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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อขายหุนของผูลงทุน โดยจําแนก

ประเภทของผูลงทุนเปน 4 กลุม ไดแก ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบันไทย และผู

ลงทุนสถาบันตางประเทศ และนําเสนอผลการศึกษาเชิงประจักษนี้เปนขอมูลและขอเสนอแนะเชิง

นโยบายใหผูกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเฉพาะใน

สวนของการพัฒนาคุณภาพ การขยายฐานผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งนําเสนอแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพื่อใหสามารถจัดสรรบริการดานธุรกิจ

หลักทรัพยที่สอดคลองกับความตองการของผูลงทุนแตละประเภท ในสวนของผูลงทุนสามารถนํา

ผลการศึกษาไปประยุกตในการเลือกใชปจจัยในการตัดสินใจลงทุน และกําหนดกลยุทธในการ

ลงทุนเพื่อลดความเส่ียงและสรางผลตอบแทนในการลงทุนใหสูงข้ึน  

 ในการศึกษาจะใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณประกอบกัน เพื่อพัฒนา

กรอบแนวคิดที่มีความชัดเจนสอดคลองกับพฤติกรรมของผูลงทุนไทยในปจจุบัน ในการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ไดแก ปจจัยเชิงมหภาคดาน

เศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยเชิงจุลภาค จําแนกเปน 3 ดานไดแก ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิง

ปริมาณ ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพ และปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดาน

ขอมูลขาวสาร และปจจัยดานสังคมกับคาเบตาเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยหรือความผันผวนของ

ผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงของ

ดัชนีราคาหลักทรัพย รวมถึงทดสอบความสอดคลองของผลการศึกษากับแนวคิด ทฤษฎี และขอ

คนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกและประวัติชีวิตของผูลงทุนในบริบทของผูลงทุนไทย 
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 ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนสถาบันทั้งไทยและตางประเทศรวมถึงผูลงทุนรายใหญที่

ประสบความสําเร็จในการลงทุน ใชปจจัยเชิงมหภาค ไดแก ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ภาวะ

อุตสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงพิจารณาคุณภาพของบริษัทและคุณภาพของ

ผูบริหารของบริษัทเจาของหุนโดยเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในเชิงแขงขันสูง มีความ

โปรงใสในการเปดเผยขอมูล ผูบริหารมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต บริษัทมีชื่อเสียง เปน

ผูนําตลาด  และมีบรรษัทภิบาล สุดทายจะทําการประเมินมูลคาของหุนกอนที่จะตัดสินใจลงทุน 

สอดคลองกับการลงทุนแบบ Top Down Analysis โดยขอมูลที่ใชในการตัดสินใจจะมาจากจาก

แหลงขอมูลที่เชื่อถือไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศรวมถึงบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย

และคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยเลือกลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียง บริษัทที่ไดรับการยอมรับวามี

บรรษัทภิบาล และมีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ในการตัดสินใจลงทุนจะไมคํานึงถึงมูลคาที่

แทจริงของหุนแตจะใหความสําคัญกับราคาหุน ไมใหความสําคัญกับการประเมินราคาหุนรวมถึง

ศักยภาพในการเติบโตของบริษัท และเลือกซ้ือขายเฉพาะหุนที่มีสภาพคลอง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจ

ลงทุนจะใชขอมูลจากเจาหนาที่การตลาด ขาวลือเกี่ยวกับการซ้ือขายของผูลงทุนรายใหญ และ

ขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ และซ้ือขายตามเพื่อนในหองคาหลักทรัพย 

พฤติกรรมในการลงทุนของผูลงทุนรายยอยขางตนไมแตกตางจากพฤติกรรมของผูลงทุน

ในชวงกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน ป 2540 ซึ่งหากหนวยงานท่ีเกี่ยวของละเลยหรือไมใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพของผูลงทุนและบุคคลากรที่เกี่ยวของในตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑที่

เกี่ยวของกับผูลงทุนอาจสงผลใหการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยขาดเสถียรภาพ และผูลงทุน

ตางชาติรวมทั้งกลุมผูลงทุนที่มีศักยภาพในการลงทุนอาจไมเลือกลงทุนในตลาดทุนไทย 

 จากผลการศึกษาไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายจําแนกเปน 7 ดาน  ไดแก 1) การ

ปรับปรุงภาพลักษณของหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของกับผูลงทุน 2) การขยาย

ฐานผูลงทุน 3) การพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน 4) การเผยแพรขอมูลขาวสารในตลาด

หลักทรัพย 5) การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย 6) การพัฒนาคุณภาพผูติดตอผูลงทุน และ 7) การ

สงเสริมความรูผูลงทุน  
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The objective of this study is to examine factors which affect decision making 

of investors in the Stock Exchange of Thailand, only in the case of stock trading. In 

this  study,  investors  are  divided  into  4  groups–high  net  worth  investors,  retail  investors, 

Thai  institutional  investors  and  foreign  institutional  investors.  This  empirical  study 

renders  information  and  policy  recommendations  relating  to  the  supervision  and 

development  of  Thai  capital  market,  especially  with  regard  to  the  development  of 

investors, expansion of investor base in the stock market, as well as development of 

business  operators  in  the  capital  market  so  as  to  be  able  to  respond  to  the  needs  of 

each  group  of  investors.  As  for  investors, they  may  apply  certain  factors  in  making 

investment  decisions  and  setting  out  investment  strategy  in  order  to  minimize  risks 

and increase return on investment. 

In this study, qualitative and quantitative research methods were used together 

to develop a clear framework in line with behaviors of Thai investors nowadays. An 

analysis was made to find the relationship between factors used in making investment 

decisions, including macro economic and political factors, micro factors which are divided 

into  3  categories–quantitative,  qualitative  and  technical,  informational  factors  and  social 

factors, and average beta of portfolio or volatility of average return of portfolio selected by 

investors,  in  comparison  with  the  change  in  stock  indices.  In  addition,  a  test  of 

harmonization of the study results with the theoretical concepts and findings from in-

dept interview and background of investors in Thai context was made. 
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 The study found that Thai and foreign institutional investors, as well as high 

net worth investors, who have met their investment objectives, relied on macro factors 

including economic indices, industry outlook, political stability, and the quality of issuing 

companies and management team. In this regard, the company chosen for investment 

must be qualified in terms of high competitiveness, transparency in information disclosure, 

knowledgeable, competent and honest management, market leadership status and good 

corporate  governance,  and  stock  valuation  would  be  made  before  making  investment 

decision, in line with top down analysis approach. The information used in decision 

making came from reliable local and foreign sources, as well as securities companies’ 

research reports and marketing officers’ advice. 

Meanwhile,  retail  investors  chose  to invest  in  well-known  companies,  with 

good  corporate  governance  and  transparency  in  information  disclosure.  In  making 

investment decisions, they did not take into consideration stock intrinsic value, stock 

price valuation and company growth potential but they did consider stock price and 

trade only liquid stocks. They relied on information from marketing officers, rumours 

regarding  high  net  worth  investors’  trading  and  trading  information  of  foreing 

investors and made trading following others in trading rooms. 

The  abovementioned  trading  behaviors  of  retail  investors  do  not  differ  from 

those  in  the  pre-1997  crisis  period.  If  related  entities  ignore  or  disregard  quality 

improvement  of  investors  and  personnel  in  capital  market,  as  well  as  relevant 

regulations, the stock market may be lack of stability and foreing investors and other 

potential investors may not choose to invest in Thai capital market. 

 This  study  renders  policy  recommendations  in  7  areas:  1)  improvement  of 

image of entities which set out investor-related policies, 2) investor base expansion, 3) 

quality  improvement  of  listed  companies,  4)  information  dissemination  in  stock 

market,  5)  supervision  of  secuirities  companies,  6)  quality  improvement  of  investor 

contacts and 7) promotion of investor education. 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําเร็จลุลวงไดดวยดีเนื่องมาจากผูเขียนไดรับความรวมมือในการใหขอมูลคําปรึกษาขอเสนอแนะ 

และกําลังใจจากบุคคลหลายทาน ในลําดับแรกผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย 

ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ รองศาสตราจารย ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ และรองศาสตราจารย ดร.กัลยานี 

ภาคอัต อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ที่ไดใหความกรุณาสละเวลาในการ

ใหคําปรึกษา ขอแนะนํา ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธ รวมถึงใหกําลังใจผูเขียน

ในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ และขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประสงค วินัยแพทย รอง

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่กรุณาสละเวลามา

เปนประธานในการสอบวิทยานิพนธและใหขอเสนอแนะในการแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความ

สมบูรณยิ่งข้ึน  

 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารบริษัทหลักทรัพย เจาหนาที่

การตลาด ผูบริหารบริษัทจัดการกองทุน ผูจัดการกองทุน และผูลงทุนทุกทานที่ใหความอนุเคราะห

เสียสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําวิทยานิพนธ ขอบพระคุณ

คณาจารย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรทุกทานที่ใหความกรุณาประสิทธประสาธนความรู

ใหผูเขียน ขอบคุณเจาหนาที่คณะรัฐประศาสนศาสตรทุกทานโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณณัฏฐิดา สุภาพงษ 

เจาหนาที่รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนในเร่ือง

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษาคร้ังนี้  

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธใหกับ 

พ.ต.อ. ธีรเดช บรรณกิจโศภน บิดา และ คุณแมอรุณ บรรณกิจโศภน ที่หวงใยและใหกําลังใจ

ผูเขียนตลอดระยะเวลาในการศึกษาที่ผานมา ทําใหผูเขียนสามารถเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ได

สําเร็จสมตามความต้ังใจ  
 
                                                                       อุรสา บรรณกิจโศภน 

                                                                                             ตุลาคม 2553 
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5.42  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 167 

         ปจจัยมหภาคดานดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจลงทุน 

5.43  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 168 

         ปจจัยมหภาคดานดัชนีราคาหลักทรัพยในการตัดสินใจลงทุน 

5.44  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 168 

         ปจจัยมหภาคดานราคาน้ํามันในการตัดสินใจลงทุน 

5.45  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 169 

         ปจจัยมหภาคดานสภาวะอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุน 

5.46  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 169 

         ปจจัยมหภาคดานภาวะการเมืองในการตัดสินใจลงทนุ  

5.47  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 170 

         ในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย 

5.48  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 171 

         ปจจัยจลุภาคดานราคาหุนในการตัดสินใจลงทุน 

5.49  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 171 

         ปจจัยจลุภาคดานอัตราสวนทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

5.50  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการใช 172 

          ปจจัยจุลภาคดานสภาพคลองของหุนในการตัดสินใจลงทุน 

5.51  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 172  

         ในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนกับผูลงทนุรายยอย 

5.52  ความคิดเห็นของผูลงทุนเกี่ยวกับปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ  174 
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 5.53  ความคิดเห็นผูลงทนุเกี่ยวกับปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  176   

          ของบริษัท 

5.54  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี ่ 178 

         ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน  

5.55  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 179 

         ที่ผูลงทนุใชในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนกับ 

         ผูลงทนุรายยอย 

5.56  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี ่ 180 

         ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคในการตัดสินใจลงทนุ 

5.57  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท 181 

         ที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและ 

         ผูลงทุนรายยอย 

5.58  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี ่ 182 

         ในการใชปจจัยขอมูลขาวสารดานการใชบทวเิคราะหของบริษทัหลักทรัพย 

          ในการตัดสินใจลงทนุ 

5.59  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยจําแนกความถี่ในการ 182 

         ใชปจจัยขอมูลขาวสารดานการใชส่ือตาง ๆ ในการตัดสินใจลงทนุ 

5.60  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการ 183 

          ใชปจจัยขอมูลขาวสารดานการใชขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงานที่กาํหนด 

          นโยบายในการตัดสินใจลงทนุ 

5.61  ลําดับของความถี่ที่ผูลงทนุใชปจจัยดานขอมูลขาวสารในการตัดสินใจลงทนุ 184   

         เปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทนุและผูลงทนุรายยอย 

5.62  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการ 185 

         ใชปจจัยดานสังคมดานการลงทุนตามบุคคลใกลชิดในการตัดสินใจลงทุน 

5.63  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ในการ 185 

         ใชปจจัยดานสังคมดานการใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบันและผูลงทุน  

         ตางประเทศในการตัดสินใจลงทุน 

5.64  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ใน 186 

         การใชปจจัยดานสังคมดานการซื้อขายหุนตามบุคคลอ่ืนในการตัดสินใจลงทุน 
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5.65  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จาํแนกตามความถี่ใน 186 
         การใชปจจัยดานสังคมดานการซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของเจาหนาที่การตลาด 
         ในการตัดสินใจลงทุน 
5.66  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยดานสังคมใชในการตัดสินใจลงทุน 187 
         เปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทนุกับผูลงทุนรายยอย 
5.67  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย จาํแนกตาม 188 
         กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยดานกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทนุเลือกลงทุนเปน 
         ลําดับแรก  
5.68  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย จาํแนกตามกลยทุธ189 
          การลงทุนในหลักทรัพยดานประเภทหลักทรัพยทีเ่ลือกลงทุนเปนลําดับแรก 
5.69  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย จาํแนกตามปจจัย 190 
          เชิงปริมาณของหุนทีใ่ชในการตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรก 
5.70  จาํนวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย จาํแนกตาม 191 
          กลยทุธในการซื้อหุน 
5.71  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย จาํแนกตาม 192 
          กลยทุธในการขายหุน 
5.72  จํานวนและรอยละของคาเบตาของหลักทรัพยที่ผูลงทนุลงทนุกอน 193 
          วันที่10 เม.ย. 53 
5.73  จํานวนและรอยละของผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉล่ีย  194 
5.74  ความคิดเห็นผูลงทนุจําแนกตามขอเสนอแนะเชงินโยบายของผูลงทนุ  195 
5.75  ความคิดเห็นผูลงทนุเกี่ยวกับภาพลักษณของหนวยงานกําหนดนโยบาย  197 
5.76  ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานการขยายฐานผูลงทนุ   200 
5.77  ความคิดเห็นผูลงทนุเกี่ยวกับนโยบายดานการกํากับดูแลการเผยแพรขอมูล 201 
         ในตลาดหลักทรัพย 
5.78  นโยบายดานการกาํกบัดูแลธุรกิจหลักทรัพย   202 
5.79  ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานการกํากับดูแลผูติดตอผูลงทุน   203 
5.80  ดานนโยบายดานการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน  203 
5.81  ความคิดเห็นผูลงทนุเกี่ยวกับนโยบายดานการสงเสริมความรูผูลงทนุ  204 
5.82  ความคิดเห็นผูลงทนุเกี่ยวกับนโยบายทีเ่ปนประโยชนตอผูลงทนุ  206 

6.1  มูลคาการซื้อขายของผูลงทนุระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  ถงึเดือน 214  

       มนีาคม พ.ศ.2553 
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6.2  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับแรก     217 

6.3  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับสุดทาย     218 

6.4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทนุและผูลงทุนรายยอยใน 219 

       การใชปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในการตัดสินใจลงทุน 

6.5  ลําดับของปจจัยมหภาคที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทนุเปรียบเทียบระหวาง 221 

       ผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 

6.6  ความคิดเห็นผูลงทุนเกีย่วกับปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  224 

6.7  คาเบตาเฉล่ียและอัตราผลตอบนท่ีคาดวาจะไดรับในชวงทีท่ําการศึกษา   227 

6.8  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยมหภาคม ี 228 

       ความสัมพันธเชิงบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุม 

       สินทรัพยที่ลงทุนเมื่อเทยีบกับดัชนีราคาหลักทรัพย 

6.9  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทนุและผูลงทุนรายยอย 231 

       ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณในการตัดสินใจลงทนุ 

6.10  ลําดับของปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณที่ผูลงทนุใชในการตัดสินใจ 232 

         ลงทนุเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 

6.11  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูลงทนุเกีย่วกับปจจัยจุลภาคดานปจจัย 233 

         เชงิปริมาณของบริษัท 

6.12  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยจุลภาค 235 

         ดานปจจัยเชิงปริมาณมีความสัมพนัธเชิงบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทน 

         ที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทนุ 

6.13  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจดัการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 237 

         ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพในการตัดสินใจลงทุน 

6.14  ลําดับของปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพที่ผูลงทนุใชในการตัดสินใจ 238 

         ลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย 

6.15  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยจุลภาค 240 

         ดานปจจัยเชิงคุณภาพมีความสัมพนัธเชงิบวกตอความผนัผวน 

         ของผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทนุ 

6.16  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 241 

         ในการใชปจจัยจุลภาคในการตัดสินใจลงทุน 
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6.17  ลําดับของปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคที่ผูลงทนุใชในการตัดสินใจ 241 

         ลงทนุเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 

6.18  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยจุลภาค 243 

         ดานปจจัยเชิงเทคนิคมีความสัมพนัธเชิงบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทน 

         ที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทนุ 

6.19  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 244 

         ในการใชปจจัยดานขอมูลขาวสารในการตัดสินใจลงทนุ 

6.20  ลําดับของปจจัยดานขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทนุ 245 

         เปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทนุและผูลงทนุรายยอย 

6.21  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยดานขอมูล 247 

         ขาวสารมีความสัมพนัธเชิงบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจาก 

         กลุมสินทรัพยที่ลงทนุเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพย 

6.22  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจดัการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 248 

         ในการใชปจจัยดานสังคมในการตัดสินใจลงทุน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 
1.1  บทนํา 
  
วิทยานิพนธฉบับนี้มีสาระสําคัญในการศึกษาวิจัย  เพื่อคนหาและทบทวนปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) รวมถึงคนหาวา

ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจนั้น มีผลอยางไรตอความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับ

จากการลงทุนตามทฤษฎีทางการเงิน โดยอางอิงจากความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะ

ไดรับจากกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย สาเหตุ

สําคัญที่สนใจที่ตองการจะศึกษา เนื่องจากการปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานที่มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย

มาเปนเวลานานกวา 15 ป จึงมีโอกาสไดติดตามพัฒนาการของตลาดทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของ

ในตลาดทุน พบวาตลาดหลักทรัพยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาใน

เชิงปริมาณ ดังจะเห็นไดจาก ดัชนีราคาหลักทรัพยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากหนึ่งรอยจุดเมื่อวันเปดการซื้อ

ขายหลักทรัพย ปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดถึง 1,753.73 จุดในวันที่ 4 มกราคม 2537 ในขณะที่ มูลคาการซื้อ

ขายเฉลี่ยสูงสุดตอวัน ในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2553 สูงถึง 19,586.87 ลานบาท (SETSMART: ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย) จํานวนของผูลงทุนทั้งในและตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของผูลงทุนไทย โดยเฉพาะผูลงทุนรายยอยเปนการเพิ่มขึ้นเพียงตัวเลข

มูลคาการซื้อขาย สัดสวนการลงทุนของผูลงทุนรายยอยมีความผันผวนไมแนนอน จํานวนบัญชีที่มี

การซื้อขายตอบัญชีที่ผูลงทุนเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพยเปนบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุดเพียง

รอยละ 25.7 ในเดือนมีนาคม 2553 ในขณะที่ยังคงมีขอสงสัยวาพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุน

รายยอยที่มีสัดสวนสูงสุดในตลาดทุนยังเปนรูปแบบที่ไมตางจากเดิมหรือไม ผูลงทุนรายยอยสวน

ใหญยังขาดวินัยในการลงทุน กลาวคือยังมีพฤติกรรมในการลงทุนซื้อขายหุนโดยไมคํานึงถึง

ปจจัยพื้นฐาน ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของนักวิเคราะห เจาหนาที่การตลาด ซ้ือขายตามผูลงทุน

รายใหญ ผูลงทุนตางประเทศ และผูลงทุนสถาบัน ประการสําคัญที่สุดคือผูลงทุนไทยยังคงไม

คํานึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนเหมือนในอดีตที่ผานมาหรือไม 
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การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบหนวยวิเคราะห 4 กลุม ไดแก  ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุน

ตางประเทศ ผูลงทุนรายยอย และผูลงทุนรายใหญ โดยทําการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ

บงชี้เชิงประจักษใหเห็นวาปจจัยที่ผูลงทุนแตละกลุมใชในการตัดสินใจลงทุน มีผลอยางไรตอ

ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนที่ไดรับตามทฤษฎีทางการเงิน อางอิงจากกลุมหลักทรัพย

ที่ลงทุน โดยคาดหวังวาผลที่ไดรับจากการศึกษาเชิงประจักษจะเปนประโยชนในการรับทราบถึง

พฤติกรรมของผูลงทุนในปจจุบัน รวมถึงหากพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอยยังมีลักษณะที่ไมตาง

จากทศวรรษที่ผานมา ผลการศึกษาเชิงประจักษนี้อาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ

เสริมสรางคุณภาพในการลงทุนของผูลงทุนไทย รวมถึงเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนในการ

ปรับปรุงการกําหนดนโยบายของผูที่เกี่ยวของทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิผลตอไป 

 

1.2  ความสําคัญของปญหา 
 

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 รัฐบาลมีนโยบายในการแกไขปญหาโดยปรับ

โครงสรางเงินทุนของภาคเอกชนจากเดิมที่พึ่งพาสถาบันการเงินและเงินเขาจากตางประเทศเปน

สวนใหญมาใหความสําคัญกับตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหโครงสรางทางการเงินของภาคธุรกิจ

ไทยมีความสมดุล โดยเปลี่ยนจากการใชหนี้ตางประเทศเปนหนี้ในประเทศ และปรับจากการใชหนี้

ระยะสั้นเปนหนี้ระยะยาวดวยการออกหุนกูแทนการกูเงินจากสถาบันการเงินในและตางประเทศ

เพื่อแกปญหา Currency and Maturity Mismatch  และสงเสริมใหมีการระดมทุนโดยการออกหุน

สามัญเสนอขายใหกับประชาชน เพื่อชวยลดอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหตํ่าลง ตลาดหลักทรัพยจึง

เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยเปนแหลงระดมเงินทุนในระยะยาวของภาคเอกชนทดแทนสถาบันการเงิน

ที่ถูกปดตัวลง  

นโยบายสงเสริมบทบาทของตลาดทุนที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตในครั้งนั้น จึงเปนนโยบายที่ชวย

ใหกลไกการทํางานของระบบการเงินมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น  สงผลใหตลาดทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ทั้งในสวนของจํานวนบริษัทที่เขามาระดมทุน จํานวนผูลงทุนทั้งผูลงทุนทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง อาจกลาวไดวานโยบายขางตนเปนจุดเริ่มตนที่สงผลใหตลาด

ทุนในปจจุบันเปนแหลงระดมทุนและแหลงลงทุนที่สําคัญเปนชองทางในการออมของประชาชน

และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

เมื่อพิจารณาโครงสรางของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย  จะพบวามีผูลงทุน 3 ประเภท 

ไดแก ผูลงทุนไทย ผูลงทุนตางประเทศ และผูลงทุนสถาบัน  อยางไรก็ตาม  ผูลงทุนไทยในตลาด
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หลักทรัพยยังสามารถจําแนกไดเปน ผูลงทุนรายยอย และผูลงทุนรายใหญ อยางไรก็ตาม ใน

ปจจุบันมิไดมีการกําหนดนิยามของผูลงทุนรายใหญที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยไว ในงานวิจัยฉบับ

นี้ จึงขอใชตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย      ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การกําหนดบท

นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ที่หมายถึง บุคคลธรรมดา  ที่มี

ทรัพยสินตั้งแตส่ีสิบลานบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ ไมรวมหนี้สินของบุคคลดังกลาว โดยจะกําหนดใหผูลงทุน

รายใหญในตลาดทุนหมายถึงผูลงทุนที่มีมูลคาหุนในบัญชีต้ังแต 40 ลานบาทขึ้นไป ทั้งนี้ นับรวมทุก

บัญชีที่ผูลงทุนถือครองอยู ณ วันที่ตอบแบบสอบถาม 

กอนการเกิดวิกฤติทางการเงินในป พ.ศ. 2540 ผูลงทุนรายยอยมีมูลคาการซื้อขายรวมใน

ตลาดทุนโดยเฉลี่ยสูงสุดในกลุมผูลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลคาการซื้อขายรวมสูงถึงรอยละ 52.90 ในป 

2539 ในขณะที่มูลคาการซื้อขายรวมของผูลงทุนตางชาติรอยละ 34.56 และผูลงทุนสถาบันมีเพียง 

รอยละ 12.53 (SETSMART) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุน  ณ ขณะนั้นพบวา  ผูลงทุน

สถาบันและผูลงทุนตางชาติมีพฤติกรรมการลงทุนในระยะยาว ใชปจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน 

คํานึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยและผูลงทุนรายใหญ ที่มีมูลคาการซื้อ

ขายหลักทรัพยในสัดสวนที่สูงที่สุดกลับมีพฤติกรรมลงทุน หรืออีกนัยหนึ่งผูลงทุนมีวัฒนธรรมการ

ลงทุนที่ขาดวินัยในการลงทุน ไมเขาใจถึงหลักการของความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน 

พฤติกรรมการลงทุนจึงเปนการลงทุนเพื่อเก็งกําไรระยะสั้น ซ้ือขายเร็ว ไมใชขอมูลพื้นฐานในการ

ตัดสินใจ กลุมผูลงทุนรายยอยนิยมซื้อขายหุนตามผูลงทุนรายใหญ  ผูลงทุนตางประเทศ ผูลงทุนราย

ใหญที่มีความไดเปรียบทั้งมูลคาในการลงทุน และการลวงรูขอมูลที่ดีกวา รวดเร็วกวา ก็มีพฤติกรรม

ในการสรางราคาหลักทรัพย ดังปรากฏในหนังสือทศวรรษแรกของ ก.ล.ต.กับตลาดทุนไทยวา “ ชวง

ป 2538-2540 ในขณะเดียวกันก็พบวาการสรางราคาหลักทรัพย เริ่มมีรูปแบบที่มีช้ันเชิงและซับซอน

มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการดําเนินการอยางเปนกระบวนการ รวมทั้งมีการปดบังอําพรางชื่อผูกระทําผิด 

ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการตามกฎหมายกระทําไดลําบากขึ้น ” การที่กลุมผูลงทุนไทยที่มีสัดสวนการ

ลงทุนสูงสุดขาดวินัยในการลงทุน สงผลใหการซื้อขายหุนในภาพรวมของทั้งตลาดมีความผันผวน

มาก และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปพ.ศ.2540 กลุมผูลงทุนที่ไดรับผลกระทบสูงสุดจึงเปนกลุมผู

ลงทุนรายยอยที่ขาดทุนจากการลงทุนมากที่สุด กลุมผูลงทุนเหลานี้จึงพากันถอนตัวจากการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย สงผลใหมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของผูลงทุนรายใหญและรายยอย ในป 

พ.ศ.2540 ลดลงเหลือเพียง 870 พันลานบาทเมื่อเทียบกับในป พ.ศ.2539 ที่มีมูลคาการซื้อขายสูง

ถึง 1,380 พันลานบาท (SETSMART) การซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาดังกลาวจึงขาดสภาพคลอง    
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เพื่อแกไขปญหาการขาดสภาพคลองซึ่งอาจนําไปสูการขาดเสถียรภาพของตลาดทุนไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ซ่ึงเปน

หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน  จึงไดออกหลักเกณฑโดยอนุญาตใหบริษัท

หลักทรัพยสามารถหักกลบคาซื้อขายหลักทรัพยในวันเดียวกันของลูกคาแตละรายได (Net 

Settlement) หรือผูลงทุนสามารถซื้อขายหุนหักกลบกําไรขาดทุนในวันเดียวกันได โดยไมตองใช

เงินจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพย

และเพื่อเปนการขยายฐานผูลงทุนเพื่อเอื้อประโยชนใหตลาดมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น หลักเกณฑนี้

สามารถสรางสภาพคลองใหกับตลาดหลักทรัพยได ณ ขณะนั้น และจูงใจใหผูลงทุนกลับเขามา

ลงทุน โดยเฉพาะกลุมของผูลงทุนรายใหญและรายยอย มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของผู

ลงทุนไทยปรับตัวสูงขึ้นจาก 870 พันลานบาทในป 2540 ปรับตัวสูงขึ้นเปน 1,022 พันลานบาทใน

ป พ.ศ.2541 และ 2,115 พันลานบาทในป 2542 และเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 7,099 พันลานบาท ในป 

พ.ศ.2546 คิดเปนสัดสวนการลงทุนของผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายยอยสูงถึงรอยละ 76 

ในขณะที่สัดสวนของสัดสวนของผูลงทุนตางประเทศรอยละ 17.84 และสัดสวนของผูลงทุนสถาบัน

มีเพียงรอยละ 6.1 เทานั้น (SETSMART)  

นโยบายเสริมสรางสภาพคลองใหกับตลาดทุนนโยบายนี้ กลับสงเสริมใหผูลงทุนไทย

จํานวนมาก มีพฤติกรรมการลงทุนในลักษณะของการเก็งกําไรในหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลองใน

การซื้อขายหรือมีสภาพคลอง ในการซื้อขายไมมากนัก โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพยที่มีขาวลือ

ปรากฏในหองคาหรือตามเว็บไซตตาง ๆ การซื้อขายในลักษณะดังกลาว จากการตรวจสอบของ

สํานักงาน ก.ล.ต. พบวามีผลใหราคาและปริมาณการซื้อขายในชวงป พ.ศ. 2543-2545 สูงขึ้นเปน

จํานวนมาก การปรับตัวสูงขึ้นนี้อาจสงผลเสียหายตอผูลงทุนที่เขามาซื้อขายตามหรือหลงเชื่อใน

ขาวลือ และอาจมีผลกระทบตอภาพพจนของตลาดหลักทรัพยไทย (ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับ

ตลาดทุนไทย) แมวาหนวยงานกํากับดูแลตลาดทุนไทยไดมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน

พฤติกรรมการเก็งกําไร โดยหากตลาดหลักทรัพยตรวจสอบพบวาหลักทรัพยใดมีการซื้อขายกระจุก

ตัวหรือมีการซื้อขายในปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง อาจสั่งลดอํานาจซื้อของผูลงทุนที่มี

พฤติกรรมเก็งกําไร โดยใหซ้ือดวยบัญชีเงินสด หรือหามมิใหบริษัทหลักทรัพยใหเงินกูยืมกับลูกคา

รายนั้น หรือหามหักกลบราคาคาซื้อกับคาขายในวันเดียวกัน อยางก็ตามแนวทางการแกไขดังกลาว

เปนเพียงการแกไขที่ปลายเหตุเทานั้น 

ในป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดกําหนดแผนแมบทการพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.

2545-2548) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศทางและกลยุทธการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว 
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เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในดานการเสริมสรางอุปสงคจะพยายามขยายฐานผูลงทุนทั้ง 

3 สวน ไดแก ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนตางประเทศ โดยเฉพาะในสวนของผู

ลงทุนสถาบัน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเปนแกนนําในการใหความรูรวมกับหนวยงาน

ทั้งรัฐและเอกชนที่มีสมาชิกอยูทั่วประเทศ เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ ตัวแทนจัดการกองทุนรวม เปนตน โดยการเพิ่มจํานวนผูลงทุนสถาบันในประเทศ

จากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 ซ่ึงเปนระดับใกลเคียงกับกับผูลงทุนสถาบันในตลาดตางประเทศ  ซ่ึงมี

ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ทั้งในดานของผลตอบแทนและความเสี่ยง

จากการลงทุน เพื่อใหใหสัดสวนระหวางผูลงทุนสถาบันตอผูลงทุนรายบุคคล เปน อัตรา 40 : 60  ซ่ึง

ถือเปนระดับที่มีความสมดุลของสภาพคลองและเสถียรภาพของราคา โดยจะสงผลใหมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาด เมื่อเทียบกับผลกําไรโดยรวมมีระดับสูงขึ้น กลยุทธนี้ประสบความสําเร็จ

สามารถขยายสัดสวนผูลงทุนสถาบันจากรอยละ 5.34 ในป พ.ศ.2545 เปนรอยละ 10.41 ในป 

พ.ศ.2548  

เมื่อพิจารณาถึงผลของแผนแมบทตลาดทุนไทยฉบับแรก (พ.ศ.2545-2548) ในสวนที่

เกี่ยวของกับปริมาณการซื้อขายของผูลงทุน จะเห็นไดวาแผนแมบทฉบับดังกลาวไดผลักดันตลาด

ทุนใหขยายตัวไดดีข้ึน เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขยายฐานผูลงทุนในตลาดทุนไทย

จะเห็นไดวามีการขยายตัวของผูลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นจากป 2545 ซ่ึงมีมูลคาการซื้อขายรวมเพียง 

218.66 พันลาน บาทปรับตัวสูงขึ้นเปนมูลคาถึง 919.96 พันลานบาทในป พ.ศ.2549 ในขณะที่

มูลคาการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัดสวนคอนขางนอย เมื่อเทียบกับการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นของมูลคาการซื้อขายของกลุมผูลงทุนสถาบัน กลาวคือปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1666.02 

พันลานบาทในป 2546 เปน 2,680.37 พันลานบาทในป 2549  

ตอมาไดมีการกําหนดแผนแมบทตลาดทุนไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อขยายตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ใหมีสัดสวนทัดเทียมกับระบบธนาคาร และยังคง

เปาหมายในการเพิ่มผูลงทุนสถาบันในตลาดตราสารทุนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ10 เปนรอยละ 20  

ซ่ึงเปนระดับใกลเคียงกับผูลงทุนสถาบันในตลาดตางประเทศซึ่งผลจากการเพิ่มขึ้นจะทําใหสัดสวน

ผูลงทุนสถาบันตอผูลงทุนบุคคลเปนรอยละ 40 ตอรอยละ 60 ซ่ึงเปนระดับที่มีความสมดุลของ

สภาพคลองและเสถียรภาพราคา สงผลใหมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับผลกําไร

โดยรวม (Market P/E) มีระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ แผนแมบทฉบับนี้ยังใหความสําคัญกับการเพิ่ม

มิติทางดานคุณภาพใหกับผูลงทุนโดยผานการสรางความรูเรื่องตลาดทุนเปนแนวทางหลักควบคู

กับการพัฒนาตลาดทุนดวย แผนแมบทฉบับนี้ประสบความสําเร็จในการขยายบทบาทของตลาดทุนใน
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ฐานะที่เปนแหลงระดมทุนและการเปนชองทางการออม โดยพบวา ณ ส้ินป 2550 ตลาดทุนซึ่ง

หมายรวมถึงตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ีมีขนาดรวมกันใหญกวาระบบธนาคารพาณิชย

ประมาณ 2 เทา ถึงแมวาในเดือนมิถุนายน 2552 จะปรับตัวลดลงเหลือเพียง 1.2 เทา เนื่องจาก

ตลาดทุนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551  (แผนแมบทตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2) 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนที่มีสัดสวนสูงสุดในตลาดทุนไทยยังคงเปนผูลงทุนรายยอยที่เปนกลุมที่มี

ความออนไหวและมีการเคลื่อนยายเงินทุนในลักษณะของการเก็งกําไร อยางไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาถึงจํานวนบัญชีที่เคลื่อนไหว (Active  Accounts) ของนักลงทุนรายยอยในป พ.ศ.2552 

พบวามีเพียงรอยละ 21 จากจํานวนบัญชีที่เปดเพื่อลงทุนในหลักทรัพยมากกวา 5 แสนบัญชี และ

การเคลื่อนไหวของบัญชีดังกลาวมีความผันผวน ปรับตัวขึ้นลงตามสภาพตลาด รวมถึงการเขาซื้อ

ขายของผูลงทุนตางประเทศ โดยเฉพาะในป 2553 จํานวนบัญชีที่มีการซื้อขายปรับตัวต่ําสุดรอยละ 

19.4 ในเดือนกุมภาพันธ 2553 และสูงสุดรอยละ 25.7 ในเดือนเมษายน 2553 ปจจัยนี้เปนปจจัย

หนึ่งที่สงผลใหตลาดตราสารทุนมีสภาพคลองต่ํา ขาดเสถียรภาพ ไมจูงใจผูลงทุนทั้งไทยและ

ตางประเทศใหเขามาลงทุน 

จากภาพรวมของการกําหนดนโยบายของหนวยงานกํากับดูแลตลาดทุนไทย เฉพาะใน

สวนที่เกี่ยวของกับผูลงทุน เพื่อสรางเสถียรภาพในการลงทุน จะเห็นไดวา ในการกําหนดนโยบาย

ดังกลาว ไมควรเนนเฉพาะนโยบายการเสริมสรางสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการ

ขยายฐานผูลงทุน แตควรกําหนดนโยบายที่คํานึงถึงการเสริมสรางผูลงทุนที่มีคุณภาพ เนื่องจาก

จํานวนผูลงทุนที่เพิ่มขึ้นแตวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมในการลงทุนยังคงไมตางจากเดิม และสภาพ

คลองในการซื้อขายหลักทรัพย ไมสามารถสรางเสถียรภาพใหกับตลาดทุนไทยในระยะยาวได 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญกับนโยบายที่ชวยเสริมสรางวินัย

ในการลงทุน หรือนโยบายที่สรางความรูความเขาใจใหผูลงทุน โดยเฉพาะกลุมของผูลงทุนที่มีอยู

ในปจจุบัน รวมถึงผูลงทุนที่มีการเปดบัญชีซ้ือขายกับบริษัทหลักทรัพยแตบัญชีไมมีการเคลื่อนไหว 

ใหความสําคัญกับทั้งผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายยอยใหเปนผูลงทุนที่มีคุณภาพกอนที่จะให

ความสําคัญกับนโยบายในการเสริมสรางสภาพคลองในการลงทุน รวมถึงนโยบายในการขยาย

ฐานของผูลงทุน เพราะการลําดับความสําคัญที่ผิดอาจกลับกลายเปนการใหความสําคัญกับ

นโยบายที่สงเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการลงทุนที่ผิดใหกับผูลงทุนไทย ไมวาจะเปน

พฤติกรรมการลงทุนแบบเก็งกําไร ซ้ือขายหุนโดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน กอใหเกิดกลุม

ผูลงทุนที่ช้ีนําตลาด ราคาซื้อขายหลักทรัพยมีความผันผวนขึ้นลงอยางรุนแรงภายในวันเดียว การ

เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยไมสะทอนปจจัยพื้นฐานที่แทจริง สุดทายอาจสงผลใหการซื้อขาย
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ของตลาดหลักทรัพยขาดเสถียรภาพ และผูลงทุนตางชาติที่เปนกลุมผูลงทุนที่มีศักยภาพในการ

ลงทุนอาจไมเลือกลงทุนในตลาดทุนไทย  

จากการทบทวนวรรณกรรมของประเทศไทย พบวา มีเพียงงานศึกษาในระดับปริญญาโท

ที่มีการสัมภาษณผูลงทุนเกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย แตก็เปน

เพียงงานศึกษาที่กลุมตัวอยางเปนผูลงทุนรายยอย ที่มิไดเปนตัวแทนของผูลงทุนในตลาดทุนไทย

ทั้ง 3 กลุม งานศึกษาสวนใหญจะเปนการวิเคราะหพฤติกรรมของผูลงทุน โดยกลุมตัวอยางจะเปน

ผูลงทุนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม หรือผูลงทุนในหองคา

ใดหองคาหนึ่ง หรือการสุมตัวอยางผูลงทุนจากงานสัมมนาที่เกี่ยวของกับตลาดทุน นอกจากนี้ ยัง

เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อตอบคําถามเพียงวา มีปจจัยใดบางที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ ขาด

การวิเคราะห ถึงปจจัยที่ใชในการตัดสินใจกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไดรับจากการเลือกใช

ปจจัยเหลานั้น รวมถึงการนําเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลและพัฒนาผูลงทุนโดยใช

ผลจากการวิจัย  นอกจากนี้ ยังพบการศึกษาในระดับปริญญาโทเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพย หรือหลักทรัพยในหมวดตาง ๆ ดวย อยางไรก็ตาม การศึกษาดังกลาว เปน

บริบทของตลาดทุนไทยอยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ไดนําแนวทางและผลการศึกษาเหลานี้ 

มาเปนขอมูลทุติยภูมิข้ันพื้นฐานในงานศึกษาฉบับนี้ดวย 

              ในสวนของงานวิจัยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับตลาดทุน พบเพียงการสํารวจ

ขอมูลของสํานักงาน ก.ล.ต.  ซ่ึงเปนการสํารวจพฤติกรรมความตองการ ความรู ความเขาใจในการ

ลงทุนของผูลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในป พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปนพื้นฐานในการ

วางแผนพัฒนาความรูเกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนรายยอย และการสํารวจความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับตลาดทุนตามแผนพัฒนาตลาดทุน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจจะเลือกสอบถาม

ทั้งในกลุมผูที่คาดวาจะเปนผูลงทุนในตลาดทุน (Potential Investor) และผูลงทุนที่ลงทุนในหุน 

กองทุนรวม และตราสารหนี้ จึงมิไดเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมของผูลงทุนในหุน 

และผูตอบแบบสํารวจก็ไมไดเปนตัวแทนของผูลงทุนที่เปนผูลงทุนที่ซ้ือขายหุนในปจจุบัน 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย ไดมีการสํารวจพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอยเพื่อขยายฐาน

การลงทุน (Investor & Corporate Image Survey) ใน พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 ของตลาดหลักทรัพยฯ 

ซ่ึงทุกกรณีเปนการสํารวจไมใชงานวิจัยและตัวอยางที่ใชในการสํารวจเฉพาะกลุมผูลงทุนรายยอย 

ผูตอบแบบสํารวจจึงไมไดเปนตัวแทนของผูลงทุนในทุกกลุม วัตถุประสงคในการวิจัยกําหนดไว

เพียงเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมในการลงทุนของผูลงทุน เพื่อเพิ่มกลุมผูลงทุนและขยายประเภทของ

ตราสารทางการเงิน มิไดเจาะจงเฉพาะพฤติกรรมในการซื้อขายหุน  
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จึงขอเรียนเสนอการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

โดยศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน 4 ประเภทวามีความสอดคลองกับ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผลตอบแทนและความเสี่ยงมากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายดานการเงิน ในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่สอดคลองกับลักษณะการลงทุน 

ประเภทของผูลงทุน เพื่อมิใหเกิดปญหาการกําหนดนโยบายที่แกปญหาไดเพียงชั่วคราวแตสงผล

เสียตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน รวมถึงเปนขอมูลใหบริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยสรางเสริม

การใหบริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับพฤติกรรมของผูลงทุนในสวนของผูลงทุนสามารถนําผล

การศึกษาไปประยุกตในการเลือกใชปจจัยในการตัดสินใจลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง และสราง

ผลตอบแทนในการลงทุนใหสูงขึ้น เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในตลาดทุนไทยใน

อนาคต 

 

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
             

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเชิงประจักษถึงปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ

ลงทุนวามีความสัมพันธกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนอยางไร 

รวมถึงทดสอบความสอดคลองของผลการศึกษากับแนวคิด       และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความ

เสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนอันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการลงทุนของผูลงทุน   

รวมถึงเปนขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล และพัฒนาผูลงทุน

ของหนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย รวมถึงธุรกิจที่ใหบริการในตลาดทุน โดยมี

วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1.3.1  เพื่อระบุปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนราย

ยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    1.3.2 เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนกับความผัน

ผวนของผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีราคา

หลักทรัพยหรืออีกนัยหนึ่งผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุน 

 1.3.3  เพื่อทดสอบความสอดคลองของผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนแตละ

ประเภทใชในการตัดสินใจลงทุน กับแนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกและ

ประวัติชีวิตของผูลงทุนในบริบทของผูลงทุนไทย 

 



 9 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 1.4.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุน

สถาบันไทย และผูลงทุนสถาบันตางประเทศที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.4.2  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประกอบดวย ปจจัยเชิงมหภาค ศึกษาเฉพาะปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยเชิงจุลภาค 

ศึกษาเฉพาะปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ และปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

และปจจัยดานสังคม 

 1.4.3  ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญ ผูบริหารของ

บริษัทหลักทรัพยที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันไทยและสถาบันตางประเทศ และผูบริหารที่

รับผิดชอบดูแลบัญชีซ้ือขายของบริษัทหลักทรัพย ศึกษาประวัติชีวิตของผูลงทุนรายใหญ ศึกษา

ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามผูลงทุนในหองคาหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ผูลงทุนใน

งานสัมมนาที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย และผูลงทุนในหองสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 1.4.4  ศึกษาเฉพาะหลักทรัพยที่ลงทุนคือหุนสามัญ 

 1.4.5  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553  

โดยสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาประวัติชีวิตตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเมษายน 2553 และเก็บ

ขอมูลผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยในเดือนมีนาคม 2552 

  
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.5.1  เปนขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนนําไปใชในการ

กําหนดนโยบายหรือออกกฎเกณฑ และมาตรการตาง ๆ ในการขยายฐานผูลงทุน รวมถึงกําหนด

กฎเกณฑในการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย ใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะการลงทุนของ

ผูลงทุนแตละประเภท อันจะนําไปสูความมีเสถียรภาพและการเติบโตอยางยั่งยืนของตลาดทุนไทย 

 1.5.2  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจหลักทรัพย อาทิ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทย สามารถนําผลการศึกษาไปใชวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของผูลงทุนไทย เจาหนาที่

การตลาดรวมถึงบุคคลากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย เพื่อเสริมสรางความมีวินัยในการลงทุน
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ใหกับผูลงทุน เสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพใหกับไทย เจาหนาที่การตลาดรวมถึงบุคลากร

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

 1.5.3  ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยสามารถนํา

ผลการศึกษาไปใชในการจัดสรรบริการดานธุรกิจหลักทรัพยที่สอดคลองกับความตองการของผู

ลงทุนแตละประเภท และพัฒนาคุณภาพของผูใหบริการในธุรกิจหลักทรัพยอันจะนําไปสูการ

พัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและนําสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของธุรกิจ

หลักทรัพยในภาพรวม 

 1.5.4  ผูลงทุนสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตในการเลือกใชปจจัยในการตัดสินใจ

ลงทุน และกําหนดกลยุทธในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและสรางผลตอบแทนในการลงทุนให

สูงขึ้น 

 1.5.5  เปนแหลงขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับตลาดทุนไทย  โดยเฉพาะในสวน

ของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอนาคต 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

วัตถุประสงคของบทนี้เปนการสํารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา

เพื่อพัฒนาขึ้นเปนกรอบความคิดและสมมติฐานในการวิจัย แนวทางในการสํารวจวรรณกรรม

ประกอบดวย 6 สวน โดย สวนที่หนึ่งและสวนที่สอง  เปนการสํารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ

ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน และ สวนที่สามถึงสวนที่หก  เปนการสํารวจและทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงทุน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประยุกตใช

ทฤษฎีในการบริหารความเสี่ยงในกลุมหลักทรัพยลงทุน (Portfolio) ของผูลงทุน 

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง

ในการลงทุน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยอางอิงแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมมนุษยและแนวคิดปจจัยที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและตางประเทศ 

2.6  สภาพเศรษฐกิจที่มีผลตอผูลงทุนไทยและนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงของผูลงทุนในการ
ซื้อขายหลักทรัพย 

 

 ในการตัดสินใจซื้อขายหุนหรือการตัดสินใจลงทุนใด ๆ   ผูลงทุนแตละรายจะมีแรงจูงใจและ

หรือวัตถุประสงคในการลงทุน หรืออีกนัยยะหนึ่งคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ตองการแตกตางกัน 
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ข้ึนกับลักษณะพื้นฐานของผูลงทุนแตละคนไมวาจะเปนอายุ เพศ การศึกษา รายได อาทิ ผูลงทุนที่

มีรายไดตํ่า และผูลงทุนสูงอายุตองการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนเปนเงินปนผล ผูลงทุนที่รํ่ารวย

ลงทุนโดยตองการกําไร (Capital Gain) เปนตน  จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตรและการเงินที่เกี่ยวของกับผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการซื้อขายหุนไดแก 

ทฤษฎีความตองการถือเงินของเคนส ทฤษฎี Valuation  Model ทฤษฎี CAPM ทฤษฎี APT และ 

Three Factor Model 

ทฤษฎีความตองการถือเงินของเคนส กลาววา ความตองการถือเงิน หมายถึง ปริมาณเงิน

ที่มีผูตองการถือไวในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่เคนสไดแยกลักษณะความตองการถือเงินออกเปน 3  

ประเภท ไดแก ความตองการถือเงินไวเพื่อใชจายประจําวัน (Transaction Demand for Money) 

ความตองการถือเงินไวเพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) และความ

ตองการถือเงินไวเพื่อแสวงหากําไร (Speculative Demand for Money) ในการตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดทุน ผูลงทุนจะใชเงินกอนนี้เพื่อเปนเงินลงทุน โดยเคนสวิเคราะหวาเมื่อบุคคลทั่วไปมีเงิน

เหลือจากการใชจายประจําวัน และสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน ก็จะนําเงินที่เหลือนั้นไปลงทุน โดย

การคาดคะเนวาหากอัตราดอกเบี้ยจะลดต่ําลง บุคคลก็จะถือเงินไวกอนโดยไมนําไปลงทุน ดังนั้น 

การถือเงินไวเพื่อแสวงหากําไรจึงขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย คือเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง ความตองการ

ถือเงินจะมีนอย และเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา ความตองการถือเงินจะมีมาก ซ่ึงตางจากแนวคิดของ

คลาสสิค ที่วิเคราะหวาเงินที่เหลือจากการใชจายประจําวันและสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉินแลวจะ

ถูกนําไปลงทุนทั้งหมดโดยไมคํานึ่งถึงอัตราดอกเบี้ยเลย  

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งสองทฤษฎีนี้กับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ผูวิจัยมีความเห็นแยงกับทฤษฎีเคนสที่กลาววาใหถือเงินไวไมลงทุนยามที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา เนื่องจาก

ในบริบทของไทย อัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท เพราะดอกเบี้ยจัดวาเปนตนทุน

อยางหนึ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอาจทําใหกําไรของบริษัทลดลง ซ่ึงจะสงผลใหราคาหุนสามัญ

ของบริษัทลดลงดวยเชนกัน และอัตราดอกเบี้ยมีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจก็จะสงผลตอกําไรของบริษัทเชนกัน ดังนั้นในชวงอัตราดอกเบี้ยต่ําผูลงทุนไมควรถือเงิน

ไวเนื่องจากเปนโอกาสในการไดกําไรจากการลงทุนเนื่องจากราคาหุนมีแนวโนมสูงขึ้น ในทางตรงกัน

ขามถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะทําใหเกิดการแขงขันระหวางตลาดหุนและตลาดพันธบัตร คือเมื่อ

อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ผูลงทุนสามารถไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงจากตลาดพันธบัตรซึ่งเปนสิ่ง

ดึงดูดใหผูลงทุนขายหุนเพื่อนําเงินลงทุนในตลาด พันธบัตรไดแทน 

          สาระสําคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลตอบแทนในการลงทุนไดแก Valuation Model กลาวไววา 

มูลคาของสินทรัพยหนึ่ง คือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการถือสินทรัพยนั้น
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ตลอดระยะเวลาของการถือครอง (The Value of An Asset is the Present Value of the Expected 

Returns from the Asset During the Holding Period) หมายความวา มูลคาของสินทรัพยนั้น ๆ 

หรือกลาวอีกนัยก็คือ ราคาสินทรัพยนั้นคือผลตอบแทน ณ ราคาปจจุบัน (Present  Value) ที่ไดรับ

จากการถือสินทรัพยในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงผลตอบแทนในการซื้อขายหลักทรัพยจะอยูในรูปของ 

เงินปนผลและกําไร (Capital Gain) 

 ตามทฤษฎีนี้ราคาหุนหรือมูลคาของหุน คือมูลคาปจจุบันของเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับ

ตลอดระยะเวลาของการถือหุนซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 2    ประการคือ เงินปนผลที่คาดวาจะไดรับใน

อนาคต  อัตราผลตอบแทนที่ตองการ( Required Rate of Return ) เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง

ของปจจัยทั้งสองตัว ยอมสงผลกระทบตอราคาหุนในปจจุบันดวย กลาวคือ การเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของอัตราเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับและ Required Rate of Return ยอมจะทําใหราคาหุนเพิ่มขึ้น

หรือลดลง ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวนี้อาจอธิบายไดวาการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินปน

ผลตอบแทนในอนาคตยอมหมายถึงการที่ธุรกิจหรือบริษัทมีความสามารถในการบริหารที่ดีข้ึน มี

รายไดมากขึ้น ซ่ึงสะทอนออกมาในรูปของกําไรที่เพิ่มขึ้น อันจะทําใหราคาหุนสูงขึ้น สวนการ

เพิ่มขึ้นของ Required Rate of Return เชน อัตราดอกเบี้ยมีผลทําใหตนทุนของธุรกิจเพิ่มขึ้นและ

มูลคาที่แทจริงของเงินปนผลจายลดลง อันจะทําใหราคาหุนลดลงในที่สุด นอกจากนั้น ผูลงทุน

อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลงทุนไปลงทุนอยางอื่นซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวา ดังนั้น เมื่อความ

ตองการหุนลดลงจะมีผลทําใหราคาหุนลดลงดวย 

         ทฤษฎี  Valuation Model ยังไดขยายความเพิ่มเติมวาอัตราเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับใน

อนาคตยังขึ้นอยูกับความสามารถในการสรางกําไรของกิจการ ซ่ึงปจจัยใดก็ตามที่มีผลกระทบตอ

ความสามารถในการทํากําไรของกิจการก็ยอมจะมีผลกระทบตออัตราการจายเงินปนผลในอนาคตดวย 

ปจจัยเหลานี้ ไดแก 1) สภาพของเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมที่กิจการนั้น ๆ ดําเนินอยู 

ตัวอยางเชนถาภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่องยอมทําใหกิจการมีโอกาสในการทํากําไร

ไดมากขึ้น 2) สภาพภายในของบริษัทเองเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานของ

กิจการ ความสามารถดังกลาวนี้โดยทั่วไปมักวัดออกมาในรูปของกําไรจากการดําเนินการ  

สําหรับอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจะขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ   3ประการคือ 1) 

อัตราผลตอบแทนในการลงทุนที่ไมมีความเสี่ยง (The Economy’s Real Risk Free Rate : RFR) 

หรือตนทุนคาเสียโอกาสในการลงทุน (Opportunity  Cost) ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนใดก็ตามจะมี

คาเสียโอกาสของการลงทุนอยูเสมอ ซ่ึงคาเสียโอกาสอยางแรกที่ผูลงทุนจะตองคํานึงถึงคืออัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดการเงินหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมเสี่ยง เชน อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับการ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เปนตน 2) อัตราเงินเฟอที่คาดหวังไว (Expected Rate of Inflation)  
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เนื่องจากอํานาจซื้อจะลดลงเมื่ออัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูลงทุนในหลักทรัพยจะไดรับ

ผลตอบแทนที่แทจริงลดต่ําลงเพราะการเพิ่มของเงินเฟอ ดังนั้น อัตราเงินเฟอจึงเปนความเสี่ยงอีก

ประเภทหนึ่งที่ผูลงทุนตองคํานึง 3) ความเสี่ยงในการลงทุน (Risk  Premium) ในระดับธุรกิจที่

แตกตางกันยอมมีความเสี่ยงที่ไมเหมือนกัน ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาวเปนผลมาจากความเสี่ยงในตัว

ธุรกิจเอง (Business Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงในการจัดการ 

(Management Risk) ความเสี่ยงในตัวธุรกิจ (Business Risk) เปนความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรม 

ซ่ึงไมมีผลกระทบตออุตสาหกรรมอื่น เชน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือนโยบายของหนวยงาน

ที่ทําหนาที่กํากับดูแลเปนความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย ความเสี่ยงทางการเงิน (Finance  Risk) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ

บริษัท ซ่ึงอาจวัดดวยอัตราสวนที่ใชวัดสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity  Rations) ความเสี่ยง

การเงินนี้จะถูกกระทบจากปจจัยที่มีผลโดยตรงตอกําไรและขาดทุนของบริษัทเปนหลัก ความเสี่ยง

ในการจัดการ (Management Risk) เปนความเสี่ยงที่พิจารณาจากผลกําไรของกิจการ 

 จากการวิเคราะหทฤษฎี Valuation จะเห็นไดวาในการตัดสินใจลงทุนมีปจจัยที่ตอง

คํานึงถึงเนื่องจากเปนปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับ

หลายประการ อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สภาพอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทที่ลงทุน อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงในการลงทุน ที่ประกอบดวยความเสี่ยงในธุรกิจ

นั้น ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทที่ลงทุน และความเสี่ยงในการจัดการ ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปน

ปจจัยพื้นฐานในการวิเคราะหหลักทรัพยที่ผูลงทุนจะตองคํานึงถึงในการตัดสินใจลงทุน อยางไรก็

ตาม การลงทุนในหุนเพียงหุนเดียวมีความเสี่ยงสูง เพื่อลดความเสี่ยงผูลงทุนควรกระจายความ

เสี่ยงในการลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหุน (Portfolio) ซ่ึงแนวคิดในการกระจายการลงทุนนี้มา

จากพื้นฐานของ Makowitz (1952) เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มผลตอบแทน

ที่จะไดรับโดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของกลุมสินทรัพย ไดแก 

แบบจําลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe,1964) หรือแบบจําลองดุลยภาพของ

ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนที่คาดหวังกับความเสี่ยง แบบจําลอง APT  (Arbitrage  Pricing 

Theory) และแบบจําลอง Three  Factor  Model โดยผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของกลุมสินทรัพยลงทุนกอนเพื่อเปนพื้นฐาน ดังนี้ 

 
2.1.1  ความเสี่ยง (Risk) 

 ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค (Unfavorable Event) จะ

เกิดขึ้น หรือหมายถึงความนาจะเปนที่ผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคตตางไปจากที่ผลตอบแทนที่
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คาดหวังไว ถาพิจารณาดานการวิเคราะหหลักทรัพยหรือการวิเคราะหการลงทุนในโครงการหนึ่ง 

ความเสี่ยงคือความนาจะเปนที่กระแสเงินสดที่จะไดรับจริงในอนาคตนั้นตางไปจากกระแสเงินสดที่

พยากรณไวลวงหนา  

 2.1.1.1   ความเสี่ยงของสินทรัพยสามารถพิจารณาได 2 วิธี คือ 

1)  Stand-Alone Basis ความเสี่ยงจะเกิดเฉพาะหลักทรัพยหลักทรัพยเดียว 

2)  Portfolio Context กระแสเงินสดเกิดจากการหลักทรัพยหลาย ๆ ตัว

รวมกัน ดังนั้นในการพิจารณาความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยจะพิจารณาความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย

ทั้งหมด 

 2.1.1.2   ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในกลุมหลักทรัพยมี 2 ประเภท ไดแก 

1)  Diversifiable Risk Component เปนความเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยง

ไดดวยการถือหลักทรัพยหลาย ๆ ตัว 

2)  Market Risk Component เปนความเส่ียงที่สะทอนจากความเสี่ยง

ของตลาดหลักทรัพยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการถือหลักทรัพยหลาย ๆ ตัว 

   

 2.1.2   ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ (Expected Rate of Return) 

 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ (Expected Rate of Return: k̂ เรียกวา K-hat) คือ อัตรา

ผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted  Average) ที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน ซ่ึงสามารถ

คํานวณไดดังนี้ 
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 kj คืออัตราผลตอบแทนถาเกิดเหตุการณ j และ Pi คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ i 

 

 พิจารณาจากภาพกราฟการกระจายแบบตอเนื่อง ของอัตราผลตอบแทนจะพบวาถากราฟ

มียอดสูง (Peaked) หรือมีการกระจายตัวแคบ ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะไดรับจริงนั้นมีคาใกลกับ

อัตราผลตอบแทนที่คาดไว ในทางตรงขามถามีการกระจายตัวกวาง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ

จริงนั้นจะแตกตางกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมาก ดังนั้นจึงสรุปไดวาถามีการกระจายตัวแคบ

จะมีความเสี่ยงนอยกวาการกระจายตัวกวาง ๆ  
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           Probability   Density  

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริง                 Rate of Return (%) 

 

ภาพที่ 2.1  กราฟการกระจายแบบตอเนื่องของอัตราผลตอบแทน 

 
 2.1.3  วิธีการวัดความเสี่ยงเฉพาะของหลักทรัพย (Stand-Alone Risk) โดยการใช

คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (The Coefficient of Variation) 

  โครงการลงทุน 2 โครงการ โดยมีอัตราผลตอบแทนคาดหวัง (Expected Rate of Return) 

เทากันทั้งสองโครงการ แตมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตางกัน โดยทั่วไปแลว

นักลงทุนเลือกลงทุนในโครงการที่มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตํ่า เพราะมีความเสี่ยงต่ํา และอีก

กรณีคือมีโครงการลงทุน 2 โครงการที่มีความเสี่ยงเทากัน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) มีคาเทากัน แตมีอัตราผลตอบแทนคาดหวัง (Expected Rate of Return) 

ตางกัน โดยทั่วไปแลวนักลงทุนเลือกลงทุนในโครงการที่ใหมีอัตราผลตอบแทนสูง แตในบางครั้งมี

หลายโครงการที่ใหผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ํา เครื่องมือทางสถิติที่จะเปนตัววัดความเสี่ยง 

ซ่ึงสามารถนํามาชวยในการตัดสินใจในการเลือกลงทุนคือ Coefficient of Variation (CV) 

 

    
k

CVVariationoftCoefficien )
σ
==  

 

 Coefficient  of  Variation  คือความเสี่ยงตอหนึ่งหนวยของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 

ดังนั้นควรเลือกลงทุนในโครงการที่มีคา CV นอย ๆ เพราะทุก 1 หนวยของผลตอบแทนที่คาดหวัง

ตองแบกรับความเสี่ยงนั้นเพียงเล็กนอย 
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ตารางที่ 2.1  ผลตอบแทนที่คาดหวังและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 สินทรัพย A สินทรัพย B 

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return)  0.07  0.12 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  0.05  0.07 

                                                             

หมายเหตุ:  CVA  = 0.05/0.07 = 0.714 

CVB = 0.07/0.12 = 0.583 

 

นักลงทุนควรเลือกลงทุนในสินทรัพย B เนื่องจากมีความเสี่ยงตอหนึ่งหนวยผลตอบแทน

นอยกวา สินทรัพย A   

 
 2.1.4   ความเสี่ยงในการถือสินทรัพยเปนกลุม (Risk in a Portfolio Context) 

 นักลงทุนสวนใหญจะมีการถือสินทรัพยเปนกลุม (Portfolio of Assets) เพื่อกระจายความเสี่ยง

ในการลงทุนกลาวคือนักลงทุนเปนเจาของหุนสามัญ พันธบัตรหรือสินทรัพยอ่ืน ๆ มากกวา 1 ชนิด 

ซ่ึงจะมีความเสี่ยงนอยกวาการที่นักลงทุนถือสินทรัพยนั้นเพียงตัวเดียว แตอยางไรก็ตามความเสี่ยง

และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยแตละตัวนั้นจะตองมีการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาสินทรัพยแตละ

ตัวนั้นมีผลตอความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของกลุมสินทรัพยอยางไร 

 

 2.1.5  ผลตอบแทนของกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio Return) 

 เมื่อผูลงทุนซื้อขายหุนหลายหุนจะถูกรวมเขาใน Portfolio อัตราผลตอบแทนคาดหวังของ 

Portfolio จะเทากับคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average) ของอัตราผลตอบแทนคาดหวังของ

หลักทรัพยแตละตัวที่อยูภายใน Portfolio  

 เมื่อหลักทรัพยมีความสัมพันธ (Correlation) ซ่ึงกันและกันกลาวคือถาหลักทรัพยทั้งสอง

ตัวมีความสัมพันธแบบผกผันสมบูรณ ถาสราง Portfolio ประกอบดวยหุน 2 ตัว คือ หุน A และ หุน 

B ในอัตราสวนที่เทากันจะใหอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจาก Portfolio 15% โดยที่ไมมีความเสี่ยง 

เพราะอัตราผลตอบแทนของหุนทั้งสองจะเคลื่อนไหวในทิศตรงขามและดวยอัตราสวนที่เทากันเสมอ 

ภาพที่ 2.3  ในทางตรงขามถาหลักทรัพยสองตัวมีความ สัมพันธแบบผกผันตามแบบสมบูรณ 

(Perfect Positive Correlation:  r = +1.0) อัตราผลตอบแทนจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันดวย

อัตราสวนที่เทากันจะใหอัตราผลตอบแทนเทาเดิมและมีความเสี่ยงเทาเดิม ภาพที่ 2.4 
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  Rate of Return (%)        Rate of Return (%)           Rate of Return (%) 

 

                            

 

  

 

ภาพที่ 2.2  Rate of Return for Two Perfectly Negatively: r = -1.0 

 

Rate of Return (%)          Rate of Return (%)    Rate of Return (%) 

 

  

 

 
 

 

ภาพที่ 2.3  Rate of Return for Two Perfectly Positively: r = + 1.0 

 

 โดยปกติแลวหลักทรัพยใน Portfolio มีความสัมพันธ (Correlation) เปนบวกแตไมสมบูรณ

ซ่ึงมีคาอยูในชวง + 0.5< r < + 0.7  ดังนั้นการรวมกัน (Diversification) ของหุนภายในกลุม

หลักทรัพยของผูลงทุน Portfolio มากขึ้นจะชวยลดความเสี่ยงแตไมสามารถจะขจัดความเสี่ยงได

ทั้งหมด และถาเพิ่มจํานวนหุนใน Portfolio ใหมากขึ้นความเสี่ยงของ Portfolio จะลดลง แตจะ

ลดลงเทาไรนั้นขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธ (Correlation) ระหวางหุนแตละตัวภายใน Portfolio 

  

 2.1.6   ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องผลตอบแทนกับความเสี่ยง พบวาผูลงทุนจะสามารถ

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดเมื่อมีการลงทุนในหุนที่มีความหลากหลาย

เพิ่มขึ้น หุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความเสี่ยงของ Portfolio จะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงคาคาหนึ่ง ความเสี่ยง

   
12 

   
12 

  
12 

Stock A Stock B Portfolio AB 

Stock A Stock B 
Portfolio AB 
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ที่ลดลงนี้เรียกวาความเสี่ยงที่สามารถกระจายได (Diversifiable  Risk) ความเสี่ยงที่สามารถ

กระจายไดนี้จะเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะของบริษัทนั้น เชน โรงงานไฟไหม เครื่องจักรเสียหาย

จนไมสามารถทําการผลิตได บริษัทถูกฟองลมละลาย หรือแผนการตลาดไมประสบความสําเร็จ 

เปนตน ความเสี่ยงที่สามารถกําจัดไดดวยการทําการกระจายความเสี่ยง (Diversification) โดยผู

ลงทุนนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทอื่นทําใหความเสี่ยงรวมของ Portfolio ลดลง แต

อยางไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได หรืออีกนัยหนึ่งเมื่อเพิ่ม

จํานวนหุนใน Portfolio เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความเสี่ยงของยังคงเทาเดิม ความเสี่ยงนี้เรียกวา ความ

เสี่ยงที่กําจัดไมได (Non-Diversifiable) หรือความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงนี้เปน

ความเสี่ยงที่ไมสามารถกําจัดได ถึงแมจะมีการทํา Diversification เชน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงิน

เฟอ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน ซ่ึงเปนผลกระทบระดับมหภาค คือ ทุก ๆ 

บริษัทจะไดรับผลกระทบเหมือนกันหมด 

  ในการวิเคราะหความสัมพันธของผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ผูวิจัยพบวามี

ทฤษฎี 2 ทฤษฎี ที่ไดรับการยอมรับและนํามาใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย (portfolio) ไดแก The Capital Asset 

Pricing Model หรือ ทฤษฎี CAPM  Arbitrage  Pricing Model หรือ ทฤษฎี APT และ Three 

Factors Model ทั้งนี้ กอนที่จะเขาสูทฤษฎีทั้งสามทฤษฎี ผูวิจัยขอเริ่มตนอธิบายจากแนวคิดและ

พัฒนาการที่นําไปสูทฤษฎี ดังนี้ 

  

 2.1.7   ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการลงทุน Capital 
Market Line (เสน CML) 

    The Capital Asset Pricing Model หรือ ทฤษฎี CAPM เปนทฤษฎีที่เริ่มพัฒนาโดย 

ศาสตราจารย Harry  Markowitz ศึกษาถึงความสัมพันธของความเสี่ยงกับผลตอบแทน และแสวงหา

แนวทางที่จะแกปญหาหรือลดความเส่ียงที่สามารถกระจายได (Diversifiable Risk) โดยจุดเริ่มตน

ของทฤษฎี ศาสตราจารย Markowitz (1952) ไดพัฒนาเสน Capital Market Line หรือเสนที่แสดง

ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการลงทุนและแสดงถึงจุดที่ดีที่สุดในการลงทุน 

ซ่ึงสิ่งสําคัญในเรื่องความเสี่ยงของ Portfolio หรือการจัดกลุมสินทรัพยในการลงทุนของผูลงทุนก็

คือการเลือกจัดสรรกลุมลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ณ จุดที่มีความเสี่ยงเทากัน (Efficient Portfolios) 

หรือการเลือกที่มีความเสี่ยงต่ําสุด ณ จุดที่ใหอัตราผลตอบแทนเทากัน ตามภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  เสน Capital Market Line 

 

             จากแผนภาพที่ 4 เสน  AB คือ เสน Efficient  Frontier นักลงทุนควรเลือกลงทุนในกลุม

หลักทรัพยที่เสนอรรถประโยชนของนักลงทุนสัมผัสกับเสนโคงกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ 

RFMQ คือ Capital Market Line (CML) หรือเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ และ M คือ 

Market Portfolio หรือ กลุมหลักทรัพยตลาด ประกอบดวยหลักทรัพยทุกชนิดตามสัดสวนมูลคา

ตลาดของแตละหลักทรัพย  การลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดอยูบนเสน Capital Market Line 

(CML) เปนการลงทุนระหวางหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยงและกลุมหลักทรัพยตลาด (M)  

และนักลงทุนควรเลือกกลุมหลักทรัพย M เนื่องจากใหผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยง

เดียวกัน 

 

 2.1.8   เสน Security Market Line (เสน SML) 

 ตอมา ไดมีการวิจารณทฤษฎีของ Markowitz วาการที่ลากเสน CML โดยเริ่มจากจุด A ไป

ยังจุด B นั้น ไมนาจะถูกตอง เพราะจุด A เปนจุดที่มีความเสี่ยงและมีผลตอบแทน แตในความ เปน

จริงแลว มีตราสารบางประเภทที่ไมมีความเสี่ยงเลยหรือความเสี่ยงนอยมากจนเกือบจะเปนศูนย

และมีผลตอบแทนดวย เชน พันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น จุดเริ่มตนของเสน CML จึงไมควรที่จะเริ่มตนที่

จุด A แตควรจะเริ่มจากเสนแกนตั้ง ณ จุดที่มีความเสี่ยงเปนศูนยและมีคาผลตอบแทน และได

พัฒนาแนวคิดนี้ตอโดยพัฒนาเสน CML ใหเปนเสน SML (Security Market Line) ซ่ึงแสดงถึงการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย (Sharpe, 1964) 
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ภาพที่ 2.5  เสน Security Market Line 

 
 2.1.9   ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

ในป 1964 Sharpe, Litner and Jan Mossin ไดพัฒนาแบบจําลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM)  จากแนวคิดเชิงทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz (1952) โดยเชื่อวาวิธีการ

กระจายความเสี่ยงเปนวิธีการที่ทําใหความเสี่ยงลดลงได  ซ่ึงการกระจายความเสี่ยงที่ดีนั้นสามารถ

ทําไดโดยการคัดเลือกสินทรัพยทางการเงินที่มีการคาดการณผลตอบแทนที่ไมความสัมพันธกัน (Non 

Correlation) และถาหากความสัมพันธมีลักษณะตรงขามกัน (Negative Correlation) จะยิ่ง

สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนไดมากยิ่งขึ้น  เพื่อนํามาจัดสรรกลุมหลักทรัพยที่ดีที่สุด โดย

พัฒนาแบบจําลอง CAPM จากหลักการกระจายการลงทุนขางตน โดยพิจารณาจากการประเมิน

ความเสี่ยงจากการลงทุน  ผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการ  และคํานวณหาตนทุนทางการเงิน  โดย

มีแบบจําลอง CAPM ดังนี้ 

 

E(Ri)  = Rf  +  Bi(E(Rm) - Rf) 

 

E(Ri)   คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของสินทรัพยทางการเงิน i 

Bi    คือ Beta Coefficient ซ่ึงวัดความเสี่ยงที่ไมสามารถขจัดไดจากการกระจายความ

เสี่ยงของสินทรัพย i 

E(Rm)  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพยที่มีความเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ  หรือ

ผลตอบแทนของตลาด )Market Return) 

Rf         คือ  อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง 

rf
nominal

0

RA A

อัตราผลตอบแทน

ความเสี่ยง

SML (Security Market Line)

ββA

อัตราผลตอบแทนที่เปนตัวเงินที่ปราศจากความเสี่ยง

สวนชดเชยความเสี่ยง
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แบบจําลอง CAPM จะแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของสินทรัพย E(Ri) 

กับความเสี่ยงที่เปนระบบของสินทรัพย Bi ซ่ึงความเสี่ยงที่เปนระบบ คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถ

ขจัดใหหมดไปไดดวยการกระจายการลงทุนที่ดีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาความเสี่ยงที่ไมสามารถ

กระจายได (Non Diversified Risk)  ซ่ึงคาเบตาในแบบจําลอง CAPM  นั้นจะมีเฉพาะความเสี่ยงที่เปน

ระบบสวนความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ  หรือ ความเสี่ยงเฉพาะตัว   (Stand  Alone  Risk) ของ

หลักทรัพยจะไมมี เนื่องจากในแบบจําลอง CAPM มีสมมติฐานวา  นักลงทุนขจัดความเสี่ยงที่ไม

เปนระบบออกไปไดหมดจากการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน  เมื่อความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ

ถูกขจัดออกไปก็จะเหลือเพียงความเสี่ยงที่เปนระบบที่จะมีผลตออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย

ทางการเงิน  หรืออีกนัยหนึ่งแบบจําลอง CAPM สามารถกําหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะไดรับ

จากการถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง จะเทากับอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง

บวกกับอัตราผลอบแทนสวนเพิ่มจากการถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง โดยแบบจําลอง CAPM 

มีสมมติฐาน ดังนี้ (Jones, 2002)  1) ผูลงทุนคาดการณเปนไปในทิศทางเดียวกันในแงของ

ผลตอบแทน  และความเสี่ยงของสินทรัพย (Homogeneous  Expectations)   2) ผูลงทุนสามารถ

กูยืม และใหกูยืมโดยปราศจากความเสี่ยง โดยอัตราดอกเบี้ยจากการใหกู และการกูยืมมีคาเทากัน 

(Equal Lending – Borrowing Rates) 3) ตลาดทุนอยูในภาวะดุลยภาพ นั่นคือ การลงทุนทุก

ประเภทใหอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 4) นักลงทุนทุกคนมีลักษณะเปน 

Risk Averter คือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ณ ผลตอบแทนระดับเดียวกันนักลงทุนจะเลือกลงทุนใน

สินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํากวา 5) ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับเงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ย 6) Perfect 

Liquid Assets สินทรัพยมีสภาพคลองสูงสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือไดตลอดเวลาทันที 7) No Tax ไมมี

การเก็บภาษี และ No Transaction Cost ไมมีคาใชจายในการลงทุนซื้อขายสินทรัพย 

 ตอมา Blume (1975) ไดพัฒนาทฤษฎีนี้ตอโดยหาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพย โดยสมมติวาตลาดหลักทรัพยเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพหมายถึง

วาเปนตลาดที่มีผูลงทุนจํานวนมากและผูลงทุนมีความรูในการลงทุน รวมถึงมีหลักทรัพยจดทะเบียน

จํานวนมากในตลาด และใหความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละตัวหรือคาเบตา (β)  เทากับ 1  โดยเชิง

เปรียบเทียบ และเสน Slop ของ SML คือคาความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละตัว ดังนั้น คา β จึงเปน

คาของเสน Slop ของ SML  
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ภาพที่ 2.6  SML และคาสัมประสิทธิ์เบตา 

 

 จากภาพที่ 2.6 ถาคาเบตาของตลาด = 1 คาเบตาของหลักทรัพยใดมีคาเทาไร จะเปนการ

เปรียบเทียบกันวาหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงอยางไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของตลาด เชน ถาคา

เบตาของหลักทรัพย A = 1.3 คาเบตาของหลักทรัพย B = 0.7 หลักทรัพย A จะมีความเสี่ยงหรือ

ความไมแนนอนหรือความผันผวนมากกวาตลาดเนื่องจากมีคาเบตามากกวา 1 สูงกวาตลาด สวน

หลักทรัพย B มีความไมแนนอนความผันผวนเทากับตลาด สําหรับหลักทรัพย C มีความผันผวน ความ

ไมแนนอนหรือมีความเสี่ยงนอยกวาตลาดเนื่องจากมีคาเบตานอยกวา 1 ลักษณะเชนนี้ไดถูก

นํามาใชในภาคปฏิบัติ โดยใชดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนตัวแทนของตลาด (เนื่องจากเปนตัวสะทอน

ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในตลาดของแตละวัน ดังนั้น ตามทฤษฎี CAPM  เพื่อเปนการลด

ความเสี่ยงในการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยที่มีคาเบตาที่ใกลเคียงกับคาเบตาของ

ตลาดนั่นคือลงทุนในหลักทรัพย B ซ่ึงมีคาเบตาเทากับ 1 แตถาตองการลงทุนในตลาดหลายตัว ให

เอามาถวงน้ําหนักกันใหคาเบตาเทากับ 1 ก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได อยางไรก็ตาม 

นอกจากคาเบตาที่บอกถึงความเสี่ยงและความผันผวนเมื่อเทียบกับตลาดแลวในการตัดสินใจ

ลงทุนผูลงทุนยังตองคํานึงถึง คา Correlation (r)  หรือคาสหสัมพันธ คือความสัมพันธของตัวแปร

สองตัว  ซ่ึงจะมีคาไดต้ังแต 0 – 1 คา 0 แสดงถึงไมมีความสัมพันธกันเลย คา 1 มีความสัมพันธมาก มี

เครื่องหมาย +และ – เปนตัวกําหนดทิศทางความสัมพันธ  กลาวคือ ถาเปน + แสดงถึงความสัมพันธ

ในทางเดียวกัน และถาเปน – แสดงถึงความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามดวย                          

E ( Ri )

0

RF

M

ββM = 1

Defensive Aggressive

 คาสัมประสิทธิ์เบตา (b)

A

B

0.7 1.3

Security Market Line (SML)
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 ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย  เมื่อนําหลักความสัมพันธของตัวแปร (Correlation) 

เขามาชวยจะทําใหไดหลักทรัพยที่มีความสัมพันธกันในระดับหนึ่ง ในทางปฏิบัติมีวิธีการคือ นําผล

ประกอบการของบริษัท  A และ B มาคํานวณหาคาความสัมพันธ จะทําใหทราบคา Correlation วามี

ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด ผลของการประกอบการจะสะทอนออกมาในรูปของราคา

หลักทรัพย  

 ดังนั้น หากผูลงทุนพิจารณาตัดสินใจลงทุนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงตาม

ทฤษฎี CAPM โดยเลือกหลักทรัพยที่ลงทุนโดยใชหลักเบตาและ Correlation  แลวจะสามารถทํา

ให Unique Risk คอยๆ ลดลง เมื่อเพิ่มหลักทรัพยที่มีความหลากหลายในกลุมสินทรัพยลงทุนของ

ผูลงทุนใหมากขึ้น 

  

ตารางที่ 2.2  แสดงความสัมพันธระหวางคาเบตากับเปาหมายการลงทุนของผูลงทุน 

  

คาเบตา ความหมาย เปาหมายการลงทุน 

β >1.0 คาความเสี่ยงที่เปนระบบสูงกวาตลาด 

โดยหลักทรัพยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราผลตอบแทนมากกวาการ

เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด 

กลุมหลักทรัพยนี้เหมาะที่จะลงทุนในชวง

ตลาดขาขึ้น (Bull Market) เนื่องจากจะให

ผลตอบแทนที่ดีกวาตลาด  หรือเหมาะกับผู

ลงทุนที่ตองการผลตอบแทนที่สูงกวาตลาด 

ขณะที่สามารถรับความเสี่ยงที่จะขาดทุน

จากราคาหลักทรัพยที่จะปรับตัวมากกวา

ตลาดในชวงตลาดขาลง (Bear Market) ได 

 β <1.0 คาความเสี่ยงที่เปนระบบต่ํากวาตลาด  

โดยหลักทรัพยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราผลตอบแทนนอยกวาการ

เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด 

กลุมหลักทรัพยนี้เหมาะที่จะลงทุนในชวง

ตลาดขาลง (Bear Market) เนื่องจากจะ

ชวยรักษาเงินของผูลงทุนใหปรับตัวลงนอย

กวาตลาด  หรือเหมาะกับผูลงทุนที่รับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

หลักทรัพยที่ลงทุนไดนอย 

 

แหลงที่มา:  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2551.  
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 2.1.10   ทฤษฎี APT (Arbitrage Pricing Theory)  

 แบบจําลอง CAPM เปนแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

วาขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงของตลาดแตเพียงอยางเดียว จึงทําใหแบบจําลองนี้ไดรับการวิพากษวิจารณ

อยางตอเนื่องวาคํานึงถึงความเสี่ยงเพียงดานเดียว ในป คศ.1976  จึงมีการพัฒนาทฤษฎีแบบจําลอง

ราคาหลักทรัพย Arbitrage  Pricing Theory  (APT) โดยศาสตราจารย Ross and Roll (1976) ได

พยายามหาแนวทางทางในการลดความเสี่ยงที่เปนระบบ ( Systematic Risk) ที่เปนความเสี่ยง

เชิงมหภาคของระบบที่ทุกบริษัทตองเผชิญ อาทิ อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย 

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไดพัฒนาทฤษฎี เพื่อลดความเสี่ยงในเชิงมหภาค  Ross and Roll, 

(1980) ไดต้ังประเด็นขึ้นมาวา บริษัททุกบริษัทจะพบกับความเสี่ยงที่เหมือนกันแตมีส่ิงนาสังเกต

วา ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะกระทบกับบริษัทแตละบริษัทไมเทากันเทากัน เพราะธุรกิจแตละธุรกิจจะมี

ลักษณะเฉพาะของตัวเอง 

  Ross and Roll,  (1980) ไดทําการเก็บขอมูลของบริษัทที่ทําธุรกิจ แตละประเภทจํานวน

หลายรอยบริษัทมาศึกษา โดยพิจารณาจากงบดุล งบกําไรขาดทุน แลวทําการศึกษาวา ผลประกอบการ

ของธุรกิจนั้นแปรผันกับอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจตอมากนอยเพียงใด โดยกําหนดเปนตัวแปร 4 ตัว สรางสมการทําการ Run Regression 

จะไดคาสัมประสิทธิ์และผลประกอบการของหลักทรัพย ดังนี้ 

  

 ตัวแปร X1 = อัตราเงินเฟอ ตัวแปร X2 = อัตราดอกเบี้ย 

 ตัวแปร X3 = อัตราแลกเปลี่ยน ตัวแปร X4 = อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ธุรกิจ A = X1 + X2 + X3 + X4  

 ธุรกิจ B = X1 + X2 + X3 +X4 

 ธุรกิจ C = X1 + X2 + X3 + X4 

 ทําการ Run Regression จะไดคาสัมประสิทธิ์และทราบผลประกอบการ ดังนี้ 

Expect return ตอธุรกิจ A = 0.2 X1 + 1.8 X2 + 2.1 X3 + 3.1 X4 ………….……….(1) 

 Expect  return  ตอธุรกิจ B = 1.5 X1 + 2.3 X2 + 3.2 X3 + 0.8X4 …………………...(2) 

 Expect  return  ตอธุรกิจ C = 2.1 X1 + 1.2 X2 + 1.8 X3 + 3.1X4 ……………..…….(3) 
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 ธุรกิจ A ข้ึนกับปจจัยที่ 1  X1 0.2 แตธุรกิจ B ข้ึนอยูกับปจจัย X1 1.5ธุรกิจ C ข้ึนอยูกับ

X1 2.1  ปจจัย X1 ตัวเดียวกันมีผลตอธุรกิจแตละอยางไมเทากัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ไดต้ัง

ไว ดังนั้น สมการที่ 1) จะเปนตัวแทนของธุรกิจ A สมการที่ 2) จะเปนตัวแทนของธุรกิจ B และ

สมการที่ 3) จะเปนตัวแทนของธุรกิจ C สมการเหลานี้สามารถนํามาใชในการพยากรณผล

ประกอบการของธุรกิจดานนี้ตอไปในอนาคตได 

 ผลลัพธที่ไดของธุรกิจใดมีคามาก หมายถึงมี Expect return มาก เปนการกระทบทางบวก ถา

ผลลัพธตํ่า แสดงวามี Expect Return ตํ่า ดังนั้น ในการเลือกการลงทุนภายใตทฤษฎี APT จะตอง

เลือกธุรกิจที่มีผลกระทบในทางลบนอยที่สุดหรือมี Expect Return มากที่สุด อาทิ ในภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ํา ธุรกิจดานอุปโภคบริโภคจะอยูรอด แตธุรกิจที่เกี่ยวกับความฟุมเฟอย อสังหาริมทรัพยจะอยู

ไมได ธุรกิจดานพลังงาน ดานสาธารณูปโภคจําเปนตองใชไมวาสภาพเศรษฐกิจจะเปนเชนไร จึงไม

กระทบกับปจจัยเสี่ยงมากนัก 

 

                           
 

ภาพที่ 2.7  แสดงระดับความเสี่ยงที่ลดลงจากการใช CAPM และ APT   

 

 จากภาพจะเห็นวาระดับความเสี่ยงของ UR จะคอย ๆ ลดลงเมื่อเพิ่มจํานวนหลักทรัพยตาม 

CAPM และถาใชหลักการ APT เสนระดับความเสี่ยง SR จะเลื่อนลง หมายถึงวาความเสี่ยงจะ

ลดลงดวยดังนั้น ถามีการใชหลักการ CAPM และAPT อยางถูกตอง คาความเสี่ยงของการลงทุน

จะลดลงเกือบเทากับศูนย   

 ตอมาไดมีการนํา APT ไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติที่เรียกวา การลงทุนแบบ Top Down 

Analysis เปนมองในภาพรวม เชน ตองการลงทุนในประเทศไทย ก็มองวาธุรกิจ A B C มีธุรกิจ
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ใดบางที่ปลอดภัยจากผลกระทบของเศรษฐกิจตกต่ํา เมื่อมองแลวพบวา A C ไมปลอดภัย แต B 

ปลอดภัย จึงเลือกธุรกิจ B จากนั้น จึงมองลึกเขาไปในธุรกิจ B วามีบริษัทอะไรบางที่ทําธุรกิจชนิด

นี้ การเขาไปทําการเลือกภายในนี้ เรียกวา Fundamental Analysis เปนการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานดู

พื้นฐานและผลประกอบการของบริษัท Fundamental Analysis สวนหนึ่งก็คือ Financial Analysis

เพราะมีการเอางบการเงินมาทําการวิเคราะหดวย 

 

 
   

  ภาพที่ 2.8  การนํา APT มาประยุกตใชในการลงทุน 

 

จากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับ CAPM และ APT สามารถสรุปถึงความแตกตางของ 

CAPM และ APT ได ดังนี้ (พรอนงค บุษราตระกูล, 2548) 1) แบบจําลอง CAPM พิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยเพียงปจจัยเดียว ไดแกความเสี่ยงของ

ตลาดโดยรวม (Market  Risk) ในขณะที่แบบจําลอง APT เปนแบบจําลองที่อธิบายวาอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยสามารถไดรับอิทธิพลจากปจจัยมากกวา 1 ปจจัย โดยไมไดระบุวาเปน

ปจจัยใด ทั้งนี้ ปจจัยเหลานี้ในการเปลี่ยนแปลงจะไมไดถูกคาดการณมากอน 2)  CAPM มี

สมมติฐานที่สําคัญที่ APT ไมมี ไดแก ตลาดจะตองมีประสิทธิภาพ (The Efficient Markets 

Hypothesis: EMH) สมมติฐานนี้กลาววา หลักทรัพยจะอยูในดุลยภาพเสมอ และไมมีนักลงทุน

รายใดที่จะไดรับผลตอบแทนสุทธิมากกวาที่ควรจะเปน เปนตลาดที่นักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองไดโดยไมมีตนทุนในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารนั้น ดังนั้นราคาหุนที่ปรากฎอยูใน

ตลาด ณ เวลาใด ๆ เปนราคาที่สะทอนขอมูลขาวสารของบริษัทนั้นแลว Eugene Fama ไดจําแนก

ระดับของประสิทธิภาพตลาดตามความเขมของขอมูลที่สะทอนอยูในราคาหุน จากออนสุดไปเขม

สุดเปน 3 ระดับ ดังนี้  1) ประสิทธิภาพของตลาดในระดับ Weak Form หมายถึงราคาหุนปจจุบัน

ไดสะทอนขอมูลในอดีตเรียบรอยแลว ไมสามารถนําขอมูลราคา ปริมาณการซื้อขาย ที่ตลาดรับทราบ
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แลวนั้นมาใชพยากรณราคาหุนได รวมทั้งการวิเคราะหเชิงเทคนิคตาง ๆ ได  2) ประสิทธิภาพของ

ตลาดในระดับ Semi-Strong  Form หมายถึงตลาดที่นอกจากราคาจะสะทอนขอมูลในอดีตแลว ยัง

สะทอนขอมูลที่บริษัทประกาศสูสาธารณะดวย เชนถาบริษัท ก . กําลังจะถูกซื้อกิจการโดยบริษัท ก. 

โดยทั่วไปราคาหุนของบริษัทที่เขาซื้อกิจการจะตกลง บริษัท ข .และบริษัทที่ถูกซื้อกิจการราคาจะ

สูงขึ้น ถาตลาดมีประสิทธิภาพในระดับนี้หมายถึงทันทีที่บริษัท ข. “ประกาศ” เขาซื้อบริษัท ก . นักลงทุนที่

เขาซื้อขายหุนทันทีหลังประกาศจะไมสามารถทํากําไรไดจากการซื้อหุนบริษัท ก. หรือขายหุนบริษัท ข. 

เพราะราคาหุนทั้งสองไดสะทอนขาวสารนี้ทันทีที่บริษัทประกาศ  3) ประสิทธิภาพในระดับ Strong 

Form เปนระดับที่เขมที่สุด นั่นคือนอกจากราคาหุนจะสะทอนขอมูลในอดีตและขอมูลที่ประกาศสู

สาธารณะแลว แมกระทั่งขอมูลภายในที่ยังไมประกาศก็จะสะทอนในราคาหุนดวย ยกตัวอยาง

กรณีการเขาซื้อกิจการ ถาตลาดมีประสิทธิภาพในระดับนี้หมายความวาการที่ประธานบริษัท ข. 

