 
วิคเตอร์ สเปอเรนเดา (Victor Sperandeo ,1985, p. 15) ไดว้างกรอบแนวคิดหลกัการลงทุน 

เป็นเชิงกลยุทธ์เป็นกฎส าหรับนกัลงทุนรายยอ่ย หรือนกัเล่นหุ้นระยะสั้นท่ีตอ้งถือปฏิบติัเพื่อความ 
มัน่คงและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ว ้19 กฎ ดงัน้ี 

กฎขอ้ 1 ลงทุนอยา่งมีแผนและปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
กฎขอ้ 2 ลงทุนตามแนวโนม้ตลาด 
กฎขอ้ 3 ใชว้ธีิการขายตดัขาดทุนเม่ือจ าเป็นทุกคร้ัง 
กฎขอ้ 4 เม่ือไม่มัน่ใจตลาดก็ควรอยูน่อกตลาด 
กฎขอ้ 5 รอจงัหวะอยา่งอดทน อยา่ลงทุนมากเกินตวั 
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กฎขอ้ 6 ขายท าก าไรชา้ แต่ใหข้าดตดัขาดทุนเร็ว  
กฎขอ้ 7 อยา่ปล่อยใหก้ าไรกลายเป็นขาดทุน  
กฎขอ้ 8 ซ้ือเม่ือราคาอ่อนตวัและขายเม่ือราคาปรับสูงข้ึน  
กฎขอ้ 9 เป็นนกัลงทุนช่วงตน้ตลาด Bull และเป็นนกัเก็งก าไรในช่วงทา้ยตลาด Bull  

( Bull ซ้ือหุน้เพื่อหวงัจะใหร้าคาข้ึน) 
กฎขอ้ 10 อยา่ใชว้ธีิการซ้ือเฉล่ียขาลง  
กฎขอ้ 11 อยา่ซ้ือเพราะเห็นวา่ราคาหุน้ถูก และอยา่ขายเพราะเห็นวา่ราคาหุน้สูง  
กฎขอ้ 12 ซ้ือหุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น 
กฎขอ้ 13 อยา่ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลในตลาดหุน้ท่ีมีการซ้ือขายผนัผวนสูง 
กฎขอ้ 14 ตอ้งวเิคราะห์ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอ 
กฎขอ้ 15 ซ้ือหรือขายหุน้บนพื้นฐานการตดัสินใจของตนเองเท่านั้น 
กฎขอ้ 16 ตอ้งไม่เช่ือข่าวลือ 
กฎขอ้ 17 ตรวจสอบราคาหุน้ใหช้ดัเจน 
กฎขอ้ 18 จดค าสั่งซ้ือขายทุกคร้ัง 
กฎขอ้ 19 รู้และปฏิบติัตามกฎการกระจายการลงทุน 

 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานและปัจจัยทางเทคนิค 
 
การวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 
การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (fundamental analysis) เป็นการพยายามหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ 

เหมาะสมท่ีนกัลงทุนควรจ่ายเงินลงทุนหรือท่ีเรียกวา่ มูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) หรือมูลค่าตาม 
ทฤษฎี (theoretical value) เพื่อจะไดน้ าไปเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ท าการซ้ือขายในตลาด 
หลกัทรัพยห์รือท่ีเรียกว่า ราคาตลาด (market price) เพื่อหาหลักทรัพย์ท่ีมีราคาไม่เหมาะสม 
(misprice) ถา้ราคาตลาดนั้นต ่ากวา่ราคามูลค่าท่ีแทจ้ริง (underpriced) นกัลงทุนก็จะตดัสินใจซ้ือ แต่ 
ถ้าราคาสูงกว่ามูลค่าท่ีแท้จริง (overpriced) นักลงทุนก็จะตอ้งตดัสินใจไม่ซ้ือหรือท าการขาย 
หลกัทรัพยน์ั้นไป  

ขั้นตอนการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน มีดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ (economic analysis) การวิเคราะห์เศรษฐกิจเน้นการ 

วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นมา ตลอดจนแนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้ง 
สัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจโลก และแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า มีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออก 
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หลกัทรัพยห์รือไม่เพียงใด นอกจากนั้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจยงัรวมไปถึงการวิเคราะห์วฎัจกัร 
ธุรกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของรัฐบาลดว้ย เช่น นโยบายการเงินและการคลงั เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาขอ้มูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น อตัราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบนั และท่ีคาด 
ไวใ้นอนาคต ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติเบ้ืองตน้ (GNP) ผลผลิตในประเทศเบ้ืองตน้ (GDP) 
รายได้ส่วนบุคคล ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) อตัราการว่างงาน ผลผลิต 
อุตสาหกรรม ปริมาณการขายปลีก ฯลฯ 

จากภาพรวมทางเศรษฐกิจจะท าให้สามารถก าหนดขอบเขตย่อยของการลงทุนท่ีน่าสนใจ 
เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจพบว่า การใช้จ่ายของภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน เป็นต้น ก็อาจ 
พิจารณาวา่การลงทุนในกิจการท่ีเป็นการผลิตสินคา้ประเภททุน ไดแ้ก่ การผลิตเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
ต่าง ๆ เป็นการลงทุนท่ีน่าสนใจหรือพบวา่ การใชจ่้ายภาครัฐมีแนวโนม้ลดลง ก็อาจจะหลีกเล่ียงการ 
ลงทุนในกิจการท่ีมีลกัษณะข้ึนลงตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ 

2. การวิ เคราะห์อุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างและรายละเอียดของ 
อุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ เพื่อจะไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงความเคล่ือนไหวของธุรกิจนั้น ๆ 
ว่ามีโอกาสหรือมีปัญหาท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร เพื่อจะได้น าไป 
ประกอบกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจผลการวิเคราะห์จะออกมาในรูปของการมองโอกาสการ 
เจริญเติบโตของธุรกิจแต่ละประเภทว่ามีการน้อยแค่ไหน ทั้งน้ีเพื่อง่ายต่อการน าไปคาดการณ์ 
ยอดขายของกิจการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตวัเลขการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมช่วยให ้
สามารถเปรียบเทียบว่า อุตสาหกรรมใดเด่นกว่ากัน นักลงทุนจ าเป็นต้องทราบถึงวงจรชีวิต 
อุตสาหกรรม (industrial life cycle) เพื่อจะไดส้ามารถวิเคราะห์ต่อไปวา่ บริษทัท่ีสนใจจะลงทุนนั้น 
อยูใ่นวงจรชีวติขั้นใดของอุตสาหกรรม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี 

2.1 ขั้นบุกเบิก (pioneering stage) มีผูผ้ลิตน้อยรายยอดขายมีการขยายตวัใน ลกัษณะ
ค่อย ๆ เพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑย์งัพฒันาไมส่มบูรณ์ อตัราผลก าไรสุทธิต่อยอดขายค่อนขา้งนอ้ยมาก หรือ
อาจขาดทุน ส่วนแบ่งการตลาดนอ้ยมาก ตน้ทุนสูง อตัราการลม้เหลวของธุรกิจสูง 

2.2 ขั้นการเจริญเติบโต (growth stage)  ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับของตลาดยอดขาย
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่ก็เร่ิมมีคู่แข่งเขา้มาในตลาดแต่ยงัไม่รุนแรง ก าไรมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจาก
มีก าลงัการผลิตเตม็ท่ี และยอดขายขยายตวัข้ึนตลอดเวลาดว้ย 