พูดคุยกับคนใกลชิดวานาจะซื้อกิจการของ ก . ขอมูลนี้ก็จะไหลเขาสูตลาดและสงผลใหเกิดการ

ปรับตัวของราคาหุนทั้ง ก. และ ข. แลว 

โดยสรุปตลาดที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนตลาดที่มีผูซ้ือผูขายในตลาดมาก ผูลงทุนแตละราย

จะทําการคนหาขอมูล และทําการซื้อขายตามขอมูลของตน อาจถูกบางผิดบางแตโดยรวมแลว

ราคาหุนที่ซ้ือขายกันอยูจะสะทอนขอมูลที่ถูกตอง คนที่ซ้ือขายผิดตลอดก็จะออกจากตลาดไป อยางไร

ก็ตามในการที่จะทําใหตลาดมีประสิทธิภาพไดนั้น นอกจากผูลงทุนจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนอยางทั่วถึงแลว ผูลงทุนยังตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดสินใจ

ลงทุน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงดวยตลาดจึงจะมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ

อยางยั่งยืน  

แมวางานวิจัยของนักวิจัยหลายทาน (Mei, 1993; Korajczyd and Vallet, 1990) ไดทําการศึกษา

เปรียบเทียบความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยระหวางแบบจําลอง CAPM และ

แบบจําลอง APT จะพบวาแบบจําลอง APT สามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยไดดีกวา

แบบจําลอง CAPM แตปญหาสําคัญของแบบจําลอง APT คือแบบจําลองนี้มีความออนไหวมากใน

แตละชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจตางกัน สงผลใหตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลหรือมีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยก็มีความแตกตางกันไปดวย Fama and Kenneth (1992) ไดศึกษาถึง

ความไมมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง CAPM โดยพบวาปจจัยขนาดและปจจัยมูลคามี

ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนไดดีกวาปจจัยตลาดของ CAPM ในสวนของ

แบบจําลอง APT แมวาจะอธิบายไดดีกวาแบบจําลอง CAPM แตไมสามารถระบุตัวแปรที่แนนอน

ไดข้ึนกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคมีผลตออัตราผลตอบแทนของ
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หลักทรัพยแตมิไดมีผลโดยตรงโดยจะมีผลโดยออมกับการดําเนินงานของกิจการ เชน มีผลตอ

อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ หนี้สิน ยอดขายและผลกําไร จึงไดพัฒนาแบบจําลอง Fama 

French Factor Model: Three Factor Model โดยนําปจจัยดานขนาด (Company Size Factor) 

และปจจัยทางดานมูลคา (Book to Market Factor) เขามาใสเพิ่มเติมในแบบจําลอง CAPM ผล

พบวาสามารถใชในการคาดการณผลตอบแทนในตลาดสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ โดยมี

สมมติฐานสามประการที่เกี่ยวของในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ดังนี้ 1) คา

เบตาของหลักทรัพยในแบบจําลอง CAPM หรืออีกนัยหนึ่งปจจัยความเสี่ยงของตลาดที่มี

ผลกระทบตอราคาหลักทรัพย 2) ขนาดของธุรกิจ (Size of Company) วัดไดจากมูลคาตลาดของ

สวนทุนของบริษัทนั้น ๆ (Market Value of Equity หรือคา ME) จากงานวิจัยของ Banz  (Banz, 

1981) พบวาหลักทรัพยที่มีคา ME ตํ่าจะใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูง ในขณะที่หลักทรัพยที่มีคา 

ME สูง จะใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ํา สาเหตุมาจากการที่ผูลงทุนเลือกลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก

ยอมตองการผลตอบแทนที่สูงเนื่องจากมีความเสี่ยงทีสูงกวาการเลือกลงทุนในบริษัทขนาดใหญ

และ 3) มูลคาตามบัญชีหารดวยมูลคาตามตลาดของหลักทรัพย (Book to Market Ratio หรือคา 

(BE/ME) ดังนั้น ถาคา BE/ME  มีคาต่ําหรืออีกนัยหนึ่งมูลคาตลาดใหญกวามูลคาตามบัญชี แสดง

วาผูลงทุนมีความเห็นวาอนาคตของกิจการดี อาจเนื่องมาจากศักยภาพในการดําเนินงาน 

สถานภาพทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงเปนหุนที่มีความเสี่ยงนอย จึงคาดหวัง

ผลตอบแทนในอัตราที่ตํ่า ในขณะที่คา BE/ME  มีคาต่ําหรืออีกนัยหนึ่งมูลคาตลาดนอยกวามูลคา

ตามบัญชีแสดงวาผูลงทุนคาดการณวาอนาคตของกิจการอาจไมดี ทั้งในดานศักยภาพในการ

ดําเนินงานและฐานะการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงเปนหุนที่มีความเสี่ยงสูง จึงคาดหวัง

ผลตอบแทนในอัตราท่ีสูง 

 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน 
 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยฯพบวาในการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนสวนใหญตองการผลตอบแทนจากการซื้อ

ขายหุนเปนผลกําไรจากการลงทุนในระยะยาว (Long Term Capital Appreciation) ผูลงทุนใน

ตลาดหุนสหรัฐอเมริกาซื้อขายหุนโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรโดยมีรูปแบบการซื้อขาย

หุนคือซื้อและถือไวระยะหนึ่งจึงจะขาย พฤติกรรมเชนนี้มีตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และเปน

พฤติกรรมการซื้อขายที่แตกตางจากผูลงทุนไทยที่ซ้ือขายหุนโดยหวังผลกําไรระยะสั้น ซ้ือเร็วขาย
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เร็วหรือซื้อขายในวันเดียวกัน รองลงมาผูลงทุนสหรัฐอเมริกาตองการผลตอบแทนจากการลงทุนใน

รูปแบบของเงินปนผล จากงานวิจัยยังพบวาผูลงทุนแตละรายจะมีวัตถุประสงคในการลงทุนที่

แตกตางกันตามลักษณะพื้นฐาน ไดแก อายุ เพศ การศึกษา รายได ความจําเปน บุคลิกลักษณะ 

ฐานะการเงิน แหลงเงินที่ใช ทัศนคติ อาทิ เพศมีผลตอการตัดสินใจลงทุนกลาวคือทั้งผูลงทุนเพศ

ชายและเพศหญิงจะใหความสําคัญกับกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยในระยะยาวมากกวาเงินปน

ผล นอกจากนี้ ผูชายตองการกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยมากกวา ซ้ือเร็วขายเร็วกวาเนื่องจาก

สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนไดมากกวาและมีอิสระในการตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใช

ความเห็นของตัวเองมากกวาผูหญิง บุคลิกลักษณะก็มีผลตอการตัดสินใจลงทุนเชนกัน ผูลงทุน

ประเภทปกปองตัวเอง Defensive หรือ Conservative จะซื้อขายหุนที่มีคุณภาพสูง ไดแก หุนที่มี

ปจจัยพื้นฐานดีในการตัดสินใจลงทุนและจะคํานึงถึงความเสี่ยง โดยคํานึงถึงมูลคาของเงินลงทุน

ดวย  ผูลงทุนที่ตองการรายไดที่ตอเนื่อง ตองการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจะลงทุนในหุนที่มี

ความหลากหลาย ในสวนของผูลงทุนที่รักความเสี่ยงหรือกลาลงทุน (Aggressive  Investors) จะ

ตองการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนระยะสั้น มีสภาพคลองในการลงทุนสูง โดยใชการกระจาย

ความเสี่ยง เพื่อลดผลขาดทุนจากการลงทุน แรงจูงใจในการลงทุนเปนปจจัยสําคัญในการลงทุน

เชนกัน  

เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงยังมีการศึกษาการวิเคราะหเกี่ยวกับการลงทุน

ในเชิงจิตวิทยา (Psychographics) และการวิเคราะหจากคุณสมบัติสวนตัวของผูลงทุนเพื่อจัด

ประเภทของผูลงทุนตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูลงทุนรับได ไดแก แบบจําลอง Barniwall 

Twoways Model และ การวิเคราะหผูลงทุนจากคุณสมบัติสวนตัว (Demographics)  Life Cycle 

Model ดังนี้ 

1) Barniwall Twoways Model เปนตัวแบบที่ Marilyn MacGruder Barniwall 

ใชศึกษาพฤติกรรมของผูลงทุน Myer,  (2007) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ผูลงทุนแตละอาชีพจะ

ยอมรับได Barniwall ใชวิธีการสํารวจสอบถามในลักษณะของการศึกษาภาคตัดขวาง ใชเวลาถึง 

13 ป โดยจําแนกการยอมรับความเสี่ยงตามอาชีพในชวงเวลาเดียวกัน โดยแบงผูลงทุนเปน 2 ประเภท 

ตามอาชีพ ดังนี้ 1) Passive Investor หมายถึง ผูลงทุนที่คอนขางใชความระมัดระวังในการลงทุน 

หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง (Risk  Averse) หรือยอมรับความเสี่ยงไดตํ่ากวา (Lower  Risk 

Tolerence) ผูลงทุนประเภทนี้สวนใหญจะมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญในการลงทุนตัดสินใจลงทุน

แทน  2) Active Investor หมายถึง ผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นไดกลาไดกลาเสีย

หากการ ลงทุนนั้นใหผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในการลงทุนจะตัดสินใจลงทุนดวยตัวเองเนื่องจากมี

ความมั่นใจในตัวเองสูง 
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ตารางที่ 2.3  อาชีพที่อยูในกลุม Passive และ Active (Twoways Model) 

 

อาชีพที่อยูในกลุม Passive อาชีพที่อยูในกลุม Active 

1. ผูบริหารของบริษัท (Cooperate executive) 

2. นักกฎหมาย (Lawyer) 

3. ผูตรวจสอบบัญชีอนุญาต  

4. หมออายุรกรรม 

5. นักการเมือง 

6. นักหนังสือพิมพ 

7. ทันตแพทย 

8. นายธนาคาร 

1. ผูตรวจสอบบัญชีอิสระ 

2. เจาของกิจการ SME 

3.  ศัลยแพทย 

4. ผูที่ไมสําเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

5. ผูประกอบการรายยอย 

6. ที่ปรึกษาอิสระ (Self employed, adviser) 

   

2)  Life Cycle Model เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย Fabozzi, Modigliani and Ferri และ 

Brumberg (1994) ทั้งนี้แนวคิดดังกลาวเริ่มตนในป ค.ศ.1954 มีลักษณะเปน Time Series เปนการ

วิเคราะห ผูลงทุนจากคุณสมบัติสวนตัว โดยการวิเคราะหจะพิจารณาจากตัวแปร 2 ตัว ไดแก รายไดและ

ความมั่งคั่ง (Income and Wealth) และชวงอายุ (Life Cycle) ทําการศึกษาพฤติกรรมแตละชวงวัย

ของมนุษยที่มีตอความเสี่ยงในการลงทุนและผลตอบแทนที่ไดรับ ซ่ึงไดผลดังนี้ 1) ชวงเริ่มทํางาน

ใหมๆ  (Accumulation Phase)  เริ่มทํางาน อายุประมาณ 25 ป ชอบเสี่ยง ชอบผลตอบแทนสูง ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2.9  Life Cycle Model 
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(High Risk High Return)  2)  ชวงที่มีรายไดสูงกวารายจาย (Consolidation Phase)  อายุ

ประมาณ 35 ป  รายไดเริ่มมากกวารายจาย ความเสี่ยงจะลดลง เริ่มมีความมั่นคงในชีวิต 3) ชวงมี

อิสระทางการเงิน (Spending Phase) อายุประมาณ 45 ป มีความอิสระทางการเงิน มีรายได

นอกเหนือจากเงินเดือน (รายไดสูงกวารายจาย) เชน ดอกเบี้ย คาเชา เงินปนผล มาสมทบ 

4) ชวง Gifting อายุประมาณ 55 ป เปนชวงที่สงตอใหลูกหลานมีความระมัดระวังมากความเสี่ยงต่ํา 

ดุษฎีนิพนธของ Hocke (1966) เรื่อง “The Determinants of Stock Market Investment 

Purposes” เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกลาวถึงแรงจูงใจ

ในการลงทุนของผูลงทุนวาประกอบดวยแรงจูงใจ 10 ประการ ไดแก กําไรที่ไดจากการเก็งกําไร 

ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว เงินปนผล การจัดการเงินลงทุน ภาวะเงินเฟอ ตองการลงทุน

แบบเก็งกําไร ตองการความมั่งคั่ง ตองการลดภาระภาษี ตองการมีงานอดิเรก ตองการลงทุนระยะยาว 

โดยกวา 50% ของแรงจูงใจจะมาจากความตองการกําไรจากการลงทุนและเงินปนผล 

 ตอมา Potter (1971) ไดทํารายงานวิจัยถึงปจจัยจูงใจในการลงทุนตอเนื่องจากดุษฎีนิพนธ

ของ Hocke, 1966 พบวา ปจจัยจูงใจประกอบดวย ความปรารถนารายไดจากปนผล ความเติบโต 

กําไรจากการลงทุนที่รวดเร็ว ตองการการจัดการอยางมืออาชีพ ตองการผลตอบแทนจากการลงทุน

(Capital Gain) ตองการแหลงเงินทุนอื่นนอกเหนือจากการฝากเงิน  

Lease, Lewellen, and Schlarbaum (1974) สงแบบสอบถาม 2,500 ชุด ทางไปรษณียใหกับ

ผูลงทุนเพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการซื้อขายหุน แหลงขอมูล การจัดกลุมหลักทรัพย

ลงทุน พบวา สามารถแบงกลุมตามปจจัยพื้นฐานของผูลงทุนไดเปน 5 กลุม โดย 1) กลุมผูลงทุน

เพศชายสูงอายุที่ไมไดทํางาน และ 2) กลุมผูลงทุนเพศหญิงสูงอายุที่ไมไดทํางานจะมีพฤติกรรม

การลงทุนอยางระมัดระวัง (Conservative) ไมเนนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนระยะส้ัน ลงทุนในหุน

ที่ใหเงินปนผล (Dividend Oriented) ไมใหความสําคัญกับคําแนะนําของนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย ใชเวลาในการวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทดวยตนเองกอนตัดสินใจเลือกลงทุน 

และมีการกระจายกลุมหลักทรัพยในการลงทุน สําหรับ 3) กลุมผูลงทุนเพศหญิงสูงวัยที่ยังทํางาน

อยูจะมีการกระจายกลุมหลักทรัพยในการลงทุน และเนนลงทุนในหุนที่จายปนผล 4) กลุมผูลงทุนที่

เปนชายสูงวัยแตยังทํางานอยูและ 5) กลุมผูลงทุนวัยหนุมที่มีการศึกษาจะเลือกลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและธุรกิจของตัวเอง จากผลการวิจัยยังพบวา เพศมีผลตอการตัดสินใจลงทุน ทั้ง

เพศชาย เพศหญิงใหความสําคัญกับกําไรจากการซื้อขายหุนในระยะยาว (Long  Term  Capital 

Gain) มากกวาเงินปนผล แตผูชายจะยอมรับความเสี่ยงมากกวาและตองการกําไรจากการซื้อขาย

หลักทรัพยมากกวา รวมถึงผูชายจะมีอิสระในการตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชความเห็นของตัวเอง

มากวาผูหญิง และทั้งผูลงทุนหญิงและชายคาดวาผลตอบแทนจากการลงทุนนาจะอยูที่ประมาณ 

5-9%  
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ในปเดียวกันนี้  Baker and Haslem (1974b) ทําการวิจัยอยางตอเนื่องกับผูลงทุนใน 

Washington, D.C. โดยใชกลุมตัวอยาง1,623  ราย โดยสุมตัวอยางจากผูลงทุนที่มีการลงทุนอยาง

สม่ําเสมอจากบริษัท ที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 5 บริษัท เพื่อคนหาวาปจจัยใดที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใช Factor Analysis  (Investment Decision Factor) และพบวา

ปจจัยที่สําคัญคือ เงินปนผล ความคาดหวังตอกิจการในอนาคต และความเขมแข็งทางการเงินของ

กิจการ และสามารถแบงผูลงทุนไดเปน 2    กลุม คือ ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเปนเงินปนผล 

และผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการซื้อขายหุน (Capital Gain) โดยคํานึงถึงการเพิ่มคาของ

เงิน (Capital Appreciation) 

ผลงานวิจัยของ Blume and Friend (1978) เรื่อง The Changing Role of the Individual 

Investor ในการสํารวจผูถือหุนใน NYSE (ตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา) 2,500 ราย พบวา 

ผูลงทุนสวนใหญเปนพวกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk  Averse) และ Most  (1980) งานวิจัยเรื่อง How 

Useful are Annual Reports to Investors โดยการสํารวจกลุมตัวอยาง 1,034 ราย จากผูลงทุน ผู

ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะหของการเงิน ถึงวัตถุประสงคในการลงทุนและแหลงขอมูลที่ใชในการ

ตัดสินใจซื้อ ขาย ถือหุน พบวาผูลงทุนและผูลงทุนสถาบัน มีวัตถุประสงคในการลงทุนโดยหวังผล

กําไรจากการซื้อขายหุน (Capital Gain) มากที่สุด ผูลงทุนใหความสําคัญกับขอมูลจากรายงาน

ประจําปมากที่สุด รองลงมาเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร ผูลงทุนสถาบันก็เชนกันโดยขอมูลที่ให

ความสําคัญมากที่สุดในรายงานประจําป คือ งบการเงิน และจะใหความสําคัญมากขึ้นเมื่อมีผู

ลงทุนมีขนาดการลงทุนสูงขึ้น การศึกษาที่สูงขึ้นดวย 

ตอมาไดมีการทําวิจัยเพิ่มเติมถึงอันดับของวัตถุประสงคที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน

ที่มีกรอบในการตัดสินใจ โดย Lewellen, Stomley, Lease and Schlarbaum (1988) พบวา ผูลงทุนให

ลําดับของผลตอบแทนจากเงินปนผลและผลกําไรจากการลงทุนในระยะยาวสําคัญที่สุด สอดคลอง

กับการศึกษาโดยใช Factor Analysis โดย Baker and Haslem (1974) หลังจากนั้นมีการทําวิจัย

เพิ่มในป 1979 และ 1980 พบวา วัตถุประสงคในการลงทุน จะแตกตางกันตามลักษณะพื้นฐาน

ของผูลงทุนแตละคนไมวาจะเปนอายุ เพศ การศึกษา รายได อาทิ ผูลงทุนที่มีรายไดตํ่า และผู

ลงทุนสูงอายุตองการลงทุนเพื่อหวังเงินปนผล ผูลงทุนที่รํ่ารวยลงทุนโดยตองการกําไร (Capital 

Gain) Most (1980) แบงการสํารวจผูลงทุน 3    กลุม ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุน สถาบันและนักวิเคราะห

ทางการเงินพบวาผูลงทุนทุกกลุมตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว (Long  Term 

Capital Gain) และใหความสําคัญกับเงินปนผลและผลตอบแทนระยะสั้น (Capital Gain) ไม

ตางกัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลตอบแทนจากการซื้อขายหุนขางตนพบวา

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการซื้อขายหุนหรืออีกนัยหนึ่งวัตถุประสงคในการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย สามารถจําแนกออกไดเปน 2  ประการหลัก ดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง การเพิ่มคาของเงินทุน (Capital Appreciation) ผูลงทุนตองการใหหลักทรัพยที่

ตนลงทุนไว มีมูลคาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ลงทุน โดยการเพิ่มคานั้นมาจากผลกําไรที่ไดรับจากการ

ลงทุน (Capital Gain) การลงทุนที่ประสงคจะไดผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมักจะมีความเสี่ยงที่

สูงตามไปดวย หลักทรัพยเหลานี้มักจะไมจายเงินปนผล เพราะตองเก็บเงินไวใชขยายกิจการ 

หลักทรัพยประเภทนี้ ไดแก หลักทรัพยของบริษัทที่เริ่มกอตั้ง หรือกิจการขนาดเล็กที่เริ่มขยายตัว 

ประการที่สอง รายไดประจํา (Current  Income) ผูลงทุนตองการไดรับรายไดเปนประจํา

จากการลงทุนในหลักทรัพย ผลตอบแทนประเภทนี้ ไดแก เงินปนผล (Dividend) หรือเงินสวนแบง

กําไรจากการดําเนินงานรายปของกิจการพิจารณาจัดสรรโดยที่ประชุมใหญของผูถือหุน หลักทรัพย

ประเภทนี้ ไดแก หลักทรัพยของบริษัทที่มีขนาดใหญ มีความมั่นคง กอตั้งมานาน ผูลงทุนที่

เกษียณอายุแลวตองการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา รายไดสม่ําเสมอมักลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทนี้ 

  เมื่อพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อขายหุน ผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงจากการซื้อขายหุนจะสามารถแบงกลุมของผูลงทุนไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) Risk Averse 

Investor ผูลงทุนที่หลีกเลี่ยงความสี่ยง ไดแก  ผูลงทุนที่ซ้ือขายหุนเฉพาะหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี มี

ผลประกอบการดี หรือซื้อหุนที่มีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ 2) Risk Neutral Investor ผู

ลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไดแก ผูลงทุนที่ลงทุนในรูปแบบของการจัดกลุมลงทุน ถือ

ครองหุนที่อยูในกลุมธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และ 3)  Risk 

Taker Investor ผูลงทุนที่ชอบความเสี่ยง ไดแก ผูลงทุนที่ลงทุนในหุนเก็งกําไร ซ้ือเร็ว ขายเร็ว ซ้ือ

ขายหุนตามขาวลือเพื่อหวังผลกําไรระยะสั้น 
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ตารางที่ 2.4  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลตอบแทนจากการซื้อขายหุน 

 

ผูวิจัย ผลการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

Hocke (1966) 

Potter (1971) 

Lease, Lewellen  

and  Schlarbaum 

(1974) 

Baker and Haslem, 

1974 

Blume and Friend 

(1978) 

1. ผูลงทุนสวนใหญตองการ

ผลตอบแทนจากการซื้อขายหุนเปน

ผลกําไรจากการลงทุนในระยะยาว 

2. ผูลงทุนแตละรายจะมี

วัตถุประสงคในการลงทุนที่แตกตาง

กันตามลักษณะพื้นฐานของผูลงทุน

แตละคนไมวาจะเปนอายุ เพศ 

การศึกษา รายได ความจําเปน  

ปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน 

ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

การศึกษา ประสบการณ

ในการลงทุน 

ผลตอบแทน 

1. เงินปนผล 

2. กําไรระยะสั้น 

3. กําไรระยะยาว 

Most (1980) 

 

ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน 

นักวิเคราะหทางการเงินให

ความสําคัญกับผลตอบแทนระยะ

ยาวจากการลงทุนมากที่สุด และให

ความสําคัญกับเงินปนผลกับ 

Capital Gain ไมตางกัน   

ปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน 

ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

การศึกษา ประสบการณ

ในการลงทุน 

ผลตอบแทน 

1. เงินปนผล 

2. กําไรระยะสั้น 

3. กําไรระยะยาว 

 
2.2.1  งานวิจัยและภาคนิพนธท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎี CAPM  APT และ Three 

Factor Model 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงภายใตทฤษฎี 

CAPM และ APT ผูวิจัยพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบแบบจําลอง APT ในการอธิบาย

ความแตกตางของอัตราผลตอบแทนสวนเกินความนาเชื่อถือของแบบจําลอง APT โดย

เปรียบเทียบระหวางแบบจําลอง CAPM และ APT รวมทั้งการนําแบบจําลอง CAPM และ APT ไป

ใชในประเทศตางๆ รวมถึงภาคนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงตามแบบจําลอง CAPM และ APT ใน

บริบทของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

ในงานวิจัยของ Reinganum  (1981) ไดทําการทดสอบแบบจําลอง   APT วาสามารถ

อธิบายความแตกตางของอัตราผลตอบแทนสวนเกิน (Excess  Return)  ระหวาง   Portfolio ที่

ประกอบดวยหุนที่มีขนาดใหญ  โดยพิจารณาจากมูลคาหลักทรัพย (Market Value)  และ Portfolio 
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ที่ประกอบดวยหุนที่มีขนาดเล็กหรือไมอยางไร ในป ค.ศ.1981  โดยนําหลักทรัพยมาจัดเรียงตาม

มูลคาตลาดจากนอยไปมากแลวแบงเปนกลุมหลักทรัพยลงทุน   (Portfolio)  จํานวน  10  กลุมโดยแต

ละกลุมประกอบดวยหลักทรัพยจํานวนรอยละ   10  ของหลักทรัพยทั้งหมด  กลุมหลักทรัพยลงทุนที่

ประกอบดวยหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดนอยที่สุดเรียกวา MV1กลุมหลักทรัพยลงทุนที่ประกอบดวย

หลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดมากที่สุดเรียกวา MV1 0  ขอมูลที่ใชมาจากอัตราผลตอบแทนรายวันของ

หลักทรัพย  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม   1962  ถึงธันวาคม   1978     ผลการศึกษาพบวาอัตราผลตอบแทน

สวนเกินของแตละกลุมหลักทรัพยลงทุนมีคาแตกตางกัน โดย กลุมหลักทรัพย MV1 (หลักทรัพยที่มี

มูลคาตลาดนอยที่สุด)  มีคาอัตราผลตอบแทนสวนเกินเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวน

MV10     มีคาอัตราผลตอบแทนสวนเกินเปนลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และยังพบวาคาเฉลี่ย

ความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนสวนเกินระหวางกลุมหลักทรัพยขนาดเล็กและขนาดใหญ

มีคาแตกตางกันประมาณรอยละ   25 ตอป  โดยกลุมหลักทรัพยที่มีแตหลักทรัพยขนาดเล็กจะมีคา

อัตราผลตอบแทนสวนเกินสูงกวากลุมหลักทรัพยที่มีแตหลักทรัพยขนาดใหญ  สรุปไดวาขนาดของ

หลักทรัพยในแตละกลุมหลักทรัพยมีผลตอการอธิบายอัตราผลตอบแทนสวนเกินของหลักทรัพย  

ตอมา Chen, (1983) ไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง APT  โดยเปรียบเทียบ

ระหวางแบบจําลอง   CAPM และ   APT วาแบบจําลองใดสามารถอธิบายอัตราผลตอบ แทนที่คาดหวัง

ของหลักทรัพยไดดีกวากัน  พิจารณาวาถาเพิ่มตัวแปร   own  variance  ในแบบจําลองจะมีผลตอ

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยหรือไมรวมถึงศึกษาวาขนาดของกลุมหลักทรัพยลงทุน

มีผลตอการอธิบายผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยหรือไม  โดยศึกษาขอมูลในตลาด

หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาตั้งแต  ค .ศ  .1963  ถึง   1978  แบงการศึกษาเปน  4     ชวงเวลา  ผลการศึกษา

พบวาแบบจําลอง   APT สามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดดีกวา   CAPM ทั้ง  4  ชวง

การศึกษา  และเมื่อมีการเพิ่มตัวแปร   Own  Variance  ไมมีผลตอการอธิบายผลตอบแทนที่คาดหวัง 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Chen ยังพบวาขนาดของกลุมหลักทรัพยลงทุนไมมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย ผลการวิจัยนี้ตางจากผลการวิจัยที่ Reinganum (1981) 

ศึกษาไว  

 ในสวนของการทดสอบการนําแบบจําลองไปใชในประเทศตาง ๆ นั้น ในป ค.ศ.1990 Lee 

Sungmoon  ไดนําแบบจําลอง APT ไปทดสอบกับตลาดหลักทรัพยในประเทศเกาหลี  โดยทดสอบ

วามีปจจัยจํานวนเทาใดที่สามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยไดเปนอยางดี  โดยใชวิธีMaximum 

Likelihood Factor Analysis  และ  Principal Component และนําตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค 

ไดแก  ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อัตราเงินเฟอที่ไมไดคาดหวัง  การเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟอที่
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คาดหวัง  และคาชดเชยความเสี่ยง   (Risk  Premium)  ใสไวในแบบจําลองเพื่อดูวาตัวแปรทาง

เศรษฐกิจสามารถอธิบายถึงอัตราผลตอบแทนของตลาดไดดีเพียงใด  โดยศึกษาขอมูลรายเดือน

ของหลักทรัพย  จํานวน 77    หลักทรัพย  ผลการศึกษาพบวาถาใชวิธี     Maximum  Likelihood  ปจจัย

ที่สามารถอธิบายไดดีมี  2  ปจจัย  แตถาใชวิธี   Principal  Component  พบวามีปจจัย  3  ปจจัยที่

สามารถอธิบายผลตอบแทนไดดีที่สุด และตอมา Chen  and  Jordan (1993) ศึกษาโดยเปรียบเทียบ

แบบจําลอง  2  แบบจําลองไดแก  Factor Loading Model (FLM)  และ   Macroeconomic  Variable 

Model (MVM) ซ่ึงเปนพื้นฐานในการอธิบายแบบจําลอง   APT  แนวคิดของ   FLM  คือปจจัยที่มี

ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีอยูหลายปจจัยจนไมสามารถระบุไดวามีปจจัย

ใดบาง  การอธิบาย   FLM  จะหาไดจากการวิเคราะหปจจัย (Factor  Analysis) แบบ   Maximum 

Likelihood และจํานวนปจจัยที่เหมาะสมที่จะนํามาอธิบายผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยมี 

5  ปจจัย  สวน   MVM ปจจัยจะไดมาจากตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค  วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้

เพื่อทดสอบวาระหวางแบบจําลอง  FLM และ   MVM  แบบจําลองใดสามารถอธิบายอัตรา

ผลตอบแทนสวนเกินของแตละกลุมหลักทรัพยไดดีกวากัน  โดยศึกษาขอมูลรายเดือนตั้งแต

มกราคม ค.ศ. 1971 ถึง ธันวาคม  1986 รวม  192 เดือน กลุมหลักทรัพยที่ศึกษามาจาก New  York 

และ   American  Stock  Exchange ผลจากการศึกษาพบวา   FLM  สามารถอธิบายผลตอบแทน

สวนเกินของแตละกลุมหลักทรัพยไดดีกวา   MVM เพียงเล็กนอยเทานั้น Abeysekara  and 

Mahajan (2006) ไดนําแบบจําลอง   APT ไปทดสอบวาสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย

ในประเทศ  อังกฤษ  ไดดีหรือไม  เพียงไร  วิธีที่ใชในการศึกษายังคงใชวิธีวิเคราะหปจจัย   (Factor 

Analysis) แบบ  Maximum Likelihood  เพื่อหาน้ําหนักของปจจัย   (Factor  Loading) ของจํานวน

ปจจัยที่เหมาะสมที่จะใชอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยในแตละประเทศ  และหาคาชดเชย

ความเสี่ยง   (Risk  Premium   )โดยการทํา  Cross Section Regression แบบ  GLS    ขอมูลที่ใชใน

การศึกษามาจากอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย  ต้ังแตเดือนมกราคม   1973  ถึงเดือน

ธันวาคม   1986  รวม   186  เดือน  ของทั้ง  3  ประเทศ  ประเทศละ   280  หลักทรัพย  นําหลักทรัพยมา

แบงเปน  7  กลุมหลักทรัพยลงทุน  ผลการศึกษาสรุปไดวาแบบจําลอง   APT  สามารถนําไปอธิบาย

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดเปนอยางดี  แตไม

สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในประเทศอังกฤษได 

สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาในบริบทของประเทศไทย ไพบูลย  เสรีวิวัฒนา (2526) ศึกษา

เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยไทย โดยใชแบบจําลอง CAPM และ 

APT โดยหาความสัมพันธของระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย  โดย
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ใช  β  เปนตัววัดความสัมพันธ  พิจารณาวาคาสัมประสิทธิ์  β  สามารถใชเปนตัวอธิบายความเสี่ยง

ของหลักทรัพยไดดีหรือไม  เพียงไร  รวมถึงพิจารณาวาสามารถนําแบบจําลอง   APT  มาใชอธิบาย

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพยไทยไดหรือไมเพียงไร     โดยศึกษาจากอัตรา

ผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพยต้ังแตเดือนธันวาคม   1978  ถึงพฤศจิกายน   1982  ศึกษา

หลักทรัพย  30  หลักทรัพย  ผลการศึกษาพบวาคาความเสี่ยงรวมเปนตัววัดความเสี่ยงของตลาด

หลักทรัพยไดดีกวาความเสี่ยงที่เปนระบบ  ในสวนของการอธิบายผลตอบแทนและความเสี่ยงใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยใชแบบจําลอง   APT  จากการวิเคราะหโดยใช   Maximum 

Likelihood Factor Analysis พบวามีปจจัย  4  ปจจัยที่อธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอัตรา

ผลตอบแทนสวนเกินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย  และแบบจําลองที่มีปจจัย  3  ปจจัย 

สามารถอธิบายไดดีกวาแบบจําลองที่มีปจจัย 4 ปจจัย  

ตอมา ไพบูลย  เสรีวิวัฒนา (2548) เผยแพรบทความเรื่อง CAPM และ BETA และการ

นําไปใชในเมืองไทย โดยกลาวถึงการนํา CAPM มาใชในเมืองไทยวาอาจไมสามารถนําไปใชได

อยางเต็มที่และอาจผิดพลาดไดเนื่องจากสภาพตลาดทุนไทย ณ ขณะนั้น (ไตรมาสที่ 2 ปพ.ศ.

2547) อาจไมมีประสิทธิภาพ หลักทรัพยมีสภาพคลองต่ํา ราคาที่เกิดจากการซื้อขายอาจไมสะทอน

ราคาที่ควรจะเปน ราคาหลักทรัพยอาจเคลื่อนไหวไมเปนอิสระ และไดเสนอแนวทางการประยุกต 

CAPM และ BETA ในเมืองไทย อาทิ ควรเลือกหลักทรัพยที่มีการซื้อขายมาก (Active) และมีการ

ซ้ือขายนานพอสมควรมาคํานวณคา Beta ในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาคํานวณ Beta ควรวิเคราะห

ความครบถวนสมบูรณของขอมูลในเบื้องตนกอน โดยการ Plot ขอมูลและพิจารณาวามี Outliner 

หรือไมเพราะถามีจะทําใหการคํานวณผิดพลาด ควรตัดทิ้งกอน  เมื่อคํานวณคา Beta ของแตละ

สินทรัพยแลว ควร Adjust คา Beta เขาหาคาเฉลี่ยคือ 1  

งานวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยของ Fama and Kemmeth (1992) ไดแก งานศึกษาบทบาท

ของมูลคาหลักทรัพย (Book to Market Value of Equity)  และขนาด ในการอธิบายผลตอบแทน

ของตลาดหลักทรัพยในประเทศออสเตรเลียระหวางป 1980-1991 ) Jason, Richard and Julia 

(1993) ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธเชิงเสนระหวางอัตราผลตอบแทนและอัตราสวน Book 

to Market แตผลของขนาดไมสอดคลองกับการศึกษาของ Fama and Kemmeth (1992) 

นอกจากนี้ ยังมีบทความของเวสารัช เอื้อมบุญสุข วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน และเอกชัย นิตยา

เกษตรวัฒน (2548) ศึกษาการประยุกตใช CAPM ในตลาดหุนไทย โดยใชแบบจําลองของ Fama 

and Kemmeth (1992) ในป 1992 ศึกษาวา Beta ขนาดของบริษัท อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอ

มูลคาตลาดของสวนผูถือหุน (BTM) อัตราสวนแทนโครงสรางทุน (Leverage) และอัตราสวนกําไร

ตอราคาหุนมีผลตออัตราผลตอบแทนของหุนหรือไม ผลการวิจัยพบวานอกเหนือจากคา Beta แลว
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คา BTM และอัตราสวนแสดงโครงสรางทุนก็เปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดผลตบแทนของหุน 

ดังนั้น CAPM ซ่ึงพิจารณาความเสี่ยงของตลาดหรือ Beta เพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ดังนั้น

แบบจําลองในการกําหนดผลตอบแทนในตลาดทุนไทยควรรวมตัวแปรเฉพาะของบริษัทเชน BTM 

ขนาด และโครงสรางเงินทุนดวย 

 จากงานวิจัยของ  Fama and Kemmeth (1992) ในป 1992 ในความเห็นของผูวิจัย

สามารถเทียบเคียงไดกับการนําอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชีมาใชเปนปจจัยในการ

ตัดสินใจซื้อหรือขายหุนของผูลงทุนในบริษัทหลักทรัพย โดยบริษัทที่มีมูลคาหุนตามบัญชีสูงผู

ลงทุนยอมมีความตองการที่จะลงทุนเนื่องจากมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ํา ดังนั้น หลักทรัพยที่มี

คาอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชีตํ่าผูลงทุนจึงสนใจที่จะเลือกลงทุนมากกวาหลักทรัพยที่มี

คาอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชีสูงเพราะมีความเสี่ยงในการลงทุนนอยกวาหลักทรัพยที่

ราคาหุนสูงกวาราคาตามบัญชี 

ผูวิจัยยังไดศึกษางานภาคนิพนธในระดับปริญญาโท ในบริบทของการประยุกตใชแบบจําลอง 

CAPM APT และ Three Factor Model ในการวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน พบวามีการประยุกตใชแบบจําลอง CAPM กับการลงทุน

ในในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช CAPM อธิบายการกําหนดราคาหลักทรัพยตาม

ดุลยภาพในตลาด โดยอาศัยความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน 

ในการศึกษาจะแตกตางกันที่ชวงเวลาการศึกษา หลักทรัพยที่นํามาศึกษาบางรายอาจเลือกจาก

หลักทรัพยที่มียอดการซื้อขายสูงสุด บางรายศึกษาเฉพาะกลุมหลักทรัพย โดยใชวิธี Run  Regresion 

เพื่อหาความเสี่ยงและใชหลักการของสมการ Security Market Line (SML) ในการหาอัตรา

ผลตอบแทนของหุนกลุมตางๆ จากการศึกษาของสรรเพ็ชร ไวทยะวานิชกุล (2539)  ในชวงเดือน

มกราคม 2538 ถึงเดือนมิถุนายน 2539 พบวา หลักทรัพยในกลุมตางๆ สวนใหญใหผลตอบแทนที่

มากกวาผลตอบแทนของตลาดและมีความเสี่ยงจากการลงทุนนอยกวาความเสี่ยงของตลาด แตมี

หลักทรัพยบางกลุมมีความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงของตลาด อาทิกลุมเงินทุนหลักทรัพย กลุม

บันเทิงและสันทนาการ นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบวาคา Risk Premium เปนลบหมายความวา

อัตราผลตอบแทนของตลาดมีคานอยกวาผลตอบแทนของสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยงขัดแยงกับ

ทฤษฎี CAPM ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะของตลาด ณ ขณะนั้นไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพ

ทางการเมืองและมาตรการดานการเงินที่เขมงวด  

ในขณะที่ชาญวุฒิ ถิ่นมีผล (2545) ทําการวิเคราะหผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

หลักทรัพยที่อยูใน SET  50  Index ในชวงระหวาง กรกฎาคม 2542 ถึง มิถุนายน 2545 โดยใช 

CAPM พบวาหลักทรัพยในกลุมตาง ๆ สวนใหญใหผลตอบแทนที่มากกวาผลตอบแทนของตลาด
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เชนเดียวกับภาคนิพนธของสรรเพชร และยังพบวาในชวงตลาดซบเซาเปนเหตุใหหลักทรัพยที่มีคา 

Beta ตํ่ากวาตลาดกลับใหผลตอบแทนที่สูงกวาเพราะมีคา Risk  Premium เปนลบ เนื่องจาก ณ 

ขณะนั้นตลาดหลักทรัพยใหผลตอบแทนที่ตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่

หลักทรัพยที่มีคา Beta สูงกวาตลาดจะมีอัตราผลตอบแทนที่ตํ่ากวาตลาด จึงเปนขอพิจารณาไดวา

ในการใช แบบจําลอง CAPM แลวพบวาคา Risk Premium เปนลบ อีกนัยยะหนึ่งอาจกลาวไดวา

การที่ผลตอบแทนของตลาดต่ํา สงผลใหผลการวิจัยอาจขัดแยงกับทฤษฎี CAPM อาจเปนผล

เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ณ ขณะนั้น หรืออีกนัยหนึ่ง อาจเปนเพราะการบริหารงาน

ของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลตลาดทุนทํางานดอยประสิทธิภาพ ณ ขณะนั้นไมสามารถสราง

ความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ได เมื่อมีปจจัยลบมากระทบไมวาจะเปนเศรษฐกิจ

ซบเซา ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนตกต่ํา การลดลงของผูลงทุนตางประเทศ สงผลให

ผลตอบแทนของตลาดต่ํากวาที่ควรจะเปน 

 เพื่อยืนยันแนวคิดขางตนไดศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ ศุภมาศ สกุลวงษ (2547) ซ่ึง

ทําการวิเคราะหใน 3 ชวงเวลา ชวงที่ 1 ต้ังแตมกราคม 2537 ถึง ธันวาคม 2539 ชวงที่ 2 ต้ังแต

มกราคม 2540 ถึงธันวาคม 2543 และ มกราคม 2544 ถึงธันวาคม 2547 ครอบคลุมกอนวิกฤต

เศรษฐกิจและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ โดยทําการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง CAPM ในการคํานวณ

อัตราผลตอบแทนที่ตองการเพื่อชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยและวัดประสิทธิภาพของการ

บริหารหลักทรัพยตามแบบของ Sharpe (1964) ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพยสวนใหญมีคา

มากกวาความเสี่ยงของตลาด โดยหลักทรัพยจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

ไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด และเนื่องจากมีการแบงการศึกษาเปน 3 ชวง พบวาในชวงปพ.ศ. 

2544-2547 เปนชวงเดียวที่คาอัตราผลตอบแทนของตลาดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป  

สอดคลองกับทฤษฎี CAPM และสอดคลองกับแนวคิดขางตน 

 ในสวนของบริบทของการใชแบบจําลอง APT นั้นผูวิจัยพบวาที่ศึกษาถึงความสัมพันธของ

ตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคกับผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน โดยในภาคนิพนธจะมี

การใชตัวแปรตาง ๆ ไดแก ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอที่คาดหวัง อัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ราคาปโตรเลียมนําเขา เพื่อ

ศึกษาวาปจจัยใดบางที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย โดยเลือกศึกษาเปนกลุม

หลักทรัพย ทั้งนี้ ในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยจะทําการ

ทดสอบ Unit Root เพื่อทดสอบวาตัวแปรตางๆ ที่ใชในสมการเปน Stationary หรือไม เพื่อปองกัน

การเกิดความสัมพันธไมแทจริง จากนั้นทําการทดสอบคาความเสี่ยงของปจจัยเศรษฐกิจมหภาค

โดยการวิเคราะหถดถอบแบบกําลังสองนอยที่สุด (OLS) แลวนําคาที่ทดสอบไปใช t-test เพื่อ
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พิจารณาวาปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน

ไดหรือไม และใช F-test เพื่อพิจารณาจากสมการวามีปจจัยอยางนอย 1 ตัวที่สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย ผลการศึกษาโดยวีระ ชวลิต (2543) พบวา ปจจัย

ทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของทุกกลุมหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญไดแก 

ปริมาณเงิน ดัชนีราคาผูริโภคมีอิทธิพลตอหลักทรัพยในกลุมพาณิชย ส่ือสาร พลังงานตามลําดับ  

ผลการศึกษาของสุกัญญา ศรีวรานันท (2547) ศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกลุมพลังงานโดยใช

แบบจําลอง APT พบวา อัตราแลกเปลี่ยนมีทิศทางความสัมพันธตรงขามกับผลตอบแทนของ

หลักทรัพยจํานวน 3 หลักทรัพย ราคาปโตรเลียมนําเขามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยจํานวน 2 หลักทรัพย และอัตราเงินเฟอมีทิศทางความสัมพันธตรงขาม

กับผลตอบแทนของหลักทรัพยจํานวน 3 หลักทรัพย  นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวา บางภาคนิพนธมี

การศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาโดยใชแบบจําลอง CAPM เพื่อศึกษาวาแบบจําลองใดมี

ความสามารถในการทํานายอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยไดดีกวา ผลของการศึกษาพบวา

แบบจําลอง APT สามารถทํานายไดดีกวา โดยผลการศึกษาของวิรัชอร ศรีทรัพย, 2548 พบวา

แบบจําลอง CAPM สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ จํานวน 3 

กลุมหลักทรัพยอุตสาหกรรม ไดแก กลุมธนาคาร กลุมบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย และกลุม

พลังงาน สวนแบบจําลอง APT สามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยทุกกลุมอุตสาหกรรมได

อยางมีนัยสําคัญยกเวนกลุมพลังงาน โดยปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอผลตอบแทนของ

หลักทรัพยอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ ไดแก อัตราการกูยืมระหวางธนาคาร มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคาร และกลุมบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

หลักทรัพยกลุมธนาคาร และกลุมบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กลุมสื่อสาร และกลุมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ในการเปรียบเทียบการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความสี่ยง 

โดยใชคาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนดคา (R-Square) พบวาแบบจําลอง CAPM มีคาสูงกวา

แบบจําลอง APT ในทุกกลุมอุตสาหกรรม หมายความวาแบบจําลอง CAPM สามารถอธิบาย

ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยอุตสาหกรรมไดดีกวา 

AP อยางไรก็ตามผลการศึกษายังพบวาแบบจําลอง APT สามารถใชในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงของกลุมอุตสาหกรรมจํานวนหลายกลุมมากกวาแบบจําลอง 

CAPM ผูศึกษาจึงเสนอวาควรใชแบบจําลอง APT ในการวิเคราะหผลตอบแทนมากกวา ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากแบบจําลอง APT มีการนําปจจัยทางเศรษฐกิจหลายตัวมาใชจึงมีอิทธิพลครอบคลุม

ผลการทํานายไดดีกวาแบบจําลอง CAPM ที่ใชเพียงปจจัยเดียวในการศึกษา 
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  ในสวนที่เกี่ยวกับ Three Factor Model ของ Fama and Kenneth (1992) ผูวิจัยพบวา มี

การทดสอบแบบจําลองของ Fama and Kenneth (1992)  ในบริบทของไทย ผลการศึกษาสวน

ใหญพบวาขนาดบริษัท และอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดมีผลตอการอธิบายผลตอบแทนของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไทย  

 
2.2.2  ความเห็นของผูวิจัยเกี่ยวกับการนํา CAPM มาใชในการทํานายอัตรา
ผลตอบแทน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการใช CAPM ในการทํานายอัตราผลตอบแทน

หลักทรัพย ในความเห็นของผูวิจัย เนื่องจากบริบทของตลาดทุนไทยในปจจุบัน (พ.ศ. 2553) ได

ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่หลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลองต่ํา โดยในไตรมาส

แรกของป 2553 มีสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยสูง มีจํานวนผูลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะ

กลุมของผูลงทุนตางประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ผูลงทุนตางประเทศ

มีการซื้อสุทธิทุกวัน ประกอบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย   (SET  Index) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 

ปดที่ 787.98 จุด ปรับสูงขึ้นจากรอยละ 7.28 ในวันสิ้นปพ.ศ. 2552 สาเหตุที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย

ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจไทย และการลงทุนจากผูลงทุน

ตางประเทศ สาเหตุสําคัญที่ปรากฏการลงทุนของผูลงทุนตางประเทศเปนจํานวนมาก สืบเนื่องจาก

ความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งผูลงทุนไทยและผูลงทุนตางประเทศ เมื่อพิจารณาถึงดัชนีช้ี

วัดเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับภาพรวมของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจสะทอนใหเห็นถึงการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีกําไรสุทธิในป

พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 44.08 จากปกอนหนา สภาพคลองในตลาดทุนโลกที่ยังมีอยูสูง 

รวมทั้งความสนใจของผูลงทุนตางประเทศ ตอการลงทุนในตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชียซึ่งมี

ปจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่เขมแข็งและแนวโนมของอัตราการขยายตัวที่สูงกวา เมื่อเทียบกับตลาด

ในกลุมประเทศพัฒนาแลว  

 เมื่อพิจารณาถึงราคาหลักทรัพยสามารถเคลื่อนไหวโดยอิสระ ราคาที่เกิดจากการซื้อขาย

หลักทรัพยจึงนาที่จะสะทอนราคาที่ควรจะเปน ดวยเหตุผลเหลานี้ตลาดทุนไทยนาจะมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น สอดคลองกับสมมติฐานของการนํา CAPM มาใช  อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังมีขอโตแยง

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยจึงนําเฉพาะคาเบตาเฉลี่ยที่ไดจากการสอบถาม

ผูลงทุนถึงรายชื่อหลักทรัพยที่ลงทุน ณ วันสัมภาษณ เพื่อนําเสนองานวิจัยปจจัยที่ผูลงทุนใชในการ

ตัดสินใจลงทุนวามีผลอยางไรกับความผันผวนของราคาหุนที่ถืออยูเมื่อเทียบกับดัชนีราคาตลาด 

เพื่อปรับใช ในการทํานายอัตราผลตอบแทนที่หนวยวิเคราะหจะไดรับตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น  
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2.3  แนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูลงทุนและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 
 

ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผู

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในสวนที่เกี่ยวของกับความหมาย

ของพฤติกรรม องคประกอบของพฤติกรรม รูปแบบพฤติกรรม ซ่ึงเชื่อมโยงกับปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจโดยอางอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้ 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือการแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก 

เพื่อตอบสนองสิ่งเรา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) Schiffman and Kanuk, 

(1994) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคจะทําการคนหา ซ้ือ ใช ประเมินผล 

ใชสอยผลิตภัณฑ และการใหบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของตน ดังนั้น ในการศึกษา

พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยในงานวิจัยนี้ จะหมายถึงการศึกษากระบวนการตาง ๆ 

ของผูลงทุนที่ทําการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนเพื่อตอบสนองตอความตองการ ไดแก 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน โดยศึกษาวาพฤติกรรมที่แสดงออกเปนเชนไร การตัดสินใจลงทุน

เกิดจากเหตุผลหรืออิทธิพลของปจจัยใด รวมถึงใชขอมูลจากแหลงใดชวยในการตัดสินใจ 

 
2.3.1  แนวคิดของ Cronbach  

ในการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยผูวิจัยได

ประยุกตใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมมนุษยของ  Cronbach (1963) และปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคของ Stanton and Tuterll (1987) เปนแนวทาง

ในการวิเคราะห ดังนี้  

จากการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดของ Cronbach (1963) ที่กลาววาพฤติกรรมของ

มนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ ไดแก เปาหมาย  ความพรอม สถานการณ การแปลความหมาย 

การตอบสนอง ผลลัพธที่ตามมา และปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาประยุกตกับ

รูปแบบในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดังนี้ 1) เปาหมาย (Goal) หมายถึง ความตองการที่กอใหเกิดการตัดสินใจ ผูลงทุนซื้อขายหุนโดย

มุงหวังหรือมีความตองการผลตอบแทนจากการซื้อขาย ไดแก กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 

(Capital Gain) เงินปนผล (Dividend) ความเปนเจาของกิจการ (Owner) 2) ความพรอม (Readiness) 

หมายถึง ระดับของวุฒิภาวะและความสามารถในการที่จะทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความ

ตองการ ในการลงทุน ในตลาดหลักทรัพยฯ มีกลไกตาง ๆ ในการเสริมความพรอมใหกับผูลงทุน 

โดยผูลงทุนสามารถซื้อขายหุนโดยใชเงินสด กูยืมจากบริษัทหลักทรัพย (Margin) รวมถึงการเพิ่ม
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อํานาจซื้อใหกับผูลงทุนโดยสามารถซื้อและขายหุนเดียวกันภายในวันเดียวกันได (Net Settlement) 3)  

สถานการณ (Situation) หมายถึง เหตุการณหรือลูทางใด ๆ ที่เปดโอกาสใหทํากิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองความตองการ ในการซื้อขายหุนมีแหลงที่คอยอํานวยความสะดวกในการซื้อขายคือ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและมีหนวยงานที่คอยกํากับดูแลการซื้อขายใหมีความเปนธรรม 

โปรงใส และนาเชื่อถือ คือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 4) การ

แปลความหมาย (Interpretion) หมายถึง การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อหาวิธีการที่

จะตอบสนองความตองการที่พอใจมากที่สุด ในการตัดสินใจซื้อขายหุน ผูลงทุนจะตองทําการ

วิเคราะห ศึกษาขอมูลขอหุนที่จะซื้อขายจากแหลงตาง ๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่

ตองการ 5) การตอบสนอง (Response) หมายถึง การกระทําตามที่บุคคลตัดสินใจเลือก เมื่อผู

ลงทุนพิจารณาแนวทาง วิธีการตาง ๆ แลว จะตัดสินใจเลือกซื้อหรือขายหุนใดๆ เพื่อตอบสนอง

เปาหมายหรือผลตอบแทนที่ตนตั้งไว 6) ผลลัพธที่ตามมา (Consequence) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากการทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงอาจไดผลตรงกับที่คาดไวหรือตรงกันขามกับที่คาดหวังก็

เปนได จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการลงทุนมีความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน

ใดๆ ตองมาคูกับความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ การซื้อขายหุนก็เชนเดียวกัน ผูลงทุนอาจไดรับ

ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของกําไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายหุน 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง 

(Reaction to Thwarting) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมที่ทําไปไมสามารถตอบสนอง

ความตองการได จึงตองกลับไปแปลความหมายใหมเพื่อหาวิธีการใหมเพื่อตอบสนองความ

ตองการ แตถาเห็นวาความตองการนั้นเกินความสามารถก็อาจละเลิกความตองการนั้น เมื่อ

เปรียบเทียบในบริบทของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวามีผูลงทุนจํานวนมากที่

ผิดหวังจากการลงทุนและหันหลังใหกับการซื้อขายหุนดวยตนเอง โดยหันไปใชชองทางอื่นในการ

แสวงหาผลตอบแทนที่ถึงแมจะนอยกวาแตก็มีความเสี่ยงต่ํากวา เชน การลงทุนผานกองทุนรวม 

การซื้อสลากออมสิน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เปนตน  

 ในการพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุน ผูวิจัยไดทบทวน

และประยุกตใชวรรณกรรม แนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคของ 

Stanton and Furell (1987) ตามภาพที่ 2.9 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.10  แนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคของ Stanton and 

Furell, (1987) 

 

จากภาพที่ 2.10 อธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภควา

พฤติกรรมของผูบริโภค ที่แสดงออกมาในรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจเปนขั้นตอนนั้น เกิดจาก

ส่ิงกระตุน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานขาวสารขอมูล และ

ปจจัยดานสถานการณ (Stanton and Furell,  1987) เมื่อพิจารณารูปแบบพฤติกรรมการซื้อขาย

หุนของผูลงทุนตามแนวคิดของ Stanton and Furell (1987)  นั้น ผูวิจัยเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อขายหุนประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้  

1) ปจจัยดานสังคมและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ (Social and Group Forces) 

พบวาวัฒนธรรม ลักษณะสวนบุคคลหรือปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน ช้ันของสังคมซึ่งจัดแบงตาม

รายได อาชีพ การศึกษา  ครอบครัว กลุมอางอิง โดยนัยของการซื้อขายหุนนาจะหมายถึงผูลงทุน

รายใหญ รวมถึงเจาหนาที่การตลาดที่ปจจุบันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูลงทุนรายยอย ตาม

แนวคิดของ พิษณุ (2544) กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลสูงสุด ไดแก ตัวผูลงทุน รองลงมาเปนครอบครัว ช้ัน

สังคม (ใชเกณฑรายได อาชีพ การศึกษาในการแบงชั้น) วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรม โดยอิทธิพล

ของกลุมอางอิงเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุนใน 3 

แนวทาง ดังนี้ 1) อิทธิพลดานขอมูล (Information  Influence) เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคใชพฤติกรรม 

และความคิดเห็นของผูอางอิงเปนขอมูลที่เปนประโยชนแกตน ซ่ึงอาจเกิดจากพิจารณาแลวเห็นวา

งายดี ไมตองวิเคราะหขอมูลเอง หรืออาจเปนเพราะวาสมาชิกในกลุมเปนผูมีความรู มี

กระบวนการตัดสินใจ 
Buying Decision 
Process 

ปจจัยทางสังคม 
Social and Group 
Forces 

ปจจัยจิตวิทยา 
Psychological Forces 

ขาวสาร ขอมูล 
Information 

ปจจัยดานสถานการณ 
Situation Factoi 
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ประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญ การตัดสินใจซื้อขายหุนตามคําแนะนําจึงไมนาขาดทุน 2) 

อิทธิพลดานบรรทัดฐาน (Normative or Utilitarian Influence) เกิดขึ้นเมื่อผูลงทุนตัดสินใจซื้อขาย

หุนตามความคาดหวังของกลุมเพื่อใหเกิดความสบายใจหรือหลีกเลี่ยงไมใหถูกกลุมตําหนิ เชน ผู

ลงทุนตัดสินใจซื้อหุนในกลุมที่มีปจจัยพื้นฐานดีเพื่อใหคนในครอบครัวสบายใจ หรือผูลงทุน

ตัดสินใจซื้อหุนที่มีผลประกอบการไมดีแตมีขาววาผูลงทุนรายใหญกําลังเขาซื้อตามกลุมเพื่อนที่

ทํางานเพราะกลัวเสียหนาวาไมกลาเสี่ยง และ 3) อิทธิพลดานเปนตนแบบ (Identification or 

Value-Expressive Influence) เกิดขึ้นเมื่อผูลงทุนยอมรับในคานิยมและบรรทัดฐานของกลุม

อางอิงอยางจริงใจ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ (Internalization) จนถือวาคานิยม

และบรรทัดฐานของกลุมเปนตนแบบของตัวเอง ในกรณีนี้ผูลงทุนจะซื้อขายหุนในลักษณะที่

สอดคลองกับคานิยมของกลุมเสมอ เชน ซ้ือขายหุนตามกลุมเพื่อนที่ลงทุนในหองคาเดียวกันใน

รูปแบบการเก็งกําไรไมคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานเหมือนกัน 

ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจลงทุน และสงผลดานจิตวิทยาตอผู

ลงทุนดวยแนวคิดนี้สอดคลองกับตัวอยางงานวิจัยพฤติกรรมผูลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ

การสํารวจพฤติกรรมความตองการ ความรู ความเขาใจในการลงทุนของผูลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน

ในระหวางป พ.ศ.2538-2545 ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่จะกลาวตอไป 

2) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Forces) ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู 

การเรียนรู ทัศนคติของผูลงทุน และบุคลิกภาพของผูลงทุนวาเปนผูลงทุนประเภทใด ที่เปน

ตัวกระตุนใหเกิดการเลือก การตัดสินใจ บุคลิกหรือรูปแบบในการซื้อขายหุน รวมถึงความ

จงรักภักดีในการซื้อถาเปนสินคาจะหมายถึงความจงรักภักดีในตรายี่หอ เมื่อประยุกตในการซื้อ

ขายหุนนาจะหมายถึงความจงรักภักดีในกลุมหลักทรัพย เชน ชอบเลนหุนในกลุมพลังงาน

เนื่องจากราคาไมผันผวน มีการจายปนผลสม่ําเสมอหรือความจงรักภักดีในหุนกลุมประกันภัย

เนื่องจากจายปนผลสูง 

3) ปจจัยดานขาวสารและขอมูล (Information) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจซื้อขายหุนเกิดจาก 2 แหลงสําคัญ ไดแก ขาวสารจากสื่อตาง ๆ (Commercial Sources) 

อาทิ การโฆษณาผานโทรทัศน วิทยุ และ ขาวสารจากสังคม (Social  Sources) ไดแก สมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อน การพูดคุยกัน แหลงขาวสารทั้งสองแหลงนี้จะเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อขายหุน

ของผูลงทุนและสามารถจูงใจใหตัดสินใจซื้อได 

4)  ปจจัยดานสถานการณ (Situation Factors) ไดแก เวลา โอกาสในการซื้อขาย 

จุดมุงหมายในการซื้อขาย เงื่อนไขในการซื้อขาย สถานการณตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลทําใหผูลงทุนตัดสินใจ
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ซ้ือขายหุนที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ผูลงทุนบางรายตัดสินใจขายหุนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง เกรงวาถาถือตอไปอาจขาดทุน ในขณะที่ผูลงทุนบางรายเขาไปซื้อหุนเพื่อรอเก็งกําไร

เนื่องจากเชื่อมั่นในรัฐบาลใหมวามีศักยภาพที่จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน สงผลตอกําไรที่

จะไดจากการขายหุนในอนาคต 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่ใชในการตัดสินใจในการซื้อขายหุน 
 

พฤติกรรมในการซื้อขายหุนของผูลงทุนนอกจากจะเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ขายหุนและผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจะไดรับแลว ในกระบวนการตัดสินใจซื้อขายหุนผูลงทุน

จะตองใชปจจัยตาง ๆ เพื่อประกอบการการตัดสินใจ อาทิ การใชปจจัยพื้นฐานในการวิเคราะหหุน

กอนตัดสินใจซื้อหรือขาย การสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย

ให การติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทจดทะเบียนผานสื่อตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง

ความมั่นใจในการตัดสินใจภายใตการแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อลด

ความผิดพลาดในการตัดสินใจ จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาผูลงทุน

สามารถใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้ 1) ขอมูล

เกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง  สถานการณปจจุบันรวมถึง

ขอมูลการพยากรณแนวโนมของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

ตัดสินใจซื้อหรือขายหุนได   2) ขอมูลเกี่ยวกับตัวหุน หรือคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลในอดีต การพยากรณแนวโนมของกิจการผูลงทุนสามารถใช

ขอมูลเหลานี้ในการพิจารณาภาพรวมของธุรกิจและกิจการ ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการตัดสินใจซื้อหรือขายหุน ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเหลานี้ไดจากรายงานประจําป

ของบริษัทจดทะเบียน 3) ขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือสินทรัพยประเภทอื่นเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ

และเปนทางเลือกในการลงทุนของผูลงทุน 4) ขอมูลราคาหลักทรัพย ราคาปจจุบัน ภาวะตลาด

หลักทรัพย  ขอมูลทางสถิติที่แสดงถึงพฤติกรรมและแนวโนมของราคาหลักทรัพย อาทิ ขอมูลการ

ประมาณการทางการเงินจากรายงานประจําป รวมถึงขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทางเทคนิค   5) 

ขอมูลที่ใชในการลงทุน บทวิจัย คําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน คําแนะนําจากบริษัทนาย

หนาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ขอมูลจากคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการในการวิเคราะหหุนพบวาทฤษฎีการวิเคราะห

หุน แบงออกเปนสองแนวทางใหญ  ไดแก การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental  Analysis) 
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การวิเคราะหดวยปจจัยทางเทคนิค (Technical  Analysis) (ปรับปรุงจาก Website ของสถาบัน

พัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย) 

  การวิเคราะหตามปจจัยพื้นฐานนั้นเปนการวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อหามูลคาที่แทจริง

(Intrinsic Value) ของหุนเพื่อเปรียบเทียบกับราคาปจจุบันกอนตัดสินใจซื้อขายโดยคิดคํานวณ

ยอนกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน (Present Value) ซ่ึงการวิเคราะหนี้ ต้ังอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา

หุนแตละตัวในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีมูลคาที่แทจริงในตัวของมันมันเอง โดยมูลคาหรือราคาที่

แทจริงนี้จะถูกกําหนดมาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหุนตัวนั้นเชน ความสามารถในการทํา

รายไดในอนาคต (Income Generating Capacity) มูลคาทรัพยสินสุทธิของกิจการ นํามาเปรียบเทียบ

กับราคาที่เปนอยูของหุนนั้นในตลาด ถามูลคาที่แทจริงสูงกวาราคาตลาด ก็จะตัดสินใจซื้อใน

ทํานองเดียวกับหากถาราคาต่ํากวาราคาตลาดก็ตัดสินใจขายนี่คือการวิเคราะหเพื่อประเมินมูลคา

ของหุนที่จะลงทุน ซ่ึงในการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยผูลงทุนลดความ

เสี่ยงและใหผลตอบแทนที่คืนกลับในสัดสวนที่นาพอใจ โดยในการวิเคราะหหุนโดยอาศัย

ปจจัยพื้นฐานมีอยู 4  ข้ันตอน ไดแกการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการเมืองและสังคม  การวิเคราะห

อุตสาหกรรม การวิเคราะหบริษัทและการวิเคราะหตัวหุน 

 

2.4.1  การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการเมืองและสังคม 

ภาวะเศรษฐกิจเปรียบเสมือนดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของการเคลื่อนไหวของราคาหุน เนื่องจาก

มีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุน

ควรใหความสําคัญกับการใชขอมูลภาวะเศรษฐกิจและดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจ

ลงทุน เนื่องจากปจจัยดานเศรษฐกิจและดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจเปนเสมือนตัวกําหนดทิศทางและ

แนวโนมของกลุมอุตสาหกรรมและบริษัทที่ผูลงทุนจะตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใหความสําคัญกับ

การติดตามดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ อาทิ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ใหเปนเสมือนเข็มทิศในการชี้นําในการตัดสินใจลงทุน(Jone, 1991; Tainer, 

1993; Siegel, 1998) ภาวะทางการเมืองก็เชนเดียวกัน หากการเมืองของประเทศมีความมั่นคงก็

จะสามารถสรางความมั่นใจในการลงทุนใหกับผูลงทุนทั้งในและตางประเทศได หากสภาพ

เศรษฐกิจดี การเมืองดียอมสงผลถึงสังคมใหประชาชนกินดีอยูดีไปดวย เพราะจะมีการสรางงาน 

การจางแรงงานเพิ่ม ที่สุดก็หวนกับกลับมาทําใหเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโนมที่ดีข้ึนตามมา 

นโยบายของทางการซึ่งไดแกดานกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงระบบการจัดเก็บภาษีถาปจจัย

เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในดานที่สนับสนุนตอการทําธุรกิจ ยอมทําใหภาพของการะดมทุน การ



 

  

49 

ลงทุนดีข้ึนเปนเงาตามตัวไปดวย นอกจากนี้ ในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

จะตองพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจและประเทศที่เปนคูคา

สําคัญ ๆ ของไทย อาทิ ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ปจจัยดานนี้รวมถึงเรื่องของสภาวะการลงทุนใน

ตลาดหุนตางประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลง เรื่องของราคาทองคํา ราคาน้ํามัน ราคาวัตถุดิบตาง ๆ 

อัตราดอกเบี้ยเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ในการตัดสินใจซื้อขาย

หุนในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนจะใชเงินที่ถือเงินไวเพื่อแสวงหากําไร (Speculative Demand for 

Money) ในการลงทุนตามทฤษฎีความตองการถือเงินของเคนส โดยเคนสไดวิเคราะหวาเมื่อบุคคล

ทั่วไปมีเงินเหลือจากการใชจายประจําวัน และสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน ก็จะนําเงินที่เหลือนั้นไป

ลงทุน โดยการคาดคะเนวาหากอัตราดอกเบี้ยจะลดต่ําลง บุคคลก็จะถือเงินไวกอนโดยไมนําไป

ลงทุน ดังนั้น การถือเงินไวเพื่อแสวงหากําไรจึงขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย คือเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง 

ความตองการถือเงินจะมีนอย และเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา ความตองการถือเงินจะมีมาก ซ่ึงตางจาก

แนวคิดของคลาสสิค ที่วิเคราะหวาเงินที่เหลือจากการใชจายประจําวันและสํารองไวใชในกรณี

ฉุกเฉินแลวจะถูกนําไปลงทุนทั้งหมดโดยไมคํานึ่งถึงอัตราดอกเบี้ยเลย ในความเห็นผูวิจัย ผูวิจัยมี

ความเห็นแยงกับทฤษฎีเคนสที่กลาววาใหถือเงินไวไมลงทุนยามที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา เนื่องจากใน

บริบทของไทย อัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท เพราะดอกเบี้ยจัดวาเปนตนทุน

อยางหนึ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอาจทําใหกําไรของบริษัทลดลง ซ่ึงจะสงผลใหราคาหุนสามัญ

ของบริษัทลดลงดวยเชนกัน และอัตราดอกเบี้ยมีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจก็จะสงผลตอกําไรของบริษัทเชนกัน ดังนั้นในชวงอัตราดอกเบี้ยต่ําผูลงทุนไมควรถือเงิน

ไวเนื่องจากเปนโอกาสในการไดกําไรจากการลงทุนเนื่องจากราคาหุนมีแนวโนมสูงขึ้น ในทาง

ตรงกันขามถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะทําใหเกิดการแขงขันระหวางตลาดหุนและตลาดพันธบัตร คือ

เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ผูลงทุนสามารถไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงจากตลาดพันธบัตรซึ่งเปน

ส่ิงดึงดูดใหผูลงทุนขายหุนเพื่อนําเงินลงทุนในตลาด พันธบัตรไดแทน นอกจากนี้ ผูลงทุนควรให

ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดวยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธกับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Reilly,1994) โดยอัตราดอกเบี้ยสูงจะเปนชวงของเศรษฐกิจกําลังเติบโต 

ในขณะที่หากอัตราดอกเบี้ยมีการลดต่ําลงจะมีความสัมพันธกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทีชะลอ

ตัวลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะมีผลตอการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงของ

ราคาหุนดวย  

 เงินเฟอเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูลงทุนตองคํานึงถึง เนื่องจากเงินเฟอเปนตัววัด

ภาวะระดับราคาสินคาและบริการ โดยทั่วไปหากมีแนวโนมขยับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ กําลังซื้อของ
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ประชาชนก็นอยลงตาม ยอมสงผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง ทั้งในแงตนทุนการผลิตและการที่ลดลง

จากยอดขายที่หดตัว ขณะเดียวกันมีผลตอการสงออกสินคา ไมสามารถที่จะแขงขันในเรื่องราคา

กับคูแขงขันในตลาดโลกได ดังนั้นยิ่งมีเงินเฟอมากเทาไหร ก็จะเปนผลเสียตอภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมและตลาดหุนของประเทศมากแคนั้น งบประมาณรายจายรายรับของรัฐบาลเปนตัวแปร

ของเศรษฐกิจมากพอสมควร เพราะตัวงบประมาณจะเปนตัวที่เขามาอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบและ

ดึงเม็ดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ หากมีงบประมาณเพื่อการลงทุนของประเทศเพิ่มมากขึ้นจะ

สามารถเปนเครื่องชี้วัดไดวาเศรษฐกิจของประเทศจะดีข้ึนตามไปดวย หรือในกรณีที่สถานภาพ

ทางการเงินของรัฐบาลไมดี รัฐบาลขาดดุล มีหนี้มาก รัฐบาลยอมหาทางลดคาใชจายทั้งหาทาง

เก็บภาษีใหมากยิ่งขึ้น รัฐจําเปนตองหารายไดเพิ่ม ซ่ึงยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจใหชะลอตัว 

เรื่องของภาวะสงคราม ภาวะนี้ยอมสงผลตอเศรษฐกิจทั่วโลก ทําใหเกิดความไมเชื่อถือของผูลงทุน

โดยทั่วไป เศรษฐกิจทั่วโลกก็จะถดถอย ซึ่งหากสงครามเมื่อเกิดขึ้นแลวยืดเยื้อ ภาพของการลงทุน

ในตลาดหุนจะปรับตัวและการลงทุนจะมีการขับเคลื่อนที่ชามาก  นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอที่สูงยัง

นําไปสูการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสงผลใหผูลงทุนสนใจที่จะซื้อหุนนอยลงดวย (Teweles, Bradley and 

Leffler, 1992) 

 

2.4.2  การวิเคราะหอุตสาหกรรม 

ภายหลังจากวิเคราะหปจจัยมหภาคหรือปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองแลว ในการ

ตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุน ผูลงทุนควรวิเคราะหอุตสาหกรรมของหุนนั้นเพื่อเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมจะมีผลกระทบโดยตรงกับการปรับตัวสูงขึ้น

หรือลดลงของราคาหุน (King,1966;  Veale,1991) โดยศึกษาถึงโครงสรางและรายละเอียดของ

อุตสาหกรรมที่ผูลงทุนใหความสนใจเพื่อที่จะรับรูและเขาใจถึงความเคลื่อนไหวของธุรกิจนั้น ๆ วา

มีโอกาสหรือมีปญหาที่จะทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร นํามาประกอบ

กับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะหจะออกมาในรูปของการมองโอกาสการเจริญเติบโต

ของธุรกิจแตละประเภทวามีมากนอยแคไหน นอกจากนี้ ผูลงทุนจะตองพิจารณาโครงสรางพื้นฐาน

ของการแขงขันในอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว จะ

แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ เปนผลจากความสามารถในการทํา

กําไรของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในการวิเคราะหอุตสาหกรรมสามารถทําไดใน 2 ข้ันตอน คือ 

วิเคราะหภาพรวมและวัฏจักรของธุรกิจ เพื่อดูสถานะหรืออีกนัยหนึ่งสุขภาพของอุตสาหกรรมนั้น 

ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหปจจัยเชิงคุณภาพของภาวะอุตสาหกรรม ไดแก ภาพรวมของผลการ
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ดําเนินการในอดีตของอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ความมั่นคงของอุตสาหกรรม 

การเติบโต สภาวะการแขงขัน และผลกระทบของนโยบายรัฐบาลที่มีตออุตสาหกรรมนั้น นอกจากนี้ 

การศึกษาปจจัยเชิงคุณภาพของอุตสาหกรรมจะชวยใหผูลงทุนสามารถประเมินอนาคตของหุนที่

เลือกลงทุนไดดวย (Porter,1980; Cottle, Murray, and Block, 1988; Jones,1991 Fisher and 

Jordan, 1995) 

 

 2.4.3  การวิเคราะหบริษัท 

ภายหลังจากการวิเคราะหภาพรวมอุตสาหกรรมที่สนใจลงทุนแลว ผูลงทุนจะวิเคราะห

ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวบริษัทที่จะเลือกลงทุนหรืออีกนัยหนึ่งปจจัยเชิงปริมาณและปจจัยเชิงคุณภาพ

ของบริษัทที่จะเลือกลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  (Cottle,  Murray, and Block,1988 )

โดยในเชิงคุณภาพผูลงทุนจะเปรียบเทียบระหวางกิจการ ความสามารถของผูบริหารกิจการ เปน

ปจจัยที่สําคัญที่สุดเพราะจะนําไปสูการดํารงอยูความมั่นคงของกิจการ ความสามารถในการ

แขงขัน รวมถึงการเติบโตของผลกําไรในอนาคต ตลอดจนดานนโยบายในการบริหาร และเรื่องของ

กลยุทธในการทําธุรกิจ  ความไดเปรียบของบริษัททางดานการผลิต ซ่ึงไดแก การมีเทคโนโลยี การ

ผลิตที่ทันสมัย การมีความสัมพันธหรือเปนผูครอบครองแหลงวัตถุดิบรายใหญ ตนทุน มี

ความสามารถบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานมากนอยเพียงใด (Amling,1989) รวมถึง

วิเคราะหความไดเปรียบทางการเงินโดยวิเคราะหงบการเงิน (Financial Statement Analysis) 

สัดสวนทางการเงินตาง ๆ (Ratio  Analysis) หรือการวิเคราะหเชิงปริมาณของหุนที่จะเลือกลงทุน 

เชน สัดสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) สัดสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย 

(Profit Margin) สัดสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Return on Asset) สัดสวนกําไรสุทธิตอผูถือ

หุน (Return on Equity) และสัดสวนหนี้สินตอเจาของ (Debt to Equity) เปนตน 

 

2.4.4  การวิเคราะหตัวหุน 

การพิจารณาตัวหุนในการที่จะเลือกลงทุนปจจัยที่ทราบไดวาราคาหุนจะซื้อนั้นถูกหรือแพง 

เพียงใด  ผูลงทุนตองวิเคราะห โดยนําปจจัยตาง ๆ มาเปรียบเทียบกัน ดังนี้                      

2.4.4.1  ราคา (Price)  

                        โดยปกติผูลงทุนมักเห็นราคาของหุนเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากราคาของหุนมี

เคลื่อนไหวขึ้นลงจากแรงซื้อ แรงขายอยูตลอดเวลา และเมื่อตลาดหลักทรัพยปดทําการผูลงทุนมัก

ดูราคาปดของหุนที่ตนเองสนใจวาเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด และราคาก็

หมายถึงจํานวนเงินที่ผูลงทุนพิจารณาวาเหมาะสมตอการซื้อขาย หรือถือหุนนั้น ๆ ไวหรือไม
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อยางไร แตในการวิเคราะหคุณภาพของหุนตาง ๆ นั้น ราคาหุนจะตองนํามาวิเคราะหรวมกับผล

การดําเนินงานอันไดแก กําไรตอหุน การจายปนผล หรือขอมูลอื่น ๆ อีกหลายประการ ราคาจึงเปน

เพียงตัวกําหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องตนเทานั้น  

 2.4.4.2   ราคาปดตอกําไรหุน  (P/E Ratio)  

เปนอัตราสวนที่เปนที่นิยมมากที่สุดของผูลงทุนไทย อัตราสวน (Ratio) คํานวณได

จากการเอาราคาปดของหุน ณ วันทําการหนึ่ง ๆ หารดวยมูลคากําไรตอหุนของหุนนั้น  

P/E = ราคาปด หรือราคาตลาดของหุน (P) หารดวยกําไรสุทธิตอหุนของหุน (E) 

ตัวเลขที่ไดเปนการบอกวา หุนหรือหลักทรัพยตัวนั้นจะใชเวลากี่ปในการที่

ผลตอบแทนหรือ กําไรสุทธิจะรวมกันเทากับราคาของหุน ณ เวลาที่ทําการคํานวณ เชน หุน ABC 

มีราคาปด P เทากับ 100 บาทและมีกําไรตอหุน E เทากับ 20 บาท ดังนั้นคา P/E Ratio จึงเทากับ 

100/ 20 หรือ 5 เทานั้นเอง ซ่ึงหมายความวาหุนตัวนี้ ณ เวลาที่คํานวณนี้จะใชเวลาเพียง 5 ปใน

การที่กําไรตอหุนจะรวมกันเทากับราคาของมัน การเลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E  Ratio ตํ่านาจะ

ดีกวาการเลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E  Ratio สูง อยางไรก็ดีการที่คา P/E สูงหรือต่ําไมไดเปนตัวชี้

ขาดวาหุนนั้นถูกหรือแพง ดีหรือไมดีเสียทีเดียว ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยดานอื่นประกอบดวย 

เชน ผลประกอบการที่ผานมาของบริษัท โครงการในอนาคตนาลงทุนเพียงใด  

2.4.4.3  อัตราสวนราคาตอผลกําไรสุทธิตอหุนเทียบกับการเพิ่มของผลกําไร 

(PEG Ratio: Price/Earnings to Growth)   

อัตราสวนนี้มีข้ึนเพื่อลดขอจํากัดของการใชคา EPS ซ่ึงเปนขอมูลในอดีตไป

คํานวณในการหาคา P/E  Ratio คา PEG ratio เปนการนําอัตราการเติบโตของผลกําไรสุทธิใน

อนาคตมาคํานวณแทน โดยใช P/E Ratio ต้ัง หารดวยรอยละของการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิตอ

ป (Annual Earnings Growth Rate) ของบริษัท อยางไรก็ดี กําไรสุทธิในอนาคตก็เปนเรื่องที่ยังไม

เกิดขึ้น ตองอาศัยการดูคา EPS ยอนหลังหลาย ๆ ป เพื่อประมาณการณคา Earnings Growth 

ดังนั้น บริษัทจึงตองมีอัตราเพิ่มของ EPS ที่สม่ําเสมอดวย จึงจะหาคา PEG ratio ที่ใกลเคียงความ

เปนจริงได  ผูลงทุนที่เลือกใชอัตราสวนทางการเงินนี้จะเปนผูลงทุนที่เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราการ

เติบโตสูงและใหผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง (Growth Stock)  

2.4.4.4  อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (Price per Book value) 

       P/BV เปนอัตราสวนทางการเงินที่คํานวณจากสวนของผูถือหุน (Equity) หารดวย

จํานวนหุน ยิ่งซื้อหุนไดตํ่ากวา BV มากเทาไหร (P/BV ตํ่า) ก็หมายความวาเราสามารถซื้อหุนไดใน

ราคาตํ่ากวามูลคาทางบัญชีของบริษัท (Gitman and Joehnk, 1998) 
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2.4.4.5  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) 

อัตราสวนนี้แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้สินรวมของกิจการโดยอางอิง

กับสวนของผูถือหุนของกิจการ ยิ่งธุรกิจมีคา D/E สูงหมายถึงกิจการมีความเสี่ยงทั้งจากการ

รับภาระหนี้สินรวม และภาระดอกเบี้ยที่ตองจายซึ่งจะมีผลตอกําไรของบริษัท การที่คา D/E มีคา

ลดลงอาจหมายถึงวาธุรกิจกําลังมีความมั่นคงสูงขึ้น (Gitman,1994) อยางไรก็ตามการพิจารณา

อัตราสวนนี้จะตองพิจารณารวมกับปจจัยเชิงปริมาณและปจจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงลักษณะของ

ธุรกิจดวยวาอยูในชวงไหน อาทิ ธุรกิจกําลังเติบโตอาจมีความจําเปนตองกูเงินมาเปนจํานวนมาก

ในการขยายธุรกิจมีผลใหคานี้สูง แตเมื่อระยะเวลาผานไปคา D/E จะคอย ๆ ลดลง (Gitman,1994) 

2.4.4.6  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)        

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ROE กําไรสุทธิหารดวยสวนของผูถือหุน 

คา ROE เปนคาที่บงบอกวาเงินที่บริษัทนั้นเก็บเอาไวทุกบาทนั้นบริษัทสามารถนําไปทําใหงอกเงย

ไดในอัตราผลตอบ แทนเทาไหร ดังนั้น คา ROE ยิ่งสูงจะยิ่งดี การที่ธุรกิจมีคา ROE ลดลงอาจ

แสดงถึงธุรกิจที่ออนแอ การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจ การที่คา ROE 

สูงแสดงถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Gitman and Joehnk,1996) อยางไรก็ตามคา ROE 

ที่สูงมากๆ ผูลงทุนจะตองพิจารณาดวยวา คา ROE สูงเพราะกําไรสูงจริง หรือวาสวนของผูถือหุน

ตํ่ามาก  มีหนี้สินมาก  ถือวาเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ  ในการตัดสินใจลงทุนจึงตองพิจารณา

อัตราสวนทางการเงินอื่นประกอบดวย 

2.4.4.7  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด ROA กําไรสุทธิหารดวยสินทรัพยทั้งหมด

ของบริษัท เปนอัตราสวนที่ชวยวิเคราะหการทํากําไรจากสินทรัพยที่บริษัทมีและอัตราสวนนี้

สามารถบอกไดวาบริษัทบริหารกิจการไปอยางมีประสิทธิภาพแคไหน  ถา ROA สูงขึ้นจากการที่มี

กําไรสุทธิสูงขึ้น หมายถึง กิจการมีความสามารถในการทํากําไรจากสินทรัพยสูงขึ้น  และถา

โครงสรางแหลงที่มาของสินทรัพยไมเปลี่ยน (หนี้สิน+ทุน) ไปในทางที่หนี้สินมากขึ้น  จะถือวา

บริษัทสามารถทําไดดีทั้งการบริหารงาน (สินทรัพย) และการบริหารผลตอบแทนใหกับผูถือหุน 

(ROE) ไดอยางดี 

ดังนั้นในการพิจารณาผลตอแทนจากการลงทุนในกิจการโดยดู ROE ควรดูควบคู

ไปกับการดู ROA ควบคูไปดวย ผูลงทุนควรพิจารณาวาสินทรัพยนั้นมีคุณภาพ  หรือบริษัทนําไปใช

ใหเกิดประโยชนหรือไม  มีศักยภาพในการทํากําไรหรือไม หรือเพียงแคซ้ือไวใหมูลคาสินทรัพย

สูงขึ้น แตไมไดใชประโยชนในระยะยาว   

2.4.4.8  อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) หมายถึง อัตราผลตอบแทน

จากเงินปนผลโดยคิดเปนเปอรเซ็นตซึ่งหากหุนตัวใดมี Dividend Yield สูงอาจไดรับความสนใจ
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จากผูลงทุนมากกวาเนื่องจากใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลมากกวาซึ่งสามารถเปรียบเทียบ

ระหวางหุนแตละตัวไดวาตัวใดนาสนใจมากกวากัน อัตราเงินปนผลตอบแทนสามารถคํานวณได

จากสูตร 

อัตราเงินปนผลตอบแทน  =  (มูลคาปนผลตอหุนX 100)/ราคาตลาดของหุน 

มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการจายปนผลคือบริษัทที่จายปนผลในระดับที่สูง

และสม่ําเสมอแสดงถึงวาบริษัทมีความมั่นคง ไมมีความจําเปนตองขยายกิจการหรือลงทุนใน

สินทรัพยหรือลงทุนในดานอื่นๆ เพิ่มเติมในขณะที่การที่บริษัทไมจายปนผลหรือจายปนผลนอย

ไมไดหมายความวาบริษัทกําลังประสบผลขาดทุนแตบริษัทอาจตองนําเงินกําไรที่ไดไปขยาย

กิจการ เพิ่มสายผลิตภัณฑก็เปนได ดังนั้น ในการใชขอมูลการจายปนผลเปนปจจัยเดียวในการ

ตัดสินใจลงทุนและเลือกที่จะไมลงทุนในหุนของบริษัทที่ไมจายปนผลอาจทําใหการตัดสินใจลงทุน

ผิดพลาดก็เปนได ในการตัดสินใจลงทุนผูลงทุนควรพิจารณาทั้งปจจัยเชิงคุณภาพและปจจัยเชิง

ปริมาณของบริษัทประกอบการตัดสินใจดวย 

2.4.4.9  ปริมาณการซื้อขายหรือสภาพคลองในการลงทุน การที่ผูลงทุนจะซื้อหรือ

ขายหุนปริมาณการซื้อขายหุนหรือสภาพ คลองนับวามีสวนสําคัญ กลาวคือหากหุนมีสภาพคลอง

สูงหรือมีปริมาณหุนเขามาหมุนเวียนซื้อขายมาก การเขาซื้อหรือขายยอมทําไดงายกวาหุนที่มี

สภาพคลองต่ําหรือมีปริมาณการซื้อขายนอย 

 
2.4.5  การวิเคราะหทางเทคนิค 
การวิเคราะหทางเทคนิคเปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมของหลักทรัพยโดยอาศัยรูปกราฟของ

ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในอดีตเพื่อจุดประสงคในการคาดการณแนวโนมของราคา

ในอนาคต (Edward and Margee, 1992) หรือระบุระดับราคาที่เหมาะสมที่ควรเปนโดยในการ

วิเคราะหทางเทคนิคจะไมใชขอมูลพื้นฐานหรือปจจัยพื้นฐานของบริษัทมาวิเคราะห โดยแนวทาง

การวิเคราะหทางเทคนิคพัฒนามาจากสมมติฐาน 3 ประการ ดังนี้ 1) ตลาดไดสะทอนขาวสาร

ทั้งหมดไวแลวในราคาและปริมาณการซื้อขาย ( Market  Action Discount Everything) ราคา

หลักทรัพยหรือดัชนีหลักทรัพยที่เปนอยูในปจจุบันไดรับรูและตีคาสะทอนถึงสารสนเทศตาง ๆ ทั้งที่

เปดเผยและยังไมเปดเผยอยางเปนทางการไวหมดแลว 2) ราคาจะเคลื่อนไหวในลักษณะแนวโนม 

(Prices Move in Trends) ราคาหุนหรือดัชนีจะเคลื่อนไหวใน 3 ลักษณะ คือ แนวโนมขึ้น (Uptrend) 

แนวโนมลง (Downtrend) และราคาที่แกวงตัวในชวงแคบๆ บริเวณระดับราคาปจจุบัน (Sideway)  

3) ประวัติศาสตรยอมซ้ํารอย  (History Repeats Itself) ลักษณะความเปนไปของสภาพการณและ

ผลลัพธที่เคยเกิดขึ้นแลวในอดีต เมื่อองคประกอบของสภาพการณในปจจุบันมีลักษณะคลายคลึง
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กัน จะใหผลลัพธที่คลายคลึงกันกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรืออีกนัยหนึ่ง เปนการศึกษารูปแบบ

ราคา (Price Pattern) ในอดีตเพื่อคาดการณแนวโนมราคา 

ในการวิเคราะหขอมูลทางเทคนิคนักวิเคราะหจะใชขอมูลราคาหุนหรือดัชนี ปริมาณการ

ซ้ือขายและชวงเวลา โดยใชเทคนิคทางคณิตศาสตรมาใชเพื่อระบุตัวชี้วัด เชน คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

(Moving Average) ของราคาในตลาดเพื่อคนหาแนวรับหรือระดับราคาที่จะซื้อ และแนวตานหรือ

ระดับราคาขาย หรือแนวโนมราคาหรือนําราคาสูงสุดต่ําสุดในอดีตเพื่อบอกทิศทางการเคลื่อนไหว

ของหุน 

 

2.4.6  ขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

ขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนจะแบงเปน 5 ประเภท (Gitman and 

Joehnk, 1998) ไดแก 1) ขอมูลขาวสารทางดานภาพรวม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม แนวโนม

ทิศทางการปรับตัว ขอมูลนี้ผูลงทุนใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน 2) ขอมูลของอุตสาหกรรม

และบริษัทที่สนใจจะเลือกลงทุน ขอมูลขาวสารนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักทรัพยที่ผูลงทุนจะ

เลือกลงทุน และมีผลตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของราคา 3) ขอมูลของหลักทรัพยหรือสินคา

ประเภทอื่นเพื่อผูลงทุนจะใชเปรียบเทียบ ถาในบริบทของประเทศไทย จะเปนราคาทองคํา อัตรา

แลเปลี่ยน 4) ขอมูลราคาหลักทรัพย ณ ปจจุบัน ยอนหลัง เพื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ของราคา 5) ขอมูลที่เปนกลยุทธในการลงทุน ขอมูลนี้มักจะไดมาจากผูเชี่ยวชาญ เชนที่ปรึกษา

การลงทุน เจาหนาที่การตลาด 

 แหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญประกอบดวย ส่ือสิ่งพิมพตาง ๆ ขอมูลจากบริษัท ในบริบท

ของไทย ไดแก งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (รายงาน 56-1) ขอมูลจากบริษัท

หลักทรัพย ไดแก บทวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ แนวโนมตลาดหลักทรัพย คําแนะนําราย

หลักทรัพย เปนทั้งขอมูล และขอเสนอแนะ ในการตัดสินใจลงทุน (Reilly,  1977) ขอมูลเหลานี้ใน

บริบทของประเทศไทยจะมีการเผยแพรผานสื่อตางๆ ทั้งจากหนวยงานกําหนดนโยบาย บริษัท

หลักทรัพย ในสวนของการเผยแพรขอมูลโดยบริษัทหลักทรัพยพบงานวิจัยที่สนับสนุนวาการใชบท

วิเคราะหจากบริษัทหลักทรัพยจะชวยใหผูลงทุนไดรับกําไรจากการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้นมากกวารอย

ละ 12-40 โดยเฉพาะในกิจการที่มีความสลับซับซอน ใชเทคโนโลยีสูง กําลังประสบปญหาดาน

การเงิน หรือผลประกอบการผันผวน นอกจากนี้ ยังพบวาราคาหุนของบริษัทที่นักวิเคราะห

หลักทรัพยไมใหความสนใจจะต่ํากวาราคาหลักทรัพยที่มีการนําเสนอบทวิเคราะห (Amir, Lev 

and Sougianis,1999; Grandori, 2004) 
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 การเผยแพรขอมูลที่ใชในการตัดสินใจจะมีการเผยแพรผานสื่อตางๆ ทางอินเตอรเน็ต วิทยุ 

โทรทัศน ส่ืออินเตอรเน็ตเริ่มเขามาเปนที่นิยมของนักลงทุนเนื่องจากเปนขอมูล Real Time ผูลงทุน

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจไดโดยทันที งานวิจัยเกี่ยวกับสื่ออินเตอรเน็ตเริ่มใน ป 1966 พบวา

ส่ือทางอินเตอรเน็ตเปนประโยชนกับผูลงทุนในการรับรูขาวสาร ราคาหุน แนวโนม บทวิเคราะห 

ขาวของบริษัทจดทะเบียนโดยทันทีไมตองรอขาวสารจากทางการ (Lim, 1996;  Shoom, 1996; Zorn, 

1996) อยางไรก็ตาม ในบริบทของไทยการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตมีทั้งประโยชน

และโทษกับผูลงทุนเนื่องจากในปจจุบันปรากฏเว็บไซดหลายเว็บไซด ที่ใหขอมูลการแนะนําการซื้อ

ขายหุนรายตัวโดยไมอางอิงกับปจจัยพื้นฐานของหุนนั้น ทําใหผูลงทุนไดรับความเสียหาย ผูลงทุน

จึงควรเลือกส่ือใชส่ือที่มีคุณภาพ อาทิ เว็บไซดของตลาดหลักทรัพย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซด

อ่ืนที่มีความเปนกลางและไมแสวงหาผลประโยชนจากผูลงทุน 

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูลงทุนและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไทยและตางประเทศ 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูลงทุนที่จัดทําโดยหนวยงานที่

เกี่ยวของในไทยพบเพียงการสํารวจพฤติกรรมความตองการ ความรู ความเขาใจในการลงทุนของผู

ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนใน พ.ศ.2545 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ซ่ึงเปนเพียงการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจในการลงทุนของผูลงทุน

รายยอยทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัดเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ

ลงทุนของผูลงทุนและการสํารวจพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ขยายฐานการลงทุนและเปนขอมูลที่เปนประโยชนกับผูใหบริการในตลาดทุนประกอบดวยบริษัท

หลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนในการพัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูลงทุน ซ่ึงทั้ง 2 กรณีผูวิจัยเห็นวาเปนการสํารวจไมใชงานวิจัยและตัวอยางที่ใชใน

การสํารวจมีเฉพาะกลุมผูลงทุนรายยอยเทานั้น นอกจากนี้ ลักษณะการสุมตัวอยางไมเปนไปตาม

หลักวิชาการผูตอบแบบสํารวจจึงไมไดเปนตัวแทนของผูลงทุน มิใชงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมในการลงทุนของผูลงทุนโดยตรง และผูวิจัยยังพบงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่สวน

ใหญจะวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยหรือหลักทรัพยในหมวดตางๆ ซ่ึง

สามารถนํามาเปนขอมูลทุติยภูมิข้ันพื้นฐานในการวิจัยพฤติกรรมของผูลงทุนในปจจุบันได 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูลงทุนในตางประเทศ ผูวิจัยพบวามี

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูลงทุนที่จัดทํามาอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ.1970 โดยใชขอมูล
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ของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยประเทศสหรัฐอเมริกา สาเหตุอาจสืบเนื่องมาจากตองการสราง

งานวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอยเพื่อประโยชนในการขยายฐานผูลงทุน 

เนื่องจาก ณ ขณะนั้น ตลาดทุนในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกามีกลุมผูลงทุนสถาบันจํานวนมาก มี

มูลคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมผูลงทุนอื่นทั้งยังเปนกลุมที่มีอิทธิพลสูงสุดในตลาด โดยมีกลุมของ

กองทุนรวม (Mutual  Fund) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Pension  Fund) เปนผูนําในขณะเดียวกัน

ยังคงปรากฏการแขงขัน การแยงชิงผูลงทุนรายยอยโดยกลุมสถาบันการเงินตาง ๆ ผานการใหบริการ

การลงทุนและกลยุทธในการลงทุนในรูปแบบใหม ๆ เพื่อจูงใจใหผูลงทุนรายยอยเขามารวมลงทุน 

จึงปรากฏรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูลงทุนที่จัดทําโดยนักวิจัยในประเทศ

สหรัฐอเมริกามาอยางตอเนื่อง  

จากการศึกษา พบวาผลของงานวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Stanton and  Futrell 

(1987) ในเรื่องของปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยในบริบทของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน (Demographic Variable : อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ประสบการณในการลงทุน) มีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุน ณ ขณะนั้น 

(ค.ศ.1970-1989) ตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวมากกวาผลตอบแทนระยะสั้น 

และใชปจจัยดานขอมูลขาวสารจากกลุมอางอิงรับอิทธิพลดานขอมูลจากที่ปรึกษาการลงทุนหรือ

เจาหนาที่การตลาดเนื่องจากเห็นวาผูมีความรู มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูลงทุนเริ่มการศึกษาโดย  Wharton (1970 quoted in 

Pranee Suvitsakdanont) ทําการศึกษา ปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกสรรรูปแบบการลงทุน ปจจัยและองคประกอบของการจัดกลุมลงทุน (Portfolio) ของผูลงทุน

อยางไร ผลงานวิจัยพบวาปจจัยพื้นฐานของผูลงทุนมีผลตอการเลือกสรรรูปแบบในการลงทุน 

สอดคลองกับแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคของ Stanton and Futrell (1987) เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ Lease, Lewellen and Schlabaum (1977-1978) ไดมีงานวิจัยในป 1972 ตอเนื่อง

ในป 1974,  1977-1978 โดยทําการวิจัยกลุมผูลงทุนของบริษัทนายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย

ขนาดใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา 2,500    ตัวอยาง ที่ลงทุนเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยต้ังแต 7  

ปข้ึนไป  เพื่อที่จะคนหาวาผูลงทุนรายยอยคือใคร และผูลงทุนรายยอยตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

ใด รวมถึงพฤติกรรมในการใหบริการของบริษัทนายหนาคาหลักทรัพย องคประกอบของกลุมลงทุน 

(Portfolio) กลยุทธในการลงทุน ผลการวิจัยพบวาผูลงทุนที่มีประสบการณในการลงทุนสามารถทํา

กําไรไดจากการลงทุน สามารถพยากรณผลตอบแทนในระยะสั้นได ผูลงทุนสวนใหญ ณ ขณะนั้นมี

การลงทุนในระยะยาว ตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวมากกวาผลตอบแทนระยะสั้น 

และใชปจจัยขอมูลโดยคําแนะนําของที่ปรึกษาของการลงทุนเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการ

ลงทุน  
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Baker  and  Haslem  (1973)  ทําการวิจัยเรื่อง  An  Empirical  Analysis of the Risk-Return 

Preference of Individual Investors พบวา ผูลงทุนใชปจจัยที่หลากหลายและวิเคราะหการลงทุน

ในหุนสามัญ นอกจากนี้ยังพบวาผูลงทุนสามารถใชขอมูลจากขอมูลการประมาณการผลการ

ดําเนินงานในรายงานที่นําเสนอ SEC หรือ ก .ล .ต    .ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประโยชนในการวิเคราะห

การลงทุนดวย ทั้งยังพบวา ผูลงทุนรายยอยแตละคนมีอิสระในการใชบริการของบริษัทนายหนา

และที่ปรึกษาการลงทุนและใชขอมูลจากแหลงนี้มากกวาขอมูลจากงบการเงินของกิจการ ผูวิจัยยัง

พบวา Baker and Haslem (1974) ยังทําการวิจัยอยางตอเนื่องกับผูลงทุนใน Washington, D.C. โดย

ใชกลุมตัวอยางผูลงทุน 1,623    ราย โดยสุมจากลูกคาของบริษัทหลักทรัพยที่มีการลงทุนอยาง

สม่ําเสมอ 5   บริษัท เพื่อคนหาวาปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใช Factor  Analysis 

(Investment Decision Factor) และพบวาปจจัยที่ผูลงทุนใหความสําคัญ ไดแก เงินปนผล ความ

คาดหวังตอกิจการในอนาคต และความเขมแข็งทางการเงินของกิจการโดยสามารถแบงผูลงทุนได

เปน 2   กลุม คือ ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเปนเงินปนผล และผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน

เปนการเพิ่มขึ้นของมูลคาของเงินลงทุนในระยะยาว (Capital Appreciation) หรือกําไรจากการซื้อ

ขายหลักทรัพย (Capital Gain)  

ในป ค.ศ.1977 หนวยงานกํากับดูแลตลาดทุน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําการวิจัยเพื่อ 

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายหุนของผูลงทุนโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียจํานวน 11,000 ชุด

ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 5,000    ชุด ผลการวิจัยพบวาผูลงทุนสวนใหญทํางานในแวดวงธุรกิจ 

(White Collar) มีรายไดตอเดือนสูงกวาคาเฉลี่ย สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป สวนใหญอยูใน

วัยกลางคนขึ้นไป ในการตัดสินใจซื้อขายหุนใชปจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจประมาณรอยละ 70 

ใชปจจัยพื้นฐานกับปจจัยทางเทคนิคในการตัดสินใจลงทุนรอยละ 25 และใชปจจัยดานเทคนิค

เพียงอยางเดียวรอยละ 2 ผูลงทุนสวนใหญใหความสําคัญกับงบกําไรขาดทุน งบดุล จดหมายของ

ผูบริหารในการตัดสินใจลงทุนแตไมใหความสําคัญกับรายงานของผูสอบบัญชี หมายเหตุประกอบ

งบการเงินในการตัดสินใจ 

 Mekey  (1981)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง A Study of the Effect of the Presence of 

Social Responsibility Information in the Investment Decision of the Individual Investor in 

Corporate Stock ศึกษาผลกระทบของการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีตอการตัดสินใจ

ลงทุนพบวา ผูลงทุนใหความสําคัญกับการเปดเผยขาวในเรื่องที่ดีของบริษัท เชน ขาวการขยาย

โรงงานจะทําใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในทางตรงกันขามถาเปนขาวเรื่องการทําผิดกฎหมายจะสงผล

ใหจํานวนผูลงทุนลดลง ในขณะที่ Shiller and Pound (1986) สํารวจผูลงทุนรายยอยและผูลงทุน

สถาบันเพื่อศึกษาถึงแหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุนพบวา การสื่อสาร
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อยางไมเปนทางการมีผลอยางมากตอการตัดสินใจของผูลงทุน ผูลงทุนทั้งรายยอยสถาบันไมมี

รูปแบบการลงทุนที่แนนอน และตัดสินใจซื้อขายหุนดวยตนเอง 

 ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือของรายงานประจําป 1995 Winger and Frasca 

(1985) พบวารายงานประจําปมีขอมูลที่จะชวยใหผูลงทุนสามารถเขาใจถึงสถานะทางการเงินใน

อดีต ปจจุบันและสามารถทํานายอนาคตของบริษัทได นอกจากนี้ จากการวิจัยของ Lim  and  Zorn, 

1996 พบวา ขอมูลทางอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลที่ผูลงทุนในสหรัฐอเมริกาใชในการตัดสินใจ 

เนื่องจากเปนแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ทุกสถานที่ และทันเวลาที่ตองการ 

ผูลงทุนไมตองรอคอยขอมูลจากคําแนะนําของบริษัทนายหนาคาหลักทรัพย  

 จากการศึกษาของ Pranee Suvitsakdanont (2000) เรื่อง Factor Related to Individual 

Investor’Stock Investment Decisions : A Cross Cultural Comparative Study of American 

and Thai Investor เปรียบเทียบปจจัยที่ผูลงทุนรายยอยไทยและสหรัฐอเมริกาใชในการตัดสินใจ

ลงทุน โดยแบงกลุมตัวแปรเปน 5 กลุม ไดแก วัตถุประสงคในการลงทุน แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจ 

สภาวะเศรษฐกิจและตลาด ภาวะอุตสาหกรรมปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท ปจจัยเชิงปริมาณของ

บริษัทและปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน ผลการวิจัยพบวาผูลงทุนทั้ง 2 ประเทศมีการใชปจจัยในการ

ตัดสินใจทั้งที่เหมือนกันและที่แตกตางกัน ความแตกตางอาจเนื่องมาจาก ความแตกตางดาน

วัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ตางกัน รวมถึงสภาวะตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษา

พบวาผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยอเมริกาอายุโดยเฉลี่ยสูงกวาและมีประสบการณในการลงทุน

มากกวาผูลงทุนไทย ผูลงทุนอเมริกาใหความสําคัญกับภาวะอุตสาหกรรมและคุณภาพของบริษัท

มากกวาผูลงทุนไทย ในขณะที่ผูลงทุนไทยใหความสําคัญกับสภาวะตลาดมากกวา ปจจัยที่ผูลงทุน

อเมริกาใชในการตัดสินใจลงทุนลําดับแรกคือการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะยาว การบริหารที่มี

คุณภาพ การเติบโตของอุตสาหกรรม ความมีช่ือเสียงของกิจการ และสภาวะตลาด ในขณะที่ผู

ลงทุนรายยอยไทยใหความสําคัญกับสภาวะตลาด ความมั่นคงทางการเมือง ความคาดหวังตอ

สภาพเศรษฐกิจ ราคาหุน และคุณภาพในการบริหาร 

 ปจจัยที่ผูลงทุนอเมริกาใหความสําคัญนอยที่สุด 5 ลําดับ ไดแก คําแนะนําของญาติและ

คนในครอบครัว เพื่อนรวมงาน รายไดจากเงินปนผล กําไรสวนตางจากการลงทุนในระยะสั้น และ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในขณะที่ปจจัยที่ผูลงทุนไทยใหความสําคัญนอยที่สุด ไดแก 

คําแนะนําของญาติและคนในครอบครัว รายไดจากเงินปนผล คําแนะนําของเพื่อนรวมงาน การใช

ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Payout Ratio) ในดานของปจจัย

ดานขอมูลขาวสารผูลงทุนอเมริกาจะใชขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ผู
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ลงทุนไทยใชขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เปนขอมูลในการตัดสินใจงานวิจัยที่ใกลเคียงกับงานวิจัย

ของ Pranee Suvitsakdanont (2000) ไดแก งานวิจัยของ Nagy and Obenberger (1994) ทําการ

ทดสอบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูลงทุนพบวาผูลงทุนใหความสําคัญกับปจจัยเชิงคุณภาพ

ของบริษัท การบริหารงานภายในบริษัท การรวมทุนกับตางประเทศ โดยผูลงทุนใหความสําคัญกับ

คําแนะนําของบริษัทหลักทรัพย เพื่อนรวมงาน สมาชิกในครอบครัวคอนขางนอย  ในขณะที่

งานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนใน Athens Stock Exchange  

(Merikas et al., 2003) พบวาผูลงทุนใชปจจัยมหภาคดานเศรษฐกิจในการตัดสินใจลงทุน ในขณะ

ที่งานวิจัยของ Hussien and Hassan (2007) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักลงทุน

รายยอย โดยทําการศึกษาในตลาดการเงิน Dubai   และตลาดหลักทรัพย Abu  Dhabi ที่อยูใน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส พบวา ปจจัยสําคัญที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจไดแก ผลกําไรในอนาคต 

สภาพคลอง ราคาหุนในอดีต การถือครองหุนของรัฐบาล ในขณะที่ผูลงทุนใหความสําคัญกับ

คําแนะนําของบุคคลในครอบครัวนอยที่สุด ในขณะที่ปรากฎงานวิจัยที่ทําในเชิงวิเคราะห

เปรียบเทียบพฤติกรรมของผูลงทุนใน Johannesburg Securities Exchange ใน 2 ทศวรรษ (ค.ศ.

1980-2007) เพื่อวิเคราะหวาผูลงทุนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนอยางไร 

พบวาผูลงทุนรอยละ 70 ใชขอมูลจากคําแนะนําของบริษัทหลักทรัพยในชวงเวลาที่จะตัดสินใจซื้อ

ขายหลักทรัพยโดยเพิ่มขึ้นจากทศวรรษที่ 1970 รอยละ 25 เปนรอยละ 50 ในทศวรรษที่ 1980 

ในขณะที่ผูลงทุนจะใชขอมูลปจจัยพื้นฐานของหุนในการตัดสินใจลงทุนลดลงเหลือเพียงรอยละ 62 

เมื่อเทียบกับรอยละ 70 ในทศวรรษ 1980 และผูลงทุนรอยละ 60 ใชปจจัยพื้นฐานและปจจัยเชิง

เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน กาลดลงของการใชปจจัยพื้นฐานอาจเนื่องมาจากความสะดวกและ

ความงายของการใชปจจัยเชิงเทคนิคในการตัดสินใจลงทุน โดยสรุปผูลงทุนจะนิยมใชปจจัยพื้นฐาน

รวมกับปจจัยเชิงเทคนิค รวมถึงคําแนะนําของบริษัทหลักทรัพย จดหมายขาวและบทความในการ

วิเคราะหหลักทรัพยเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน ในสวนของการถือครองหลักทรัพยหรือ

อีกนัยยะหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนพบวาผูลงทุนถือครองหุนเฉลี่ยเพียง 6 

หลักทรัพยลดลงจากในทศวรรษ 1980 ที่ถือครองหุนสูงถึง 10 หลักทรัพยแสดงใหเห็นวาผูลงทุน

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนนอยลง นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวาเมื่อผูลงทุนมีอายุสูงขึ้นการ

ยอมรับความเสี่ยงจะลดลงสอดคลองกับงานวิจัยของ Reily and Chow (1992) ที่พบวาผูลงทุนที่มี

อายุเฉลี่ยสูงขึ้นจะยอมรับความเสี่ยงไดนอยลง 

ในบริบทของประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. จัดทําโครงการสัมภาษณผูลงทุนเพื่อประกอบการ

วางแผนแมบทโครงการความรูสูผูลงทุนเมื่อป พ.ศ.2545  พบวาผูลงทุนไทยลงทุนในหุนโดยให
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เหตุผลวานาสนใจมากที่สุด รองลงมาไดรับผลตอบแทนสูงและไมลงทุนเนื่องจากเคยขาดทุนมา

เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจ สรุปขอมูลได ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.5  แสดงเหตุผลที่ผูลงทุนไทยตัดสินใจลงทุนในหุน 

 
ปจจัย ชาย 

(รอยละ) 

หญิง 

(รอยละ) 

กรุงเทพฯ 

(รอยละ) 

ตางจังหวัด 

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

นาสนใจ 

กําไร/ใหผลตอบแทนสูง 

มีความรู/มีขอมูล 

ความเสี่ยงนอย 

ลงทุนต่ํา/ราคาไมสูง 

ม่ันคง/เปนหุนระยะยาว 

มีคนแนะนํา/เพื่อเลนอยู 

มีชองทางลงได/ทาทาย 

อื่นๆ 

55 

23 

8 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

61 

22 

4 

- 

- 

- 

4 

- 

6 

40 

28 

11 

1 

3 

5 

3 

3 

7 

77 

17 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

3 

57 

23 

6 

1 

1 

3 

2 

1 

5 

 

ตารางที่ 2.6  แสดงเหตุผลที่ผูลงทุนไทยตัดสินใจไมลงทุนในหุน 

 
ปจจัย ชาย 

(รอยละ) 

หญิง 

(รอยละ) 

กรุงเทพฯ 

(รอยละ) 

ตางจังหวัด 

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

ขาดทุน 

เศรษฐกิจไมดี 

สภาพตลาดไมดี/ราคาตก 

การเงินไมคอยดี 

อื่น ๆ 

9 

4 

- 

1 

3 

13 

4 

3 

2 

3 

20 

7 

2 

2 

4 

- 

1 

- 

- 

1 

11 

4 

1 

1 

3 

  

จากขอมูลการสํารวจพฤติกรรมของผูลงทุนไทยยังพบวาสัดสวนผูลงทุนที่สามารถรับความ

เสี่ยงไดในระดับปานกลางถึงคอนขางมากสูงถึงรอยละ 66 ผูลงทุนที่มีระยะเวลาในการถือครอง

หลักทรัพยตํ่ากวา 3 เดือนถึงรอยละ 32 นอกจากนี้ ในการตัดสินใจลงทุนยังใชขอมูลจากคําแนะนํา

จากเจาหนาที่การตลาดสูงถึงรอยละ 30 กลุมเพื่อนรอยละ 23 กวารอยละ 50 ไมไดตัดสินใจดวย

ตัวเอง 
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ตารางที่ 2.7  แสดงแหลงขอมูลในการลงทุน 

 

แหลงขอมูล ชาย 

(รอยละ) 

หญิง 

(รอยละ) 

กรุงเทพฯ 

(รอยละ) 

ตางจังหวัด 

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

เพื่อน 

ญาติ 

ครอบครัว 

นักจัดรายการวิทยุ 

เจาหนาที่ธนาคาร 

เจาหนาที่การตลาด 

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

ก.ล.ต. 

28 

3 

5 

3 

4 

31 

9 

15 

9 

12 

2 

6 

27 

13 

21 

8 

11 

3 

7 

25 

13 

26 

2 

3 

2 

2 

34 

8 

23 

5 

7 

3 

5 

30 

11 

 

 ในบริบทของผูลงทุนไทยจากโครงการสัมภาษณนักลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ในป พ.ศ.2545 พบวาผูลงทุนรายยอยใชแหลงขอมูลจากคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด

เปนอันดับแรกรองลงมา คือกลุมเพื่อน หนวยงานที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาในตลาดทุนไทยเจาหนาที่

การตลาดจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุนโดยเฉพาะกลุมของผูลงทุนราย

ยอย อยางไรก็ตามในปจจุบันแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญใน

กระบวนการตัดสินใจซื้อขายหุนของไทย เนื่องจากผูลงทุนสวนใหญเมื่อใชบริการซื้อขายหุนกับ

บริษัทหลักทรัพยจะมีสิทธิในการใชบริการอินเตอรเน็ตซึ่งแสดงขอมูลปจจุบันพรอมทั้งบทวิเคราะห

ของหุนตาง ๆ ที่ผูลงทุนสนใจ นอกจากนี้ ในปจจุบันผูลงทุนยังสามารถซื้อขายหุนดวยตัวเองผาทาง

อินเตอรเน็ตไดอีกดวยขอมูลจากแหลงนี้จึงเริ่มมีความสําคัญทดแทนขอมูลที่เปนเอกสารรวมถึง

คําแนะนําจากเจาหนาที่การตลาด 

ในสวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดใหมี “โครงการวิจัยนักลงทุน” (Investor 

Research Program) อยางตอเนื่องในทุกป โดยในป 2551 ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการลงทุน

ของนักลงทุนในทุกภูมิภาค ระหวางวันที่ 19 มีนาคมถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นําเสนองานวิจัยเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ 2552 จัดทําโดย บริษัท นีลเซ็น จํากัดมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อสะทอนให

เห็นถึงโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดทุนไทยทั้งในดานของการขยายฐานผูลงทุน ขยาย

ผลิตภัณฑในตลาดทุน และเปนขอมูลในการพัฒนาการใหบริการของผูใหบริการในตลาดทุน กลุม

ตัวอยางเปนนักลงทุนที่มีการลงทุนในหุนหรือกองทุนรวมในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา ใชฐานขอมูล

นักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพยและบริษัทจัดการกองทุน มีผูตอบแบบสอบถาม   411 คน สวนใหญ
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มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อายุระหวาง 35 - 54 ป และสวนใหญ

ประกอบอาชีพเปนผูบริหารและเจาของกิจการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 3 - 4.9 หมื่นบาท ผูลงทุนสวน

ใหญมีการลงทุนมากกวา 10 ป อยางไรก็ตาม งานวิจัยดังกลาว ไมไดลงลึกถึงรายละเอียดของ

ปจจัยที่นักลงทุนไทยใชในการตัดสินใจซื้อขายหุน ผลการ วิจัยพบวาสาเหตุที่นักลงทุนเขามาซื้อ

ขายหุนเปนครั้งแรก เนื่องจากเห็นวาการลงทุนในหุนเปนการลงทุนที่มีโอกาสใหผลตอบแทนดี ทั้ง

ในระยะยาวและระยะสั้น มีเพื่อนหรือญาติแนะนํา และเกิดจากความสนใจดวยตนเอง ขณะที่ 

69% ของนักลงทุน เมื่อเขามาลงทุนแลวมักจะลงทุนอยางตอเนื่องไมเคยหยุดทําการซื้อขายเกิน 6 

เดือน สําหรับวิธีการซื้อขายของนักลงทุน พบวา นักลงทุนใหความสําคัญกับตัวบริษัทหลักทรัพย 

และตัวเจาหนาที่การตลาด ไมแตกตางกันมากนัก โดยเหตุผลที่เลือกเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย 

จะตัดสินใจจากบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย รวมถึงความมีช่ือเสียงของบริษัทหลักทรัพย นั้น ๆ 

ดวย ในขณะที่นักลงทุนที่เลือกเปดบัญชีตามเจาหนาที่การตลาด จะพิจารณาเรื่องความถูกตอง

และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่การตลาดเปนสําคัญ ปจจัยที่ทําใหนักลงทุนพึง

พอใจตอการใหบริการจากบริษัทหลักทรัพยมากที่สุด คือ ความสามารถใหบริการดานขอมูลที่ทัน

ตอเหตุการณและการตัดสินใจ มีบทวิเคราะหที่อานงาย นาสนใจและแมนยํา จากผลการวิจัยนี้ 

ตลาดหลักทรัพยใหความเห็นเพิ่มเติมวาสามารถสะทอนใหเห็นวาผูลงทุนในปจจุบันมีความรูมาก

ข้ึนและรูจักตัดสินใจเลือกบริหารเงินลงทุนบนขอมูลตาง ๆ  อยางระมัดระวังและมีเหตุมีผล  

ผลสํารวจยังระบุวา มีผูลงทุนถึงรอยละ 65 ซ้ือขายหุนผานเจาหนาที่การตลาดอยางเดียว 

สวนผูลงทุนที่ตัดสินใจซื้อขายหุนผานอินเทอรเน็ต เพราะเห็นวาการซื้อขายผานอินเทอรเน็ตมีความ

รวดเร็ว  สามารถเห็นผลการซื้อขายไดทันที มีความสะดวกสบายเพราะสามารถสงคําสั่งซื้อขายได

ดวยตนเอง และคาคอมมิชชั่นถูกกวาซื้อขายผานเจาหนาที่การตลาด สําหรับแหลงขอมูลที่ผูลงทุน

ใชในการตัดสินใจซื้อขายหุนสวนใหญมาจากขาวหรือรายงานเกี่ยวกับหุนทางสื่ออินเทอรเน็ต รอง

ลง  มาไดแก หนังสือพิมพและขอมูลจากบทวิเคราะหของโบรกเกอร หากเปรียบเทียบพฤติกรรม

ระหวางผูลงทุนระยะสั้นกับผูลงทุนระยะยาว ผลสํารวจพบวาจํานวนหุนในพอรตโดยเฉลี่ยไม

แตกตางกันมากนัก   ระยะเวลาที่ถือครองหุนจะแตกตางกัน การเลือกหุนที่จะลงทุน ผูลงทุนระยะสั้น

มักจะเลือกลงทุนในหุนที่ใหกําไรสวนตางราคาและกระจายการลงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม 

แตผูลงทุนระยะยาว     สวนใหญจะเลือกลงทุนในหุนที่มีการจายปนผลอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้น 

การซื้อหุนหนึ่ง ๆ ผูลงทุนระยะยาวจะเลือกหุนจากปจจัยพื้นฐานเปนสําคัญ สวนผูลงทุนระยะสั้น

จะใหความสําคัญกับการวิเคราะหทางเทคนิคและการฟงจากกระแสขาวในขณะนั้น  

 นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูลงทุนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยังพบงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการศึกษาการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) ซ่ึงเปนการศึกษาแนวใหมที่นํา
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หลักทางจิตวิทยา (Psychology) ทฤษฎีการตัดสินใจ(Decision Making) และหลักเศรษฐศาสตร 

(Economics Principles) มาใชรวมกันใน การวิเคราะหและอธิบายถึงพฤติกรรมผูลงทุน การมี

อิทธิพลตอราคาหลักทรัพย รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย Shiller 

(2000) กลาวไววา การเงินเชิงพฤติกรรม เปนการผสมผสานกันระหวางเศรษฐศาสตร (Economics) 

และจิตวิทยา (Psychology) เพื่อที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมทางการเงินของบุคคล และศึกษาถึง

พฤติกรรมของมนุษยวาสามารถกอใหเกิดการสรางราคาในหลักทรัพย หรือในตลาด (หลักทรัพย) 

โดยปราศจากเหตุผล (Irrational Pricing) ไดอยางไร อาณัติ ลีมัคเดช (2546) กลาววา แนวคิดของ

ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรมสรุปไดวา 1) มนุษยเปนผูที่กลัวความลมเหลวหรือกลัวการขาดทุน 

(Loss Aversion) 2) มนุษยมักจะตัดสินใจตามคําแนะนํา (Herd Behavior) เมื่ออยูภายใตเหตุการณที่

ตองทําการตัดสินใจ 3) มนุษยพยายามที่จะรักษาสถานภาพของตน และ 4) มนุษยมักจะมีความ

เชื่อมั่นในตนเองสูง (Overconfidence) อยางผิด ๆ  

 ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเงินเชิงพฤติกรรม ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และสรร พัวจันทร 

(2549) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ พบวา ผูลงทุนราย

ยอยสวนมากมีระดับอายุ 31 ปข้ึนไป สวนใหญประกอบอาชีพอิสระใชขอมูลทางบัญชีรวมทั้งการ

วิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เปนหลักในการประกอบการ

พิจารณาซื้อขายหลักทรัพย รองลงมา คือ การวิเคราะหทางเทคนิค (Technical  Analysis) 

แหลงขอมูลที่นิยมใช คือ ส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต รองลงมาคือ

การใชคําปรึกษาจากเจาหนาที่การตลาด (Marketing) และนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst) 

ตลอดจนใชการคาดการณดวยตนเอง หากการลงทุนของผูลงทุนรายยอยไมเปนไปตามที่ได

คาดหวังไวมีสาเหตุที่สําคัญประการแรกคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม รองลงมาคือ 

ความผิดพลาดของตัวผูลงทุน สําหรับความสามารถในการคาดการณการปรับตัวของตลาด

หลักทรัพย พบวาผูลงทุนสวนมากคอนขางมั่นใจวาตนจะสามารถคาดการณการปรับตัวของตลาด

หลักทรัพยในอนาคตได จึงสงผลในทิศทางเดียวกันกับความเชื่อมั่นในการเอาชนะตลาด (Beat 

the Market) นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบวา ผูลงทุนสถาบัน (Institute  Investor) และผูลงทุน

ตางชาติ (Foreign Investor) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนรายยอย นอกจากนี้ จาก

การสรุปผลเชิงอนุมานพบวา อายุ และการศึกษา มีความสัมพันธกับประสบการณ ตลอดจน

ความสามารถในการพยากรณ เนื่องจากเมื่อผูลงทุนรายยอยมีอายุมากขึ้น ประกอบกับการมีระดับ

การศึกษาที่แตกตางกันสงผลใหมีการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมา (Heuristic) ตางกัน ดังนั้น

การคาดการณตลาดจึงเกิดจากความสามารถในการตีความจากขาวสารที่นักลงทุนรายยอยไดรับ 

หรือพบเห็นประกอบกับความสามารถในการทําความเขาใจขาวสารนั้น โดยที่ระดับการศึกษาที่

ตางกันทําใหมีการตีความและทําความเขาใจกับขาวสารไดตางกัน  
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ผลการวิจัยยังพบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากการประเมิน

ความ สามารถในการคิด หรือคาดการณความสามารถของตนสูงเกินไป (Overestimation) สงผล

ใหเชื่อมั่นในการตัดสินใจดวยตนเองสูง (Overconfidence) อาจสงผลตอลักษณะการลงทุน และ

โอกาสในการประสบความสําเร็จในการลงทุนได นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นดังกลาวอาจทําใหผู

ลงทุนกลายเปนผูไมมีเหตุผล (Irrational Investor) ไมสอดคลองกับสมมติฐานทางการเงินดั้งเดิม 

(Traditional Finance) ที่กลาววา บุคคลเปนผูมีเหตุผล (Rational Man) ในการกระทําสิ่งตางๆเพื่อ

พยายามรักษาอรรถประโยชนคาดหวัง (Expected  Utility) ใหสูงที่สุด การที่ผูลงทุนรายยอย

สามารถคาดการณตลาดไดสงผลใหรับทราบวาหลักทรัพยมีราคาถูก หรือแพงจนเกินไป (Under 

or Over Valued) ซ่ึงการรับรูระดับราคาหลักทรัพยดังกลาวเปนผลมาจากพฤติกรรมการตั้งเกณฑ

ในการตัดสินใจ (Anchoring) ประกอบกับการรับรูของผูลงทุนรายยอยเกี่ยวกับราคาหลักทรัพยที่

ผานมา นอกจากนี้ จากการทดสอบสมมติฐานยังพบวาแหลงขอมูลที่ผูลงทุนรายยอยใชในการ

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยมีความสัมพันธกับความสามารถในการคาดการณ และความผิดพลาด

ในการลงทุน ซ่ึงเปนผลมาจากการที่ผูลงทุนรายยอยมีกระบวนการตัดสินใจโดยใชการเรียนรูจาก

ประสบการณที่ผานมา (Heuristic Decision Process) ตอหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งทําใหมี

ความเชื่อวาเหตุการณในอดีตจะเกิดขึ้นซ้ํารอยเดิม ดังนั้นแมมีขอมูลขาวสารใหมๆ เกิดขึ้นก็จะ

ไมใหความสําคัญตามที่ควร (Under-Reaction) จึงทําใหเกิดความผิดพลาดขึ้น แตในทางกลับกัน

ผูลงทุนรายยอยบางกลุมมีการใหความ สําคัญกับขาวสารมากเกินไป (Over-Reaction) กลาวคือ

ใหความสําคัญกับขาวสารที่เกิดขึ้นในปจจุบันมากกวาการพิจารณาภาพรวมของเหตุการณ 

พฤติกรรมในลักษณะนี้เปนผลมาจากการใชกระบวนการเติมเต็มทางความคิด (Fulfill  Thinking 

Process) และกระบวนการใชตัวแทน (Representativeness) ในความคิด แมวาขอมูลขาวสารจะ

มีอิทธิพลตอนักลงทุนรายยอยในการคาดการณตลาด แตการที่ผูลงทุนรายยอยไดรับผลจาก

พฤติกรรมทางจิตวิทยาทําใหมีการนําขอมูลขาวสารมาใชอยางไมเหมาะสมสงผลใหการลงทุนของ

นักลงทุนรายยอยไมเปนไปตามที่คาดหวัง ทั้งยังพบวาเมื่อนักลงทุนรายยอยพบกับสถานการณ

การขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพยจะทําใหนักลงทุนรายยอยเกิดการหลีกเลี่ยงความเสียใจ 

(Regret Aversion) อันเปนผลจากการที่ผูลงทุนรายยอยกลัวการสูญเสียจากการตัดสินใจลงทุนที่

ผิดพลาด สงผลใหเกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขาดทุน (Loss  Aversion) คือไมขายหลักทรัพยที่

ขาดทุนเพื่อเปนการตัดขาดทุน (Cut Loss) แตในทางกลับกันเมื่อไดรับกําไรจากการลงทุนใน

หลักทรัพยจะทยอยขายหลักทรัพยเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต จึงกลาวไดวาผูลงทุนรายยอยมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk  Aversion) ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกลาวไมสอดคลองกับการเปนผูมีเหตุผล (Rational  Man) และการเปนผูหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
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(Risk Aversion) ในทุกกรณี ตามสมมติฐานทางการเงินดั้งเดิม (Traditional Finance)ในสวนของ

การซื้อขายหลักทรัพยของผูลงทุนสถาบัน และตางชาติที่มีผลตอนักลงทุนรายยอย สามารถสรุปได

วาพฤติกรรมดังกลาวเปนผลมาจากปจจัยทางจิตวิทยา (Psychology Factors) กลาวคือเมื่อมีการ

ลงทุนของผูลงทุนรายใหญ จะกอใหเกิดการกระทําตาม (Herding Behavior) ของผูลงทุนรายยอย

ซ่ึงเปนผลจากความเชื่อวาผูลงทุนรายใหญมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ดีกวา ซ่ึงสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงความไมเปนผูมีเหตุผล (Irrational Investor) เนื่องจากหากเปนผูมีเหตุผล 

(Rational Man) ตามสมมติฐานทางการเงินดั้งเดิม (Traditional  Finance) จะสามารถคิดและ

พิจารณาการลงทุนของตนเองไดโดยใชหลักเหตุ และผล เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

(Maximize Utility) มากกวาการใชอิทธิพลจากภายนอกในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

 เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยการเงินเชิงพฤติกรรม ในการศึกษานี้มีมีความสนใจที่จะศึกษา

เฉพาะในสวนของพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกันของผูลงทุนไทยวาในปจจุบันยังมีหรือไม และ

กลุมใดเปนผูช้ีนําตลาด เนื่องจากสภาวการณตลาดทุนกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในชวง ป พ.ศ.

2537 ถึง พ.ศ.2539 ผูลงทุนรายยอยในประเทศไทยมีพฤติกรรมการซื้อตามผูลงทุนรายใหญบาง

รายที่มีพฤติกรรมในการสรางราคาหรือที่รูจักกันทั่วไปวาการปนหุน เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด

ปญหาตลาดทุนขาดเสถียรภาพ ณ ขณะนั้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ผูลงทุนราย

ยอยที่ซ้ือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญประสบผลขาดทุน ถอนตัวออกจากตลาดเปนจํานวนมาก 

จนถึงในปจจุบันสภาวการณเชนเดิมกลับมาอีกครั้งปรากฏขาวผูลงทุนรายใหญทั้งที่เปนกลุมของ

บุคคลธรรมดารวมถึงกองทุนที่เปนสถาบันสรางราคาหลักทรัพย ผูวิจัยจึงไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

งานวิจัยทั้งในและตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกัน (Herding 

Behavior) เพื่อเปนตัวแปรหนึ่งในการทําวิจัยฉบับนี้ 

 พฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกัน (Herding  Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูลงทุนราย

หนึ่งตัดสินใจเลือกลงทุนโดยตัดสินใจเลียนแบบการตัดสินใจของผูลงทุนรายอื่นที่ลงทุนกอนหนา

ตนเอง โดยละเลยการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ตนมีอยู มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมนี้ทั้งในและตางประเทศ โดยในงานวิจัยของตางประเทศไดมีการสรางแบบจําลองโดยให

ผูลงทุนแตละคนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยตางๆ หากเลือกลงทุนถูกจะไดรับผลตอบแทนมากกวา

ปกติ โดยผูลงทุนจะเห็นขอมูลการตัดสินใจของผูลงทุนรายกอน จากการทดลองของ Bannerjee 

(1992) พบวาผูลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนตามผูลงทุนรายกอนถาขอมูลที่ตนมีไมสอดคลองกับ

ขอมูลของผูลงทุนรายกอน งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายตามกันของกองทุนเริ่ม 

Scharfstein and Stein (1990) พบวาผูจัดการกองทุนมีพฤติกรรมซื้อขายหุนตามกันเพื่อรักษา

ช่ือเสียงของตน Lakonishok, Sheifer and Vishny (1992) ศึกษาพฤติกรรมของกองทุนในประเทศ
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สหรัฐอเมริกาพบวากองทุนจะมีพฤติกรรมซื้อขายหุนตามกันโดยเฉพาะในหุนที่มีขนาดเล็ก 

เนื่องจากผูจัดการกองทุนมีแนวโนมที่จะตัดสินใจตามกองทุนอื่นเนื่องจากตนมีขอมูลเกี่ยวกับหุน

ขนาดเล็กนอย  

Maug and Naik (1996) ไดทําการวิจัยโดยสรางแบบจําลองคลายกับของBannerjee ใน

ป ค.ศ.1992 แตเพิ่มในเรื่องของคาตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนจะไดรับจะขึ้นกับผลตอบแทนของ

กองทุนที่ตนรับผิดชอบ พบวาผูจัดการกองทุนจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูจัดการกองทุนอื่น เมื่อ

วิเคราะหพฤติกรรมของผูจัดการกองทุนจากงานวิจัย จะเห็นไดวาการที่ผูจัดการกองทุนตัดสินใจ

ลงทุนตามผูจัดการกองทุนอื่นอาจเนื่องมาจากความตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุน 

กลัวเสียหนาหรือกลัวการถูกกลาวหาวาไมฉลาดในการเลือกลงทุนเมื่อเทียบกับคนอื่น รวมถึงกังวล

ถึงผลกระทบตอผลตอบแทนและความกาวหนาในงานของตน พฤติกรรมเชนนี้อาจสงผลตอ

เสถียรภาพของราคาหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยของ Lakonishok, et al. (1992) พบวา

พฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกัน อาจไมสงผลกระทบตอเสถียรภาพราคาหลักทรัพยหากการ

ตัดสินใจนั้นเปนการตัดสินใจตามกันบนขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพย นอกจากนี้ การซื้อขายใน

ลักษณะตามกันยังจะชวยใหราคาของหลักทรัพยปรับเขาสูระดับที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วอีกดวย 

 เมื่อพิจารณาในบริบทของประเทศไทย สรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ (2543) ไดทําการวิจัย

พฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกันของกองทุนปด พบวากองทุนปดมีพฤติกรรมการซื้อหุนตามกัน

อยางชัดเจนโดยเฉพาะในหุนขนาดกลางและเล็ก อยางไรก็ตาม ในขณะที่ทําการวิจัยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนมีจํานวนแค 8 บริษัท กองทุนปดยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับปจจุบัน 

ผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมนาจะมีการปรับเปลี่ยนไป ซ่ึงผลการวิจัยในสวนของปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในสวนของการซื้อขายหุนตามกลุมอางอิงผูวิจัยจะไดนําเสนอตอไป นอกจากนี้ ใน

งานวิจัยของจินดา อุดมชัยสกุล (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามนักลงทุน

ตางประเทศของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย พบวานักลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมการลงทุนใน

ทิศทางเดียวกัน สวนมากหวังผลกําไรระยะสั้น และมีการลงทุนในลักษณะตามนักลงทุน

ตางประเทศ ในขณะที่ในงานวิจัยของธนา ธรรมนันท (2547) กลับใหผลงานวิจัยในทิศทางตรงกันขาม 

โดยเมื่อเปรียบเทียบผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนตางประเทศจะพบวานักลงทุน

ทั่วไปและนักลงทุนสถาบันในประเทศจะมีการจะมีทิศทางลงทุนเดียวกัน ในขณะที่นักลงทุน

สถาบันตางประเทศจะมีการลงทุนในทิศทางตรงกันขามกลาวคือมีทิศทางการลงทุนเดียวกับดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย 
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2.6  สภาพเศรษฐกิจที่มีผลตอผูลงทุนไทยและนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 
 

2.6.1  พัฒนาการของผูลงทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2540 

วิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 มีสาเหตุสําคัญจากนโยบายเปดเสรีทางการเงินในปพ.ศ.

2533 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเรงระดมทุนและปรับโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศไปสูอุตสาหกรรม

หนักที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง นโยบายดังกลาวใหเสรีสถาบันการเงินในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู

และเงินฝาก รวมถึงสนับสนุนใหสถาบันการเงินทั้งไทยและตางประเทศ จัดตั้งสํานักงานวิเทศธน

กิจเพื่อทําธุรกรรมนําเงินตางประเทศมาปลอยกูในประเทศไทยไดอยางเสรี นโยบายนี้สงผลดีใน

เบื้องตน เนื่องจากเปนนโยบายที่สงเสริมใหเงินทุนจากตางประเทศไหลเขามาในประเทศเปน

จํานวนมาก ภาคเอกชนขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการทั้งภายในและ

ตางประเทศ มีการขยายอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยการกูเงินเปนจํานวนมากจากสถาบันการเงิน

ทั้งในและตางประเทศ โดยขาดการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเห็นวา ณ ขณะนั้น อัตราดอกเบี้ยต่ํา 

คาเงินบาทแข็ง  

ผลจากการที่ภาคธุรกิจมีโครงสรางทางการเงินที่ไมเหมาะสม มีการกูเงินระยะสั้นเพื่อ

นํามาลงทุนในการพัฒนากิจการ การสรางโรงงาน การขยายกําลังการผลิตที่กอใหเกิดผลตอบแทน

ในระยะยาว ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่รับฝากเงินระยะสั้นกลับปลอย

เงินกูในระยะยาวใหกับภาคธุรกิจ สาเหตุเหลานี้กอใหเกิดปญหา Maturity  Mismatch นอกจากนี้ 

การกูเงินจากตางประเทศจํานวนมากโดยไมมีการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเห็นวาอัตรา

แลกเปลี่ยนคงที่ ตนทุนต่ํา ยังกอใหเกิดปญหา Currency  Mismatch ปญหาเหลานี้สงผลใหเห็น

อยางชัดเจนในป พ.ศ.2538  เมื่อคาเงินบาทแข็งตัวขึ้น สินคาสงออกไทยมีราคาสูงขึ้นไมสามารถ

แขงขันกับสินคาจากตางประเทศได มูลคาการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง ความตองการในสินคา

ลดลง เมื่อธุรกิจขายไมได ไมมีกําไร สงผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกู เศรษฐกิจเริ่ม

ชะลอตัวในป พ.ศ.2539 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงเหลือเพียงรอยละ 5.9 จากรอยละ 

8.9 ในป พ.ศ.2538 รัฐบาลในขณะนั้น ตัดสินใจแกปญหาโดยลดคาเงินบาท สงผลใหหนี้ภาค

ตางประเทศที่ภาคเอกชนยังชดใชไมหมด และขาดการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เหมาะสม 

เพิ่มมูลหนี้เปนเทาตัว บริษัททยอยปดตัว สถาบันการเงินประสบปญหาไมไดรับการชําระหนี้คืน 

ประชาชนเกิดความไมม่ันใจในเสถียรภาพของสถาบันการเงิน พากันถอนเงิน สถาบันการเงินหลาย

แหงขาดสภาพคลอง สาเหตุเหลานี้สงผลใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540  

 

 



 

  

69 

 ตารางที่ 2.8  ดัชนีเศรษฐกิจดานตางๆ ในชวงกอนวิกฤติการณ 

 

ตัวเลขเศรษฐกิจ  2534 2535 2536 2537 2538 2539 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%) 8.6 8.1 8.4 9.0  8.9  5.9 

อัตราการขยายตัวของสินเช่ือ (%) 21.0 20.8 23.2 30.1 24.2 14.2 

สินเช่ือวิเทศธนกิจ )พันลานบาท(  - - 197.0 456.6 686.3 807.6 

เงินทุนไหลเขาสุทธิ )พันลานบาท(  288.2 240.7 265.9 305.9 545.1 493.5 

ดุลบัญชีเดินสะพัดตอรายไดประชาชาติ (%)  -7.7 -5.7 -5.1 -5.6  -8.1  -8.1 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู (%) 14.0 11.5 10.5 11.75 13.75 13.19 

หนี้ตางประเทศภาคเอกชน )พันลานเหรียญสหรัฐ(  25.1 30.6 37.9 49.2 66.2 73.7 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  

 

 หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 รัฐบาลมีนโยบายในการแกไขปญหาโดยปรับ

โครงสรางเงินทุนของภาคเอกชนจากเดิมที่พึ่งพาสถาบันการเงินและเงินเขาจากตางประเทศเปน

สวนใหญมาใหความสําคัญกับตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหโครงสรางทางการเงินของภาคธุรกิจ

ไทยมีความสมดุล โดยเปลี่ยนจากการใชหนี้ตางประเทศเปนหนี้ในประเทศ และปรับจากการใชหนี้

ระยะสั้นเปนหนี้ระยะยาวดวยการออกหุนกูแทนการกูเงินจากสถาบันการเงินในและตางประเทศ

เพื่อแกปญหา Currency and Maturity Mismatch  และสงเสริมใหมีการระดมทุนโดยการออกหุน

สามัญเสนอขายใหกับประชาชน เพื่อชวยลดอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหตํ่าลง ตลาดหลักทรัพยฯ 

เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยเปนแหลงระดมเงินทุนในระยะยาวของภาคเอกชนทดแทนสถาบันการเงิน

ที่ถูกปดตัวลง นโยบายสงเสริมบทบาทของตลาดทุนสงผลใหตลาดทุนขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจํานวน

บริษัทที่เขามาระดมทุนและจํานวนผูลงทุนทั้งผูลงทุนที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 2.9  มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยจําแนกตามประเภทผูลงทุน (ลานบาท) 

 

ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนตางประเทศ ผูลงทุนไทย ป 

มูลคาซื้อ มูลคาขาย มูลคาซื้อ มูลคาขาย มูลคาซื้อ มูลคาขาย 

มูลคาซื้อขาย 

(ลานบาท) 

INDEX 

2551  694,564.62  648,464.31 1,076,671.76 1,238,963.93 2,148,692.09 2,032,446.08 3,919,874.31 449.96 

2550  608,855.34  606,692.56 1,407,795.33 1,352,776.88 2,172,126.06 2,229,307.29 4,188,776.73 858.10 

2549  454,142.20  465,815.82 1,381,906.38 1,298,460.40 2,120,213.45 2,191,985.91 3,956,262.03 679.84 

2548  394,083.65  445,408.39 1,183,583.86 1,065,042.18 2,453,572.51 2,520,789.45 4,031,240.02 713.73 

2547  424,570.97  421,481.57 1,063,420.92 1,057,808.77 3,536,407.36 3,545,108.92 5,024,399.25 668.10 

2546  297,494.98  277,922.31 820,703.73 845,312.75 3,552,082.79 3,547,046.43 4,670,281.49 772.15 

2545  116,184.63  102,476.79 469,361.68 455,023.82 1,461,895.93 1,489,941.62 2,047,442.23 356.48 

2544  61,999.53  62,537.34 290,596.41 297,021.95 1,225,162.03 1,218,198.67 1,577,757.97 303.85 

2543  52,084.87  53,033.34 280,785.04 313,852.71 590,826.92 556,810.78 923,696.83 269.19 

2542  77,415.64  80,287.67 471,874.73 475,008.87 1,060,496.78 1,054,490.61 1,609,787.16 481.92 

2541  46,587.50  49,826.78 311,131.38 280,904.76 497,450.06 524,437.40 855,168.94 355.81 

2540  81,162.78  103,615.35 429,801.76 374,365.01 418,633.16 451,617.34 929,597.70 372.69 

2539  154,511.28  172,232.92 456,575.90 444,288.53 692,056.57 686,622.30 1,303,143.75 831.57 

2538  202,690.23  205,018.88 462,248.74 377,637.30 905,960.93 952,243.72 1,534,899.91 1,280.81 

 

แหลงที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2552.
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ตารางที่ 2.10  มูลคาการซื้อขายรวม (มูลคาซื้อบวกมูลคาขาย) จําแนกตามประเภทผูลงทุน  

 

ป ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนตางประเทศ     ผูลงทุนไทย 

2551  1,343,028.93  2,315,635.69  4,181,138.17  

2550  1,215,547.90  2,760,572.21  4,401,433.35  

2549  919,958.02  2,680,366.78  4,312,199.36  

2548  839,492.04  2,248,626.04  4,974,361.96  

2547  846,052.54  2,121,229.69  7,081,516.28  

2546  575,417.29  1,666,016.48  7,099,129.22  

2545  218,661.42   924,385.50   2,951,837.55  

2544  124,536.87   587,618.36   2,443,360.70  

2543  105,118.21   594,637.75   1,147,637.70  

2542  157,703.31   946,883.60   2,114,987.39  

2541  96,414.28   592,036.14   1,021,887.46  

2540  184,778.13  804,166.77  870,250.50  

2539  326,744.20   900,864.43   1,378,678.87  

2538  407,709.11   839,886.04   1,858,204.65  

 

แหลงที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2552. 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบริบทของตลาดทุนไทย พบวาวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.

2540 สงผลกระทบตอภาคธุรกิจไทยในวงกวางรวมถึงตลาดทุนของไทยโดยเศรษฐกิจไทยในชวงป 

พ.ศ.2541 ลดลงถึงรอยละ 10.5 เนื่องจากสาเหตุหลักมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและ

เงินทุนสํารองระหวางประเทศที่ลดลงอยางตอเนื่อง รวมถึงปญหาหนี้สินดอยคุณภาพจากการที่

เงินทุนสวนใหญถูกนําไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพ นําไปสูการปดสถาบันการเงินหลายแหง สงผล

ตอภาวะการซื้อขายหลักทรัพยที่ลดลงอยางตอเนื่อง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับลดลงจาก 

1,280.81 จุด ในป 2538 เหลือเพียง 831.57 จุดในป 2539  372.69 จุด ในป 2540 และปรับตัว

ลดลงต่ําสุดที่ 355.81 จุด ในป 2541 และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอผูลงทุนตางประเทศ 

และผูลงทุนสถาบันที่ใหความสําคัญกับปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเปนปจจัยสําคัญใน
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การตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพยพบวาผูลงทุนตางประเทศและผูลงทุนสถาบันจะถอนเงิน

ลงทุนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยสงผลใหเกิดภาวะตลาดหุนซบเซา  

พิจารณาจากมูลคาการซื้อขายจําแนกตามประเภทผูลงทุนในป พ .ศ .  2541 หลังวิกฤติ

เศรษฐกิจ พบวาปริมาณการซื้อขายหุนของผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศลดลงอยางมี

นัยสําคัญ โดยมูลคาการซื้อขายรวมของผูลงทุนตางประเทศลดลงจาก   804,166.77 ลานบาท ในป

พ.ศ. 2540 เหลือเพียง 592,036.14 ลานบาทในป พ.ศ. 2541 ในขณะที่มูลคาการซื้อขายรวมของผู

ลงทุนสถาบันลดลงจาก 184,778.13 ลานบาทในป พ.ศ. 2540 เหลือเพียง 96,414.28 ลานบาทใน

ป พ .ศ .  2541 และเมื่อพิจารณาในป พ .ศ .  2543 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจยังเปนปญหาใหญ

ที่ยังไมสามารถแกไขได ภาคธนาคารพาณิชยประสบปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดทําใหตอง

ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทสวนใหญยังคงประสบ

ปญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอุปสงคที่นอยลง การระดมทุนในตลาดหลักทรัพยมีนอย 

อุปทานต่ํา  ในปนั้น Morgan Stanley Capital International (MSCT) ผูจัดทําดัชนี   MSCI  ซ่ึงเปนที่

ยอมรับของผูลงทุนสถาบันทั่วโลก ลดน้ําหนักการลงทุนในไทยจากเดิม รอยละ 5 เหลือเพียงรอยละ 

2  สงผลใหในป  พ .ศ .  2543 สัดสวนการลงทุนของผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศลดลง

อยางมีนัยสําคัญอีกครั้ง โดยมูลคาการซื้อขายรวมของผูลงทุนตางประเทศลดลงจาก 946,883.60 ลาน

บาทในป พ.ศ. 2542 เหลือเพียง 594,637.75 ลานบาทในป พ.ศ   . 2543 และ  มูลคาการซื้อขายรวม

ของ ผูลงทุนสถาบันลดลงจาก  157,703.31 ลานบาทในป พ .ศ .  2542 เหลือเพียง   105,118.21 ลาน

บาทในป พ.ศ. 2543 

เมื่อพิจารณาโครงสรางผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามีผูลงทุน 3 

ประเภทหลัก ไดแก ผูลงทุนไทย ผูลงทุนตางประเทศ และผูลงทุนสถาบัน กอนวิกฤตเศรษฐกิจผู

ลงทุนรายยอยมีสัดสวนในตลาดทุนสูงสุดในกลุมผูลงทุนทั้งหมด โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 70 

สัดสวนผูลงทุนตางชาติรอยละ 20 ที่เหลือเปนกลุมของผูลงทุนสถาบัน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการ

ลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยพบวา ผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางชาติ ชวงกอนวิกฤติ

เศรษฐกิจมีพฤติกรรมการลงทุนในระยะยาว ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยที่มีสัดสวนมากที่สุดมี

พฤติกรรมลงทุนในรูปแบบการเก็งกําไรระยะสั้น ซ้ือขายเร็วไมใชขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ซ้ือ

ขายตามผูลงทุนรายใหญ ไมคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกลุมหลักทรัพยลงทุน (Portfolio) ขง

ตนสงผลใหการซื้อขายหุนในภาพรวมของทั้งตลาด ณ ขณะนั้นมีความผันผวนมาก เมื่อเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจในปพ.ศ. 2540 กลุมของผูลงทุนรายยอยที่ประสบผลขาดทุนจากการลงทุนพากันถอนตัว

จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของผูลงทุนรายยอยในป พ.ศ. 2540 
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ลดลงเหลือเพียง 870 พันลานบาทเมื่อเทียบกับในป พ.ศ. 2539 ที่มีมูลคาการซื้อขายของผูลงทุน

รายยอยสูงถึง 1,380 ลานบาทสงผลใหผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยมีจํานวนลดลงเปนจํานวนมาก 

ตลาดจึงขาดสภาพคลอง หนวยงานกํากับดูแลตลาดทุนจึงมีการกําหนดนโยบายโดยมีวัตถุประสงคให

ตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น โดยอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยสามารถหักกลบคาซื้อขาย

หลักทรัพยในวันเดียวกันของลูกคาแตละรายได (Net  Settlement) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผูลงทุน

สามารถซื้อขายหุนหักกลบกําไรขาดทุนในวันเดียวกันได โดยไมตองใชเงินจํานวนมาก หลักเกณฑ

นี้สามารถสรางสภาพคลองใหกับตลาดหลักทรัพยได และจูงใจใหผูลงทุนกลับเขามาลงทุนแต

ในทางตรงกันขามกลับเปนการสงเสริมพฤติกรรมการซื้อขายหุนแบบเก็งกําไรใหกับผูลงทุน ผูลงทุน

ทั้งรายใหญรายยอยมีพฤติกรรมการลงทุนแบบเก็งกําไร เกิดกลุมผูลงทุนที่ช้ีนําตลาด ราคาซื้อขาย

หลักทรัพยมีความผันผวนขึ้นลงอยางรุนแรงภายในวันเดียว การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยไม

สะทอนปจจัยพื้นฐานที่แทจริง สภาพการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยขาดเสถียรภาพ เมื่อเกิด

ปญหาการขาดเสถียรภาพในตลาดทุนอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอย  

หนวยงานกํากับดูแลจึงดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูลงทุนอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แกปญหาและเสริมสรางเสถียรภาพในตลาดทุนอีกครั้งในป พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงคในการ

เพิ่มจํานวนผูลงทุนสถาบันที่ ณ ขณะนั้นมีพฤติกรรมการลงทุนระยะยาว ใชปจจัยพื้นฐานในการ

ตัดสินใจ เพื่อหวังใหเปนกลุมที่ชวยสรางเสถียรภาพในตลาดทุน ผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายใน

ครั้งนี้สงผลใหสัดสวนของผูลงทุนสถาบันสูงขึ้นในขณะที่สัดสวนผูลงทุนรายยอยเริ่มลดลง ณ เดือน

มิถุนายน 2550 ผูลงทุนรายยอยมีสัดสวนประมาณรอยละ 46  (ลดลงจากรอยละ 54.5 ณ ส้ินป 

2549) สถาบันรอยละ 13 ผูลงทุนตางประเทศรอยละ 41อยางไรก็ตาม ยังคงปรากฏพฤติกรรมการ

เก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย การลงทุนขาดเสถียรภาพ ปรากฏขาววาผูลงทุนสถาบันลงทุนแบบเก็ง

กําไร ช้ีนําตลาด เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นก็เทขายทํากําไร ทั้งยังปรากฏขาวผูลงทุนตางชาติเทขาย

เมื่อเผชิญกับขาวในทางลบรวมทั้งขาวลือภายในประเทศ ไมวาจะเปนความผันผวนทางการเมือง 

โรคระบาด 

เมื่อพิจารณานโยบายทั้ง 2 นโยบาย ที่ไดยกขึ้นเปนตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเปนนโยบายที่

เกี่ยวของโดยตรงกับผูลงทุนแตในการกําหนดนโยบายแรก มุงหวังเพียงเพื่อสรางสภาพคลองใน

ตลาดทุน โดยขยายฐานผูลงทุนรายยอย โดยไมมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอย ณ 

ขณะนั้นที่นิยมการลงทุนแบบเก็งกําไร ซ้ือเร็ว ขายเร็ว ไมศึกษาปจจัยพื้นฐาน จึงเกิดผลกระทบ

ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน เมื่อมีผูลงทุนรายยอยเพิ่มมากขึ้น การซื้อขายในรูปแบบของการเก็งกําไรเริ่ม

มีมากขึ้น ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยกลับกลายเปนผูเสียเปรียบในการลงทุน ผูลงทุนรายใหญ ผู

ลงทุนสถาบันที่มีเพียงสวนนอยแตมีขอมูลขาวสารมากกวา มีกําลังเงินสูงกวากลับกลายเปนฝาย
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ไดเปรียบในการลงทุน โดยเฉพาะในสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในปจจุบันที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับสภาพการซื้อขายกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่มีกลุมผูซ้ือขายรายใหญรวมทั้งสถาบันเปน

กลุมชี้นําตลาด ราคาซื้อขายหุนในปจจุบันมีความผันผวนและกระจุกตัวอยูในหุนบางตัว การ

เคลื่อนไหวของราคาหุนไมสะทอนปจจัยพื้นฐาน จึงยังเปนขอสงสัยวาผูลงทุนรายยอยยังคงมี

พฤติกรรมการลงทุนเหมือนเดิมหรือไม ความผันผวนและกระจุกตัวของราคาเกิดขึ้นจากพฤติกรรม

การลงทุนของผูลงทุนประเภทใด หรือนโยบายการขยายฐานผูลงทุนสถาบันกลายเปนนโยบายที่

สงเสริมใหผูลงทุนสถาบันเขามาเก็งกําไรในตลาดทุน ทําไมมูลคาการซื้อขายของผูลงทุนรายยอย

จึงลดลง นโยบายของภาครัฐสอดคลองกับพฤติกรรมของผูลงทุนแตละประเภทหรือไม และใน

อนาคตเสถียรภาพของตลาดทุนจะเปนเชนไร ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูลงทุนจึงเปนประโยชน

ทั้งกับผูลงทุน หนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายเพื่อจะไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแล

และพัฒนาที่สอดรับกับพฤติกรรมผูลงทุนเพื่อสรางเสถียรภาพที่ยั่งยืนใหกับตลาดทุนไทย 

 

2.7  นิยามศัพท 
 

2.7.1  ผูลงทุนรายยอย  (Individual Investor)  ผูลงทุนที่บริหารเงินลงทุนดวยตัวเอง  

2.7.2  ผูลงทุนรายใหญ    นิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ     .5 /2552  เรื่อง   

การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทใหหมายถึง

บุคคลธรรมดาที่มีทรัพยสินตั้งแตส่ีสิบลานบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ ไมรวมหนี้สินของบุคคลดังกลาว โดยใน

งานวิจัยฉบับนี้จะกําหนดใหผูลงทุนรายใหญในตลาดทุนหมายถึงผูลงทุนที่มีมูลคาหุนในบัญชี

ต้ังแต 40 ลานบาทขึ้นไป 

2.7.3 ผูลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ตามคําจํากัดความของประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายถึง ผูลงทุนในกลุมตางๆ ดังตอไปนี้  

1)  ธนาคารพาณิชย  

2)  บริษัทเงินทุน  

3)  บริษัทหลักทรัพยที่ซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของตนเองหรือเพื่อการบริหาร 

กองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจฟองซิเอร  

4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
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5)  บริษัทประกันภัย  

6)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม ขอ 9 

7)  ธนาคารแหงประเทศไทย  

8)  สถาบันการเงินระหวางประเทศ  

9)  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

10)  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

11)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

12)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    

13)  กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

14)  นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชี 

ตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป  

15)  นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตามขอ 1 ถึงขอ 14 ถือหุนรวมกันเกินกวา

รอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

16)  ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ 1 ถึง 15 และ  

17)  ผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนตามขอ 1 ถึง ขอ 16 ซ่ึงซื้อหนวยลงทุนตั้งแตสิบลานบาท

ขึ้นไป 

2.7.4 ผูลงทุนตางประเทศ ในงานวิจัยนี้ผูลงทุนตางประเทศหมายถึงผูลงทุนที่มิใชผูลงทุน

ตางประเทศตามนิยามผูลงทุนสถาบัน อีกนัยหนึ่งหมายถึงผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนรายใหญ บริษัท

ที่ไมมีสัญชาติไทย 

2.7.5 หุน  (Stock) หลักทรัพยที่แสดงวาผูถือมีฐานะเปนเจาของบริษัทและมีสิทธิในการ

รับเงินปนผล (ในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะการลงทุนในหุนของผูลงทุนรายใหญ รายยอย 

ตางประเทศและสถาบันเทานั้น) 

2.7.6 บริษัทนายหนาคาหลักทรัพย (B r o k e r) บริษัทไดรับใบอนุญาตในการทําหนาที่เปน 

ตัวกลางซื้อขายหลักทรัพยใหกับลูกคา  (Slatter,1995) 

2.7.7 กําไร/ขาดทุนจากการซื้อขายหุน (Capital Gain/Capital Loss)   กําไรกรณีที่ราคา

ขายหุนสูงกวาราคาซื้อหุน/ขาดทุนกรณีที่ราคาขายต่ํากวาราคาซื้อ 

2.7.8  Debt to Equity Ratio อัตราสวนที่วัดความเขมแข็งทางการเงินของกิจการ (Slatter, 

1995) 

2.7.9  Net Settlement  การที่ผูลงทุนสามารถซื้อและขายหุนเดียวกันภายในวันเดียวกันได  
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เปนการเพิ่มอํานาจซื้อใหผูลงทุน 

2.7.10 การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะหหลักทรัพยโดยเนนที่

ปจจัยดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท รวมถึงฐานะการเงิน ความสามารถดานการตลาด 

(Slatter,1995) 

2.7.11 การวิเคราะหทางเทคนิค (Technical  Analysis) การวิเคราะหหลักทรัพยโดยไม

สนใจปจจัยพื้นฐาน เนนการวิเคราะห พยากรณแนวโนมราคาโดยใชเครื่องมือตาง ๆ (Thomsett, 

1998) 

 

2.8  สรุปการอางอิงทฤษฎีและงานวิจัยที่สนับสนุนการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 

 
ตารางที่ 2.11  สรุปการอางอิงทฤษฎีและงานวิจัยที่สนับสนุนการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 
ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

Lease, Lewellen and Schlabaum 

(1972, 1974, 1977, 1978 )   

Marc R.Reinganum (1981) Nai-

Fu Chen (1983) Lee Sungmoon 

(1990) Fama and Fench (1992) 

Su-Jane Chen  and  D.Jordan 

(1993) Sarath P.Abeysekara and 

Arvind  Mahajan (1994)  

Nagy, Robert A.and 

Obenberger,Robert W. (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยมหภาค 

อัตราดอกเบี้ย/ 

กลุมหลักทรัพยท่ีลงทุน (portfolio)/ 

รายชื่อหลักทรัพยท่ีผูลงทุนถืออยู

เพื่อนํามาคํานวณโดยใชทฤษฎี

ทางการเงินเพื่อหาคาเบตาของ

กลุมหลักทรัพยท่ีผูลงทุนตัดสินใจ 

ลงทุน เพื่อพิสูจนวาผูลงทุนแตละ

กลุมที่เปนหนวยวิเคราะหของ

งานวิจัยนี้มีการตัดสินใจลงทุนโดย

มีการบริหารความเสี่ยงในการ

ลงทุนตามทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ 

บริหารความเสี่ยงหรือไม  

มากนอยเพียงใด 

  

ทฤษฎี CAPM APT  

Valuation Model 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีความตองการ

ถือเงินของเคนส 

Lugkana Worrasinchai (2001) 

ไพบูลย เสรีวิวัฒนา (2526)  

เวสารัช เอื้อมบุญสุข  

วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน และ

เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน (2548) 

 

Hocke (1966) Blume and 

Friend (1978) Most (1980) 
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

ความถี่ของผูลงทุน 

ใชการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ย

เปนปจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

อัตราเงินเฟอ/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราเงินเฟอเปน

ปจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี APT Valuation 

Model 

 

 

 

 

ทฤษฎี APT  

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977  

 

 

Merrikas, Vozikis and Prasd 

(1998) ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  

และ สรร พัวจันทร (2549) 

 

 

 

Hocke (1966) Blume and 

Friend  (1978) Most (1980) 

Valuation Model Pearce and 

Roley (1985) (ตัวแปร policy) 

Merrikas ,Vozikis and Prasad, 

1998 ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  

และ สรร พัวจันทร (2549) 

 อัตราแลกเปล่ียน/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน

เปนปจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุน 

ดัชนีทางเศรษฐกิจ/ 

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

การเปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีทางเศรษฐกิจ 

(GDP GNP CPI  

PPI) เปนปจจัยใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

ราคาน้ํามัน/ความถี่

ท่ีผูลงทุนใชการ

เปลี่ยน แปลงของ

ราคาน้ํามันเปน 

  
ทฤษฎี APT 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

 

 

 

ทฤษฎี APT 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี APT 

  

Hocke (1966) Blume and 

Friend (1978) Most (1980) 

Valuation Model Merrikas, 

Vozikis and Prasd (1998)  

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ สรร 

พัวจันทร (2549) 

 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

 

 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย Nagy (1994) Hasson and 

Tamini, 2007  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

ปจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

ดัชนีราคา

หลักทรัพย/ความถี่ท่ี

ผูลงทุนใชการ

เปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีราคาหักทรัพย

ไทยละตางประเทศ

เปนปจจัยในการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy (1994) Hasson and 

Tamini (2007) 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

 ตัดสินใจลงทุน 

 

ความมั่นคงของ

รัฐบาล/ความถี่ท่ีผู

ลงทุนใชระดับความ

มีเสถียรภาพของ

รัฐบาลเปนปจจัยใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยจุลภาค: 

ปจจัยเชิงปริมาณ 

ราคา/ความถี่ท่ีผู

ลงทุนใชระดับของ

ราคาหุนในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

P/E และ EPS/  

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

คา P/E ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

ปจจัยกําไรตอหุนใน 

    

 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

 

 

 

 

ตลาดหลักทรัพยฯ 

SEC สหรัฐอเมริกา

,1977 

 

 

 

 

ตลาดหลักทรัพยฯ 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977  

 

 

Hocke (1966)  Blume and 

Friend (1978) Most (1980) 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ สรร 

พัวจันทร (2549) 

 

 

 

Hasson and Tamini (2007) 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

Hussien A, Hassan (2007) 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

การตัดสินใจลงทุน 

 

อัตราสวนทาง

การเงิน 

(P/BV D/E ROE 

ROA PEG)/ความถี่

ท่ีผูลงทุนใช

อัตราสวนทาง

การเงินเปนปจจัยใน

การตัดสินใจลงทุน 

  

 

ตลาดหลักทรัพยฯ 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

 

 

 

 

Dwyer and Lynn (1989) 

Hussien A, Hassan (2007) 

 

 

 

  

อัตราเงินปนผล  

ตอบแทน/ ความถี่ท่ี

ผูลงทุนใชอัตราปน

ผลตอบแทนของ

บริษัทจดทะเบียน

เปนปจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

 

 

 

 

 

สภาพคลองในการ

ลงทุน/ความถี่ท่ีผู

ลงทุนใชระดับของ

สภาพคลองเปน

ปจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดหลักทรัพยฯ 

SEC สหรัฐอเมริกา, 

1977  

 

Hocke (1966) Potter (1971) 

Baker and Haslem (1974) 

Hoeke and Potter (1975) 

SEC สหรัฐอเมริกา (1977) 

Blume and Friend (1978) 

Lewellen, Stanley Lease and 

Schlabaum (1978) 

Most (1980) Shefrin and 

Satman (1984) Nagy (1994) 

Ming Dong, Chris Robinson 

and Chris Veld (2004) Brav et 

al., (2003) 

 

Kim (2000) 

  

 

ปจจัยจุลภาค :  
 

 

  

Hebb, Averill and Lopes  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

ปจจัยเชิงคุณภาพ

ของบริษัท 

บรรษัทภิบาลของ

บริษัท/ความถี่ในการ

ใชระดับของ 

บรรษัทภิบาลเปน

ปจจัยสําคัญในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

ความมีช่ือเสียงของ

บริษัท/ความถี่ในการ

ใชระดับความมี

ช่ือเสียงของบริษัท

เปนปจจัยสําคัญใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยจุลภาค : 

ปจจัยเชิงเทคนิค 

ปจจัยเชิงเทคนิคของ

หุน/ความถี่ท่ีผูลงทุน

ใชปจจัยทาง 

เทคนิคของหุนใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

    (2005) Hsiu-Jen Fu (2006)  

บริษัท ทริสเรทติ้งแอนด 

อินฟอรเมช่ันเซอรวิส (2547) 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (2548) 

 

 

 

 

Merrikas, Vozikis and Prasad 

(1998) 

 

 

 

 

 

SEC สหรัฐอเมริกา (1977) 

Edward and Margee (1992) 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ สรร 

พัวจันทร (2549) 

Cheol-Ho Park (2007) 

  

บทวิเคราะหของ

บริษัทหลักทรัพย/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

บทวิเคราะหของ

บริษัทหลักทรัพย 

ในการตัดสินใจ

ลงทุน 

 โครงการสัมภาษณ 

ผูลงทุน ก.ล.ต., 2545 

 

 

 

 

 

 

Gaker and Haslem (1973) 

Beneish (1991) Bjerring et al. 

(1983) Delong (1989) 

Hirst et al,  (1995) 

Daniel, Hirshleifer and Teoh 

(2002)  Schotter (2003) 

Conrad (2004) Moreton  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

      and Zenger อางใน Grandori 

(2004) ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  

และ สรร พัวจันทร (2549) 

  

หนังสือพิมพ/ความถี่

ท่ีผูลงทุนใชบท

วิเคราะหของ

หนังสือพิมพ ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 โครงการสัมภาษณผู

ลงทุน ก.ล.ต., 2545 

 

Gaker and Haslem (1974) 

Blume and Friend (1978) 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ สรร 

พัวจันทร (2549) 

 

วิทยุ/ความถี่ท่ีผู

ลงทุนใชบทวิเคราะห

หุนที่เผยแพรทาง

วิทยุ ในการตัดสินใจ

ลงทุน 

 

 SEC  สหรัฐอเมริกา, 

1977 

โครงการสัมภาษณผู

ลงทุน ก.ล.ต., 2545 

 

Baker and Haslem (1974) 

Blume and Friend (1978) 

Most (1980) 

Mekey (1981) 

Winker and Frasca (1995) 

 

รายงานประจําป/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

รายงานประจําปของ

บริษัท ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

 SEC  สหรัฐอเมริกา, 

1977 โครงการ 

สัมภาษณผูลงทุน 

ก.ล.ต., 2545 

 

Baker and Haslem (1974) 

Blume and Friend (1978) 

Most (1980) Mekey (1981) 

Winker and Frasca (1995) 

 

คอมพิวเตอร 

อินเตอรเน็ต/ความถี่

ท่ีผูลงทุนใชขอมูล

เกี่ยวกับหลักทรัพยท่ี

เผยแพรผาน

อินเตอรเนต ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

 โครงการสัมภาษณผู

ลงทุน ก.ล.ต., 2545 

Lim (1996) Zorn (1966) 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ สรร 

พัวจันทร (2549) Hasson (2007) 

 

ขอมูลขาวสารจาก

หนวยงานที่ทําหนาที่ 

 โครงการสัมภาษณผู

ลงทุน ก.ล.ต., 2545 

 

Merrikas, Vozikis and Prasad 

(1998)  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

 กํากับดูแลตลาดทุน/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

ขอมูลขาวสารจาก

หนวยงานที่ทําหนาที่

กํากับดูแลตลาดทุน 

ไดแก ตลาด

หลักทรัพย และ 

ก.ล.ต. ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

     

นโยบายที่เกี่ยวของ

กับการกํากับดูแล

และพัฒนาตลาด

ทุน/  ความถี่ท่ีผู

ลงทุนใชขอมูล

ขาวสารจาก

หนวยงานที่ทําหนาที่

กํากับดูแล ไดแก 

ตลาดหลักทรัพย 

และ ก.ล.ต. ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 โครงการสัมภาษณผู

ลงทุน ก.ล.ต., 2545 

Pearce and Roley (1985) 

Merrikas, Vozikis and Prasd 

(1998)  

Bernanke and Kuttner (2005) 

Baker and Wurgler (2006, 

2007) Brown and Cliff (2005) 

Kumar and Lee (2006) Chen 

(2007) Basistha and Kurov 

(2008) 

Kurov (2009) 

ปจจัยดานสังคม :

กลุมอางอิง 

ครอบครัว/ญาติ/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

ขอมูลขาวสารจาก

หนวยงานที่ทําหนาที่

กํากับดูแล ไดแก 

ตลาดหลักทรัพย 

และ ก.ล.ต. ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

 SEC  สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

Hawkins and others (1988) 

Shiller and Pound (1989) 

Merrikas, Vozikis and Prasd 

(1998)  

Hussan (2007) 
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
  

ตัวแปรอิสระ/ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวแปรตาม/ 

นิยามเชิงปฏิบัติ 

ทฤษฎี/งานวิจัย นักวิชาการที่อางอิง 

ผูลงทุนรายใหญ 

สถาบัน ผูลงทุน

ตางประเทศ/ความถี่

ท่ีผูลงทุนใชขอมูล

ขาวสารจากผูลงทุน

รายใหญ สถาบัน ผู

ลงทุนตางประเทศ 

ในการตัดสินใจ

ลงทุน 

 

 SEC  สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

Lease, Lewellen  and  

Schlarbaum (1972, 1974, 

1977, 1978) Bannerjee (1992) 

Stein and Scharfstein (1990) 

Lakonishok and Sheifer Vishny 

(1992) Lakonishok ,et al, 

(1992) Maug and Naik, (1996) 

Shiller (2000) สรสิทธิ์ วรรณ

ประเสริฐ (2543) ชนัธฌา ศิวโมก

ษธรรม  สรร พัวจันทร (2549) 

  

เพื่อนรวมงาน/

ความถี่ท่ี 

ผูลงทุนใชขอมูล

ขาวสารจากเพื่อน

รวมงาน ในการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

 SEC  สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

Hawkins and others (1988) 

Shiller and Pound (1989) 

Merrikas, Vozikis and Prasad 

(1998)  Hussan,2007 

 

เจาหนาที่การตลาด/

ความถี่ท่ีผูลงทุนใช

ขอมูลขาวสารจาก

เจาหนาที่การตลาด 

 SEC  สหรัฐอเมริกา, 

1977 

 

Lease,  Lewellen  and  

Schlarbaum (1972, 1974, 

1977, 1978) Nagy (1994) 

Pradeep (2007) Hussan 

(2007) 
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บทท่ี 3 

 

การศึกษาเชิงคุณภาพ: ระเบียบวิธีและผลการศึกษา 
 

3.1  บทนํา 
 

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่ผู

ลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนํามาประกอบ

กับขอมูลเชิงทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งไดสํารวจวรรณกรรม

มาแลวในบทที่ 2 เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนากรอบแนวคิดที่มีความชัดเจนสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูลงทุนไทยในปจจุบัน และประการสําคัญเปนประโยชนในการจัดทําแบบสอบถาม

เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่สุมจากกลุมประชากรตามระเบียบวิธีวิจัยตอไป สําหรับ

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ไดทําการเก็บขอมูลกอนการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  โดยทําการ

สัมภาษณเชิงลึก  (In Depth Interview) และผูลงทุนรายใหญที่มีประสบการณลงทุนเกิดกวา 20 ป 

ที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน ผูลงทุนรายยอยที่ไมประสบความสําเร็จในการลงทุน และ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับผูลงทุนในตลาดทุนไทย และศึกษาประวัติชีวิตบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ 

(Key Informants) ในการลงทุน โดยศึกษาประวัติชีวิตและประสบการณลงทุนของผูลงทุนไทยที่มี

อิทธิพลในการชี้นําตลาด  

 

3.2  คําถามการวิจัย 
 

 ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไดต้ัง

คําถามในการวิจัย ดังนี้ 1) ปจจัยพื้นฐานของผูลงทุนหรือผูที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุน 2) ประสบการณ

ในการลงทุนหรือประสบการณในการรับผิดชอบดูแลผูลงทุน พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนที่

รับผิดชอบ 3) ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยในปจจุบัน 4) ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย 5) กลยุทธในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
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3.3  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
  
 ในการศึกษาเชิงคุณภาพจะทํากอนการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  โดยจะทําการสัมภาษณ

เชิงลึก  (In Depth Interview) และศึกษาประวัติชีวิตบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ   (Key  Informants) 

ในการลงทุน มีอิทธิพลในการชี้นําตลาด โดยจะเลือกตัวอยางที่ชวยใหเขาถึงพฤติกรรมการลงทุน

ของผูลงทุนไทยอยางแทจริง โดยไมเจาะจงเลือกเฉพาะผูที่เปนตัวแทนของกลุมตัวอยางที่จะทําการ

วิจัยในเชิงปริมาณ แตจะเลือกตัวอยางที่มีลักษณะพิเศษสุดขั้ว หมายถึงผูลงทุนที่ประสบ

ความสําเร็จมากกวาผูลงทุนรายอื่น ผูลงทุนที่ลงทุนมานานแตไมประสบความสําเร็จในการลงทุน 

รวมทั้งเลือกตัวอยางบุคคลากรที่มีภาระหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลผูลงทุน ในฐานะเจาหนาที่

การตลาดผูดูแลผูลงทุนรายใหญ รายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนตางประเทศ ผูบริหารบริษัท

หลักทรัพยที่ดูแลบัญชีซ้ือขายหุน (Proprietary  Trading) ของบริษัทหลักทรัพย รวมถึงศึกษา

ประวัติชีวิตของผูลงทุนรายใหญที่เปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยไทย หลังจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะชวยใหสามารถตอบคําถามการวิจัย

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย  ไดอยางชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดย

ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลในบริบทของการลงทุนในประเทศไทยซึ่งอาจจะมีสวนที่เพิ่มเติมหรือ

แตกตางจากขอมูลที่ไดรับจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงจะไดนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนากรอบ

แนวคิดที่ไดจัดทําในเบื้องตนจากการทบทวนวรรณกรรมอีกครั้ง และจัดทําแบบสอบถามเพื่อทํา

การวิจัยเชิงปริมาณตอไป  

 

3.3.1  การเลือกตัวอยาง 

            ในการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุน จะเลือกตัวอยางที่ชวยใหเขาถึงพฤติกรรมการลงทุนของผู

ลงทุนไทยอยางแทจริง ทั้งในสวนของผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนในระยะเวลาอันสั้น 

ผูลงทุนที่ลงทุนมาเปนระยะเวลานานแตไมประสบความสําเร็จในการลงทุน จาหนาที่การตลาด

ระดับบริหารผูดูแลผูลงทุนรายใหญ รายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนตางประเทศ และ

ผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยที่ดูแลบัญชีซ้ือขายหุน (Proprietary Trading) ของบริษัทหลักทรัพย  

 

3.3.2  กลุมตัวอยางผูลงทุน 

กลุมตัวอยางผูลงทุนรายใหญและรายยอย 1) ผูถือหุนรายใหญรายที่ 1  2) ผูลงทุนรายใหญ

รายที่ 2 3) ผูลงทุนรายใหญที่มีประสบการณในการลงทุนมากกวา 20 ป และประสบความสําเร็จใน

การลงทุน 
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ทั้งนี้ ผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 และ 2 ประสบความสําเร็จในการลงทุนทั้งที่อายุยังนอยและมี

ประสบการณไมถึง 20 ป และไดรับรางวัลผูถือหุนคุณภาพจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด โดยในกระบวนการคัดเลือกผูถือหุนคุณภาพนี้ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธจะคัดเลือกรายชื่อผูถือหุมที่มีคุณสมบัติรักษาสิทธิใน

ฐานะผูลงทุน ที่มีสวนเปนเจาของบริษัท ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการและผูบริหารอยาง

สม่ําเสมอ มีความรูเกี่ยวกับบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนอยางดี ถามคําถามในที่ประชุมผูถือ

อยางตรงประเด็นและเปนคําถามที่เปนประโยชนตอผูถือหุนรายทุกราย รวมถึงมีการให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับบริษัท และบริษัทดําเนินการตามขอเสนอแนะ รวมถึงให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูถือหุนทั้งหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจลงทุน อีกทั้งเปน

ผูมีบทบาทสําคัญในการปกครองสิทธิของผูถือหุน โดยเฉพาะเมื่อพบวาบริษัทมีประเด็นผิดปกติ 

 

3.3.3  กลุมตัวอยางผูดูแลรับผิดชอบผูลงทุนสถาบันในประเทศและตางประเทศ 

1) ผูอํานวยการฝายบริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งรับผิดชอบดานการบริหารเงินลงทุน

ของบริษัทหลักทรัพย ในฐานะผูเชี่ยวชาญ : ตัวแทนผูลงทุนสถาบันในประเทศ 2) ผูชวยผูจัดการ

ฝายการตลาด ผูลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง ในฐานะผูเชี่ยวชาญ รับผิดชอบดูแลผู

ลงทุนสถาบันไทย 3) Head of  Equity  Sales   บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง ในฐานะผูเชี่ยวชาญ 

ปจจุบันรับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศ 4)  Senior Manager, Equity Sales บริษัท

หลักทรัพยแหงหนึ่ง ในฐานะผูเชี่ยวชาญ ปจจุบันรับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันไทย และสถาบัน

ตางประเทศ 

  

   3.3.4  กลุมตัวอยางผูดูแลรับผิดชอบผูลงทุนไทย 1) ผูใหสัมภาษณ (ไมระบุนาม) 

Assistant Vice President Securities Dealing  บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง ในฐานะผูเชี่ยวชาญ 

ผูดูแลผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย และผูลงทุนตางประเทศ 2) ผูอํานวยการอาวุโส Privilege 

Client Advisory บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งในฐานะผูเชี่ยวชาญ : ผูดูแลผูลงทุนรายใหญวงเงินสูงสุด 

400 ลานบาท 

 

3.3.5  กลุมตัวอยางผูลงทุนรายใหญ 1) นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล (ปูเสี่ย) 2) นาย

สมเกียรติ วงศคุณทรัพย (เสี่ยแตงโม)  3)   ทันตแพทยยรรยง พันธวงศกลอม    )หมอยง (  4) นาย

วิชัย วชิรพงศ (เสี่ยยักษ) 5) นายวัชระ แกวสวาง )เสี่ยปอง(  6) ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร  
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           3.3.6  ตัวอยางคําถามผูลงทุน 1) ปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน 2) ประสบการณการลงทุน

ในหลักทรัพย  3) ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย 4) ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน 5) 

ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 

ในการคัดเลือกลุมตัวอยางเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 และรายที่ 2 

ไดเลือกกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูลงทุนที่ไดรับรางวัลผูถือหุนคุณภาพจากบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยในกระบวนการคัดเลือกผูถือหุนคุณภาพนี้ สมาคมสงเสริมผู

ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธจะคัดเลือกรายชื่อผูถือหุนที่มี

คุณสมบัติรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน ที่มีสวนเปนเจาของบริษัท ติดตามการบริหารงานของ

คณะกรรมการและผูบริหารอยางสม่ําเสมอ มีความรูเกี่ยวกับบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปน

อยางดี ถามคําถามในที่ประชุมผูถือหุนอยางตรงประเด็นและเปนคําถามที่เปนประโยชนตอผูถือ

หุนทุกราย รวมถึงมีการใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับบริษัท และบริษัทดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะ รวมถึงใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูถือหุนทั้งหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการ

ตัดสินใจลงทุน อีกทั้งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการปกปองสิทธิของผูถือหุน โดยเฉพาะเมื่อพบวา

บริษัทมีประเด็นผิดปกติ เพื่อใหผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลงคะแนนเสียง

ใหกับผูถือหุน นอกจากนี้  บุคคลทั้งสองที่เปนกลุมตัวอยางของผูลงทุนยังเปนผูลงทุนอาชีพที่ลงทุน

มาในระยะเวลาไมนานแตไดรับการยอมรับจากผูลงทุนทั่วไปในตลาดทุนไทยในฐานะที่เปน

ตนแบบของผูลงทุนคุณภาพ (Value  Investor) ที่สามารถสรางผลตอบแทนจากการซื้อขายหุนได

สูงถึงแมจะมีประสบการณลงทุนเพียงไมกี่ปภายใตการลงทุนแบบเนนคุณคา  และตัวอยางที่เปน

ตัวแทนของผูลงทุนทั่วไปที่ลงทุนมานานแตไมประสบความสําเร็จในการลงทุนเพื่อเปนกลุม

ตัวอยางเปรียบเทียบ   เพื่อคนหาวาปจจัยใดที่ทําใหผูลงทุนไมประสบความสําเร็จในการลงทุน 

และผูลงทุนรายใหญที่มีประสบการณในการลงทุนมากกวา 20 ป ซ่ึงในป 2552 ใหสัมภาษณวา

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึงรอยละ 1,000 เปนตัวอยางของผูลงทุนที่มีวินัยในการลงทุน

และประสบความสําเร็จในการลงทุน  

กลุมตัวอยางเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนไดเลือกที่จะสัมภาษณเจาหนาที่

การตลาดที่ดํารงตําแหนงในระดับบริหาร ที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป เพื่อจะได

เปนตัวแทนของผูที่มีประสบการณในการรับผิดชอบผูลงทุน โดยเลือกที่จะสัมภาษณผูอํานวยการ

ฝายบริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งรับผิดชอบดานการบริหารเงินลงทุนของบริษัท

หลักทรัพย (Proprietary  Port) เพื่อจะไดรับทราบแนวทางการลงทุน ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจ

ลงทุนของบริษัทหลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยสูง สัมภาษณผูชวยผูจัดการฝาย
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การตลาด ผูลงทุนสถาบันไทย Head of  Equity  Sales   รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศ 

และผูรับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศและผูลงทุนสถาบันไทย เจาหนาที่การตลาดระดับ

บริหารที่มีประสบการณในการรับผิดชอบดูแลลูกคาไทยมากกวา 15 ป และผูบริหารบริษัท

หลักทรัพย ที่มีประสบการณในการวิเคราะหหลักทรัพย ปจจุบันรับผิดชอบดูแลลูกคารายใหญ เพื่อ

จะไดรับทราบถึงวิธีการในการดูแลลูกคา แนวทางการลงทุนรวมถึงปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน

ของผูลงทุนสถาบันตางประเทศ ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนรายใหญจากบุคคลที่อยูใกลชิดลูกคา

มากที่สุด 

ทั้งนี้ ในการสัมภาษณผูรับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศและผูลงทุนสถาบันไทย

ไดทําการสัมภาษณในเดือนมิถุนายน 2553 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ผานพนจากวิกฤติการณทาง

การเมืองแลวเนื่องจากประสงคจะรับทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนสถาบันไทยและ

สถาบันตางประเทศในชวงกอนวิกฤติทางการเมืองในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม พ.ศ.2553 

และหลังวิกฤติทางการเมืองในชวงเดือนมิถุนายน 2553 วามีพฤติกรรมในการลงทุนอยางใด เหตุ

ใดจึงปรากฏวาผูลงทุนตางประเทศมีการลงทุนอยางตอเนื่องในชวงที่มีการชุมนุมทางการเมือง แต

กลับมีการถอนเงินลงทุนในชวงเหตุการณเผาอาคารเซ็นทรัลเวิลดและกลับเขามาลงทุนตอภายใน

เวลาไมนาน เพื่อเปนขอมูลในการอภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนที่เปนที่ยอมรับในกลุมของผูลงทุนไทยวาเปนผูลงทุนราย

ใหญที่ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมากในการศึกษานี้เลือกที่จะศึกษาประวัติชีวิตของนาย

สมพงษ ชลคดีดํารงกุล  หรือชื่อที่รูจักกันทั่วไปวา “เสี่ยปู” เนื่องจากเปนผูลงทุนรายใหญที่ในอดีตมี

พฤติกรรมการซื้อขายแบบเก็งกําไรสงผลใหไดรับผลกําไรจากการลงทุนสูงมากโดยเริมการลงทุน

จากหลักแสนบาทจนไดรับผลกําไรเปนหลักรอยลานบาท แตในปจจุบันกลับมาลงทุนในหุนที่มี

ปจจัยพื้นฐานดี  นายสมเกียรติ วงศคุณทรัพย  หรือเสี่ยแตงโมซึ่งมีพฤติกรรมการลงทุนแบบเก็ง

กําไรเชนเดียวกับเสี่ยปูแตปจจุบันเลือกลงทุนในหุนที่มีมูลคาการตลาดสูงเพื่อลดความเสี่ยงจาก

การผันผวนของราคาหุน ทันตแพทยยรรยง พันธุวงศกลอมหรือหมอยงซึ่งมีพฤติกรรมซื้อขายหุน

ตามกระแสแตตองศึกษาขอมูลของหุนกอนตัดสินใจลงทุน นายวิชัย วชิรพงศหรือเสี่ยยักษที่ซ้ือขาย

หุนตามกระแสเชนเดียวกับหมอยงรวมถึงซื้อตามแนวโนมตลาดและใชปจจัยพื้นฐานรวมกับปจจัย

เชิงเทคนิคในการตัดสินใจซื้อขายหุน นายวัชระ แกวสวาง ผูลงทุนรายใหญที่ไมมีรูปแบบการลงทุน

เฉพาะตัวแตเนนการปรับการลงทุนตามสถานการณและเชื่อในการใชปจจัยทางเทคนิคในการ

ตัดสินใจลงทุน และศึกษาประวัติชีวิตของ  ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากรที่กอนวิกฤติเศรษฐกิจในป 

พ.ศ.2540 เคยเปนนักลงทุนเก็งกําไรตามสภาวะตลาดปจจุบันเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองวาเปน
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ตนแบบของ นักลงทุนประเภทเนนคุณคาในตัวหุน (Value  Investor) เพื่อจะไดนําขอมูลจาก

การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญมาใชในการปรับปรุงกรอบแนวคิดละอภิปรายผลการศึกษา

ตอไป 

 

3.4  บทวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุน 
  

 3.4.1   ประสบการณในการลงทุน 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูถือหุนคุณภาพป พ.ศ.2550 และ ผูถือหุนคุณภาพ ปพ.ศ.2551 

และศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุน ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร ซ่ึงเปนตนแบบของนักลงทุนแบบเนน

คุณคา (Value Investor) พบวาผูลงทุนทั้ง 3 รายประสบความสําเร็จ ไดรับผลกําไรจากการซื้อขาย

หุนสูงมาก จากการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนแบบเนนคุณคา โดย ดร.นิเวศนเปนบุคคลแรกใน

ประเทศไทยที่ประกาศตัววาเปนนักลงทุนแบบเนนคุณคา และประสบความสําเร็จอยางสูงจากการ

ลงทุนจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในกลุมของผูลงทุนผูถือหุนคุณภาพ ป พ.ศ.2550 ไดแรงบันดาลใจ

ในการลงทุนจากการอานหนังสือ “ตีแตก” ที่เขียนโดยดร.นิเวศน ในขณะที่ผูถือหุนคุณภาพ ป พ.ศ.