2.3 ขั้นอ่ิมตวั (maturity stage) ยอดขายเพิ่มในอตัราท่ีลดลง ผลิตภณัฑ์เลียนแบบ เขา้
มาแข่งขนั การแข่งขนัเร่ิมรุนแรง ก าไรมีแนวโนม้ลดลงอยูใ่นระดบัตึงตวั 
  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

15 

2.4 ขั้นถดถอย (decline stage) ยอดขายลดต ่าลงตลอดเวลามีผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้มา 
ทดแทน อัตราก าไรตกลง เร่ิมมีการถอนตัวออกไป บางธุรกิจท่ีประสบปัญหาขาดทุน อัตรา 
ผลตอบแทนต ่า ผูป้ระกอบการเร่ิมหาทางเลือกอ่ืน 

นักลงทุนจะค้นหาอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในขั้ นขยายตัว  และหลีกเล่ียงการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นขั้นอ่ิมตวัและขั้นถดถอย กระบวนการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นการประเมินมูลค่า 
2 ประการ คือ การหายอดขายกบัอตัราร้อยละของก าไรสุทธิต่อยอดขายน าไปเปรียบเทียบภาวะ 
เศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ 

นอกจากวิเคราะห์วงจรชีวิตอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วยงัต้องท าการวิเคราะห์ 
ภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการท าก าไรในระยะยาว
ของ แต่ละอุตสาหกรรม โดยน าแนวคิดกลยุทธ์การแข่งขนั (compettive strategy) ของไมเคิล  
พอร์ทเตอร์ (Michale E. Porter) นกัการตลาดผูมี้ช่ือเสียงมาศึกษาสถานการณ์ 

การแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรม มี 5 ปัจจยั คือ 
1. ภาวการณ์แข่งขนัระหว่างอุตสาหกรรมคู่แข่งขนัรายต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงถ้ามี 

การแข่งขนัสูงอุตสาหกรรมก็ไมน่่าจะด าเนินเป็นธุรกิจไปไดง่้ายๆเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมท่ีมีการ 
แข่งขนัต ่า ลกัษณะอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ไดแ้ก่ จ  านวนกิจการในอุตสาหกรรมยิ่ง 
มาก ขนาดของกิจการท่ีใกล้เคียงกนัมากในอุตสาหกรรม ตลาดเจริญเติบโตน้อย โครงสร้างท่ีมี 
ตน้ทุนสูงจะแข่งขนัตดัราคา เป็นตน้ 

2. การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ ถ้าเขา้มายากจ านวนคู่แข่งขนัจะน้อยราย การด าเนิน 
ธุรกิจจะท าไดส้ะดวกกว่า การลงทุนสูงยอ่มท าให้คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาไดย้าก เช่น มีการปิดกั้น 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ขอ้จ ากดัของรัฐส าหรับผูผ้ลิตรายใหม่ เป็นตน้ 

3. ภาวะกดดันจากสินค้าทดแทน ถ้าหากมีสินค้าเขา้มาทดแทนได้ง่าย ธุรกิจนั้นไม่น่า 
ลงทุนเท่าท่ีควร 

4. อ านาจต่อรองของผูบ้ริโภคสินคา้ ถา้ผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรองสูงอุตสาหกรรมนั้นย่อมท า 
ธุรกิจไปไดด้ว้ยความล าบาก จึงไม่น่าสนใจลงทุน 

5. อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต เช่น ผูข้ายปัจจยัการผลิตมีน้อยมาก ผูข้ายปัจจยั 
การผลิตสามารถจ าหน่ายใหอุ้ตสาหกรรมหลากหลาย เป็นตน้ ทั้งหมดน้ียอ่มไดเ้ปรียบการต่อรองสูง 
อุตสาหกรรมแหล่านั้นยอ่มไม่น่าลงทุนดว้ย 
 ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัเป็นตวัก าหนดโครงสร้างการแข่งขนัและแนวโนม้ในการท าก าไรของ 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งน ามาพิจารณาในการลงทุนของนกัลงทุนดว้ย 
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3. การวิเคราะห์บริษทั เป็นการวิเคราะห์เพื่อคดัเลือกบริษทัท่ีน่าลงทุน เป็นการ วิเคราะห์
ขั้นสุดทา้ยของการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานการวเิคราะห์บริษทัมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

3.1 การวเิคราะห์บริษทัเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) มีดงัน้ี 
3.1.1 การวิเคราะห์งบการเงิน (financial statement analysis) เป็นการวิเคราะห์ 

จากตวัเลขต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษทั ไดแ้ก่งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบก าไรสะสม 
มี  2  รูปแบบ คือ 

(1)  หาอตัราส่วนการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
(1.1) ก าไรต่อหุน้ (Earning per share หรอ EPS) 
(1.2) ราคาท่ีซ้ือต่อหุน้เปรียบเทียบกบัก าไรต่อหุ้น (PIE ratio) 
(1.3) ผลตอบแทนจากเงินปันผล (dividend yield) 

3.1.2 อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาสภาพคล่องของ 
กิจการ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ ภาระหน้ีสินของ 
กิจการ  

3.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไม่       
ตอ้งค านวณตวัเลข มีดงัน้ี  

3.2.1 อตัราการขยายตวัในอดีต (past rate of growth) การประมาณก าไรของ 
บริษทัในอนาคต นกัลงทุนอาจใชอ้ตัราการขยายตวัในอดีตโดยเฉล่ียเป็นหลกั หากมีขอ้มูลบางอยา่ง 
ท่ีแสดงให้เห็นวา่อนาคตบริษทัจะเจริญยิ่งข้ึน เช่น การเปล่ียนตวัผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถเป็นตน้ 
แลว้ อตัราการขยายตวัในอนาคตสูงกวา่อตัราการขยายตวัในอดีตก็ได ้  

3.2.2 ขนาดของบริษทั (size of the firm) ธุรกิจขนาดใหญ่ยอ่มไดเ้ปรียบทั้งทาง 
เทคนิค การจา้งผูบ้ริหารมืออาชีพ การไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในตลาด เป็นตน้  

3.2.3 ลกัษณะของผลิตกณัฑ์ (nature of the product) สินคา้ของธุรกิจเป็น สินคา้
ประเภทฟุ่มเฟือย หรือประเภทจ าเป็นแก่การครองชีพ หากเป็นสินคา้จ าเป็นแก่การครองชีพ ความ
ตอ้งการสินคา้จะมีเสถียรภาพมากกว่าความตอ้งการสินคา้ประเภทฟุ่มเฟือย ดงันั้นก าไรจาก ธุรกิจ
การผลิตและการจ าหน่ายสินคา้ซ่ึงจ าเป็นแก่การครองชีพ ยอ่มมีเสถียรภาพมากกวา่ 

3.2.4 วเิคราะห์เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั (brand name) บริษทัท่ีมี เคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย หรือเป็นธุรกิจท่ีมีความนิยมสูง (good will) บริษทันั้นย่อม มีความ
เจริญข้ึนเร่ือย ๆ โอกาสท าก าไรในอนาคตยอ่มสูงแน่นอน 

3.2.5 วิเคราะห์คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพหรือฝีมือของผู ้บริหารบ่งช้ีผลการ 
ด าเนินงานของบริษทั เช่น ผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดมีวสิัยทศัน์เห็นการณ์ไกล เป็นผูบ้ริหารศกัยภาพสูง 
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การวเิคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค 
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค (technical analysis) เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดย 

การศึกษารูปแบบราคาและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นอดีต ดว้ยการใชแ้ผนภูมิต่าง ๆ ช่วยใน 
การวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่ือกันว่าราคาหลักทรัพย ์(หุ้น) จะเคล่ือนไหวอย่างเป็น 
รูปแบบ (pattern) หากสามารถศึกษาไดว้า่ รูปแบบนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ (trend) ไปใน 
ทิศทางใด ก็จะสามารถตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นได ้

การวเิคราะห์ทางเทคนิคอยูภ่ายใตค้วามเช่ือพื้นฐาน ดงัน้ี 
1. ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นข่าวสารทั้งหมดไวแ้ลว้ (market action discounts everything) 

ปัจจยัต่าง ๆ ในตลาดจะมีอิทธิพลต่อระดบัราคาในปัจจุบนัตามอุปสงคแ์ละอุปทาน (demand and 
supply) ซ่ึงสมมุติฐานน้ีอาจขยายออกไปอีกวา่ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้ราคาหลกัทรัพยสู์งข้ึนหรือต ่าลง 
ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล ต่างก็สะทอ้นอยู่ในระดบัราคาตลาดปัจจุบนั จึงไม่จ  าเป็นตอ้ง 
วเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดราคาในปัจจุบนั 

2. ราคาหลกัทรัพยเ์คล่ือนไหวเป็นแนวโนม้ (price move in trends) นกัวิเคราะห์ทาง 
เทคนิคเช่ือว่า ราคาหลักทรัพย์จะเคล่ือนไหวเป็นทิศทางท่ีต่อเน่ืองกันจนกว่าจะมีปัจจยัอ่ืนมา 
ขดัขวางท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในอุปสงคร์าคาจึงมีการเปล่ียนแปลง 

3. ประวติัย่อมซ ้ ารอยเดิมเสมอ (history repeats itself) รูปแบบราคาหลกัทรัพยท่ี์เคย 
เกิดข้ึนแลว้ยอ่มเกิดข้ึนอีก เพราะนกัลงทุนจะสนองตอบต่อรูปแบบของราคาอย่างท่ีเกิดมาแลว้นั้น 
อีก  เช่น เม่ือราคาหุน้ไดต้กต ่าลงมากแลว้ก็จะมีนกัลงทุนเขา้มาชอ้นซ้ือหุ้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ราคา
ก็จะขยบัสูงข้ึนเร่ือย ๆ เช่นกนั เม่ือสูงถึงระดบัหน่ึง แรงขายก็จะมีมากกวา่แรงซ้ือ เพราะนกัลงทุน
เห็น วา่ราคาไดข้ึ้นมาสูงมากพอท่ีจะขายเอาก าไรเก็บไวก่้อน ผลก็คือราคาหุ้นจะมีแนวโนม้ต ่าลงไป
อีก คร่ึงหน่ึงเป็นวฎัจกัรเร่ือย ๆ ไป นกัวิเคราะห์จึงสรุปเป็นความเช่ือพื้นฐานวา่ประวติัศาสตร์จะซ ้ า
รอย ใหเ้ห็นอยูเ่สมอในตลาดหลกัทรัพย ์

ข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดหรือของหลักทรัพย์ใด 

หลกัทรัพยห์น่ึง โดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนของตลาด ขอ้มูลหลกัคือ ราคา ปริมาณการซ้ือขาย และ 
เวลา ซ่ึงขอ้มูลทั้ง 3 อยา่งน้ีไดมี้การจดบนัทึกไวใ้นรูปของแผนภูมิ (chart) คือ 

ราคา คือส่ิงสะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนต่อหุ้นใดหุ้นหน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงโดย     
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นระดบัราคาท่ีแสดงถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของหุน้นั้น 

กล่าวอีกนยัหน่ึง ราคาหุน้ คือ เคร่ืองวดัความรู้สึกของนกัลงทุนท่ีประเมินมูลค่าของ บริษทั
นั้นวา่เป็นอยา่งไร และตดัสินใจท่ีจะท าเช่นไรกบัมูลค่าท่ีประเมินนั้น 
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จากความรู้สึกและอารมณ์ของนกัลงทุนน้ีเองท่ีท าให้ราคาหุ้นเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยู ่
ตลอดเวลา เช่น ถา้นกัลงทุนรู้สึกในแง่ดีก็จะท าการซ้ือหุ้นโดยไม่ค  านึงวา่ราคาหุ้นจะสูงเพียงไร แต่ 
ในทางกลบักนัถา้นกัลงทุนเกิดความรู้สึกในแง่ลบก็จะท าการขายหุ้นทิ้งไปโดยไม่ค  านึงถึงมูลค่า 
แทจ้ริงของราคาหุน้ 

ดังนั้ นราคาหุ้นท่ีสูงหรือต ่าข้ึนอยู่กับอารมณ์ของนักลงทุนในขณะใดขณะหน่ึงท่ีเกิด 
ความรู้สึกดีมากจนเกินเลย หรือเลวร้ายจนผิดปกติ โดยท่ีปัจจยัพื้นฐานของบริษทัเจา้ของหุ้นนั้นไม่ 
อาจเปล่ียนแปลงไดเ้ลย 

ปริมาณการซ้ือขาย เป็นการสะทอ้นถึงความรุนแรงของเจตคติของนกัลงทุนวา่ในเวลานั้น 
มีมากนอ้ยเพียงไร เช่น ถา้ราคาหุน้เพิ่มข้ึนแต่ปริมาณการซ้ือขายเบาบางก็จะช้ีวา่ ความกระตือรือร้น 
ของนกัลงทุนท่ีจะเขา้ท าการซ้ือขายในเวลานั้นยงัไม่มากเพียงพอเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีมีราคาสูงดว้ย 
ปริมาณการซ้ือขายท่ีสูงอนัแสดงวา่ความกระตือรือร้นของนกัลงทุนมีมาก ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัใน 
ราคาหุน้สูงข้ึนต่อไปไดอี้ก 

เวลา เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัวงจรการเปล่ียนแปลงอารมณ์ของนกัลงทุนท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ า
อีก โดยการเปล่ียนแปลงน้ีจะมีลกัษณะจ าเพาะในแต่ละวงจร วงจรหน่ึงอาจใช้เวลานาน หรือช่วง
สั้น ๆ ก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความรู้สึกของนักลงทุนในเวลานั้น ๆ ท่ีแกว่งไปมาระหว่างความเช่ือมัน่กบั 
ความรู้สึกในแง่ร้าย ระยะเวลายาวนานเพียงไรการเปล่ียนแปลงรับราคายอ่มจะมากข้ึนเพียงนั้น 

เคร่ืองมือการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
เคร่ืองมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (basic tool) ซ่ึงผา่นการทดสอบและยอมรับ 

วา่มีประสิทธิภาพดีพอสมควร มี 2 ลกัษณะคือ 
1. เคร่ืองมือท่ีมีแนวโน้มไปตามความเคล่ือนไหวของตลาด (trend fowilling) เป็น 

เคร่ืองมือท่ีเคล่ือนไหวข้ึนลงทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์(หุ้น) ตลอดเวลา การก าหนด 
ระยะเวลาท าให้เสียค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีไปตามการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์(หุ้น) ในวนัถดัไป จึง 
เรียกค่าเฉล่ียน้ีวา่ “ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี” ระยะเวลาของเส้นค่าเฉล่ียจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยสังเกต 
จากพฤติกรรมนกัลงทุน 3 กลุ่ม คือ นกัลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว เส้นค่าเฉล่ียระยะ 
สั้นจะมีรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วตามลกัษณะของนกัลงทุนกลุ่มน้ี ส่วนค่าเฉล่ียระยะปาน 
กลางและระยะยาวจะมีการเคล่ือนไหวท่ีราบเรียบและมีระบบ 