2551  รูจักการลงทุนแบบเนนคุณคาจากการเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุน ตอนเรียน

ผมชอบ   Value Investor มากที่สุด เพราะมีตัวอยางของคนที่ประสบความสําเร็จจากการลงทุน

ดวยวิธีนี้ จากจุดนี้ ผมจึงตัดสินใจลงทุนและเลือกที่จะลงทุนอยาง Value Investor  

จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาการลงทุนแบบเนนคุณคามีลักษณะสําคัญคือ ในการที่จะ

ตัดสินใจซื้อหุนใหคิดวากําลังจะเปนเจาของธุรกิจ  จึงตองวิเคราะหใหรูวาธุรกิจที่จะเปนเจาของทํา

ธุรกิจอะไร ฐานะการเงินเปนอยางไร  ธุรกิจจะมีการเติบโตหรือไม  ประการสําคัญผูบริหารตองมี

ความนาเชื่อถือ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 และรายที่ 2 พบวาในการลงทุน

แบบเนนคุณคา ผูลงทุนจะตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลของหุนที่จะเลือกลงทุนอยางละเอียด 

โดยศึกษาขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป หนังสือชี้ชวน งบการเงินในเชิงลึก รวมถึงให

ความสําคัญกับปจจัยมหภาคที่เกี่ยวของกับหุนที่จะเลือกลงทุน อาทิ ถาเปนหุนกลุมพลังงาน 

จะตองติดตามแนวโนมและทิศทางในตลาดตางประเทศ นโยบายของทางการที่เกี่ยวของ เพื่อให

รับทราบถึงขอมูลของบริษัทที่จะเลือกลงทุนในทุกแงมุม การลงทุนที่ประสบความสําเร็จจึงตอง

อุทิศและทุมเทเวลาในการศึกษาขอมูลเพื่อประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนที่จะเลือกลงทุนวายังคง

เปนหุนที่มูลคาที่แทจริงต่ํากวาราคาตลาด และอดทนในการถือครองหุนในระยะเวลาเปนเดือนหรือ

เปนปเพื่อรอการขายในราคาที่เหมาะสม ในการตัดสินใจซื้อขายจะทําก็ตอเมื่อมีสวนตางระหวาง

มูลคาที่แทจริงกับราคาหุนในตลาด ถาราคาหุนในตลาดต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาก  โอกาสที่จะ



 
 

 
 

90 

กําไรก็จะสูงและโอกาสที่จะขาดทุนก็จะนอย  หรือมีคาเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) สูง 

หลักการสําคัญที่ทําใหการลงทุนแบบเนนคุณคาประสบความสําเร็จคือการคนหาใหพบวาหุนใดที่

มีราคาต่ํากวามูลคามาก ๆ และซื้อเก็บไวจนกวาราคาตลาดจะสะทอนมูลคาของหุนที่แทจริงจึง

ขาย ดังนั้น หุนที่ผูลงทุนประเภทนี้เลือกลงทุนจึงไมใชหุนที่เปนที่นิยม ไมไดเปนหุนของบริษัทที่มี

ช่ือเสียง แตเปนหุนที่ไดรับการประเมินมูลคาแลววามีมูลคาที่แทจริงต่ํากวามูลคาตลาดมาก 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกพบวาผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 และรายที่ 2 และผูลงทุนรายใหญ

รายที่ 3 เปนผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน ไดรับผลตอบแทนจากการซื้อขายหุนใน

ตลาดหลักทรัพยสูงมาก กรณีผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 และรายที่ 2 ประสบความสําเร็จในการ

ลงทุนโดยเลือกใชแนวทางการลงทุนในลักษณะของการลงทุนแบบเนนคุณคา (Value  Investor) 

โดยประเมินมูลคาที่เหมาะสมของหุนที่เหมาะสมกอนการตัดสินใจลงทุน และถือครองหุนในระยะ

ยาว โดยผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 ถือหุนไมตํ่ากวา 6 เดือนแตไมถือเกิน 1 ป และใหความเห็นใน

การลงทุนวา “การ  Valuation คือการประเมินมูลคาที่เหมาะสมวาราคานี้ถูกหรือแพง เพราะไมมี

ประโยชนถาเราซื้อของแพงแมวาจะเปนหุนที่ดี  เพราะเราจะไมไดกําไรเผลอ ๆ อาจจะขาดทุนได

งาย ๆ เคล็ดลับการเลนหุน  เราตองรูราคาที่เหมาะสมของหุน ไมใชรูแควาหุนดีหรือไมดี  ของดีก็ทํา

ใหเราขาดทุนไดงายๆ และของไมดีก็อาจจะทํากําไรใหเราไดเชนกัน” ในขณะที่ผูลงทุนรายใหญใช

ประสบการณในการลงทุนมากกวา 20 ป จน ณ วันสัมภาษณไดกําไรจากการลงทุนสูงกวา 

1,000% ในการลงทุนจะใชการประเมินราคาหุนกอนตัดสินใจลงทุนและถือครองหุนระยะยาวจน

ราคาตลาดสะทอนมูลคาที่แทจริงจึงตัดสินใจขาย เชนเดียวกับผูลงทุนรายใหญรายที่ 1 และรายที่ 2 

จากการสัมภาษณมีขอสังเกตวาหุนที่ผูลงทุนรายที่ 1 และผูลงทุนรายใหญที่มีประสบการณในการ

ลงทุนมากกวา 20 ปถือครองอยูเปนหุนเดียวกัน คือ STPI ซ่ึงเปนหุนที่ไมเปนที่รูจักของผูลงทุน

ทั่วไป แตผูลงทุนทั้งสองทานเลือกที่จะซื้อและถือครองหุนนี้มานานโดยใชวิธีประเมินมูลคาหุน

กอนที่จะตัดสินใจลงทุนจนประสบความสําเร็จไดผลกําไรที่สูงมากจากการลงทุน ในขณะที่จาก

การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญพบวานายสมพงษหรือเสี่ยปูซ่ึงเปนอดีตนักลงทุนแบบเก็ง

กําไรเปนอีกบุคคลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จจากการเลือกลงทุนในหุนที่มีคุณคา โดยใหคํานิยามไววา 

“หุนที่มีคุณคา คือ หุนที่มีกําไรเจริญเติบโตเปน Growth  Stock” ปจจุบันเสี่ยปูเลือกลงทุนในหุน

ปจจัยพื้นฐาน “บริษัทไหนที่มีคุณสมบัติ พื้นฐานดี ปนผลสูงตอใหตลาดหุนแยจนกระทบราคาหุน

แตอีกไมนานราคาก็จะดีดกลับขึ้นมา ผมเชื่ออยางนั้น และยิ่งหุนดีราคาตกก็ยิ่งนาซื้อ" การเลือก

ลงทุนในหุนที่มีคุณคาและถือครองหุนในระยะยาวสงผลใหเสี่ยปูเปนผูลงทุนรายใหญที่ประสบ

ความสําเร็จในการลงทุนอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
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นายสมเกียรติ วงศคุณทรัพย  หรือเสี่ยแตงโมเปนผูลงทุนรายใหญอีกรายหนึ่งซึ่งมี

พฤติกรรมการลงทุนแบบเก็งกําไรเชนเดียวกับเสี่ยปูแตปจจุบันเลือกลงทุนในหุนที่มีมูลคา

การตลาดสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุน โดยเฉพาะในหุนกลุมพลังงาน ซ่ึงเปน

หุนที่ทําใหเสี่ยแตงโมมีกําไรมากที่สุด ทันตแพทยยรรยง พันธุวงศกลอมหรือหมอยงมีพฤติกรรมซื้อ

ขายหุนตามกระแสเหมือนพฤติกรรมการซื้อขายหุนของผูลงทุนรายยอยทั่วไป แตในการซื้อขายหุน

ตามกระแสของหมอยงจะใชเวลาในการศึกษาขอมูลของหุนกอนตัดสินใจลงทุนจึงเปนตัวอยาง

หนึ่งของผูลงทุนที่ซ้ือขายหุนตามกระแสแตประสบความสําเร็จในการลงทุน  นายวิชัย วชิรพงศหรือ

เสี่ยยักษเปนอีกตัวอยางหนึ่งของผูลงทุนที่ซ้ือขายหุนตามกระแสและประสบความสําเร็จโดยในการ

ตัดสินใจซื้อขายหุนจะใชปจจัยพื้นฐานรวมกับปจจัยเชิงเทคนิคในการตัดสินใจ นายวัชระ แกวสวาง   

ผูลงทุนรายใหญที่ไมมีรูปแบบการลงทุนเฉพาะตัวแตเนนการปรับการลงทุนตามสถานการณและ

เชื่อในการใชปจจัยทางเทคนิคในการตัดสินใจลงทุน และจากการศึกษาประวัติชีวิตของ ดร.นิเวศน 

เหมวชิรวรากรที่กอนวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 เคยเปนนักลงทุนเก็งกําไรตามสภาวะตลาด

ปจจุบันเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองวาเปนตนแบบของ นักลงทุนประเภทเนนคุณคาในตัวหุน 

(Value Investor) 

 ในขณะที่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการลงทุนของตัวแทนของผูลงทุนรายยอยที่ไมประสบ

ความสําเร็จในการลงทุน  เลาใหฟงถึงประสบการณในการลงทุนวา “เพิ่งจะมาประสบความสําเร็จ

ไดกําไรมาบางเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา" ปญหาสําคัญที่ทําใหไมประสบความสําเร็จในการลงทุนใน 13 

ปที่ผานมาเนื่องจากการไมมีเวลาในการติดตามขอมูลขาวสาร ในการลงทุนที่ผานมาก็ไมไดดูแล 

ไมไดใสใจ ฝากเงินเพื่อนใหลงทุนให” ปจจุบันยังคงมีหุนอยูในบัญชีซ้ือขายสูงถึง 15 ตัว หุนบางตัว

ก็ติดคางในบัญชีมาแลว 5-6 ป โดยเลาใหฟงวาตัวเองมีพฤติกรรมในการลงทุนเหมือนนักลงทุน

ทั่วไปคือ “ ไมขายไมขาดทุน” ก็เลยติดหุนนาน ” สาเหตุสําคัญที่ทําใหไมประสบความสําเร็จในการ

ลงทุนเนื่องจาก “ที่ผานมาที่ไมเคยไดกําไรเพราะไมมีขอมูล ชอบซื้อเวลาที่เห็นหุนตัวไหนขึ้นแรงแรง

ก็ตามเขาไปซื้อกับเขา หุนตัวเล็กตัวนอยกระจอกงอกงอยก็ซ้ือเพราะเห็นวาวันเดียวก็ไดกําไรเปนแสน 

พอขายตามเขาไมทันก็ติด“ จากตัวอยางพฤติกรรมในการลงทุนของผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จ

อยางสูงในการลงทุนเปรียบเทียบกับผูลงทุนที่ไมประสบความสําเร็จในการลงทุน จะเห็นไดอยาง

ชัดเจนวาผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน จะตองเปนผูลงทุนที่อุทิศทุมเทเวลาใน

การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับหุนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาขอมูลทั้งในดานของปจจัยมหภาค 

ปจจัยจุลภาค ปจจัยเชิงเทคนิคกอนที่จะตัดสินใจลงทุน และผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการ

ลงทุนทุกรายจะตองผานประสบการณในการลงทุนที่ผิดพลาดแตตองเปนบุคคลที่นําความ



 
 

 
 

92 

ผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงพัฒนาการลงทุนของตนเอง โดยใหเวลาในการศึกษาขอมูลของหุนที่จะ

เลือกลงทุน และตัดสินใจลงทุนดวยตัวเอง โดยไมพึ่งพาความคิดของบุคคลอื่นจึงจะเปนผูลงทุนที่

ประสบความสําเร็จในการลงทุนอยางแทจริง 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนจากการสัมภาษณเชิงลึกและ

ศึกษาประวิติชีวิตผูลงทุน ไดแบงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนเปน  4 ปจจัย ไดแก ปจจัยมหภาค

ดานเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยจุลภาคแบงเปน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิง

ปริมาณ ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพ และปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดาน

ขอมูลขาวสารและปจจัยดานสังคม จําแนกตามขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุน 

การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ และการสัมภาษณเชิงลึกผูรับผิดชอบดูแลผูลงทุนรายใหญ 

ผูลงทุนสถาบันในประเทศและผูลงทุนสถาบันตางประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 3.1  3.2 และ 

3.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.1  ปจจัยที่ผูลงทุนจากการสัมภาษณเชิงลึกใชในการตัดสินใจลงทุน 

 
ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุน 

ปจจัยมหภาค ปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ ปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูลขาวสาร กลยุทธการซื้อขาย 

ผูลงทุนรายใหญ 

รายที่ 1 

ถือหุน 6 เดือน-1 ป 

แนวโนมธุรกิจและ

แนวโนมวัฏจักรธุรกิจ 

ศึกษางบการเงินเพื่อ

ประเมินมูลคาหุน  

P/E P/BV ROE ROA  

PEG 

ธุรกิจเขาใจงาย ไมซับซอน มี

ความสามารถในการแขงขันสูง 

บริษัทมีชื่อเสียง  จดทะเบียนใน

ตลาดมานานพอสมควร 

ผูบริหารมีความรู ความ 

สามารถ บริษัทมีชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับ และมีบรรษัทภิบาล 

เสนแนวโนม (trend 

line) และแผนภูมิ

แบบเสน (line 

chart) 

ขาวหุน กรุงเทพธุรกิจ 

ไทยรัฐ เดลินิวส 

เว็บไซด  ก.ล.ต.  ตลาด

หลักทรัพย    

งบการเงิน แบบแสดง

รายการขอมูล(56-1)  

เขาประชุมผูถือหุน 

ลงทุนในหุนวัฏจักรและหุนที่

มีอัตราเติบโตสูง 

ซื้อหุนเมื่อราคาต่ํากวา

พ้ืนฐาน (under value)  

ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของ

หุนเปลี่ยนและขายเมื่อราคา

สูงกวาพื้นฐาน (overvalue)  

ผูลงทุนรายใหญ 

รายที่ 2 

ถือหุน 6 เดือน-1 ป 

พิจารณาภาพรวมของ

ปจจัยมหภาค 

ศึกษางบการเงินเพื่อ

ประเมินมูลคาหุน  

P/E ROE  

หุนที่อยูในอุตสาหกรรมที่ดี มี

ความสามารถในการแขงขันสูง 

มีผูบริหารที่ดีมีความรู ความ 

สามารถ 

ไมใชปจจัยเทคนิค โพสตทูเดย ทันหุน 

“opportunity day” 

เขาประชุมผูถือหุน 

ซื้อหุนโดยดูปจจัยเชิง

คุณภาพ และราคา  

ขายเมื่อราคาหุนเกินมูลคา 

เจอหุนตัวใหมที่ดีกวา ขาย

เมื่อรูตัววาคิดผิด ขายเมื่อถือ

ตอแลวไมสบายใจ 

ผูลงทุนรายใหญ 

ที่มีประสบการณ

ลงทุนมากกวา 20 ป 

ถือหุน 9 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามัน 

 

 

กําไรตอหุน ปนผล  

P/BV D/E ROE ROA  

สภาพคลอง 

บริษัทเปนที่รูจัก ความสามารถ

ในการแขงขันสูง ซื้อขายใน

ตลาดมานาน ลงทุนในหุนที่มี

คะแนนบรรษัทภิบาลสูง 

ผูบริหารมีความรู ซื่อสัตยสุจริต 

แผนภูมิแทง  

เสนคาเฉลี่ย และ 

RSI 

วิทยุ  96.5 97 98 105 101 

 บลูมเบิรก รอยเตอร 

CNBC Finance Yahoo 

Financial time ตลาด 

ก.ล.ต. หนังสือพิมพ 

ซื้อเมื่อราคาหุนต่ํากวา

พ้ืนฐาน ขายเมื่อราคาหุน

เพิ่มขึ้นเกินมูลคาและขาย

เมื่อรูวาตัวเองคิดผิด หรือมี

ขอมูลใหมเขามา 

ผูลงทุนรายยอย ตลาดตางประเทศ ราคา

นํ้ามัน ราคาทองคํา 

 

ดูแนวโนมของราคาหุน บริษัทมีชื่อเสียง บรรษัทภิบาล 

 

 

ไมใชปจจัยเชิง

เทคนิค 

วิทยุฟง วีระ ธีรภัทร 

สุนันท ศรีจันทรา 

เว็บไซตบลูมเบิรก 

สั่งซื้อขายเองตามขอมูลที่

ติดตามจากสื่อและ 

ดูแนวโนมของราคา 
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ตารางที่ 3.2  ปจจัยที่ผูลงทุนจากการศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุน 

ปจจัยมหภาค ปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ ปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูล

ขาวสาร 

กลยุทธการซื้อขาย 

สมพงษ ชลคดีดํารงกุล 

(เสี่ยปู) 

ปจจัยดาน

การเมือง 

งบการเงินยอนหลัง 

ROE ความสามารถ

ในการทํากําไร สวน

เผื่อความปลอดภัย 

เงินปนผล 

คุณภาพของผูบริหาร ใชปจจัยเชิงเทคนิค

นอยกวา

ปจจัยพื้นฐาน 

เว็บไซดตลาด

หลักทรัพย พบผูบริหาร 

Company Visit 

Growth Stock ถือยาว 

3-5 ป ซื้อในจังหวะที่

ตลาดปรับลดลง หรือ

เมื่อมีวิกฤต 

สมเกียรติ วงศคุณ

ทรัพย 

(เสี่ยแตงโม) 

ไมมีขอมูล ความสามารถในการ

ทํากําไร  สภาพคลอง 

บริษัทขนาดใหญ หุนที่

เพิ่งออกใหม 

ไมมีขอมูล ขอมูลการลงทุนของนัก

ลงทุนตางชาติ 

กอนซื้อตองรูจักหุนกอน  

ขาขึ้นใหเพิ่มพอรต  

ขาลงใหลดพอรต 

ยรรยง พันธุวงศกลอม 

)หมอยง(  

 

ไมมีขอมูล P/E  Book  Value  

ยอดขาย กําไร 

ผูถือหุน  สัดสวนที่ถือ

มีใครบาง จํานวนหุน

จดทะเบียน สภาพ

คลองสูง 

คุณภาพผูบริหารและ

บริษัท 

ไมมีขอมูล บทวิเคราะหจากบริษัท

หลักทรัพยพบผูบริหาร 

company visit 

“หุนยิ่งขึ้น ย่ิงตองซื้อ” 

กฎจํากัดความเสี่ยง 

ขาดทุนตอง "Cut Loss"  

ถามีกําไรใหถือตอ  

ถามีกําไรหามกลับมา

ขาดทุน ถาขาดทุนครั้ง

แรกตองหยุดมิฉะนั้นจะ

ทําผิดซ้ําสอง 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 

ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุน 

ปจจัยมหภาค ปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ ปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูล

ขาวสาร 

กลยุทธการซื้อขาย 

วิชัย วชิรพงศ  

)เสี่ยยักษ(  

ภาพรวมภาวะ

เศรษฐกิจและ

การเมือง 

ปจจัยพื้นฐาน ลงทุนในหุนขนาดใหญ

มีพ้ืนฐานรองรับ มี

ชื่อเสียง หุนที่ไดรับ

ความนิยม หุน

รัฐวิสาหกิจ 

 

RSI Stochastic 

MACD 

ติดตามขาวสารแตใน

ประวัติชีวิตไมไดระบุวา

ผานสื่อใด 

ซื้อตามกระแสนิยม 

ตามแนวโนมตลาด 

เลือกซื้อในจังหวะที่

เหมาะสมโดยใชปจจัย

เทคนิค  เวลาขายตอง “ 

Sell on Fact ” หรือ “ 

Sell on Good News ”  

วัชระ แกวสวาง  

(เสี่ยปอง) 

 

ขอมูลเศรษฐกิจทั้ง

ในและตางประเทศ  

นโยบายรัฐบาล 

อัตราดอกเบี้ย 

ราคาน้ํามัน 

ปจจัยพื้นฐาน ภาวะ

อุตสาหกรรม 

ไมมีขอมูล ใชปจจัยเชิงเทคนิค  นักวิเคราะห อานบท

วิเคราะหของบริษัท

หลักทรัพย คุยกับ

นักวิจัย Company  

visit 

ศึกษาปจจัยพื้นฐาน

ของหุนกอนซื้อหุน  

ใชสัญญาณทางเทคนิค

เปนเครื่องตัดสินใจของ

จังหวะการลงทุน 

นิเวศน เหมวชิรวรากร ขอมูลเศรษฐกิจทั้ง

ในและตางประเทศ  

นโยบายรัฐบาล 

อัตราดอกเบี้ย 

ราคาน้ํามัน 

ปจจัยพื้นฐาน ภาวะ

อุตสาหกรรม 

กิจการเปนผูนําตลาด  ไมใชปจจัยเชิงเทคนิค ไมมีขอมูลวาติดตาม

ผานสื่อใด  

 

 

 

เลือกหุนที่มีราคา 

Discount จากมูลคา

ของกิจการมาก ๆ 

ไมขายหุนที่มีกําไรต่ํา

กวา 30% 
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ตารางที่ 3.3  ปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญ รายยอย สถาบันไทย และสถาบันตางประเทศใชในการตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน  

ผูรับผิดชอบผูลงทุน ปจจัยมหภาค ปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ ปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูล

ขาวสาร 

กลยุทธการซื้อขาย 

ผูรับผิดชอบดูแลบัญชี

ซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทหลักทรัพย 

 

 

สภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง  

ตัวแปรทางเศรษฐกิจ 

ประเมินมูลคา

หลักทรัพยโดยใช 

บทวิเคราะหของบริษัท

หลักทรัพย งานวิจัย

ของบริษัท (valuation) 

ภาพรวมของปจจัย

เชิงคุณภาพ 

ใชปจจัยทางเทคนิค

พิจารณาจังหวะการ

ซ้ือขาย 

 

หนังสือพิมพธุรกิจ  

เว็บไซดตางๆ บท

วิเคราะหของบริษัท

หลักทรัพย งานวิจัย

ของบริษัท รายงาน 

56-1  

อยูภายใตกรอบการ

ลงทุนของบริษัท 

ผูรับผิดชอบดูแลผู

ลงทุนสถาบัน

ตางประเทศ 

นโยบายรัฐบาล  GDP 

เงินเฟอ fund flow 

ใหความสําคัญนอย

กวาปจจัยมหภาค 

บรรษัทภิบาล 

ชื่อเสียงบริษัท และ

วิสัยทัศน ความ 

สามารถในการ

บริหารงานของ

ผูบริหาร 

ไมมีขอมูล company  visit  

บทวิจัยของบริษัท

หลักทรัพย 

คําแนะนําเจาหนาที่

การตลาด 

ซื้อเมื่อปจจัยมหภาค

ดี fund flow ดี หุน

ติด top20 

ผูรับผิดชอบดูแล 

ผูลงทุนสถาบันไทย

และตางประเทศ 

GDP forward P/E 

ของตลาด

หลักทรัพย 

ประเมินมูลคา

หลักทรัพย (valuation) 

บรรษัทภิบาล 

ชื่อเสียง ผูบริหารมี

วิสัยทัศน 

ใชปจจัยทางเทคนิค

พิจารณาจังหวะการ

ซ้ือขาย 

บทวิเคราะหบริษัท

หลักทรัพย 

คําแนะนําเจาหนาที่

การตลาด 

ซื้อเมื่อปจจัยมหภาค

ดี 

96 

 



 
 

 
 

97 

ตารางที่ 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน  

ผูรับผิดชอบผูลงทุน ปจจัยมหภาค ปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ ปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูล

ขาวสาร 

กลยุทธการซื้อขาย 

ไมระบุนาม 

ผูรับผิดชอบผูลงทุน 

รายใหญไทยและ

ตางประเทศ 

fund flow มหภาค  

ตางชาติซื้อขาย 

ดัชนีดาวโจนส 

ขาวตาง ๆ 

 

สภาพคลองเปนลําดับ

แรก ราคาหุน กําไรตอ

หุน P/E  เงินปนผล 

 

 

บรรษัทภิบาล 

 

ใชปจจัยเชิงเทคนิค

เพื่อดูจังหวะการซื้อ

ขาย 

หนังสือพิมพธุรกิจ

ท่ัวไป ขาวลือ

เกี่ยวกับการซื้อขาย

ของผูลงทุนรายใหญ 

และรับฟงขอมูลจาก

เจาหนาที่การตลาด 

รายใหญ สภาพ

คลอง ตางชาติ  ดู 

technical เพื่อดู

จังหวะการซื้อขาย 

ขายเมื่อถึงราคาที่ตั้ง

ไว ขายเมื่อหุนขึ้น 

ขายตามรายใหญ 

ผูรับผิดชอบผูลงทุน 

รายใหญไทย 

ตลาดตางประเทศ

สภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม ทิศทาง

ดอกเบี้ย สภาพคลอง

นโยบายของรัฐบาล 

Valuation สภาพคลอง บรรษัทภิบาล 

 

ใชนอย เจาหนาที่การตลาด 

งานสัมมนา เว็บไซด 

สํานักงาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพย 

ซื้อหุนเมื่อราคาต่ํา

กวาพื้นฐาน 

ขายหุนเมื่อราคาขึ้น 

15%  

ผูรับผิดชอบผูลงทุน 

สถาบันไทย 

 

ดอกเบี้ย GDP เงิน

เฟอ เสถียรภาพทาง
การเมือง  

หุนที่มีสภาพคลองสูง 

SET 50 ปริมาณซื้อ

ขาย P/E ROE 

ชื่อเสียงของบริษัท 

วิสัยทัศนผูบริหาร 

trend line RSI 

STOCASTIC เสน

คาเฉลี่ย 

บทวิเคราะห 

คําแนะนําของ

เจาหนาที่การตลาด 

ซื้อหุนขนาดใหญ 

และอยูใน SET 50 

 

97 

 



 
 

 
 

98 

          3.4.2  ปจจัยที่ผูลงทุนจากการสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาประวัติชีวิตใชในการ
ตัดสินใจลงทุน 

3.4.2.1  ปจจัยมหภาค 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุน  พบวาผูลงทุนรายใหญ

และผูลงทุนสถาบันจะใชขอมูลในสวนที่เปนภาพรวมของปจจัยมหภาคเปนปจจัยสําคัญในการ

ตัดสินใจลงทุน โดยติดตามขาวสารทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ 

แนวโนมอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอราคาน้ํามัน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) รวมถึงให

ความสําคัญกับเสถียรภาพทางการเมือง  

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูรับผิดชอบดูแลผูลงทุนรายใหญพบวา “เริ่มแรกผูลงทุน

จะดูที่ปจจัยที่มีผลตอตลาด Market Factor และคอยมาดูที่ตัวหุน Fundamental เปนอยางไร 

เทคนิคเปนอยางไร Market Factor ที่สําคัญก็คือภาพรวม ตลาดตางประเทศเปนอยางไร สภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม ทิศทางดอกเบี้ย สภาพคลองเปนอยางไร รายใหญทําการบานเยอะมาก ดูทุกอยาง” 

ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันไทย “ผูจัดการกองทุนที่ผมดูแลจะใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนภาพรวม

ของเศรษฐกิจกอนถึงจะประมวลขอมูลราย Sector และจะเลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองสูง 

และสวนใหญอยูใน SET 50”  

ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันตางประเทศจะใหความสําคัญกับปจจัยมหภาคในการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) คา 

Forward P/E และความมั่นคงทางการเมือง จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารที่รับผิดชอบดูแล

ลูกคาสถาบันตางประเทศพบวา ลูกคาจะเปนลูกคาที่มีลักษณะเปน Research Oriented Base 

ปจจัยสําคัญที่ใชในการตัดสินใจลงทุนจะพิจารณาปจจัยพื้นฐานหรืออีกนัยหนึ่งปจจัยมภาค ของ

ประเทศดวย 

จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบัน

ตางประเทศพบวา “ ชวงเดือนมีนาคมและเมษายน (2553 : ผูศึกษา) เปนชวงที่ฝรั่งเขาเยอะมาก 

การเมืองไมมีผล เงินออกมาจากอินโดดวย เมืองไทยไมคอย Impact จาก Slow  Down  Global 

เวลาฝรั่งเขามันมี Asset Shift  ลุกคาที่ดูแล Asean Fund เวลาเลือกลงทุนเขาจะดู Valuation ของ 

ตลาดใกลเคียง วาเปนเทาไร ถาเราเทียบ Forward P/E  ปหนา ของอินโด 17 เทา ของคนไทยยัง

เปนเลขตัวเดียว ถาเปรียบเทียบเรากับตลาดใกลเคียงมาเลย สิงคโปร ฟลิปปนส  ตลาดไทยยังถูก

มาก broker บอกลูกคาวาเสื้อแดงไมมีอะไร ฝรั่งก็เขามา อินโดก็แพงไปแลว เรามี Upside to GDP 

no. สิงคโปร GDP มัน Peak ไปแลว ตอนนี้เปน Downsize เพราะมี Private Investment มาเลย
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เปนตลาดที่นาเบื่อที่สุดในโลกไมมีใครลง ฟลิปปนสก็ไมมีอะไรนาสนใจ  ทุกคนก็เลยคิดตรงกันวา

ตอนนี้  It’ s Time to Overweight Thailand  ฝรั่งเคาคิดเองเห็นเองได” จากบทสัมภาษณนี้เปน

การยืนยันวาผูลงทุนตางประเทศใหความสําคัญกับปจจัยพื้นฐานของประเทศในดานเศรษฐกิจ

มากกวาปจจัยดานการเมืองเนื่องจากในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2553 เปนชวงเวลาที่มีการ

ชุมนุมทางการเมืองตางประเทศยังเขามาลงทุน อยางไรก็ตาม เพื่อยืนยันแนวคิดนี้ จึงไดสัมภาษณ

เจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนสถาบันตางประเทศอีกครั้งถึง

การที่ผูลงทุนตางประเทศถอนเงินลงทุนในตลาดทุนในชวงที่มีเผาเมืองในเดือนพฤษภาคม 2553 

ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนรายยอยยังคงซื้อสุทธิอยางตอเนื่อง วาปจจัยทางการเมือง

มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนสถาบัน ตางประเทศหรือไมเมื่อเทียบกับดัชนีช้ีวัดของ

ประเทศ พบวา ”ชวงวิกฤตฝรั่งไมสนใจ จนเผาเมืองฝรั่งขายแตสุดทายก็ตองกลับมา เพราะ ตอน

เมษายนที่ยิงกันฝรั่งไมสนใจแตหลังเผาเมืองฝรั่งตกใจออกไปหมด ทั้งที่เศรษฐกิจของไทยไม

กระทบ แตปรากฏวาดัชนีไมตก ฝรั่งก็เลยกลับมา เพราะถาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแลวหลัง  

Adjusted Currency แลวตลาดเราดีที่สุด ตอนนี้ที่ตลาดดีเพราะฝรั่งกลับเขามา Run Fund ทีซ้ือที่ 

200-300 ลานเหรียญ” แสดงใหเห็นวาปจจัยดานเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน

ของผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนสถาบันตางประเทศ 

  3.4.2.2   ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุน  พบวาผูลงทุนรายใหญ

และผูลงทุนสถาบันจะใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากผู

ลงทุนรายใหญที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนจะมีการประเมินมูลคาของหุน (Valuation) กอนที่

จะตัดสินใจลงทุน โดยจะใหความสําคัญกับการใชขอมูลจากงบการเงินในการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงิน และหามูลคาที่เหมาะสมของหุนที่จะเลือกลงทุนกอนที่จะตัดสินใจลงทุน โดย

อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการตัดสินใจประกอบดวย P/E Ratio อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตาม

บัญชี (P/BV) อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) ความสามารถในการทํากําไร แนวโนม

อุตสาหกรรม และสภาพคลองในการซื้อขาย อยางไรก็ตาม ในการใชขอมูลงบการเงินในการ

ตัดสินใจควรใชงบการเงินในหลายงวดบัญชีในการศึกษาขอมูล และควรใหความสําคัญกับหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมทั้งความเห็นของผูสอบบัญชีดวย มิฉะนั้นอาจทําใหผูลงทุนตัดสินใจ

ผิดพลาดได นอกจากนี้ การที่ผูลงทุนเลือกใชอัตราสวนทางการเงินตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวใน

การตัดสินใจลงทุนอาจทําใหผูลงทุนตัดสินใจผิดพลาดได จากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญ
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พบวา “การที่เราจะบอกไดวาหุนราคาถูกหรือแพงตองเทียบกับกําไร คําวาถูกไมไดหมายความวา

หุน 2 บาทถูก ราคา 100 บาทแพง หุนบานปูราคา 200 บาทอาจจะถูกก็ได ไมไดดูตัวเลขตายตัว ดู

เปนสัมพัทธเทียบราคา ถูก  ดู P/E หลัก ๆ  แตกอนผมชอบดู P/E  P/BV และ Yield ตอมาผมตัด 

P/BVเรียบรอย  เหลือ ดู PE  กับ Yield สวน P/BV เปนตัวเลขที่หลอกเรา มันสวนทางกับการลงทุน  

P/BV กับ P/E ถาเรามาเชื่อมโยงกันดี ๆ  จะเกี่ยวโยงกับ ROE    ถาตัวไหน P/E ตํ่า ผูกสูตรโยงไป

โยงมาจะเห็น เกี่ยวของกันอยู 3 ตัวนี้ ตัวไหน P/E ตํ่า   ROE ต่ํา P/BV จะต่ําดวย P/BV สูง ROE ก็

จะสูง ในความเห็นผมเลยรูสึกวา ROE กับ P/BVไมไปดวยกัน  ถา ROE สูง P/BV ก็จะสูงตาม  ที่

บอกวา P/BV  ตํ่า ๆ ผิดแลว ผมชอบดู ROE ผมรูสึกวา ROE  เกี่ยวกับคุณภาพของบริษัท ในการ

บริหารเงินใหเกิดประโยชนกับผูถือหุนมากที่สุด  ผมดูหุนที่ ROE สูง ๆ แบบสม่ําเสมอ”   

               นอกจากนี้ จากการศึกษาเชิงคุณภาพยังพบวาขออางอิงตามทฤษฎีทางการเงิน

อาจไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของกิจการในอนาคตไดตัวอยางเชนทฤษฎีทางการเงิน

บอกไววาควรเลือกลงทุนในหุนที่มีคา ROA และคา ROE สูงแต “หุนบางตัวอาจมีคา ROA ตํ่ามาก

มาก เนื่องจากใชเงินลงทุนในสินทรัพยสูง ก็จะซื้อเพราะคา ROE ในอนาคตจะสูง” ก็เปนได จาก

บทสัมภาษณเชิงลึกเปนการยืนยันวาหากผูลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยใชอัตราสวนทางการเงินตัว

เดียว เพียงอยางเดียวอาจทําใหตัดสินใจผิดพลาดได เพราะอัตราสวนทางการเงินเปนการคํานวณ

จากขอมูลในอดีต ซ่ึงถาหากพิจารณาเฉพาะคา ณ ขณะเวลาหนึ่งอาจไมสามารถสะทอนถึงผล

ประกอบการของบริษัทในอนาคตและอาจสงผลใหการตัดสินใจลงทุนผิดพลาดได 

จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบลูกคาสถาบันไทยและ

ลูกคาสถาบันตางประเทศพบวาผูลงทุนสถาบันไทยจะใชขอมูลการประเมินมูลคาหุนจากบท

วิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย รวมถึงพิจารณาลงทุนในหุนที่อยูใน SET50 ลงทุนในหุนที่มีสภาพ

คลองสูง ใชอัตราสวน P/E และ ROE เปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน  ในสวนของผูลงทุนสถาบัน

ตางประเทศจะใชขอมูลการประเมินมูลคาหุนที่ไดจากบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยรวมถึง

ขอมูลที่สอบถามจากเจาหนาที่การตลาดที่ดูแล โดยขอคําถามจะเปนขอคําถามเชิงลึกเพื่อใชเปน

ขอมูลเปรียบเทียบกับการตัดสินใจลงทุนในประเทศอื่น “เวลาฝรั่งถาม จะถามละเอียด ทั้งขอมูล

บริษัท Valuation ถาม Ratio ทุกอยาง แมกระทั่ง Free Cash Flow Yield  Reserve กี่ %ของ Growth 

คุยกับฝรั่งตองละเอียดลงลึกไปถึง Valuation สถาบันไทยถามแความันจะ Turn ไดจริงหรือ” 

3.4.2.3  ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวาผูลงทุนเลือกลงทุนในหุนที่อยูในอุตสาหกรรมที่ดี 

เปนผูนําตลาด ธุรกิจเขาใจงายไมซับซอน มีความสามารถในการแขงขันสูง ผูบริหารมีความรู
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ความสามารถ และใหความสําคัญกับความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและบรรษัทภิบาล 

ตัวอยางเชน  ขอคําถามที่วา หากดูงบการเงินแลวดีมีอนาคต แตผูบริหารไมดี จะซื้อหุนบริษัทนั้น

หรือไม “ผมไมซ้ือ  ถาหุนจะวิ่งขึ้นมาผมก็ไมเสียดายถือวาไมใชเงินเรา ถาเราไดมางายๆแบบไมรู   

อิโหนอิเหน  เราก็จะเสียงายๆแบบไมรูเรื่องเชนกัน อยางกรณีหุน....คุณ..... เปนประธานกรรมการ  

เปนคนที่เคยโดน ก.ล.ต. ลงโทษขอหาปนหุน  ผมไมซ้ือ ผมไมรูวาที่คุณ...บอกวาบริษัทจะกําไร

เติบโตเทานั้นเทานี้มันจะจริงไหม เพราะผมไมเชื่อคนพูด คนนี้มีประวัติปนหุน โดนลงโทษ โดนปรับ

ไป 5 ลาน ไมเอา และพอเวลาผานไปก็พิสูจนความสงสัยของเราจริงๆ  ผลกําไรก็ไมไดดีอะไรเลย  

ราคาหุนก็รวงเอา ๆ ” 

ในสวนของผูลงทุนรายใหญจากการศึกษาประวัติชีวิตพบวาใหความสําคัญกับ

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพในสวนของ การลงทุนในหุนขนาดใหญ บริษัทมีช่ือเสียง มี

บรรษัทภิบาล และใหความสําคัญกับวิสัยทัศนของผูบริหาร ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันจะให

ความสําคัญกับบรรษัทภิบาล ช่ือเสียงบริษัทและวิสัยทัศนของผูบริหาร “คําวา  CG กับชื่อเสียง

บริษัท ผมวามันมาดวยกัน ตัว CG ดูตัว Management ถาทําดีบริษัทไดดี ดวย ถา Management 

ทําไมดี บริษัทก็ทําไมดีดวย  ถา Management ดูที่ช่ือเสียง กับบริษัทดี บริษัทนี้ออกไปปุบ เชื่อวาดี 

และเอาคนใหมเขามา บริษัทนั้นก็มีโอกาสฟนตัว ปจจัยคุณภาพที่เขาดู CG ของบริษัท มี 

Management Vision เดี๋ยวนี้  สังเกตวาใหความสําคัญของ Vision ของ Management คอนขางมาก

สําคัญมาก นักลงทุนที่ลงทุนยาว เขาจะ Company Visit ไมได Analysis อยางเดียว”   

3.4.2.4  ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนและศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ พบวา ให

ความสําคัญกับการใชปจจัยเชิงเทคนิคเปนลําดับรองจากปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ โดย

จะตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend  Line) ใชแผนภูมิแบบเสน (Line 

Charts) แผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) ในการวิเคราะหราคาหุนที่จะตัดสินใจลงทุน ใชเสนคาเฉลี่ย

เคลื่อนที่ (Moving  Average)  เสนคาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ (MACD)  Relative  Strength  Index 

(RSI) และ Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันใช

ปจจัยทางเทคนิคในการตัดสินใจลงทุนคอนขางนอย อาจใชเพื่อดูจังหวะในการซื้อขายประกอบกับ

การใชปจจัยอื่นเนื่องจากการลงทุนของผูลงทุนสถาบันเปนการลงทุนระยะยาว 

3.4.2.5  ปจจัยดานขอมูลขาวสารและปจจัยดานสังคม 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนและศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ พบวาผู

ลงทุนที่ประสบความสําเร็จจาการลงทุนใชขอมูลจากแหลงขอมูลของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับ
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ดูแล โดยใชขอมูลงบการเงินและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป จากเว็บไซตของสํานักงาน 

ก.ล.ต. www.sec.or.th และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย www.set.or.th เขารวมในการประชุมผู

ถือหุน งานสัมมนา Opportuniy  Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท 

(Company Visit) เพื่อรับฟงวิสัยทัศนของผูบริหาร ติดตามขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

หนังสือพิมพโพสตทูเดย ทันหุน ขาวหุน เว็บไซต บลูมเบิรก รอยเตอร Finance  Yahoo บทวิเคราะห

ของบริษัท และในสวนของปจจัยดานสังคมจะใหความสําคัญกับการใหคําแนะนําจากเจาหนาที่

การตลาด 

ในสวนของผูลงทุนสถาบันจะใชขอมูลจากบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงผู

ลงทุนสถาบันจะมีการเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพยหลายแหง เพื่อรับขอมูลจากบทวิเคราะห 

นอกจากนี้  ผูลงทุนสถาบันยังใหความสําคัญกับผูบริหารจึงตองมีการพบผูบริหารและเยี่ยมชม

บริษัทกอนตัดสินใจลงทุนดวย และในสวนของปจจัยดานสังคมจะใหความสําคัญกับการให

คําแนะนําจากเจาหนาที่การตลาด โดยกรณีของผูลงทุนสถาบันตางประเทศจะมีการใหคะแนนกับ

เจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดวย ซ่ึงถาหากไดคะแนนต่ําก็จะไมลงทุนผานบริษัทหลักทรัพยนั้นอีก 

เจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศจึงตองมีคุณภาพ มีความรอบรู 

และตองทําหนาที่เสมือนเปนนักวิเคราะหหลักทรัพยดวย 
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ตารางที่ 3.4  สรุปขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

ปจจัยมหภาค ปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยเชิงคุณภาพ ปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูลขาวสาร/สังคม กลยุทธการซื้อขาย 

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราเงินเฟอ 

อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) 

ดัชนีราคาหลักทรัพย 

(SET50) 

ภาวะเศรษฐกิจตางประเทศ 

Fund Flow 

ดัชนีดาวโจนส 

แนวโนมธุรกิจ 

วัฏจักรธุรกิจ 

นโยบายของรัฐบาล 

เสถียรภาพทางการเมือง  

 

Valuation 

สภาพคลอง 

ราคาหุน 

กําไรตอหุน  

P/E   

เงินปนผล 

ROE 

ROA 

P/BV 

ROA 

PEG 

D/E 

ปริมาณซื้อขาย 

Margin of safety 

ผูลงทุนรายยอย : 

สภาพคลอง 

บรรษัทภิบาล 

บริษัทมีชื่อเสียง 

ผูบริหารมีคุณภาพ  

มีชื่อเสียง มีความรู 

ความสามารถ  

มีวิสัยทัศน 

บริษัทมีความสามารถ

ในเชิงแขงขันสูง 

 

Trend Line 

Line Chart 

Bar Chart 

Moving Average  

MACD 

RSI  

STOCASTIC  

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

หนังสือพิมพธุรกิจทั่วไป  

งานสัมมนา  

เว็บไซด สํานักงาน ก.ล.ต.  

เว็บไซด ตลาดหลักทรัพย 

บทวิเคราะหของบริษัท

หลักทรัพย  

Company visit 

ปจจัยดานสังคม 

เจาหนาที่การตลาด 

 

 

ประเภทหุน : Growth 

Bluship  Cyclical Income 

กลยุทธการซื้อหุน : 

ซ้ือเมื่อ undervalue 

ซ้ือหุนที่ปจจัยพื้นฐานดี 

ซ้ือเมื่อดัชนีสูงขึ้น/ลดลง 

ซ้ือหุนที่ไดรับความนิยม 

ซ้ือหุน SET50 

ซ้ือตามตางประเทศ 

ซ้ือตามรายใหญ 

กลยุทธการขายหุน : 

ขายเมื่อ over value 

ขายเมื่อรูวาคิดผิด 

ขายเมื่อเจอหุนที่ดีวา 

ขายเมื่อราคาเริ่มลดลง 

ขายเมื่อดัชนีสูงขึ้น/ลดลง

ขายเมื่อกําไร 15-30% 
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ตารางที่ 3.4 เปนตารางสรุปขอมูลปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผู

ลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนสถาบันตางประเทศ ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยรวมถึงกลยุทธที่ผูลงทุนใชในการซื้อขายหลักทรัพย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ปจจัยเชิงมหภาค 

ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยผูลงทุนที่ไดขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึกและประวัติชีวิตผูลงทุนจะใชขอมูลดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจโดยผูลงทุนสถาบัน 

โดยเฉพาะผูลงทุนสถาบันตางประเทศจะพิจารณาในภาพรวมของดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ โดย

พิจารณา แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเปนปจจัยสําคัญในการเลือกลงทุน จากการสัมภาษณพบวา ผู

ลงทุนสถาบันตางประเทศจะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยของไทยโดยเปรียบประเทศไทยทั้ง

ประเทศเหมือนหุนเพียงตัวเดียว ถาดัชนีชีวัดทางเศรษฐกิจดี  รัฐบาลมีเสถียรภาพ ตางชาติก็จะ

ตัดสินใจเขามาลงทุน  หลังจากนั้น จึงคอยพิจารณาถึงปจจัยเชิงจุลภาคของหุนที่จะเลือกลงทุน 

โดยจะมีดัชนีช้ีวัด MSCI เปนตัวเลือกซึ่งหลักทรัพยที่เลือกลงทุนสวนใหญจะอยูในกลุมพลังงาน 

ธนาคารพาณิชย ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันไทยจะมีเกณฑในการลงทุนสวนใหญจะลงทุนในหุนที่

อยูใน SET 50 และผูลงทุนรายใหญจะใชขอมูลปจจัยเชิงมหภาคในภาพรวมของดัชนีช้ีวัดทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงพิจารณาสภาวะอุตสาหกรรม แนวโนมธุรกิจ และวัฏจักรธุรกิจดวย ในสวนของผู

ลงทุนรายยอยจะไมคอยใหความสําคัญกับปจจัยมหภาคแตจะใหความสําคัญกับการซื้อขายของ

นักลงทุนตางประเทศ โดยติดตามดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ 

2)  ปจจัยเชิงจุลภาค 

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาผูลงทุนรายใหญ สถาบันไทยและ

ตางประเทศจะเลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย และใชขอมูลอัตราสวนทางการเงิน

เพื่อประเมินมูลคาหุนที่จะเลือกลงทุน โดยอัตราสวนทางการเงินที่ใช ไดแก P/E ROE ROA P/BV 

D/E อัตราการเติบโตของหุน และ PEG ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยจะใหความสําคัญกับการเลือก

ลงทุนในหุนที่มีสภาพคลอง 

3)  ปจจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายใหญ สถาบันไทยและตางประเทศจะ

พิจารณาคุณภาพของบริษัทและคุณภาพของผูบริหารของบริษัทที่ออกละเสนอขายหุนกอนที่จะ

ตัดสินใจลงทุน โดยในสวนของคุณภาพของบริษัทจะพิจารณาจากความมีช่ือเสียงของบริษัท 

ความสามารถในเชิงแขงขันสูง เปนผูนําตลาด  และมีบรรษัทภิบาล สวนผูลงทุนรายยอยก็จะ

พิจารณาความมีบรรษัทภิบาลของบริษัทที่จะเลือกลงทุนกอนตัดสินใจลงทุนดวย 
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4)  ปจจัยเชิงเทคนิค  

ผูลงทุนสวนหนึ่งจะใชปจจัยทางเทคนิคในการพิจารณาจังหวะในการซื้อ

หรือขายหุนโดยจะเลือกใชปจจัยเชิงเทคนิคเพื่อวิเคราะหราคาและคาดการณแนวโนมของหุนที่

ตัดสินใจลงทุน โดยเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ ไดแก การวิเคราะหเสนแนวโนม   Trend  Line  (แผนภูมิ

แบบเสน   )Line  Chart  (  แผนภูมิแบบแทง) Bar  Chart   (ในการวิเคราะหราคาหุน เสนคาเฉลี่ย

เคลื่อนที่) Moving Average (เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่สะสม) MACD (Relative Strength Index) RSI 

 และSTOCASTIC ในการคาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุน 

5)  ปจจัยดานขอมูลขาวสาร  

ผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนรายใหญจะใชขอมูลจากแหลงขอมูล 

ไดแก หนังสือพิมพธุรกิจทั่วไป งานสัมมนา เชน งาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย 

ติดตามขอมูลงบการเงินและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบรายงาน 56-1) จาก เว็บไซด 

สํานักงาน ก.ล.ต. เว็บไซด ตลาดหลักทรัพย บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย การเยี่ยมชมกิจการ

ของบริษัท และคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 

ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันตางประเทศใชขอมูลจากบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย และ

คําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน  

6)  กลยุทธในการตัดสินใจลงทุน 

ผูลงทุนจากการสัมภาษณเชิงลึกและประวัติชีวิตเลือกลงทุนในหุนที่มี

อัตราการเติบโตของกําไรสูงและใหผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง) Growth Stock (หุนของ

บริษัทขนาดใหญ  ) Bluechip Stock (หุนที่มีการจายปนผลสูง) Income Stock และหุนที่มีราคาขึ้น

ลงตามวัฏจักรธุรกิจ) Cyclical Stock (กลยุทธที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนจะแบงไดเปน 2 

สวน คือ กลยุทธในการตัดสินใจซื้อหุนและกลยุทธในการตัดสินใจขายหุน 

(1)  กลยุทธในการตัดสินใจซื้อหุน 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนสถาบันจะรอจังหวะการ

เขาซื้อหุนเมื่อราคาต่ํากวาพื้นฐาน   (Undervalue) เลือกซื้อหุนที่ปจจัยพื้นฐานดี ซ้ือหุนที่มีสภาพ

คลองในการซื้อขาย ซ้ือหุนใน SET  50   ในการเขาซื้อหุนจะมีการเขาซื้อหุนทั้งในขณะที่ดัชนีราคา

หลักทรัพยเพิ่มขึ้นและลดลง นอกจากนี้ ผูลงทุนรายใหญบางรายยังเลือกที่จะซื้อหุนที่ไดรับความ

นิยมดวย  

(2)  กลยุทธในการตัดสินใจขายหุน 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนสถาบันไทยและ

ตางประเทศ จะตัดสินใจขายหุนเมื่อราคาหุนสูงกวามูลคา (Over  Value) ขายเมื่อราคาเริ่มลดลง 



 
 

 
 

106 

ขายเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยสูงขึ้นหรือลดลง และมีการกําหนดราคาไววาจะขายเมื่อกําไร 15-30%    

ผูลงทุนรายใหญบางรายขายหุนเมื่อรูวาคิดผิด พบวามีหุนที่ดีกวา และผูลงทุนรายยอยขายตาม   

ผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนตางประเทศ 

ทั้งนี้ จะไดนําขอคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกและประวัติชีวิตผูลงทุนซึ่งเปน

บริบทของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไปใชเปนขอมูลในการพัฒนากรอบแนวคิด

การวิจัย และจัดทําแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยตอไป 
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บทท่ี  4 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย มุงทําการศึกษา

ปจจัยที่ผูลงทุนไทยใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะ

การซื้อขายหุน และศึกษาผลของปจจัยที่ผูลงทุนไทยใชในการตัดสินใจวามีผลอยางไรตอความผัน

ผวนของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพยหรืออีกนัยหนึ่ง

ผลตอบแทนและความเส่ียงที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนตามทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารความ

เสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ใน

การศึกษานี้จึงมีระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย การออกแบบการศึกษา แนวคิดการวิจัย สมมติฐาน

การวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และเทคนิค

การวิเคราะหขอมูลซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.1  การออกแบบการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผู

ศึกษาไดเลือกรูปแบบการวิจัยแบบไมทดลอง  (Non Experimental Designs) ในรูปแบบการวิจัย

เชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงผลการศึกษาจะนําไปสูการจัดทํา

ขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายหรือวิธีการในการพัฒนา เพื่อเสริมสรางคุณภาพของผูลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังนั้น  รูปแบบของการออกแบบวิจัย  จึงมุงศึกษาวา  มีปจจัย

ใดบางที่ผูลงทุนแตละประเภทใชในการตัดสินใจลงทุน และปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจมีผล

ทําใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนภายใตทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง

ในการลงทุนอยางไร โดยใชคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนลงทุนในวันที่สัมภาษณหรือ

ตอบแบบสอบถาม  ในการประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุน 

ภายใตสถานการณหรือสภาวะตลาดหลักทรัพย ณ ขณะนั้น โดยไมไดเขาไปทดลองทําแผนงาน

หรือโครงการใด ๆ  แทรกแซง  และจะดําเนินการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเพียงครั้งเดียว และวิธีเชิง
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คุณภาพจะทําการเก็บขอมูลกอนการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  โดยในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพ 

จะทําการสัมภาษณเชิงลึก  (In Depth Interview) และศึกษาประวัติชีวิตบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ 

(Key Informants) ในการลงทุน มีอิทธิพลในการชี้นําตลาด ไดแก ประวัติชีวิตของผูลงทุนที่เปนที่

ยอมรับวามีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สัมภาษณเชิงลึก ผูลงทุนที่ไดรับรางวัลผูลงทุนคุณภาพจากตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนรายใหญและ

รายยอยที่มีประสบการณลงทุนเกินกวา 10 ป เจาหนาที่การตลาดของผูลงทุนสถาบันในประเทศ

และตางประเทศที่มีประสบการณในการทํางานเกินกวา 5 ป อดีตผูบริหารบริษัทหลักทรัพยที่มี

อํานาจในการตัดสินใจลงทุนในบัญชีซ้ือขายหุน (Proprietary  Trading) ของบริษัทหลักทรัพย 

เจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบลูกคาที่เปนผูลงทุนไทยและตางประเทศ และผูจัดการกองทุนที่

เปนผูตัดสินใจลงทุนแทนผูลงทุนสถาบันรวม 10 ราย  ผลจากศึกษาขอมูลตามวิธีการดังกลาวจะ

ชวยใหสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไดอยาง

ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้น จะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาพัฒนาแบบสอบถาม

เพื่อดําเนินการวิจัยในวิธีการเชิงปริมาณ โดยจะทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดสุมจากกลุม

ประชากรตามระเบียบวิธีวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบการวิจัยตัดขวาง ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือ เพื่อนํามาวิเคราะหดวยเทคนิควิธีเชิงสถิติที่เหมาะสมเพื่อหาความสัมพันธของปจจัย

ที่ศึกษา  

 

4.2  แนวคิดการวิจัย  

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูลงทุน ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุน วรรณกรรมที่

เกี่ยวของกับผูลงทุนไทยและนโยบายดานการเงินที่เกี่ยวของกับผูลงทุน รวมถึงการศึกษาประวัติ

ชีวิตและการสัมภาษณเชิงลึก  พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึง

เปนตัวแปรอิสระในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถแบงไดเปน 4 กลุมปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานมหภาค 

ไดแก ปจจัยภายนอก หรือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยภาวะอุตสาหกรรม และปจจัยดานการเมือง

ที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 2) ปจจัยดานจุลภาค ไดแก ปจจัยเชิงปริมาณหรือปจจัยพื้นฐาน 

ปจจัยเชิงเทคนิคของหลักทรัพยและปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยที่ผูลงทุนใช

เปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 3) ปจจัยดานขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

ไดแก แหลงของขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 4) ปจจัยดานสังคม ประกอบดวย 

กลุมอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 
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สําหรับตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ คาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุน

ในวันที่ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในงานวิจัยนี้เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงตาม

ทฤษฎี  

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) ผูลงทุนรายยอย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

  

                                                         

     

                              

 

                                   

 

 

 

 

ปจจัยดานมหภาค 

ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ความม่ันคงของเสถียรภาพทางการเมือง 

ปจจัยดานจุลภาค 

ปจจัยเชิงปริมาณ 

ปจจัยเชิงเทคนิค 

ปจจัยเชิงคุณภาพของหุน 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

ขอมูลจากหนวยงานกําหนดนโยบาย

ขอมูลจากสื่อตาง ๆ 

ขอมูลจากผูลงทุนสถาบันและตางประเทศ 

ปจจัยดานสังคม 

การซื้อขายตามบุคคลอื่น 

การใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของผูลงทุน

สถาบันและผูลงทุนตางประเทศ 

ความผันผวนของ
ผลตอบแทน 

ที่ไดรับจากกลุม
สินทรัพยที่ลงทุน 
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4.3  สมมติฐาน  
   

 ภาพจากกรอบแนวคิดดังกลาว  สามารถอธิบายไดวา  การตัดสินใจลงทุนในกลุม

หลักทรัพยลงทุน (Portfolio) ของผูลงทุน เปนผลมาจาก 1) ปจจัยดานมหภาค ไดแก ปจจัย

ภายนอกที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน ไดแก ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ํามัน ภาวะ

อุตสาหกรรม และความมั่นคงของเสถียรภาพทางการเมือง 2) ปจจัยดานจุลภาค ไดแก ปจจัยพื้นฐาน

ของหลักทรัพยที่ผูลงทุนใชพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยเชิงปริมาณ ไดแก 

ราคาหุน กําไรตอหุนอัตราสวนราคาปดตอผลกําไร อัตราเงินปนผลตอบแทน อัตราหนี้สินรวมตอ

สวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน สภาพคลองในการซื้อขายหุน การวิเคราะห

ทางเทคนิค 3) ปจจัยเชิงคุณภาพไดแกช่ือเสียงของบริษัท และบรรษัทภิบาลของบริษัทและ

ผูบริหาร 4) ปจจัยดานขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ไดแก แหลงของขอมูล

ขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย หนังสือพิมพ วิทยุ 

รายงานประจําป อินเตอรเน็ต ขอมูลขาวสารและนโยบายของหนวยงานกํากับดูแลตลาดทุน และ 

5) ปจจัยดานสังคม ประกอบดวย กลุมอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน ไดแก กลุม

ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนรวมงาน ผูลงทุนรายใหญในไทย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุน

ตางประเทศ 

 ทั้งนี้ ขอมูลในสวนของกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนหรือ Portfolio ของหนวยวิเคราะห ที่ไดจาก

การสัมภาษณจะนําไปคํานวณโดยใชทฤษฎีทางการเงินเพื่อหาคาเบตาซึ่งเปนตัวแทนของความ

เสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนของหนวยวิเคราะหแตละรายเพื่อใหทราบวาการลงทุนของ

หนวยวิเคราะหเปนไปตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงหรือไม เพียงใด จากความสัมพันธของตัว

แปรที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย  ขางตนสามารถนําเสนอในรูปตัวอยางของ

สมมติฐานการวิจัย ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานมหภาคในการ

ตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2   การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยมหภาคมีความสัมพันธเชิงบวก

ตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

สมมติฐานที่ 3  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานจุลภาคในการ

ตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 4   การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

สมมติฐานที่ 5  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยเชิงคุณภาพในการ

ตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6   การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

สมมติฐานที่ 7  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัย

เชิงเทคนิคในการตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 8   การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

สมมติฐานที่ 9  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัย

ดานขอมูลขาวสารในการตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 10   การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยดานขอมูลขาวสารมีความ 

สัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

สมมติฐานที่ 11   ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานสังคมในการ

ตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 12    การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธเชิง

บวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

 

4.4  ข้ันตอนการศึกษา 
  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงสํารวจ โดยไดแบงขั้นตอนของ

การวิจัยออกเปน  4  ข้ันตอน ดังนี้    

  4.4.1   ศึกษาเชิงวรรณกรรม  

ผูวิจัยทําการศึกษาวรรณกรรมที่เปนแนวคิด ทฤษฎี  และเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของ

กับงานวิจัยที่จะทําการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อที่จะประมวลองคความรูที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจของผูลงทุน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน

รวมทั้งดุษฎีนิพนธ งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อนํามาพัฒนาเปนกรอบ

ความคิดเบื้องตน และสมมุติฐานสําหรับการวิจัย 
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4.4.2  การศึกษาในเชิงคุณภาพ 

การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพในระดับที่นํามา

ประกอบการศึกษากับขอมูลเชิงวรรณกรรม  วิเคราะหปรับปรุง  และพัฒนากรอบแนวคิดใหมีความ

กระชับและเฉพาะเจาะจงลงไปอีกวา  ปจจัยซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงของผูลงทุน นั้นเปนอยางไร ทั้งนี้  ผลที่ไดจากขั้นตอนนี้ จะนําไปใชศึกษาดวยวิธีการเชิง

ปริมาณในขั้นตอนตอไป 

4.4.3  การศึกษาในเชิงปริมาณ 

หลังจากไดพัฒนากรอบแนวคิด  และสมมติฐาน  ที่มีความเหมาะสมในการศึกษา

แลว จะพัฒนาเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม  และทําการทดสอบความตรงและความเที่ยงของ

เครื่องมือแลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อทําการวิเคราะหในเชิงสถิติ  ตอบขอสมมติฐานการ

วิจัยตอไป 

4.4.4  การวิเคราะหและรายงานผลการศึกษา 

หลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลมาแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ ลงรหัส 

และบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร  จากนั้น  จึงทําการวิเคราะหดวยสถิติที่เหมาะสมตามที่

กําหนดไว  ทําการอานผลและตีความผลการวิเคราะห บนพื้นฐานของทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย 

และจัดทําเปนรายงานผลการศึกษา 

 

4.5  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน  รายชื่อ

บริษัทหลักทรัพยอางอิงตามขอมูลของสํานักงาน ก.ล,ต. ส้ินสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 ใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified  Sampling ในการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชหลักการ

คํานวณของ สุชาต ประสิทธิ์รัฐศิลป, 2546 สําหรับผูลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศจะใช

ประชากรจากผูจัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนที่มีอยูในทุกบริษัท ณ  วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 โดยสอบถามขอมูลจากผูจัดการกองทุนที่รับผิดชอบกองทุนที่ลงทุนในหุน มี

รายละเอียด ดังนี้  1)  กลุมตัวอยางผูลงทุนรายยอย ใชการสุมตัวอยาง โดยคัดเลือกประชากรจาก

บริษัทหลักทรัพยไทย 28 บริษัท โดยสุมตัวอยางจากลูกคาเฉพาะลูกคาที่มีมูลคาหุนในบัญชีตํ่า

กวา 40 ลานบาท จากลูกคาที่ใชบริการหองสมุดตลาดหลักทรัพย ลูกคาในงานสัมมนาเกี่ยวกับ

หลักทรัพย และลูกคาในหองคาหลักทรัพย 
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ตารางที่ 4.1  รายชื่อบริษัทหลักทรัพย 

 

บริษัทหลักทรัพย  

1.  บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา 

จํากัด  (มหาชน) 

2.  บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย  

    จํากัด (มหาชน) 

3.  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง  

    (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 4.  บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน  

     จํากัด 

 5.  บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก   

      จํากัด 

 6.  บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป   

      จํากัด (มหาชน) 

 7.  บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ  

     (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 

 8.  บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก  

      จํากัด 

 9.  บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด  

      (มหาชน) 

10.  บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี  

      (ประเทศไทย) จํากัด 

 

11.  บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิค 

       เคอรส (ประเทศไทย)จํากัด 

12.  บริษัทหลักทรัพย ทรินิตี้ จํากัด 

13.  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

14.  บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย    

      จํากัด 

15.  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด  

       (มหาชน)  

16.  บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย  

      จํากัด (มหาชน) 

17.  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง  

      จํากัด (มหาชน) 

18.  บริษัทหลักทรัพย.บีฟท จํากัด  

       (มหาชน) 

19.  บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน  

       จํากัด (มหาชน)  

20.  บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท  

       จํากัด  

21.  บริษัทหลักทรัพย ฟนิเซีย ไซรัส  

       จํากัด (มหาชน) 

22.  บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป  

        (ประเทศไทย) จํากัด 

 23.  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  

       (มหาชน)  

 24.  บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด  

        จํากัด (มหาชน) 

 25.  บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคย 

        เฮียน จํากัด  (มหาชน) 

 26.  บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส  

        จํากัด (มหาชน) 

27.  บริษัทหลักทรัพย ไอวี  

        โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

 28.  บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด   

        (มหาชน) 

      

   คํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชหลักการคํานวณของ Yamane อางในสุชาติ, 2546 โดย

จํานวนประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนผูลงทุนรายยอยที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ณ เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ.2553 จํานวน 567,621 คน จากการคํานวณใชกลุมตัวอยาง 400 คน  

   การศึกษานี้ ไดกระจายแบบสอบถามไปยังผูลงทุนรายยอยทุกบริษัทหลักทรัพย โดยทํา

การสอบถามดวยตนเองที่หองคาหลักทรัพยและฝากแบบสอบถามใหเจาหนาที่ของบริษัท

หลักทรัพยชวยกระจายให จํานวน 800 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมา 575 ชุด ตกคางที่บริษัท

หลักทรัพยที่มีที่ตั้งที่เซ็นทรัลเวิลดเนื่องจากมีการชุมนุมทางการเมืองจํานวน 200 ชุด ไดรับ

แบบสอบถามที่สมบูรณ 416 ชุด  
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ตารางที่ 4.2  รายชื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

1.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด   

     (มหาชน) 

 2.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

 3.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กิมเอ็ง (ประเทศ 

      ไทย) จํากัด 

 4.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก จํากัด 

 5.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ 

      เพิล จํากัด 

 6.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 7.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

 8.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  

      จํากัด 

 9.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 10.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย  

        จํากัด 

  

11. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บัวหลวง จํากัด 

12. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรีมาเวสท จํากัด 

13. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด 

 14. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟลลิป จํากัด 

 15. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ  

       (ประเทศไทย) จํากัด 

 16. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย)  

       จํากัด 

 17. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด 

 18. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 19. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด 

 20. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  

       จํากัด (มหาชน) 

 21. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส  

       จํากัด 

 22. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี  

       (ประเทศไทย) จํากัด 

 

   กลุมตัวอยางผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันไทยและตางประเทศ คัดเลือกโดยสง

แบบสอบถามผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เฉพาะผูจัดการกองทุนที่

รับผิดชอบดูแลกองทุนที่ลงทุนในหุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนทุกแหง โดยไดรับความ

อนุเคราะหจากเจาหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนในการ

กระจายแบบสอบถามใหผูจัดการกองทุน รวมทั้งไดรับการอนุเคราะหขอมูลจาก ผูจัดการกองทุน

ของสํานักงานประกันสังคม และผูจัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัท อเมริกัน

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
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4.6  นิยามปฏิบัติการ รายการชี้วัดและรับการวัด/วิธีวัด  
 

ตารางที่ 4.3  นิยามปฏิบัติการ 

 
ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยหมายถึงปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวย ปจจัยมหภาค ปจจัย

จุลภาค (ปจจัยเชิงปริมาณและปจจัยคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และปจจัยเชิงเทคนิคของหุน) ปจจัยดานขอมูลขาวสาร และปจจัยดานสังคม 

ปจจัยมหภาค หมายถึงความถีที่ผูลงทุนใช

ปจจัยมหภาค ประกอบดวยภาวะเศรษฐกิจ

และการเมืองในการตัดสินใจซื้อขายหุนใน

ตลาดหลักทรัพย ซ่ึงสามารถวัดพฤติกรรมใน

การตัดสินใจของผูลงทุนไดจากปจจัยทาง

เศรษฐกิจ 6 ปจจัย ไดแก 1) อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก 2)อัตราดอกเบี้ยเงินกู 3)อัตราเงิน

เฟอ 

4)อัตราแลกเปลี่ยน 5)ดัชนีทางเศรษฐกิจ  

6)ราคาน้ํามัน และปจจัยทางการเมือง 1 

ปจจัย ไดแกเสถียรภาพทางการเมืองของ

รัฐบาล 

 

ทฤษฎี APT  

Valuation Model 

SEC สหรัฐอเมริกา, (1977) 

Hocke, (1966) Blume and 

Friend, (1978) Most, (1980)  

Pearce and Roley, (1985) 

Merrikas, Vozikis and Prasd, 

(1998)  

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ สรร 

พัวจันทร, (2549) 

 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

3. อัตราเงินเฟอ 

4. อัตราแลกเปลี่ยน  

5. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP    

6. ดัชนีราคาหลักทรัพย (SET INDEX) 

7. ดัชนีราคาหลักทรัพย (SET50 INDEX) 

8. ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ 

9. ราคาน้ํามัน 

10. ประเภทอุตสาหกรรม 

11. สภาพการตลาดและการแขงขันองอุตสาหกรรม 

12. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม 

13. วัฏจักรธุรกิจ 

14. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไทย 

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

ทุกครั้ง  

บอยครั้ง 

นอยครั้ง  

ไมเคยใช    
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116

ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

 
ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ปจจัยจุลภาค หมายถึง ความถีในการที่ผู

ลงทุนใชปจจัยจุลภาค ประกอบดวย 

ปจจัยเชิงปริมาณของหุน ปจจัยเชิงคุณภาพ

ของบริษัท และปจจัยเชิงเทคนิคของหุนที่ผู

ลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนซึ่งสามารถวัด

พฤติกรรมในการตัดสินใจของผูลงทุนไดจาก

ปจจัยเชิงปริมาณ ไดแก ราคาหุน  P/E EPS 

P/BV D/E ROE ROA PEG อัตราเงินปนผล 

ตอบแทน สภาพคลองในการลงทุนของหุน  

Hasson and Tamini, (2007) 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 

15. ราคาหุนถูก(หุนราคาต่ํา) หรือแพง (หุนราคาสูง) 

16. หุนสวนใหญที่ทานเลือกลงทุนเปนหุนที่มีราคาถูก 

17. หุนสวนใหญที่ทานเลือกลงทุนเปนหุนที่มีราคาแพง 

18. P/E Ratio  

19. อัตราเงินปนผลตอบแทน  

20. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV)  

21. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) 

22.. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

23. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 

24. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 

25. คาP/E ตออัตราการเติบโต  (PEG) 

26. ทานลงทุนเฉพาะในหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุน

สูง 

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

ทุกครั้ง  

บอยครั้ง 

นอยครั้ง 

ไมเคยใช   
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ขอคําถามในชุดนี้เปนขอคําถามที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในแตละรายามีความเขาใจในปจจัยที่ใชใน

การตัดสินใจลงทุนมากนอยเพียงใด 

ปจจัยมหภาค หมายถึงความเห็นของผู

ลงทุนในการใชปจจัยมหภาค 

ประกอบดวยภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

ในการตัดสินใจซื้อขายหุนในตลาด

หลักทรัพย ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจของผูลงทุนไดจากการใชปจจัย

ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ไปวามีผลอยางไรตอการตัดสินใจซื้อหรือ

ขายหุนของผูลงทุน 

 

ทฤษฎี APT  

Valuation Model 

SEC สหรัฐอเมริกา, (1977) 

Hocke, (1966) Blume and 

Friend, (1978) Most (1980)  

Pearce and Roley, (1985) 

Merrikas, Vozikis and 

Prasd, (1998)  

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ 

สรร พัวจันทร, (2549) 

 

1.ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

2.ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

3.ถาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

4.ถาดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

5.ถาอัตราเงินเฟอลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

6.ถาอัตราเงินเฟอสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

7.ถาคาเงินบาทแข็งคาขึ้นทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

8.ถาคาเงินบาทออนตัวลงทานจะตัดสินใจขายหุน 

9.ทานซื้อหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP สูงขึ้น 

10.ทานขายหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ลดลง 

11.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

12.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

13.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

14.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจขายหุน 

15.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงขึ้นทานจะซื้อหุน 

16.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวลดลงทานจะซื้อหุน 

17.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงขึ้นทานจะขายหุน 

18. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวลดลงทานจะขายหุน 

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

และมาตราสวน 

ไมแนใจ/ไมทราบ 

 กรณีที่ผูลงทุนไมแนใจหรือไม

ทราบวาจะตัดสินใจอยางไรถา

ปจจัยตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

  

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ขอคําถามในชุดนี้เปนขอคําถามที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในแตละรายามีความเขาใจในปจจัยที่ใชใน

การตัดสินใจลงทุนมากนอยเพียงใด 

ปจจัยมหภาค หมายถึงความเห็นของผู

ลงทุนในการใชปจจัยมหภาค 

ประกอบดวยภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

ในการตัดสินใจซื้อขายหุนในตลาด

หลักทรัพย ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจของผูลงทุนไดจากการใชปจจัย

ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ไปวามีผลอยางไรตอการตัดสินใจซื้อหรือ

ขายหุนของผูลงทุน 

 

 

 

TSI ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

Nagy, (1994) Hocke, (1966) 

Blume and Friend, (1978) 

Most, (1980) 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  และ 

สรร พัวจันทร, (2549) 

Hasson and Tamini, (2007) 

 

19. ถาราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

20.ถาราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

21.ถาราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจขายหุน 

22.ถาราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

23.ทานซื้อหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง 

24.ทานขายหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง 

25.ถามีการอภิปรายไมไววางใจทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

26.ถามีการอภิปรายไมไววางใจทานจะตัดสินใจขายหุน 

27.ถามีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทางการเมืองทาน

จะตัดสินใจซื้อหุน 

28.ถามีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทางการเมืองทาน

จะตัดสินใจขายหุน 

 

 

 

 

 

 

ตัวแประดับชวง/แบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 4 

ระดับ คือ 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 และมาตราสวน 

ไมแนใจ/ไมทราบ 

กรณีที่ผูลงทุนไมแนใจหรือไม

ทราบวาจะตัดสินใจอยางไรถา

ปจจัยตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

   

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ปจจัยจุลภาค หมายถึง ความเห็นของผู

ลงทุนลงทุนเกี่ยวกับปจจัยจุลภาค ซ่ึง

สามารถวัดพฤติกรรมในการตัดสินใจของผู

ลงทุนไดจากปจจัยเชิงปริมาณ ไดแก ราคา

หุน  P/E EPS P/BV D/E ROE ROA PEG 

ที่เปลี่ยนแปลงไปวามีผลอยางไรตอการ

ตัดสินใจซื้อหรือขายหุนของผูลงทุน 

 29.  ลงทุนในหุนที่มี P/E ตํ่า 

30. ลงทุนในหุนที่มี P/E สูง 

31. ลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) 

ต่ํา 

32. ลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) สูง 

33. ลงทุนในหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E )ตํ่า 

34. ลงทุนในหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) สูง 

35. ลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูง 

36. ลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ตํ่า 

37. ลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) สูง 

38. ลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 

ตํ่า 

39. ลงทุนในหุนที่มีคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน  

(PEG) ตํ่า 

40. ลงทุนในหุนที่มีคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน  

(PEG) สูง 
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120

ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

   

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ปจจัยจุลภาค (ตอ) 
ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท  

สามารถวัดไดจากความถี่ที่ผูลงทุนใช

ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทที่ออกและ

เสนอขายหุนในการตัดสินใจลงทุน ไดแก 

ความมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

ความสามารถในการแขงขัน ความรู

ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริตของ

ผูบริหาร ความโปรงใสในการเปดเผย

ขอมูลของบริษัท  

 

 
 

ปจจัยเชิงเทคนิคของหุน  

วัดไดจากความถี่ที่ผูลงทุนใชปจจัยเชิง

เทคนิคในการวิเคราะหแนวโนมของราคา

หุน วิเคราะหราคาหุนและคาดการณราคา

ของหุนที่ผูลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุน 

 

Merrikas, Vozikis and 

Prasad, (1998) 

บริษัท ทริสเรทติ้งแอนดอิน

ฟอรเมชั่นเซอรวิส, (2547) 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ, (2548) 

Hebb,Averill and Lopes, 

(2005)Hsiu-Jen Fu, (2006)  

 

 

SEC สหรัฐอเมริกา, (1977) 

Edward and Margee, 

(1992) ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  

และ สรร พัวจันทร, (2549) 

Cheol-Ho Park, (2007) 

 

1.ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 

2.ทานลงทุนในหุนที่ออกโดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามี

บรรษัทภิบาล 

3.ทานลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

4.ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขัน

สูง 

5.ทานลงทุนในหุนของริษัทที่มีผูบริหารมีความรู ความสามารถ มี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 

6.ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 

7.ทานซื้อหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป 

8.ทานซื้อหุนบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล เชน 

การใหขาวของผูบริหารในอดีตสอดคลองกับความจริงที่เกิดข้ึนใน

อนาคต 

9.ทานตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม  

10.ทานใชแผนภูมิแบบเสน (Line Chart) วิเคราะหราคาหุนที่

ทานจะตัดสินใจลงทุน 

11.ทานใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) วิเคราะหราคาหุนที่ทาน

จะตัดสินใจลงทุน 

12.ทานใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart)

วิเคราะหราคาหุนที่ทานจะตัดสินใจลงทุน 

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

ทุกครั้ง  

บอยครั้ง 

นอยครั้ง 

ไมเคยใช   
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

   

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

ปจจัยจุลภาค (ตอ) 
ปจจัยเชิงเทคนิคของหุน  

วัดไดจากความถี่ที่ผูลงทุนใชปจจัยเชิง

เทคนิคในการวิเคราะหแนวโนมของราคา

หุน วิเคราะหราคาหุนและคาดการณราคา

ของหุนที่ผูลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุน 

 

 

 
 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

วัดไดจากความถี่ที่ผูลงทุนใชปจจัยดาน

ขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ ใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

SEC สหรัฐอเมริกา, (1977) 

Edward and Margee, 

(1992) ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม  

และ สรร พัวจันทร, (2549) 

Cheol-Ho Park, (2007) 

 

 
 
 
 

Gaker  and Haslem, (1973) 

Blume and Friend, (1978) 

Most,1980 Mekey, (1981) 

Pearce and Roley, (1985) 

Beneish,1991 Bjerring et al. 

(1983) Delong, (1989) 

Hirst et al.’s ,1995 Winker 

and Frasca, (1995) Lim, 

(1996) Merrikas ,Vozikis  and 

 

13.ทานใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Stick) วิเคราะหราคา

หุนที่ทานจะตัดสินใจลงทุน 

14.ทานใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)คาดการณ

แนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

15.ทานใชเสนคาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ )MACD (คาดการณ

แนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

16.ทานใช Relative Strength Index )RSI (คาดการณแนวโนม

ของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

17.ทานใช Stochastic คาดการณแนวโนมราคาหุนที่ทานจะ

ลงทุน 

18.ทานใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจ

ซื้อขายหุน 

19.ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารในหนังสือพิมพใน

การตัดสินใจซื้อขายหุน  

20. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารทางวิทยุในการ

ตัดสินใจซื้อขายหุน 

21.ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารทางโทรทัศนใน

การตัดสินใจซื้อขายหุน  

22.ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารจากเวปไซดใน

การตัดสินใจซื้อขายหุน  

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

ทุกครั้ง  

บอยครั้ง 

นอยครั้ง 

ไมเคยใช   

 
 

 

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

ทุกครั้ง  

บอยครั้ง 

นอยครั้ง 

ไมเคยใช   
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

   

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 Prasad, (1998) Daniel, 

Hirshleifer and Teoh, (2002) 

Schotter, (2003) Conrad, 

(2004) Bernanke and 

Kuttner, (2005) Baker and 

Wurgler (2006, 2007) Brown 

and Cliff, (2005) Kumar and 

Lee, (2006) Chen, (2007) 

Basistha and Kurov, (2008) 

Kurov, (2009) Hasson, 

(2007) 

23.ทานใชขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนาในการตัดสินใจซื้อขาย

หุน 

24.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของตลาดหลักทรัพยในการ

ติดตามราคาหุน  

25.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของตลาดหลักทรัพยในการ

ติดตามขอมูลขาวสารบริษัทจดทะเบียน  

26.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ต.ล.ในการ

ติดตามรายงานตางๆ เชน งบการเงิน แบบรายงาน 56-1 แบบ

รายงาน 59 แบบรายงาน 246 turn over list  

27.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ต.ล.ในการ

ติดตามขาวสารของสํานักงาน ก .ล.ต.  เชน ประกาศ กฎเกณฑ

ตางๆ บทความ 

  

ปจจัยดานสังคม : กลุมอางอิง 

วัดไดจากความถี่ที่ผูลงทุนใชกลุมอางอิงใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

Lease, Lewellen  and  

Schlarbaum ,(1972, 1974, 

1977, 1978) Hawkins and 

others, (1988) Shiller and 

Pound, (1989) Stein and 

Scharfstein, (1990) Bannerjee, 

(1992) Yamane อางใน
Lakonishok and Sheifer  

28. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของคนใน

ครอบครัว 

29. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อน

รวมงาน 

30. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของ

ผูลงทุนสถาบัน 

31. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของ

ผูลงทุนตางประเทศ 
 

ตัวแปรระดับชวง/

แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ คือ 

ทุกครั้ง  

บอยครั้ง 

นอยครั้ง 

ไมเคยใช   
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

   

ปจจัย/ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 Vishny, (1992) Lakonishok 

,et al , (1992)  Nagy, (1994)  

Maug and Naik, (1996) 

Merrikas, Vozikis and 

Prasd, (1998)  Shiller, 

(2000) สรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ, 

(2543)  Hussan, (2007) 

Pradeep, (2007)  ชนัธฌา 

ศิวโมกษธรรม สรร พัวจันทร, 

(2549) 

32. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในหองคา

หลักทรัพย 

33. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในเวปไซด  

34. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําในเวปไซด  

35. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนเมื่อมีขาวลือวาผูลงทุนราย

ใหญ 

ซื้อขายหุน 

36. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท  

37.ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่

การตลาด 
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4.7  การสรางมาตรวัด 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนแบบสํารวจ  (Survey  Research) โดยอาศัยเครื่องมือ ไดแก    

แบบสอบถาม  การสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  เชน  

ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของผูลงทุนจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อให

ไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมุงประเด็นปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนในการซื้อขายหุน

ของผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.7.1 การศึกษาประวัติชีวิตและสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญ อดีตผูรับผิดชอบการ

ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย (Proprietary Trade) เจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบลูกคารายใหญ 

เจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบลูกคาสถาบันในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหทราบขอมูลเชิง

ลึกเกี่ยวกับปจจัยจูงใจใหซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย ปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อ

ขายหุน และผลตอบแทนที่ไดรับจากการซื้อขายหุน  ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายกํากับดูแลผูลงทุน

เนื่องจากผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศเปนผูลงทุนที่มีอิทธิพลตอมูลคา

การซื้อขายหุนสูง การรับทราบขอมูลเชิงลึกจะเปนประโยชนในการนําเสนอผลการศึกษาเพื่อเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูลงทุนตอไป โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง  ดังนี้  

สวนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ อาทิ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณใน 

    การลงทุน วงเงินในการลงทุน ฯลฯ 

สวนที่ 2    ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน 

สวนที่ 3    ขอมูลเกี่ยวกับกลุมหลักทรัพยลงทุน (portfolio) ของผูลงทุน และ 

    ระดับของการวิเคราะหตัวหุนที่เลือกลงทุน 

สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุน 

สวนที่ 5   ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายกํากับดูแลผูลงทุน ปญหา อุปสรรค 

 ที่ไดรับจากนโยบาย ขอเสนอแนะ 

สําหรับแบบสัมภาษณจะใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกันในตัวอยางแตละคนโดยแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสรางมีสวนชวยกําหนดเคาโครงการสัมภาษณที่แนนอน และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการสัมภาษณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปลายเปด  คําตอบจึงขึ้นอยูกับ

ความคิดเห็นและประสบการณของกลุมตัวอยาง ทั้งนี้คําถามอาจไมเรียงตามลําดับ โดยมีการ
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เปลี่ยนแปลงและแกไขในระหวางการสัมภาษณตามความเหมาะสม แตยังครอบคลุมตามแนว

คําถามเดิมทุกขอ 

4.7.2 แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย ของผูลงทุนทั้ง 4 กลุม แบบสอบถามใช Rating Scale 4  scale คะแนน 1-4  ตาม

แนวคิดในแตละตัวแปร ประกอบดวย  5  สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1   ขอมูลปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป  

 และประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยในปจจุบัน 

สวนที่ 3  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจและความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

            ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ 

สวนที่ 4    กลยุทธในการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุน 

สวนที่ 5    ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายกํากับดูแลผูลงทุน รวมถึงขอเสนอแนะ 

  เกี่ยวกับแนวทางการกํากับดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาจะใชแบบสอบถามทั้งหมด 2 ชุด ชุดแรกเปนแบบสอบถามผูลงทุน

รายใหญและผูลงทุนรายยอย ชุดที่สองเปนแบบสอบถามผูจัดการกองทุน  โดยเนื้อหาของ

แบบสอบถามในชุดแรกและชุดที่สองจะเหมือนกัน แตเนื้อหาของแบบสอบถามผูจัดการกองทุนจะ

มีความแตกตางในรายละเอียดของผูจัดการกองทุน ประสบการณการลงทุน กรอบและวิธีการใน

การตัดสินใจ แตรายละเอียดในสวนของปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุนที่ใช Rating  Scale  4  Scale 

จะไมแตกตางกัน 

 

4.8  การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของเครื่องมือ  
 

การประเมินคาความเที่ยงตรง   (Validity) ของมาตรวัด  โดยผูวิจัยจะทําการตรวจสอบ

เนื้อหาของแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  เพื่อใหแนใจไดวาคําถามสามารถนําไปใชกับ

ประชากรและนํามาใชในการอธิบายพฤติกรรมการซื้อขายหุนของผูลงทุนได  ในการตรวจสอบ

ความแมนตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ผูวิจัยจะนําขอคําถามไป ทํา Pilot  Test สอบถาม

ผูทรงคุณวุ ฒิ (Consensual Validity)โดยนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูลงทุนคุณภาพที่ผูวิจัย

ไดทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูลงทุนรายใหญ เจาหนาที่การตลาดและผูจัดการกองทุน 

ทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของมาตรวัด โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค     
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4.9  การวิเคราะหแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยฉบับ

นี้ไดรวบรวมปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณเชิงลึก 

และการศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุน ดังรายละเอียดที่กลาวแลวในบทที่ 2 และบทที่ 3 สราง

แบบสอบถามขึ้นเปนมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิทซึ่งเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบบ  4 

และ 5 คําตอบ เพื่อแยกแยะปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูตอบแบบสอบ ถามตามลําดับ 

คือ  โดยแบบสอบถามชุดแรกจํานวน 7 ชุดไดถูกสงใหบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับผูลงทุนและมี

ความชํานาญในการออกแบบสอบถาม รวมถึงผูลงทุนจํานวน 7 ราย ไดแก เจาหนาที่การตลาด

จํานวน 2 ราย ผูลงทุนรายใหญจํานวน 1 ราย ผูลงทุนรายยอย จํานวน 2 ราย ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 1 

ราย และผูจัดการกองทุน 1 ราย พิจารณาและไดปรับปรุงในสวนของขอคําถามใหผูตอบสามารถ

อานไดเขาใจเพิ่มขึ้น ซ่ึงก็ไดรับคําแนะนําใหแกไขเพิ่มเติมในเรื่องประโยคที่ใชในการตั้งคําถาม  

การจัดเรียงขอคําถาม ความครอบคลุมถึงเนื้อหาของคําถาม โดยมีเกณฑในการใหคะแนน

แบบสอบถาม ดังนี้ 
 

4.9.1  เกณฑการใหคะแนนของคําถาม 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการใชปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจลงทุน 

                         ทุกครั้ง    ให 3  คะแนน 

บอยครั้ง      ให 2  คะแนน 

นอยครั้ง   ให 1  คะแนน  

ไมเคย                  ให 0  คะแนน 

 

4.9.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นในการใชปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจลงทุน กรณีที่

ปจจัยมีการเปลี่ยนแปลง 

                      เห็นดวยอยางยิ่ง    ให 4  คะแนน 

เห็นดวย    ให 3  คะแนน 

ไมเห็นดวย   ให 2  คะแนน  

                         ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                     ให         1           คะแนน 

ไมแนใจ/ไมทราบ  ให 0  คะแนน 
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4.9.3  การทดสอบแบบสอบถาม 

ในการทดสอบแบบสอบถามไดสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 50 ราย ในหองสมุดมารวย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่  27-28 กุมภาพันธ และ วันที่ 1 มีนาคม 2553 ไดรับ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณสามารถนํามาใชในการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) จํานวน 30 ชุด 

                

4.9.4  การทดสอบมาตรวัดและความเที่ยง 

วิธีการวิเคราะหขอสําหรับแบบสอบถามที่มีหลายตัวเลือก โดยกระทําทดสอบ 2  วิธี คือ 1) 

วิธีใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ระหวางขอความแตละขอความ (Item) กับคะแนนรวม และ 2) วิธีใช T-test 

วิธีวัดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

1)  ใหคะแนน 5, 4 , 3 , 2 , 1 และ 4 , 3 , 2 , 1 ในขอคําถาม  

2)  รวมคะแนนทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามทุกคน 

3)  หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันโดยการ run โปรแกรม SPSS 

4)  พิจารณาผลคํานวณคาสหสัมพันธเพียรสันระหวางขอยอยกับคะแนนรวม พบ

ความสัมพันธดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4  ตารางแสดงการทดสอบคุณภาพของมาตรวัดแบบสหสัมพันธเพียรสัน 

 

รายการขอคําถาม สหสัมพันธกับคะแนนรวม 

1. ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง )ความถี่(  

    1.1  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

    1.2  อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

    1.3. อัตราเงินเฟอ 

    1.4 อัตราแลกเปลี่ยน 

    1.5 ดัชนีช้ีวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP   

    1.6  ดัชนีราคาหลักทรัพย 

    1.7  ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ 

    1.8  ราคาน้ํามัน 

    1.9  ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 

 

2. ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท (ความถี่) 

    2.1 ราคาหุนสูงหรือต่ํา 

    2.2 กําไรตอหุน )EPS(  

    2.3 P/E Ratio  

    2.4 อัตราเงินปนผลตอบแทน 

    2.5 อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) 

    2.6 อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E)  

    2.7 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (ROE)  

    2.8 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 

    2.9 คาP/E ตออัตราการเติบโต (PEG)  

    2.10 ทานลงทุนเฉพาะในหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนสูง 

 

3. ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ) ความเห็น(  

    3.1 ทานซื้อหุนเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 

    3.2 ทานขายหุนเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น 

  

.8659 ** 

.8724 ** 

.8724** 

.8724** 

.8724** 

.8724** 

.8724** 

.8796** 

.8724 ** 

 

. 

8724 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8796 ** 

.8603 ** 

.8603 ** 

.8659 ** 

.8724 ** 

.8796 ** 

 

 

.8623 ** 

.8724 ** 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

 

รายการขอคําถาม สหสัมพันธกับคะแนนรวม 

   3.3 ทานซื้อหุนเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลง 

   3.4 ทานขายหุนเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น 

   3.5 ทานซื้อหุนเมื่ออัตราเงินเฟอลดลง 

   3.6 ทานขายหุนเมื่ออัตราเงินเฟอสูงขึ้น 

   3.7 ทานซื้อหุนเมื่อคาเงินบาทแข็งคาขึ้น 

   3.8 ทานขายหุนเมื่อคาเงินบาทออนตัวลง 

   3.9 ทานซื้อหุนเมื่อ GDP สูงขึ้น 

   3.10 ทานขายหุนเมื่อGDP ลดลง 

   3.11 ทานซื้อหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง  

   3.12  ทานขายหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง  

   3.13 ทานซื้อหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัว 

           สูงขึ้น/ลดลง  

   3.14 ทานขายหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัว  

           สูงขึ้น/ลดลง  

   3.15 ทานซื้อหุนเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวลดลง 

   3.16 ทานขายหุนเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น 

   3.17 ทานซื้อหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ม่ันคง 

   3.18 ทานขายหุนเมื่อมีการอภิปรายไมไววางใจ 

   3.19 ทานขายหุนเมื่อมีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทาง 

           การเมือง 

   3.20 หุนสวนใหญที่ทานถือครองเปนหุนที่มีราคาสูง 

   3.21 หุนสวนใหญที่ทานถือครองเปนหุนที่มีราคาตํ่า 

   3.22 ทานเลือกซ้ือหุนที่มีกําไรตอหุนสูงเมื่อเทียบกับราคาหุน 

   3.23 ทานจะขายหุนเมื่อหุนนั้นมีกําไรตอหุนลดต่ําลงเมื่อเทียบ 

           กับราคาหุน 

   3.24 ทานซื้อหุนที่มีคา P/E Ratio ตํ่า 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8659 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

 

.8724 ** 

 

.8796 ** 

.8724 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8796 ** 

 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8659 ** 

 

.8724 ** 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

 

รายการขอคําถาม สหสัมพันธกับคะแนนรวม 

   3.25 ทานขายหุนที่มีคา P/E Ratio สูง 

   3.26 ทานซื้อหุนที่มีอัตราเงินปนผลตอบแทนสูง 

   3.27 ทานขายหุนเมื่ออัตราเงินปนผลตอบแทนต่ํา 

   3.28  ทานซื้อหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV)ตํ่า 

    3.29 ทานขายหุนเมื่ออัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) สูง 

    3.30 ทานซื้อหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) ตํ่า 

    3.31 ทานขายหุนเมื่ออัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) สูง 

    3.32 ทานซื้อหุนที่อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูง 

    3.33 ทานขายหุนเมื่ออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ตํ่า 

   3.34 ทานซื้อหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) สูง 

    3.35 ทานขายหุนเมื่ออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) ตํ่า 

   3.36 ทานซื้อหุนที่มีคาP/E ตออัตราการเติบโต (PEG) ตํ่า 

   3.37 ทานขายหุนเมื่อมีคาP/E ตออัตราการเติบโต (PEG) สูง 

.8724 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

 

4. ปจจัยจุลภาค:ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท (ความถี่) 

    4.1 ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 

     4.2  ทานลงทุนในหุนที่ออกโดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 

   4.3 ทานลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

   4.4  ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 

   4.5 ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่ผูบริหารมีความรู ความสามารถ   

         มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 

   4.6 ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 

   4.7 ทานซื้อหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป 

   4.8 ทานซื้อหุนบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล เชน  

         การใหขาวของผูบริหารในอดีตสอดคลองกับความจริงที่ 

         เกิดขึ้นในอนาคต 

 

 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8659 ** 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

 

รายการขอคําถาม สหสัมพันธกับคะแนนรวม 

5. ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิค )ความถี่(  

    5.1 ทานตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม  

    5.2 ทานใชแผนภูมิแบบเสน (Line Chart) วิเคราะหราคาหุน 

    5.3 ทานใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) วิเคราะหราคาหุน 

    5.4 ทานใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart)  

           วิเคราะหราคาหุน 

     5.5 ทานใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Stick) วิเคราะหราคาหุน 

    5.5 ทานใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณ 

          แนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

    5.6 ทานใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่สะสม (MACD) คาดการณ 

          แนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

    5.7 ทานใช Relative Strength Index (RSI) คาดาการณ 

          แนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

    5.8 ทานใช Stochastic คาดการณแนวโนมราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

   5.9 ทานใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย 

   5.10 ทานใชบทวิเคราะหหรือขาวสารในหนังสือพิมพทั่วไป  

   5.11 ทานใชบทวิเคราะหหรือขาวสารในหนังสือพิมพธุรกิจ   

   5.12 ทานใชบทวิเคราะหหรือขาวสารทางวิทยุ 

   5.13 ทานใชบทวิเคราะหหรือขาวสารทางโทรทัศน 

   5.14 ทานใชบทวิเคราะหหรือขาวสารทางอินเตอรเน็ต  

   5.15 ทานใชขอมูลที่ไดรับจากการจัดสัมมนาของบริษัทเอกชน 

   5.16 ทานใช Web Site ของตลาดหลักทรัพย set.or.th หรือ  

             Settrade.com เปนแหลงขอมูลสําคัญในการตัดสินใจลงทุน  

   5.17 ทานใช Web Site ของตลาดหลักทรัพยในการติดตามราคาหุน  

   5.18 ทานใช web site ของตลาดหลักทรัพยในการติดตามขอมูล 

           ขาวสาร 

 

.8724 ** 

.8659 ** 

.8724 ** 

.8659 ** 

 

.8724 ** 

.8724 ** 

 

.8796 ** 

 

.8724 ** 

 

.8724 ** 

.8659 ** 

.8724 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8659 ** 

.8603 ** 

.8724 ** 

 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

 

รายการขอคําถาม สหสัมพันธกับคะแนนรวม 

5.19  ทานใช web site ของตลาดหลักทรัพยในการติดตามขอมูลอื่น 

5.20 ทานใช web site ของสํานักงาน ก.ล.ต.sec.or.th  เปน 

แหลงขอมูลสําคัญในการตัดสินใจลงทุ          

5.21 ทานใช website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการติดตาม 

        รายงานตาง ๆ 

5.22 ทานใช website ของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการติดตามขาวสาร 

        ตางๆ 

523 ทานใช website ของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการติดตามขอมูล 

       อ่ืนๆ 

 

6. ปจจัยดานสังคม 

    6.1 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของคนใน 

          ครอบครัว 

    6.2  ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน 

    6.3 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามการซื้อขายสุทธิของผูลงทุน 

          สถาบัน 

    6.4 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามการซื้อขายสุทธิของผูลงทุน 

          ตางประเทศ 

    6.5 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย 

    6.6 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในเวปไซด  

    6.7 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําในเวปไซด  

    6.8 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนเมื่อมีขาวลือวาผูลงทุนรายใหญ 

          ซ้ือขายหุน 

    6.9 ทานตัดสินใจซื้อขายหุนตามผูบริหารของบริษัท  

    6.10 ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่ 

            การตลาด 

.8796 ** 

.8875 ** 

 

.8581 ** 

 

.8660 ** 

 

.8724 ** 

 

 

 

.8724 ** 

 

.8724 ** 

.8875 ** 

 

.8875 ** 

 

.8796 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

.8724 ** 

 

.8875 ** 

.8724 ** 
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4.9.5  ผลการทดสอบคุณภาพของมาตรวัดแบบสหสัมพันธเพียรสัน 

1)  คําถามทุกขอเปนคําถามที่มีคุณภาพมีคาสหสัมพันธเพียรสันสูงกวา 0.6   และ

มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.001 มีทิศทางเชิงบวก แสดงวาขอคําถามยอยแตละขอผันแปรไป

กับคะแนนรวมเปนมิติเดียว แสดงวาขอคําถามยอยทุกขอนี้เปนขอคําถามที่มีคุณภาพในเกณฑดี

สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในแบบสอบถามตอไป  

2)  มาตรวัดแบบสอบถามนี้    รวม98 ขอคําถาม มีคาความเที่ยงในระดับสูงคือ คา 

 α-Alpha Coefficient 0.8723  สามารถใหผลลัพธที่มีความคลาดเคลื่อนในเกณฑที่ยอมรับได 

 

4.10  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

การประมวลผลขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และวิเคราะหขอมูล 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics): เพื่อใชในการอธิบายลักษณะของ

ตัวแปร ไดแก Mean, Standard Deviation-S.D., Min, Max, Median  

2) วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยใชคาเพียรสัน ไคแสควร 
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บทที่ 5 

 
ผลการวิจัย 

 
ในการศึกษาเร่ือง  “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”   

ไดเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 สวนคือขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบัน 

และผูลงทุนตางประเทศ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในบท 3 และเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามโดยสอบถามจากผูจัดการกองทุนจํานวน  60  คน  ไดรับความอนุเคราะหขอมูลจาก

ผูบริหารและผูจัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนจํานวน 22 บริษัท ผูจัดการกองทุน

จากสํานักงานประกันสังคมและผูจัดการกองทุนจากบริษัทอเมริกัน อินเตอรเนช่ันแนล แอสชัวรันส 

จํากัด และขอมูลจากผูลงทุนรายยอยจํานวน  416 คน ที่ใชบริการบริษัทหลักทรัพย 28 บริษัท ใน

บทนี้ จะนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยวิธีการทางสถิติ  

โดยประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) 

นําเสนอในรูปแบบการเปรียบเทียบขอมูลของผูจัดการกองทุนในฐานะกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน

ของผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศกับผูลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยโดยจะนําเสนอในรูปแบบของการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ดังนี ้
5.1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยพื้นฐานและประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนของ

ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย   

5.2   เปรียบเทียบรายละเอียดของการลงทุนในหลักทรัพยในปจจุบัน ปจจัยที่ผูลงทุนใชใน

การตัดสินใจลงทุน และกลยุทธในการลงทุน  

5.3   ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอยและผูจัดการกองทุนเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวของกับผู

ลงทุน 

5.4  นโยบายที่เปนประโยชนตอผูลงทุน 
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5.1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยพื้นฐานและประสบการณในการบริหารจัดการ
กองทุนของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย 

 
5.1.1  ปจจัยพื้นฐานและประสบการณของผูจัดการกองทุน 

 

ตารางที่ 5.1  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 

1. ผูจัดการกองทุน 41  68.3  

2. ผูจัดการกองทุนอาวุโส 10  16.7  

3. กรรมการผูจัดการ (CEO) 

4. ผูอํานวยการฝายลงทุนตราสารทุน 

5. รองผูอํานวยการฝายลงทุนตราสารทุน 

6. ผูชวยผูอํานวยการฝายลงทุนตราสารทุน 

7. ผูชวยผูอํานวยการฝายจัดการกองทุนรวมเพื่อรวมลงทุน 

1 

3 

2 

2 

1 

1.7 

5.0 

3.3 

3.3 

1.7 

รวม 60  100.0  

 

จากตารางที่  5.1 พบวาผูจัดการกองทุนสวนใหญมีตําแหนงงานเปนผูจัดการกองทุน 

จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมาเปนผูจัดการกองทุนอาวุโสจํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 16.7 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงสูงสุดไดแก กรรมการผูจัดการ จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 1.7  

 

ตารางที่ 5.2  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

1. ชาย 44  73.3  

2. หญิง 16  26.7  

รวม 60  100.0  

 

จากตารางที่  5.2   พบวา  ผูจัดการกองทุนสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  44 คน  คิดเปน

รอยละ  73.0   และเปนเพศหญิง  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  26.7 
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ตารางที่ 5.3  จํานวนและรอยละของผูจดัการกองทุน  จําแนกตามอาย ุ

 

 จากตารางที่  5.3  พบวา  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีอายุระหวาง  36–45  ป  จํานวน 35  คน  

คิดเปนรอยละ  58.3  รองลงมาคือ  อายุระหวาง  26–35  ป  จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  

36.7  และท่ีนอยที่สุดคือ  อายุระหวาง  56 – 65  ป  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1.6 

 

ตารางที่ 5.4  จํานวนและรอยละของผูจดัการกองทุน จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.  โสด 34 56.7 

2.  สมรส 26 43.3 

รวม 60 100.0 
 

จากตารางที่  5.4  พบวา  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสถานภาพโสด  จํานวน  34  คน  

คิดเปนรอยละ  56.7  และมีสถานภาพสมรส  จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  43.3 
 

ตารางที่ 5.5  จํานวนและรอยละของผูจดัการกองทุน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

1.  ปริญญาตรี 1 1.7 

2.  ปริญญาโท 57 95.0 

3.  สูงกวาปริญญาโท 2 3.3 

รวม 60 100.0 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

1.  26 - 35 ป 22 36.7 

2.  36 - 45 ป 35 58.3 

3.  46 - 55 ป 2 3.3 

4.  56 - 65 ป 1 1.7 

รวม 60 100.0 
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จากตารางที่  5.5 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 

57 คน  คิดเปนรอยละ 95.0  รองลงมาคือ  สูงกวาปริญญาโท  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 3.3 

และท่ีนอยที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.7 
 

ตารางที่ 5.6  จํานวนและรอยละของผูจดัการกองทุน จําแนกตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 

จากตารางที่  5.6 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญสําเร็จการศึกษาสาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ

จํานวน  48  คน  คิดเปนรอยละ  80.0  รองลงมาคือ  สาขาเศรษฐศาสตร  จํานวน  8  คน  คิดเปน

รอยละ  13.3  และที่นอยที่สุดคือ  สําเร็จการศึกษาสาขาบัญชี/บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  6.7 
 

ตารางที ่5.7  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามประสบการณในการดํารงตําแหนง 

ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในกองทนุที่ลงทุนในหุน 
 

ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูมีอํานาจใน

การตัดสินใจลงทนุในกองทนุที่ลงทนุในหุน 
จํานวน รอยละ 

1.  นอยกวา 3 ป 9 15.0 

2.  3-5 ป 10 16.7 

3.  6-10 ป 28 46.7 

4.  10 ปข้ึนไป 13 21.7 

รวม 60 100.0 
 

จากตารางที่  5.7  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีประสบการณในการดํารงตําแหนง ผู

มีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุนเปนระยะเวลา  6 – 10  ปจํานวน  28  คน  

สาขาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน รอยละ 

1.  บัญชี/บริหารธุรกิจ 48 80.0 

2.  เศรษฐศาสตร 8 13.3 

3.  ทั้งบัญช/ีบริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร 4 6.7 

รวม 60 100.0 
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คิดเปนรอยละ  46.7  รองลงมาคือมีประสบการณลงทุนตั้งแต 10  ปข้ึนไป  จํานวน 13  คน  คิดเปน

รอยละ  21.7  และที่นอยที่สุดคือ  มีประสบการณนอยกวา  3  ป  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  15.0   

 

ตารางที่ 5.8  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนจําแนกตามจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปด

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 

 

จํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปดบัญชี 

ซ้ือขายหลักทรัพย 

จํานวน รอยละ 

1. 1-5 บริษัทหลักทรัพย 

2.   6-10 บริษัทหลักทรัพย 

3. มากกวา 10 บริษัทหลักทรัพย 

4. บริษัทหลักทรัพยทุกแหง 

5. ไมเปดเผย 

14 

6 

17 

11 

12 

23.3 

10.0 

28.3 

18.3 

20.0 

รวม 60  100  

 

จากตารางที่ 5.8 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญจํานวน 17 คนใหขอมูลวาบริษัทของตน

เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับกับบริษัทหลักทรัพยมากกวา 10 บริษัทหลักทรัพยคิดเปนรอยละ 

28. 3ทั้งนี้ จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุน

สถาบันไทยและตางประเทศพบวาในทางปฏิบัติเปนการทั่วไป บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนจะ

เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยหลายแหงเพื่อใหไดรับมุมมองที่หลากหลายจาก

บทวิจัยและเจาหนาที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 

เนื่องจากผูจัดการกองทุนทําหนาที่เสมือนเปนตัวแทนของผูลงทุนในการนําเงินจํานวนมากของผู

ลงทุนมาลงทุน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีขอมูลที่เชื่อถือไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายมาใชใน

การวิเคราะหเพื่อคัดเลือกหลักทรัพยที่จะมาลงทุน ทั้งนี้ ในการตอบแบบสอบถามในขอนี้ ผูจัดการ

กองทุนไมเปดเผยขอมูลวาลงทุนผานบริษัทหลักทรัพยใดบาง เปดเผยขอมูลเพียงจํานวนบริษัทที่

ใชบริการ และบางรายใหขอมูลเพิ่มเติมวาเปนบริษัทหลักทรัพย 20 อันดับแรกที่ผานการประเมิน

ดานคุณภาพการใหบริการ ทั้งในดานของบทวิเคราะหที่นาเชื่อถือและคุณภาพของเจาหนาที่

การตลาด 
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ตารางที่ 5.9  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามประเภทของกองทุนที่รับผิดชอบ 

 

กองทุนที่รับผิดชอบ จํานวน รอยละ 

1. กองทุนตราสารทุน 

2. กองทุนสวนบุคคล 

13 

9 

21.7 

15 

3. กองทุนตราสารทุน/กองทุนผสม/กองทุนหุนทุนระยะยาว/กองทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ 

4. กองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ 

5. กองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว 

6. กองทุนตราสารทุน/กองทุนผสม/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

7. กองทุนสวนบุคคล/กองทุนตราสารทุน/กองทุนผสม/กองทุนหุนทุน

ระยะยาว/เพื่อการเลี้ยงชีพ 

8. กองทุนสวนบุคคล/กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ 

9. กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว 

10. กองทุนสวนบุคคล/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

11. กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

12. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

13. กองทุนสวนบุคคล/กองทุนผสม 

14. กองทุนตราสารทุน/กองทุนผสม 

6 

 

5 

4 

3 

3 

 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

10 

 

8.3 

6.7 

5 

5 

 

5 

5 

5 

3.3 

3.3 

3.3 

1.7 

รวม 60  100.0  

 

จากตารางที่ 5.9 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญรับผิดชอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

ตราสารทุนจํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  21.7 รองลงมาคือ  กองทุนสวนบุคคล  จํานวน  9  คน

คิดเปนรอยละ 15.0  และที่นอยที่สุดคือ  กองทุนสวนบุคคล/กองทุนผสม และกองทุนตราสารทุน

และกองทุนผสม จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1.7  เทากัน ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจํานวน 30 คน 

คิดเปนรอยละ 50.0 รับผิดชอบกองทุนตั้งแต 2 ประเภทขึ้นไป  
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ตารางที่ 5.10  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามจํานวนกองทุนที่รับผิดชอบ 

 

จํานวนกองทุน จํานวน รอยละ 

1.  1-5  กองทุน 

2.  6-10  กองทุน 

3.  11-15  กองทุน 

4.  16-20  กองทุน 

5.  21-25  กองทุน 

6  26-30  กองทุน 

7.  30  กองทุนขึ้นไป 

8.  ไมระบุ 

16 

22 

5 

6 

2 

2 

2 

5 

26.7 

36.7 

8.3 

10 

3.3 

3.3 

3.3 

8.3 

รวม 60  100.0  

 

จากตารางที่ 5.10 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญรับผิดชอบกองทุน จํานวน 6-10 กองทุน 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ  36.7   รองลงมาคือ  1-5 กองทุน จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  

26.7  และที่นอยที่สุดคือรับผิดชอบ 26-30 กองทุนและ 30 กองทุนขึ้นไป จํานวน  2   คน  คิดเปน

รอยละ 3.3 เทากัน   

 

ตารางที่ 5.11  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามจํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง 

 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวา 10 หลักทรัพย 3  5.0  

2. 10-20 หลักทรัพย 24  40.0  

3. 21-30 หลักทรัพย 26  43.3  

4. 30 หลักทรัพยข้ึนไป 7  11.7  

รวม 60  100.0  

 

จากตารางที่  5.11   พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีหลักทรัพยที่ถือครองจํานวน  21–30  

หลักทรัพย  จํานวน  26   คน  คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาคือ  จํานวน 10 -20  หลักทรัพย  จํานวน  
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24  คน  คิดเปนรอยละ  40.0  และที่นอยที่สุดคือ  จํานวนต่ํากวา 10  หลักทรัพย  จํานวน  3  คน   

คิดเปนรอยละ  5.0 

 

ตารางที่ 5.12  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามนโยบายการลงทุน 

 

นโยบายการลงทุน จํานวน รอยละ 

1. กองทุนแบบ Passive 6 10 

2. กองทุนแบบ Active 36 60 

3. กองทุนแบบ Enhanced Index 

4. กองทุนแบบ Active/กองทุนแบบ 

Enhanced Index 

5. กองทุนแบบ Active/กองทุนแบบ Passive 

6. กองทุนแบบ Active/กองทุนแบบ Passive/ 

7. กองทุนแบบ Enhanced Index 

3 

1 

7 

7 

5 

1.7 

11.7 

11.7 

รวม 60  100.0  

 

จากตารางที่ 5.12   พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญรับผิดชอบนโยบายการลงทุนของ

กองทุนแบบ  Active   หรือกองทุนที่มีผูจัดการกองทุนทําหนาที่บริหารกองทุนตัดสินใจเลือก

หลักทรัพยที่จะลงทุนและมุงหวังที่จะสรางผลตอบแทนใหไดมากกวาดัชนีอางอิง (อาจจะเปนดัชนี

ตลาดหลักทรัพย ดัชนี S&P 500 หรือดัชนีอ่ืน) จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  60.0  รองลงมาคือ 

กองทุนแบบ Active/กองทุนแบบ Passive หรือกองทุนที่ผูจัดการกองทุนลงทุนแบบผสมผสาน

ระหวางการตัดสินใจเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนและมุงหวังที่จะสรางผลตอบแทนใหไดมากกวาดัชนี

อางอิงและมีวัตถุประสงคที่จะสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง ใหมากที่สุด

เทาที่จะทําได ข้ึนกับลักษณะของกองทุนและวัตถุประสงคของเจาของหนวยลงทุน และกองทุนแบบ 

active/กองทุนแบบ Passive/กองทุนแบบ Enhanced Index หรือกองทุนที่ผสมผสานทั้ง 3 

ลักษณะ ขึ้นกับลักษณะของกองทุนและวัตถุประสงคของเจาของหนวยลงทุนจํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 11.7 เทากันและที่นอยที่สุดคือ กองทุนแบบ Active /กองทุนแบบ Enhanced  Index ทั้งนี้ 

กองทุนแบบ Enhance Index มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําผลตอบแทนที่เหนือกวาดัชนีเล็กนอยใน

ขณะที่มีความผันผวนเทาเทียมหรือใกลเคียงกับดัชนี สวนใหญแลวกองทุนดังกลาวจะตั้งเปา

ผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีประมาณรอยละ 1-2  ตอป จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 1.7 
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ตารางที่ 5.13  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุน จําแนกตามมูลคาหุนโดยรวม (จํานวนหุน

คูณดวยราคาหุน) ของกองทุนที่รับผิดชอบ 

 

 

จากตารางที่  5.13   พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีมูลคาหุนโดยรวมของกองทุนที่

รับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52  จํานวน 1,000,000,001-5,000 ลานบาท  จํานวน  16   คน  คิด

เปนรอยละ 26.7 รองลงมาคือ  จํานวน 500,000,001- 1,000 ลานบาท   จํานวน  12  คน  คิดเปน

รอยละ 20.0 และที่นอยที่สุดคือ  จํานวน  5,001,000,000-10,000 ลานบาท และ 10,000 ลาน

บาทขึ้นไป  จํานวน  4  คน   คิดเปนรอยละ 6.7 เทากัน 

ณ วันที่ 28 ก.พ. 53  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีมูลคาหุนโดยรวมของกองทุนที่

รับผิดชอบ  จํานวน 1,000,000,001-5,000 ลานบาท  จํานวน  17   คน  คิดเปนรอยละ 28.3  

รองลงมาคือ  จํานวน 500,000,001- 1,000 ลานบาท   จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ 18.3  และ

ที่นอยที่สุดคือ  จํานวน  5,001,000,000-10,000 ลานบาท และ 10,000 ลานบาทขึ้นไป  จํานวน  

4  คน   คิดเปนรอยละ 6.7 เทากัน 

กอนวันที่ 10 เม.ย.53  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีมูลคาหุนโดยรวมของกองทุนที่

รับผิดชอบ  จํานวน 1,000,000,001-5,000 ลานบาท  จํานวน  16 คน  คิดเปนรอยละ 26.7

รองลงมาคือ  จํานวน 500,000,001- 1,000 ลานบาท  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ 20.0  และ

ที่นอยที่สุดคือ  จํานวน  5,001,000,000-10,000 ลานบาท และ 10,000 ลานบาทขึ้นไป  จํานวน  

ณ 31 ธ.ค.52 ณ 28 ก.พ.53 กอน 10 เม.ย.53 
มูลคาหุนในบัญชี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ต่ํากวา 50 ลานบาท    5  8.3  5  8.3  5   8.3  

2. 50,000,001- 100 ลานบาท   6  10.0  6  10.0  7   11.7  

3. 100,000,001-500 ลานบาท  10  16.7  10  16.7   9   15.0  

4. 500,000,001- 1,000 ลานบาท     12  20.0  11  18.3  12   20.0  

5. 1,000,000,001-5,000 ลานบาท 16  26.7  17  28.3  16   26.7  

6. 5,001,000,000-10,000 ลานบาท 4  6.7  4  6.7  4   6.7  

7. 10,000 ลานบาทขึ้นไป  4  6.7  4  

 

6.7 

 

4  6.7  

รวม  60  100.0  60  100.0  60   100.0  



 
 

143 

4  คน   คิดเปนรอยละ 6.37 เทากัน ทั้งนี้ สรุปไดวามูลคาหุนในกองทุนในทั้ง 3 ชวงเวลาไมตางกัน

เนื่องจากการลงทุนของผูจัดการกองทุนสวนใหญเปนการลงทุนระยะยาว 

 

5.1.2  ปจจัยพื้นฐานและประสบการณในการลงทุนของผูลงทุนรายยอย 
 

ตารางที่ 5.14  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

1. ชาย 242  58.2  

2. หญิง 174  41.8  

รวม 416  100  

 

จากตารางที่  5.14   พบวา  ผูลงทุนรายยอยสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 242 คน คิด

เปนรอยละ 58.2  และเพศหญิง จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 41.8 

 

ตารางที่ 5.15  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

1. 25 ป หรือต่ํากวา 26   6.3  

2. 26 - 35 ป 125  30.0  

3. 36 – 45 ป 139  33.4  

4. 46 - 55 ป 72  17.3  

5. 56 - 65 ป 40  9.6  

6. มากกวา 65 ปข้ึนไป 14   3.4  

รวม 416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.15  พบวา  ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีอายุระหวาง 36–45 ป จํานวน 139  คน 

คิดเปนรอยละ 33.4  รองลงมาคือ  อายุระหวาง  26 - 35 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 30.0  

และที่นอยที่สุดคือ  อายุมากกวา 65 ปข้ึนไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ทั้งนี้ ผูลงทุนที่อายุ
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สูงที่สุดอายุ 83 ป จํานวน 1 ราย และอายุนอยที่สุด 20 ป จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.48 และ

ผูลงทุนรายยอยมีอายุเฉลี่ย 41 ป 

 

ตารางที่ 5.16  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. โสด 218  52.4  

2. สมรส 187  45.0  

3. อ่ืน ๆ (หมาย ,หยา)  11   2.6  

รวม 416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.16   พบวา  ผูลงทุนรายยอยสวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 218 คน คิดเปน

รอยละ 52.4  รองลงมาคือ  สถานภาพสมรส จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 45.0  และที่นอยที่สุด   

คือ สถานภาพอื่น ๆ คือหมายหรือหยา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.6  

 

ตารางที่ 5.17  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 28   6.7  

2. ปริญญาตรี 258  62.0  

3. ปริญญาโท 118  28.4  

4. สูงกวาปริญญาโท 12   2.9  

รวม 416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.17  พบวา  ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

258 คน  คิดเปนรอยละ 62.0  รองลงมาคือ  ระดับปริญญาโท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 

28.4 และที่นอยที่สุดคือ  ระดับสูงกวาปริญญาโท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9  
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ตารางที่ 5.18  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12   2.9  

1. บริษัทเอกชน 256  61.5  

3. เจาของกิจการ/ธุรกิจ สวนตัว 55   13.2  

4. นักศึกษา 6  1.4  

5. เกษียณอายุ 20  4.8  

6. นักลงทุน 50  12.0  

7. อ่ืนๆ  17 4.1 

รวม 416  100.  

 

จากตารางที่ 5.18 พบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน จํานวน

256 คน  คิดเปนรอยละ 61.5  รองลงมาคือ  เจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัว จํานวน 55 คน  คิด

เปนรอยละ 13.2  และที่นอยที่สุดคือ  นักศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ในสวนของผู

ลงทุนที่ระบุวาประกอบอาชีพอื่นๆ ไดแก แมบาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 วิศวกร 2 คน 

คิดเปนรอยละ 0.48 และพนักงานองคการของรัฐ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.24 

 

ตารางที่ 5.19  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามรายไดรวมตอเดือน 

 

รายไดรวมตอเดือน จํานวน รอยละ 

1. ไมเกิน 20,000 บาท 73   17.5  

2. 20,001-40,000 บาท 147   35.3  

3. 40,001-60,000 บาท 85   20.4  

4. 60,001-80,000 บาท 43   10.3  

5. 80,001-100,000  30   7.2  

6. 100,001-300,000 บาท 24   5.8  

7. 300,001-500,000 บาท 3   0.7  

8. 500,001 บาท-1 ลานบาท 5   1.2  

9. 1 ลานบาทขึ้นไป 6   1.4  

รวม 416  100.0  
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จากตารางที่ 5.19  พบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีรายไดรวมตอเดือน 20,001-40,000 

บาท  จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 35.3  รองลงมามีรายไดรวมตอเดือน 40,001-60,000 บาท 

จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 20.4  และที่นอยที่สุดคือ  มีรายไดรวมตอเดือน 1 ลานบาทขึ้นไป  

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.4 

  

ตารางที่ 5.20  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามแหลงที่มาของเงินทุนที่ใชลงทุน 

 

แหลงที่มาของเงินทุนที่ใชลงทุน จํานวน รอยละ 

1. เงินออมสวนที่เหลือจากคาใชจาย 368  88.5  

2. เงินกู 2  0.5  

3. ใชทั้งเงินออมและเงินกู 30  7.2  

4. อ่ืน ๆ  16 3.8 

รวม 416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.20 พบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีแหลงที่มาของเงินลงทุนจากเงินออม

สวนที่เหลือจากคาใชจาย จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 88.5  รองลงมาคือ  ใชทั้งเงินออมและ

เงินกู จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.2  และที่นอยที่สุดคือ  เงินกู  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

0.5 สําหรับผูลงทุนระบุวาเงินที่ใชลงทุนมาจากแหลงอื่นๆ จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 0.96 มา

จากเงินมรดก สวนอีก 12 ราย คิดเปนรอยละ 2.9 เปนการนําเงินที่ไดจากกําไรจากการซื้อขาย

หลักทรัพยมาลงทุนตอ 
 

ตารางที่ 5.21  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามระยะเวลาที่ลงทุนซื้อขายหุนใน

ตลาดหลักทรัพย 

 

ระยะเวลาที่ลงทุนซื้อขายหุน จํานวน รอยละ 

1. 1 ป หรือนอยกวา 46   11.1  

2. 1 - 2 ป 34  8.2  

3. 2 - 3 ป 50  12.0  

4. 3 -5 ป 92  22.1  

5. 5 - 10 ป 123  29.6  
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ตารางที่ 5.21  (ตอ)  

   

ระยะเวลาที่ลงทุนซื้อขายหุน จํานวน รอยละ 

6. 10 –15 ป 29  7.0  

7. 15-20 ป 37  8.9  

8. 20 – 25 ป 1  0.2  

9. 25 ปข้ึนไป 4  1.0  

รวม 416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.21 พบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีประสบการณในการลงทุนหรือ

ระยะเวลาที่ลงทุนซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย 5-10 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 29.6  

รองลงมาคือ ลงทุนซื้อขายหุนมาแลว 3-5 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 22.1 และที่นอยที่สุด

คือมีประสบการณในการซื้อขายหุน 20–25 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.2 

 

ตารางที่ 5.22  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามบริษัทหลักทรัพยที่ผูลงทุนใช

บริการซื้อขายหลักทรัพย 

 

บริษัทหลักทรัพย จํานวน รอยละ 

1. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  14   3.4  

2. บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

34  8.2  

3. บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  14   3.4  

4. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด 9  2.2  

5. บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 17  4.1  

6. บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)  35   8.4  

7. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

13  3.1  

8. บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จํากัด 23  5.5  

9. บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)  35  8.4  

10. บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 14   3.4  

11. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 12   2.9  
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ตารางที่ 5.22  (ตอ) 

 

บริษัทหลักทรัพย จํานวน รอยละ 

12. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  10  2.4  

13. บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 1  0.2  

14. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  25   6.0  

15. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  14   3.4  

16. บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด 13  3.1  

17. บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซียไซรัส จํากัด (มหาชน)  12   2.9  

18. บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

10  2.4  

19. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)  5  1.2  

20. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)  2   0.5  

21. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบีเคยเฮียน  (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

11  2.6  

22. บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 2  0.5  

23. บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)  31  7.5  

24. บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  18  4.3  

รวม 416  100  

 

จากตารางที่ 5.22   พบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่บริษัท

หลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 35 คน 

คิดเปนรอยละ 8.4 เทากัน รองลงมามีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.2  และที่นอยที่สุดคือบริษัทหลักทรัพยนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.24  ทังนี้ พบวาผูลงทุนจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

12 เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย จํานวน 2 บริษัท ผูลงทุนจํานวน 15 คน คิด

เปนรอยละ 3.6 เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย จํานวน 3 บริษัท และผูลงทุน

จํานวน 4 รายคิดเปนรอยละ 1.0 เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย จํานวน 4 บริษัท 

ทั้งนี้ ในการจําแนกรายชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ผูลงทุนเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยในตารางนี้ ใช

รายชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ผูลงทุนระบุในแบบสอบถามเปนชื่อแรกในการจําแนกรายชื่อบริษัท

หลักทรัพยที่ผูลงทุนใชบริการ 
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ตารางที่ 5.23  จํานวนและรอยละของผูลงทุนรายยอย จําแนกตามมูลคาหุนในบัญชี(จํานวนหุน

คูณดวยราคาหุน) นับรวมทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีมารจ้ิน 

 

 

จากตารางที่ 5.23 พบวา ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีมูลคา

หุนในบัญชี100,001-500,000 บาท  จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 30.3  รองลงมาคือ  มีมูลคา

หุนในบัญชีไมเกิน 100,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 25.7 และที่นอยที่สุดคือ มีมูลคา

หุนในบัญชี 500,001-1 ลานบาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 19.7  

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีมูลคาหุนในบัญชี 100,001-

500,000 บาท จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 30.5   รองลงมาคือ  มีมูลคาหุนในบัญชีไมเกิน 

100,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 27.6  และที่นอยที่สุดคือ  มีมูลคาหุนในบัญชี 

1,000,001-5 ลานบาท จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ตามลําดับ 

กอนวันที่ 10 เมษายน 2553 ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีมูลคาหุนในบัญชี 100,001-

500,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ  27.9   รองลงมาคือ  มีมูลคาหุนในบัญชีไมเกิน 

100,000 บาท จํานวน  115 คน คิดเปนรอยละ 27.6   และที่นอยที่สุดคือ  มีมูลคาหุนในบัญชี 

1,000,001-5 ลานบาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 19.7   

 ณ 31 ธ.ค.52 ณ 28 ก.พ.53 กอนวันที่ 10 เม.ย53 
มูลคาหุนในบัญชี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ไมเกิน 100,000 บาท 107  25.7  115  27.6  115  27.6  

1. 100,001-500,000 บาท 126   30.3   127   30.5   116   27.9  

2. 500,001-1 ลานบาท 82  19.7  67  16.1  68  16.3  

3. 1,000,001-5 ลานบาท 69  16.6  76  18.3  82   19.7  

4. 5,000,001-10 ลานบาท 15  3.6  16  3.8  19   4.6  

5. 10,000,001- 20 ลานบาท   8  1.9  6  1.4  7  1.7 

6. 20,000,001-30 ลานบาท 3   0.7   4   1.0   4   1.0  

7. 30,000,001- 40 ลานบาท -   -   -   -   -   -  

8. 40 ลานบาทขึ้นไป 6  1.4  5  1.2  5  1.2  

รวม  416  100.0  416  100.0  416   100.0  
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ทั้งนี้ พบวาในสวนของผูลงทุนที่มีมูลคาหุนในบัญชีตํ่ากวา 1 ลานบาท ไมมีการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาหุนในบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย ใน 3 ชวงเวลา ในขณะที่ผูลงทุนที่มีมูลคาหุนในบัญชี

สูงกวา 1 ลานบาท มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในชวงกอนวันที่ 10 เมษายน 2553 

 

5.2  เปรียบเทียบรายละเอียดของการลงทุนในหลักทรัพยในปจจุบัน ปจจัยที่ผู
ลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน และกลยุทธในการลงทุน  
 
5.2.1  การลงทุนในหลักทรัพย 
 

ตารางที่ 5.24  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตาม

วัตถุประสงคลําดับแรกในการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย วัตถุประสงค  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กําไรสวนตาง (Capital  Gain)   35   58.3  305  73.3  

2. เงินปนผล (dividend) 3  5.0  42  10.1 

3. การเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะยาว  21  35.0  44  10.6  

4. ตองการกําไรสวนตางและเงินปนผล -  -  9  2.2  

5. กําไรสวนตาง/การเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนใน

ระยะยาว 

-  -  3  0.7  

6. ทุกขอ 1  1.7  13  3.1  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.24   พบวา ผูจัดการกองทุนจํานวน  35   คน  คิดเปนรอยละ 58.3  และผู

ลงทุนรายยอยจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 73.3 มีวัตถุประสงคลําดับแรกในการซื้อขายหุนใน

ตลาดหลักทรัพยที่เหมือนกันคือลงทุนซื้อขายหุนเพื่อตองการกําไรสวนตาง ๆ (Capital  Gain)  

รองลงมาทั้งผูจัดการกองทุนจํานวน  21 คน  คิดเปนรอยละ 35.0 และผูลงทุนรายยอยจํานวน 44 คน 

คิดเปนรอยละ 10.6  มีวัตถุประสงคในการลงทุนคือตองการการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะเวลายาว 
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ตารางที่ 5.25  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามประเภท

บัญชีที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพย  

    

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ประเภทบัญชีที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. Credit Balance                    -  -  28  6.7 

2. Cash Balance -  -  80  19.2 

3. Cash  60  100.0  267  64.2  

4. Cash Balance และ Cash -  -  26  6.3 

5. Credit Balance และ Cash Balance  -  -  9  2.2 

6. Credit Balance และ Cash -    6  1.4 

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.25 พบวา ผูลงทุนสถาบันจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ใชบัญชีเงินสด 

(Cash)  ในการซื้อขายหลักทรัพย เนื่องจากเปนขอกําหนดของหนวยงานกําหนดนโยบายใหใช

บัญชีเงินสดในการซื้อขายหลักทรัพย ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีบัญชีที่ใชในการซื้อขาย

หลักทรัพยประเภทเงินสด จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 64.2 รองลงมาคือ ประเภทบัญชี Cash 

Balance จํานวน 80 คน  คิดเปนรอยละ 19.2  และที่นอยที่สุดคือ ประเภทบัญชี Credit Balance 

และ Cash จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.4    

 

ตารางที่ 5.26  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ใน

การซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ความถี่ในการซื้อขายหุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ซ้ือและขายทุกวัน                11  18.3  58  13.9  

2. ซ้ือและขายทุก 2-3 วัน         15  25.0  76  18.3  

2. ซ้ือและขายทุกสัปดาห  19  31.7  81  19.5  

4.    ซ้ือและขายหุนทุกเดือน       6  10.0  91  21.9 
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ตารางที่ 5.26  (ตอ) 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ความถี่ในการซื้อขายหุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5.  ซ้ือและขายหุนทุก 3 เดือน       3  5.0  44  10.6 

  6.  ซ้ือและขายหุนทุก 6 เดือน -   -   28  6.7  

7.  ซ้ือขายหุนทุกป                      -  -  13  3.1  

8.  ข้ึนกับสภาวะตลาด -  -  25  6.0  

9.  ข้ึนกับนโยบายกองทุน 6  10.0  -  -  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.26 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีความถี่ในการซื้อขายหุนในตลาด

หลักทรัพยโดยซื้อและขายหุนทุกสัปดาห  จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมาคือ  ซ้ือ

และขายทุก 2–3 วัน  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ 25.0 และที่นอยที่สุดคือ  ซื้อและขายหุนทุก  

3  เดือน  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 5.0 

ในขณะที่ ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีความถี่ในการซื้อและขายหุนทุกเดือน จํานวน 91 คน 

คิดเปนรอยละ 21.9  รองลงมาคือ  ซ้ือและขายทุกสัปดาห จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 19.5  และ   

ที่นอยที่สุดคือ ซ้ือขายหุนทุกป  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.1  
 

ตารางที่ 5.27  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุน โดยถือเกินกวา 5 ป 
 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 -  -  13  3.1 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  -  -  3  0.7 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  -  -  5  1.2 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  2  0.5 

5. สูงกวารอยละ 80 -  -  2  0.5 

6. ไมตอบ -  -   391  94.0  

รวม 60  100.0  416  100.0  



 
 

153 

จากตารางที่ 5.27 พบวา หากเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่มีอยูทั้งหมด ผูลงทุนรายยอยซ้ือ

และถือครองหุนเกินกวา 5 ป จํานวนนอยมาก เพียง 25 คน คิดเปนรอยละ 6 ของผูลงทุนรายยอย

ทั้งหมด  โดยสวนใหญซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 5 ป ในสัดสวนต่ํากวารอยละ 20 จํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 3.1  รองลงมาคือ ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 5 ป ในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 40 แต

ไมเกินรอยละ 60 ของหุนที่มีอยู จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.2  และที่นอยที่สุดคือถือครองหุน

เกินกวา 5 ป  สูงกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80 และสูงกวารอยละ 80 ของจํานวนหุนที่มี

ทั้งหมด จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.5  เทากัน ในขณะที่ไมพบวามีผูลงทุนสถาบันรายใดที่ซ้ือ

และถือครองหุนเกินกวา 5 ป 

 

ตารางที่ 5.28  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุนเกินกวา 3 ปแตไมเกิน 5 ป 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 -  -  13  3.1 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  -  -  10  2.4 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  -  -  5  1.2 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  2  0.5 

5. สูงกวารอยละ 80 -  -  1  0.2 

6. ไมตอบ -  -   385  92.5  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.28 พบวา ผูลงทุนรายยอยซื้อและถือครองหุนเกินกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป 

จํานวนคอนขางนอย เพียง 31 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด  โดยสวนใหญ

ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป ในสัดสวนต่ํากวารอยละ 20   จํานวน 13 คน คิด

เปนรอยละ 3.1  รองลงมาคือ ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 

20 ข้ึนไปแตไมเกินรอยละ 40 ของหุนที่มีอยู จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.4  และที่นอยที่สุดคือ

ถือครองหุนเกินกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป  สูงกวารอยละ 80 ของจํานวนหุนที่มีทั้งหมด จํานวน 1 คน  

คิดเปนรอยละ 0.24 ในขณะที่ไมพบวาผูลงทุนสถาบันรายใดที่ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 3 ป แต

ไมเกิน 5 ป 
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ตารางที่ 5.29  จํานวนและรอยละของสัดสวนในการซื้อและถือครองหุนเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 -  -  19  4.6 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  -  -  19  4.6 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  -  -  18  4.3 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  5  1.2 

5. สูงกวารอยละ 80 -  -  6  1.4 

6. ไมตอบ -  -   349  83.9  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่ 5.29   พบวา ผูลงทุนรายยอยซื้อและถือครองหุนเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป 

จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด  โดยสวนใหญซ้ือและถือครองหุน

เกินกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป ในสัดสวนต่ํากวารอยละ 20   และซื้อและถือครองหุนตั้งแตรอยละ 20 

ขึ้นไปแตไมเกินรอยละ 40 จํานวน 19 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 4.6  รองลงมาคือ ซ้ือและถือครอง

หุนเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป ในสัดสวนสูงกวารอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 60 ของหุนที่มีอยู 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.3  และที่นอยที่สุดคือถือครองหุนเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป สูง

กวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนหุนที่มีทั้งหมด จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 1.2 

ในขณะที่ไมพบวามีผูลงทุนสถาบันรายใดที่ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา  1 ปแตไมเกิน 3 ป 

 

ตารางที่ 5.30  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุน โดยถือเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 7  11.7  25  6.0 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  6  10.0  22  5.3 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  10  16.7  28  6.7 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  11  18.3  5  1.2 
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ตารางที่ 5.30  (ตอ)  
   
ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5. รอยละ 61-รอยละ 80  11  18.3  5  1.2 

6. สูงกวารอยละ 80 5  8.3  18  4.3 

7. ไมตอบ 21  35.0  318  76.4  

รวม 60  100.0  416  100.0  
 

จากตารางที่  5.30   พบวา ผูจัดการกองทุนซื้อและถือครองหุนเกินกวา 6 เดือนแตไมเกิน 
1 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 65.0 โดยสวนใหญจะซื้อและถือครองหุนในสัดสวนสูงกวารอย
ละ 60 แตไมเกินรอยละ 80 จํานวน 11 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.3 รองลงมาคือซื้อและถือ
ครองหุนในสัดสวนที่สูงกวา รอยละ 40 แตไมเกินรอยละ   60  จํานวน  10   คน  คิดเปนรอยละ  
16.7  และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือและถือครองหุนสูงกวารอยละ 80  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  8.3 

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยซื้อและถือครองหุนเกินกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป จํานวน 98  
คน คิดเปนรอยละ 23.6 โดยสวนใหญจะซื้อและถือครองหุนในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 40 แตไม
เกินรอยละ 60 และ จํานวน 28 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.7 รองลงมาคือซื้อและถือครองใน
สัดสวนที่ตํ่ากวารอยละ 20 จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  6.0  และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือและถือ
ครองหุนในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 1.2 

 

ตารางที่ 5.31  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน
การซื้อและถือครองหุน โดยถือเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 17  28.3  27  6.5 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  12  20.0  12  2.9 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  5  8.3  18  4.3 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  5  1.2 

5. สูงกวารอยละ 80 1  1.7  8  1.9 

6. ไมตอบ 25  41.7  346  83.2  

รวม 60  100.0  416  100.0  
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จากตารางที่  5.31  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุน

เกินกวา 3  เดือน  แตไมเกิน  6 เดือน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 56.7 โดยสวนใหญมีสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุนต่ํากวารอยละ 20 จํานวน  17   คน  เทากัน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมา

คือ สูงกวารอยละ 20 แตไมเกินรอยละ  40  จํานวน 12  คน  คิดเปนรอยละ  20.0  และที่นอยที่สุด

คือซื้อและถือครองหุนสูงกวารอยละ 80 จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ในขณะที่ผูลงทุนราย

ยอย หากเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่มีอยูทั้งหมด ผูลงทุนรายยอยซื้อและถือครองหุนเกินกวา 3  

เดือน  แตไมเกิน  6 เดือน จํานวน 70  คน คิดเปนรอยละ 16.8 โดยสวนใหญจะซื้อและถือครองหุน

ในสัดสวนไมเกินรอยละ 20 จํานวน 27 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.5 รองลงมาคือซื้อและถือครอง

ในสัดสวนรอยละ 20 ไมเกินรอยละ 40 จํานวน  14 คน  คิดเปนรอยละ  3.4  และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือ

และถือครองหุนสูงกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 1.2 

 

ตารางที่ 5.32  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุน โดยถือเกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 19  31.7  30  7.2 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  10  16.7  23  5.5 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  2  3.3  34  8.2 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  6  1.4 

5. สูงกวารอยละ 80 -  -  27  6.5 

6. ไมตอบ 29  48.3  296  71.2  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.32  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุน

เกินกวา 1  เดือน  แตไมเกิน  3 เดือน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 51.7 โดยสวนใหญซ้ือและถือ

ครองต่ํากวารอยละ 20 จํานวน  19  คน   คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมาคือ  รอยละ 20 แตไมเกิน

รอยละ  40  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  16.7  และที่นอยที่สุดคือซื้อและถือครองหุนสูงกวา

รอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 60 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.3  
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 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 1  เดือน  แตไมเกิน  3 เดือน จํานวน 

120  คน คิดเปนรอยละ 28.8 โดยสวนใหญจะซื้อและถือครองหุนในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 40 แต

ไมเกินรอยละ 60 จํานวน 34 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.2 รองลงมาคือซื้อและถือครองในสัดสวน

ตํ่ากวารอยละ 20 จํานวน  30 คน  คิดเปนรอยละ  7.2  และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือและถือครองหุนสูง

กวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 1.4 

 

ตารางที่ 5.33  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุน โดยถือเกินกวา 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 เดือน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 9  15.0  26  6.3 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  8  13.3  13  3.1 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  2  3.3  30  7.2 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  5  1.2 

5. สูงกวารอยละ 80 -  -  14  3.4 

6. ไมตอบ 41  68.3  328  78.8  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.33  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุน 

เกินกวา 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 เดือน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.7 โดยสวนใหญซ้ือและถือ

ครองต่ํากวารอยละ 20 จํานวน  9  คน  เทากัน คิดเปนรอยละ 15.0 รองลงมาคือ  รอยละ 20 แตไม

เกินรอยละ  40  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  13.3  และที่นอยที่สุดคือซื้อและถือครองหุนสูง

กวารอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 60 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.3  

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยซื้อและถือครองหุนเกินกวา 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 เดือน จํานวน  

88 คน คิดเปนรอยละ 21.2 โดยสวนใหญจะซื้อและถือครองหุนในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 40 แตไม

เกินรอยละ 60 จํานวน 30 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.2 รองลงมาคือซื้อและถือครองในสัดสวนต่ํา

กวารอยละ 20 จํานวน  26 คน  คิดเปนรอยละ  6.3  และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือและถือครองหุนสูงกวา

รอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 1.2 
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ตารางที่ 5.34  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุน โดยถือเกินกวา 1 สัปดาห แตไมเกิน 2 สัปดาห 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 8  13.3  26  6.3 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  5  8.3  16  3.8 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  4  6.7  15  3.6 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  2  0.5 

5. สูงกวารอยละ 80 1  1.7  11  2.6 

6. ไมตอบ 42  70.0  346  83.2  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.34  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุน 

เกินกวา 1 สัปดาห แตไมเกิน 2 สัปดาหจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 28.3 โดยสวนใหญซ้ือและ

ถือครองต่ํากวารอยละ 20 จํานวน  8   คน  เทากัน คิดเปนรอยละ 13.3 รองลงมาคือ  รอยละ 20 

แตไมเกินรอยละ  40  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  8.3  และที่นอยที่สุดคือซื้อและถือครองหุน

สูงกวารอยละ 80  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.7  

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยซื้อและถือครองหุนเกินกวา 1 สัปดาห แตไมเกิน 2 สัปดาห 

จํานวน   70 คน คิดเปนรอยละ 16.8 โดยสวนใหญจะซื้อและถือครองหุนในสัดสวนต่ํากวารอยละ 

20 จํานวน 26 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.3 รองลงมาคือซื้อและถือครองในสัดสวนรอยละ 20 แต

ไมเกินรอยละ 40 จํานวน  16 คน  คิดเปนรอยละ 3.8   และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือและถือครองหุนสูง

กวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 0.5 
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ตารางที่ 5.35  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุน โดยถือต่ํากวา 1 สัปดาห 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวน (รอยละ) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวารอยละ 20 11  17.5  16  3.8 

2. รอยละ 20-รอยละ 40  2  3.2  15  3.6 

3. รอยละ 41-รอยละ 60  4  6.3  29  7.0 

4. รอยละ 61-รอยละ 80  -  -  10  2.4 

5. สูงกวารอยละ 80 1  1.6  42  10.1 

6. ไมตอบ 42  71.4  304  73.1  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.35  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุน 

ตํ่ากวา 1 สัปดาห จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 30.0 โดยสวนใหญซ้ือและถือครองต่ํากวารอยละ 20 

จํานวน  11 คน  คิดเปนรอยละ 17.5 รองลงมาคือ  รอยละ 41 แตไมเกินรอยละ 60  จํานวน 4 คน  

คิดเปนรอยละ  6.3  และที่นอยที่สุดคือซื้อและถือครองหุนสูงกวารอยละ 80  จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 1.7  

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอย หากเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่มีอยูทั้งหมด ผูลงทุนรายยอย

สวนใหญซ้ือและถือครองหุนต่ํากวา 1 สัปดาห จํานวน  112 คน คิดเปนรอยละ 26.9 โดยสวนใหญ

จะซื้อและถือครองหุนในสัดสวนสูงกวารอยละ 80 จํานวน 42 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.1 

รองลงมาคือซื้อและถือครองในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 60 จํานวน  29 คน  

คิดเปนรอยละ  7.0  และที่นอยที่สุดคือ ซื้อและถือครองหุนสูงกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80  

จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  2.4 
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ตารางที่ 5.36  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสัดสวนใน

การซื้อและถือครองหุนจําแนกตามจํานวนของผูลงทุนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย สัดสวนในการซื้อและถือครองหุน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 5 ป -  -  25  6.0  

2. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 3 ป แตไมเกิน 5 ป -  -  31  7.5  

3. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 1 ป แตไมเกิน 3 ป -  -  67  16.1  

4. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 39  65.0  98  23.6  

5. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 34   56.7  70  16.8  

6. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 31   51.7  120  28.8  

7. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 เดือน 19  31.7  88  21.2  

8. ซ้ือและถือครองหุนตั้งแต 1 สัปดาห แตไมเกิน 2 

สัปดาห 
17  28.3  70  16.8  

9. ซ้ือและถือครองหุนต่ํากวา 1 สัปดาห 18  30.0  112  26.9  

 

จากตารางที่  5.36  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุน 

ต้ังแต 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 65.10 รองลงมาคือซื้อและถือครองหุน

ต้ังแต 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  56.7  และที่นอยที่สุดคือซื้อ

และถือครองหุนตั้งแต 1 สัปดาห แตไมเกิน 2 สัปดาห จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 28.3  

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีสัดสวนในการซื้อและถือครองหุนตั้งแต 1 เดือน แต

ไมเกิน 3 เดือน จํานวน   120 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือซื้อและถือครองหุนต่ํากวา 1 

สัปดาห จํานวน  112 คน  คิดเปนรอยละ 26.9 และที่นอยที่สุดคือ ซ้ือและถือครองหุนเกินกวา 5 ป  

จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ 6.0 
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ตารางที่ 5.37  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามจํานวน

เงินที่ผูลงทุนใชในการสั่งซื้อขายหุนในแตละครั้ง 

   

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย จํานวนเงิน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่ากวา 100,000 บาท -  -  198  47.6  

2. 100,000 บาท – 500,000 บาท -   -  160  38.5  

3. 500,001 บาท – 1 ลานบาท -  -  34  8.2  

4. 1,000,001 บาท – 5 ลานบาท 10  16.7  20  4.8  

5. 5,000,001 บาท – 10 ลานบาท 8  13.3  4  1.0  

6. 10,000,001 บาท – 20 ลานบาท 18  30.0   -   -  

7. 20,000,001 บาท – 30 ลานบาท 7  11.7   -   -  

8. 30,000,001 บาท – 40 ลานบาท 3   5.0   -   -  

9. 40 ลานบาทขึ้นไป 12  20.0  -  -  

10. ไมตอบ 2  3.3  -  -  

รวม 60  100.0  416  100.0  

 

จากตารางที่  5.37  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 30.0 

ใชเงินในการสั่งซื้อขายหุนในแตละครั้งสูงกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 20 ลานบาท รองลงมา

ผูจัดการกองทุนจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ใชเงินในการสั่งซื้อขายหุนในแตละครั้งสูงกวา 

40 ลานและที่นอยที่สุดคือผูจัดการกองทุนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ใชเงินในการสั่งซื้อขาย

หุนในแตละครั้งสูงกวา 30 ลานบาท แตไมเกิน 40 ลานบาท 

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 47.6   ใชเงินในการ

ส่ังซื้อขายหุนในแตละครั้งต่ํากวา 1 แสนบาท รองลงมาผูลงทุนรายยอยจํานวน 160 คน คิดเปน

รอยละ 38.5 ใชเงินในการสั่งซื้อขายหุนในแตละครั้งตั้งแต 1 แสนบาทถึง 5 แสนบาท และที่นอย

ที่สุดคือผูลงทุนจํานวนเพียง 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ใชเงินในการสั่งซื้อขายหุนในแตละครั้งสูง

กวา 5 ลานบาท 
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ตารางที่ 5.38  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตาม

หนังสือพิมพที่ผูลงทุนติดตามบอยที่สุด 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 

หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

1. กรุงเทพธุรกิจ 

2. โพสตทูเดย 

3. ขาวหุน 

4. ทันหุน 

5. บางกอกโพสต 

6. ฐานเศรษฐกิจ 

7. ขาวหุน 

8. Financial 

Time 

9. ASTV 

10. ประชาชาติ

ธุรกิจ 

11. คมชัดลึก 

12. ไทยรัฐ 

13. มติชน 

14. ไมอาน

หนังสือพิมพ 

39 

9 

9 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

 

 

 

 

70.0 

15.0 

15.0 

11.7 

11.7 

11.7 

10.0 

8.3 

6.7 

3.3 

1.7 

1.7 

1.7 

0 

1. ขาวหุน 

2. กรุงเทพธุรกิจ 

3. ทันหุน 

4. ไมอาน

หนังสือพิมพ       

5. โพสตทูเดย 

6. ASTV 

7. ไทยรัฐ 

8. บางกอกโพสต 

9. มติชน 

10. อานทุกฉบับ 

11. กระแสหุน 

12. Financial Time 

13. ไทยโพสต 

14. เดลินิวส 

15. ขาวสด 

16. ฐานเศรษฐกิจ 

17. NATION 

18. Wall Street Journal 

19. Money & Wealth 

148 

144 

60 

52      

13 

10 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

35.6 

34.6 

14.4 

12.5 

3.1 

2.4 

2.2 

1.0 

0.7 

0.7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

รวม 60  100.0  รวม 416  100.0  
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จากตารางที่  5.38  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 65.0 

ใชขอมูลจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน รองลงมาผูจัดการ

กองทุนจํานวน 9 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 15.0 ใชขอมูลจากหนังสือพิมพขาวหุนและหนังสือพิมพ

โพสตทูเดย เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน และไมมีผูจัดการกองทุนรายใดที่ไมใชขอมูลจาก

หนังสือพิมพเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 148 คน 

คิดเปนรอยละ 35.58 ใชขอมูลจากหนังสือพิมพขาวหุนเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 

รองลงมาผูลงทุนรายยอยจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 34.6 ใชขอมูลจากหนังสือพิมพกรุงเทพ

ธุรกิจเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน และที่นอยที่สุดผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 1 คน 

เทากัน คิดเปนรอยละ 0.2 ใชขอมูลจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ NATION  Wall 

Street Journal และนิตยสาร Money & Wealth เปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ มีผูลงทุน

รายยอยจํานวน 52 คนคิดเปนรอยละ 12.5 ไมใชขอมูลจากหนังสือพิมพเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุน 

 

ตารางที่ 5.39  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามเว็บไซตที่

ผูลงทุนติดตามบอยที่สุด 

 
     ผูลงทุนสถาบัน  ผูลงทุนรายยอย 

เว็บไซด จํานวน รอยละ เว็บไซด จํานวน รอยละ 

1. www.bloomberg.com 

2. www.settrade.com     

3. www.set.or.th 

4. www.cnbc.com 

5. www.finance.yahoo.com 

6. www.awsj.com 

7. www.manager.co.th 

8. www.sec.or.th 

9. เว็บไซดหนังสือพิมพไทย 

10. www.cnn.com 

11. www.bisnews.com/th/ 

12. www.reuters.com 

33 

15 

12 

10 

7 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

55.0 

25.0 

20.0 

16.7 

11.7 

11.7 

8.3 

8.3 

8.3 

6.7 

6.7 

6.7 

1. www.settrade.com 

2. ไมไดติดตามขอมูลเว็บไซด 

3. www.efinancethai.net 

4. เว็บไซดบริษัทหลักทรัพย 

5. www.set.or.th 

6. www.pantip.com/cafe/sint

horn 

7. www.thaivi.com 

8. www.stock2morrow.com 

9. www.finance.yahoo.com 

10. www.doohoon.com 

11. www.bloomberg.com 

100 

95 

65 

47 

39 

26 

15 

14 

10 

9 

8 

8 

24.0 

22.8 

15.6 

11.3 

9.4 

6.3 

3.6 

3.4 

2.4 

2.2 

1.9 

1.9 
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ตารางที่ 5.39  (ตอ) 

 
     ผูลงทุนสถาบัน  ผูลงทุนรายยอย 

เว็บไซด จํานวน รอยละ เว็บไซด จํานวน รอยละ 

13. www.pantip.com/cafe/sin

thorn/ 

14. ไมไดติดตามขอมูลผานเว็บ

ไซด 

 

 

2 

 

0 

3.3 

 

0 

12. www.setsmart.com 

13. www.bisnews.com/th/ 

14. www.reuters.com 

15. www.cnbc.com 

16. www.sec.or.th 

17. www.greenbull.net 

18. www.taladhoon.com 

19. www.thunhoon.com 

8 

7 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1.9 

1.7 

1.4 

1.0 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

 

จากตารางที่  5.39  พบวา ผูจัดการกองทุนทุกรายใชขอมูลจากเว็บไซตในการตัดสินใน

ลงทุน  โดยผูจัดการกองทุนสวนใหญ  จํานวน 33  คน  คิดเปนรอยละ 55.0  ใชขอมูลจากเว็บไซต

www.bloomberg.com เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน รองลงมาผูจัดการกองทุนจํานวน 

15 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ใชขอมูลจากเว็บไซต  www.settrade.com เปนแหลงขอมูลในการ

ตัดสินใจลงทุน  ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ใชขอมูล

จากเว็บไซต  www.settrade.com เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน รองลงมาผูลงทุนราย

ยอยจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.6 ใชขอมูลจากเว็บไซต  www.efinancethai.net เปน

แหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน และที่นอยที่สุดผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 

0.2 ใชเว็บไซต  www.greenbull.net  เว็บไซต www.taladhoon.com และเว็บไซต  www.thunhoon.com 

เปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนใชขอมูลจากเว็บไซต ทั้งนี้ มีผูลงทุนรายยอยจํานวน 95 คนคิดเปน

รอยละ 22.8 ไมใชขอมูลจากเว็บไซดในการตัดสินใจลงทุน 
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ตารางที่  5.40  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตาม

สถานีโทรทัศน/รายการโทรทัศนที่ผูลงทุนติดตามบอยที่สุด 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 

สถานีโทรทัศน/รายการ จํานวน รอยละ สถานีโทรทัศน/รายการ จํานวน รอยละ 

1. ไมติดตามรายการ

โทรทัศน 

2. สถานี CNBC 

3. สถานี Bloomberg 

4. Money Channel 

5. TNN 24 News 

Channel 

6. CNN 

7. ชอง 9 อสมท. 

8. NBT 

9. TPBS 

10. UBC7 

11. ชอง 3 

12. ชอง 9 

 

25 

 

12 

11 

6 

4 

 

4 

4 

1 

1 

1 

0 

1 

41.7 

 

20 

18.3 

10.0 

6.7 

 

6.7 

6.7 

1.7 

1.7 

1.7 

0 

1.7 

1. ไมติดตามรายการโทรทัศน 

2. Money Channel 

3. ชอง 9 อสมท.(จับเงินชนทอง)  

4. ชอง 3  

5. Nation Channel 

6. TNN 24 (เพื่อนนักลงทุน) 

7. ชอง 7 

8. TPBS 

9. สถานี Bloomberg 

10. NBT 

11. ASTV 

12. สถานีสุวรรณภูมิ (สอง

หุน) 

13. UBC 7 

14. CNN 

134 

92 

65 

13 

10 

7 

7 

5 

5 

2 

2 

1 

 

1 

1 

32.2 

22.1 

15.6 

3.1 

2.4 

1.7 

1.7 

1.2 

1.2 

0.5 

0.5 

0.2 

 

0.2 

0.2 

 

จากตารางที่ 5.40 พบวา มีผูจัดการกองทุนจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 41.7 ไมใช

ขอมูลจากรายการโทรทัศนในการตัดสินใจลงทุน ผูจัดการกองทุนสวนใหญ  จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 20.0 ใชขอมูลจากสถานี CNBC เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน รองลงมาผูจัดการ

กองทุนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ใชขอมูลจากสถานี Bloomberg เปนแหลงขอมูลในการ

ตัดสินใจลงทุน  ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 22.1 ใชขอมูล

จากการติดตามชมรายการ Money  Channel ทางสถานี UBC  178 เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุน รองลงมาผูลงทุนรายยอยจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.6 ใชขอมูลจากรายการจับเงิน

ชนทอง ทางชอง 9 อสมท. เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน และที่นอยที่สุดผูลงทุนรายยอย
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สวนใหญจํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.2   เทากันใชขอมูลที่ไดจากรายการสองหุน สถานีสุวรรณภูมิ 

UBC7 และ CNN เปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนใชขอมูลจากเว็บไซด ทั้งนี้ มีผูลงทุนรายยอย

จํานวน 134 คนคิดเปนรอยละ 32.2 ไมใชขอมูลจากเว็บไซดในการตัดสินใจลงทุน 

 

ตารางที่ 5.41  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามสถานี

วิทยุ/รายการวิทยุที่ผูลงทุนติดตามบอยที่สุด 

  

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 

สถานีวิทยุ/รายการ จํานวน รอยละ สถานีวิทยุ/รายการ จํานวน รอยละ 

1. ไมติดตามรายการ

วิทยุ 

2. คลื่น 96.5 FM  

3. คลื่น 105.5 FM 

4. คลื่น 101 FM 

5. คลื่น 90.5 FM 

6. คลื่น 100.5 FM 

45 

 

10 

6 

4 

2 

1 

75.0 

 

16.7 

10.0 

6.7 

3.3 

1.7 

1. ไมติดตามรายการวิทยุ 

2. คลื่น 96.5 FM  

3. คลื่น 101 FM (เจาะเศรษฐกิจ) 

4. คลื่น 102.0 FM(สองเศรษฐกิจ  

5. เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก)  

6. คลื่น 90.5 FM (เงินทองตองรู 

    วีระ ธีระภัทร) 

7.   คลื่น 98.0 FM  

8.    คลื่น 100.5 FM 

9. คลื่น 106.0 FM 

10. คลื่น  97.0 FM 

11. คลื่น 105.5 FM 

12. คลื่น 102.5 FM 

111 

30 

25 

16 

15 

13 

 

8 

     5 

4 

3 

2 

1 

26.7 

7.2 

6.0 

3.8 

3.6 

3.1 

 

1.9 

1.2 

1.0 

0.7 

0.5 

0.2 

 

จากตารางที่   5.41 พบวา มีผูจัดการกองทุนจํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 75.0 ไมใช

ขอมูลจากรายการวิทยุในการตัดสินใจลงทุน ผูจัดการกองทุนสวนใหญ  จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 

16.7  ใชขอมูลจากสถานีวิทยุ คลื่น 96.5  FM เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน รองลงมา

ผูจัดการกองทุนจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ใชขอมูลจาก คลื่น 105.5 FM เปนแหลงขอมูล

ในการตัดสินใจลงทุน  ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ใช

ขอมูลจากการติดตามชมรายการ เปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน รองลงมาผูลงทุนรายยอย
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จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ใชขอมูลจาก คลื่น 101  FM รายการเจาะเศรษฐกิจ เปน

แหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน และที่นอยที่สุดผูลงทุนรายยอยจํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 

0.2  เทากันใชขอมูลที่ไดจากคลื่น 102.5  FM เปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ มีผูลงทุนราย

ยอยจํานวน 111 คนคิดเปนรอยละ   ไมใชขอมูลจากรายการวิทยุในการตัดสินใจลงทุน 

 
5.2.2  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

5.2.2.1 ปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

 

ตารางที่ 5.42  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยมหภาคดานดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจลงทุน  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยมหภาค :  

ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 13.3  43.3  12.3  30.0  

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู 11.7  31.7  7.9  18.5  

3. อัตราเงินเฟอ 20.0  58.3  9.4  26.7  

4. อัตราแลกเปลี่ยน 41.7  33.3  11.5  32.5  

5. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP)  36.7   56.7  13.5   43.5  

 

จากตารางที่ 5.42 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยมหภาค 

ดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง พิจารณาเฉพาะในสวนของดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ (โดยวัดจากการ

รวมคะแนนความถี่ในการใชปจจัยทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) โดยใชอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(GDP) เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนสูงถึงรอยละ 93.4 รองลงมาไดแก อัตราแลกเปลี่ยน

รอยละ 75.0 และที่นอยที่สุดคืออัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 43.4 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใชดัชนี

ช้ีวัดทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผูจัดการกองทุน 

โดยใชปจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เพียงรอยละ 57.0 รองลงมาใชอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากในการตัดสินใจลงทุนคิดเปนรอยละ 42.3 และที่นอยที่สุดคืออัตราดอกเบี้ยเงินกู  รอยละ  26.4 
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ตารางที่ 5.43  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยมหภาคดานดัชนีราคาหลักทรัพยในการตัดสินใจลงทุน 
 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยมหภาค :  

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set Index)  66.7  30.0  40.4  47.1 

2. ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 

Index) 

51.7  33.3  
23.8  39.2  

3. ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ  38.3  41.7  25.7  42.5  

 

จากตารางที่ 5.43 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชดัชนี

ตลาดหลักทรัพย (Set Index) บอยครั้งที่สุด สูงถึงรอยละ 96.7 รองลงมา ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 

50 (Set 50 Index) คิดเปนรอยละ 85.0  และดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศนอยที่สุดคิดเปนรอย

ละ 80 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใชดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set  Index) บอยครั้งที่สุดเชนเดียวกับ

ผูจัดการกองทุน รอยละ 87.5 รองลงมาใชดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ รอยละ 68.2 และใช

ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 Index) นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 63 
 

ตารางที่ 5.44  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยมหภาคดานราคาน้ํามันในการตัดสินใจลงทุน 
 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยมหภาค :  

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

ราคาน้ํามัน   38.3  51.7  25.2  47.8  

 

จากตารางที่ 5.44 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญพิจารณาราคาน้ํามันเปน

ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนสูงถึงรอยละ 90.5 สอดคลองกับกลุมหลักทรัพยที่ผูจัดการ

กองทุนทุกรายเลือกลงทุนซึ่งเปนธุรกิจน้ํามัน  (PTT PTTEP TOP) ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใช

ราคาน้ํามันเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนรอยละ 73.0   
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ตารางที่ 5.45  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยมหภาคดานสภาวะอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุน  

  

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยมหภาค :  

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ประเภทอุตสาหกรรม 41.7  53.3  18.3  59.1  

2. สภาพการตลาดและการแขงขันของ

อุตสาหกรรม 

45.0  45.0  
13.2  50.5  

3. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม  40.0  50.0  16.1  53.4  

4. วัฏจักรธุรกิจ 38.3  55.0  16.3  46.6  

 

จากตารางที่ 5.45 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญพิจารณาประเภทของ

อุตสาหกรรมเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนสูงถึงรอยละ 95.0 รองลงมาไดแก วัฏจักรธุรกิจ 

รอยละ 93.3และนอยที่สุดไดแกสภาพการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม และแนวโนมการ

เติบโตของอุตสาหกรรม รอยละ 90.0 เทากัน จะเห็นไดวาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับการ

พิจารณาภาวะอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 95.0ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยให

ความสําคัญกับภาวะอุตสาหกรรมนอยกวาโดยผูลงทุนรายยอยสวนใหญใหความสําคัญกับ

ประเภทอุตสาหกรรม รอยละ 77.4 รองลงมาไดแก แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมรอยละ 

69.5 และนอยที่สุดไดแก วัฏจักรธุรกิจรอยละ 62.9  

  

ตารางที่ 5.46  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยมหภาคดานภาวะการเมืองในการตัดสินใจลงทุน  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยมหภาค :  

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลไทย 35.0 53.3 25.5 51.7 

 

จากตารางที่ 5.46 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญพิจารณาความมีเสถียรภาพ

ของรัฐบาลไทยเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนสูงถึงรอยละ 88.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอย

พิจารณาความมีเสถียรภาพของรัฐบาลไทยเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนรอยละ 77.2 
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ตารางที่ 5.47 ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในการ

ตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยมหภาค :  

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 

1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set Index) 1 96.7 1 87.5 

2. ราคาน้ํามัน  2 95.0 4 73.0 

3. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) 3 93.4 10 57.0 

4. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม 4 93.3 5 69.5 

5. ประเภทอุตสาหกรรม 5 90.0 2 77.4 

6. สภาพการตลาดและการแขงขันของ

อุตสาหกรรม 

5 90.0 7 63.7 

7. วัฏจักรธุรกิจ 6 88.3 9 62.9 

8. ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 Index) 7 85.0 8 63.0 

9. ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลไทย 8 83.3 3 77.2 

10. ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ 9 80.0 6 68.2 

11. อัตราเงินเฟอ  10 78.3 13 36.1 

12. อัตราแลกเปลี่ยน 11 75.0 11 44.0 

13. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 56.6 12 42.3 

14. อัตราดอกเบี้ยเงินกู 13 43.4 14 26.4 

 

จากตารางที่ 5.47 พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวมของปจจัยดานเศรษฐกิจและ

การเมืองพบวาผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยมหภาค ดานภาวะเศรษฐกิจ

และการเมือง (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) โดยใชดัชนีตลาดหลักทรัพย 

(Set Index) เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ  96.7  รองลงมา

คือ  ราคาน้ํามันรอยละ  95.0  และลําดับสุดทายคือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู  รอยละ  43.4 ในขณะที่

ผูลงทุนรายยอยสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set  Index) รอยละ 87.5 เปน

ลําดับแรกเชนเดียวกับผูจัดการกองทุน รองลงมาคือ ประเภทอุตสาหกรรม รอยละ 77.4  และลําดับ

สุดทายคืออัตราดอกเบี้ยเงินกูเชนเดียวกับผูจัดการกองทุน  รอยละ  26.4 
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5.2.2.2  ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 

ตารางที่ 5.48  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช 

ปจจัยจุลภาคดานราคาหุนในการตัดสินใจลงทุน 

  

จากตารางที่ 5.48 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญพิจารณาราคาหุนที่ตัดสินใจ

ลงทุนวาถูกหรือแพงรอยละ 91.7 เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน รองลงมาไดแกหุนสวน

ใหญทีเลือกลงทุนเปนหุนราคาถูก รอยละ 76.6 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยพิจารณาราคาหุนที่

ตัดสินใจลงทุนวาถูกหรือแพงรอยละ 87.0 รองลงมาไดแกหุนสวนใหญทีเลือกลงทุนเปนหุนราคาถูก 

รอยละ 71.4 
 

ตารางที่ 5.49  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยจุลภาคดานอัตราสวนทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค :  

ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. P/E Ratio 45.0  48.3  16.1  47.1 

2. อัตราเงินปนผลตอบแทน(dividend yield)  40.0  50.0  23.3  45.4 

3. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) 38.3  46.7      15.1  42.5 

4. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E)  28.3  33.3  10.6  33.9 

5. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)  30.0  56.7  12.5  35.3 

6. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 18.3  48.3  12.3  33.2  

7. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 56.7  36.7  19.2  49.5  

8. คาP/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 

(PEG) 

38.3  45.0  14.4  

 

41.3 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค :  

ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ราคาหุนถูก/แพง 65.0  26.7  40.4  46.6  

2. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาถูก 18.3  58.3 13.5  57.9  

3. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาแพง 10.0  21.7  5.0  33.2  
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จากตารางที่ 5.49 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญพิจารณาอัตราสวนทาง

การเงินในการตัดสินใจลงทุนโดยใชคาอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนสูงเปนลําดับแรก คิดเปน

รอยละ 93.4 เทากัน รองลงมา P/E  Ratio คิดเปนรอยละ 93.3 และลําดับสุดทายคือ อัตราหนี้สิน

รวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) รอยละ 61.6 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยพิจารณาอัตราสวนทาง

การเงินในการตัดสินใจลงทุนโดยใชคาอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend  Yield) และอัตราการ

เติบโตของกําไรตอหุนของหุนเปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ 68.7 เทากัน รองลงมาไดแก คา

อัตราสวนราคาหุนตอกําไร (P/E) ของหุน รอยละ 63.2 และลําดับสุดทายคือ อัตราหนี้สินรวมตอ

สวนของผูถือหุน (D/E) รอยละ 44.5 

 

ตารางที่ 5.50  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช 

ปจจัยจุลภาคดานสภาพคลองของหุนในการตัดสินใจลงทุน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค :  

ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

หุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนสูง  28.3  56.7      32.2  47.6 

 

จากตารางที่ 5.50 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญพิจารณาสภาพคลองในการ

ซ้ือขายหุนเปนปจจัย สําคัญในการตัดสินใจลงทุน คิดเปนรอยละ 85.0 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอย

พิจารณาหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนคิดเปนรอยละ 44.5 

 

ตารางที่ 5.51  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณของบริษัทในการ  

                   ตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนกับผูลงทุนรายยอย 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค :  

ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 

1. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 1 93.4 4  68.7  

2. P/E Ratio 2 93.3 5  63.2  

3. ราคาหุนถูก/แพง 3 91.7  1  87.0  

4. อัตราเงินปนผลตอบแทน(dividend yield) 4 90.0  4  68.7  
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 ตารางที่ 5.51  (ตอ) 

  

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค :  

ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 

5. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 5 86.7  8   47.8  

6. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) 6 85.0  6   57.6  

7. หุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนสูง 6 85.0  2   79.8  

8. คาP/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (PEG) 7 83.3  7   55.7  

9. หุนสวนใหญท่ีลงทุนเปนหุนราคาถูก 8 76.6  3   71.4  

10. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (ROA) 9 66.6  9   45.5  

11. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) 10 61.6  10   44.5  

12. หุนสวนใหญท่ีลงทุนเปนหุนราคาแพง 11 31.7  11   38.2  

 

จากตารางที่  5.51 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

จุลภาค ดานปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) 

โดยพิจารณาขอมูลอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน รอยละ 

93.4 เปนลําดับแรก รองลงมาคือ  P/E Ratio  รอยละ  93.3  และลําดับสุดทายคือ  หุนสวนใหญที่

ลงทุนเปนหุนราคาแพง  รอยละ 31.7 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาค ดานปจจัยเชิง

ปริมาณของบริษัท โดยคํานึงถึงราคาหุนวาถูกหรือแพงเปนลําดับแรกคิดเปนรอยละ 87 และ

คํานึงถึงสภาพคลองของหุนเปนลําดับสอง รอยละ 79.8 ลําดับสุดทายคือหุนสวนใหญที่ลงทุนเปน

หุนราคาแพง รอยละ  31.7   
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ตารางที่ 5.52  ความคิดเห็นของผูลงทุนเกี่ยวกับปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 

 
ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค :ปจจัยเชิงปริมาณ 

ของบริษัทที่ผูลงทุนเลือกลงทุน 

 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย 

 

ไมเห็น 

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
ไมแนใจ/

ไมทราบ 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย 

 

ไมเห็น 

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
ไมแนใจ/

ไมทราบ 

1. หุนที่มี P/E ตํ่า 15.0  56.7  18.3 - 10.0 13.7 52.6 16.8 0.7 16.1 

2. หุนที่มี P/E สูง 3.3  11.7  50.0 5.0 30.0 2.6 15.6 56.5 5.0 20.2 

3. หุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) ตํ่า 10.0  65.0  13.3 - 11.7 9.6 43.0 24.0 1.7 21.6 

4. หุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) สูง 1.7  8.3  55.0 5.0 30.0 2.6 17.1 49.8 4.8 25.7 

5. หุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) ตํ่า 10.0  46.7  20.0 - 23.3 10.8 42.3 20.2 1.9 24.8 

6. หุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) สูง 3.3  -  48.3 16.7 31.7 3.4 11.8 52.6 5.8 26.4 

7. หุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูง 18.3  63.3  8.3 - 10.0 12.5 48.1 16.3 1.0 22.1 

8. หุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ตํ่า 3.3  3.3  51.7 11.7 30.0 2.9 12.3 51.9 6.0 26.9 

9. หุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (ROA) สูง 13.3  46.7  20.0 - 20.0 9.9 47.6 16.1 1.7 24.8 

10. หุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (ROA) ตํ่า 3.3   3.3  51.7 6.7 35.0 1.7 13.0 51.2 6.0 28.1 

11. หุนที่มีคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 

(PEG) ตํ่า 

6.7  48.3  28.3 1.7 15.0  6.5  26.9  28.4  3.4  34.9  

12. หุนที่มีคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 

(PEG) สูง 

3.3  20.0  41.7 5.0 30.0  6.5  22.8  34.4  3.1  33.2  
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2.2.2.3 ความคิดเห็นของผูลงทุนกรณีมีการเปล่ียนแปลงปจจัยดานปจจัยเชิง

ปริมาณของบริษัทและปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและ

อัตราสวนทางการเงิน  

จากตารางที่ 5.52 แสดงรอยละของความคิดเห็นของผูลงทุนเกี่ยวกับปจจัย

จุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท ขอคําถามนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการวัดความรูความ

เขาใจของผูลงทุนรายยอยเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินโดยเปรียบเทียบกับผูลงทุนสถาบันซ่ึงเปน

กลุมของผูลงทุนที่มีความรูทางดานทฤษฎีการเงินและมีประสบการณในการลงทุนสูง เพื่อที่จะนํา

ขอคนพบที่ไดไปนําเสนอผูกําหนดนโยบายในสวนของการพัฒนาความรูผูลงทุนตอไป ในขอ

คําถามในสวนนี้ผูวิจัยสอบถามผูลงทุนทั้ง 2 กลุม ในสวนที่เกี่ยวของกับความเขาใจในปจจัยเชิง

ปริมาณของบริษัท ในสวนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่ผูลงทุนจะเลือก

ลงทุน  

จากตารางที่  5.52 พบวา  ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท (โดยวัดจากรวมคะแนนเห็นดวยอยางยิ่งและเห็น

ดวยเขาดวยกัน)ในประเด็นเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูง  

รอยละ 81.6 รองลงมาคือ  เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) ตํ่า  

รอยละ 75.0  และที่นอยที่สุดคือ  เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) สูง  

รอยละ  3.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาค ดานปจจัยเชิงปริมาณ

ของบริษัท โดยตัดสินใจเลือกลงทุนในหุนที่มี P/E ตํ่า รอยละ 66.3  รองลงมาคือ เลือกลงทุนในหุน

ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูง รอยละ 60.6 และที่นอยที่สุดคือ  เลือกลงทุน

ในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) ตํ่า  รอยละ  14.7 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาคําตอบของผูลงทุนรายยอยเปรียบเทียบกับผูจัดการกองทุน

แลว ผูวิจัยพบวาผูลงทุนรายยอยยังตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาอัตราสวนทางการเงินที่เปนที่รูจัก

กันทั่วไปไดแก P/E โดยยังคงเลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E ตํ่า ในขณะที่ยังขาดความเขาใจใน

อัตราสวนทางการเงินประเภทใหมที่เปนประโยชนกับผูลงทุน เชน คา P/E ตออัตราการเติบโตของ

กําไรตอหุน (PEG) ผูลงทุนรายยอยใชอัตราสวนทางการเงินประเภทนี้เพียงรอยละ 33.4 ในขณะที่

ผูจัดการกองทุนใชอัตราสวนทางการเงินประเภทนี้ในการตัดสินใจลงทุนสูงถึงรอยละ 55  
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ตารางที่ 5.53   ความคิดเห็นผูลงทุนเกี่ยวกับปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

 

ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายยอย 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจ เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็น 

ดวย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็น 

ดวย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ไม

ทราบ 

1. ซ้ือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 8.3   45.0   25.0   5.0   16.7  12.3  52.9  17.5   3.4   13.9  

2. ขายเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น 3.3  15.0  53.3   6.7  21.7  5.0  28.8  39.7  5.8  20.7  

3. ซ้ือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลง 6.7  31.7  31.7  6.7  23.3  5.3  33.2  31.5  5.0  25.0  

4. ขายเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น 3.3  13.3  53.3   8.3  21.7  4.3  25.2  37.3  6.3  26.9  

5. ซ้ือเมื่ออัตราเงินเฟอลดลง 10.0  18.3  35.0  10.0  26.7  4.8  30.8  34.1  4.3  26.0  

6. ขายเมื่ออัตราเงินเฟอสูงขึ้น 8.3  13.3  41.7  11.7  25.0  4.8  25.0  39.2  3.8  27.2  

7. ซ้ือเมื่อคาเงินบาทแข็งคาขึ้น 8.3  35.0  28.3  8.3  20.0  11.3  42.8  22.1   2.4   21.4  

8. ขายเมื่อคาเงินบาทออนตัวลง 5.0  28.3  31.7  8.3  26.7  9.4  34.9  29.6   3.4   22.8  

9. ซ้ือเมื่อGDP สูงขึ้น 15.0  55.0  13.3  5.0  11.7  12.7  53.8  15.1   2.2   16.1  

10. ขายเมื่อ GDP ลดลง 6.7  38.3  26.7  5.0  23.3  9.4  36.1  28.6   4.3   21.6  

11. SET index สูงขึ้นจะซื้อหุน 3.3   6.7  45.0  1.7  43.3  9.4  35.6  38.5   4.8   11.8  

12. SET index ลดลงจะซื้อหุน 8.3  18.3  35.0  1.7  36.7  13.2  49.5  21.6   4.1   11.5  

13. SET index สูงขึ้นจะขายหุน 3.3  28.3  33.3   -   35.0  14.7  54.8  19.0   1.4   10.1  

14. SET index ลดลงจะขายหุน 1.7  6.7  48.3   -   43.3  6.7  29.1  43.0   4.3   16.8  

15. ดัชนีตางประเทศสูงขึ้นจะซื้อหุน 3.3  23.3  35.0  5.0  33.3  6.5  39.7  30.0   4.3   19.5  
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 ตารางที่ 5.53   (ตอ) 

    

ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายยอย 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจ เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็น 

ดวย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็น 

ดวย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ไม

ทราบ 

16. ดัชนีตางประเทศลดลงจะซื้อหุน 3.3  10.0  38.3  6.7  41.7  5.3  21.4  43.3   7.0   23.1  

17. ดัชนีตางประเทศสูงขึ้นจะขายหุน 1.7   3.3  45.0   6.7  43.3  4.6  34.6  32.0   6.0   22.8  

18. ดัชนีตางประเทศลดลงจะขายหุน 1.7   10.0  38.3   5.0  45.0  5.3  20.9  41.1   6.0   26.7  

19. ราคานํ้ามันลดลงจะซื้อหุน 5.0  13.3  35.0  6.7  40.0  4.3  29.8  39.9   4.1   21.9  

20. ราคานํ้ามันสูงขึ้นจะซื้อหุน  3.3  15.0  31.7   3.3   46.7  3.6  28.4  43.3   3.1   21.6  

21. ราคานํ้ามันลดลงจะขายหุน 3.3  8.3  31.7  3.3  53.3  1.9  22.4  47.1   3.1   25.5  

22. ราคานํ้ามันสูงขึ้นจะขายหุน 3.3  3.3  36.7  5.0  51.7  2.9  27.2  41.8   3.8   24.3  

23. ซ้ือเมื่อการเมืองมั่นคง 13.3  53.3  20.0   -   13.3  16.8  54.3  13.0   3.4   12.5  

24. ขายเมื่อการเมืองไมม่ันคง 10.0  33.3  30.0   -   26.7  10.3  41.3  28.4   5.0   14.9  