2. เคร่ืองมือท่ีเคล่ือนไหวสวนทางกบัทิศทางของตลาด (countertrend) เป็นเคร่ืองมือวดั 
ความแกวง่ตวัของราคา (momentum) โดยดูจากสภาพในช่วงสั้น ๆ ของตลาดวา่ ในขณะนั้นอยูใ่น 
ภาวะซ้ือมากเกินไป (oversold) เคร่ืองมือเหล่าน้ีไดแ้ก่ Relative strength Index เป็นตน้ 
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จุดอ่อนส าคญัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค นกัลงทุนจะซ้ือหุ้นเม่ือมีสัญญาณซ้ือ และ เม่ือมี
สัญญาณขาย อยา่งไรก็ตาม ณ ชุดท่ีมีการหักเหเปล่ียนแนวโนม้ (trend) ของหุ้น และการ ปรับตวั
ของราคาอาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนท าให้การซ้ือขายขาดการพิจารณาสัญญาณทางเทคนิค             
ไม่ทนัเวลาไม่ทนัการณ์ ดังนั้นเม่ือเป็นเช่นน้ีนักลงทุนท่ีเช่ือปัจจยัทางเทคนิคก็จะพยายามท่ีจะ 
คาดการณ์สัญญาณซ้ือ สัญญาณขายล่วงหนา้ และท าการซ้ือขายก่อนท่ีจะเกิดสัญญาณจริง ซ่ึงจะท า 
ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนเสียหายได ้

การวเิคราะห์ทางเทคนิคทีนิ่ยม 
การวเิคราะห์ทางเทคนิคมีหลายวธีิ แต่วธีิท่ีนิยมมีดงัน้ี 
1. ทฤษฎีของดาว (Dow’s theory) น าเสนอโดย ชาร์ล ดาว (Charles H.Dow) ซ่ึงเป็นผูน้ า 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงของตลาดหุ้นอยา่งเป็นระบบ โดยใชเ้คร่ืองมือช่วยคือ Stock Rial Index 
และ Stock Industrial Index ของตลาดหุ้นนิวยอร์คในปี 1884 แนวคิดและทฤษฎีของเขามี 
ความส าคญัต่อนกัวเิคราะห์ตลาดมาทุกยคุทุกสมยั 

ทฤษฎีของดาวช้ีให้นกัลงทุนทราบถึงสภาพของตลาดหุ้นว่าก าลงัอยู่ในช่วงท่ีมีแนวโน้ม 
สูงข้ึนหรือต ่าลง จุดประสงคข์องทฤษฎีน้ีในระยะแรกตอ้งการให้เห็นทิศทางของตลาดหุ้นนิวยอร์ค 
เพื่อเป็นปรอทวดัภาวะเศรษฐกิจและการคา้ โดยทัว่ไปของสหรัฐมากกวา่ท่ีจะใชค้าดการณ์ราคาหรือ 
ทิศทางของตลาดหุน้โดยตรง 

ดงันั้นดชันีราคาเฉล่ียของดาวจึงเป็นเสมือนดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้น ดว้ยเหตุท่ี 
ดชันีดาวสร้างข้ึนมาจากราคาเฉล่ีย สัญญาณจึงเกิดข้ึนชา้กว่าสภาพตลาดจริงอยูบ่า้ง ดงันั้นการซ้ือ 
ขายจริง ๆ นกัลงทุนจึงอาจตอ้งอาศยัดชันีอ่ืน ๆ ท่ีมีความรวดเร็วและสะทอ้นแนวโนม้ของตลาดได ้
ใกลชิ้ดดีกวา่มาช่วยประกอบการตดัสินใจซ้ือขายหุน้ดว้ย 

2. ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง - แยกทาง (MACD : Moving Averages Convergence - 
Divergance) MACD เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หุ้นท่ีสร้างและพฒันาโดย เจอรัลด์ แอบเปล (Gerald 
Appel) เม่ือ 1979 ใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หุ้นท่ีเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกับราคา (trend 
following) ใชว้ดัระดบั (degree) ตลาดเดียวกบัราคา (trend following) ใชว้ดัระดบั (degree) ตลาดวา่ 
เป็นกระทิง (bullish) หรือตลาดหมี (bearish) MACD มีขอ้จ ากดัส าหรับใช้กบัตลาดหุ้นไทย คือ 
มกัจะใหส้ัญญาณซ้ือค่อนขา้งชา้ จึงตอ้งน าเคร่ืองมืออ่ืน ๆ มาใชป้ระกอบส าหรับดูวงจรหุ้นในระยะ 
สั้น เพื่อการตดัสินใจซ้ือขายดว้ย เช่น Stochasties และ Relative Strenge Index เป็นตน้ 

3. พาราโบลิก (Parabolic) ปัญหาท่ีนกัลงทุนวิจารณ์วา่การวิเคราะห์ทางเทคนิคขาดความ 
น่าเช่ือถือ คือ ความล่าชา้เน่ืองจากเวลา (time lag) เวลเลส วิลเดอร์ (Welles Wilder) ตระหนกัถึง 
ปัญหาดงักล่าว จึงไดส้ร้างเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเทคนิคตวัใหม่ข้ึนเรียกวา่ พาราโบลิก โดยการเพิ่ม 
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ความเร่งของสัญญาณของแนวโนม้เม่ือราคาสามารถท ายอดสูงใหม่หรือต ่าใหม่ให้ความส าคญัเร่ือง 
ราคาและเวลาเป็นหลกั สัญญาณท่ีไดเ้รียกวา่จุดเปล่ียนแนวโน้ม หรือ SAR (Stop And Reversal) 
และ SAR มีการเคล่ือนไหวเป็นรูปโคง้พาราโบลา (parabolic curve) จึงเรียกเคร่ืองมือน้ีวา่พาราโบ 
ลิก ณ จุดน้ีเองท่ีบอกนกัลงทุนวา่ควรเปล่ียนสถานภาพ กล่าวคือ ถา้นกัลงทุนท าการซ้ือและถือหุ้น 
อยู ่(long position) และเม่ือเกิน SAR ในวนัรุ่งข้ึนอยูเ่หนือราคาหุ้น ก็ควรขายหุ้นนั้นออกไป หรือ 
ตรงขา้มถา้เป็นผูข้าย (short position) เม่ือเกิด SAR ในวนัต่อไปอยูต่  ่ากวา่ราคาหุ้นในวนัน้ี นกัลงทุน 
ก็ควรซ้ือหุน้คืนมา 

4. เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (MA : Moving Averages) เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ี 
นิยมแพร่หลายวธีิหน่ึง เพราะใชง่้ายและสามารถน าไปใชป้ระกอบกบัเคร่ืองมือเทคนิคอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีท าไดโ้ดยการน าราคาของวนัปัจจุบนัและวนัก่อนหนา้น้ีมารวมกนั แลว้หาร 
ดว้ยจ านวนวนัท่ีตอ้งการเฉล่ียทั้งหมด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าเฉล่ียนั้นวา่จะน าไปใช้วิเคราะห์แนวโนม้ใน 
ระยะสั้น กลางหรือยาว และส าหรับวนัถดัไปสามารถหาค่าเฉล่ียไดโ้ดยตดัขอ้มูลวนัแรกสุดออกไป 
แลว้เอาราคาของวนัล่าสุดเขา้มาแทนท่ี จากนั้นก็ค  านวณโดยวิธีเดิม เช่น ถา้ตอ้งการหาค่าเฉล่ียระยะ 
สั้น 10 วนัราคาส าหรับ 10 วนัสุดทา้ยจะถูกน ามารวมกนัแลว้หารดว้ย 10 เน่ืองจากขอ้มูลทั้งหมดใน 
ท่ีน้ีคือ 10 วนัสุดทา้ย จะถูกเฉล่ียเคล่ือนท่ี (move) ไปขา้งหนา้เสมอ จึงเรียกวา่ “ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี” 