25. ถาอภิปรายไมไววางใจจะซื้อหุน 3.3   -   43.3  5.0  48.3  3.1  12.3  47.6   7.9   29.1  

26. ถาอภิปรายไมไววางใจจะขายหุน 3.3   1.7  41.7  5.0  48.3  2.6  14.2  45.7   7.0   30.5  

27. ถาชุมนุมหรือเดินขบวนจะซื้อหุน 3.3   8.3  41.7  6.7  40.0  1.9  20.0  44.0   7.5   26.7  

28. ถาชุมนุมหรือเดินขบวนจะขายหุน 3.3   16.7  31.7  5.0  43.3  2.9  26.7  38.7   5.8   26.0  
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จากตารางที่  5.53  พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย     

มหภาค ดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (โดยวัดจากรวมคะแนนเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวย

เขาดวยกัน)ในประเด็นซื้อหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงขึ้น  รอยละ 70.0  

รองลงมาคือ  ซ้ือหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ม่ันคง รอยละ  66.6  และที่นอย

ที่สุดคือ ถามีการอภิปรายไมไววางใจจะตัดสินใจซื้อหุน รอยละ 3.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวน

ใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยมหภาค ดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยตัดสินใจซื้อหุนเมื่อ

รัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ม่ันคงสูงถึง  รอยละ 71.1 รองลงมาคือ ถาดัชนีราคาหลักทรัพย

ไทยปรับตัวสูงขึ้นจะขายหุน รอยละ 69.5 ที่นอยที่สุดคือ  ถามีการอภิปรายไมไววางใจจะตัดสินใจ

ซ้ือหุน รอยละ  15.4  

2.2.2.4  ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 

ตารางที่ 5.54  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน 

 

 

จากตารางที่  5.54 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใช

ปจจัยจุลภาค ดานปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขา

ดวยกัน)โดยเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง  รอยละ 98.4  

รองลงมาคือ  ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป  ลงทุนในหุนของบริษัทที่มี

ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต  และลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ลงทุนในบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 23.3 71.7 23.6 70.0 

2. ลงทุนในบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 28.3 35.0 20.0 62.0 

3. ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 15.0 71.7 16.3 61.3 

4. ลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 36.7 61.7 20.9 53.8 

5. ผูบริหารมีความรูความสามารถมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 3.3 63.3 17.5 62.5 

6. ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 33.3 61.7 18.3 60.6 

7. ลงทุนในบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป 15.0 58.3 19.5 59.1 

8. ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผย 

ขอมูล เชน การใหขาวของผูบริหารในอดีตสอดคลองกับ

ความจริงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

38.3 56.7 20.0 63.2 
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เชน การใหขาวของผูบริหารในอดีตสอดคลองกับความจริงที่เกิดขึ้นในอนาคต  รอยละ 95.0 เทากัน  

และที่นอยที่สุดคือ  ลงทุนในหุนที่ออกโดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล  รอยละ 63.3 

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาค ดานปจจัยเชิงคุณภาพของ

บริษัท โดยเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป  รอยละ 93.6  รองลงมาคือ  

ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล เชน การใหขาวของผูบริหารในอดีต

สอดคลองกับความจริงที่เกิดขึ้นในอนาคต รอยละ 83.2 และที่นอยที่สุดคือ ลงทุนในหุนของบริษัทที่มี

ความสามารถในเชิงการแขงขันสูง  รอยละ  74.7 

 

ตารางที่ 5.55  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทที่ผูลงทุน

ใชในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนกับผูลงทุนรายยอย  

 

 

จากตารางที่  5.55 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนในหุนของบริษัท

ที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง  เปนลําดับแรกสูงถึงรอยละ 98.4  ลําดับที่ 2 ใหความสําคัญกับ

การลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป มีผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต และบริษัทมี

ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล รอยละ  95.0 เทากัน  และลําดับสุดทายคือ  ลงทุนในหุนที่ออก

โดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล  รอยละ  63.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญ

มีความเห็นในทางตรงกันขามโดยลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูงเปน

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยเชิงคุณภาพ 

ลําดับที่ 
รอยละ

ความถ่ี 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถ่ี 

1. ลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 1 98.4  8  74.7  

2. ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต  2 95.0  5  78.9  

3. ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผย

ขอมูล เชน การใหขาวของผูบริหารในอดีตสอดคลอง

กับความจริงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

2 95.0  2  83.2  

5. ลงทุนในบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 2 95.0  1  93.6  

6. ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 3 86.7  7  77.6  

7. ลงทุนในบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป 4 73.3  6  78.6  

8. ผูบริหารมีความรูความสามารถมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 5 66.6  4   80  

9. ลงทุนในบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 6 63.3  3  82.0  
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ลําดับสุดทาย แตใหความสําคัญกับการลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปเปน

ลําดับแรกรอยละ 93.6 รองลงมาคือ  ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล 

รอยละ 83.2 ใหความสําคัญในลําดับที่ 2 เทากับผูจัดการกองทุน 

2.2.2.5  ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท 

ตารางที่ 5.56  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคในการตัดสินใจลงทุน  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 
ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. วิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) 13.3  53.3  19.5  47.4 

2. ใชแผนภูมิแบบเสน (Line Charts)วิเคราะหราคาหุน  11.7  46.7  13.2  36.8  

3. ใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) วิเคราะหราคาหุน  10.0  33.3  14.2  33.9  

4. ใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart) 

วิเคราะหราคาหุน 

10.0  23.3  9.1   25.5  

5. ใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks) วิเคราะห

ราคาหุน 

11.7  35.0  20.2  38.0  

6. ใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณ  

     แนวโนมของราคาหุน 

5.0  71.7  26.4  38.2  

6. ใชเสนคาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ (MACD) คาดการณแนวโนม   

     ของราคาหุน 

3.3  60.0  21.9  38.2  

7.  ใช Relative Strength Index (RSI) คาดการณแนวโนม  

     ของราคาหุน 

5.0  55.0  19.5  38.5  

9. ใช Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุน -  41.7  15.1  34..4  

 

จากตารางที่  5.56 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

จุลภาค ดานปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท (โดยวัดจากการรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขา

ดวยกัน) โดยใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving  Average) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะ

ลงทุน  รอยละ 76.7 รองลงมาคือ  ตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend 

Line)  รอยละ  66.6  และที่นอยที่สุดคือ  ใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart) ใน

การวิเคราะหราคาหุนที่จะตัดสินใจลงทุน  รอยละ 33.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญ

ตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาค ดานปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท โดยใชการวิเคราะหเสนแนว

โนม (Trend Line) รอยละ 66.9 รองลงมา ใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณ
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แนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน  รอยละ 64.6 และที่นอยที่สุดคือ  ใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ 

(Point and Figure Chart) เชนเดียวกับผูจัดการกองทุนในการวิเคราะหราคาหุนที่จะตัดสินใจ

ลงทุน  รอยละ  34.6 

 

ตารางที่ 5.57 ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัทที่ผูลงทุน

ใชในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถี่ 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถี่ 

1. เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 

คาดการณแนวโนมของราคาหุน 

1 76.7  2  64.6  

2. วิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) 2 66.6  1  66.9  

3. ใชเสนคาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ (MACD) 

คาดการณแนวโนมของราคาหุน 

3 63.3  3  60.1  

4. ใช Relative Strength Index (RSI) คาดการณ 

    แนวโนมของราคาหุน 

4 60.0  5  58.0  

5. แผนภูมิแบบเสน (Line Charts)วิเคราะหราคาหุน 5 58.4  6  50.0  

6. แผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks) 

วิเคราะหราคาหุน 

6 46.7  4  58.2  

7. แผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) วิเคราะหราคาหุน 7 43.3  8  48.1  

8. ใช Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุน 8 41.7  7  49.5  

9. แผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure  

    Chart) วิเคราะหราคาหุน 

9 33.3  9  34.6  

 

จากตารางที่  5.57 พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยเชิงเทคนิคใน

การตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน โดยผูจัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนโดยใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

(Moving Average) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุนเปนลําดับแรก  ลําดับที่สอง

ตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line)  สลับกันกับผูลงทุนรายยอยที่ใช
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การวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line)  และ ใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณ

แนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุนเปนลําดับที่สอง สําหรับลําดับสุดทายผูลงทุนทั้งสองกลุมใช

แผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart) ในการวิเคราะหราคาหุนที่จะตัดสินใจลงทุน   

2.2.2.6  ปจจัยดานขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

ตารางที่  5.58  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยขอมูลขาวสารดานการใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจ

ลงทุน  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 
ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

ใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย 43.3  46.7  14.4  57.9  

 

 จากตารางที่ 5.58 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

ดานขอมูลขาวสาร (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) โดยใชบทวิเคราะห

ของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจลงทุน รอยละ 90.0 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใชบทวิเคราะห

ของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจลงทุน รอยละ 72.3 

 

ตารางที่  5.59  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยจําแนกความถี่ในการใชปจจัย

ขอมูลขาวสารดานการใชส่ือตาง ๆ ในการตัดสินใจลงทุน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 
ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารในหนังสือพิมพ 6.7   36.7   9.1   46.6  

2. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุ 1.7  11.7  5.3  21.9  

3. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทาง

โทรทัศน 

3.3  18.3  6.0  

 

30.3 

 

4. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารเว็บไซด 3.3  38.3  9.1  50.7  

5. ใชขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนา 11.7  51.7  4.3  31.3  
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จากตารางที่  5.59 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

ดานขอมูลขาวสาร (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) โดยใชขอมูลที่ไดรับ

จากงานสัมมนาในการตัดสินใจลงทุน รอยละ 63.4  (งานสัมมนาในความคิดเห็นของผูจัดการ

กองทุนหมายถึงงานสัมมนาที่ผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนสถาบันและการเขาเยี่ยม

ชมบริษัท) รองลงมาใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารในหนังสือพิมพในการตัดสินใจลงทุน รอยละ 

43.4 และใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุนอยที่สุด รอยละ 13.4 ในขณะที่ผูลงทุนราย

ยอยสวนใหญใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารเว็บไซดในการตัดสินใจลงทุน รอยละ 59.8 

รองลงมาใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารในหนังสือพิมพ รอยละ 55.7 และใชขอมูลจากบท

วิเคราะหขาวสารทางวิทยุนอยที่สุด รอยละ 27.2 

 

ตารางที่  5.60  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยขอมูลขาวสารดานการใชขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงานที่กําหนด

นโยบายในการตัดสินใจลงทุน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 
ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ใชเว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามราคาหุน 6.7  30.0  12.7  39.9  

2. ใชเว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามขอมูล

บริษัทจดทะเบียน 

10.0  36.7  
13.0  40.4  

3. ใชเว็บไซดของ ก.ล.ต.ติดตามแบบรายงานตางๆ 5.0   50.0  9.1  25.2  

4. ใชเว็บไซดของ ก.ล.ต.ติดตามขาวสารของ ก.ล.ต.  3.3   43.3   7.5   20.9  

  

จากตารางที่  5.60 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

ดานขอมูลขาวสาร (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) โดยใชเว็บไซดของ 

ก.ล.ต.ในการติดตามแบบรายงานตางๆ เชน แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของ

ผูบริหาร  แบบรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการ รอยละ 55.0 รองลงมาใชเว็บ

ไซดตลาดหลักทรัพยติดตามขอมูลบริษัทจดทะเบียน รอยละ 46.7 และใชเว็บไซดตลาดหลักทรัพย

ติดตามราคาหุนนอยที่สุด รอยละ 36.7 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญใชขอมูลจากใชเว็บไซด

ตลาดหลักทรัพยติดตามขอมูลขาวสารบริษัทจดทะเบียน รอยละ 53.4 รองลงมาใชขอมูลจาก เว็บ
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ไซดตลาดหลักทรัพยติดตามราคาหุนรอยละ 52.6 และใชเว็บไซดของ ก.ล.ต.ติดตามขาวสารของ 

ก.ล.ต. นอยที่สุดรอยละ 28.4 

 

ตารางที่ 5.61  ลําดับของความถี่ที่ผูลงทุนใชปจจัยดานขอมูลขาวสารในการตัดสินใจลงทุน

เปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย  

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ลําดับ

ท่ี 

รอยละ

ความถี่ 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถี่ 

1.  บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย 1  90.0  1  72.3  

2.  งานสัมมนา 2  63.4  7  35.6  

3.  เว็บไซด ก.ล.ต.ติดตามแบบรายงานตางๆ 3  55.0  8  34.3  

4. เว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามขอมูลขาวสาร

บริษัทจดทะเบียน 
4  46.7  4   53.4  

5.  เว็บไซด ก.ล.ต.ติดตามขาวสาร กฎเกณฑ 

ก.ล.ต. 
5  46.6  9   28.4  

6.  บทวิเคราะหขาวสารในหนังสือพิมพ 6  43.4  3  55.7  

7.  บทวิเคราะหขาวสารจากเว็บไซด 7  41.6  2  59.8  

8.  เว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามราคาหุน 8  36.7  5  52.6  

9.  บทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน 9  21.6  6  36.3  

10. บทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุ 10  13.4  10  27.2  

 

จากตารางที่  5.61 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชบท

วิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจซื้อขายหุน เปนลําดับแรก เชนเดียวกับผูลงทุนราย

ยอย และผูจัดการกองทุนใชขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนาในการตัดสินใจซื้อขายหุน  รอยละ  63.4  

เปนลําดับที่สอง ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใชบทวิเคราะหขาวสารจากเว็บไซดเปนลําดับที่สอง และ

ผูลงทุนทั้งสองกลุมที่ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุในการตัดสินใจซื้อขายหุนเปน

ลําดับสุดทาย 
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2.2.2.7  ปจจัยดานสังคมทีผู่ลงทนุใชในการตัดสินใจลงทุน 

ตารางที่  5.62  รอยละของผูจัดการกองทนุและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยดานสังคมดานการลงทุนตามบุคคลใกลชิดในการตัดสินใจลงทนุ 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย  

ปจจัยดานสังคม 
ทุกคร้ัง บอยคร้ัง ทุกคร้ัง บอยคร้ัง 

1. ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของคนในครอบครัว - 1.7 2.6 14.2 

2. ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของเพื่อนรวมงาน 3.3 28.3 3.1 23.3 

 

จากตารางที่  5.62 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนตามคําแนะนํา

ของบุคคลใกลชิด (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกคร้ังและบอยคร้ังเขาดวยกัน) โดยซ้ือขายหุนตาม

คําแนะนําของเพื่อนที่เปนผูจัดการกองทุนรอยละ 31.6 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญซื้อขาย

หุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงานรอยละ 30.5 และผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับการซ้ือ

ขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัวนอยมากเพียงรอยละ 1.6 ผูลงทุนรายยอยให

ความสําคัญกับการซื้อขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัวรอยละ 16.8 

 

ตารางที่  5.63  รอยละของผูจัดการกองทนุและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยดานสังคมดานการใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทนุสถาบันและผูลงทนุ

ตางประเทศในการตัดสินใจลงทนุ 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยดานสังคม 

ทุกคร้ัง บอยคร้ัง ทุกคร้ัง บอยคร้ัง 

1. ใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทนุสถาบัน 1.7 21.7 5.3 35.3 

2. ใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทนุตางประเทศ 6.7 43.3 7.0 47.6 

 

จากตารางที่ 5.63 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชขอมูล

การซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ รอยละ 50.0 ใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทุนสถาบันเพียงรอยละ 

23.4 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทุนตางประเทศ รอยละ 54.6 

และใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบันรอยละ 40.6 
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ตารางที่  5.64  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยดานสังคมดานการซื้อขายหุนตามบุคคลอื่นในการตัดสินใจลงทุน  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยดานสังคม 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

1. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย -  1.7  2.9  16.8  

2. ซ้ือขายหุนตามขาวลือขาวลือในเว็บไซด -  1.7  2.9  13.7  

3. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซด -  5.0  2.9  19.7  

4. ซ้ือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญ -  1.7  2.6  21.9  

5. ซ้ือหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท -  5.0  2.2  17.8  

 

จากตารางที่  5.64 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญไมใหความสําคัญกับการซื้อ

ขายหุนตามขาวลือไมวาจะเปนขาวลือในหองคาหรือเว็บไซด ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญใช

ขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ รอยละ 54.6 และใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน

รอยละ 40.6 

 

ตารางที่  5.65  รอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามความถี่ในการใช

ปจจัยดานสังคมดานการซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดในการ

ตัดสินใจลงทุน  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยดานสังคม 

ทุกครั้ง บอยครั้ง ทุกครั้ง บอยครั้ง 

ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําเจาหนาที่การตลาด -   21.7  6.3  37.0  

 

จากตารางที่  5.65 พบวา ผูจัดการกองทุนซื้อขายหุนตามคําแนะนําเจาหนาที่

การตลาดของผูลงทุนสถาบันรอยละ 21.7 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยซื้อขายหุนตามคําแนะนํา

เจาหนาที่การตลาดสูงถึงรอยละ 43.3 
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ตารางที่ 5.66  ลําดับของความถี่ในการใชปจจัยดานสังคมใชในการตัดสินใจลงทุนเปรียบเทียบ

ระหวางผูจัดการกองทุนกับผูลงทุนรายยอย  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยดานสังคม 

ลําดับที่ 
รอยละ

ความถี่ 
ลําดับที่ 

รอยละ

ความถี่ 

1. ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ 1   50.0  1  54.6  

2. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน 2   31.6  4  26.4  

3. ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน 3   23.4  3  40.6  

4. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําเจาหนาที่

การตลาด 
4   21.7  2  43.3  

5. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําในเวปไซด 5  5.0  6  22.6  

6. ซ้ือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท 5  5.0  7  20.0  

7. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย 6  1.7  8  19.7  

8. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในเวปไซด 6  1.7  10  16.6  

9. ซ้ือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญ 6  1.7  5  24.5  

 

จากตารางที่  5.66 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัย

ดานสังคม (โดยวัดจากรวมคะแนนทุกครั้งและบอยครั้งเขาดวยกัน) ในประเด็นใชขอมูลการซื้อขาย

ของผูลงทุนตางประเทศ  รอยละ 50.0 รองลงมาคือ  ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน  

รอยละ 31.6  และที่นอยที่สุดคือ  ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว  ซ้ือขายหุนตาม

ขาวลือในหองคาหลักทรัพย  ซ้ือขายหุนตามขาวลือในเว็บไซด  และซื้อขายหุนตามขาวลือวาผู

ลงทุนรายใหญซ้ือขายหุน  รอยละ 1.7  เทากัน 
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ตารางที่ 5.67  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามกลยุทธ 

การลงทุนในหลักทรัพยดานกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนเปนลําดับแรก 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย กลุมหลักทรัพยที่ลงทุน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กลุมธุรกิจการเงิน 8  13.3  96  23.1  

2. กลุมทรัพยากร 47  78.3  205  49.3  

3. กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2   3.3  20   4.8  

4. กลุมสินคาอุปโภคบริโภค -  -  3  0.7  

5. กลุมบริการ -  -  16  3.8  

6. กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง -  -  39  9.4  

7. กลุมเทคโนโลยี 3  5.0  12  2.9  

8. กลุมสินคาอุตสาหกรรม -  -  15  3.6  

9. กลุมวอรแรนท -  -  3  0.7  

10. ลงทุนใน SET 50 -  -  10  2.4 

 

2.2.2.8  กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกตามกลุมหลักทรัพยที่ลงทุน 

จากตารางที่ 5.67 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญเลือกลงทุนในกลุมทรัพยากร 

จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 78.3  ในลําดับ 1 รองลงมาคือ  กลุมธุรกิจการเงิน จํานวน  8   คน 

คิดเปนรอยละ13.3  และที่นอยที่สุดคือ  กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 3.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญเลือกลงทุนในกลุมทรัพยากร จํานวน 205 คน  คิดเปน

รอยละ 49.3  รองลงมาเลือกลงทุนในกลุมธุรกิจการเงิน จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 23.1 และที่

นอยที่สุดคือ  กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.4 
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ตารางที่ 5.68  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามกลยุทธ

การลงทุนในหลักทรัพยดานประเภทหลักทรัพยที่เลือกลงทุนเปนลําดับแรก 

 

 

2.2.2.9  กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกตามประเภทหลักทรัพยที่ลงทุน 

จากตารางที่ 5.68   พบวา ในลําดับ 1 ผูจัดการกองทุนสวนใหญเลือกลงทุนใน

หลักทรัพยประเภท Growth  Stock จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 55.0  รองลงมาคือ ประเภท 

Income Stock จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 26.7  และที่นอยที่สุดคือ  ประเภท Cyclical Stock 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

 ในขณะที่พบวาในลําดับ 1 ผูลงทุนรายยอยสวนใหญเลือกลงทุนในประเภท 

Growth Stock จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 37.5  รองลงมาเลือกลงทุนในประเภท Income 

Stock จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 25.2   ทั้ง 2 ประเภทนี้ไมแตกตางจากผูจัดการกองทุน และ

ที่นอยที่สุดคือ  เลือกลงทุนในประเภท Speculative Stock จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.0  

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ประเภทหลักทรัพยที่ลงทุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. Growth Stock 33  55.0  156  37.5 

2. Defensive Stock  6  10.0  49  11.8 

3. Speculative Stock  -  -  54  13.0 

4. Blueship Stock 3  5.0  14  3.4 

5. Cyclical Stock 1  1.7  33  7.9 

6. Income Stock 16  26.7  105  25.2 

7. Value Stock 1  1.7  -  - 

8. SET50  -  -  1  0.2  

9. Turn around stock  -  -  1  0.2 
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ตารางที่ 5.69  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามปจจัย 

เชิงปริมาณของหุนที่ใชในการตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรก 

 

 

2.2.2.10   กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกตามปจจัยเชิงปริมาณของหุน 

จากตารางที่ 5.69   พบวาผูจัดการกองทุนสวนใหญเลือกปจจัยเชิงปริมาณดาน 

P/E Ratio ในการตัดสินใจ เปนลําดับแรก จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 65.0  รองลงมาคือ  PEG  

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.3  และที่นอยที่สุดคือ  ปจจัยอื่น ๆ ไดแก Competitive  Advantage 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.7   

 .ในขณะที่พบวา ผูลงทุนรายยอยสวนใหญเลือกใชปจจัยเชิงปริมาณดาน P/E 

Ratio เปนปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรกเหมือนกับผูจัดการกองทุนในการตัดสินใจ 

จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 42.1   รองลงมาเลือกปจจัยเชิงปริมาณดานอัตราเงินปนผลตอบแทน

ในการตัดสินใจ จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 34.1 และที่นอยที่สุดคือ  เลือกปจจัยเชิงปริมาณ

ดาน P/BV ในการตัดสินใจ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 8.9  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 
ปจจัยเชิงปริมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  P/E Ratio 39  65.0  175  42.1 

2. อัตราเงินปนผลตอบแทน 4   6.7   142   34.1  

3. P/BV                    4  6.7  37  8.9 

4. D/E  2  3.3  7  1.7  

5. ROE  5  8.3  30  7.2  

6. ROA  2  3.3  11  2.6  

7. PEG  11  18.3  11  2.6  

8. ปจจัยอื่น ๆ 1  1.7  46  11.1  
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ตารางที่ 5.70  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามกลยุทธใน

การซื้อหุน 

 

 

ผูจัดการกองทุน 

 

ผูลงทุนรายยอย กลยุทธในการซื้อหุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. รอจังหวะการเขาซื้อหุนเม่ือราคาต่ํากวาพื้นฐาน 30   50.0   172   41.3  

2. ซ้ือหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย 27  45.0  122  29.3  

3. เลือกซ้ือหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี -  -  40  9.6  

4. ซ้ือหุนที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น -  -  3  .7  

5. ซ้ือหุนที่มีขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือ -  -  1  0.2  

6. ซ้ือเมื่อผูลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ -  -  6  1.4  

7. ซ้ือเมื่อผูลงทุนตางประเทศซื้อสุทธิ -  -  2  0.5  

8. ซ้ือหุนตามขาวลือในหองคา -  -  1  0.2  

9. ซ้ือหุนตามขาวลือในเว็บไซด 1  1.7  14  3.4  

10. ซ้ือหุนเม่ือดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยสูงขึ้น -  -   4   1.0  

11. ซ้ือหุนเม่ือดัชนีตลาดตางประเทศสูงขึ้น   1  .2  

12. ซ้ือหุนเม่ือการเมืองขาดเสถียรภาพ -  -  13  3.1  

13. ซ้ือหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 2   3.3   30   7.2  

14. อื่นๆ 1  1.7    

 

2.2.2.11  กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกตามกลยุทธการซื้อหลักทรัพย 

             จากตารางที่ 5.70 พบวา ในลําดับ 1 ผูจัดการกองทุนสวนใหญเลือกรอจังหวะการ

เขาซื้อหุนเมื่อราคาต่ํากวาพื้นฐานเปนกลยุทธในการซื้อหุน จํานวน  30  คน คิดเปนรอยละ 50.0   

รองลงมาคือ  เลือกซ้ือหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ  45.0   และ

ที่นอยที่สุดคือ  ซ้ือหุนตามขาวลือในเว็บไซด และอื่น ๆ  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.7  เทากัน 

ในขณะที่พบวาผูลงทุนรายยอยเลือกรอจังหวะการเขาซื้อหุนเมื่อราคาต่ํากวา

พื้นฐานเปนกลยุทธในการซื้อหุนเปนลําดับแรก จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาเลือกซื้อ

หุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 29.3   และที่นอยที่สุดคือ เลือก

ซ้ือหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 9 
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ตารางที่ 5.71  จํานวนและรอยละของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย จําแนกตามกลยุทธใน

การขายหุน  

 

 

2.2.2.12  กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกตามกลยุทธการขายหลักทรัพย 

จากตารางที่ 5.71 พบวา ผูจัดการกองทุนสวนใหญเลือกขายเมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้น

เกินมูลคาเปนกลยุทธในการขายหุนเปนลําดับที่ 1  จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 78.3  รองลงมา

คือ  ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และที่นอยที่สุดคือ  

ขายเมื่อมีกําไรประมาณ 10 % ของตนทุน  และขายหุนเมื่อรูวาคิดผิดหรือคาดการณผิด จํานวน 1 คน  

คิดเปนรอยละ 1.7  เทากัน 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย กลยุทธในการขายหุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ขายเมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้นเกินมูลคา 47  78.3  172  41.3  

2. ขายเมื่อราคาเริ่มลดต่ําลง 3  5.0  28  6.7  

3. ขายเมื่อมีกําไรประมาณ 10-20 % ของตนทุน 1  1.7  112   26.9  

4. ขายเมื่อกิจการมีกําไรลดลง -  -  8  1.9  

5. ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน 9  15.0  22  5.3  

6. ขายเมื่อพบวามีหุนตัวอื่นที่นาสนใจมากกวา 3   5.0   14   3.4  

7. ขายหุนเมื่อรูวาคิดผิดหรือคาดการณผิด 1  1.7  16  3.8  

8. ขายหุนตามขาวลือในหองคา -  -  1  0.2  

9. ขายเมื่อผูลงทุนสถาบันขายสุทธิ -  -  2  0.5  

10. ขายเมื่อผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิ -  -  16  3.8  

11. ขายเมื่อดัชนีตางประเทศปรับตัวสูงขึ้น -  -  1  0.2  

12. ขายเมื่อดัชนีตางประเทศปรับตัวลดลง -  -  8  1.9  

13. ขายหุนตามขาวลือในเวปไซด -  -  1  0.2  

14. ขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่

การตลาด 

-  -   7   1.7  

15. อ่ืนๆ -  -    
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ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญเลือกขายเมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้นเกินมูลคาเปนกล

ยุทธในการขายหุน ลําดับแรกจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.3  รองลงมาเลือกขายเมื่อมีกําไร

ประมาณ..%ของตนทุนจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 26.9 และที่นอยที่สุดคือ  เลือกขายเมื่อ

ราคาเริ่มลดต่ําลง จํานวน 28 คน  คิดเปนรอยละ 6.7 

2.2.2.13  ขอมูลเปรียบเทียบคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย 

ตารางที่ 5.72  จํานวนและรอยละของคาเบตาของหลักทรัพยที่ผูลงทุนลงทุนกอนวันที่10 เม.ย. 53 

  

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย หลักทรัพยที่ถือหุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตํ่าที่สุด 0.000-0.249  -  -  2  0.5 

2. ตํ่ามาก 0.250-0.499  -  -  4  1.0 

3. ตํ่า 0.500-0.749  -  -  33  7.9 

4. คอนขางต่ํา 0.750-0.999  2  3.3  71  17.1 

5. เทียบเทา 1.000 -  -  1  0.2 

6. คอนขางสูง 1.001-1.250  38  63.3  162  38.9 

7. สูง 1.251-1.500  20  33.3  121  29.1 

8. สูงมาก 1.501-1.750  -  -  22  5.3 

รวม 60  100  416  100.0  

 

คาเบตาในงานวิจัยนี้หมายถึงตัวเลขที่ใชวัดคาความผันผวนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

ของราคาหุนเมื่อเทียบกับตลาดหุนโดยรวม โดยคาเบตาของตลาดจะมีคาเทากับ 1.0 และถาหาก

หุนสามัญใดที่มีคาเบตามากกวา 1 หมายความวา ในอดีตที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวหุนสามัญตัวนั้น

มีความผันผวนมากกวาตลาดหุนโดยรวม ในขณะที่หุนสามัญใดที่มีคาเบตานอยกวา 1 

หมายความวา ในอดีตที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวหุนสามัญตัวนั้นมีความผันผวน นอยกวาตลาดหุน

โดยรวม ตัวอยางเชนถาหุน ABC มีคาเบตาเทากับ 1.15 หมายถึง ในอดีตที่ผานมาหุน ABC มี

แนวโนมที่จะขึ้นในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุนโดยรวม และราคาหุนโดยเฉลี่ยจะขึ้นมากกวารอยละ 

15 ของตลาดหุนโดยรวม 

จากตารางที่  5.71 ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีคาเบตาคอนขางสูง คือมีคาเบตา

เฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุน เทากับ 1.001-1.250  จํานวน  38 คน  คิดเปนรอยละ 
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63.3 รองลงมาคือ  มีคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนสูงถึง 1.251-1.500  

จํานวน  20   คน  คิดเปนรอยละ 33.4   และที่นอยที่สุดคือ  ผูลงทุนที่มีคาเบตาเฉลี่ยของกลุม

หลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนคอนขางต่ํา  0.750–0.999  จํานวน  2  คน   คิดเปนรอยละ 3.3 

ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีคาเบตาคอนขางสูง คือมีคาเบตาเฉลี่ยของกลุม

หลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุน เทากับ 1.001-1.250  จํานวน  162  คน  คิดเปนรอยละ 38.9 รองลงมา

คือ  มีคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนสูงถึง 1.251 -1.500  จํานวน  121  คน  

คิดเปนรอยละ 29.1   และที่นอยที่สุดคือ  ผูจัดการกองทุนที่มีคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย 

(Portfolio) ที่ลงทุนต่ําที่สุด 0.000-0.249  จํานวน  2  คน   คิดเปนรอยละ 0.5 

2.2.2.14  ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุน 

ตารางที่ 5.73  จํานวนและรอยละของผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ย 

 

ณ 31 ธ.ค.52 ณ 28 ก.พ.53 กอนวันที่ 10 เม.ย.53 ผลตอบแทนจากการลงทุน

ของผูลงทุน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. -50% ถึง -26%  -  -  -  -  -  - 

2. -25% ถึง -1%  1  1.7  4  6.7  2  3.3 

3. 0%  35  58.3  34  56.7  34  56.7  

4. 1% ถึง 25%  7  11.7  17  28.3  21  35.0 

5. 26% ถึง 50%  3  5.0  1  1.7  -  - 

6. 51% ถึง 100%  11  18.3  1  1.7  1  1.7 

7. 101% ถึง 150%  -  -  -  -  -  - 

8. 151% ถึง 200%  -  -  -  -  -  - 

9. มากกวา 200% ข้ึนไป -   -   -   -   -   -  

10. ไมตอบ 3  5.0  3  5.0  2  3.3  

รวม 60  100.0  60  100.0  60  100.0  

 

จากตารางที่  5.73 พบวา  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีผลตอบแทนจากการลงทุน

โดยเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52  0 %  จํานวน   35   คน คิดเปนรอยละ 58.3   รองลงมาคือ 51% ถึง 

100%  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ  18.3  และที่นอยที่สุดคือ  -25% ถึง -1%  จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 1.7  
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ณ วันที่ 28 ก.พ. 53  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

เฉล่ีย 0% จํานวน 34  คน คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมาคือ 1% ถึง  25% จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 28.3  และที่นอยที่สุดคือ  26% ถึง 50%  และ 51% ถึง 100%  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

1.7  เทากัน 

กอนวันที่ 10 เม.ย.53  ผูจัดการกองทุนสวนใหญมีผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

เฉล่ีย 0 % จํานวน  34  คน คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมาคือ  1% ถึง  25%  จํานวน 21 คน  คิดเปน

รอยละ 35.0 และท่ีนอยที่สุดคือ 51% ถึง 100% จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.7  

 

5.3  ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอยและผูจัดการกองทุนเก่ียวกับนโยบายท่ี
เก่ียวของกับผูลงทุน 

 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลักในการนําเสนอขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตอหนวยงานที่หนาที่กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและพัฒนา

ตลาดทุน ดังนั้นเพื่อใหงานวิจัยสมบูรณ ในตอนทายของแบบสอบถามและในชวงสุดทายของการ

สัมภาษณเชิงลึก จึงมีคําถามปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหผูลงทุนไดแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

โดยไดสอบถามความคิดเห็นจากผูลงทุนถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย  

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับผูลงทุนรวมถึงนโยบายที่ผูลงทุนกลุมตัวอยางเห็นวาเปนปญหาและ

อุปสรรคในการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอผูกําหนด

นโยบายไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับผู

ลงทุนตอไป 

 

ตารางที่ 5.74  ความคิดเหน็ผูลงทุนจาํแนกตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายของผูลงทนุ 

 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน               ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

1. ภาพลักษณของหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย

ที่เก่ียวของกับผูลงทุน (10 ความคิดเห็น) 

2. การขยายฐานผูลงทุน (40 ความคิดเห็น) 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารในตลาดหลักทรัพย  

1. ภาพลักษณของหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนด

นโยบายที่เก่ียวของกับผูลงทุน ( 81 ความ

คิดเห็น) 

2. การขยายฐานผูลงทุน (28 ความคิดเห็น) 
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ตารางที่ 5.74  (ตอ) 

 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน               ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

(0 ความคิดเห็น) 

4. การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย (0 ความคิดเห็น) 

5. การกํากับดูแลเจาหนาที่การตลาด (1 ความคิดเห็น) 

6. การกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน (9 ความคิดเห็น) 

7. การสงเสริมความรูผูลงทุน (5 ความคิดเห็น) 

8. นโยบายที่เปนประโยชนตอผูลงทุน (0 ความคิดเห็น) 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารในตลาดหลักทรัพย 

(26 ความคิดเห็น) 

4. การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย (25 ความ

คิดเห็น) 

5. การกํากับดูแลเจาหนาที่การตลาด (7 ความ

คิดเห็น) 

6. การกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน (20 ความ

คิดเห็น) 

7. การสงเสริมความรูผูลงทุน (25 ความคิดเห็น) 

8. นโยบายที่เปนประโยชนตอผูลงทุน (25 ความ

คิดเห็น) 

 

จากการศึกษา พบวา มีขอคําถามที่สอบถามผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใน

คําถามปลายเปด 3 ขอ ไดแก ขอคําถามที่วานโยบายใดที่ผูลงทุนเห็นวาเปนประโยชนตอการซ้ือ

ขายหุนในตลาดหลักทรัพย นโยบายที่เปนอุปสรรคตอการซื้อขาย และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

นโยบายที่ผูลงทุนคิดวาจะเปนประโยชนตอตัวผูลงทุน ในการตอบคําถามของผูลงทุนมีการตอบ

คําถามที่หลากหลาย บางคําตอบไมตรงกับขอคําถาม แตคําตอบนั้นก็เปนประโยชนในการ

นําเสนอผูกําหนดนโยบาย จึงไดนําคําตอบของผูลงทุนมาจัดกลุมใหมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

ของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนโดยคัดเลือกเฉพาะคําตอบในสวนของ

นโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน โดยจําแนกเปนขอเสนอแนะนโยบายใน 7 ดาน ดังนี้ 1) ความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของกับภาพลักษณหรือมุมมองของผูลงทุนตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

ฐานะหนวยงานที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 2) ขอเสนอแนะนโยบายในการขยายฐาน

ผูลงทุน 3) ขอเสนอแนะนโยบายดานการกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลที่มีผลตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย 4) ขอเสนอแนะนโยบายดานการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยที่เปนตัวกลางในการซ้ือ

ขายหลักทรัพยใหกับผูลงทุน 5) ขอเสนอแนะนโยบายดานการกํากับดูแลเจาหนาที่การตลาดที่เปน

ผูมีบทบาทใกลชิดกับผูลงทุนและมีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุน 6) นโยบายดานการกํากับดูแล
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บริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนเจาของหุนที่ผูลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และ 7) ขอเสนอแนะนโยบาย

ในการสงเสริมความรูใหกับผูลงทุน สุดทายจะนําเสนอขอสรุปเกี่ยวกับนโยบายที่ผูลงทนุเหน็วาเปน

ประโยชนและสมควรคงไวเพื่อประโยชนของผูลงทุน 

ในการสอบถามความคิดเห็นผูลงทุนในสวนของแบบสอบถาม ไดทําการสอบถามจากผู

ลงทุนรายยอยจํานวน 416 ราย และผูบริหารและผูจัดการกองทุนที่รับผิดชอบกองทุนที่ลงทุนในหุน

จากบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนทุกแหง สํานักงานประกันสังคม บริษัทอเมริกัน อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด ในฐานะตัวแทนของผูลงทุนสถาบันไทยและตางประเทศจํานวน 60 ราย ในสวนของผูลงทุน

รายยอยมีผูแสดงความคิดเห็นในขอคําถามปลายเปดในสวนนี้จํานวนถึง 128 ราย คิดเปนรอยละ 

30.77 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ความคิดเห็นที่ไดรับจากผูลงทุนรายยอยจํานวน 237 

ความคิดเห็น ในขณะที่มีผูลงทุนสถาบันที่แสดงความคิดเห็นจํานวนทั้งส้ิน 32 ราย คิดเปนรอยละ 

53.33 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ความคิดเห็นที่ไดรับจากผูลงทุนสถาบันจํานวน 65 ความ

คิดเห็น  

 

ตารางที่ 5.75  ความคิดเหน็ผูลงทุนเกี่ยวกับภาพลักษณของหนวยงานกําหนดนโยบาย 
 

              ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน 

1.  กฎกติกาหยุมหยิม มากเกินไป ทําลายความเช่ือม่ัน

นักลงทุน ไมเคยมีการประเมินผลกระทบกับผูลงทุน 

(7ราย)  

2. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย สับสน (1ราย) 

3. กําหนดนโยบายท่ีเปนธรรมแกนักลงทุนทุกประเภท  

    3.1 นโยบายตองไมใหประโยชนเฉพาะรายใหญกับ

สถาบัน เชน นโยบายเปดเสรีคาคอมทําใหราย

ใหญไดเปรียบ (7 ราย)        

    3.2 ดูแลพอรทบริษัทหลักทรัพยอยาใหเอาเปรียบราย

ยอย และขอใหเสียคาธรรมเนียมเทาเทียมกับราย

ยอย (12 ราย)   

     3.3 อยากให ก.ล.ต. กับตลาดดูแลรายใหญและราย

ยอยใหเทาเทียมอยาเขาขางใคร (2 ราย)  

1. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ควรออกกฎที่ไม

ซับซอน คิดรอบเดียวจบจะเปนประโยชนตอผู

ลงทุน  (1 ราย) 

2. ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอจํากัดใน

การลงทุนตางๆ เปนอุปสรรคในการลงทุน  

    (1 ราย) 

3. ยกเลิกเกณฑ Turn Over List  (1 ราย) 

4. นโยบายตางๆ ถูกกําหนดโดยคนที่ไมไดลงทุน

ในธุรกิจหลักทรัพย และไมเคยมีการประเมนิผล

กระทบจากนโยบาย (2 ราย) 

5. ก.ล.ต. ลงโทษผูกระทําผิดลาชาหรือทําไมได 

โดยเฉพาะผูมีอิทธิพล เชน นักการเมือง หรือ

พวกพอง  (1 ราย) 

6.ความไมโปรงใสของหนวยงานกํากับดูแล (1 ราย) 

4.อยากใหยกเลิกนโยบายที่สงเสริมใหนักลงทุนเลนหุน 7.ความสามารถในการจับคนปนหุนของ กลต.  
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ตารางที่ 5.75  (ตอ) 
 

              ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน 

 แบบเก็งกําไร เชน Click to Win และสนับสนุน

นโยบายการใหความรูกับนักลงทุนรายยอย เชน 

Opportunity  Day (3 ราย) 

5. ยกเลิกเกณฑที่เปนอุปสรรคในการลงทุน  

     5.1 Turn Over list ทําใหสภาพคลองของหุนหาย 

(19 ราย)  

     5.2 การวางหลักประกัน 15% (2 ราย)  

     5.3 กําหนดวงเงินใหรายยอยออกไดกรณี Cash 

settlement เชน 1 แสนบาท (1 ราย) 

6. ไมมีการประชาสัมพันธนโยบายเก่ียวกับผูลงทุน (1 ราย) 

7. เพ่ิมบทลงโทษคนปนหุน ผูบริหารทุจริต (4 ราย) 

8. ดําเนินการกับผูกระทําผิดชา จับไดแตรายเล็ก เลือก

ปฏิบัติ  ไมโปรงใส ลงโทษไมสมกับความเสียหาย (15 

ราย) 

9. ต้ังกองทุนเพื่อคุมครองรายยอย (2 ราย) 

10.ระบบ Settrade เวลามีการซ้ือขายปริมาณมากระบบ

จะลม ชวยดูแลดวย (1 ราย) 

11.โทรศัพทโทรติดยาก ตอบเร่ืองรองเรียนทุกราย (4 ราย) 

 ยังคงไมมีประสิทธิภาพ (1 ราย) 

8. ควรมีการลงโทษอยางจริงจัง และมีบทลงโทษที่

รุนแรงในกรณีที่มีการ กระทําความผิด 

โดยเฉพาะเร่ืองการหลอกลวง ในงบบัญชีและ

การใหขาวที่จงใจใหเขาใจผิดและบรรษัทภิบาล 

(3 ราย) 

 

5.3.1  ดานภาพลกัษณของหนวยงานทีท่ําหนาท่ีกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ 
ผูลงทุน  

จากตารางที่ 5.75 พบวา ความคิดเห็นของผูลงทุนในสวนของมุมมองตอภาพลักษณของ

หนวยงานที่เปนผูกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของกับผูลงทุน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเห็นไดวาสามารถจําแนก

ความคิดเห็นของผูลงทุนไดเปน  2 กลุมหลัก ไดแก 1) ภาพลักษณของผูกําหนดนโยบายในฐานะผู

กําหนดกฎเกณฑ 2) ภาพลักษณของผูกําหนดนโยบายในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย  

5.3.1.1  ภาพลักษณของผูกําหนดนโยบายในฐานะผูกําหนดกฎเกณฑ  

จากการศึกษา พบวา ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอภาพลักษณในดานนี้

จํานวนสูงถึง 55 ราย คิดเปนรอยละ 23.21 ของความคิดเห็นทั้งหมด ผูลงทุนสถาบันมีความคิดเห็นตอ
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ภาพลักษณนี้จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 9.23 ของความคิดเห็นทั้งหมด เม่ือพิจารณาถึงถอยคํา

ในการเสนอความเห็นของผูลงทุนพบวาเปนการเสนอความคิดเห็นในเชิงลบตอหนวยงานที่กําหนด

นโยบาย โดยผูลงทุนทั้งที่เปนผูลงทุนรายยอยและผูจัดการกองทุนในฐานะที่เปนตัวแทนของผู

ลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศ มีความเห็นตรงกันวากฎเกณฑที่ออกโดยผูกําหนดนโยบาย

มีจํานวนมาก โดยผูลงทุนใหความเห็นวา “หยุมหยิม”“ซับซอน” “เปล่ียนแปลงบอย” “สับสน”  

รวมถึงขอเสนอแนะที่ระบุวาใหกําหนดนโยบายที่เปนธรรมตอผูลงทุนในทุกกลุม แสดงใหเห็นถึง

ความสงสัยหรือการแสดงออกถึงความไมเช่ือมั่นในการกําหนดนโยบายวามีการเอ้ือประโยชนให

เฉพาะกับผูลงทุนรายใหญหรือผูลงทุนสถาบันหรือไม และผูจัดการกองทุนยังมีมุมมองวา 

“นโยบายตาง ๆ ถูกกําหนดโดยคนท่ีไมไดลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย และไมเคยมีการประเมินผล

กระทบจากนโยบาย” นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นวากฎเกณฑบางกฎเกณฑเปนขอจํากัดในการ

ลงทุนและเปนการสงเสริมใหผูลงทุนเปนผูลงทุนที่ไมมีคุณภาพ เชน “มารเก็ตต้ิงมือทอง” ที่ให

รางวัลกับเจาหนาที่การตลาดที่มีลูกคามากสุดภายในเวลาที่กําหนดหรือ “Click to Win” ที่ให

รางวัลกับผูลงทุนที่ทํากําไรไดสูงสุดในเกมส ซึ่งเปนการสรางนักลงทุนประเภทเก็งกําไร อยางไรก็

ตาม ผูลงทุนไดเสนอแนะความคิดเห็นใหคงนโยบายในสวนของการใหความรูกับผูลงทุน โดยการ

เปดโอกาสใหผูลงทุนไดพบกับผูบริหารบริษัทจดทะเบียน “Opportunity Day” เนื่องจากเห็นวาเปน

ประโยชนกับผูลงทุนในการรับทราบวิสัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารบริษัทจดทะเบียน 

ภาพลักษณเหลานี้เปนส่ิงที่อาจสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นตอหนวยงานผูกําหนดนโยบาย เปน

ความคิดเห็นของผูลงทุนที่พึงรับทราบ และพิจารณาหาแนวทางในการนําเสนอขอเท็จจริงเพื่อทํา

ความเขาใจกับผูลงทุนตอไป 

5.3.1.2  ภาพลักษณของผูกาํหนดนโยบายในฐานะผูบงัคับใชกฎหมาย 

ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอภาพลักษณในดานนี้จํานวน 19 ราย คิดเปน

รอยละ 8.02 ของความคิดเห็นทั้งหมด ผูลงทุนสถาบันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณนี้จํานวน 5 

ราย คิดเปนรอยละ 7.69 ของความคิดเห็นทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึงถอยคําในการเสนอความเห็น

ของผูลงทุนพบวาเปนการเสนอความคิดเห็นในเชิงลบตอหนวยงานที่กําหนดนโยบายเชนเดียวกับ

ภาพลักษณแรก โดยผูลงทุนรายยอยมีความเห็นวา “ดําเนินการกับผูกระทําผิดชา จับไดแตรายเล็ก 

เลือกปฏิบัติ  ไมโปรงใส ลงโทษไมสมกับความเสียหาย” จํานวน 15 รายสูงถึงรอยละ 78.95 จากผู

แสดงความคิดเห็นตอภาพลักษณในดานนี้จํานวนทั้งส้ิน 19 ราย  ในขณะที่ผูจัดการกองทุนแสดง

ความคิดเห็นที่แสดงถึงการขาดความเช่ือมั่นในความโปรงใส การปฏิบัติงาน และความลาชา

เชนเดียวกับผูลงทุนรายยอย ทั้งนี้ ผูลงทุนในทั้งสองกลุมยังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มโทษกับ

ผูที่กระทําผิดในการสรางราคาหลักทรัพยและผูบริหารที่ทุจริตดวย 
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ตารางที่ 5.76  ความคิดเหน็เกีย่วกับนโยบายดานการขยายฐานผูลงทุน 
 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน       ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย   

1. สงเสริมการลงทุนระยะยาวผู ลงทุนทุกประเภท  

    (2 ราย) 

2. ควรมีนโยบายท่ีสนับสนุนการขยายฐานผูลงทุน

สถาบันในประเทศ (2 ราย) 

3. ลดหรือเปดเสรีคา Commission (7 ราย) 

4. นโยบายภาษีควรชัดเจนไมเปล่ียนไปเปล่ียนมา ขาด

ความแนนอน เชน ภาษี Capital Gain (4 ราย)  

5. ลดภาษีที่เก่ียวกับการซ้ือขายหุนทุกประเภท   

     (10 ราย) 

6. ควรขยายเวลา เพดานสูงสุดในการซ้ือ LTF, RMF  

    (8 ราย) 

7. เพ่ิมผลิตภัณฑการเงินใหมีความหลากหลายและมี

คุณภาพ (7 ราย) 

8. ลดระยะเวลาในการชําระราคาและสงมอบ  (2 ราย) 

9. ขยายระยะเวลาการซ้ือขายหลักทรัพย (2 ราย) 

1. เพ่ิมสินคาที่นาสนใจในตลาดใหมากขึ้น หาหุน

คุณภาพดีดีมาเขาตลาด (3 ราย) 

2. อยากใหมีการซ้ือขายหุนทุกวัน (1 ราย) 

3. ลดหรือเปดเสรีคา Commission (18 ราย) 

4. ยกเลิกการเก็บ Capital Gain  Tax ไปเลย อยา

ก๊ักไวเพื่อถลมราคาหุนเปนรอบๆ ไป 

(ผลประโยชนใคร) (1 ราย) 

5. ไมอยากใหมี Ceiling & Floor (1 ราย) อยากใหมี 

Ceiling & Floor 30% (2 ราย) 

6. ควรยกเลิกการเก็บภาษีปนผล เพราะวาบริษัทได

จายภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลว เม่ือมีการเรียก

เก็บภาษีในกรณีที่บริษัทจายปนผล จัดเปนการ

เรียกเก็บซ้ําซอน (2 ราย) 

 
5.3.2  ดานนโยบายดานการขยายฐานผูลงทุน 

จากตารางที่ 5.76  พบวา ผูลงทุนสถาบันเสนอความคิดเห็นตอนโยบายนี้สูงถึง 44 ราย 

คิดเปนรอยละ  69.8 ของความคิดเห็นทั้งหมดในขณะที่ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นสนับสนุน

ตอนโยบายการขยายฐานผูลงทุน 28 ราย คิดเปนรอยละ 11.81 ของความคิดเห็นทั้งหมด เมื่อ

พิจารณาถึงถอยคําในการเสนอความเห็นของผูลงทุนพบวาสวนใหญเปนการเสนอความคิดเห็น

และขอเสนอแนะในเชิงบวกตอหนวยงานที่กําหนดนโยบาย โดยผูลงทุนทั้งที่เปนผูลงทุนรายยอย

และผูจัดการกองทุนในฐานะที่เปนตัวแทนของผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศ มีความเห็น

ตรงกันวาการขยายฐานผูลงทุนสามารถทําไดโดยภาครัฐบาลจะตองใหการสงเสริมและสนับสนุน

ในการขยายฐานผูลงทุนในประเทศ โดยการกําหนดมาตรการที่เอ้ือประโยชนตอการลงทุน

โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการดานภาษี การขยายเวลา เพดานสูงสุดในการซื้อ LTF และ RMF ใน

สวนของหนวยงานที่กําหนดนโยบายขอใหพิจารณาขยายประเภท ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑในตลาดทุน หาสินคาที่มีคุณภาพมาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย และขยายระยะเวลา

การซื้อขายหลักทรัพยเพื่อลดขอจํากัดดาน Time Zone 
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ตารางที่ 5.77  ความคิดเหน็ผูลงทุนเกี่ยวกับนโยบายดานการกาํกับดูแลการเผยแพรขอมูลใน

ตลาดหลักทรัพย 

 
ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

 

 

  

1. ก.ล,ต.และตลาดหลักทรัพยตองควบคุมใหมีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม (5 ราย)   

2. ที่ผานมาคนในรัฐบาลใหขาวทําใหผูลงทุนเขาใจผิดซ้ือ

ตามหลายหน ตองควบคุมผูมีอํานาจทั้งหลายที่ออกส่ือ

พูดทีไรกระทบราคาหุนทุกที (5 ราย) 

3. ถามีการเปดเผยขอมูลที่ไมถูกหรือไมเทาเทียมกันตอง

แกไขอยางรวดเร็วไมปลอยใหรายยอยเขาใจผิดจน

เสียหาย (10 ราย)  

4. กรณีมีขาวลือ ตลาดหลักทรัพยควรออกมาชี้แจงใหทัน

ตอสถานการณ (3 ราย) 

5. ก.ล.ต. ไมเห็นทําอะไรเลยเวลาขาวผิด (2 ราย)  

6. ควรมีการแจงเตือนเม่ือสถานการณเปล่ียน (1 ราย) 

 
5.3.3  ดานนโยบายดานการกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลในตลาดหลักทรัพย 
จากตารางที่ 5.77 พบวา ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอนโยบายการกํากับดูแลการ

เผยแพรขอมูลในตลาดหลักทรัพยจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 11.97 ของความคิดเห็นทั้งหมด 

ในขณะที่ผูจัดการกองทุนไมแสดงความคิดเห็นตอนโยบายในดานนี้ เม่ือพิจารณาถึงถอยคําในการ

เสนอความเห็นของผูลงทุนรายยอยพบวาสวนใหญเปนการเสนอความคิดเห็นในเชิงลบตอการ

กํากับดูแลของหนวยงานที่กําหนดนโยบาย วาไมดําเนินการกับการเผยแพรขาวที่ไมเปนจริงของ

รัฐบาลรวมถึงกรณีที่มีขาวลือเผยแพรในตลาดหลักทรัพย อาจสืบเนื่องมาจากในชวงที่ผูลงทุนทํา

แบบสอบถาม มีการใหขาวของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุน สงผลให

ราคาปรับตัวสูงข้ึน และตอมามีการปฏิเสธขาวทําใหผูลงทุนไดรับความเสียหาย 
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ตารางที่ 5.78  นโยบายดานการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย 
 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

 1. อยากให ก.ล.ต. ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพยอยางเขมงวด 

ทั้งระบบ และพอรตโบรกเกอร ที่ผานมาไมเห็นทําอะไรเลย 

(7 ราย) ออนประชาสัมพันธไมเคยรูวาทําอะไรบาง (1 ราย) 

2. ควรจัดใหมีระบบที่ใหบริการลูกคาใหดีและมีมาตรฐานเทา

เทียมกัน อาทิ ระบบคอมพิวเตอร (8 ราย) 

3. นโยบายดูแลบริษัทหลักทรัพยตองเขมขน ไมเลือกปฏิบัติ (3 

ราย) 

4. ดูแลการซ้ือขายระบบ Internet ดวยลมบอย (4 ราย)  

5. ควรมีกฎเกณฑใหบริษัทหลักทรัพยรับผิดชอบขอมูลที่แจง

ตอลูกคาผิด ๆ (1 ราย) 

6. การวางเงินประกันกอนซื้อหลักทรัพยสูงถึง 15% ควรอยู

ระหวาง 5-10% ก็พอแลว (1 ราย) 

7. ควรควบคุมการปลอยขาวลือในหองคา(1 ราย) 

8. ให แนะนําบริษัทหลักทรัพยมีสภาพคลองอยางไร (1 ราย) 

9. สมาชิกทุกคนตองสามารถซื้อขายไดดวยตนเอง เพราะ

บอยคร้ังที่โทรไมติดทําใหซื้อขายไมทัน (1 ราย) 

 
5.3.4  ดานนโยบายดานการกํากับดูแลธุรกิจหลกัทรัพย 
จากตารางที่ 5.78 พบวา ผูลงทุนรายยอยแสดงความคิดเห็นตอนโยบายการกํากับดูแล

การเผยแพรขอมูลในตลาดหลักทรัพยจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 10.55 ของความคิดเห็น
ทั้งหมด ในขณะที่ผูจัดการกองทุนไมแสดงความคิดเห็นตอนโยบายในดานนี้ เมื่อพิจารณาถึง
ถอยคําในการเสนอความเห็นของผูลงทุนรายยอยพบวาสวนใหญเปนการเสนอแนะหนวยงานที่
กําหนดนโยบายใหตรวจสอบบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ อยางเขมงวด รวมถึงประชาสัมพันธใหผู
ลงทุนรับทราบและกํากับดูแลใหบริษัทหลักทรัพยมีระบบที่ใหบริการลูกคาใหดีและมีมาตรฐานเทา
เทียมกัน อยางไรก็ตาม ยังคงมีผูลงทุนที่ยังแสดงความคิดเห็นโดยต้ังขอสงสัยเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติระหวางบริษัทหลักทรัพยขนาดเล็กและบริษัทหลักทรัพยขนาดใหญเนื่องจากมีผูลงทุนที่
ประสบปญหาจากระบบการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพยขนาดใหญแหงหนึ่งและมีการเผยแพร
ขอมูลผานทางเว็บไซดถึงความบกพรองของระบบการซ้ือขายผาน Internet หลายครั้งแตไมปรากฎ
วามีการดําเนินการใดกับบริษัทหลักทรัพยดังกลาว  
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ตารางที่ 5.79  ความคิดเหน็เกีย่วกับนโยบายดานการกาํกับดูแลผูติดตอผูลงทุน  
  
ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

1. ควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหหุนของบริษัท

หลักทรัพย (1 ราย) 

 

 

  

1. เจาหนาที่การตลาด ควรมีความรูอยางแทจริง ให

คําแนะนําที่ถูกตอง ทั้งพื้นฐานและจังหวะการลงทุน

ควรมีนโยบายที่ในการดูแลจรรยาบรรณและความรู

ความสามารถของเจาหนาที่การตลาด ไมเห็นมี

ความรูอะไรไมมีจรรยาบรรณชวนใหซื้อขายทั้งวัน  

ถามอะไรก็บอกแตวา “ซื้อไปกอนเถอะพี่เด๋ียวไมทัน 

เจากําลังเขา”(7 ราย) 

 
5.3.5  ดานนโยบายดานการกํากับดูแลผูติดตอผูลงทุน 
จากตารางที่ 5.79 พบวา ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอนโยบายในดานนี้จํานวน 7 ราย 

คิดเปนรอยละ 2.95 ของความคิดเห็นทั้งหมด ผูลงทุนสถาบันมีความคิดเห็นตอนโยบายนี้จํานวน 

1 ราย คิดเปนรอยละ 1.54 ของความคิดเห็นทั้งหมด เม่ือพิจารณาถอยคําในการเสนอความเห็น

ของผูลงทุนรายยอยพบวาเปนการเสนอความคิดเห็นในเชิงลบตอเจาหนาที่การตลาด อาทิ “ไมเหน็

มีความรูไมมีจรรยาบรรณชวนใหซื้อขายทั้งวัน” “ซื้อไปกอนเถอะพี่เด๋ียวไมทัน เจากําลังเขา” แสดง

ใหเห็นถึงการขาดความรูของเจาหนาที่การตลาด นอกจากนี้ ผูลงทุนสถาบันแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพของบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยที่ผูจัดการกองทุนใชเปนปจจัยสําคัญในการ

ตัดสินใจซื้อขายหุนวาขาดมาตรฐานและเสนอแนะใหหนวยงานที่กําหนดนโยบายควบคุมดูแล 

 

ตารางที่ 5.80  ดานนโยบายดานการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน 
 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

 1. ดูแลบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลใหเพียงพอกับ

การตัดสินใจของผูลงทุน (1 ราย) 

2. อยากให ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยสนับสนุนให

บริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลมากกวานี้ เชน ทํา

บทวิเคราะหผลประกอบการทุกไตรมาส ทํา 

presentation ทุกไตรมาส รวมถึงรายงานการ 

1. ตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทใหเขมงวด

โดยเฉพาะธรรมาภิบาล เอาคนผิดมาลงโทษให

เร็วและโทษตองหนักคนจะไดกลัว (6 ราย) 

2. การควบคุมความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล

ของบริษัทจดทะเบียน.ใหเขมงวด (1ราย) 

3. การตรวจสอบลาชาอยากใหปรับปรุง อยาใหซ้ํา  
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ตารางที่ 5.80  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

    บริหารงานและการดําเนินการท่ีสําคัญ (2 ราย) 

3. สงเสริมใหผูบริหารพบปะนักลงทุนบอยเพ่ือเผยแพร

ขอมูล ที่ผานมาเขาพบยาก (2 ราย) 

    รอยปกนิก เพราะผูลงทุนเสียหายมาก (5 ราย)  

4. ก.ล.ต.ขาดมาตรฐานในการคัดกรองหุนดีดีใหเขา

มาตลาด ที่ผานมาเอาหุนเนาเขามาเราก็หลงซ้ือ

เพราะนึกวาใหดีแลว เจงไปหลายตัว (8 ราย) 

 
5.3.6  ดานนโยบายดานการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน 

จากตารางที่ 5.80 พบวา ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอนโยบายในดานนี้จํานวน 20 ราย 

คิดเปนรอยละ 8.44 ของความคิดเห็นทั้งหมด ผูลงทุนสถาบันมีความคิดเห็นตอนโยบายนี้จํานวน 

5 ราย คิดเปนรอยละ 13.85 ของความคิดเห็นทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงถอยคําในการเสนอ

ความเห็นของผูลงทุนรายยอย พบวาผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีความคิดเห็นในเชิงลบตอนโยบาย

ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนที่กระทําผิดที่ลาชา ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลของ

บริษัทจดทะเบียน และการขาดมาตรฐานในการคัดกรองหุนที่มีคุณภาพ ในขณะที่ผูลงทุนสถาบัน 

ใหขอเสนอแนะใหมีกฎเกณฑที่ดูแลบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลใหเพียงพอกับการตัดสินใจ

ของผูลงทุน  
 
ตารางที่ 5.81  ความคิดเหน็ผูลงทุนเกี่ยวกับนโยบายดานการสงเสริมความรูผูลงทนุ 
 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

1. การขาดความรูของนักลงทุนจํานวนมาก (1 ราย)  

2.จัดสัมมนาใหผูลงทุนรายยอยท้ังในเร่ืองพื้นฐาน

การลงทุน กฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือใหผูลงทุนมี

ความรูมากขึ้น (1 ราย) 

3. นโยบายสงเสริมความรูใหผูลงทุนรายยอย   

    (3 ราย) 

 

  

1. ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยควรมีการใหความรูและ

ขอมูลใหนักลงทุนใหมากขึ้นและทั่วถึงในทุกส่ือ 

โฆษณาประชาสัมพันธดวย (13 ราย) 

2. ที่ผานมา ก.ล.ต.เคยจัดสัมมนาหลายปนีไ้มเห็นเลย 

(1 ราย) 

3. กฎเกณฑใหมๆ อยากใหสัมมนาบอกผูลงทุนดวย 

(1ราย) 

4. อยากใหมีวิทยากรหรืออาจารยที่มีความรูเก่ียวกับ

การซ้ือขายหุนการดูงบการเงิน การประเมินมูลคา

สอนผูลงทุนรายยอยทางทีวีหรือวิทยุ “เกษียณแลว 
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ตารางที่ 5.81  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นผูจัดการกองทุน ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

    อยากมีความรูไมอยากซื้อตามนองมาร” (3 ราย) 

5. ก.ล.ต.หรือตลาดชวยทําคูมือการลงทุนใหหนอย  

     (1 ราย) 

6. อยากใหมีเวทีหรือสัมมนาท่ีเปดโอกาสใหผูลงทุน

รายยอยไดแสดงความคิดเห็น (2 ราย) (อยากบอก

ให ก.ล.ต.รูวามีอะไรบางที่ผูลงทุนไมชอบ เชน ไม

ควรมี turnover list เพราะมันทําใหสภาพคลอง

หายไป) 

7. อยากใหมีการจัดสัมมนาใหความรูกับผูลงทุนในทุก

ภูมิภาค (4 ราย) 

8. กระจายความรูเก่ียวกับการลงทุนในหุน ใหผูลงทุน

อยางทั่วถึง โดยใชภาษา การส่ือสารในชองทางที่

เขาถึงได เชน Free TV 3,5,7,9 ขอใหดูแลผูสูงอายุที่

มีเงินเก็บกอนสุดทายดวย (3 ราย) 

9. จัดต้ังหนวยงานที่ใหความรูกับผูลงทุน (2 ราย) 

 

5.3.7  ดานนโยบายดานการสงเสริมความรูผูลงทุน 
จากตารางที่ 5.81 พบวา ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอนโยบายในดานนี้จํานวน 25 ราย 

คิดเปนรอยละ 10.54 ของความคิดเห็นทั้งหมด ผูลงทุนสถาบันมีความคิดเห็นตอนโยบายนี้จํานวน 

5 ราย คิดเปนรอยละ 7.69 ของความคิดเห็นทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงถอยคําในการเสนอความเห็น

ของผูลงทุนรายยอย พบวาผูลงทุนรายยอยตองการสื่อใหผูกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการ

ใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนใหกับผูลงทุนผานส่ือตางๆ ที่เขาถึงผูลงทุนไมวาจะเปนผานฟรีทีวี 

สถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9 NBT, และ TPBS ส่ือส่ิงพิมพตาง เสนอความเห็นใหมีการจัดสัมมนา

โดยหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับผูลงทุน รวมถึงตองการใหมีหนวยงานที่จัดต้ังข้ึน

เพื่อใหความรูกับผูลงทุน ในสวนของผูจัดการกองทุนก็นําเสนอความคิดเห็นในลักษณะเดียวกัน 
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ตารางที่ 5.82  ความคิดเหน็ผูลงทุนเกี่ยวกับนโยบายที่เปนประโยชนตอผูลงทุน 
 

ความคิดเห็นผูลงทุนรายยอย 

1. ภาพลักษณของหนวยงานกําหนดนโยบาย : 

    การลงโทษผูบริหารท่ีไมโปรงใส (1 ราย) 

2. การขยายฐานผูลงทุน : 

     การซ้ือขายผาน Internet (2 ราย) การออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีความหลากหลาย เชน Gold Future  

     (1 ราย) ไมเก็บภาษี Capital Gain Tax (5 ราย) เครดิตภาษีเงินปนผล (4 ราย) นโยบายลดคา 

      Commission  (1 ราย) 

3. การกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลในตลาดหลักทรัพย :  

    Circuit Breaker (2 ราย) การข้ึนเคร่ืองหมาย H (1 ราย) รายงานการซื้อขายรายใหญ (1 ราย) 

    การแสดงขอมูลหุน  TURN OVER LIST  ทําใหทราบถึงหุนที่มีความเส่ียงในการลงทุน (1 ราย) 

     แจงขาวรวดเร็ว/รายงานยอดซ้ือขายของนักลงทุน 4 กลุม (2 ราย) 

4. การกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน :  

     การจัดอันดับบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล (1 ราย) 

5. การสงเสริมความรูผูลงทุน : 

    การเปดโอกาสใหผูบริหารบริษัทจดทะเบียนไดพบกับผูลงทุนโดยตรง (Opportunity Day) (3 ราย) 

 

5.4  นโยบายที่เปนประโยชนตอผูลงทุน 
 

 ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอนโยบายที่เปนประโยชนตอผูลงทุนจํานวน 25 ราย คิดเปน

รอยละ 10.54 ของความคิดเห็นทั้งหมด โดยสามารถแบงกลุมของนโยบายที่ผูลงทุนพึงพอใจได 4 

ดาน ไดแก ดานภาพลักษณของหนวยงานที่กําหนดนโยบาย ผูลงทุนพอใจกับการลงโทษผูบริหารที่

ไมโปรงใส 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.42 ของผูลงทุนรายยอยที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด นโยบาย

ดานการขยายฐานผูลงทุน พึงพอใจกับนโยบายการขยายชองทางการซ้ือขายหลักทรัพย การลด

ตนทุนในการซ้ือขายหลักทรัพย และการออกผลิตภัณฑใหม จํานวน 13 รายคิดเปนรอยละ 5.49 

ของผูลงทุนรายยอยที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด นโยบายการกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลใน

ตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนพอใจกับนโยบายการหามการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อบริษัทจดทะเบียน

เปดเผยขอมูลไมครบถวน การหามซ้ือขายเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยลดลงผิดปกติ และการเปดเผย

จํานวนและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 2.95 ของผูลงทุนรายยอยที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด นโยบายการ
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กํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน ในสวนของการจัดอันดับบรรษัทภิบาลใหกับบริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.42 ของผูลงทุนรายยอยที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด และพึงพอใจ

กับนโยบายในการสงเสริมความรูผูลงทุนจากนโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปด

โอกาสใหผูลงทุนไดพบกับผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนโดยตรง “Opportunity Day” จํานวน 3 

ราย คิดเปนรอยละ1.27ของผูลงทุนรายยอยที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
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บทที่ 6 

 
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

 
ในบทนี้จะทําการอภิปรายผลที่ไดจากการการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน

ของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย  ซึ่งผลการศึกษาจะนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการกําหนด

นโยบายหรือวิธีการในการพัฒนา เพื่อเสริมสรางคุณภาพของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ดังนั้น  รูปแบบของการออกแบบวิจัยจึงมุงศึกษาวามีปจจัยใดบางที่ผูลงทุนแตละ

ประเภทใชในการตัดสินใจลงทุน และปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจมีผลทําใหผูลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนภายใตทฤษฎีการบริหารความเส่ียงในการลงทนุอยางไร 

โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพ  จะทําการสัมภาษณเชิง

ลึก  (In Depth Interview) และศึกษาประวัติชีวิตบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ  (Key Informants) ใน

การลงทุน มีอิทธิพลในการช้ีนําตลาด ไดแก ประวัติชีวิตของผูลงทุนที่เปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลใน

การตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนราย

ใหญที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน ผูลงทุนรายยอยที่มีประสบการณลงทุนเกินกวา 10 ป แต

ยังไมประสบความสําเร็จในการลงทุน เจาหนาที่การตลาดในระดับบริหารที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุน

สถาบันในประเทศและสถาบันตางประเทศที่มีประสบการณในการทํางานเกินกวา 5 ป เจาหนาที่

การตลาดระดับบริหารที่รับผิดชอบลูกคาที่เปนผูลงทุนรายใหญไทยและตางประเทศ ผูบริหาร

บริษัทหลักทรัพยที่มีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนในบัญชีซื้อขายหุน (Proprietary Trading) ของ

บริษัทหลักทรัพยรวม 10 ราย  หลังจากนั้น ไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาพัฒนา

กรอบแนวคิดและแบบสอบถามเพื่อดําเนินการวิจัยในวิธีการเชิงปริมาณ  และนํามาวิเคราะหดวย

เทคนิควิธีเชิงสถิติที่เหมาะสมเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่ศึกษา  โดยผลของการวิจัยในสวน

ของงานวิจัยเชิงคุณภาพนําเสนอในบทที่ 3 และงานวิจัยเชิงปริมาณนําเสนอในบทที่ 5 ในบทนี้จะ

นําเสนอการวิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษา ดังนี้ 

6.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐาน และประสบการณในการลงทุนของผูลงทุน 

6.2 การวิเคราะหสภาวะตลาดหลักทรัพย ณ ขณะที่ทําการศึกษาและผลตอบแทนท่ีผูลงทุน

ไดรับในชวงเวลาเดียวกัน  
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6.3 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหปจจัยและกลยุทธที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ

ลงทุน  

6.4 การวิเคราะหความสอดคลองของผลการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

ผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน  

 

6.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐาน ประสบการณในการลงทุนของ 
ผูลงทุน 

  

6.1.1  ปจจัยพื้นฐานและประสบการณในการลงทุนของผูลงทุนที่ไดจากการ
สัมภาษณเชงิลึกและศกึษาประวัติชีวติ 

ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพ  ไดทําการสัมภาษณเชิงลึก  (In Depth Interview) และศึกษา

ประวัติชีวิตบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ  (Key Informants) ในการลงทุน ไดแก ประวัติชีวิตของผู

ลงทุนที่เปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 6 

คน สัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน จํานวน 3 คน ผูลงทุนราย

ยอยที่มีประสบการณลงทุนเกินกวา 10 ปแตยังไมประสบความสําเร็จในการลงทุน จํานวน 1 คน 

เจาหนาที่การตลาดระดับผูบริหารที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันในประเทศและตางประเทศที่มี

ประสบการณในการทํางานเกินกวา 5 ป จํานวน 3 คน เจาหนาที่การตลาดระดับผูบริหารที่

รับผิดชอบดูแลผูลงทุนรายใหญจํานวน 2 คน ผูบริหารบริษัทหลักทรัพยที่มีอํานาจในการตัดสินใจ

ลงทุนในบัญชีซื้อขายหุน (Proprietary Trading) ของบริษัทหลักทรัพยจํานวน 1 คน รวมสัมภาษณ

เชิงลึก 10 คน  

จากการสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาประวัติชีวิตพบวาผูลงทุนทุกรายผานประสบการณการ

ขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพยมาแลวทุกราย และผูลงทุนทุกรายนําบทเรียนที่ไดรับจากการ

ขาดทุนมาพัฒนาการลงทุนจนสามารถประสบความสําเร็จในการลงทุน ตัวอยางเชน ใชบทเรียนที่

ไดจากการวิเคราะหงบการเงินผิดพลาดมาใชเวลาในการศึกษาขอมูลของหลักทรัพยที่จะเลือก

ลงทุนอยางละเอียด โดยการประเมินมูลคาของหลักทรัพยที่จะเลือกลงทุน ผานการวิเคราะหงบ

การเงิน  “งบการเงินจะเปนเหมือนบันทึกสุขภาพและความสามารถของคน วาคนคนนี ้ออนแอหรือ

แข็งแรง เกงหรือไมเกง มีวิสัยทัศนหรือไม การ  Valuation คือการประเมินมูลคาที่เหมาะสมวา

ราคานี้ถูกหรือแพง เพราะไมมีประโยชนถาเราซ้ือของแพงแมวาจะเปนหุนที่ดี  เพราะเราจะไมได

กําไรเผลอ ๆ  อาจจะขาดทุนไดงาย ๆ ถาคิดจะลงทุนควรอานงบการเงินใหเปน” นอกจากนี้ จาก
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การศึกษาเชิงคุณภาพยังพบวาผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนจะเลือกลงทุนใน

หลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานรองรับ “บริษัทไหนที่มีคุณสมบัติพื้นฐานดี ปนผลสูง ตอใหตลาดหุนแย

จนกระทบราคาหุนแตอีกไมนานราคาจะดีดกลับข้ึนมา ” รวมถึงกอนการตัดสินใจลงทุนจะศึกษา

ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของบริษัทที่จะเลือกลงทุนผานแหลงขอมูลและแบบ

รายงานตางๆ อาทิ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัทจดทะเบียนหรือแบบรายงาน 56-1 

ซึ่งแสดงขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของบริษัทจดทะเบียน งบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน

รายป การเขารวมงานสัมมนา การเขารวมประชุมผูถือหุน การรับฟงวิสัยทัศนของผูบริหาร รวมถึง

การเขาเยี่ยมชมบริษัท นอกจากน้ี ยังพบวาผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จไดรับผลกําไรสูงจากการ

ลงทุนจะถือครองหุนในระยะยาว บางทานถือนานถึง 1 ป  เลือกซ้ือหุนที่มีปจจัยพื้นฐานรองรับ 

และมีอัตราการเติบโตสูงอยางสม่ําเสมอ เลือกซ้ือหุนที่มีราคาตํ่ากวามูลคา (Under  Value) และ

ขายหุนเมื่อราคาหุนเพิ่มข้ึนเกินมูลคา (Over Value) หรือขายหุนเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน 

 

6.1.2  ปจจัยพื้นฐานและประสบการณในการลงทุนของผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนในฐานะตัวแทนของผูลงทุนสถาบัน ไดรับการอนุเคราะหจากผูจัดการกองทุน

ที่รับผิดชอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุน จํานวน 60 คน ไดรับการอนุเคราะหขอมูลจากบริษัท

จัดการกองทุนจํานวน 22 แหง ผูจัดการกองทุนจากสํานักงานประกันสังคมและผูจัดการกองทุนจาก

บริษัทอเมริกัน อินเตอรแนช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด ผูจัดการกองทุนที่มีตําแหนงสูงสุดไดแก 

กรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนแหงหนึ่ง รองลงมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการฝายลงทุนตราสารทุน ผูจัดการกองทุนอาวุโส และผูจัดการ

กองทุน เพศชาย 44 คน คิดเปนรอยละ 73.3 เพศหญิง 16 คน คิดเปนรอยละ 26.7 อายุตํ่าสุด 28 ป 

สูงสุด 58 ป อายุเฉล่ีย 37 ป 8 เดือน ผูจัดการกองทุนทุกรายสําเร็จการศึกษาข้ันตํ่าระดับปริญญาโท  

ในสาขาบัญชี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจในกองทุนที่ลงทุนในหุนมากกวา 5 ป สูงถึงรอยละ 69.8 นอยกวา 3 ปเพียงรอยละ 14.3 เม่ือ

พิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของผูจัดการกองทุนสถาบันแลวจะเห็นไดวาเปนกลุมตัวอยางทีม่คีวามรูใน

การวิเคราะหหลักทรัพยที่ลงทุนเปนอยางดีโดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการการเงินและลงทุน รวมถึงมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้ เนื่องจากในการลงทุนของผูจัดการกองทุนเปนการ

จัดการลงทุนแทนบุคคลอ่ืน ในมูลคาของกองทุนที่สูง จึงตองมีการลงทุนอยางรอบคอบและระมัดระวัง 

รวมถึงเปนการลงทุนที่อยูภายใตกรอบหรือนโยบายการลงทุนที่กําหนดโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
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กองทุน ผูลงทุน และ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหการลงทุนของผูจัดการกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวาผูจัดการกองทุนทุกรายเลือกลงทุนในหุนที่มีมูลคาราคาตลาด 

(Market Capitalization) สูงหรือหุนขนาดใหญ มีปจจัยพื้นฐานรองรับ อาทิ PTT PTTEP BANPU BBL 

ADVANC ไมเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุน

ผูจัดการกองทุนมีการพิจารณาปจจัยตาง  ๆ กอนที่จะตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบทั้งปจจัยดานมหภาค 

ไดแก ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจตาง ๆ  สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

การประเมินมูลคาหุนที่จะเลือกลงทุนโดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  การศึกษาขอมูลปจจัย

เชิงคุณภาพ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของแตละกองทุนซ่ึงแบงเปนกองทุนแบบ  Active  

หรือกองทุนที่มีผูจัดการกองทุนทําหนาที่บริหารกองทุนตัดสินใจเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนและมุงหวัง

ที่จะสรางผลตอบแทนใหไดมากกวาดัชนีอางอิง ซึ่งอาจจะเปนดัชนีตลาดหลักทรัพย ดัชนี S&P 500 

หรือดัชนีอ่ืน กองทุนแบบ Passive ที่มีวัตถุประสงคที่จะสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับ

ดัชนีอางอิง ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กองทุนแบบผสมหรือกองทุนที่ผูจัดการกองทุนลงทุนแบบ

ผสมผสานระหวางการตัดสินใจเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนและมุงหวังที่จะสรางผลตอบแทนใหได

มากกวาดัชนีอางอิงและมีวัตถุประสงคที่จะสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง 

ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ข้ึนกับลักษณะของกองทุนและวัตถุประสงคของเจาของหนวยลงทุน และ

กองทุนแบบ Enhance Index ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําผลตอบแทนที่เหนือกวาดัชนีเล็กนอยใน

ขณะที่มีความผันผวนเทาเทียมหรือใกลเคียงกับดัชนี สวนใหญแลวกองทุนดังกลาวจะต้ังเปา

ผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีประมาณรอยละ 1–2  ตอป ผลจากการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนสวน

ใหญรับผิดชอบนโยบายการลงทุนของกองทุนแบบ Active สูงถึงรอยละ 60 รองลงมาเปนกองทุนแบบ

ผสมรอยละ 23.4 

 

6.1.3  ปจจัยพื้นฐานและประสบการณในการลงทุนของผูลงทุนรายยอย  

จากการสัมภาษณผูลงทุนรายยอยจํานวน 416 คน พบวาผูลงทุนรายยอยสวนใหญเปน

เพศชาย รอยละ 58.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 33.4 อายุเฉล่ีย 41 ป อายุ

ตํ่าสุด 20 ป สูงสุด 83 ป ผูลงทุนที่อายุไมเกิน 25 ป 26 คน คิดเปนรอยละ 6.3 สถานภาพสวนใหญ 

โสด นอกจากนี้ ในการสัมภาษณผูลงทุนในหองคาของบริษัทหลักทรัพยพบวาในหองคาหลักทรัพย

ของบริษัทหลักทรัพย ไดแก หองคาหลักทรัพยในหางนอมจิต เดอะมอลล บางกะป และในหางเซ็นทรัล 

สาขาลาดพราว จํานวน114 คน พบวาผูลงทุนสวนใหญเปนผูลงทุนที่เกษียณอายุแลว 24 คน โดย

ผูลงทุนอายุสูงสุด 83 ป คิดเปนรอยละ 5.8 ของผูลงทุนรายยอยที่ตอบแบบสอบถาม  
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เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาของผูลงทุนรายยอยจะเห็นวามีความหลากหลายมากกวาเมื่อ

เทียบกับผูจัดการกองทุน โดยมีผูลงทุนที่การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 6.7 ปริญญาตรี รอยละ 

62.0 ปริญญาโท รอยละ 28.4 และสูงกวาปริญญาโท รอยละ 2.9 สวนใหญทํางานในบริษัทเอกชน 

คิดเปนรอยละ 61.5 รายไดรวมของผูลงทุนสวนใหญอยูระหวาง 20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 

35.3 ของผูลงทุนที่ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่มีผูลงทุนอาชีพที่มีรายไดจากการลงทุนต้ังแต 1 

ลานบาทข้ึนไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ของผูลงทุนที่ตอบแบบสอบถาม แหลงที่มาของเงิน

ลงทุนสวนใหญมาจากเงินออมสวนที่เหลือจากคาใชจาย คิดเปนรอยละ 88.5 ของผูลงทุนที่ตอบ

แบบสอบถาม มีผูลงทุนที่กูเงินมาลงทุนรอยละ 0.5  

ผูลงทุนสวนใหญมีประสบการณในการลงทุนสูงกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 43.7  และตํ่ากวา 

1 ป รอยละ 11.1 ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีมูลคาหุนในบัญชีนับรวมทั้งบัญชีเงินสดและบัญชี

มารจิ้นตํ่ากวา 1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.8 นอกจากนี้ ยังพบวาผูลงทุนรายยอยรอยละ 16.6 

เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยมากกวา 1 แหง เพื่อความสะดวกในการส่ังซ้ือขาย

และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ลงทุน ในขณะที่ผูจัดการกองทุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

กับบริษัทหลักทรัพยมากกวา 5 แหง เพื่อประโยชนในการสั่งซ้ือขายหลักทรัพยจํานวนมากและการ

รับขอมูลขาวสารจากบทวิจัยและขาวสารจากเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูจัดการกองทุน 

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยพบวาผูลงทุนรายยอย

มีวัตถุประสงคลําดับแรกคือตองการกําไรสวนตาง (Capital Gain) จากการลงทุน รอยละ 73.3 

เชนเดียวกับผูจัดการกองทุนรอยละ 58.3 รองลงมาผูลงทุนทั้ง 2 กลุมตองการการเพิ่มข้ึนของมลูคา

หุนในระยะยาวรอยละ 10.6 และรอยละ 35.0 ตามลําดับ จะเห็นไดวาผูลงทุนทั้ง 2 กลุมมีวัตถุประสงค

ในการลงทุนที่ไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวาผูจัดการกองทุนให

ความสําคัญกับการเพิ่มข้ึนของมูลคาหุนในระยะยาวหรือถือหุนในระยะยาวเพ่ือหวังการเพิ่มข้ึน

ของราคาหุนในอนาคตมากกวาผูลงทุนรายยอยที่ใหความสําคัญกับการถือหุนระยะส้ันเพื่อหวัง

ผลตอบแทนจากกําไรสวนตาง และหากพิจารณาถึงพฤติกรรมในการซื้อขายจากความถี่ในการซื้อ

ขายหลักทรัพยพบวาผูลงทุนรายยอยรอยละ 51.7 มีพฤติกรรมลงทุนในระยะสั้นกลาวคือซ้ือขาย

หุนทุกวัน ทุก 2-3 วันและทุกสัปดาหรวมกัน และมีผูลงทุนรายยอยที่ซื้อขายหุนทุกวัน และทุก 2-3 วัน

รวมกันสูงถึงรอยละ 32.2 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด 

จากผลการศึกษายังพบวาผูลงทุนเพศชายยอมรับความเส่ียงในการลงทุนไดสูงกวาผูลงทุน

เพศหญิง โดยผูลงทุนเพศชายมีวัตถุประสงคในการลงทุนโดยตองการกําไรสวนตางในการลงทุน 

รอยละ 43.0 รองลงมาตองการเงินปนผลจากการลงทุน รอยละ 6.0 ในขณะที่ผูลงทุนเพศหญิง



 
 

213 

ตองการกําไรสวนตางจากการลงทุนรอยละ 30.8 ตองการเงินปนผลจากการลงทุน รอยละ 5 ในขณะที่

เมื่อพิจารณาอายุของผูลงทุนพบวาผูลงทุนที่มีอายุมากจะรับความเส่ียงในการลงทุนนอยลง

สอดคลองกับทฤษฎี Life  Cycle  Model  โดยพบวา ผูลงทุนอายุตํ่ากวา 25 ป ตองการกําไรสวน

ตางในการลงทุนรอยละ 80 ของกลุมผูลงทุนในชวงอายุเดียวกัน  ในขณะที่ผูลงทุนอายุ 46-55 ป 

และ 56-65 ป รอยละ 67 ของกลุมผูลงทุนในชวงอายุเดียวกัน  เทากัน ตองการกําไรสวนตางในการ

ลงทุน  ในขณะที่ผูลงทุนที่มีอายุมากกวา 65 ปตองการกําไรสวนตางจากการลงทุนเพียงรอยละ 42 

เมื่อเทียบกับผูลงทุนในชวงอายุเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาถึงกลยุทธที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนพบวาผูจัดการกองทุนลงทุนใน

หุนกลุมทรัพยากร (พลังงาน สาธารณูปโภค เหมืองแร) สูงเปนลําดับแรกคิดเปนรอยละ 78.3 รองลงมา

เปนกลุมธุรกิจการเงินรอยละ 13.3 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยลงทุนในหุนกลุมทรัพยากรสูงเปน

ลําดับแรกคิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาเปนกลุมธุรกิจการเงินรอยละ 23.1 อสังหาริมทรัพย รอยละ 

9.4 และเม่ือพิจารณาถึงประเภทของหลักทรัพยที่เลือกลงทุน พบวาผูจัดการกองทุนเลือกลงทุนใน

หุนประเภท Growth Stock สูงถึงรอยละ 55 Income Stock รอยละ 26.7 ไมปรากฏวามีการลงทุน

ในหุนเก็งกําไร ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยลงทุนในหุนประเภท Growth Stock รอยละ 37.5  Income 

Stock รอยละ 25.2 และลงทุนในหุนเก็งกําไรสูงถึงรอยละ 13 กลยุทธในการซื้อหลักทรัพย ซื้อเมื่อ

ราคาตํ่ากวาพื้นฐาน (Under Value) รอยละ 50 ซื้อหุนที่มีสภาพคลองรอยละ 45 ซื้อหุนตามขาว

ลือเพียงรอยละ 1.7 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยซ้ือเมื่อราคาตํ่ากวาพื้นฐาน (Under Value) รอยละ 

41.3 ซือ้หุนที่มีสภาพคลองรอยละ 29.3 ซื้อหุนตามขาวลือรอยละ 3.8 

 

6.2   การวิเคราะหสภาวะตลาดหลักทรัพย ณ ขณะที่ทําการศึกษาและผลตอบแทน
ที่ผูลงทุนไดรับในชวงเวลาเดียวกัน  

 
6.2.1  ภาวะของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภาพรวมของภาวะตลาดหลักทรัพยฯ ในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปดที่ 787.98 จุด ปรับสูงข้ึนจาก

รอยละ 7.28 ในวันส้ินป พ.ศ. 2552 โดยขอมูลจากแถลงขาวสรุปภาวะตลาดหลักทรัพยและการซ้ือ

ขายหลักทรัพยประจําไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2553 ของตลาดหลักทรัพย ระบุวาสาเหตุที่ดัชนีตลาด

หลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนเนื่องมาจากการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจไทย และการลงทุนจาก

ผูลงทุนตางประเทศ โดยผูลงทุนตางประเทศมีสถานะเปนผูซื้อสุทธิติดตอกันต้ังแต 22 กุมภาพันธ 

ตอเนื่องจนถึง 31 มีนาคม 2553 โดยทั้งไตรมาสที่ 1 ผูลงทุนตางประเทศ มีมูลคาซ้ือสุทธิ 42,474.28 
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ลานบาท สูงกวาในป พ.ศ.2552 ตลอดทั้งปที่ 38,013 ลานบาท สาเหตุสําคัญที่ปรากฏการลงทุน

ของผูลงทุนตางประเทศเปนจํานวนมาก สืบเนื่องจากความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งผู

ลงทุนไทยและผูลงทุนตางประเทศ เมื่อพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับภาพรวมของ

เศรษฐกิจและภาคธุรกิจสะทอนใหเห็นถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีกําไรสุทธิในป พ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 44.08 จากป

กอนหนา สภาพคลองในตลาดทุนโลกที่ยังมีอยูสูง รวมทั้งความสนใจของผูลงทุนตางประเทศ ตอการ

ลงทุนในตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีปจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่เขมแข็งและแนวโนมของ

อัตราการขยายตัวที่สูงกวา เม่ือเทียบกับตลาดในกลุมประเทศพัฒนาแลว จากปจจัยสนับสนุน

เหลานี้ทําใหมีนักวิเคราะหหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน เชน Morgan Stanley และ CLSA ให

คําแนะนําดานบวกแกการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของไทยในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ.2553 

โดย Morgan Stanley ปรับคําแนะนําตอน้ําหนักการลงทุนในตลาดไทยจากคงสัดสวนการลงทุน 

(Equal-Weight) เปนเพิ่มสัดสวนการลงทุน (Overweight) เนื่องจากปจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของ

ไทยเขมแข็งและราคาหุนที่ไมสูงนักเปนสาเหตุสําคัญ 

 

ตารางที่ 6.1  มูลคาการซ้ือขายของผูลงทนุระหวางเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552  ถงึเดือน มนีาคม 

พ.ศ.2553 

  

มูลคาการซ้ือขาย (ลานบาท) ธ.ค..52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 

ผูลงทุนรายยอย (13,903) 17,810 (10,858) (38,299) 

ผูลงทุนตางประเทศ (4,470) (7,503) 5,411 44,567 

ผูลงทุนสถาบันในประเทศ 14,872 (8,239) 5,845 (9,374) 

บัญชีบริษัทหลักทรัพย 3,502 (2,068) (397) 3,107 

 

แหลงที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2552. 

 

เมื่อพิจารณามูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของผูลงทุนกลุมตาง ๆ ในเดือนมีนาคม ซึ่งเปน

ชวงเวลาเดียวกับชวงเวลาที่มีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผูลงทุนตางประเทศเปนผูซื้อสุทธิทุกวัน

และมีมูลคาซื้อสุทธิสูงถึง 44,567.87 ลานบาท เปนมูลคาซื้อสุทธิสูงสุดในรอบ 51 เดือน นับจาก

เดือนมกราคม 2549 ในขณะที่ดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 7.28 จากส้ินป 2552 
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อนุมานไดวาในชวงที่ศึกษาเชิงปริมาณเปนชวงตลาดขาข้ึน ซึ่งผูลงทุนนาจะไดรับผลตอบแทนจาก

การลงทุนในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาหลักทรัพย ถาผูลงทุนมีหลักทรัพยที่มีคาเบตา

เฉล่ียสูงกวา 1 สอดคลองกับทฤษฎีทางการเงิน CAPM และสอดคลองกับผลการศึกษาผูจัดการ

กองทุนเกือบทุกรายที่มีคาเบตาเฉลี่ยมากกวา 1 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมูลคาซ้ือขาย

สุทธิ ในเดือนมีนาคมนอกจากผูลงทุนตางประเทศจะเปนผูซื้อสุทธิแลว พบวาผูลงทุนสถาบันเปน

ผูขายสุทธิ 9,374.27 ลานบาท และผูลงทุนรายยอยขายสุทธิเชนเดียวกันแตในมูลคาสูงถึง 38,299.15 

ลานบาท จากผลการศึกษาอาจเปนนัยยะที่แสดงใหเห็นไดวามีผูลงทุนรายยอยสวนหนึ่งอาจขาย

โดยไดรับผลตอบแทนจากการขายตํ่ากวาการปรับตัวสูงข้ึนของดัชนีตลาดหลักทรัพยจึงเปนขอพึง

ศึกษาเปรียบเทียบกับการลงทุนของผูจัดการกองทุนที่ไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการปรับตัวสูงข้ึน

ของตลาดหลักทรัพยวามีการใชปจจัยในการตัดสินใจลงทุนที่มีความแตกตางกันหรือไมจงึสงผลตอ

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนที่แตกตางกัน  

 

6.2.2  ผลตอบแทนท่ีคาดวาผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

ในการวิเคราะหผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จะวิเคราะห

จากคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุน โดยในแบบสอบถามจะมีขอคําถามทีใ่ห

ผูลงทุนระบุรายช่ือหุนที่ลงทุนจํานวน 5 หุน โดยจะนํารายช่ือหุนมาหาคาเบตาของหุนแตละตัวและ

หาคาเบตาเฉล่ียเพื่อพิจารณาวากลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนมีความผันผวนเมื่อเทียบกับ

การปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพยมากนอยเพียงใด หรืออีกนัยหนึ่งหากดัชนี

ราคาหลักทรัพยมกีารปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจากการซื้อหุนนั้นจะมี

การปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงมากนอยเพียงใด โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลต้ังแตวันที่ 1 

มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 ในการศึกษาไดรับการอนุเคราะหขอมูลในสวนของคา

เบตาจากบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับขอมูลที่เผยแพรใน

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2553 โดยขอมูลดังกลาวเปนการคํานวณคา

เบตายอนหลัง 156 สัปดาหหรือประมาณ 3 ป นับจากวันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกัน

กับที่กระจายแบบสอบถามใหกับผูลงทุนรายยอยและผูลงทุนสถาบัน  

ผลการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนสวนใหญมีผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนสูงกวา

ตลาด คือมีคาเบตาเฉล่ียของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนสูงกวา 1  หรือเทากับ 1.001-

1.5000  จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ 96.7 โดยมีผูจัดการกองทุนที่มีคาเบตาเฉลี่ย คอนขางสูง 

หรือสูงกวา 1.000 ถึง 1.250 จํานวน 38 คนคิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมาคือ  มีคาเบตาเฉลี่ยของ
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กลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนสูงถึง 1.251–1.500  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ 33.3 

สอดคลองกับนโยบายการลงทุนแบบ Active และแบบผสม และที่นอยที่สุดคือ  ผูลงทุนที่มีคาเบตา

เฉล่ียของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนคอนขางตํ่า  0.750 – 0.999  จํานวน  2  คน คิดเปน

รอยละ 3.3  

ผูลงทุนรายยอยมีคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนสูงกวา 1  หรือมีคา

เบตาเฉลี่ยเทากับ 1.001-1.750 คิดเปนรอยละ 73.3 นอกจากน้ี ยังพบวามีผูลงทุนรายยอยมีคา

เบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพย (Portfolio) ที่ลงทุนตํ่ากวา 1 สูงถึงรอยละ 26.4 แสดงเปนนัยยะให

เห็นวาแมในขณะท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนชวงที่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยอยูระหวางการ

ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตก็ยังมีมีผูลงทุนรายยอยสูงถึง 1 ใน 4 ของผูตอบแบบสอบถามที่มี

ผลตอบแทนตํ่ากวาการปรับตัวสูงข้ึนของตลาด ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันเกือบรอยละ 100 มี

ผลตอบแทนที่ไดรับสูงกวาการปรับตัวที่สูงข้ึนอยางตอเนื่องของตลาดหลักทรัพย  ขอมูลดังกลาว

นาจะแสดงถึงความมีวินัยในการลงทุนของผูจัดการกองทุนที่มีความรอบคอบระมัดระวังในการ

เลือกใชปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนมากกวาผูลงทุนรายยอย ดังจะแสดงใหเห็นถึงการ

เปรียบเทียบปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในขอ 6. 3 
 

6.3  การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหปจจัยและกลยุทธที่ผูลงทุนใชในการ
ตัดสินใจลงทุน  

 
6.3.1  รายละเอียดการลงทุนในปจจบุัน 
ผูลงทุนรายยอยและผูจัดการกองทุน มีวัตถุประสงคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไม

แตกตางกันโดยวัตถุประสงคประการแรกตองการกําไรสวนตาง (Capital Gain) คิดเปนรอยละ 

73.3 และรอยละ 57.1 ตามลําดับ โดยผูลงทุนรายยอยมีสัดสวนที่สูงกวาผูจัดการกองทุน ประเภท

บัญชีที่ผูลงทุนรายยอยใชบริการสวนใหญเปนบัญชีเงินสดคิดเปนรอยละ 64.2 ในขณะที่บัญชีที่

ผูจัดการกองทุนใชบริการเปนบัญชีเงินสดรอยละ 100 เนื่องจากเปนขอกําหนดของกองทุนในการ

ซื้อขายหลักทรัพยที่ใหใชบัญชีเงินสดเพียงอยางเดียวเพื่อไมใหผูถือหนวยลงทุนตองรับความเส่ียง

จากการกูยืมเงินมาเพื่อซ้ือหลักทรัพย 

เมื่อพิจารณาในประเด็นของการยอมรับความเส่ียงในการลงทุน พบวาผูลงทุนรายยอย

สวนใหญมีพฤติกรรมในการซื้อขายหุนระยะส้ัน โดยมีผูลงทุนรายยอยที่ซื้อขายหุนทุกวันสูงถึงรอยละ 

13.9 หรือหากพิจารณารวมถึงผูลงทุนรายยอยที่มีความถี่ในการซื้อขายทุกสัปดาหจะสูงข้ึนถึงเปน

รอยละ 51.7 นอกจากน้ี  ยังพบวาผูลงทุนรายยอยรอยละ 32.7 ถือครองหุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
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เพียง 2 -3 หลักทรัพย รองลงมารอยละ 29.3 ถือครองหุนเพียง 1-2 หลักทรัพย ในขณะที่ผูจัดการ

กองทุน มีวัตถุประสงคลําดับรองไดแกการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะยาวสูงถึงรอยละ 33.8 และ

มีสัดสวนการซื้อและถือครองหุนเกินกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป สูงถึงรอยละ 65.1 ในขณะที่ผู

ลงทุนรายยอยถือครองหุนในระยะยาวในสัดสวนคอนขางนอยเพียงรอยละ 23.6 พฤติกรรม

ดังกลาวไมแตกตางจากผูลงทุนในชวงทศวรรษที่ผานมา กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540  

 

6.3.2  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในการศึกษานี้แบงเปน 4 กลุม ไดแก ปจจัยมหภาค 

ปจจัยจุลภาค ปจจัยดานขอมูลขาวสาร และปจจัยดานสังคม โดยมีขอคําถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่ผู

ลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนทั้งสิ้น 59 ขอคําถาม ในเบื้องตนจะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลจาก

การจัดลําดับของปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในภาพรวม โดยพิจารณาจากปจจัยที่ผู

ลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับแรก และ 10 ลําดับสุดทาย วัดจากการรวมคะแนนทุกครั้ง

และบอยครั้งกอนและจะลงรายละเอียดในการวิเคราะหในปจจัยแตละดานตอไป  

 

ตารางที่ 6.2  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับแรก  

          
ผูจัดการกองทุน  ผูลงทุนรายยอย  

1. ลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขัน

สูง (98.4)  

1. ลงทุนในบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป (93.6)  

2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set Index) (96.7)   2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set Index) (87.5)  

3. ลงทุนในบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป (95)   3. ราคาหุนถูก/แพง (87.0)  

4. ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต (95)   4. บริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล (83.2)  

5. บริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล (95)   5. บริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล (82)  

6. ราคาน้ํามัน (95)  6. ผูบริหารมีความรูความสามารถมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ (80)  

7. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (93.4)   7. ลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนสูง (79.8)  

8. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) (93.4)   8. ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต (78.9)  

9. P/E Ratio (93.3)  9. ลงทุนในบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป (77.6)  

10. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม (93.3)   10.  ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน (77.4)  

 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับแรก

พบวาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุนแตกตางจากผูลงทุนรายยอย 

โดยผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 



 
 

218 

อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน P/E Ratio แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม หรืออีกนัยยะหนึ่ง

ความสามารถในการอยูรอดและเติบโตของบริษัทในอนาคต รวมถึงการวิเคราะหปจจัยมหภาคเพื่อ

ดูแนวโนมและทิศทางในการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยกลับไมสนใจอนาคตของหุน

โดยใหความสําคัญกับ ราคาหุน ซ้ือขายเฉพาะหุนที่มีสภาพคลอง ลงทุนในหุนที่อยูในตลาดหลักทรัพย

มาแลวหลายป และหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่งาย ไมซับซอน โดยใหความสําคัญกับการ

ประเมินมูลคาหุนและปจจัยมหภาคคอนขางนอย เปนนัยยะเปรียบเทียบที่แสดงใหเห็นวาผูลงทุน

รายยอยใหความสําคัญกับความเปนปจจุบันของหุนที่เลือกลงทุน ไมใหความสําคัญกับการอยูรอด

และเติบโตของบริษัทที่เลือกลงทุน รวมถึงไมใหความสําคัญกับแนวโนมและทิศทางในการลงทุน 

 

ตารางที่ 6.3  ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับสุดทาย 

 
ผูจัดการกองทุน  ผูลงทุนรายยอย  

1. ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน (23.4)  1. เว็บไซดสํานักงาน ก.ล.ต. ติดตามแบบรายงานตางๆ (34.3)  

2. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําเจาหนาที่การตลาด (21.7)  2. เว็บไซดสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามขาวสาร กฎเกณฑ (28.4)  

3. บทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน (21.6)   3. บทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุ (27.2)  

4. บทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุ (13.4)   4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู (26.4)  

5. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซด (5.0)   5. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน (26.4)  

6. ซ้ือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท (5.0)   6. ซ้ือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญ (24.5)  

7. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย (1.7)  7. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซด (22.6)  

8. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในเวปไซด (1.7)   8. ซ้ือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท (20.0)  

9. ซ้ือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญ (1.7)   9. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย (19.7)  

10. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว (1.7)   10. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว (16.8)  

 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 10 ลําดับสุดทาย

พบวาผูจัดการกองทุนซื้อขายหุนตามขาวลือในหองคา เว็บไซด ซ้ือขายตามผูลงทุนรายใหญและ

รับฟงคําแนะนําของคนในครอบครัวเพียงรอยละ 1.7 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับ

การซื้อขายหุนตามคําแนะนําหรือตามบุคคลอื่นในจํานวนคอนขางสูง โดยพบวาผูลงทุนรายยอย

ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนผูลงทุนในหองคาหลักทรัพยสูงถึงรอยละ 26.4  

ซ้ือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญรอยละ 24.5  ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซดรอยละ 22.6 ซ้ือ

ขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพยรอยละ 19.7 ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวานอกจากผู

ลงทุนรายยอยจะไมใหความสําคัญกับการใชปจจัยมหภาคและการประเมินมูลคาหุน การอยูรอด

และความเติบโตของบริษัทที่เลือกลงทุนเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน 
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ผลการศึกษายังพบวาผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับการซื้อขายหุนตามบุคคลอื่นอีกดวย 

แมวาจะเปน10ลําดับสุดทายแตเมื่อพิจารณาถึงคะแนนรวมของการใชปจจัยโดยนับจากความถี่ใน

การใชปจจัยทุกครั้งและบอยครั้งรวมกันยังคงพบวาผูลงทุนรายยอยยังคงมีพฤติกรรมการซื้อขาย

หุนตามบุคคลอื่นไมตางจากพฤติกรรมกอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 จึงมีความ

จําเปนที่หนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและพัฒนาผูลงทุนจะตองเรงใหมี

มาตรการในการพัฒนาผูลงทุนเพื่อมิใหเกิดเหตุการณซํ้ารอยกับเหตุการณหลังวิกฤติเศรษฐกิจที่

ตลาดทุนกลายเปนแหลงเก็งกําไรและผูลงทุนรายยอยที่มีพฤติกรรมการลงทุนซื้อขายระยะสั้น เก็ง

กําไร ไมใชปจจัยพื้นฐาน และซื้อขายหุนตามบุคคลอื่นเปนผูไดรับความเสียหายจากการลงทุนมาก

ที่สุด 

  

6.3.3  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานมหภาคในการตัดสินใจ

ลงทุนแตกตางกัน 

ตารางที่ 6.4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยในการใช

ปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในการตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง t  Sig  

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก -2.292  0.022(*) 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู -3.620  0.000(**) 

3. อัตราเงินเฟอ -7.479  0.000(**) 

4. อัตราแลกเปลี่ยน -6.124  0.000(**) 

5. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  (GDP) -8.318 0.000(**) 

6. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 

     แหงประเทศไทย (Set Index) 
-3.636 0.000(**) 

7. ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50(Set 50 Index) -4.240 0.000(**) 

8. ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ -1.841  0.066  

9. ราคาน้ํามัน  -3.227  0.001(**)  

10.ประเภทอุตสาหกรรม  -4.602 0.000(**) 

11. สภาพการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม -6.110  0.000(**)  
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ตารางที่ 6.4  (ตอ) 

 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง t Sig 

12. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม -4.784 0.000(**) 

13. วัฏจักรธุรกิจ -7.045 0.000(**) 

14. เสถียรภาพของรัฐบาลไทย -2.339 0.020(*) 

 
จากตารางที่ 6.4 พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยมหภาคดานภาวะ

เศรษฐกิจและการเมือง โดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก อัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราเงินเฟอ อัตรา

แลกเปล่ียน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  (GDP) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยไทย (Set Index) 

ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 ราคาน้ํามัน ประเภทอุตสาหกรรมสภาพการตลาดและการแขงขันของ

อุตสาหกรรม แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม วัฏจักรธุรกิจ และเสถียรภาพของรัฐบาลไทย

เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยกลาวไดวา

ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยมหภาคดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองแตกตางกัน

ยกเวนการใชดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศเปนปจจัยเดียวที่ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนราย

ยอยใชเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเหมือนกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะการลงทุน

ในชวงที่ทําการเก็บขอมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 เปนชวงเวลาที่ผูลงทุนตางประเทศซ้ือสุทธิ

อยางตอเนื่องมาต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2553 สงผลใหผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญ

กับการใชดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศในการตัดสินใจลงทุนไมตางจากผูจัดการกองทุน  

จากการพิจารณาในภาพรวมของปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนในตารางที่ 6.2  

พบวาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับปจจัยมหภาคในการตัดสินใจลงทุนสูงเปน 10 ลําดับแรก 

แตกตางกับผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับปจจัยมหภาคคอนขางนอย เมื่อพิจารณาใน

ภาพรวมของการใหความสําคัญตอปจจัยมหภาคของผูลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะในสวนของดัชนี

ชี้วัดทางเศรษฐกิจ (อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก อัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน และ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) พบวาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับปจจัยในกลุมนี้โดย

เฉล่ียสูงถึงรอยละ 69.3 โดยผูจัดการกองทุนจะใหความสําคัญกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

(GDP) เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 93.4 ในขณะที่ผูลงทุนราย

ยอยใหความสําคัญกับการใชปจจัยมหภาคในกลุมนี้คอนขางนอย สอดคลองกับผลการทดสอบ

สมมติฐาน โดยใหความสําคัญกับปจจัยในกลุมนี้โดยเฉล่ียเพียงรอยละ 41.2 ทั้งนี้ จากการ
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สัมภาษณเชิงลึกและผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวาดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่ผู

ลงทุนตางประเทศและผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจลงทุน และเปนปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนที่

ผูลงทุนไดรับจากการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากความเห็นของผูดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศที่

ระบุวา ” ในการเลือกซ้ือหุนของตางประเทศจะมองประเทศไทยทั้งประเทศเหมือนหุนตัวหนึ่ง” คํา

กลาวนี้ มีนัยยะวาหากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยตํ่ากวาตางประเทศผูลงทุนตางประเทศก็จะ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในประเทศอ่ืนแทน ซึ่งก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอการลงทุนในตลาดหุนไทยดวย 

ผูลงทุนรายยอยที่ประสงคจะไดรับผลการตอบแทนจาการลงทุนที่สูงข้ึนจึงควรใหความสําคัญกับ

ปจจัยในดานนี้ดวย 

                        

ตารางที่ 6.5  ลําดับของปจจัยมหภาคที่ผูลงทนุใชในการตัดสินใจลงทนุเปรียบเทียบระหวาง

ผูจัดการกองทนุและผูลงทุนรายยอย  

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1. ดัชนีราคาหลักทรัพย(Set Index) 2.62 1 2.24 1 

2. ประเภทอุตสาหกรรม   2.37 2 1.91 4 

3. สภาพตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม 2.35 3 1.69 9 

4. วัฏจักรธุรกจิ 2.32 4 1.70 8 

5.  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  (GDP) 2.30 5 1.57 10 

6. ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 Index) 2.30 5 1.75 7 

7. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม 2.30 5 1.80 5 

8. ราคาน้ํามัน  2.28 6 1.92 3 

9. ความมีเสถยีรภาพของรัฐบาลไทย 2.22 7 1.95 2 

10. อัตราแลกเปล่ียน 2.13 8 1.35 11 

11.ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ 2.03 9 1.78 6 

12.อัตราเงินเฟอ 1.97 10 1.22 13 

13.อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก 1.63 11 1.34 12 

14. อัตราดอกเบ้ียเงนิกู 1.47 12 1.02 14 
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมของปจจัยมหภาค 5 ลําดับแรกที่ผูจัดการกองทุนใชในการตัดสินใจ

ลงทุนเปรียบเทียบกับปจจัยที่ผูลงทุนรายยอยใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน พบวาผูลงทุนทั้ง 

2 กลุม ใหความสําคัญกับการใชขอมูลการปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set 

Index) ในการตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรก รองลงมาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับประเภท

อุตสาหกรรม ลําดับที่ 3 ใหความสําคัญกับสภาพการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม ลําดับ

ถัดมาจึงมาใหความสําคัญกับวัฏจักรธุรกิจและแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และดัชนีราคาหลักทรัพย SET 50 สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน

เดือนมีนาคม 2553 ขณะที่กระจายแบบสอบถาม ซึ่งเปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงขาข้ึน ดัชนี

ชี้วัดทางเศรษฐกิจอยูในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน สงผลใหในชวงเวลาดังกลาวมีผู

ลงทุนตางประเทศเขามาทําการซ้ือขายอยางตอเนื่องทุกวัน ต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธพ.ศ.2553 

ตอเนื่องมาจนถึงตนเดือนเมษายน พ.ศ.2553 แมวาในขณะน้ันประเทศไทยยังคงมีปญหาการ

ชุมนุมเพื่อเรียกรองทางการเมือง ที่ถนนราชดําเนินและราชประสงค (ขอมูลจากการสัมภาษณเชิง

ลึก และแถลงขาวตลาดหลักทรัพยเดือนมีนาคม 2553) ดวยเหตุผลนี้นาจะสงผลใหผูจัดการ

กองทุนหันมาใหความสําคัญกับสภาวะอุตสาหกรรมเปนขอมูลสําคัญในการเลือกหลักทรัพยที่

ลงทุนมากข้ึนเนื่องจากคลายความกังวลในเร่ืองดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ และตัวเลขการเขามาลงทนุ

ของผูลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพย จากผลการทดสอบสมมติฐานในตารางที่ 6.4 ยัง

พบวาผูลงทุนรายยอยและผูจัดการกองทุนใชขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศเปนปจจัย

เดียวที่ไมมีความแตกตางกันนาจะเนื่องมาจากการเขามาลงทุนของผูลงทุนตางประเทศที่เขามา

อยางตอเนื่องจึงสงผลใหผูลงทุนรายยอยหันมาใหความสําคัญกับการใชดัชนีราคาหลักทรัพย

ตางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางจากผูจัดการกองทุน  

ผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับการใชขอมูลการปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงของดัชนีตลาด

หลักทรัพย (Set Index) ในการตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรกเชนเดียวกับผูจัดการกองทุน แตยังคง

ใหความสําคัญกับเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากยังคงเปนกังวลกับขาวการชมุนมุเพือ่เรียกรอง

ทางการเมือง ลําดับที่ 3 ใหความสําคัญกับราคาน้ํามัน นาจะเนื่องมาจากในชวงเวลาดังกลาวเปน

ชวงเวลาที่ตางชาติเขามาลงทุนในหุนกลุมพลังงานมากข้ึน และจากขอมูลการสอบถามรายช่ือ

หลักทรัพยจํานวน 5 หลักทรัพยที่ผูลงทุนถือครองอยู ณ วันสัมภาษณ พบวาผูลงทุนมากกวารอยละ 

50 ถือครองหุนในกลุมพลังงาน ไดแก หุน PTT, PTTEP, TOP และ BCP จึงตองติดตามการปรับตัว

ของราคาน้ํามัน ในลําดับที่ 4 และ 5 ใหความสําคัญกับภาวะอุตสาหกรรม  

ปจจัยที่ผูลงทุนทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกันมากที่สุดคือการใชขอมูลอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) ในการตัดสินใจลงทุนซ่ึงผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้เปน
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ลําดับที่ 5 ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้เปนลําดับที่ 10 การที่ผูจัดการ

กองทุนเปนผูดูแลรับผิดชอบลูกคาที่เปนผูลงทุนสถาบันไทยและตางประเทศ มุมมองในการใช

ปจจัยทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจลงทุนจึงใกลเคียงกับปจจัยที่ผูลงทุนตางประเทศใช จากขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลผูลงทุนตางประเทศพบวาผูลงทุน

ตางประเทศใชปจจัยนี้เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากเปนดัชนีที่ชี้วัดการเติบโต

ดานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผูลงทุนตางประเทศนําขอมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับ GDP ของประเทศ

อ่ืนกอนที่จะเลือกวาจะลงทุนในประเทศไทยหรือไม  

จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศ

พบวา “ปจจุบันนักลงทุนจากการที่มองแค Micro ก็มองที่ Macro มากอน ถาเคาดู Macro แลว  

80% ดี คอยมาดูหุนที่จะซื้อ พอหุนที่จะซื้อจริง 2% ไมตองคิดอะไรมาก ดูหุนที่ติด Top 20  ไมตองไปดู  

ถามองตลาดหุนจะข้ึนไอ 20 ตัว Weight หนัก ๆ ก็มีแนวที่จะข้ึนไปมากกวา Macro มีอิทธิพลมาก

ในตลาดเรา  การเมือง  ตัวเลขเศรษฐกิจ  ตลาดเราเลยผันผวนเพราะภาพใหญ ตอใหภาพเล็กมา

โฆษณาใหคอแหง  เขาก็บอกวาเล็กมาก ไมจําเปนตองมี  ในแงของเขา เปน Globalization Choice ใน

การลงทุนต้ังเยอะ ลงอะไรก็ได  ทําไมจะตองมาลงในหุนที่ถูกกวากันนิดเดียว  สมมติวาเขาซ้ือ เขา

ซื้อไดไมเยอะมาก เพราะ Size เล็ก ถามวาถาหุนข้ึนมา 40% ไมไดชวยให Perform ของเขาดีข้ึน 

เพราะเล็กมาก เหมือนต่ิงหนึ่งของเงินทั้งหมดของ Port ของเขา เวนแตวาประเทศไทย อยางที่บอก 

ใหญเทา มาเลเซีย หรือจีน หรือ สิงคโปร 6%–7% มันยังมีความสําคัญ เขาจะลงลึกไปอีกไมใชแค

ถือหุนอะไรก็ได ตองถือหุนอะไรที่ดีดวย Case ที่หุนมันเคยแกวงแรงมาก เงินเขาออกเร็ว เพราะโดย  

Structure ของตลาดเราไมไดจําเปนตองใหเขามาลงทนุ และทิ้งเอาไว กลับมาซื้อกย็ังทัน ไมดีใช

ไหมขายออก และออกแลวออกหมดเลยไมตองทิง้ไว” บทสัมภาษณนี้แสดงใหเหน็วาปจจัยมหภาค

เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ผูลงทุนตางประเทศใชในการตัดสินใจลงทุนและยังแสดงเหตุผลที่วาทาํไมผู

ลงทนุตางประเทศจึงเคลื่อนยายเงนิลงทุนเขาและออกจากประเทศไทยอยางรวดเร็ว   

จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จจากการลงทุน

ไดรับผลกําไรสูงมากจากการลงทุน พบวาการลงทุนที่ประสบความสําเร็จจะตองคํานึงถึงสภาวะ

อุตสาหกรรมดวย โดยหุนที่ดี มีเงื่อนไขหลักอยู 3 ประการ คือ “เปนหุนที่อยูในอุตสาหกรรมที่ดี มี

ความสามารถในการการแขงขันสูง และสุดทายตองมีผูบริหารที่ดี ซึ่งบริษัทที่ผมจะสนใจลงทุนนั้น

จะตองผานเงื่อนไข 2 ประการเปนอยางนอย เชนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมดีและมีผูบริหารที่ดี 

ถึงแมความสามารถในการแขงไมไดสูงมาก แตก็มีโอกาสสูงที่บริษัทนั้นจะสามารถเติบโตควบคูไป

กับอุตสาหกรรมได บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สูงและมีผูบริหารที่ดี ถึงแมจะอยูใน

อุตสาหกรรมที่ไมดี แตดวยความไดเปรียบในการแขงขันบวกกับความสามารถของผูบริหารก็มี
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โอกาสที่บริษัทนั้นจะสามารถแยงสวนแบงทางการคามาจากคูแขงได แมภาพรวมของอุตสาหกรรม

จะแยลงแตรายไดและกําไรของบริษัทอาจจะเพิ่มข้ึนก็ได บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมที่ดีและมี

ความสามารถในการแขงขันที่สูง แมผูบริหารอาจจะไมเกงมากแตบริษัทก็สามารถสรางกําไรให

เติบโตไดไมยากนัก” 

จากบทสัมภาษณเชิงลึกขางตนจะเห็นไดวาสภาวะอุตสาหกรรม และการแขงขันของ

อุตสาหกรรมเร่ิมเขามีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจลงทุน และสงผลตอผลตอบแทนที่ผูลงทุน

ไดรับจากการลงทุน สอดคลองกับงานวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูลงทุนที่พบวาผู

ลงทุนใชปจจัยทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจซื้อหุน Merikas and Prasad (2003)  และ งานวิจัยเปรียบ

ปจจัยที่ผูลงทุนไทยและอเมริกาใชในการตัดสินใจลงทุนที่พบวาผูลงทุนอเมริกาใหความสําคัญกับ

ภาวะอุตสาหกรรมและคุณภาพของบริษัทมากกวาผูลงทุนไทย ในขณะที่ผูลงทุนไทยใหความสําคัญ

กับสภาวะตลาดมากกวา Pranee Suvitsakdanont (2000) 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดในการใชปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ผูลงทุน

ใชในการตัดสินใจลงทุนวาในการใชปจจัยแตละปจจัยมีการเลือกใชเมื่อปจจัยเหลานั้นมีการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับตัวลดลงหรือสูงข้ึนอยางไร ในแบบสอบถามจึงไดมีขอคําถามที่ใหผูลงทุน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชปจจัยตาง ๆ ในการตัดสินใจลงทุน โดยมีวัตถุประสงคที่ตองการ

จะรับทราบถึงแนวทางในการเลือกใชปจจัยตาง ๆ และตองการนําขอมูลที่ไดรับจากการแสดง

ความคิดเห็นของผูลงทุนมาทําการวิเคราะหถึงความรูความเขาใจของผูลงทุนรายยอยในการใช

ปจจัยตาง ๆ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนสถาบันที่

เปนกลุมผูลงทุนที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณในการลงทุนเพื่อนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาความรูผูลงทุนรายยอยตอไป 

 

ตารางที่  6.6  ความคิดเหน็ผูลงทนุเกีย่วกบัปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1. ซื้อหุนเม่ือ GDP สูงข้ึน 3.62 1 3.60 3 

2. ซื้อหุนเม่ือรัฐบาลมีเสถยีรภาพทางการเมืองมัน่คง 3.60 2 3.68 1 

3. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากลดลงซ้ือหุน 3.27 3 3.53 4 

4. ขายหุนเม่ือรัฐบาลมีเสถยีรภาพทางการเมืองไมมัน่คง 3.23 4 3.24 7 

5. ขายหุนเม่ือ GDP ลดลง 3.15 5 3.18 8 
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ตารางที่  6.6  (ตอ) 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

6. ถาคาเงินบาทแข็งคาข้ึนจะซื้อหุน 3.07 6 3.38 6 

7. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยสูงข้ึนจะขายหุน 3.02 7 3.62 2 

8. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินกูลดลงจะซื้อหุน 3.00 8 3.02 12 

9. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยลดลงจะซ้ือหุน 2.97 9 3.46 5 

10. ถาคาเงนิบาทออนตัวลงจะขายหุน 2.90 10 3.17 9 

11. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศสูงข้ึนจะซ้ือหุน 2.85 11 3.14 10 

12. ถาอัตราเงนิเฟอลดลงจะซื้อหุน 2.83 12 2.98 14 

13. ถาราคาน้าํมันปรับตัวสูงข้ึนจะซ้ือหุน 2.83 12 2.86 18 

14. ถามีการชมุนุมหรือเดินขบวนทางการเมืองจะขายหุน 2.82 13 2.82 21 

15. ถาราคาน้าํมันปรับตัวลดลงจะตัดสินใจขายหุน 2.77 14 2.73 24 

16. ถาราคาน้าํมันปรับตัวลดลงจะซ้ือหุน 2.75 15 2.90 16 

17. ถาราคาน้าํมันปรับตัวสูงข้ึนจะตัดสินใจขายหุน 2.63 17 2.83 20 

18. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยลดลงจะขายหุน 2.62 18 2.91 15 

19. ถามีการชมุนุมหรือเดินขบวนทางการเมืองจะซื้อหุน 2.60 19 2.65 25 

20. ถามีการอภิปรายไมไววางใจจะตัดสินใจขายหุน 2.57 20 2.60 26 

21. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนจะขายหุน 2.55 21 2.88 17 

22. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินกูสูงข้ึนจะขายหุน 2.50 22 2.84 19 

23. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศสูงข้ึนจะขายหุน 2.48 23 3.00 13 

24. ถามีการอภิปรายไมไววางใจจะตัดสินใจซ้ือหุน 2.45 24 2.55 27 

 

ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผูลงทุนพบวา ผูจัดการกองทุนตัดสินใจซื้อหุนเมื่อ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงข้ึน เปนลําดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ลําดับที่ 2 

ใหความสําคัญกับการซ้ือหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ  3.60  ลําดับที่ 3 ตัดสินใจซื้อหุนเมื่ออัตราดอกเบ้ียเงินฝากลดลง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  

3.27  ลําดับที่ 4 ตัดสินใจขายหุนเมื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ไมมั่นคง โดยมีคาเฉล่ีย
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เทากับ  3.23 และลําดับที่ 5 ใหความสําคัญกับการขายหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ลดลง รอยละ 3.15 ในขณะที่ใหความสําคัญกับการขายหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย

ตางประเทศปรับตัวสูงข้ึน นอยที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเพียง 2.48 จะเห็นไดวาผูจัดการกองทุนให

ความสําคัญกับดัชนีชีวัดทางเศรษฐกิจและปจจัยทางการเมืองมากกวาการปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับปจจัยมหภาคในการตัดสินใจซื้อหุนเมื่อ

รัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงมากที่สุดเปนลําดับแรก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.68  

ลําดับที่ 2 ตัดสินใจขายหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวสูงข้ึน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62  

ลําดับที่ 3 ซื้อหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงข้ึน อันดับ 4 ซื้อหุนเมื่ออัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากลดลง และอันดับที่ 5 ใหความสําคัญกับ การตัดสินใจซ้ือหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยไทย

ปรับตัวลดลง ในขณะที่ใหความสําคัญนอยที่สุดในการตัดสินใจซื้อหุน เม่ือมีการอภิปรายไม

ไววางใจโดยมีคาเฉล่ียเทากับ  นอกจากนี้ ยังพบวาผูลงทุนรายยอยก็ยังคงใหความสําคัญกับการ

ตัดสินใจซื้อและขายหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยไทยและตางประเทศปรับตัวสูงข้ึนและลดลง จาก

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับปจจัยมหภาคโดยเฉพาะดัชนีชี้วัด

ทางเศรษฐกิจคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผูจัดการกองทุน และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

และประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันไทยและตางประเทศ สอดคลองกับผลการศึกษาที่

กลาวไปแลวในการทดสอบสมมติฐานที่ 1  

ลําดับตอไปจะเปนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการใชปจจัยมหภาคในการตัดสินใจ

ลงทุนกับผลตอบแทนท่ีผูลงทุนไดรับวามีความสัมพันธกันอยางไร โดยในสวนของผลตอบแทนท่ีผู

ลงทุนจะไดรับจากการลงทุนจะคํานวณโดยใชคาเบตาเฉล่ียหรือคาความผันผวนของการ

เปล่ียนแปลงของราคาหุนเมื่อเทียบกับการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย สืบเนื่องจาก

การศึกษานี้ทําในชวงที่ตลาดหลักทรัพยเปนชวงขาข้ึน ดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่องหรือเปนชวงตลาดขาข้ึน (Bull Market)  ดังนั้น ถาคาเบตาเฉลี่ยสูงกวา 1 ผลตอบแทนท่ีผู

ลงทุนจะไดรับจากการลงทุนจะแปรผันตามการปรับตัวสูงข้ึนของดัชนีราคาหลักทรัพย โดยผูลงทุน

จะไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาด ในทางตรงกันขามถาคาเบตาเฉล่ียนอยกวา 1 หลักทรัพยของผู

ลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาเปนชวงตลาดขาข้ึน ถาคาเบตาเฉลี่ยของกลุม

หลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนสูงกวา 1 แสดงวาผูลงทุนรายนั้นไดรับผลตอบแทนสูงกวาการ

เปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยในการศึกษานี้แบงคาเบตาเฉลี่ยเปน 8 กลุม ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.7  คาเบตาเฉลีย่และอัตราผลตอบนท่ีคาดวาจะไดรับในชวงทีท่ําการศึกษา 

 

คาเบตาเฉลี่ย อัตราผลตอบแทนที่นาจะไดรับ 

(เฉพาะชวงทีท่ําการศึกษา  1 มีนาคม- 9 เมษายน 2553) 

      1.  0.000-0.249 ตํ่าที่สุด 

2.  0.250-0.499 ตํ่ามาก 

3.  0.500-0.749 ตํ่า 

4.  1.000 เทียบเทาผลตอบแทนของตลาด 

5.  1.001-1.250 คอนขางสูง 

6.  1.251-1.500 สูง 

7.  1.501-1.750 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 5.72 ในบทที่ 5 พบวา แสดงจํานวนและรอยละของคาเบตาเฉล่ียของ

หลักทรัพยที่ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย พบวาผูจัดการกองทุนจํานวน 58 คน หรือคิดเปน

รอยละ 96.6 ไดรับผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนของตลาด โดยผูจัดการกองทุนรอยละ 63.3 

ไดรับผลตอบแทนคอนขางสูง ผูจัดการกองทุนรอยละ 33.3 ไดรับผลตอบแทนสูง อยางไรก็ตามผล

การศึกษาพบวามีผูลงทุนรายยอยที่ไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาตลาดสูงถึง 109 คน หรือคิดเปนรอยละ 

25.5 ของจํานวนผูลงทุนรายยอย ในขณะที่ตลาดเปนชวงขาข้ึน นาจะเปนผลมาจากปจจัย กลยุทธ

ที่ผูลงทุนรายยอยใชในการตัดสินใจลงทุน ลําดับตอไปจะเปนการทดสอบสมมติฐานเพื่อให

รับทราบวามีปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนรายยอยไดรับ

จากการลงทุนและกลยุทธที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับผูจัดการ

กองทุน 

สมมติฐานที ่2  การตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยมหภาคมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ 

ผันผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุนเมื่อเทยีบกบั

ดัชนีราคาหลักทรัพย 
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ตารางที่ 6.8  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยมหภาคมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมสินทรัพยที่

ลงทนุเม่ือเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพย 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

1. อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก .056 .673 .006 .907 

2. อัตราดอกเบ้ียเงินกู .144 .274 .012 .811 

3. อัตราเงินเฟอ .212 .105 -.054 .274 

4. อัตราแลกเปล่ียน .207 .112 .056 .259 

5. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  (GDP) .154 .241 .033 .499 

6. ดัชนีราคาหลักทรัพย (Set Index) .337(**) .008 .151(**) .022 

7. ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 Index) .259 (*) .046 .089 .070 

8. ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ .155 .238 .090 .065 

9. ราคาน้ํามัน  .394(**) .002 .150(**) .002 

10. ประเภทอุตสาหกรรม  .222 .089 .023 .637 

11. สภาพการตลาดและการแขงขันของ  

      อุตสาหกรรม 

.251 .054 -.063 .202 

12. แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม .304 .018 -.101 .040 

13. วัฏจักรธุรกิจ .055 .677 -.025 .612 

14. เสถียรภาพของรัฐบาลไทย .109 .409 .070 .156 

 

จากตารางที่ 6.8  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยมหภาคกับคาเบตาเฉลี่ยหรือ

ความผันผวนของผลตอบแทนท่ีผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุน พบวา   

1)  ดัชนีราคาหลักทรัพย (Set Index)  มีความความสัมพันธเชิงบวกกับความผัน

ผวนของผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยไดรับจากกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนเมื่อ

เทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยในสวนของผูจัดการ

กองทุนจะมีความสัมพันธในระดับปานกลางคอนขางตํ่าในขณะที่ผูลงทุนรายยอยจะมีความสัมพันธ
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ในระดับตํ่ามาก  หมายความวา ผูลงทุนที่ใชขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพย (Set Index) เปนปจจัย

สําคัญในการตัดสินใจลงทุนในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทน

ของตลาดในอัตราที่สูงข้ึน แตในทางตรงกันขาม ถาตลาดเปนขาลงผูจัดการกองทุนรายนั้นจะไดรับ

ผลตอบแทนลดลงในอัตราที่สูงกวาเมื่อเทียบกับการปรับตัวลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพย  

2) ราคาน้ํามันมีความความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุน

และผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในสวนของ

ผูจัดการกองทุนจะมีความสัมพันธในระดับปานกลางและผูลงทุนรายยอยมีความสัมพันธในระดับ

ตํ่ามาก หมายความวา ผูลงทุนที่ใชขอมูลราคาน้ํามันเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนในชวง

ที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราที่สูงข้ึน 

แตในทางตรงกันขาม ถาตลาดเปนขาลงผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนลดลงในอัตราท่ีสูงกวาเม่ือ

เทียบกับการปรับตัวลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพย  

3) แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนท่ี

ผูจัดการกองทุนไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธใน

ระดับปานกลางคอนขางตํ่าหมายความวา ผูจัดการกองทุนที่ใชขอมูลแนวโนมการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหผูลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราท่ีสูงข้ึน แตในทางตรงกันขาม ถาตลาดเปนขา

ลงผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนลดลงในอัตราที่สูงกวาเม่ือเทียบกับการปรับตัวลดลงของดัชนีราคา

หลักทรัพย ในทางตรงกันขาม แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธเชิงลบกับ

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี

ความสัมพันธในระดับตํ่ามาก หมายความวาผูลงทุนที่ใชขอมูลแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม

เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทน

ตํ่ากวาผลตอบแทนของตลาด 

4) การใชขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 Index) ในการตัดสินใจ

ลงทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า หมายความวา ผูจัดการกองทุนที่ใชขอมูล

ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผล

ใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราที่สูงข้ึน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคลองกับผลตอบแทนท่ีผูจัดการกองทุนไดรับจาก

การลงทุนตามตารางที่ 6.7 ที่ระบุวาผูจัดการกองทุนรอยละ 96.6 ไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาตลาด

และสภาพการซ้ือขายหลักทรัพยในขณะที่ทําการศึกษาท่ีเปนชวงตลาดขาข้ึน ผลการศึกษาแสดง
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ใหเห็นวาการที่ผูจัดการกองทุนใชขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพย (Set Index)  ดัชนีราคาหลักทรัพย

เซ็ต 50 (Set 50 Index) ราคาน้ํามัน แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุนทํา

ใหผูจัดการกองทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงข้ึน จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาเมื่อ

พิจารณาสภาพการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงที่ทําการศึกษาในชวงเดือนมีนาคม 2553 เปนชวงที่

ตลาดหลักทรัพยอยูในชวงขาข้ึน มีนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนอยางตอเนื่อง ในการเลือก

หลักทรัพยที่จะลงทุนจะคํานึงถึงปจจัยมหภาค ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) คา P/E ของตลาด (Market P/E) ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดี

ที่สุดเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน คา P/E ของตลาดตํ่า ถึงแมในขณะนั้นจะมีการ

ชุมนุมทางการเมืองแตก็เปนการชุมนุมที่มีความตอเนื่องและยังไมปรากฎความรุนแรงใดจึงเปน

ปจจัยจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน จากผลการสัมภาษณเชิงลึกยังพบวา เมื่อพิจารณา

ปจจัยมหภาคแลวจะเห็นไดวา ผูลงทุนตางประเทศจะเลือกลงทุนในหุนที่มีมูลคาตลาดสูง เชนหุน

ในกลุมพลังงาน ธนาคารพาณิชย จึงใหความสําคัญกับการใชขอมูลแนวโนมการเติบโตของ

อุตสาหกรรม และราคาน้ํามันเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนดวย สอดคลองกับรายชื่อหุน

ที่ผูจัดการกองทุนลงทุนซึ่งทุกคนลงทุนในหุนกลุมพลังงาน นอกจากนี้ผูจัดการกองทุนยังมีนโยบาย

ในการลงทุนที่กําหนดใหลงทุนเฉพาะหุนที่อยูในดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 ดวย การเลือกลงทุน

โดยใชปจจัยที่สอดคลองกับผูลงทุนตางประเทศ และการใชปจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน

สงผลใหผูจัดการกองทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด 

ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบวาการที่ผูลงทุนรายยอยเลือกใชขอมูลดัชนีราคา

หลักทรัพย และราคานํ้ามันในการตัดสินใจลงทุนจะชวยใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงข้ึน 

สะทอนใหเห็นวาผูลงทุนที่ใชปจจัยดานมหภาคในการตัดสินใจลงทุนจะชวยใหไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนมากข้ึน อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาแนวโนมการเติบโตของ

อุตสาหกรรมมีความสัมพันธเชิงลบกับผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนไดรับจากการลงทุนแสดงวาผู

ลงทุนรายยอยที่ใชขอมูลแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุนมากข้ึนจะชวย

ลดความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนไดมากข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งสามารถลดความ

เส่ียงจากการลงทุนไดมากข้ึนในชวงตลาดขาลง แตในชวงขาข้ึนการที่ผลตอบแทนลดลงนาจะ

เนื่องมาจากการเลือกใชแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุนจะตองใชระยะ

เวลานานกวาที่จะเห็นผล ดังนั้นหากพิจารณาในระยะส้ัน การใชปจจัยนี้เพียงปจจัยเดียวในการ

ตัดสินใจลงทุนอาจไมเพียงพอที่จะใหผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนไดในชวงตลาดขาข้ึน ตางกับการเลือก

ลงทุนในหุนที่อยูใน SET50 ที่สอดคลองกับหุนที่ผูลงทุนตางประเทศและผูลงทุนสถาบันเลือก

ลงทุนที่เห็นผลไดชัดเจนกวาในชวงตลาดขาข้ึน  
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สมมติฐานที่ 3  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานจุลภาคในการตัดสินใจ

ลงทุนแตกตางกัน 

ตารางที่ 6.9  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยในการใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณในการตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยจุลภาค t  Sig  

1. ราคาหุนถูก/แพง 1.510  0.132  

2. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาถูก -1.063  0.289  

3. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาแพง -0.228  0.820  

4. P/E Ratio -6.038  0.000(**) 

5. อัตราเงินปนผลตอบแทน (dividend yield) -3.864  0.000(**) 

6. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV)  -5.191  0.000(**) 

7. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) -3.958  0.000(**) 

8. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)  -5.906  0.000(**) 

9. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ทั้งหมด (ROA)  -2.984  0.003(**) 

10. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน -5.865  0.000(**)  

11. คาP/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (PEG) -6.011 0.000(**) 

12. ลงทุนเฉพาะหุนที่มีสภาพคลอง -0.281  0.779  

    

จากตารางที่ 6.9 พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาคดาน

ปจจัยเชิงปริมาณในสวนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ

ลงทุนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใช

ปจจัยดานราคาและสภาพคลองในการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน จากผลการทดสอบ

สมมติฐานจะเห็นไดวาผูจัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานรองรับ โดย

คํานึงถึงการประเมินมูลคาของหุนที่จะเลือกลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยจะใหความสําคัญกับ

การประเมินมูลคาหุนที่จะเลือกลงทุนนอยกวา 
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ตารางที่  6.10  ลําดับของปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน
เปรียบเทยีบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 

  

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษทั 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1.อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน 2.47 1 1.82 4 

2. P/E Ratio 2.38 2 1.73 6 

3. อัตราเงนิปนผลตอบแทน 2.30 3 1.87 3 

4. P/BV 2.23 4 1.64 7 

5. PEG  2.22 5 1.61 8 

6. ROE 2.17 6 1.49 9 

7. หุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนสูง 2.12 7 2.09 2 

8. ราคาหุนถูก/แพง 2.07 8 2.23 1 

9. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาถูก 1.90 9 1.79 5 

10. D/E 1.88 10 1.42 11 

11. ROA 1.80 11 1.44 10 

12. หุนสวนใหญที่ลงทนุเปนหุนราคาแพง 1.35 12 1.33 12 

 

จากตารางที่ 6.10 พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาค

ดานปจจัยเชิงปริมาณโดยใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ

ลงทุนแตกตางกัน สอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐาน โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณที่ผูจัดการกองทุนใชในการตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับปจจัยที่ผูลงทุนรายยอยใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจาก

คาเฉลี่ยของคะแนนในการใชปจจัยผูลงทุน พบวาผูจัดการกองทุนจะใหความสําคัญกับการใช

อัตราสวนทางการเงินเพื่อประเมินมูลคาของหุนกอนที่จะตัดสินใจลงทุนอนาคตของหุนที่เลือก

ลงทุนโดยคํานึงถึงการประเมินมูลคาของหุนที่จะเลือกลงทุนมากกวาที่จะคํานึงถึงราคาและสภาพ

คลองในการลงทุนเหมือนกับผูลงทุนรายยอย 

ผูจัดการกองทุนจะใหความสําคัญกับอนาคตของหุนและการประเมินมูลคาของ

หุนโดยในการเลือกใชขอมูลจะคํานึงถึงอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนเปนลําดับแรก ลําดับที่สอง 

สาม และส่ี ใหความสําคัญกับการเลือกใชอัตราสวนทางการเงินไดแก P/E Ratio อัตราเงินปน
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ผลตอบแทน อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี และคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอ

หุนตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับการประเมิน

มูลคาของหุนที่จะเลือกลงทุนมากกวาที่จะคํานึงถึงราคาและสภาพคลองในการลงทุน  

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยเลือกลงทุนโดยคํานึงถึงราคาหุนที่ถูกหรือแพงกับเลือก

ลงทุนในหุนที่มีราคาตํ่าเปนลําดับแรก รองลงมาเลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองในการซ้ือขาย 

ลําดับ 3 คํานึงถึงอัตราเงินปนผลตอบแทน ตรงกันขามกับกับผูจัดการกองทุนที่ใหความสําคัญกับ

ราคาของหุนที่จะเลือกลงทุนนอยโดยคํานึงถึงราคาของหลักทรัพยที่เลือกลงทุนเปนลําดับที่ 8 และ 

9 ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูลงทุนรายยอยยังคงมีพฤติกรรมการลงทุนที่ไมแตกตางจากใน

อดีตที่ผานมาโดยยังคงคํานึงถึงราคาหุนที่ซื้อขายวาตองเปนหุนราคาตํ่า และตองมีสภาพคลองใน

การซื้อขายเพื่อจะไดสามารถซ้ือเขาและขายออกเพื่อใหสามารถทํากําไรในการซื้อขายไดอยาง

รวดเร็วโดยไมใหความสําคัญกับปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยที่เลือกลงทุน  

 

ตารางที่  6.11  เปรียบเทียบความคิดเหน็ของผูลงทนุเกี่ยวกับปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ
ของบริษัท 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยจุลภาค :  

ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีROE สูง 3.92 1 3.55 2 

2.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีP/BV ตํ่า 3.72 2 3.35 5 

3.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีP/E ตํ่า 3.68 3 3.62 1 

4.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีROA สูง 3.53 4 3.48 3 

5.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีD/E ตํ่า 3.47 5 3.40 4 

6.  เลือกลงทนุในหุนที่มีคา PEG ตํ่า 3.30 6 3.05 6 

7.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีROA ตํ่า 2.95 7 2.53 10 

8.  เลือกลงทนุในหุนที่มีคา PEG สูง 2.75 8 2.95 7 

9.  เลือกลงทนุในหุนที่ม ีP/E สูง 2.58 9 2.54 8 

10. เลือกลงทนุในหุนที่ม ีP/BV สูง 2.47 10 2.63 8 

11. เลือกลงทนุในหุนที่ม ีROE ตํ่า 2.35 11 2.54 9 

12. เลือกลงทนุในหุนที่ม ีD/E สูง 2.25 12 2.54 9 
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จากตารางที่  6.11 พบวา  ผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับปจจัยจุลภาคโดยตัดสินใจเลือก

ลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูงเปนลําดับแรก  โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ  3.92  ลําดับที่ 2 เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) ตํ่า  

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.72  ลําดับที่ 3 เลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E ตํ่า โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.68 

ลําดับที่ 4 เลือกลงทุนในหุนที่มี ROA สูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และลําดับที่ 5 เลือกลงทุนใน

หุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) ตํ่า  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.47  

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับปจจัยจุลภาคโดยตัดสินใจเลือกลงทุนในหุนที่ 

มีคา P/E ตํ่า โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.92 สูงเปนลําดับแรก  ลําดับที่ 2 เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ลําดับที่ 3 เลือกลงทุนในหุน

ที่มี ROA สูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ลําดับที่ 4 เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของ  

ผูถือหุน (D/E) ตํ่า  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และลําดับที่ 5 เลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอ

มูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) ตํ่า โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณสอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึก

และศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนและไดรับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสูง ที่สามารถสรุปไดวาในการที่ผูลงทุนจะประสบความสําเร็จจากการลงทุนผูลงทุนผูนั้น

จะตองรูจักหุนที่เลือกลงทุนอยางแทจริง ไมใชสนใจซ้ือเฉพาะหุนที่มีราคาถูกหรือแพง หรือมีคนซื้อ

ขายมาก ณ ขณะนั้น  อาทิ ผูลงทุนรายใหญทานหนึ่งกลาววา “ ผมดูกําไรของบริษัทในอนาคตเปน

ประเด็นสําคัญที่สุด หลังจากการคาดการณกําไรแลวก็ Valuation ประเมินมูลคาที่เหมาะสมวา

ราคานี้ถูกหรือแพง เพราะไมมีประโยชนถาเราซ้ือของแพงแมวาจะเปนหุนที่ดี เพราะเราจะไมได

กําไรเผลอ ๆ อาจจะขาดทุนไดงาย ๆ” นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล หรือเส่ียปู ใหความเห็นเกี่ยวกับการ

เลือกใชปจจัยเชิงปริมาณของหุนไววา “หุนที่มีคุณคา คือ หุนที่มีกําไรเจริญเติบโตเปน Growth Stock” 
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สมมติฐานที่ 4  การตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุม

สินทรัพยที่ลงทุน 

ตารางที่ 6.12   แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัย

เชิงปริมาณมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจาก

กลุมสินทรัพยที่ลงทุน 
 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

1. ราคาหุนถูก/แพง .224  .085    .035  .475  

2. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาถูก .244  .060  -.041  .406  

3. หุนสวนใหญที่ลงทุนเปนหุนราคาแพง   .290  .025(*) .053  .283  

4. P/E Ratio .140  .285 -.037 .447 

5. อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield)  .108  .413   -.096 .052 

6. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV)  .004  .974  -.099 (*)  .044 

7. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E)  .034  .796  -.101(*)  .039 

8. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)  -.152  .246  -.134(**)  .006 

9. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ทั้งหมด (ROA)  -.191  .144 -.128(**) .009 

10. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน -.208  .111  -.014  .780  

11. คาP/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (PEG) .150  .252   -.056  .252  

12. ลงทุนเฉพาะหุนที่มีสภาพคลอง .036  .784  .157(**)  .001  

 

จากตารางที่ 6.12 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ

กับคาเบตาเฉลี่ยหรือความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุนเมื่อเทียบ

กับดัชนีราคาหลักทรัพย พบวา 

1) การตัดสินใจลงทุนในหุนราคาแพงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผันผวน

ของผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนไดรับจากการลงทุนเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลางคอนขางต่ํา หมายความวา
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ผูจัดการกองทุนที่ตัดสินใจลงทุนในหุนราคาสูงในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหไดรับผลตอบแทน

สูงกวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราท่ีสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด ผลการทดสอบ

สมมติฐานนี้สอดคลองกับผลการศึกษาสภาวะการลงทุนในชวงเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งมีผูลงทุน

ตางประเทศเขามาลงทุนจํานวนมาก โดยหลักทรัพยที่ลงทุนจะอยูในกลุมของหุนที่มีราคาสูงใน

กลุมพลังงาน อาทิ PTT PTTEP BANPU ธนาคารพาณิชย อาทิ BBL SCB ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มี

ราคาสูงและมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหผูลงทุนที่เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพย

ดังกลาวไดรับผลตอบแทนสูงตามไปดวย 

2) อัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) 

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และ 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) มีความสัมพันธในเชิงลบกับความผันผวนของ

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุนเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก 

3) การลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองมีความสัมพันธในเชิงบวกกับคาเบตาเฉล่ีย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก หมายความวาผูลงทุน

รายยอยที่ตัดสินใจลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหไดรับผลตอบแทน

สูงกวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราท่ีสูงข้ึน ผลการทดสอบสมมติฐานน้ีสอดคลองกับผลการศึกษา

สภาวะการลงทุนในชวงเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งมีผูลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนจํานวนมาก สงผลให

ทั้งผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนรายยอยเขามาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเพิ่มข้ึน ปริมาณการซือ้

ขายหลักทรัพยและดัชนีราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง การเลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพ

คลองสูงจึงสงผลใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

ผลการทดสอบสมมติฐานนี้แสดงใหเห็นวาการใชขอมูลปจจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะ

อัตราสวนทางการเงินมีขอพึงระวังวาไมควรใชอัตราสวนทางการเงินอัตราสวนใดอัตราสวนหนึ่ง

เพียงอยางเดียวในการตัดสินใจ มิเชนนั้นจะเปนไปตามสมมติฐานที่แสดงใหเห็นวาการที่ผูลงทุน

รายยอยใช อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(D/E) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด 

(ROA) โดยใชคาใดคาหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนเพียงคาเดียวจะสงผลใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทน

ลดตํ่าลง 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญทานหนึ่งไดฝากขอคิดเตือนใจผูลงทุนไววา  “ ใน

การลงทุนผมไมเลือกวาจะลงทุนในหุนที่ราคาสูงหรือตํ่า แตผมจะวิเคราะหขอมูลอัตราสวนทาง

การเงินของหุน ที่สําคัญไดแก กําไรตอหุน อัตราเงินปนผล  P/BV D/E ROE ROA และจะพิจารณา
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หลายอัตราสวนประกอบกัน   เชน หุนบางตัวอาจมีคา ROA ตํ่ามากมาก เนื่องจากใชเงินลงทุนใน

สินทรัพยสูง ผมก็จะซื้อเพราะคา ROE ในอนาคตนาจะสูง”  และผูลงทุนรายใหญอีกทานใหความเห็น

เกี่ยวกับประสบการณการขาดทุนจากการลงทุนครั้งแรกจากการใชอัตราสวนทางการเงินเพียงอยาง

เดียววา “ “บทเรียนแรกสอนผมวาการจะซื้อหุนซักตัวอยาดูเพียงแคตัวเลข เห็นวาหุน P/E P/BV ตํ่า 

Yield สูงก็รีบเขาไปซื้อ จริง ๆ แลวตัวเลขเหลานี้เปนตัวเลขในอดีต การซื้อหุนตามตัวเลขเหลานี้

ไมใชการลงทุนที่ฉลาดเลย จะใหดีควรจะคาดการณตัวเลขเหลานี้ในอนาคตมากกวาคาในอดีต ตัว

เลขที่เห็นตามหนาหนังสือพิมพนั่นเพียงแตชวยใหเราเห็นภาพคราวของหุนเทานั้น ไมใชส่ิงที่จะใช

ตัดสินใจในการซื้อหุนซักตัว ประการที่สองการที่เราจะเลือกหุนที่จะลงทุนเราจะตองเขาใจธุรกิจ

เพียงพอที่จะคาดการณไดวาธุรกิจมีแนวโนมอยางไร อยาหลอกตัวเอง อยางคิดเอาเองคนเดียว

อยางที่ผมทํา โดยคิดเพียงแควาธุรกิจอาหารยังไงคนก็ตองกิน รูแคนี้ยังไมพอ ประการที่ 3 เวลาดู

ผลการดําเนินงานควรจะดูยอน หลังไป ในกรณีนี้ถาผมเขาไปดูผลประมาณการณ งบไตรมาส1 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผมจะเห็นเลยวารายไดและกําไรมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน แตตอนนั้นผม

ดูแตงบปไมไดดูงบไตรมาส ประการสุดทาย ถาคิดจะลงทุนจริงๆควรอานงบการเงินใหเปนดวย ถา

ตอนนั้นผมอานงบการเงินเปน ผมคงรูลวงหนาแลววาบริษัทจะไมมีเงินพอมาจายเงินปนผล รวมทั้ง

ยังมีเงินไมพอในการดําเนินธุรกิจจนตองเพิ่มทุนดวย” 

สมมติฐานที่ 5  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยเชิงคุณภาพในการตัดสินใจ

ลงทุนแตกตางกัน 

ตารางที่ 6.13  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยในการใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพในการตัดสินใจลงทุน 

 
 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 
 

T 
 

Sig 

1. หุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป -0.378  0.705  

2. หุนที่ออกโดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล -2.241  0.026(*)  

3. หุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน -0.987  0.326  

4. หุนของบริษัทที่มีความสามารถในการแขงขันสูง -4.280  0.000(**)  

5. หุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีช่ือเสียง -3.864  0.000(**)  

6. หุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต -3.726  0.000(**)  

7. หุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาหลายป 1.166  0.244  

8. หุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล  -3.427 0.001(**) 
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จากตารางที่ 6.13  พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัย

เชิงคุณภาพในการตัดสินใจลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 

มีความสามารถในการแขงขันสูง มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ มีชื่อเสียง มีความซ่ือสัตย

สุจริต และเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่

รูจักกันทั่วไป หุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน หุนของบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่

รูจักกันทั่วไป และหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาหลายปไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 6.14  ลําดับของปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน

เปรียบเทียบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอย 

 

 

ผูจัดการกองทุนสวนใหญตัดสินใจลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการ

แขงขันสูง  เปนลําดับแรก รองลงมาใหความสําคัญกับการเลือกลงทุนในบริษัทมีความโปรงใสใน

การเปดเผยขอมูล ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป  และบริษัทที่มีผูบริหารที่มี

ความซื่อสัตยสุจริตตามลําดับ สอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐานที่ระบุวาผูจัดการกองทุน

เลือกใชปจจัยเชิงคุณภาพเหลานี้แตกตางจากผูลงทุนรายยอย ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยสวนใหญ

ลงทุนในหุนของบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปเปนลําดับแรก รองลงมาลงทุนในหุนของ

บริษัทที่มีบรรษัทภิบาล  บริษัทมีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ปจจัยที่ผูลงทุนทั้งสองกลุม

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1. บริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 2.35 1 1.92 5 

2. บริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล  2.32 2 1.98 3 

3. ผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีชื่อเสียง   2.30 3 1.93 4 

4. บริษัทที่มีผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 2.28 4 1.88 7 

5. บริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 2.20 5 1.99 2 

6. บริษัทที่มีชือ่เสียงเปนที่รูจักกันทัว่ไป 2.18 6 2.15 1 

7. บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซบัซอน 1.98 7 1.90 6 

8. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาหลายป 1.80 8 1.92 5 
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เลือกใชสอดคลองกับปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญจากการสัมภาษณเชิงลึกใชในการตัดสินใจลงทุน 

อาทิ การเลือกบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล โดยผูลงทุนรายหนึ่งตอบคําถามผูวิจัยที่วา “หากดูงบการเงิน

แลวดีมีอนาคต แตผูบริหารไมดี จะซ้ือหุนบริษัทนั้นหรือไม” ผูลงทุนรายใหญทานนั้นยืนยันวา “ผม

ไมซื้อ  ถาหุนจะวิ่งข้ึนมาผมก็ไมเสียดายถือวาไมใชเงินเรา  ถาเราไดมางายๆแบบไมรูอิโหนอิเหน  

เราก็จะเสียงายๆแบบไมรูเร่ืองเชนกัน อยางกรณีหุนมีคุณเปนประธานกรรมการ  เปนคนที่เคยโดน 

กลต. ลงโทษขอหาปนหุน  ผมไมซื้อ ผมไมรูวาที่คุณบอกวาบริษัทจะกําไรเติบโตเทานั้นเทานี้มันจะ

จริงไหม เพราะผมไมเช่ือคนพูด  คนนี้มีประวัติปนหุน โดนลงโทษ โดนปรับไป 5 ลาน และพอเวลา

ผานไปก็พิสูจนความสงสัยของเรา ผลกําไรก็ไมไดดีอะไรเลย  ราคาหุนก็รวงเอา ๆ ” บทสัมภาษณนี้

แสดงใหเห็นตัวอยางของการขาดบรรษัทภิบาลและผูบริหารที่สงผลถึงฐานะการเงินของบริษทั และ

เปนเหตุผลที่ผูลงทุนควรคํานึงถึงทั้งในสวนของผูบริหารและความมีบรรษัทภิบาลของบริษัท 

ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศที่ผูลงทุนสวนใหญใหความสําคัญกับ

ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทที่จะเลือกลงทุนมากข้ึน เชน ผูลงทุนอเมริกาใหความสําคัญกับภาวะ

อุตสาหกรรม คุณภาพของบริษัทมากกวาผูลงทุนไทย ในขณะที่ผูลงทุนไทยใหความสําคัญกับ

สภาวะตลาดมากกวา ปจจัยที่ผูลงทุนอเมริกาใชในการตัดสินใจลงทุนลําดับแรกคือการเพิ่มข้ึนของ

มูลคาหุนในระยะยาว การบริหารที่มีคุณภาพ การเติบโตของอุตสาหกรรม ความมีชื่อเสียงของ

กิจการ และสภาวะตลาด แตผูลงทุนไทยใหความสําคัญกับสภาวะตลาด ความมั่นคงทางการเมือง 

ความคาดหวังตอสภาพเศรษฐกิจ ราคาหุน และคุณภาพในการบริหาร Pranee Suvisakdanont 

(2000); Nagy and Obenberger (1994) พบวาผูลงทุนใหความสําคัญกับปจจัยเชิงคุณภาพของ

บริษัท การบริหารงานภายในบริษัท การรวมทุนกับตางประเทศ 
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สมมติฐานที ่6  การตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพมีความ 

สัมพันธเชงิบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุม

สินทรัพยที่ลงทุน 

ตารางที่ 6.15  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัย

เชิงคุณภาพมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

กลุมสินทรัพยที่ลงทุน 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพ 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

1. บริษัทที่มีชือ่เสียงเปนที่รูจัก .075 .568 .053 .283 

2. บริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล .043 .745 .024 .619 

3. บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน -.204 .119 .029 .557 

4. บริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง -.094 .474 -.069 .160 

5. ผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีชื่อเสียง .011 .936 -.044 .376 

6. บริษัทที่มีผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต -.010 .942 -.063 .200 

7. หุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาแลว 

     หลายป 

.152 .245 -.022 .658 

8. บริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล  -.017 .899      -.045  .562 

 

จากตารางที่ 6.15  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงคุณภาพกับผลตอบแทนที่

ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนพบวา ไมมีตัวแปรปจจัยเชิงคุณภาพตัวแปรใดที่มีความสัมพันธเชิงบวก

กับผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 สมมติฐานที่ 7  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค
ในการตัดสินใจลงทนุแตกตางกนั 

ตารางที่ 6.16  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจดัการกองทุนและผูลงทนุรายยอยในการใช
ปจจัยจุลภาคในการตัดสินใจลงทนุ 

 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท t Sig 

1. ใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) -0.390 0.697 

2. ใชแผนภูมิแบบเสน (Line Charts)ในการวิเคราะหราคาหุน -1.615 0.110 

3. ใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) ในการวิเคราะหราคาหุน 0.285 0.776 

4. ใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart) ในการวิเคราะหราคาหุน -0.028 0.978 

5. ใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks) ในการวิเคราะหราคาหุน 1.294 0.196 

6. ใชเสนคารวมเคล่ือนที่ (Moving Average)คาดการณแนวโนมของราคาหุน -0.267 0.790 

7. ใชเสนคารวมสะสมเคล่ือนที่ (MACD) คาดการณแนวโนมของราคาหุน 0.287 0.775 

8. ใช Relative Strength Index (RSI) คาดการณแนวโนมของราคาหุน 0.006 0.995 

9. ใช Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 1.039 0.301 

 

จากตารางที่ 6.16  พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูจัดการกองทุนและผูลงทุนราย
ยอยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคไมแตกตางกัน  
 

ตารางที่ 6.17  ลําดับของปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน
เปรียบเทยีบระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิคของบริษัท 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1.ใชเสน Moving Average คาดการณแนวโนมราคา 1.75 1 1.72 1 

2.ใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) 1.73 2 1.69 2 

3..ใชแผนภูมิแบบเสน (Line Charts)วิเคราะหราคา 1.58 3 1.39 6 

4.ใชเสน MACD คาดการณแนวโนมของราคาหุน 1.58 3 1.61 3 

5.ใช RSI คาดการณแนวโนมของราคาหุน 1.57 4 1.57 4 

6.ใชแผนภูมิ Candle Sticks วิเคราะหราคาหุน 1.38 5 1.57 4 

7.ใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) วิเคราะหราคา 1.33 6 1.37 7 

8.ใช Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุน 1.30 7 1.40 5 

9.ใชแผนภูมิ Point and Figure Chart วิเคราะหราคาหุน 1.12 8 1.11 8 
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จากตารางที่ 6.17 พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยเชิงเทคนิคในการ
ตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐาน โดยผูจัดการกองทุนตัดสินใจ
ลงทุนโดยใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุน
เปนลําดับแรก  ลําดับที่สองตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line)  
และใชเสนคาสะสมเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุน  เชนเดียวกับผู
ลงทุนรายยอย  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญเปรียบการลงทุนในหุนวาตองวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานกอน แตปจจัยพื้นฐานอยางเดียวไมเพียงพอตองรูจักจังหวะการซื้อขายถึงจะประสบ
ความสําเร็จในการลงทุน  

วิชัย วชิรพงศ (2551) “ ทุกอยางมันตองมาจากพื้นฐานกอน แตการดูพื้นฐานอยางเดียว
ถาไมใชเทคนิเคิลชวย เปรียบเสมือนคุณข้ึนรถเมล คุณจะไปสะพานตากสิน คุณกลัวรอนคุณก็ไป
นั่งรอในรถเมลคันที่มันสตารทเคร่ืองเอาไวแลว แตมันไมออกจากทา (รถ) สักที ที่มันไมออกเพราะ
จังหวะมันผิด มันเรงแตไมออก คันขางๆ ออกไปแลวเวยคันเราก็ไมไป นั่งรอมีแตกระเปารถข้ึนมา
เขยาต๋ัว แตก็ไมออก เราจะคิดทันทีวา "ตองลง" ไมใชคันนี้แน ข้ึนผิดคัน พอเราลง เปล่ียนคันไปข้ึน
คันใหม คันเดิมของเราดันออก ”       

กอนอ่ืนเราตองอานภาพรวมของตลาดใหออก จากนัน้กม็าเช็คเคร่ืองมอืทางเทคนิคตัวอ่ืน ๆ 
ประกอบ (จะดูกราฟ Month) มาดูตัว RSI วากลับมารึยัง แลวมาดู Fast Stochastic ตัวนี้เร็วข้ึน
หนอย พอเหน็วาเร่ิมตัดข้ึนแลวนะ แลวตองมาตรวจดู Slow Stochastic วาเปนอยางไร (ตามกนั
มารึเปลา) อีกตัวที่ตองดู Modified Stochastic เร่ิมตัดข้ึน แสดงวาสัญญาณตางๆ เร่ิมดี แตวายงั
ตองรอตัว Fast Stochastic (กราฟ Month) จะนาํตัวอ่ืน เราตองรอใหมนัเกิด Divergence (Bullish 
Divergence สรางจุดตํ่ายกสูง) ขณะที่ SET ปรับลงมา แตตัวนี้มนัเร่ิมตัดข้ึน แลวก็ยกสูง(ชัน)ข้ึน 
อยางนี้เราก็ตองรอ แสดงวาหุนใกลมาแลว แตในกรณีที่ภาพใหญของตลาด แกวงตัวออกดานขาง 
(ภาพใหญของ SET เกิดไซดเวย เชนที่เกดิข้ึนต้ังแตชวงป 2547 ถึงตนป 2550) เส่ียยักษชี้ใหเห็นวา 
ลักษณะของดัชนีไมไดเปนแนวโนมขาลง แตเคร่ืองมือเคร่ืองไมทางเทคนิค อยางตัว MACD (กราฟ 
Month) มันตัดลงมาตลอด อยางนี้ถือเปนจดุดี รอใหมันตัดข้ึนมาเมื่อไหร ทุกคนจะวิง่ใสหุนกันหมด 

ขอมูลจากการศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญสอดคลองกับงานวิจัยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูลงทุน ใน Johannesburg Securities Exchange ใน 2 ทศวรรษ (คศ.1980-2007) ที่
พบวา ผูลงทุนใชขอมูลปจจัยพื้นฐานของหุนในการตัดสินใจลงทุนลดลงเหลือเพียงรอยละ 62 เม่ือ
เทียบกับรอยละ 70 ในทศวรรษ 1980 และผูลงทุนรอยละ 60 ใชปจจัยพื้นฐานและปจจัยเชิง
เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน กาลดลงของการใชปจจัยพื้นฐานอาจเนื่องมาจากความสะดวกและ
ความงายของการใชปจจัยเชิงเทคนิคในการตัดสินใจลงทุน โดยสรุปผูลงทุนจะนิยมใชปจจัยพื้นฐาน
รวมกับปจจัยเชิงเทคนิค โดยใชปจจัยพื้นฐานในการเลือกหุนที่จะลงทุนแลใชปจจัยทางเทคนิคเพื่อ
ดูจังหวะในการซื้อขาย 
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สมมติฐานที ่8  การตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิคมีความ 
สัมพันธเชงิบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุม
สินทรัพยที่ลงทุน 

ตารางที่ 6.18  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัย
เชิงเทคนิคมีความสัมพนัธเชงิบวกตอความผันผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจาก
กลุมสินทรัพยที่ลงทุน  

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย    ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

1. ใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) .301(*) .019 .062 .204 

2. ใชแผนภูมแิบบเสน (Line Charts)  .350(**) .006 .040 .420 

3. ใชแผนภูมแิบบแทง (Bar Chart)  .314(*) .014 .045 .360 

4. ใชแผนภูมิสัญลักษณ (Point and Figure Chart)  .429(**) .001 .045 .361 

5. ใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks)  .293(*) .023 .045 .355 

6. ทานใชเสนคาเฉล่ียเคลื่อนที ่(Moving Average)  .257(*) .047 .080 .122 

7. ทานใชเสนคาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที ่(MACD)  .185 .157 .109(.*) .027 

8. ทานใช Relative Strength Index (RSI)  .146 .265 .106(*) .030 

9. ใช Stochastic คาดการณแนวโนมราคาหุน .013 .921 .119(*) .015 

 

จากตารางที่ 6.18 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค

กับคาเบตาเฉล่ียหรือความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยไดรับ

จากการลงทุนเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพย พบวา 

1)   การใชปจจัยเชิงเทคนิคโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม(Trend Line) แผนภูมิ

แบบเสน (LineCharts)  แผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) ในการตัดสินใจลงทุนมีความสัมพันธเชิง

บวกกับผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลางคอนขางตํ่า หมายความวาผูจัดการกองทุนที่ตัดสินใจลงทุน

โดยใชปจจัยขางตนในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด 
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2) การใชปจจัยเชิงเทคนิคโดยใชแผนภูมิสัญลักษณ (Point  and Figure Chart) 
แผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks) และเสนคาเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) ในการ
ตัดสินใจลงทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนไดรับจากการลงทุนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง หมายความวาผูจัดการ
กองทุนที่ตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยขางตนในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนสูง
กวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราที่สูงข้ึน 

3) การใชปจจัยเชิงเทคนิคโดยใชเสนคาเฉลี่ยสะสมเคล่ือนที่ (MACD) Relative 

Strength Index (RSI) และใช Stochastic คาดการณแนวโนมราคาหุน ในการตัดสินใจลงทุนมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนที่ผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง หมายความวาผูลงทุนรายยอยที่ตัดสินใจ

ลงทุนโดยใชปจจัยขางตนในชวงที่ตลาดขาขึ้น จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทน

ของตลาดในอัตราที่สูงข้ึน 

สมมติฐานที ่9  ผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอยใชปจจัยจุลภาคดานปจจัยดานขอมูล

ขาวสารในการตัดสินใจลงทนุแตกตางกัน 

ตารางที่ 6.19  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจดัการกองทุนและผูลงทนุรายยอยในการใช

ปจจัยดานขอมูลขาวสารในการตัดสินใจลงทนุ 

 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร t Sig 

1. ใชบทวิเคราะหของบริษทัหลักทรัพย -4.938 0.000(**) 

2. บทวิเคราะหขาวสารในหนังสือพิมพ 1.851 0.065 

3. บทวิเคราะหขาวสารทางวิทย ุ 1.866 0.063 

4. บทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน 2.534 0.012(*) 

5. บทวิเคราะหขาวสารเวปไซด  2.876 0.004(**) 

6. ขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนา -4.212 0.000(**) 

7. เว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามราคาหุน 1.785 0.075 

8. เว็บไซดของตลาดหลักทรัพยติดตามขอมูลขาวสารบริษัทจดทะเบียน  0.179 0.858 

9. เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามแบบรายงานตางๆ -4.973 0.000(**) 

10. เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามขาวสารของสํานกังาน ก.ล.ต. -5.125 0.000(**) 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานขอมูล
ขาวสารโดยใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย บทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน บทวิเคราะห
ขาวสารเว็บไซด ขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนา เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามแบบรายงาน
ตางๆ เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามขาวสารของสํานักงาน ก.ล.ต.เปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจลงทุนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมเลือกลงทุน
ในหุนโดยใชขอมูลขาวสารจากบทวิเคราะหขาวสารจากหนังสือพิมพ วิทยุ เว็บไซดตลาด
หลักทรัพยติดตามราคาหุนและติดตามขอมูลขาวสารบริษัทจดทะเบียน ไมแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 6.20  ลําดับของปจจัยดานขอมูลขาวสารที่ผูลงทนุใชในการตัดสินใจลงทนุเปรียบเทียบ
ระหวางผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอย 

 
ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1. ใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย 2.32 1 1.79 1 

2. ใชขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนา 1.67 2 1.20 7 

3. เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามแบบรายงาน 1.58 3 1.12 8 

4. ใชขอมูลจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยติดตาม  

    ขอมูลขาวสารบริษัทจดทะเบียน  
1.50 4 1.52 4 

5. เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ติดตามขาวสารของ 

    สํานักงาน ก.ล.ต.  
1.48 5 1.03 10 

6. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารในหนังสือพิมพ 1.35 6 1.55 3 

7. ใชขอมูลจากเว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามราคา 1.28 7 1.50 5 

8. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางเว็บไซด 1.27 8 1.58 2 

9. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน .93 9 1.22 6 

10. ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางวิทยุ .85 10 1.06 9 

  

เมื่อพิจารณาถึงส่ือที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน พบวาพฤติกรรมในการบริโภคส่ือเพือ่
ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนรายยอยและผูจัดการกองทุนแตกตางกันสอดคลอง
กับสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากประวัติการศึกษา อาชีพ และประสบการณในการลงทุนของผู
ลงทุนทั้ง 2 กลุมที่แตกตางกัน โดยผลการทดสอบสมมติฐานระบุวา ผูลงทุนรายยอยใชบทวิเคราะห
ของบริษัทหลักทรัพย ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต. บทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน 
เว็บไซต และขอมูลจากการสัมมนาแตกตางกัน จากตารางที่ 6.15 พบวา ผูจัดการกองทุนจะใช
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ขอมูลจากบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย ขอมูลจากการสัมมนาหรือการเขาเยี่ยมชมบริษัท พบ
ผูบริหาร ติดตามขาวสารของสํานักงาน ก.ล.ต. ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยจะใหความสําคัญกับการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางเว็บไซต ขอมูลขาวสารทางโทรทัศน ทั้งนี้ พบวาผูลงทุนทั้งสองกลุมใช
ขอมูลบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยเปนลําดับแรกในการตัดสินใจลงทุน อยางไรก็ตาม จาก
การสัมภาษณเชิงลึกพบวา บทวิเคราะหที่ผูจัดการกองทุนไดรับจากบริษัทหลักทรัพยจะเปนการ
วิเคราะหใหเห็นภาพในเชิงลึกของหลักทรัพยที่กองทุนจะเลือกลงทุน อาทิ กรณีเกิดไฟไหมคลัง
น้ํามัน ถาเปนบทวิเคราะหรายยอยจะใหขอมูลเพียงวาเกิดไฟไหมจะมีผลกระทบกับราคาอยางไร 
แตถาเปนบทวิเคราะหเชิงลึกที่ใหกับผูจัดการกองทุนจะตองวิเคราะหลงลึกถึงผลกระทบกับ
โครงสรางทางการเงินของบริษัท อาทิ ผลกระทบจากเพลิงไหมคร้ังนี้ บริษัทจะตองเพิ่มทุนหรือไม 
รวมถึงผูจัดการกองทุนยังไดรับคําแนะนําในเชิงลึกจากเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลผูจัดการกองทุน
อีกดวย ดังนั้น ขอมูลจากบทวิเคราะหที่ผูลงทุนไดรับอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนในบริบทของผูลงทุนรายยอยไทยและอาจไมสามารถสรางผลกําไรในการลงทุนได
ในบริบทของไทยจึงอาจไมสอดคลองกับ Amir, Lev and Sougianis (1999) ที่สรุปไววาการคาดการณ
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่นักวิเคราะหนํามาเสนอเปนขอมูลชวยใหผูลงทุนไดรับกําไร
จากการลงทุนเพิ่มข้ึนสูงกวา12-40% รองลงมาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดรับ
จากการสัมมนา การเยี่ยมชมบริษัทและพบผูบริหาร นอกจากนั้น ยังติดตามขอมูลขาวสารผานเว็บ
ไซดที่มีความนาเช่ือถือไดแก เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ในทางตรงกัน
ขาม ผูวิจัยพบวาผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับขอมูลจากบทวิเคราะหทางเว็บไซดที่มีการ
วิเคราะหหุนทั่วไป และยังติดตามขอมูลขาวสารการลงทุนจากหนังสือพิมพ   

เม่ือพิจารณาถึงส่ือส่ิงพิมพที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนจากตารางที่ 5.38 จะเห็นได

วาส่ือที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมเลือกใชมีความแตกตางตางกันอยางชัดเจน โดยผูลงทุนรายยอยจะ

ติดตามส่ือส่ิงพิมพที่มีความหลากหลาย แตที่ใหความสําคัญมากที่สุดจะเปนหนังสือพิมพที่ให

ขอมูลเกี่ยวกับหุน หรือการวิเคราะหปจจัยเชิงจุลภาคของหุน ไดแกหนังสือพิมพขาวหุน  ทันหุน สูงถึง

รอยละ 50 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด ในขณะที่ผูจัดการกองทุนติดตามส่ือส่ิงพิมพที่ใหขอมูลทั้ง

ปจจัยเชิงมหภาคและปจจัยเชิงจุลภาคของหุนไดแก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจและโพสตทูเดยสูง

ถึงรอยละ 85.7 ในขณะที่ผูจัดการกองทุนใชขอมูลจากหนังสือพิมพขาวหุนและทันหุนเพียงรอยละ 

25.4 หรือเพียงคร่ึงหนึ่งของผูลงทุนรายยอยพฤติกรรมในการเลือกใชส่ือในการตัดสินใจลงทนุของผู

ลงทุนทั้งสองกลุมยังคงแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการใชขอมูลจากเว็บตในการตัดสินใจ

ลงทุนจากตารางที่ 5.39  พบวาผูลงทุนรายยอยติดตามขอมูลจากเว็บไซด www.settrade.com

ของตลาดหลักทรัพยฯ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.0 ซึ่งเปนเว็บไซดที่ใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับ

การลงทุน แตอยางใดก็ตามผูวิจัยพบวาผูลงทุนรายยอยยังใชขอมูลจากเว็บไซดของเอกชนที่บาง
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เว็บไซดใหคําแนะนําในการลงทุนที่ไมไดอางอิงปจจัยพื้นฐาน ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจลงทุนที่

ผิดพลาด และสงเสริมการลงทุนในลักษณะของการเก็งกําไร ในทางตรงกันขาม ผลการศึกษา

พบวาผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับเว็บไซดตางประเทศที่ใหภาพรวมของการวิเคราะหปจจัย

เชิงมหภาคทั้งขอมูลจากภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก เว็บไซด www.bloomberg.com; 

เว็บไซด www.cnbc.com; www.finance.yahoo.com และ www.awsj.com ฯลฯ ไมตางจากการ

ติดตามรายการโทรทัศนที่ผูจัดการกองทุนติดตามสถานีโทรทัศนตางประเทศ เชน สถานี CNBC 

BLOOMBERG CNNฯลฯ  

เมื่อพิจารณาส่ือโทรทัศนที่ผูลงทุนใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ พบวาผูลงทุนรายยอยให

ความสําคัญกับการติดตามขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนคอนขางนอย โดยติดตามขอมูลจาก

สถานีโทรทัศน  Money Channel สถานี TRUE VISION 178 สถานีโทรทัศนของตลาดหลักทรัพยที่

มีวัตถุประสงคในการใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนใหกับผูลงทุนเพียงรอยละ 22.1 เหตุผลอาจ

เนื่องมาจากเปนระบบโทรทัศนแบบรับสมาชิก ซึ่งตองเสียคาใชจายในการรับบริการไมไดเปนฟรีทวีี

ซึ่งผูลงทุนสามารถรับชมไดเปนการทั่วไป รายการวิทยุเปนส่ืออีกแหลงหนึ่งที่ผูลงทนุรายยอยใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจลงทุน จากขอมูลในตารางที่ 5.41 พบวาผูลงทุนรายยอยยังคงนิยมในตัว

บุคคล เชน เอกพิทยา เอ่ียมคงเอก วีระ ธีรภัทร แตก็ยังคงมีรายการวิทยุบางรายการที่ใหคําแนะนํา

ใหผูลงทุนซื้อขายหลักทรัพยตามกระแสนิยมโดยไมคํานึงถึงปจจัยพื้นฐาน ซึ่งหากผูลงทุนตัดสินใจ

ลงทุนผานส่ือเหลานี้อาจสงผลใหขาดทุนจากการลงทุนได ในขณะที่พบวาผูจัดการกองทุนไมติดตาม

รายการวิทยุสูงถึงรอยละ 71.4 อาจเนื่องมาจากมีแหลงขอมูลอ่ืนเชนเว็บไซดใหติดตามขอมูลอยูแลว  

สมมติฐานที ่10  การตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยดานขอมูลขาวสารมีความสัมพนัธเชงิ

บวกตอความผันผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุน

เมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพย 

ตารางที่ 6.21  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยดานขอมูลขาวสาร

มีความสัมพนัธเชิงบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมสินทรัพย

ที่ลงทุนเมื่อเทยีบกับดัชนีราคาหลักทรัพย  

  

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

1.ใชบทวเิคราะหของบริษทัหลักทรัพย .170 .193 .075 .129 

2.ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารในหนงัสือพิมพ .160 .222 .084 .088 
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 ตารางที่ 6.21  (ตอ) 

  

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

3.ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางวิทย ุ .119 .363 .050 .306 

4.ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน .152 .246 .019 .699 

5.ใชขอมูลจากบทวิเคราะหขาวสารทางเวปไซด .184 .160 -.049 .315 

6.ใชขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนา .104 .429 .028 .562 

7.ใชขอมูลจากเว็บไซดตลาดหลักทรัพยติดตามราคา -.089 .501 -.077 .119 

8.ใชขอมูลจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย

ติดตามขอมูลขาวสารบริษทัจดทะเบียน  

.033 .805 -.061 .215 

9.ใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.

ติดตามแบบรายงานตางๆ 

.043 .744 -.037 .447 

10.ใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ใน   

      การติดตามขาวสารของสํานักงาน ก.ล.ต. 