5. สโตแคสติกส์ (stochastics) เป็นดชันีวดัการแกว่งตวัของราคาท่ีศึกษาความสัมพนัธ์   
ของการเคล่ือนไหวของราคาในช่วงเวลาหน่ึง ๆ กบัราคาปิด ไดจ้ากขอ้สังเกตท่ีว่า ถา้ราคาหุ้นมี 
แนวโน้มสูงข้ึนต่อไปราคาปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกลก้บัราคาสูงสุด แต่ถา้ราคาหุ้นมีแนวโน้มลดลง 
ราคาปิดของหุน้จะอยูใ่นระดบัเดียวกบัราคาต ่าสุดของวนัถา้ราคาหุ้นก าลงัเปล่ียนทิศทางจากข้ึนเป็น 
ลง ก็มกัจะพบวา่ราคาในระหวา่งชัว่โมงการซ้ือขายอาจจะสูงข้ึน แต่ราคาปิดจะอยูใ่กลเ้คียงกบัราคา 
ต ่าสุดของวนั แต่หากราคาหุ้นจะเปล่ียนทิศทางจากลงเป็นข้ึน ราคาจะปิดใกลเ้คียงกบัราคาสูงสุด
ของวนั แมใ้นระหวา่งชัว่โมงซ้ือขายราคาอาจจะต ่าลดลง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสูงสุด - ต ่าสุด 
กบัดชันีราคาปิดน้ีไดน้ าไปพฒันาเป็นสูตรสมการในการดูแนวโนม้ข้ึนหรือลงของราคาหุ้นในช่วง 
สั้น ๆ 

6. ดชันีการแกวง่ตวั (oscillator) ในขณะท่ีตลาดหรือราคาของหุ้นเป็นไปแบบเรียบ ๆ หรือ 
เหวี่ยงตวัอยูใ่นช่วงแคบ ๆ นั้น เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเส้นแนวโน้ม (trend line) เส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (moving average) อาจจะช้ีทิศทางใดไม่แน่นอนนกั จึงมีเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ี 
ใช้ได้ดีในขณะตลาดหรือราคาหุ้นเหวี่ยงตวัแคบ ๆ (sideways) เพราะสามารถติดตามความ 
เคล่ือนไหวได้ค่อนข้างใกล้ชิดและมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงของราคามากข้ึนกว่าเดิม คือ 
ออสซิลเลอเตอร์ (Oscillator) 
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7. เทคนิคการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญ่ีปุ่น(Japaness candlestick charing) เป็นการ 
วเิคราะห์ทางเทคนิคท่ีมีตน้ก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่นมากกวา่ 200 ปีโดย มูนิฮิสะ โฮมม่า เป็นผูค้น้คิด 
ดว้ยการวิเคราะห์จิตวิทยาของคนซ้ือขายและก าหนดราคาขา้ว ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2525 ประเทศ 
ตะวนัตกไดน้ าไปใชว้เิคราะห์ตลาดทุน ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดออพชัน่ และเม่ือ พ.ศ. 2530 ได ้
มีผูน้  ามาใชว้ิเคราะห์หุ้นในตลาดหุ้นไทย การวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญ่ีป่นประกอบดว้ย ราคาปิด 
ราคาเปิด ราคาต ่าสุด และราคาสูงสูด ความหมายท่ีไดจ้ะง่ายและชดัเจน ไม่ขดัแยง้กบัรูปแบบการ 
วเิคราะห์แบบตะวนัตกท่ีคุน้เคยกนัแต่กลบัเป็นตวัเสริม และบางคร้ังก็มีสัญญาณท่ีไม่มีการวิเคราะห์ 
แบบตะวนัตก 

ศิริวฒัน์  วรเวทวุฒิคุณ (2536,หน้า 13) กล่าวว่า ส่ิงท่ีนักวิเคราะห์สนใจนั้นส่วนใหญ่จะ 
เนน้ท่ีพฤติกรรมของตลาดหรือผลจากอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงราคา ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั 
ความสนใจของนกัวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีสนใจหาเหตุท่ีท าให้ราคามีการเปล่ียนแปลง หรือกล่าว 
อีกนยัหน่ึงคือ นกัวิเคราะห์ประเภทน้ีจะพยายามหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นวา่เป็นเท่าใด แลว้น ามา 
เปรียบเทียบกบัราคาตลาด เกินความเป็นจริง จึงควรท่ีจะขายออกไป แต่ถา้ราคาตลาดต ่ากวา่ราคาท่ี 
แทจ้ริงแลว้ แสดงวา่หุน้นั้นมีราคาต ่ากวา่ความเป็นจริง จึงควรชอ้นซ้ือหุน้ดงักล่าว 

การวิเคราะห์ทั้ง  2  วิธีคือการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค แมจ้ะ    
มีวธีิการท่ีแตกต่างกนั แต่มีจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั คือ ตอ้งการท่ีจะคาดหมายถึงแนวโนม้ (trend) 
ของราคานั่นเอง เพียงแต่มุมมองท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ นักวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคเช่ือว่าแม ้
ปัจจยัพื้นฐานท่ีสนบัสนุนราคาหุ้นจะเปล่ียนไป ราคาหุ้นในตลาดท่ีสูงข้ึนก็ไดบ้อกให้ทราบแล้ว 
ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์จริงเสียอีก เช่น การเพิ่มทุนของบริษทั ในระยะแรก ๆ ก่อนท่ีบริษทั 
จะประกาศใหท้ราบทัว่ไป นกัลงทุนส่วนใหญ่ยงัไม่มีใครรู้การเปล่ียนน้ี แต่วงในบริษทัอาจจะรู้และ 
เร่งท าการซ้ือหุ้นเก็บไวก่้อน การท่ีมีการเร่งซ้ือหุ้นเพิ่มมากข้ึนส่งผลคือ ราคาหุ้นในตลาดจะมี 
แนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน จนมีสัญญาณใหซ้ื้อ (buy signal) ปรากฏข้ึน นกัวิเคราะห์ทางเทคนิค (ซ่ึงไม่ 
รู้มาก่อนวา่บริษทัมีการเพิ่มทุนหรือไม่) ก็จะวิเคราะห์และรู้ไดโ้ดยดูแนวโนม้ของราคาดงักล่าว ใน 
เวลาต่อมาเม่ือบริษทัประกาศเพิ่มทุนจริง ๆ ราคาหุ้นของบริษทัได้สูงข้ึนไปมาก ๆ แล้วหากนัก 
ลงทุน (ท่ีไม่รู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่อาศยัปัจจยัพื้นฐานเพียงอยา่งเดียว ถา้จะตดัสินใจซ้ือหุ้น 
ตอนน้ีก็อาจจะสายไปเสียแลว้ก็ไดข้ณะท่ีนกัวิเคราะห์ทางเทคนิคไดต้ดัสินใจซ้ือหุ้นไปในราคาต ่า 
ก่อนหนา้นั้นแลว้โดยไม่รอใหป้ระกาศขอ้เทจ็จริงออกมาก่อน เป็นตน้ 

ประวตัิตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ประเทศไทยได้มีการจดัตั้ งตลาดหุ้นของไทยในรูปห้างหุ้นส่วน   

จ  ากัด และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดในปี 2506 แล้วเปล่ียนช่ือเป็น “ตลาดหุ้นกรุงเทพ 
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(Bangkok Stock Exchange)”  แต่ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมากนกัมูลค่าซ้ือขายเพียง 160 ถา้นบาท 
ในปี 2511  114 ถา้นบาท ในปี  2512 จากในปริมาณการซ้ือขายลดลงเป็น 46 ถา้นบาท ในปี 2513 
และ 28 ถา้นบาทในปี 2514 แสดงวา่ยงัไม่เป็นท่ีสนใจ ดงันั้นตลาดหุ้นกรุงเทพจึงตอ้งปิดกิจการลง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐและประชาชนก็ยงัขาดความความเขา้ใจในเร่ืองตลาด
ทุน 

แมว้่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบผลส าเร็จ แต่แนวคิดการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยท่ี์มี 
ระบบระเบียบและไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการจากรัฐและประชาชนนั้นยงัมีอยู ่ดงันั้นเม่ือ 
มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (2510 - 2514) จึงไดเ้สนอแผนการจดัตั้งตลาด 
หลักทรัพย์ดังกล่าวข้ึนอีกคร้ังหน่ึง รัฐบาลได้ว่าจ้างศาสตราจารย์ซิดนีย์ เอ็ม รอบบิ้น แห่ง 
มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา มาท าการศึกษาช่องทางพฒันาตลาดทุนไทยต่อมา 

พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวติัฉบับท่ี 18 เ ก่ียวกับการควบคุมธุรกิจการค้าท่ีมี 
ผลกระทบต่อความปลอดภยัและความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้รัฐสามารถก ากบัดูแลการ 
ด าเนินงานของบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปอยา่งเป็นระบบระเบียบและยุติธรรม ต่อมา 
พ.ศ. 2517 ไดมี้พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 จดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์
ข้ึนเพื่อเป็นแหล่งกลางส าหรับซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์และระดมเงินทุนใน 
ประเทศ ต่อมาไดมี้การปรับปรุงโดยการแกไ้ขกฎหมายให้สามารถน าเงินออมมาลงทุนในตลาด 
หลักทรัพย์ได้ พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “The 
Securities Exchange of Thailand” และเปิดท าการเป็นทางการคร้ังแรก ต่อมาวนัท่ี 1 มกราคม 2534 
ไดเ้ปล่ียนช่ือภาษาองักฤษอีกคร้ังหน่ึงเป็น “The Stock Exchange of Thailand (SET) ซ่ึงใชม้าจนถึง 
ปัจจุบนัและมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายต่อมาหลายฉบบั 

 

บทบาทของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ตลาด 

หลกัทรัพยมี์บทบาทส าคญั คือ 
1. ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพยจ์ดทะเบียนและพฒันาระบบต่างๆท่ี 

จ  าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. ด าเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ช่น การท าหนา้ท่ีเป็นส านกัหกั 

บญัชี (shearing house) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
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3. การด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

องคป์ระกอบส าคญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย 

หลกัทรัพย ์ควบคุมดูแลในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตวั โปร่งใส 
ยติุธรรม สร้างความมัน่ใจใหน้กัลงทุน ส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมของประชาชนไปลงทุนใน 
ธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม 

2. บริษทัสมาชิก (broker) ท าหนา้ท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป 
โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทนบริษทัสมาชิกแต่ละบริษทัมีหมายเลขประจ าตวัหรือเลขท่ี 
นัง่ เพื่อสะดวกในการปฏิบติังาน 

3. หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (listed securities) เป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัมหาชน 
จ ากัด ท่ีจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนให้มีการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ท่ีจด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยปั์จจุบนัมี ดงัน้ี 

3.1 หุ้นสามญั (common stock) เป็นตราสารประเภทหุ้น ท่ีบริษทัมหาชน จ ากดั ได้
ออกเพื่อตอ้งการระดมเงินทุนจากประชาชน เพื่อให้เขา้มีส่วนร่วมในธุรกิจนั้น ๆ โดยตรง คือร่วม 
เป็นเจา้ของกิจการ มีสิทธิลงคะแนนเสียง ร่วมตดัสินใจปัญหาส าคญัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีสิทธิ
ออก เสียงตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถืออยู่ ได้ผลตอบแทนโดยตรงคือ เงินปันผลจากก าไรของธุรกิจ 
ก าไรจาก การขายหุ้นมีสิทธิในการจองหุ้นใหม่ในกรณีมีทุนจดทะเบียน นักลงทุนจะตอ้งศึกษา
ขอ้มูลจาก แหล่งท่ีเช่ือถือไดก่้อนตดัสินใจลงทุน 

3.2 หุ้นบุริมสิทธ์ิ (preferred stock) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน แตกต่างจากหุ้น 
สามญัคือ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บสิทธิช าระคืนทุนก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในกรณีเลิกกิจการบริษทั 
หุน้ประเภทน้ีมีไม่มากนกัมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยน์อ้ย ทางเทคนิคเรียกวา่ มีสภาพคล่องต ่า
บนกระดานหุน้ใชส้ัญลกัษณ์  -p  ทา้ยอกัษรยอ่ของหุน้สามญั 

3.3 หุ้นกู้ (debenture) เป็นตราสารท่ีบริษทัเอกชนออกเพื่อกู้เงินระยะยาวจากนัก 
ลงทุน ผูถื้อหุ้นกูมี้ฐานะเป็นเจา้หน้ีกิจการไดรั้บผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียตามระยะเวลาและอตัราท่ี 
ก าหนด และจะไดรั้บเงินตน้คืนครบถว้นเม่ือส้ินสุดอายุท่ีก าหนดไวใ้นตราสาร หุ้นกูมี้สภาพคล่อง 
ในการซ้ือขายไม่มากนกั นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นประเภทสถาบนัหรือนกัลงทุนระยะยาว 

3.4 หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture) คล้ายหุ้นกู้ (ขอ้ 3.3) ต่างกนัตรงท่ี     
หุ้นชนิดน้ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัในช่วงเวลา อตัรา และราคาท่ีก าหนดในหนงัสือช้ี 
ชวน ในช่วงท่ีเศรษฐกิจผนัแปรท่ีหุน้ประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมากเพราะผูซ้ื้อคาดหวงัผลตอบแทน 
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ท่ีจะไดจ้ากราคาหุ้นท่ีแปลงสภาพแลว้ ซ่ึงท าก าไรไดม้ากกว่าผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียของหุ้นกู ้
ธรรมดา 

3.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (warrant) เป็นตราสารท่ีระบุวา่ผูถื้อครองจะไดรั้บสิทธิจอง 
ซ้ือหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้หรือตราสารอนุพนัธ์ ในราคาท่ีก าหนดเม่ือถึงเวลาท่ีระบุไว ้ซ่ึง 
ราคาจองน้ีมกัก าหนดไวต้  ่า หรือบางคร้ังอาจไดหุ้น้สามญัโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิน้ี 
จะออกควบคู่กบัการเพิ่มทุน ซ่ึงเป็นเทคนิคทางการตลาดของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์พื่อจูงใจให ้
นกัลงทุนจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน หุน้บุริมสิทธ์ิ หรือหุน้กู ้

3.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิระยะสั้น (shot - turn warrant) มีอายุไม่เกิน 2 เดือน เป็น 
วิธีการอยา่งหน่ึงในการระดมทุนจากผูถื้อหุ้นแทนการจดัสรรสิทธิในการจองซ้ือหุ้น (rights) และ 
บริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์สามารถยื่นค าขอให้รับเป็นหลักทรัพย์ ซ่ึงผู ้ขายหมุนเวียนในตลาด 
หลกัทรัพยไ์ด ้

3.7 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW: derivative warrant) เป็นตราสารท่ีคลา้ยกบั 
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัว่ไป (warrant) โดยให้สิทธิแก่ผูถื้อ DW ในการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
(underlying securities) ซ่ึงอาจเป็นหลกัทรัพย ์(หุ้น) stock หรือดชันีหลกัทรัพย ์(index) ในราคาใช ้
สิทธิอตัราการใชสิ้ทธิและระยะเวลาใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงบริษทัผูอ้อก DW จะเป็นผูก้  าหนดวา่ จะ 
เลือกท าการส่งมอบใหผู้ถื้อ DW เป็นหลกัทรัพยห์รือเงินสดก็ได ้

3.8 หน่วยลงทุน (unit trust) คือ ตราสารท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
รวม (บลจ.) ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการระดมเงินทุนจาก 
ประชาชน ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนให้ได้รับผลตอบแทน 
สูงสุดแลว้น ามาเฉล่ียคืนแก่ผูถื้อหุน้ลงทุนในรูปเงินปันผล กองทุนรวมมีหลายประเภท ศึกษาไดจ้าก 
หนงัสือช้ีชวนซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกองทุน ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีชดัเจน ขอ้ดีของการลงทุน 
ประเภทน้ีคือ มีผูบ้ริหารมืออาชีพดูแลเงินลงทุนแทนผูล้งทุน มีการกระจายความเส่ียงลงในหุ้นกู ้
กลุ่มต่าง ๆ และมีอ านาจต่อรองมากกวา่เพราะเงินกองทุนมีขนาดใหญ่ 

3.9 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (NVDR : Non - 
Voting Depository Receipts) เป็นตราสารการลงทุนท่ีออกโดยบริษทัไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น 
บริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยมี์สถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอตัโนมติั โดยมีหลกัทรัพย ์
อา้งอิงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นกัลงทุนสามารถซ้ือขายเอ็นวีดีอาร์ในตลาด 
หลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทัว่ไป ซ่ึงนักลงทุนจะได้ผลตอบแทน       
ทางการเงินเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นสามญั  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัเท่านั้น   
เอน็วดีีอาร์ ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทุนชาวต่างประเทศท่ีติดขดัการถือครอง แต่ก็ไม่ได ้
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ช่วยจดัการซ้ือขายของนกัลงทุนไทยแต่ประการใด 
 การท่ีบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียกว่า บริษทัจดทะเบียน 
(listed company) มีประโยชน์อยา่งยิ่งทางธุรกิจ สามารถระดมทุนเพื่อขยายกิจการไดใ้นตน้ทุนต ่า 
กวา่การกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส าหรับประชาชนทัว่ไปก็มีทางเลือกลงทุนมากข้ึน 

4. นักลงทุน (investor) ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้จ  าแนกนักลงทุนในตลาด 
หลกัทรัพย ์เป็น 3 ประเภท คือ 

4.1 นกัลงทุนต่างประเทศ (foreign investors) 
4.2 นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ (institutional investors) 
4.3 นกัลงทุนทัว่ไป หรือนกัลงทุนรายยอ่ย (local investors) 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

สุมล สิงห์ส าอางสกุล (2549, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจลงทุนใน       
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจในการลงทุนในตลาด 
หลกัทรัพยใ์หม่ การศึกษาน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิโดยการเก็บขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตโดยพิจารณาจาก 
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์หม่และดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2548 จนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นรายสัปดาห์รวม 74 สัปดาห์ ท าการวิเคราะห์หาอตัรา 
ผลตอบแทนและค่าความเส่ียง โดยใชค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงท่ีท าการศึกษาอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย จะให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ในขณะเดียวกันค่าความเส่ียงท่ี 
พิจารณาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จะเส่ียงมากกวา่ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวา่ นกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนท่ี 
มากกว่าและในขณะเดียวกันความเส่ียงน้อย แต่นักลงทุนบางส่วนยงัต้องการลงทุนในตลาด 
หลกัทรัพยใ์หม่เพราะตอ้งการบริหารพอร์ตการลงทุนท่ีดี มีความผสมผสานเพื่อการกระจายความ 
เส่ียง มีความหลากหลายในเร่ืองผลตอบแทนและคงทนต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีอาจ 
เกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุน 

ชุรีพร สีสนิท (2553 , บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจ ลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุน 
รวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โดยศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีเสีย ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการลดหยอ่นภาษี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนประกอบดว้ย การ 
รับรู้ปัญหาโดยรวม ปัจจยัภายนอกโดยรวม ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การ 
รับรู้ปัญหาโดยรวม การคน้หาข้อมูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวม ท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
รวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ลูกค้าของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติ 
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบคั สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้สถิติ 
ทดสอบใช ้การหาค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดย 
ใชว้ธีิ ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญันอ้ยท่ีสุด หรือค่าดนัเนต้ตที์ 3 และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
ใชส้ถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือ 
เทียบเท่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท อาชีพเจา้ของกิจการ/ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั / พนกังานบริษทัเอกชน ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุดท่ีเสีย 10% และ 
มีประสบการณ์ในการลงทุน 1-5 ปี 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีของลูกค้า พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบ 
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในโดยรวม ปัจจัย
ภายนอก โดยรวม ของลูกคา้ ฯ พิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

4. ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหาโดยรวม การคน้หา 
ขอ้มูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวมของลูกคา้ ฯ พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น 
การรับรู้ปัญหาโดยรวม ดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ส่วนในดา้นการ 
ประเมินผลทางเลือกโดยรวม อยูใ่นระดบัดี 
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5. แนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้ฯเม่ือพิจารณา เป็น
รายขอ้พบว่า ขอ้ในอนาคตคาดว่าจะลงทุนกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกคา้มีแนวโน้มในระดบั 
ลงทุน ขอ้ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก ลูกคา้มีแนวโน้มในระดบัสะดวก ขอ้ช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหว่างเดือน 
ต.ค.-ธ.ค. นิยมลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกคา้มีแนวโนม้ในระดบัลงทุน และขอ้แนะน า 
ใหผู้อ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LFT ลูกคา้มีแนวโนม้ในระดบัแนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือ ตามล าดบั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
ขอ้แนะน าให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF ขอ้ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต :E- 
Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง สามารถอ านวยความสะดวก และขอ้ช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่ง 
เดือน ต.ค. - ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั 0.01 

2. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ แตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ ฯ ในขอ้ช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. นิยมลงทุน 
ในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวม 
LTF และขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผา่นอินเตอร์เน็ต “E-Trade” แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฐานภาษีเงินได ้และประสบการณ์ใน 
การลงทุน แตกต่างกนั มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้ 
อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ขอ้การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF ขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผา่นอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด 
บริการตลอด 24 ชัว่โมง และขอ้ความนิยมในการลงทุนเพิ่มของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสท่ี 
ส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

5. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีของลูกคา้ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการ 
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ขอ้ในอนาคตคาดวา่จะลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เพิ่มเติม และขอ้การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกนั อยา่งมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ดงัน้ี 

6.1 ด้านปัจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ ในขอ้อนาคตคาดวา่จะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ขอ้ 
ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผา่นอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง สามารถอ านวย 
ความสะดวก ขอ้ช่องไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
และขอ้แนะน าให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและใน  
ระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6.2 ด้านปัจจยัภายนอกโดยรวม มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
ขอ้แนะน าให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF และขอ้ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผา่นอินเตอร์เน็ต 
“E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง และขอ้ความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF 
ในช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและในระดบัต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7. ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน  
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ดงัน้ี 

7.1 ดา้นการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้ อนาคตคาดวา่จะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ขอ้
การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวม LTF ขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขาย 
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง และขอ้ความนิยมในการลงทุน 
เพิ่มเติมกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. ในทิศทางเดียวกนั ในระดบั 
ปานกลางและในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7.2 ดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่าน 
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7.3 ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ        
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ขอ้การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF ในทิศทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
ขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 
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ชัว่โมง ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
วญิญ  ดิษเจริญ (2551, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัลงทุนในการเลือกลงทุน ใน

หลกัทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัลงทุนในการเลือก 
ลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีนกัลงทุนใชพ้ิจารณาในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์โดยมีการสอบถาม     
จากกลุ่มตวัอย่างนักลงทุนท่ีท าการลงทุนในหลกัทรัพยก์บัห้องคา้หลกัทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 300 ตวัอยา่ง โดยท าการเลือกมาจากห้องคา้หลกัทรัพย ์ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 10 ห้อง 
คา้ ๆ ละ 30 ราย การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการเรียงล าดบัความส าคญั 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัลงทุนในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยพ์บวา่ นกัลงทุน ส่วน
ใหญ่เป็นนกัลงทุนเก็งก าไรวนัต่อวนั มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการลงทุนคือ เพื่อตอ้งการเก็ง ก าไร 
มีแหล่งเงินทุนท่ีน ามาลงทุนในหลกัทรัพยคื์อ เงินออม นิยมใช้บริการบริษทัหลักทรัพยใ์นการ 
ลงทุนเพียง 1 บริษทัท าการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่  11 – 20 คร้ัง มีปริมาณการซ้ือ 
ขายหลกัทรัพยแ์ต่ละวนัโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 50,000 บาท ลงทุนในหุ้นสามญั โดยมีระยะเวลาในการ 
ลงทุนนอ้ยกวา่ 1 เดือน นิยมลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บคือก าไรจาก 
ส่วนต่างของราคา ซ่ึงแหล่งขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยคื์อการ 
แนะน าจากเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัหลกัทรัพย ์

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีนกัลงทุนใชพ้ิจารณาในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยท าการ แบ่ง
ปัจจยัท่ีนักลงทุนใช้พิจารณาเป็น 2 ปัจจยัดว้ยกนั คือปัจจยัพื้นฐานท่ีนักลงทุนใช้พิจารณาในการ 
ลงทุน และปัจจยัภายนอกท่ีนกัลงทุนใช้พิจารณาในการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัลงทุน
ใน หลกัทรัพยส่์วนใหญ่จะพิจารณาปัจจยัพื้นฐานในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี 
ความส าคญัท่ีสุด 3  อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความคล่องตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผลการด าเนินงานของ 
บริษทั และก าไรจากหลกัทรัพย ์ส่วนปัจจยัภายนอกในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี 
ความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สภาวะความมัน่คงทางการเมือง 
และสภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ 

อิสรีย์ จุลจิราภรณ์ (2550, บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้
บริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 
ศึกษาปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์อง 
นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง       
40-49 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีธุรกิจส่วนตวัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 
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โดย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มากกว่า 3 ปี มีวงเงินท่ีใช้ในการซ้ือขาย 
หลกัทรัพยอ์ยู่ระหว่าง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทเงินสด 
ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2-4 สัปดาห์ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้จากเจ้าหน้าท่ี 
การตลาด สาเหตุท่ีเลือกใช้บริการบริษทัหลกัทรัพย์ของนักลงทุนจากความคุน้เคยกบัเจา้หน้าท่ี 
การตลาดมานาน และสถานท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ 

นักลงทุนให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ให ้
ความส าคญัล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย นกัลงทุนตอ้งการการ 
ติดต่อทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว รองลงมา เป็นปัจจยัดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให ้
เจา้หนา้ท่ีการตลาดเอาใจใส่ดูแลการลงทุนของลูกคา้ ปัจจยัดา้นบริการ การใหค้  าแนะน าการลงทุนท่ี 
ดี ปัจจยัดา้นกระบวนการ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ตอ้งการสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีรายงานบทวิเคราะห์แนะน าการ 
ลงทุนแจกรายเดือน และให้ความส าคญัล าดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นราคา ในเร่ืองความเหมาะสม 
ของค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลกัทรัพย ์

เสน่ห์ เสน่หา (2551, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : หุ้นในกลุ่ม SET50 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงวิธีการ 
คดัเลือกหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 เพื่อท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time 
series) เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2546 ถึงไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2551 โดยใชแ้บบจ าลอง 
ทางเศรษฐมิติ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อนในโปรแกรม ECIEWS และใช้วิธีการประมาณ 
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares Method—OLS) 

ผลการศึกษาพบว่า โดยดัชนีราคาของหลักทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 มีความสัมพนัธ์ใน  
ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่อตัราดอกเบ้ียเงิน 
ฝากออมทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ซ่ึง 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

แสงระวี นิรมลรัตน์ (2552, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อการ 
ตดัสินใจของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะ 
ประชากรของนกัลงทุนท่ีแสวงหาขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาการแสวงหาขอ้มูล ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือโทรทศัน์เพื่อการ 
ตดัสินใจของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งอยู่ในห้องคา้หลกัทรัพย ์
ของบริษทัหลกัทรัพย ์จ านวน 400 คน 

วิธีการด าเนินการวิจยัได้ออกแบบค าถามเพื่อการทดสอบและน าเสนอผลการวิเคราะห์   
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชส้ถิติอา้งอิง ไดแ้ก่สถิติ t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
จ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ (multiple comparison) 
ของ LSD ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ลกัษณะประชากรของนักลงทุนต่างกัน พบว่า อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา 

ลงทุน ประเภทบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์ประเภทของหุ้นท่ีลงทุน ระยะเวลา 
ถือครองหลกัทรัพย ์และผลตอบแทนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนแตกต่างกนั กล่าวคือ นัก 
ลงทุนอายุต ่ ากว่า 25 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา มีการตัดสินใจลงทุนในตลาด 
หลกัทรัพยม์ากท่ีสุด ผูท่ี้มีอาชีพนกัธุรกิจหรือพนกังานบริษทั และมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเป็น 
อาชีพหลกั มีการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดเช่นกนั 

2. การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับจาก 
หนังสือพิมพ์กระแสหุ้น หนังสือพิมพ์คอหุ้น หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ หนงัสือพิมพ ์
เดอะเนชัน่ หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจ 
ลงทุนแตกต่างกนั กล่าวคือ นกัลงทุนส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์โดยเปิดรับข่าวสารจากหนงัสือพิมพท์นัหุน้นอ้ยท่ีสุด 

3. การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ต่างกนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวสาร 
จากสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 สถานีโทรทศัน์ NBT และสถานีโทรทศัน์ True Vision ต่างกนัมีผลต่อ
การ ตดัสินใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกัน โดยนักลงทุนเปิดรับข่าวสารจาก 
สถานีโทรทศัน์ช่อง True Vision มากท่ีสุด 