.052 .692 .057 .242 

 

จากตารางที่ 6.21 พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงคุณภาพกับ

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนพบวา ไมมีตัวแปรปจจัยเชิงคุณภาพตัวแปรใดที่มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความผันผวนของผลตอบ แทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทุนเมื่อเทียบ

กับดัชนีราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

สมมติฐานที ่11  ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยดานสังคมในการตัดสินใจ

ลงทนุแตกตางกนั 

ตารางที่ 6.22  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของผูจดัการกองทุนและผูลงทนุรายยอยในการใช

ปจจัยดานสังคมในการตัดสินใจลงทุน 

 

ปจจัยดานสังคม t sig 

1.  ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของคนในครอบครัว 5.285 0.000(**) 

2.  ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของเพื่อนรวมงาน -0.379 0.705 
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 ตารางที่ 6.22  (ตอ) 

  

ปจจัยดานสังคม t  sig  

3.  ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน 3.770  0.000(**)  

1. ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ 1.319  0.188  

5. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย 7.873  0.000(**)  

6. ซ้ือขายหุนตามขาวลือในเว็บไซด 7.979  0.000(**)  

7. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซด 7.110  0.000(**)  

8. ซ้ือขายหุนตามขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือขายหุน 9.298  0.000(**)  

9. ซ้ือหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท 4.033  0.000(**)  

10. ซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 3.492  0.001(**)  

 

จากตารางที่ 6.22 พบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยซื้อขายหุนตามคําแนะนํา

ของคนในครอบครัว ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน  ซ้ือขายหุนตามขาวลือในหองคา

หลักทรัพย ขาวลือในเว็บไซต คําแนะนําในเว็บไซด ขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซื้อขายหุน ซ้ือขาย

หุนตามผูบริหารของบริษัท และซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อน

รวมงานและใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศไมแตกตางกัน 

การที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงานยังมีความแตกตาง

กันโดยกรณีของผูจัดการกองทุนจะตัดสินใจซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงานไดแก 

เพื่อนผูจัดการกองทุนซึ่งเปนบุคลที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน  ในขณะ

ที่ผูลงทุนรายยอยตัดสินใจลงทุนตามเพื่อนรวมงานคือผูลงทุนในหองคาซึ่งอาจมีความเชี่ยวชาญใน

การลงทุนนอยกวาผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอยที่ซ้ือขายตามเพื่อนในหองคาที่โดยไมไดพิจารณา

ถึงปจจัยพื้นฐานของหุนจะมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลขาดทุนจากการลงทุนสูงกวาผูจัดการกองทุน 
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ตารางที่ 6.23  ลําดับของปจจัยดานสังคมที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทนุเปรียบเทียบระหวาง

ผูจัดการกองทนุและผูลงทุนรายยอย 

 

ผูจัดการกองทนุ ผูลงทนุรายยอย ปจจัยดานสังคม 

Χ  ลําดับ Χ  ลําดับ 

1. ใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทนุตางประเทศ 1.27 1 1.43 1 

2. ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของเพื่อนรวมงาน 1.03 2 .99 4 

3. ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของเจาหนาที่การตลาด .88 3 1.25 2 

4. ใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทนุสถาบัน .78 4 1.23 3 

5. ซื้อหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท .45 5 .80 8 

6. ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํของคนในครอบครัว .33 6 .74 9 

7. ซื้อขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย .28 7 .87 6 

8. ซื้อขายหุนตามคําแนะนาํในเวปไซด .25 8 .83 7 

9. ซื้อขายหุนตามขาวลือวาผูลงทนุรายใหญซื้อขายหุน .23 9 .91 5 

10. ซื้อขายหุนตามขาวลือในเวปไซด .17 10 .70 10 

 

จากตารางที่ 6.23 พบวา สอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐานโดยพบวาผูลงทุนราย

ยอยใหความสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือหรือขายหุนตามขาวลือจากแหลงตางๆ รวมถึงซื้อขายหุน

ตามบุคคลอ่ืน ในขณะที่ผูจัดการกองทุนใหความสําคัญกับการใชขอมูลของผูลงทุนตางประเทศใน

การตัดสินใจลงทุนเปนลําดับแรก รองลงมาซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน เจาหนาที่

การตลาด ผูลงทุนสถาบัน ผูบริหารของบริษัท และใหความสําคัญการซ้ือขายหุนตามขาวลือและ

ซื้อขายหุนตามบุคคลอ่ืนนอยมาก  

สาเหตุที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมใหความสําคัญกับการใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทุน

ตางประเทศเปนลําดับแรก นาจะเนื่องมาจากสภาวะการลงทุนในขณะที่ตอบแบบสอบถาม ใน

เดือนมีนาคม 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนเนื่องมาจากการฟนตัวอยางตอเนื่องของ

เศรษฐกิจไทย และการลงทุนจากผูลงทุนตางประเทศ โดยผูลงทุนตางประเทศมีสถานะเปนผูซื้อสุทธิ

ติดตอกันต้ังแต 22 กุมภาพันธ จนถึง 31 มีนาคม 2553 โดยทั้งไตรมาสที่ 1 ผูลงทุนตางประเทศ มี

มูลคาซ้ือสุทธิ 42,474.28 ลานบาท สูงกวาในป พ.ศ.2552 ตลอดทั้งปที่ 38,013 ลานบาท สาเหตุ

สําคัญที่ปรากฏการลงทุนของผูลงทุนตางประเทศเปนจํานวนมาก สืบเนื่องจากความม่ันใจใน
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สภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งผูลงทุนไทยและผูลงทุนตางประเทศ (แถลงขาวตลาดหลักทรัพย

ประจําเดือนมีนาคม 2553) นอกจากนี้ ยังพบวาผูจัดการกองทุนซื้อขายหุนตามคําแนะนําของ

เพื่อนรวมงานคือกลุมของผูจัดการกองทุนดวยกัน และซ้ือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่

การตลาดผูลงทุนสถาบัน ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาเจาหนาที่การตลาดของผูลงทุน

สถาบันจะเปนผูที่มีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและการวิเคราะห

ที่ลึกลงไปจนถึงการประเมินมูลคาหลักทรัพย ในขณะที่เจาหนาที่การตลาดของผูลงทุนรายยอย

ไมไดใหใหขอมูลในเชิงลึกกับผูลงทุนรายยอย การรับฟงคําแนะนําจากเจาหนาที่การตลาดเพียง

อยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย นอกจากนี้ ผูลงทุน

รายยอยยังใหความสําคัญกับขอมูลการซ้ือขายของผูลงทุนสถาบัน และคําแนะนําของเพื่อน

รวมงานหรืออีกนัยหนึ่งเพื่อนผูลงทุนที่อยูในหองคาเดียวกันและยังซื้อหุนตามขาวลือวาผูลงทุนราย

ใหญซื้อหุนดวย 

 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกันของผูจัดการกองทุน  (Herding Behavior) 

พบวามีความแตกตางจากพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอยในการซื้อขายหุนตามคําแนะนําของ

เจาหนาที่การตลาด ขาวลือ ผูลงทุนรายใหญ หรือตามเพื่อนผูลงทุนในหองคาหลักทรัพย เนื่องจาก

การซื้อขายหุนตามกันของผูจัดการกองทุนเปนการซื้อขายหุนที่มีเหตุผลรองรับและเปนการซ้ือขาย

โดยมีปจจัยพื้นฐานและนโยบายการลงทุนรองรับ การซื้อขายจึงอาจเปนการซื้อขายตามกันเพียง

เพื่อมิใหรูสึกผิดหรือเสียหนาที่ติดตามขาวไมทันทําใหไมสามารถซ้ือหุนที่ทํากําไรได เมื่อวิเคราะห

เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกันของผูจัดการกองทุนในตางประเทศพบวา งานวิจัย

ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายตามกันของกองทุนเร่ิมในป ค.ศ.1990 Scharfstein and Stein (1990)  

พบวาผูจัดการกองทุนมีพฤติกรรมซื้อขายหุนตามกันเพื่อรักษาช่ือเสียงของตน Maug and Naik 

(1996) ไดทําการวิจัยโดยสรางแบบจําลองคลายกับของ Bannerjee (1992) แตเพิ่มในเร่ืองของ

คาตอบแทนที่ผูจัดการกองทุนจะไดรับจะข้ึนกับผลตอบแทนของกองทุนที่ตนรับผิดชอบ พบวา

ผูจัดการกองทุนจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูจัดการกองทุนอ่ืน เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของ

ผูจัดการกองทุน จากผลการศึกษา จะเห็นไดวาการที่ผูจัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนตามผูจัดการ

กองทุนอ่ืนอาจเนื่องมาจากความตองการหลีกเล่ียงความเสี่ยงในการลงทุน กลัวเสียหนาหรือกลัว

การถูกกลาวหาวาไมฉลาดในการเลือกลงทุนเมื่อเทียบกับคนอ่ืน รวมถึงกังวลถึงผลกระทบตอ

ผลตอบแทนและความกาวหนาในงานของตน พฤติกรรมเชนนี้อาจสงผลตอเสถียรภาพของราคา

หลักทรัพย อยางไรก็ตาม Lakonishok, Shleifer and Vishny (1994) พบวาพฤติกรรมการซื้อขาย

หุนตามกัน อาจไมสงผลกระทบตอเสถียรภาพราคาหลักทรัพยหากการตัดสินใจนั้นเปนการ
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ตัดสินใจตามกันบนขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพย นอกจากนี้ การซื้อขายในลักษณะตามกันยังจะ

ชวยใหราคาของหลักทรัพยปรับเขาสูระดับที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วอีกดวย 

 ในทางตรงกันขามการที่ผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญกับปจจัยดานสังคม โดยมุงเนน

พึ่งพาความคิดเห็นของเจาหนาที่การตลาด และแหลงขอมูลที่ไมไดผานการกล่ันกรองขอมูลที่ถูกตอง 

ไมไดมีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยผูที่ผานการรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูลงทุนอาจไดรับ

ความเสี่ยงจากการรับขอมูลที่ผิดพลาดและสงผลตอการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดดวย 

สมมติฐานที ่12  การตัดสินใจลงทนุโดยใชปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ความผันผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทนุ 

ตารางที่ 6.24  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจลงทุนโดยใชปจจัยดานสังคมมีความ 

สัมพันธเชงิบวกตอความผนัผวนของผลตอบแทนที่ไดรับจากกลุมสินทรัพยที่ลงทนุ  

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย ปจจัยดานสังคม 

คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. คาสถิติ

เพียรสัน 

Sig. 

1. ซือ้ขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว .170 .193 -.051 .301 

2. ซือ้ขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน .160 .222 .074 .130 

3. ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน .119 .363 .003 .949 

4. ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ .152 .246 .053 .285 

5. ซือ้ขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย .184 .160 .056 .255 

6. ซือ้ขายหุนตามขาวลือในเวปไซด .104 .429 .075 .127 

7. ซือ้ขายหุนตามคําแนะนําในเวปไซด -.089 .501 .032 .509 

8. ซือ้ขายหุนตามขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซื้อขายหุน .033 .805 .050 .311 

9. ซือ้หรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท .043 .744 -.050 .310 

10. ซือ้ขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีการตลาด .052 .692  .131(*) .008 

 
จากตารางที่  6.24  พบวา การตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด  

มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ผูลงทุนรายยอยไดรับจากการลงทุนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก หมายความวาผูลงทุนราย
ยอยที่ตัดสินใจลงทุนโดยซื้อขายหุนตามคําแนะนําของตลาดในชวงที่ตลาดขาข้ึน จะสงผลใหไดรับ
ผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนของตลาดในอัตราที่สูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด 
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 ผลจากการศึกษาอาจแสดงไดวาการซ้ือขายหุนตามเจาหนาที่การตลาดสามารถสราง
ผลตอบแทนใหกับผูลงทุนรายยอยไดในอัตราท่ีสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับตัวสูงข้ึนของ
ดัชนีราคาหลักทรัพยอาจเนื่องมาจากสภาวะตลาดในชวงเวลาที่สัมภาษณเปนชวงตลาดขาข้ึน 
การเลือกซ้ือหุนอาจไมมีความจําเปนที่จะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เพียงแคคําแนะนําใหซื้อหรือขายหุนที่กําลังปรับตัวสูงข้ึนก็สามารถสรางผลตอบแทน
ใหกับผูลงทุนไดอยางรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามหากเลือกใชปจจัยนี้แตเพียงปจจัยเดียวอาจ
สงผลใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนในสัดสวนที่สูงกวาการลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพยก็เปนได 
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ตารางที่ 6.25  ประเภทการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุนรายยอย  จําแนกตามคาเบตา 

 
 สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

ประเภทการลงทุน 
0-0.249 0.25-0.499 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0 1.01-1.25 1.251-1.50 1.51-1.75 ไมตอบ รวม 

Growth Stock 1 (0.2) 1 (0.2) 14 (3.3) 28 (6.7) 1 (0.2) 55 (13.2) 50 (12.0) 6 (1.44) - 156 (37.5) 

Defensive Stock  0 (0) 2 (0.5) 3 (0.7) 6 (1.4) 0 (0) 17 (4.1) 16 (3.8) 5 (1.2) - 49 (11.8) 

Speculative Stock 1 (0.2) 0 (0) 5 (1.2) 9 (2.2) 0 (0) 27 (6.5) 8 (1.9) 4 (1.0) - 54 (13.0) 

Blueship Stock 0 (0) 0 (0) 1 (0.2) 2 (0.5) 0 (0) 4 (1.0) 6 (1.4) 1 (0.2) - 14 (3.4) 

Cyclical Stock 0 (0) 1 (0.2) 5 (1.2) 8 (1.9) 0 (0) 13 (3.1) 6 (1.4) 0 (0) - 33 (7.9) 

Income Stock 0 (0) 0 (0) 5 (1.2) 17 (4.1) 0 (0) 42 (10.1) 35 (8.4) 6 (1.4) - 105 (25.2) 

SET50 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0.2) 0 (0) 0 (0) - 1 (0.2) 

Turn Around Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 1 (0.2) 

ไมตอบ - - - - - - - - 3 3 (0.7) 

รวม 2 (0.5) 4 (1.0)  33 (7.9) 71 (17.1)  1 (0.2) 159 (38.2) 121 (29.1) 22 (5.3) 3 (0.7) 416(100.0) 
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ตารางที่ 6.26  ประเภทการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุนสถาบัน  จําแนกตามคาเบตา 

 
สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

ประเภทการลงทุน 
0-0.249 0.25-0.499 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0 1.01-1.25 1.251-1.50 1.51-1.75 รวม 

Growth Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 0 (0) 21 (35.0) 3 (5.0) 8 (13.3) 33 (55.0) 

Defensive Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (6.7) 2 (3.3) 0 (0) 6 (10.0) 

Speculative Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Blueship Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 0 (0) 1 (1.7) 1 (1.7) 0 (0) 3 (5.0) 

Cyclical Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 

Income Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (18.3) 5 (8.3) 0 (0) 16 (26.7) 

Value Stock 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 

รวม 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3.3) 0 (0) 39 (65.0) 11 (18.3) 8 (13.3) 60 (100.0) 
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6.3.4  วิเคราะหเปรียบเทียบกลยุทธที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 
6.3.4.1  ประเภทการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกตามคาเบตา 

จากตารางที่ 6.25 และตารางที่ 6.26 พบวาผูลงทุนรายยอยเลือกลงทุนในหุน

ประเภท Growth Stock มากที่สุด จํานวน 156 ราย คิดเปนรอยละ 37.5 ของผูลงทุนรายยอยที่

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยรอยละ 67 ถือครองหุน ที่ไดรับผลตอบแทนสูงกวาดัชนีราคา

หลักทรัพย หรืออีกนัยหนึ่งมีคาเฉล่ียของคาเบตาที่ไดจากกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนในวันที่ตอบ

แบบสอบถาม โดยอางอิงจากภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ซึ่งเปนเศรษฐกิจขาข้ึน สงผลให

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับสูงกวาเมื่อเทียบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย รองลงมาคือลงทุนใน

หุนที่ไดรับเงินปนผล และไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาดหลักทรัพย รอยละ 73.0 ของผูลงทุนที่

เลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภทนี้ และยังพบวาผูลงทุนรายยอยเลือกลงทุนในหุนประเภทเก็งกาํไร

เปนลําดับที่ 3  จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 13.0 ไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาดหลักทรัพย รอยละ 

73.0 ของผูลงทุนที่เลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภทนี้ เชนเดียวกับผูลงทุนที่เลือกลงทุนหุนปนผล 

อยางไรก็ดี เนื่องจากสภาพตลาดในขณะที่ผูลงทุนรายยอยตอบแบบสอบถามเปนชวงตลาดขาข้ึน 

(Bull Market) การตัดสินใจลงทุนในหุนประเภทเก็งกําไรสามารถสรางผลตอบแทนที่สูงกวาตลาด

หลักทรัพยใหกับผูลงทุนได  

จากผลการศึกษายังพบวา ยังคงมีผูลงทุนสูงถึงรอยละ 27 ของผูลงทุนรายยอย

ทั้งหมด ที่เลือกลงทุนในหุนประเภทเก็งกําไร ไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาตลาดหลักทรัพยแมวาจะ

เปนชวงเวลาที่ตลาดหลักทรัพยเปนชวงตลาดขาข้ึน และการที่มีผูลงทุนประเภทเก็งกําไรสูงเปน

ลําดับ 3 ของผูตอบแบบสอบถาม เปนนัยยะที่แสดงใหเห็นวาหากผูลงทุนยังคงมีพฤติกรรมการ

ลงทุนในหุนประเภทเก็งกําไรในอนาคตหรืออีกนัยหนึ่งลงทุนในหุนเก็งกําไรในขณะที่ดัชนีราคา

หลักทรัพยมีแนวโนมที่จะลดลงนาจะสงผลใหผูลงทุนตองรับผลขาดทุนจากการลงทุนในอัตราที่สูง

เมื่อเทียบกับดัชนีราคาตลาดก็เปนได  

ผูลงทุนสถาบันเลือกลงทุนในหุน Growth Stock เปนลําดับแรกเชนเดียวกับผูลงทุน

รายยอย โดยมีผูจัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยประเภทนี้ไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาดสูงถึง

รอยละ 97 ของผูลงทุนทั้งหมด รองลงมาผูจัดการกองทุนเลือกลงทุนในหุนปนผล และไมมีการ

ลงทุนในหุนประเภทเก็งกําไร จะเห็นไดวาผูจัดการกองทุนมีลักษณะเปนผูลงทุนระยะยาว เลือก

ลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานรองรับ จึงมีความเสี่ยงในการรับความผันผวนของการข้ึนลงของราคา

หุนตํ่ากวาเม่ือเทียบกับผูลงทุนรายยอยที่สวนหนึ่งยังคงเลือกลงทุนในหุนเก็งกําไร 
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ตารางที่ 6.27  กลยทุธการซ้ือหลักทรัพยของผูลงทุนรายยอย  จําแนกตามคาเบตา 

 
สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

กลยุทธในการซื้อหุน 0-

0.249 

0.25-0.499 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0 1.01-1.25 1.251-1.50 1.51-1.75 รวม  

1. ซ้ือเมื่อราคาตํ่ากวาพื้นฐาน 1 (0.2) 1 (0.2) 19 (4.6) 33 (7.9) 0 (0) 60 (14.4) 47 (11.3) 11 (2.6) 172 (41.3) 

2. ซ้ือหุนทีม่ีสภาพคลองในการซื้อขาย 0 (0) 2 (0.5) 8 (1.9) 19 (4.6) 0 (0) 48 (11.5) 38 (9.1) 7 (1.7) 122 (29.3) 

3. เลือกซื้อหุนทีม่ปีจจัยพืน้ฐานดี 0(0) 0(0) 1 (0.2) 6 (1.4) 1 (0.2) 20 (4.8) 10 (2.4) 2 (0.5) 40 (9.6) 

4. ซ้ือหุนทีไ่ดรบัความนิยมในขณะนัน้ 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 2 (0.5) 0(0) 0(0) 3 (0.7) 

5. ซ้ือหุนทีม่ีขาวลือวารายใหญซ้ือ 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 

6. ซ้ือเมื่อผูลงทนุสถาบันซื้อสุทธิ 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 2 (0.5) 2 (0.5) 1(0.2) 6 (1.4) 

7. ซ้ือเมื่อผูลงทนุตางประเทศซื้อสุทธ ิ 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 1 (0.2) 0(0) 2 (0.5) 

8. ซ้ือหุนตามขาวลือในหองคา 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 

9. ซ้ือหุนตามขาวลือในเว็บไซด 0(0) 0(0) 1 (0.2) 3 (0.7) 0(0) 7 (1.7) 3 (0.7) 0(0) 14 (3.4) 

10. ซ้ือหุนเมื่อดัชนีตลาดหลักทรพัยไทยสูงข้ึน 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 2 (0.5) 1 (0.2) 0(0) 4 (1.2) 

11. ซ้ือหุนเมื่อดัชนีตลาดตางประเทศสูงข้ึน 0(0) 1 (0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 

12. ซ้ือหุนเมื่อการเมืองขาดเสถียรภาพ 0(0) 0(0) 2 (0.5) 2 (0.5) 0(0) 7 (1.7) 1 (0.2) 1 (0.2) 13 (3.1) 

13. ซ้ือตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 0(0) 0(0) 0(0) 5 (1.2) 0(0) 13 (3.1) 12 (2.9) 0(0) 30 (7.2) 

14. อ่ืนๆ (กราฟสวย ตามเพื่อน แนวโนมตลาด) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 5 (1.2) 2 (0.5) 0(0) 7 (1.7) 

รวม 1 (0.2) 4 (1.0) 32 (7.7) 71 (17.1) 1 (0.2) 168 (40.4) 117 (28.1) 22 (5.3) 416 (100) 
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ตารางที่ 6.28  กลยุทธการซื้อหลักทรัพยของผูลงทุนสถาบัน  จําแนกตามคาเบตา 

 
สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

ปจจัยเชิงปริมาณ 
0-0.249 0.25-0.499 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0   1.01-1.25  1.251-1.50  1.51-1.75  รวม 

1. ซื้อเมื่อราคาต่ํากวาพื้นฐาน  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (1.7)  0 (0)  16 (26.7)  13 (21.7)  0 (0)  30 (50.0) 

2. ซื้อหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (1.7)  0 (0)  21 (35.0)  5 (8.3)  0 (0)  27 (45.0) 

3. ซื้อหุนตามขาวลือในเว็บไซด  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (1.7)  0 (0)  0 (0)  1 (1.7) 

4. ซื้อตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (1.7)  1 (1.7)  0 (0)  2 (3.3) 

รวม 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (3.3)  0 (0)  39 (65.0)  19 (31.7)  0 (0)  60 (100) 
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ตารางที่ 6.29  กลยุทธการขายหลักทรัพยของผูลงทุนรายยอย  จําแนกตามคาเบตา 

 
สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

ปจจัยเชิงปริมาณ 
0-0.249 0.25-0.499 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0  1.01-1.25  1.251-1.50  1.51-1.75  รวม 

1. ขายเมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้นเกินมูลคา  0 (0)  0 (0)  13 (3.1)  32 (7.7)  0 (0)  66 (15.9)  50 (12.0)  11 (2.6)  172 (41.3) 

2. ขายเมื่อราคาเริ่มลดต่ําลง  1 (0.2)  1 (0.2)  1 (0.2)  1 (0.2)  0 (0)  14 (3.4)  9 (2.2)  1 (0.2)  28 (6.7) 

3. ขายเมื่อมีกําไรประมาณ 10-20 %   1 (0.2)  1 (0.2)  8 (1.9)  18 (4.4)  0 (0)  43 (10.3)  35 (8.4) 6 (1.4)   112 (26.9) 

4. ขายเมื่อกิจการมีกําไรลดลง  0 (0)  0 (0)  2 (0.5)  1 (0.2)  0 (0)  3 (0.7)  0 (0)  2 (0.5)  8 (1.9) 

5. ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน  0 (0)  1 (0.2)  1 (0.2)  3 (0.7)  0 (0)  7 (1.7)  9 (2.2)  1 (0.2)  22 (5.3) 

6. ขายเมื่อพบวามีหุนตัวอื่นนาสนใจกวา  0 (0)  1 (0.2)  2 (0.5)  5 (1.2)  0 (0)  5 (1.2)  1 (0.2)  0 (0)  14 (3.4) 

7. ขายหุนเมื่อรูวาคิดผิดหรือคาดการณผิด  0 (0)  0 (0)  0 (0)  7 (1.7)  0 (0)  6 (1.4)  2 (0.5)  1 (0.2)  16 (3.8) 

8. ขายหุนตามขาวลือในหองคา  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  0 (0)  0 (0)  1 (0.2) 

9. ขายเมื่อผูลงทุนสถาบันขายสุทธิ  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  1 (0.2)  0 (0)  0 (0)  2 (0.5) 

10. ขายเมื่อผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิ  0 (0)  0 (0)  2 (0.5)  3 (0.7)  0 (0)  5 (1.2)  5 (1.2)  1 (0.2)  16 (3.8) 

11. ขายเมื่อดัชนีตางประเทศปรับตัวสูงขึ้น 0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (0.2) 

12. ขายเมื่อดัชนีตางประเทศปรับตัวลดลง  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  0 (0)  4 (1.0)  3 (0.7)  0 (0)  8 (1.9) 

13. ขายหุนตามขาวลือในเวปไซด  0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (0.2) 

14. เจาหนาที่การตลาดแนะนําใหขาย  0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  0 (0)  0 (0)  4 (1.0)  2 (0.5)  0 (0)  7 (1.7) 

15. อ่ืนๆ (เมื่อมีกําไร ตองใชเงิน แนวตาน)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (0.5)  0 (0)  6 (1.4)  0 (0)  0 (0)  8 (1.9) 

รวม 2 (0.5)  4 (1.0)  32 (7.7)  73 (17.5)  1 (0.2)  165 (39.7)  116 (27.4)  23 (5.5)  416 (100.0) 
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ตารางที่ 6.30  กลยทุธการขายหลักทรัพยของผูลงทุนสถาบัน  จําแนกตามคาเบตา 

 
สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

ปจจัยเชิงปริมาณ 
0-0.249 0.25-0.499 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0 1.01-1.25 1.251-1.50 1.51-1.75 รวม 

1. ขายเม่ือราคาหุนเพิม่ข้ึนเกินมูลคา 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3.3) 0 (0) 29 (48.3) 16 (26.7) 0 (0) 47 (78.3) 

2. ขายเม่ือราคาเริ่มลดตํ่าลง 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 2 (3.4) 0 (0) 3 (5.0) 

3. ขายเมื่อมีกําไรประมาณ 10-20 %  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 

4. ขายเมื่อปจจัยพืน้ฐานของหุนเปล่ียน 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (13.3) 1 (1.7) 0 (0) 9 (15.0) 

5. ขายเม่ือพบวามหีุนตัวอ่ืนนาสนใจ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (5.0) 0 (0) 0 (0) 3 (5.0) 

6. ขายหุนเมื่อรูวาคิดผิด คาดการณผิด 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(1.7) 0 (0) 0 (0) 1 (1.7) 

รวม 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3.3) 0 (0) 43 (71.7) 20 0 (0) 64 (100) 260 
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6.3.5  กลยุทธการซ้ือและการขายหลักทรัพยจาํแนกตามคาเบตา 

จากตารางที่ 6.27 - 6.30 แสดงถึงกลยุทธในการซื้อและกลยุทธในการขายหุนของผูลงทุน

รายยอยและผูลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาเฉพาะกลยุทธในการซื้อหุนและกลยุทธในการขายหุนทีผู่

ลงทุนเลือกเปนลําดับแรก  

6.3.5.1  กลยทุธในการซื้อหุน 

            ผูลงทุนรายยอยจะใหความสําคัญกับการซ้ือหุนเมื่อหุนนั้นราคาตํ่ากวาพื้นฐาน

จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.3 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด รองลงมาซื้อหุนที่มีสภาพคลอง

ในการซื้อขาย 122 คน คิดเปนรอยละ 29.3 เลือกซ้ือหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีจํานวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 9.6 และซ้ือหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 30 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ของผูลงทุน

รายยอย นอกจากนี้ ยังมีผูลงทุนรายยอยที่ซื้อตามขาวลือในเว็บไซด 14 คน คิดเปนรอยละ 3.4 

ของผูลงทุนรายยอย และซื้อหุนตามขาวลือในหองคา 1 คน เมื่อพิจารณาคาเบตาเฉล่ียของกลุม

หลักทรัพยที่ผูลงทุนรายยอยไดรับพบวา จํานวนของผูลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาด(คา

เบตาเฉล่ียมากกวา 1) รอยละ 68.6 ของผูลงทุนที่เลือกซ้ือหุนเมื่อหุนนั้นราคาตํ่ากวาพื้นฐาน 

ในขณะที่ผูลงทุนที่เลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองสูง มีจํานวนของผูลงทุนไดรับผลตอบแทนสูง

กวาตลาด (คาเบตาเฉล่ียมากกวากวา 1) สูงถึงรอยละ 80 ของผูลงทุนที่เลือกซื้อหุน นอกจากนี้ เมื่อ

พิจารณาถึงผูลงทุนที่เลือกซ้ือหุนตามขาวลือในเว็บไซด ไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาดรอยละ 71.4 

และในขณะที่ตลาดเปนขาข้ึนยังปรากฎวามีผูลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาตลาดรอยละ 29.6 

ผูลงทุนสถาบันเลือกลงทุนในหุนที่มีราคาตํ่ากวาพื้นฐาน รอยละ 50.0 ซื้อหุนที่มี

สภาพคลองในการซ้ือขาย รอยละ 45.0 และมีผูจัดการกองทุนที่ ซื้อหุนตามคําแนะนําของ

เจาหนาที่การตลาด จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 และ ซื้อหุนตามขาวลือในเว็บไซดเพียง 1 

ราย คิดเปนรอยละ 1.7 เมื่อพิจารณาคาเบตาเฉล่ียจะอยูระหวาง 1.01-1.25 เมื่อเทียบกับผูลงทุน

รายยอยแลวจะเห็นวากลยุทธในการซื้อหุนของผูจัดการกองทุนจะสงผลใหผูจัดการกองทุนไดรับ

ผลตอบแทนท่ีมีความผันผวนเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหลักทรัพยนอยกวาผูลงทุนรายยอยหรืออีกนัย

ยะหนึ่งกลยุทธในการซื้อหุนที่ผูจัดการกองทุนเลือกใชในชวงที่ภาวะตลาดเปนชวงขาข้ึนสงผลให

ผูจัดการกองทุนไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกวาและมีความผันผวนนอยกวาผลตอบแทนและความ

ผันผวนของผลตอบแทนท่ีผูลงทุนไดรับ 

6.3.5.2  กลยทุธในการขายหุน 

 ผูลงทุนรายยอยจะใหความสําคัญกับการขายหุนเมื่อหุนนั้นราคาเพ่ิมข้ึนเกินมูลคา

จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.3 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด รองลงมาขายหุนเมื่อมีกําไร
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ประมาณ 10-20% จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 26.9 ขายหุนเมื่อราคาเร่ิมลดลงจํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 6.7 และขายหุนเมื่อผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.8 

ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีผูลงทุนรายยอยที่ขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่

การตลาด 7 คน คิดเปนรอยละ 1.7 และขายตามขาวลือในเว็บไซด 1 คน คิดเปนรอยละ 0.2 เมื่อ

พิจารณาคาเบตาเฉล่ียของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนรายยอยไดรับพบวา จํานวนของผูลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาตลาด (คาเบตาเฉล่ียมากกวากวา 1) รอยละ 73.8 ของผูลงทุนที่เลือกขายหุน

เมื่อราคาหุนเพิ่มข้ึนเกินมูลคา ในขณะที่ผูลงทุนที่เลือกขายหุนเมื่อมีกําไรประมาณรอยละ 10-20 มี

จํานวนของผูลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาด (คาเบตาเฉล่ียมากกวากวา 1) สูงถึงรอยละ 

75 ของผูลงทุนที่เลือกขายหุนดวยวิธีเดียวกัน  

ผูลงทุนสถาบันเลือกขายหุนเมื่อราคาหุนเพิ่มเกินมูลคาจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 

78.3 ของผูจัดการกองทุน มีจํานวนของผูลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนสูงกวาตลาด (คาเบตาเฉลี่ย

มากกวากวา 1) สูงถึงรอยละ 95.7 ของผูลงทุนที่เลือกขายหุนดวยวิธีเดียวกัน  รองลงมาขายหุน

เมื่อปจจัยพื้นฐานเปล่ียน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ไมปรากฏวาผูจัดการกองทุนมีพฤติกรรม

การขายหุนตามขาวลือหรือขายหุนตามผูลงทุนรายใหญ สถาบันหรือตางประเทศแตอยางใด 

 

6.4  การวิเคราะหความสอดคลองของผลการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวของกับผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน  

  
6.4.1  ผลการศึกษากับการลงทุนแบบ Top Down Analysis 
ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนสถาบันไทย สถาบันตางประเทศ และผูลงทุนรายใหญใช

ปจจัยมหภาคเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน โดยจะใหความสําคัญกับ

ขอมูลปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองกอนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยผูลงทุนตางประเทศจะ

ใหความสําคัญกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกอน แลวจึงพิจารณาสภาวะอุตสาหกรรม 

ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนรายใหญใหความสําคัญกับดัชนีราคาหลักทรัพย สภาวะ

อุตสาหกรรม แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพิจารณาวา

ในชวงระยะเวลานั้น มีธุรกิจหรือกลุมหลักทรัพยใดที่ไมไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ปจจัยมหภาคดานสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองบาง เมื่อพบวามีธุรกิจใดไมไดรับผลกระทบ

หรือไดรับผลกระทบในเชิงบวกจากปจจัยมหภาคก็จะเลือกลงทุนในกลุมธุรกิจนั้น และพิจารณา

เลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยประเมินมูลคาของหลักทรัพยนั้นกอนตัดสินใจลงทุน สอดคลองกับ

การลงทุนแบบ Top Down Analysis ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารการลงทุนที่ปลอดภัยสามารถลด
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ความเส่ียงในการลงทุนไดเปนการผสมผสานระหวางทฤษฎี CAPM และ APT หรืออีกนัยหนึ่งการ

วิเคราะหปจจัยมหภาคสูจุลภาค ในทางตรงกันขาม ผลการศึกษาพบวา  ผูลงทุนรายยอยให

ความสําคัญกับปจจัยมหภาคดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจคอนขางนอยแตใหความสําคัญกับ

เสถียรภาพของรัฐบาลไทยและภาวะอุตสาหกรรม และใหความสําคัญกับการประเมินมูลคา

หลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุนคอนขางนอย โดยใหความสําคัญกับราคาหุนและสภาพคลอง

ของหุนที่เลือกลงทุน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอยไทยไมสอดคลอง

กับการลงทุนแบบ Top Down Analysis 
 

6.4.2  ผลการศึกษากับ Life Cycle Theory 
 

ตารางที่ 6.31  อายุของผูลงทนุจําแนกตามคาเตาเฉล่ีย 
 

 

เมื่อพิจารณาอายุของผูลงทุนพบวาผูลงทุนที่มีอายุมากจะรับความเสี่ยงในการลงทุนได

นอยลงโดยพิจารณาจากการกระจายของคาเบตาเฉล่ียของหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุน โดย

จากผลการวิจัยผูลงทุนที่มีอายุตํ่ากวา 25 ป จะมีการกระจายของคาเบตาตํ่ากวาผูลงทุนที่อายุ

ต้ังแต 26-55 ป กรณีนี้อาจไมสอดคลองกับทฤษฎีเนื่องจากผูลงทุนที่อายุนอยกวา 25 ปจาก

งานวิจัยนี้เปนผูลงทุนที่เลือกลงทุนในลักษณะของ Value Investor วิเคราะหปจจัยพื้นฐานและ

ประเมินมูลคาหุนกอนตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนที่อายุระหวาง26-55 ปมีการกระจายของคา

เบตาเฉล่ียของหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุน ต้ังแต 0.00-1.75 โดยกระจายในทุกคาเบตาแสดง

วามีความเสี่ยงในการลงทุนสูงสอดคลองกับทฤษฎีที่พัฒนาโดย Franco Modigliani Albert Ando 

สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 
    อายุ 

0-0.249 0.25-0.49 0.5-0.749 0.75-0.999 1.0 1.01-1.25 1.251-1.50 1.51-1.75 รวม 

1. ตํ่ากวา 25 ป  0  (0)  0  (0)  0  (0)  4  (1.0)  0  (0)  13  (3.1)  7  (1.7)  2 (0.5)  26  (6.3)  

2. 26-35 ป  0  (0)  2  (0.5)  14 (3.4)  20  (4.8)  0  (0)  47  (11.3)  34  (8.2)  8  (1.9)  125 (30.0)  

3. 36-45 ป  2  (0.5)  1 (0.2)  12  (2.9) 26  (6.3) 1  (0.2) 45  (10.8) 46 ( 11.1)  6  (1.4)  139 (33.4)  

4. 46-55 ป  0  (0)  0  (0)  3  (0.7)  13  (3.1)  0  (0)  33  (7.9)  20 (4.8)  3  (0.7)  72  (17.3)  

5. 56-65 ป  0  (0)  1  (0.2)  3  (0.7)  3  (0.7)  0  (0)  19  (4.6)  11 (2.6)  3  (0.7)  40  (9.6)  

6. มากกวา65ป  0  (0)  0  (0)  1 (0.2)  5  (1.2)  0  (0)  5  (01.2  3  (0.7)  0  (0)  14  (3.4)  
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และ Richard Brumberg ทฤษฎี  Life  Cycle  Model  ที่วิเคราะหผูลงทุนจากชวงอายุ (Life Cycle) ที่

กลาววาผูลงทุนที่อายุสูงข้ึนจะรับความเส่ียงในการลงทุนไดนอยลง  สอดคลองกับทฤษฎีที่พัฒนา

โดย Franco Modigliani Albert Ando และ Richard Brumberg ทฤษฎี Life  Cycle  Model  โดย

พบวา ผูลงทุนอายุตํ่ากวา 25 ป ตองการกําไรสวนตางในการลงทุนรอยละ 80 ของกลุมผูลงทุน

ในชวงอายุเดียวกัน ในขณะที่ผูลงทุนอายุ 46-55 ป และ 56-65 ป รอยละ 67 ของกลุมผูลงทุน

ในชวงอายุเดียวกัน  เทากัน ตองการกําไรสวนตางในการลงทุน  ในขณะที่ผูลงทุนที่มีอายุมากกวา 

65 ปตองการกําไรสวนตางจากการลงทุนเพียงรอยละ 42 เม่ือเทียบกับผูลงทุนในชวงอายุเดียวกัน 

เพื่อยืนยันทฤษฎี Life Cycle Model ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบอายุของผูลงทุนกับความถี่ในการ

ซื้อขายหุนพบวา ผูลงทุนอายุ 26 ปถึง 45 ป หรือผูลงทุนที่อยูในชวงวัยทํางานจะซ้ือขายหุนทุกวัน 

(Day Trade) จํานวน 30  คน หรือคิดเปนรอยละ 7.2 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด ในขณะที่ผู

ลงทุนในชวงอายุเดียวกันซ้ือขายหุนในระยะส้ันหรือซ้ือขายภายใน 1 สัปดาหสูงถึง 129 คน หรือคิด

เปนรอยละ 31.0 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด  

ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบความถี่ในการซื้อขายหุนในชวงอายุเดียวกันจะพบวาเมื่อผูลงทนุ

มีอายุสูงข้ึนจะมีความถี่ในการซื้อขายหุนลดลงและถือครองหุนในระยะยาวมากข้ึน โดยเม่ือ

เปรียบเทียบผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 26-35 ปจะมีจํานวนของผูลงทุนระยะส้ันหรือซื้อขายหุนทุก

สัปดาหจํานวน 65 ราย และผูลงทุนระยะปานกลาง หรือซื้อขายหุนในระหวาง 1 เดือนถึง 6 เดือน 

จํานวน 45 ราย หรือ 65 ตอ 45 ราย ในขณะที่สัดสวนของการถือครองหุนจะสูงข้ึนเมื่ออายุของผู

ลงทุนสูงข้ึน ดังนี้  ผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 36-45 ป จะมีสัดสวนการซื้อขายหุนระยะส้ันตอระยะ

ยาวเปน 64 ราย ตอ 53 ราย ผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 46-55 ป จะมีสัดสวนการซื้อขายหุนระยะส้ัน

ตอระยะยาวเปน 34 ราย ตอ 27 ราย และ ผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 56-65 ป จะมีสัดสวนการซื้อ

ขายหุนระยะส้ันตอระยะยาวเปน 19 ราย ตอ 15 ราย สอดคลองกับทฤษฎี Life Cycle Model 

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษายังพบวาผูลงทุนที่มีอายุสูงกวา 65 ป กลับมีพฤติกรรมในการซื้อ

ขายหุนในระยะส้ันสูงข้ึน โดยมีสัดสวนการซื้อขายหุนระยะส้ันตอระยะยาวเปน 8 ราย ตอ 4 ราย 

ผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับทฤษฎี Life Cycle Model สาเหตุอาจเนื่องจากผูลงทุนกลุมนี้เปน

กลุมผูลงทุนที่เกษียณอายุแลวและซ้ือขายหลักทรัพยในหองคาหลักทรัพยจึงมีพฤติกรรมซื้อขาย

ตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดและตามกลุมเพื่อนที่ลงทุนดวยกัน ซึ่งจากการสังเกตการณ

พฤติกรรมในหองคาหลักทรัพยก็พบพฤติกรรมดังกลาว โดยสภาพในหองคาพบวาผูลงทุนรายยอย

มีการตะโกนใหขอมูลกันโดยเฉพาะในชวงที่หุนมีการปรับตัวสูงข้ึน “ ป.ต.ท. ซื้อตอนนี้เลย Volume 

กําลังมา ฝร่ังเขาแน” อยางไรก็ตาม ในขณะที่ทําการสัมภาษณนั้นเปนชวงเวลาที่หลักทรัพยขนาดใหญ 
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อาทิ หุนในกลุมพลังงานกําลังปรับตัวสูงข้ึน การซ้ือขายในหองคาจึงเปนการซ้ือขายหุนขนาดใหญ

ที่มีปจจัยพื้นฐานรองรับ แตหากเปนในชวงที่ตลาดมีความผันผวนเชื่อไดวาผูลงทุนกลุมนี้จะเปนผู

ลงทุนที่ไดรับความเส่ียงในการลงทุนที่สูงเมื่อเทียบกับผูลงทุนที่ใชปจจัยพื้นฐานหรือปจจัยเชิง

เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน 

 
6.4.3  ผลการศึกษากับ Twoways Model 

 

ตารางที่ 6.32  อาชพีของผูลงทนุจําแนกตามคาเบตาเฉล่ีย 

 
สัดสวนของผูลงทุนรายยอยจําแนกตามคาเบตา จํานวนคน (รอยละ) 

อาชีพ  
0-0.249  0.25-0.499  0.5-0.749  0.75-0.99  1.0  1.01-1.25  1.251-1.50  1.51-1.75  รวม  

1. ขาราชการ  0 (0)  0 (0)  2 (0.5)  2 (0.5)  0 (0)  3 (0.7)  4 (1.0)  1 (0.2)   12 (2.9)  

2. บริษัทเอกชน  2 (0.5)  2 (0.5)  23 (5.5)  39 (9.4)  1 (0.2)  94 (22.6)  80 (19.2)  15 (3.6)  256 (61.5)  

3. เจาของกิจการ  0 (0)  2 (0.5)  1 (0.2)  10 (2.4)  0 (0)  25 (6.0)  13 (3.1)  4 (1.0)  55 (13.2)  

3. นักศึกษา  0 (0)  0 (0)  1 (0.2)  0 (0)  0 (0)  5 (1.2)  0 (0)  0 (0)  6 (1.4)  

4. เกษียณอายุ  0  (0)  0 (0)  1 (0.2)  3 (0.7)  0 (0)  3 (1.7)  8 (1.9)  1 (0.2)  20 (4.8)  

5. นักลงทุน  0 (0)  0 (0)  4 (1.0)  13 (3.1)  0 (0)  19 (4.6)  13 (3.1)  1 (0.2)  50 (12.0)  

 

จากตารางที่ 6.32 พบวา Barniwall Twoways Model เปนตัวแบบที่ Marilyn MacGruder 

Barniwall ใชศึกษาพฤติกรรมของผูลงทุน (Myers, 2007) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ผูลงทุนแตละ

อาชีพจะยอมรับได Barniwall ใชวิธีการสํารวจสอบถามในลักษณะของการศึกษาภาคตัดขวาง ใช

เวลาถึง 13 ป โดยจําแนกการยอมรับความเส่ียงตามอาชีพในชวงเวลาเดียวกัน โดยแบงผูลงทุน

เปน 2 ประเภท ตามอาชีพ ดังนี้  1) Passive investor  หมายถึง ผูลงทุนที่คอนขางใชความระมัดระวัง

ในการลงทุน หลีกเล่ียงการลงทุนที่มีความเส่ียงสูง (Risk Averse) หรือยอมรับความเส่ียงไดตํ่ากวา 

(Lower Risk Tolerence) ผูลงทุนประเภทนี้สวนใหญจะมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญในการลงทุน

ตัดสินใจลงทุนแทน  2) Active investor หมายถึง ผูลงทุนที่ยอมรับความเส่ียงในระดับที่สูงข้ึนได

กลาไดกลาเสียหากการ ลงทุนนั้นใหผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ในการลงทุนจะตัดสินใจลงทุนดวยตัวเอง

เนื่องจากมีความมั่นใจในตัวเองสูง  

ผลการศึกษาพบวา ผูลงทุนที่มีลักษณะเปน Passive Investor ไดแก นักศึกษา เกษียณ 

ขาราชการ และผูลงทุนที่มีลักษณะเปน Active Ivestor บริษัทเอกชน นักลงทุน เจาของกิจการ มี

ขอแตกตางเพียงกลุมของนักศึกษาท่ีตามทฤษฎีระบุวามีลักษณะเปน Active Investor แตในผล
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วิจัยเปน Passive Investor เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้เปนกลุมผูลงทุนที่เปน Value Investor ลงทุน

โดยพิจารณาปจจัยพื้นฐานและประเมินมูลคาหุนกอนตัดสินใจลงทุน หรืออีกนัยยะหนึ่งเปนผูลงทนุ

ที่คอนขางใชความระมัดระวังในการลงทุน หลีกเล่ียงการลงทุนที่มีความเส่ียงสูง (Risk Averse) 
 

6.4.4  ผลการศึกษากับ Herding Behavior Theory 
 

ตารางที่ 6.33  ลําดับของปจจัยดานสังคมที่ผูจัดการกองทุนและผูลงทนุรายยอยใชในการ

ตัดสินใจลงทนุ 

 

ผูจัดการกองทุน ผูลงทุนรายยอย 

 1. ขอมูลการซ้ือขายของผูลงทุนตางประเทศ    1.ขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ 

  2. ซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน    2.ซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 

  3. ซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด    3.ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน 

  4. ใชขอมูลการซ้ือขายของผูลงทุนสถาบัน    4.ซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนในหองคา  

  5. ซื้อหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท    5.ซื้อขายหุนตามขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซื้อขายหุน 

  6.  ซื้อขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว    6.ซื้อขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย 

  7. ซื้อขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย    7.ซื้อขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซด  

  8. ซื้อขายหุนตามคําแนะนําในเว็บไซด     8.ซื้อหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท 

  9. ซื้อขายหุนตามขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซื้อขายหุน    9.ซื้อขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว  

  10.ซื้อขายหุนตามขาวลือในเว็บไซด     10.ซื้อขายหุนตามขาวลือในเว็บไซด  

 

ผลการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกัน 

สอดคลองกับทฤษฎี  Herding Behavior การซื้อขายหุนตามกัน  หมายถึง พฤติกรรมที่ผูลงทุนราย

หนึ่งตัดสินใจเลือกลงทุนโดยตัดสินใจเลียนแบบการตัดสินใจของผูลงทุนรายอ่ืนที่ลงทุนกอนหนา

ตนเอง โดยละเลยการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ตนมีอยู งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

การซื้อขายตามกันของกองทุน Scharfstein and Stein (1988) พบวาผูจัดการกองทุนมีพฤติกรรม

ซื้อขายหุนตามกันเพื่อรักษาช่ือเสียงของตน ตอมา Lakonishok, Sheifer and Vishny (1992) 

ศึกษาพฤติกรรมของกองทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวากองทุนจะมีพฤติกรรมซื้อขายหุนตาม

กันโดยเฉพาะในหุนที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากผูจัดการกองทุนมีแนวโนมที่จะตัดสินใจตามกองทุนอ่ืน

เนื่องจากตนมีขอมูลเกี่ยวกับหุนขนาดเล็กนอย  เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของผูจัดการกองทุนจาก
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งานวิจัย จะเห็นไดวาการที่ผูจัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนตามผูจัดการกองทุนอ่ืนอาจเนื่องมาจาก

ความตองการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการลงทุน กลัวเสียหนาหรือกลัวการถูกกลาวหาวาไมฉลาด

ในการเลือกลงทุนเม่ือเทียบกับคนอ่ืน รวมถึงกังวลถึงผลกระทบตอผลตอบแทนและความกาวหนา

ในงานของตน พฤติกรรมเชนนี้อาจสงผลตอเสถียรภาพของราคาหลักทรัพย อยางไรก็ตาม 

Lakonishok, Shleifer and Vishny (1994) พบวาพฤติกรรมการซื้อขายหุนตามกัน อาจไมสงผลกระทบ

ตอเสถียรภาพราคาหลักทรัพยหากการตัดสินใจนั้นเปนการตัดสินใจตามกันบนขอมูลพื้นฐานของ

หลักทรัพย นอกจากนี้ การซื้อขายในลักษณะตามกันยังจะชวยใหราคาของหลักทรัพยปรับเขาสู

ระดับที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วอีกดวย อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยยังพบวาผูลงทุนรายยอยมี

พฤติกรรมซ้ือขายตามผูลงทุนตางประเทศ เจาหนาที่การตลาด ผูลงทุนสถาบัน รวมถึงเพื่อนในหอง

คา พฤติกรรมเชนนี้อาจสงผลตอเสถียรภาพของราคาหลักทรัพยเนื่องจากการตัดสินใจนั้นมิไดเปน

การตัดสินใจตามกันบนขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพย จึงอาจสงผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย

และเปนการเพิ่มความเส่ียงในการลงทุนของผูลงทุนรายยอย 
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บทท่ี 7 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

ในบทนี้จะเปนการสรุปภาพรวมของการศึกษา ผลการศึกษา ความสอดคลองของผล

การศึกษากับวัตถุประสงคในการศึกษา ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอจํากัดในการศึกษา และ

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต  

 

7.1  ภาพรวมของการศึกษา 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อขายหุนของผูลงทุน โดยจําแนกประเภทของผู

ลงทุนเปน 4 กลุม ไดแก ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบันไทย และผูลงทุนสถาบัน

ตางประเทศ และนําเสนอผลการศึกษาเชิงประจักษนี้เปนขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหผู

กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเฉพาะในสวนของการ

พัฒนาคุณภาพ การขยายฐานผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งนําเสนอแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพื่อใหสามารถจัดสรรบริการดานธุรกิจหลักทรัพยที่

สอดคลองกับความตองการของผูลงทุนแตละประเภท ในสวนของผูลงทุนสามารถนําผลการศึกษา

ไปประยุกตในการเลือกใชปจจัยในการตัดสินใจลงทุน และกําหนดกลยุทธในการลงทุนเพื่อลด

ความเสี่ยงและสรางผลตอบแทนในการลงทุนใหสูงขึ้น  

 โดยในการศึกษาจะวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ

ลงทุนกับความผันผวนของผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนเมื่อ

เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย รวมถึงทดสอบความสอดคลองของผล

การศึกษากับแนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกและประวัติชีวิตของผูลงทุนใน

บริบทของผูลงทุนไทย 

การศึกษานี้เลือกที่จะใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณประกอบกัน สาเหตุที่ใช

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูลงทุนสวนใหญจะเปนใน

บริบทของตางประเทศ การศึกษาเชิงคุณภาพจึงเปนประโยชนในการพัฒนากรอบแนวคิดที่มีความ
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ชัดเจนสอดคลองกับพฤติกรรมของผูลงทุนไทยในปจจุบัน และประการสําคัญเปนประโยชนในการ

จัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่สุมจากกลุมประชากรตามระเบียบวิธีวิจัย

ตอไป สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพนี้ ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลกอนการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึก   (In Depth Interview) ผูลงทุนรายใหญที่ประสบความสําเร็จ

ในการลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมากแมวาจะมีประสบการณในการลงทุนนอย   ผู

ลงทุนรายใหญที่ที่มีประสบการณในการลงทุนมาเปนระยะเวลานานกวา 15 ป และประสบ

ความสําเร็จในการลงทุน ผูลงทุนรายยอยที่ลงทุนมาเปนระยะเวลานานกวา 15 ป แตยังไมประสบ

ความสําเร็จในการลงทุน ผูบริหารที่ดูแลรับผิดชอบบัญชีซ้ือขายของบริษัทหลักทรัพย เจาหนาที่

การตลาดระดับบริหารที่ดูแลรับผิดชอบบัญชีซ้ือขายของผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันไทย และ

ผูลงทุนสถาบันตางประเทศ และศึกษาประวัติชีวิตบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ  (Key Informants) ใน

การลงทุน โดยศึกษาประวัติชีวิตและประสบการณลงทุนของผูลงทุนไทยที่มีอิทธิพลในการชี้นํา

ตลาดที่เปนที่ยอมรับของผูลงทุนในตลาดทุนวาเปนผูลงทุนรายใหญที่มีประสบการณในการลงทุน

และไดรับผลกําไรจากการลงทุนสูง 

ในการวิจัยเชิงปริมาณ จะใชแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูลงทุนที่เปนกลุม

ตัวอยาง  2 กลุม ไดแก ผูลงทุนรายยอย  และผูจัดการกองทุนในฐานะผูที่รับผิดชอบในการบริหาร

เงินและตัดสินใจซื้อขายหุนใหกับผูลงทุนรายใหญ  และผูลงทุนสถาบัน โดยทําการศึกษาเฉพาะใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรตามในการศึกษานี้คือคาเบตาเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนตัดสินใจลงทุน คา

เบตาเปนคาที่แสดงถึงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับเมื่อเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย โดยทฤษฎีที่นํามาอธิบายผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจาก

การตัดสินใจลงทุน ไดแกทฤษฎี CAPM   ซ่ึงแสดงผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุน โดย

อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจะขึ้นอยูกับคาความเสี่ยงที่วัดผานคาเบตา ซ่ึงเปนคาที่วัดความสัมพันธ

ระหวางอัตราผลตอบแทนของหุนและอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยโดยอางอิงกับดัชนี

ราคาหลักทรัพย หากคาเบตาของหุนใดมากกวา 1 แสดงวาถาอัตราผลตอบแทนของตลาดหุนขึ้น 

1% หุนนั้นจะมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกวา 1% ในทางตรงกันขามถาอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดหุนลดลง1% หุนนั้นจะมีอัตราผลตอบแทนลดลงมากกวา 1% โดยมีปจจัยที่นํามาอธิบาย

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ไดแก ปจจัยเชิงมหภาคดานเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยเชิงจุลภาค 

จําแนกเปน 3 ดานไดแก ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพ 

และปจจัยจุลภาคดานปจจัยปจจัยเชิงเทคนิค ปจจัยดานขอมูลขาวสาร และปจจัยดานสังคม  
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7.2   ความแตกตางกับการศึกษาอื่น 
               

7.2.1  เปนการศึกษาที่มีการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา

ดวยกันโดยเริ่มที่จะทําการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกอนเพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับบริบท

ของตลาดทุนไทยเพื่อนําไปพัฒนากรอบแนวคิดและปรับปรุงขอคําถามในการวิจัยเชิงปริมาณให

สอดคลองกับผูลงทุนไทย 

7.2.2 เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุน

สถาบันไทย และผูลงทุนสถาบันตางประเทศ ใชในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุน

จะไดรับจากการเลือกใชปจจัยและกลยุทธในการลงทุนที่แตกตางกัน ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปน

ขอมูลเชิงประจักษใหผูลงทุนรายยอยไดรับทราบถึงปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญที่ประสบความสําเร็จ

ในการลงทุนและผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจลงทุนอันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การลงทุน เสริมสรางความมีวินัยในการลงทุน และสรางผลกําไรจากการลงทุนใหสูงขึ้น   

 

7.3  สรุปขอคนพบและความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา 
   

7.3.1 ขอคนพบจากการศึกษาเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา ผูจัดการกองทุนจํานวน 60 คน จากบริษัทจัดการกองทุน

ทุกแหง สํานักงานประกันสังคม และบริษัทอเมริกัน อินเตอรแนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 

ประกอบดวยผูจัดการกองทุนที่รับผิดชอบดูแลกองทุนสวนบุคคลใหกับผูลงทุนรายใหญ ผูจัดการ

กองทุนที่รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบัน โดยผูจัดการกองทุนที่ดํารงตําแหนงสูงสุด ไดแก กรรมการ

ผูจัดการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงหนึ่ง ผูจัดการกองทุนเพศชาย รอยละ 73.3 เพศหญิง 

รอยละ 26.7 อายุตํ่าสุด 28 ป สูงสุด 58 ป อายุเฉลี่ย 37 ป 8 เดือน  ผูจัดการกองทุนทุกรายสําเร็จ

การศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาโท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มีประสบการณใน

การดํารงตําแหนงผูมีอํานาจในการตัดสินใจในกองทุนที่ลงทุนในหุนมากกวา 5 ป สูงถึงรอยละ 

69.8 นอยกวา 3 ปเพียงรอยละ 14.3 กองทุนที่รับผิดชอบไดแก กองทุนตราสารทุน กองทุนสวน

บุคคล และกองทุนผสม จํานวนหุนที่ถือครองอยูระหวาง 10 จนถึง 30 หลักทรัพยหุนที่ลงทุนสวน

ใหญจะเปนหุนที่อยูใน SET50 ผูจัดการกองทุนรอยละ 60 รับผิดชอบกองทุนแบบ active มูลคา

กองทุนที่รับผิดชอบตั้งแต 50 ลานถึง 1 หมื่นลานขึ้นไป ผูจัดการกองทุนจํานวนสูงถึงรอยละ 46.6 

เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยต้ังแต 10 บริษัทหลักทรัพยข้ึนไปเพื่อรับบริการบท

วิเคราะหและขอเสนอแนะจากเจาหนาที่การตลาดเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  
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ผูลงทุนรายยอยจํานวน 416 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 58.2 อายุระหวาง 36-45 ป 

อายุเฉลี่ย 41 ป อายุตํ่าสุด 20 ป อายุสูงสุด 83 ป สถานภาพสวนใหญโสดคิดเปนรอยละ 52.4 

เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาของผูลงทุนรายยอยพบวา มีความหลากหลายมากกวาผูจัดการ

กองทุน โดยมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 6.7 ปริญญาตรี รอยละ 62.0 ปริญญาโท รอยละ 

28.4 สวนใหญทํางานในบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 61.5 รายไดรวมของผูลงทุนสวนใหญอยู

ระหวาง 20,001-40,000 บาท แหลงที่มาของเงินลงทุนสวนใหญมาจากเงินออมสวนที่เหลือจากคา

ใชจาย คิดเปนรอยละ 88.5 กูเงินมาลงทุนรอยละ 0.5   ผูลงทุนที่มีประสบการณในการลงทุนสูง

กวา 5 ป คิดเปนรอยละ 43.7  และต่ํากวา 1 ป รอยละ 11.1 ผูลงทุนรอยละ71.8 มีมูลคาหุนใน

บัญชีนับรวมทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีมารจ้ินต่ํากวา 1 ลานบาท คิดเปน นอกจากนี้ ยังพบวา ผู

ลงทุนรายยอยรอยละ 16.6 เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยมากกวา 1 แหง เพื่อ

ความสะดวกในการสั่งซื้อขายและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ลงทุน  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวัตถุประสงคในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยพบวาผู

ลงทุนรายยอยมีวัตถุประสงคลําดับแรกตองการกําไรสวนตาง (Capital Gain) จากการลงทุน รอยละ 

73.3 เชนเดียวกับผูจัดการกองทุนรอยละ 58.3 รองลงมาผูลงทุนทั้ง 2 กลุมตองการการเพิ่มขึ้นของ

มูลคาหุนในระยะยาวรอยละ 10.6 และรอยละ 35.0 ตามลําดับ จะเห็นไดวาผูลงทุนทั้ง 2 กลุมมี

วัตถุประสงคในการลงทุนที่ไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวาผูจัดการ

กองทุนใหความสําคัญกับการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะยาวหรือถือหุนในระยะยาวเพื่อหวังการ

เพิ่มขึ้นของราคาหุนในอนาคตมากกวาผูลงทุนรายยอยที่ใหความสําคัญกับการถือหุนระยะสั้นเพื่อ

หวังผลตอบแทนจากกําไรสวนตาง และหากพิจารณาถึงพฤติกรรมในการซื้อขายจากความถี่ในการ

ซ้ือขายหลักทรัพยพบวาผูลงทุนรายยอยรอยละ 51.7 มีพฤติกรรมลงทุนในระยะสั้นกลาวคือซื้อขาย

หุนทุกวัน ทุก 2-3 วันและทุกสัปดาหรวมกัน และมีผูลงทุนรายยอยที่ซ้ือขายหุนทุกวัน และทุก 2-3 

วันรวมกันสูงถึงรอยละ 32.2 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด 

ผลการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตของกําไรสูงและ

ใหผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง(Growth Stock) หุนของบริษัทขนาดใหญ (Blue-Chip 

Stock) หุนที่มีการจายปนผลสูง (Income  Stock) และหุนที่มีราคาขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ 

(Cyclical Stock) และไมพบวามีผูจัดการกองทุนรายใดลงทุนในหุนเก็งกําไร (Speculative Stock) 

ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตของกําไรสูงและใหผลตอบแทนจาก

การลงทุนในระดับสูง(Growth Stock) หุนที่มีการจายปนผลสูง (Income Stock) และมีผูลงทุน

ลงทุนในหุนเก็งกําไร (Speculative Stock) สูงถึง 54 คนหรือคิดเปนรอยละ 13.0 ของผูลงทุนราย

ยอยทั้งหมด 
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ผูจัดการกองทุนจะรอจังหวะการเขาซื้อหุนเมื่อราคาต่ํากวาพื้นฐาน   (undervalue) ซ้ือหุน

ที่มีสภาพคลอง ซ้ือหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงขึ้น รัฐบาลมีเสถียรภาพทาง

การเมืองที่ม่ันคง และซื้อหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย (Set  Index) ลดลง ขายหุนเมื่อราคาหุน

เพิ่มขึ้นเกินมูลคา (Over Value) และขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน ในขณะที่ผูลงทุนราย

ยอยจะรอจังหวะการเขาซื้อหุนเมื่อราคาต่ํากวาพื้นฐาน  (Under Value) ซ้ือหุนที่มีสภาพคลอง ซ้ือ

เมื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ม่ันคงและซื้อหุนเมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย (Set  Index) 

ลดลง เชนเดียวกับกับผูจัดการกองทุน และจะขายหุนเมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้นเกินมูลคา (Over Value) 

และขายเม่ือมีกําไรตามที่ต้ังใจไว  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวามีผูลงทุนรายยอยที่ซ้ือหุนตาม

ขาวลือสูงถึง 16 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ของผูลงทุนรายยอยทั้งหมด  

 

7.3.2  วัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 1 และขอที่ 2 

ระบุปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนกับความผันผวนของ

ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนเลือกลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ราคาหลักทรัพย  

7.3.2.1  ปจจัยมหภาค 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัย

ดานมหภาคในการตัดสินใจลงทุนแตกตางกันยกเวนการใชดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ 

สอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พบวาผูลงทุนสถาบันทั้งไทยและ

ตางประเทศรวมถึงผูลงทุนรายใหญที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน ใชขอมูลดัชนีช้ีวัดทาง

เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและความมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ

ลงทุน โดยในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนตางประเทศจะเปรียบเทียบตลาดหลักทรัพยของ

ประเทศตางๆ เหมือน “หุน 1 ตัว” ดังนั้น ตัวชี้วัดที่สําคัญในการตัดสินใจลงทุนหรือไมลงทุนใน

ตลาดทุนประเทศใดจึงใชปจจัยพื้นฐานของแตละประเทศหรือปจจัยมหภาคเปนปจจัยสําคัญที่สุด

ที่ใชในการตัดสินใจ โดยใชดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ไดแก GDP Forward P/E เปรียบเทียบ และให

ความสําคัญกับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเปนลําดับรองลงมา ในขณะที่ผูลงทุนรายใหญ

และผูลงทุนสถาบันไทยจะพิจารณาในภาพรวมของดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม 

และเสถียรภาพทางการเมือง ในขณะที่ผูจัดการกองทุนจะใหความสําคัญกับดัชนีราคาหลักทรัพย 

สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) รวมถึงเลือกลงทุน
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ในหุนที่อยูใน SET50 สาเหตุที่ผูจัดการกองทุนหันมาใหความสําคัญกับสภาวะอุตสาหกรรมเปน

ขอมูลสําคัญในการเลือกหลักทรัพยที่ลงทุนมากขึ้นเนื่องจากในชวงที่ตอบแบบสอบถามเปนชวงที่

คลายความกังวลในเรื่องดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ และตัวเลขการเขามาลงทุนของผูลงทุน

ตางประเทศในตลาดหลักทรัพย จึงหันมาใหความสําคัญกับภาวะอุตสาหกรรมเพื่อเลือกลงทุนใน

หุนที่มีขอไดเปรียบจากภาวะอุตสาหกรรมในขณะนั้น สอดคลองกับการลงทุนในลักษณะ Top 

Down Approach ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยจะใหความสําคัญกับดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจคอนขาง

นอย แตจะใหความสําคัญกับดัชนีราคาหลักทรัพย ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ราคาน้ํามัน และ

สภาวะอุตสาหกรรม 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยมหภาคที่ผูลงทุนใชเปนปจจัยสําคัญ

ในการตัดสินใจลงทุนกับความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับเมื่อเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยพบวา ดัชนีราคาหลักทรัพย ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 

(SET50) ราคาน้ํามันและแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผัน

ผวนของผลตอบแทนที่ผูจัดการทุนไดรับเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย

หรืออีกนัยหนึ่งหากผูลงทุนใชปจจัยเหลานี้ในการตัดสินใจลงทุนในชวงตลาดอยูในชวงที่มีการ

ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (ตลาดขาขึ้น) ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ในขณะที่ดัชนีราคาหลักทรัพย ราคาน้ํามันมีความสัมพันธเชิง

บวกกับความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนรายยอยไดรับเชนเดียวกับผูจัดการกองทุน  

7.3.2.2  ปจจัยจุลภาค 

1)  ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณในสวนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนปจจัย

สําคัญในการตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน ในขณะที่ ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัย

ดานราคาและสภาพคลองในการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน

สอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณ 

จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันไทย

และผูลงทุนสถาบันตางประเทศใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินเพื่อประเมินมูลคาหุนในการ

ตัดสินใจลงทุน โดยเลือกใชอัตราสวนทางการเงิน ไดแก P/E ROE ROA P/BV D/E อัตราการ

เติบโตของหุน และ PEG เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน ผูจัดการกองทุนจะใหความสําคัญ

กับอนาคตของหุนและการประเมินมูลคาของหุนโดยเลือกใชขอมูลอัตราการเติบโตของกําไรตอหุน
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เปนลําดับแรก ลําดับที่สอง สาม และสี่ ใหความสําคัญกับการเลือกใชอัตราสวนทางการเงินไดแก 

P/E Ratio อัตราเงินปนผลตอบแทน อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี และคา P/E ตออัตรา

การเติบโตของกําไรตอหุนและใหความสําคัญกับการซื้อขายหุนที่มีสภาพคลองคอนขางนอย 

ตรงกันขามกับผูลงทุนรายยอยที่ใหความสําคัญกับราคาหุน ซ้ือขายหุนที่มีสภาพคลอง คา P/E 

อัตราเงินปนผลตอบแทน โดยใหความสําคัญกับการประเมินมูลคาหุนโดยใชการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผูจัดการกองทุน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยจุลภาคที่ผูลงทุนใชเปนปจจัย

สําคัญในการตัดสินใจลงทุนกับความผันผวนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับเมื่อเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยพบวา ผูจัดการกองทุนที่เลือกลงทุนในหุนที่มีราคาสูงในชวง

ตลาดขาขึ้นจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ผลการทดสอบ

สมมติฐานในขอนี้สอดคลองกับสภาวะการลงทุนในชวงเดือนมีนาคม 2553 ซ่ึงมีผูลงทุน

ตางประเทศเขามาลงทุนในหุนที่มีราคาสูงในกลุมพลังงาน อาทิ PTT  PTTEP  BANPU ธนาคาร

พาณิชย อาทิ BBL SCB ซ่ึงเปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงและมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผล

ใหผูลงทุนที่เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยดังกลาวไดรับผลตอบแทนสูงตามไปดวย นอกจากนี้ ยัง

พบวาการที่ผูลงทุนรายยอยใช อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี (P/BV) อัตราหนี้สินรวมตอ

สวนของผูถือหุน (D/E) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และ อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยทั้งหมด (ROA) โดยใชคาใดคาหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนเพียงคาเดียวจะสงผลใหผูลงทุน

ไดรับผลตอบแทนลดต่ําลง แสดงใหเห็นวาการใชขอมูลปจจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะอัตราสวนทาง

การเงินมีขอพึงระวังวาไมควรใชอัตราสวนทางการเงินอัตราสวนใดอัตราสวนหนึ่งเพียงอยางเดียว

ในการตัดสินใจลงทุน สอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญทานหนึ่ง  “ ในการลงทุน

ผมไมเลือกวาจะลงทุนในหุนที่ราคาสูงหรือต่ํา แตผมจะวิเคราะหขอมูลอัตราสวนทางการเงินของ

หุน ที่สําคัญไดแก กําไรตอหุน อัตราเงินปนผล  P/BV D/E ROE ROA และจะพิจารณาหลาย

อัตราสวนประกอบกัน   เชน หุนบางตัวอาจมีคา ROA ตํ่ามากมาก เนื่องจากใชเงินลงทุนใน

สินทรัพยสูง ผมก็จะซื้อเพราะคา ROE ในอนาคตนาจะสูง” 

2)  ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใช

ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงคุณภาพในการตัดสินใจลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่ไดรับ

การยอมรับวามีบรรษัทภิบาล มีความสามารถในการแขงขันสูง มีผูบริหารมีความรู ความสามารถ  

มีช่ือเสียง มีความซื่อสัตยสุจริต และเลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผย

ขอมูล เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนแตกตางกัน ในขณะที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมเลือกลงทุน
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ในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป หุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไม

ซับซอน หุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป และหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยมาหลายปไมแตกตาง 

เมื่อพิจารณาปจจัยเชิงคุณภาพ พบวาผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบัน

ไทยผูลงทุนสถาบันตางประเทศ รวมถึงผูจัดการกองทุน จะพิจารณาคุณภาพของบริษัทและ

คุณภาพของผูบริหารของบริษัทเจาของหุนกอนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาเลือกลงทุนใน

บริษัทที่มีความสามารถในเชิงแขงขันสูง มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ผูบริหารมีความรู 

ความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต ความมีช่ือเสียงของบริษัท เปนผูนําตลาด  และมีบรรษัทภิบาล สวนผู

ลงทุนรายยอยก็จะพิจารณาความมีช่ือเสียงของบริษัทเปนลําดับแรก รองลงมาเลือกลงทุนใน  

บริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล    

3)  ปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงเทคนิค 

จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันใช

ปจจัยเชิงเทคนิคคอนขางนอย โดยจะใชในการพิจารณาจังหวะในการซื้อขายหุน ในขณะที่

ผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยใชปจจัยเชิงเทคนิคในการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน โดย

ตัดสินใจลงทุนโดยใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving  Average) ในการคาดการณแนวโนมของ

ราคาหุนที่จะลงทุนเปนลําดับแรก  รองลงมาตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม 

(Trend Line)  และ ใชเสนคาสะสมเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวาผูจัดการกองทุนที่ตัดสินใจลงทุนโดย

เลือกใชการวิเคราะหเสนแนวโนม(Trend Line) แผนภูมิแบบเสน (Line Charts)  แผนภูมิแบบแทง 

(Bar Chart) แผนภูมิสัญลักษณ (Point  and Figure Chart) แผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle 

Sticks) และเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)  ในชวงตลาดขาขึ้นจะไดรับผลตอบแทนใน

อัตราท่ีสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด ในขณะที่ผูลงทุนรายยอยที่ตัดสินใจลงทุนโดยใชใชเสน

คาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ (MACD) Relative Strength Index (RSI) และใช Stochastic คาดการณ

แนวโนมราคาหุนในชวงตลาดขาขึ้นจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดเชนเดียวกัน ในทางตรงกันขามหากตลาดเปนขาลงจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ตํ่ากวา

อัตราผลตอบแทนของตลาด 

 7.3.2.3   ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

                  จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวาผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนรายใหญและ

ผูจัดการกองทุนเลือกใชขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลที่มีความเชื่อถือได ไดแก หนังสือพิมพธุรกิจ
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ทั่วไป งานสัมมนา เชน งาน Opportunity  Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยการเขารวมประชุมผูถือหุน 

ขอมูลงบการเงินและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบรายงาน 56-1) จาก เว็บไซตของ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท 

และคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ผู

ลงทุนสถาบันตางประเทศใชขอมูลจากบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย และคําแนะนําของ

เจาหนาที่การตลาดเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน สําหรับผูลงทุนรายยอยจะใช ขอมูลจาก

เจาหนาที่การตลาด ขาวลือเกี่ยวกับการซื้อขายของผูลงทุนรายใหญ และขอมูลการซื้อขายของผู

ลงทุนตางประเทศ เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยผูลงทุนรายยอยใหความสําคัญ

คอนขางนอยกับบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย บทวิเคราะหขาวสารทางโทรทัศน บทวิเคราะห

ขาวสารเว็บไซด ขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนา และใหความสําคัญนอยมากกับการใชแหลงขอมูลที่

เปนทางการ อาทิ เว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน 

7.3.2.4  ปจจัยดานสังคม 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยซื้อขายหุน

ตามคําแนะนําของคนในครอบครัว ใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนสถาบัน  ซ้ือขายหุนตามขาวลือ

ในหองคาหลักทรัพย ขาวลือในเว็บไซต คําแนะนําในเว็บไซด ขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือขายหุน 

ซ้ือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท และซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด แตกตาง

กันในขณะที่ผูลงทุนทั้งสองกลุมซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงานและใชขอมูลการซื้อ

ขายของผูลงทุนตางประเทศไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เพื่อนรวมงานของผูจัดการกองทุนคือ

เพื่อนผูจัดการกองทุนที่มีความรูและมีประสบการณในการลงทุนในขณะที่เพื่อนรวมงานของผู

ลงทุนรายยอยคือผูลงทุนในหองคา 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนสถาบันไทยและ

ตางประเทศไมใหความสําคัญกับปจจัยดานสังคมในการตัดสินใจ ในขณะที่ผูจัดการกองทุนซื้อ

ขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุนตางประเทศ  และซื้อขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อน

ผูจัดการกองทุน ในขณะที่ผูลงทุนรายยอย ซ้ือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายของผูลงทุน

ตางประเทศเปนลําดับแรก เนื่องมาจากในขณะที่สัมภาษณเปนชวงเวลาที่ผูลงทุนตางประเทศซื้อ

สุทธิ รองลงมาซื้อขายตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด ซ้ือขายตามผูลงทุนสถาบันและซื้อ

ขายตามเพื่อนในหองคา 

 
7.3.3  วัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 3 

             เพื่อทดสอบความสอดคลองของผลการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

ผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน 
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7.3.3.1  ผลการศึกษากับการลงทุนแบบ Top Down Analysis 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนรายใหญใหความสําคัญกับ

การใชปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนตางประเทศ

ใหความสําคัญกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกอน แลวจึงพิจารณาปจจัยทางการเมือง ในขณะ

ที่ผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนรายใหญใหความสําคัญกับดัชนีราคาหลักทรัพย สภาวะ

อุตสาหกรรม แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพิจารณาวา

ในชวงระยะเวลานั้น มีธุรกิจหรือกลุมหลักทรัพยใดที่ไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยมหภาคดานสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองบาง ก็จะเลือกลงทุนในกลุมธุรกิจนั้น และ

พิจารณาเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยประเมินมูลคาของหลักทรัพยกอนตัดสินใจลงทุน 

สอดคลองกับการลงทุนแบบ Top  Down  Analysis ในทางตรงกันขาม ผูลงทุนรายยอยให

ความสําคัญกับปจจัยมหภาคดานดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจคอนขางนอยแตใหความสําคัญกับ

เสถียรภาพของรัฐบาลไทยและภาวะอุตสาหกรรม และใหความสําคัญกับการประเมินมูลคา

หลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุนคอนขางนอย โดยใหความสําคัญกับราคาหุนและสภาพคลอง

ของหุนที่เลือกลงทุน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผูลงทุนรายยอยไทยไมสอดคลอง

กับการลงทุนแบบ Top down analysis 

7.3.3.2  ผลการศึกษากับ Life Cycle Theory 

ผลการศึกษาพบวา ผูลงทุนที่อายุระหวาง 26-55 ป ซ่ึงเปนชวงวัยทํางาน สามารถ

รับความเสี่ยงในการลงทุนไดสูงในขณะที่ผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 56-65 ป ซ่ึงเปนชวงวัย

เกษียณอายุสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนไดลดลงสอดคลองกับ Life cycle theory ที่วาผู

ลงทุนที่มีอายุมากขึ้นจะรับความเสี่ยงในการลงทุนไดนอยลง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษายังพบวา

ผูลงทุนที่มีอายุตํ่ากวา 25 ป รับความเสี่ยงในการลงทุนไดนอยลง ไมสอดคลองกับทฤษฎีเนื่องจาก

กลุมตัวอยางผูลงทุนที่อายุนอยกวา 25 ปเปนผูลงทุนที่เลือกลงทุนในลักษณะของ Value Investor 

ที่มีการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและประเมินมูลคาหุนกอนตัดสินใจลงทุนจึงทําใหคาความผันผวน

ของผลตอบแทนในการลงทุนนอยกวาผูลงทุนในชวงอายุอ่ืน  

7.3.3.3  ผลการศึกษากับ Twoways Model 

ผลการศึกษาพบวา ผูลงทุนที่มีลักษณะเปน Passive Investor ไดแก นักศึกษา ผู

ลงทุนที่เกษียณอายุ ขาราชการ และผูลงทุนที่มีลักษณะเปน Active  Investor ไดแก ผูลงทุนที่

ทํางานในบริษัทเอกชน นักลงทุน เจาของกิจการ ผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎี Twoways Model 

ยกเวนผูลงทุนที่เปนนักศึกษาที่ตามทฤษฎีระบุวามีลักษณะเปน Active  Investor แตในผล
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การศึกษาเปน Passive  Investor เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้เปนกลุมผูลงทุนที่ลงทุนโดยพิจารณา

ปจจัยพื้นฐานและประเมินมูลคาหุนกอนตัดสินใจลงทุน เปนผูลงทุนที่คอนขางใชความระมัดระวัง

ในการลงทุน หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง (Risk  Averse) จึงเปนผูลงทุนที่มีลักษณะเปน 

Passive Investor 

7.3.3.4  ผลการศึกษากับ Herding Behavior Theory 

ผลการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนและผูลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมการซื้อขาย

หุนตามกัน สอดคลองกับทฤษฎี  Herding  Behavior ผูลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมซื้อขายตามผู

ลงทุนตางประเทศ เจาหนาที่การตลาด ผูลงทุนสถาบัน รวมถึงเพื่อนในหองคา พฤติกรรมเชนนี้อาจ

สงผลตอเสถียรภาพของราคาหลักทรัพยเนื่องจากการตัดสินใจนั้นมิไดเปนการตัดสินใจตามกันบน

ขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพย จึงอาจสงผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยและเปนการเพิ่มความ

เสี่ยงในการลงทุนของผูลงทุนรายยอย ในขณะที่ผูจัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนตามเพื่อนผูจัดการ

กองทุนอาจเนื่องมาจากความตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุน กลัวเสียหนาหรือกลัวการ

ถูกกลาวหาวาไมฉลาดในการเลือกลงทุนเมื่อเทียบกับคนอื่น รวมถึงกังวลถึงผลกระทบตอ

ผลตอบแทนและความกาวหนาในงานของตน พฤติกรรมเชนนี้ อาจไมสงผลกระทบตอเสถียรภาพ

ราคาหลักทรัพยหากการตัดสินใจเปนการตัดสินใจตามกันบนขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพย 

นอกจากนี้  การซื้อขายในลักษณะตามกันยังจะชวยใหราคาของหลักทรัพยปรับเขาสูระดับที่

เหมาะสมไดอยางรวดเร็วอีกดวย 

 

 7.4  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจําแนกเปน 7 ดาน  ไดแก การปรับปรุงภาพลักษณของหนวยงาน

ที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน การขยายฐานผูลงทุน การพัฒนาคุณภาพของ

บริษัทจดทะเบียน การเผยแพรขอมูลขาวสารในตลาดหลักทรัพย การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย 

การพัฒนาคุณภาพผูติดตอผูลงทุน และการสงเสริมความรูผูลงทุน 

 
7.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงภาพลักษณของหนวยงานที่ทํา

หนาที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน  

7.4.1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของผูกําหนด

นโยบายในฐานะผูกําหนดกฎเกณฑ 
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ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของหนวยงานกําหนดนโยบายใน

ฐานะผูกําหนดกฎเกณฑ ในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในเชิงลบ โดยใหความเห็นวา 

กฎเกณฑ “หยุมหยิม” “ซับซอน” “เปลี่ยนแปลงบอย” “สับสน”  และเสนอแนะใหกําหนดนโยบายที่

เปนธรรมตอผูลงทุนในทุกกลุม แสดงใหเห็นถึงความสงสัยหรือการแสดงออกถึงความไมเชื่อมั่นใน

การกําหนดนโยบายวามีการเอื้อประโยชนใหเฉพาะกับผูลงทุนรายใหญหรือผูลงทุนสถาบันหรือไม 

และผูจัดการกองทุนยังมีมุมมองวา “นโยบายตางๆ ถูกกําหนดโดยคนที่ไมไดลงทุนในธุรกิจ

หลักทรัพย และไมเคยมีการประเมินผลกระทบจากนโยบาย” นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นวา

นโยบายรวมถึงกฎเกณฑบางกฎเกณฑเปนขอจํากัดในการลงทุนและสงเสริมใหผูลงทุนเปนผูลงทุน

ที่ไมมีคุณภาพ 

1) ประชาสัมพันธและเปดรับฟงความคิดเห็นผูลงทุนผานชองทางตางๆ 

ในกรณีที่มีการออกกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับผูลงทุนและมีผลกระทบในวงกวาง เผยแพรความรู

เกี่ยวกับสิทธิของผูลงทุนในตลาดทุน ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ภารกิจของหนวยงาน

กําหนดนโยบาย รวมถึงกฎเกณฑตางๆ ถายทอดจากประกาศที่เปนลายลักษณอักษรใหเปนละคร

ส้ัน หรือบทความที่เขาใจงาย เพื่อใหผูลงทุนรับทราบถึงวัตถุประสงค ที่มา และเนนย้ําถึงประโยชน

ที่ผูลงทุนและผูมีสวนรวมในตลาดทุนจะไดรับ ผานสื่อตางๆ ที่ผูลงทุนติดตาม เชน สถานีโทรทัศน 

Money Channel รายการจับเงินชนทอง ชอง 9 อสมท. หนังสือพิมพขาวหุน ทันหุน เว็บไซด 

www.settrade.com นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวาผูลงทุนรายยอยจํานวนสูงถึงรอยละ 34.6 

ใหความสําคัญกับการใชขอมูลที่ไดรับจากการสัมมนาในการตัดสินใจลงทุน หนวยงานกําหนด

นโยบายควรจัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ และเปด

โอกาสใหผูลงทุนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นดวย จะเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ 

แกปญหาความเขาใจผิดวาหนวยงานกําหนดนโยบายออกกฎเกณฑเอื้อประโยชนกับบุคคลบาง

กลุม และลดชองวางระหวางหนวยงานกําหนดนโยบายกับผูลงทุน 

2)  การประเมินผลนโยบาย 

เมื่อหนวยงานกําหนดนโยบายมีการกําหนดกฎเกณฑหรือประกาศที่

เกี่ยวของและมีผลกระทบตอผูลงทุนแลว จะตองมีการประเมินผลนโยบายหรือกฎเกณฑเหลานั้น 

(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, (2546) วานโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุนมีความเปนธรรมตอผูลงทุนทุกกลุม

ไมเอื้อประโยชนใหกับกลุมใดไมวาจะเปนผูลงทุนรายใหญ ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบันและผู

ลงทุนตางประเทศ และนโยบายจะตองมีความเหมาะสมไมเปนอุปสรรคในการลงทุน และไมเปน

อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบุคคลตางๆ ที่มีสวนรวมในตลาดทุน การประเมินผลนโยบายจะ

ชวยลดขอครหาการเลือกปฏิบัติเอื้อประโยชนใหบางกลุม การออกกฎเกณฑซํ้าซอน ในการประเมินผล
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นโยบายสามารถทําโดยหนวยงานกําหนดนโยบายตั้งคณะทํางานขึ้นมาภายในหนวยงานหรือการ

ใหบุคลากรหรือนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทุนมาทําการประเมินนโยบาย 

3)  การสงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายยอยจํานวนสูงถึงรอยละ 13.0 ลงทุนใน

หุนเก็งกําไร ซ้ือขายหุน 1-3 วัน สูงถึงรอยละ 31.2 ถือครองหุนต่ํากวา 1 สัปดาหสูงถึงรอยละ 26.9 

พฤติกรรมการซื้อขายยังคงเปนการซื้อขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพยรอยละ 19.7 ซ้ือขาย

ตามขาวลือในเว็บไซดรอยละ16.6 และซื้อขายหุนตามผูลงทุนรายใหญสูงถึงรอยละ 24.5  ซ้ือหุน

ตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดสูงถึงรอยละ 43.3 พฤติกรรมดังกลาวไมตางจากพฤติกรรม

ของผูลงทุนกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เคยนําไปสูปญหาการขาดเสถียรภาพของตลาดทุนไทย  

การที่ภาพลักษณของหนวยงานกําหนดนโยบายมีภาพลักษณในเชิงลบ 

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งอาจเนื่องมาจากการขาดการทําความเขาใจกับพฤติกรรมของผูลงทุน 

สงผลใหการออกกฎเกณฑในบางกรณีกลับกลายเปนอุปสรรคในการลงทุนหรือสงเสริมการลงทุน

ในลักษณะของการเก็งกําไร รวมถึงการสรางราคาหลักทรัพย ซ่ึงในอนาคตอาจสงผลถึงเสถียรภาพ

ความมั่นคงของตลาดหลักทรัพยฯ  ในลําดับแรกควรสงเสริมสนับสนุนใหมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมผูลงทุนไทยทั้งงานวิจัยในเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพจัดทําโดยหนวยงาน

กําหนดนโยบายหรือสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานตลาดทุน  เพื่อเปนแนวทางกอนที่

จะมีการกําหนดกฎเกณฑใดที่มีผลกระทบในวงกวางตอผูลงทุน รวมถึงงานวิจัยที่ครอบคลุมถึงการ

ประเมินผลนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน เนื่องจากที่ผานมายังไมพบวาหนวยงานผูกําหนด

นโยบายมีการทําวิจัยหรือการสอบถามความคิดของผูลงทุนและผูเกี่ยวของกอนและหลังที่มีการ

กําหนดนโยบายใด มีเพียงการศึกษาหลักเกณฑจากตางประเทศ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการใน

การพิจารณารางหลักเกณฑตางๆ แมวาคณะอนุกรรมการแตละทานจะมีความรูความเชี่ยวชาญ 

แตการออกนโยบายที่มีผลกระทบกับผูลงทุนในวงกวางควรมีการศึกษาเพื่อทําความรูความเขาใจ

ถึงพฤติกรรมของผูลงทุนในปจจุบันอยางแทจริง หลักเกณฑบางอยางที่สามารถบังคับใชไดดีใน

ตางประเทศอาจไมเหมาะสมกับผูลงทุนไทยที่มีพฤติกรรมในการลงทุนที่แตกตางกัน  

7.4.1.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของผูกําหนด

นโยบายในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย 

ผูลงทุนมีความเห็นวาสํานักงาน ก.ล.ต.เปน “เสือกระดาษ” ไมมีความสามารถใน

การนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ลาชา เลือกปฏิบัติ ขาดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

แนวทางในการแกไขภาพลักษณในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย สํานักงาน ก.ล.ต. ควรดําเนินการ 

ดังนี้  
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1)   เรงประชาสัมพันธใหผูลงทุนเขาใจถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล

ตลาดทุน บทบาทในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย ข้ันตอน กระบวนการในการดําเนินการกับผูกระทํา

ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูลงทุน   

2)  กรณีที่มีการลงโทษผูกระทําความผิดจะตองเปนไปอยางเขมงวด รวดเร็ว 

3)  เรงประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ที่เขาถึงผูลงทุน ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

และเว็บไซดตางๆ ประโยชนที่จะไดรับนัยหนึ่งเพื่อประจานผูกระทําความผิดใหหลาบจํา อีกนัยหนึ่ง

ประชาสัมพันธการทํางานของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหผูลงทุนและผูที่มีสวนรวมในตลาดทุนรับทราบ 

 

          7.4.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับการขยายฐานผูลงทุน 
1) หนวยงานกําหนดนโยบายควรกําหนดมาตรการที่เอื้อประโยชนตอการลงทุน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดตนทุนในการซื้อขายหลักทรัพย โดยการเปดเสรีคาคอมมิสชั่น  รวมถึง

การขยายเวลาและเพดานในการลงทุนในกองทุนรวมหุนทุนระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อสงเสริมการลงทุนในตลาดทุนของผูลงทุนรายยอย 

2) หาแนวทางในการจูงใจใหผูลงทุนที่เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัท

หลักทรัพยแตไมมีการลงทุนใหกลับมาลงทุนในตลาดหลักทรัพยอีกครั้ง โดยในเบื้องตนสมาคม

บริษัทหลักทรัพยอาจพิจารณากําหนดแนวทางใหบริษัทหลักทรัพยแตละแหงในการทําวิจัยเพื่อ

สํารวจความคิดเห็นของผูที่เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยแตไมลงทุนเพื่อใหรับทราบถึงเหตุผล 

ขอเสนอแนะ รวมถึงสงเสริมใหมีการจัดสัมมนาใหผูที่เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทนั้นที่มี

ศักยภาพในการซื้อขายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชิญชวนใหกลับมาลงทุน จะเปนการ

ขยายฐานของลูกคารายยอยไดเพิ่มขึ้น 

3)  จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดที่รับผิดชอบดูแลลูกคาสถาบัน 

ตางประเทศพบวา ตลาดหุนไทย “Loosing Charm” ขาดเสนห หรืออีกนัยยะหนึ่งอาจหมายถึงไม

จูงใจใหเขามาลงทุน เนื่องจากขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ การนําหุนคุณภาพดีเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ การขยายระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อลดขอจํากัดดาน 

Time Zone จะเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการสรางเสนหใหกับตลาดหุนไทยและเปนอี

แนวทางหนึ่งในการขยายฐานผูลงทุน 

 

7.4.3  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลในตลาด

หลักทรัพย 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมในการซื้อขายหุนตามขาวลือในหองคา

หลักทรัพยและในเว็บไซดสูงถึงรอยละ 36.3 แสดงใหเห็นวาขาวลือปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
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ตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุนรายยอย อยางไรก็ตาม สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

กระทรวงการคลัง มีการประสานงานกันในกรณีที่มีขาวลือในตลาดหลักทรัพยฯ อยูแลว แตที่ผาน

มาการตอบสนองตอขาวลืออยางรวดเร็วของผูลงทุนสงผลใหราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น และ

เมื่อขาวจริงปรากฏก็พบวามีผูลงทุนไดรับความเสียหายจํานวนมาก เพื่อแกปญหาดังกลาว

หนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายควรดําเนินการ ดังนี้ 

1)  เมื่อปรากฏวามีการเผยแพรขอมูลที่มีผลกระทบตอผูลงทุนในวงกวาง 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลตลาดทุนจะตองมีประสานงานกันและชี้แจงขอมูลใหผู

ลงทุนรับทราบโดยทันที ในกรณีของตลาดหลักทรัพยซ่ึงรับผิดชอบในเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย ควร

ดําเนินการขึ้นเครื่องหมายหามการซื้อขายชั่วคราวทันทีที่ตรวจสอบแลวพบวาการแพรขาวเปนขาว

ที่เปนเท็จ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการให

ผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ปรากฎขาวลืออันเปนเท็จชี้แจงขอมูลโดยทันที  

2)  ในสวนของความคิดเห็นของผูลงทุนที่เกี่ยวกับบุคคลในรัฐบาลใหขาว

อันเปนเท็จผานสื่อมวลชน สํานักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายควรประสานงาน

กับผูใหขาว และชี้แจงใหรับทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายหลักทรัพย และหากการแพรขาวอัน

เปนเท็จนั้น เขาขายองคประกอบความผิดตามกฎหมายหลักทรัพยควรดําเนินการกับบุคคลผูให

ขาวอยางเขมงวดโดยไมคํานึงวาเปนบุคคลใด  

3) สํานักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่บังคับใชกฎหมาย

ควรใหความรูกับบุคลากรในรัฐบาลและขาราชการระดับสูงเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย การบังคับ

ใชกฎหมาย บทลงโทษกรณีกระทําความผิด เนื่องจากในตลาดหลักทรัพยฯ มีบริษัทจดทะเบียน

หลายแหงที่เปนบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุนอยู  และมีบริษัทจดทะเบียนที่มีสัมปทานกับ

ภาครัฐ อาทิ สัมปทานระบบโทรคมนาคม ผูใหขาวอาจใหขาวโดยไมทราบวาเขาขายเปนการ

กระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย หรือรูเทาไมถึงการณวาขาวที่ใหจะมีผลกระทบตอการขึ้น

ลงของราคาจึงจําเปนตองเสริมสรางความรูความเขาใจทั้งตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและบุคคลากรทางการเมืองรวมถึงขาราชการระดับสูงในกระทรวง 

เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนกลุมอิทธิพลที่เปนที่ยอมรับ และมีโอกาสสูงในการใหขอมูลที่อาจ

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยผานสื่อตางๆ 

 

7.4.4  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย 

ผูลงทุนรายยอยเสนอแนะหนวยงานที่กําหนดนโยบายใหตรวจสอบบริษัทหลักทรัพยอยาง

เขมงวด กํากับดูแลใหบริษัทหลักทรัพยมีระบบที่ใหบริการลูกคาใหดีและมีมาตรฐานเทาเทียมกัน 
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อยางไรก็ตาม ยังคงมีผูลงทุนที่ยังแสดงความคิดเห็นเชิงลบโดยตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติระหวางบริษัทหลักทรัพยขนาดเล็กและบริษัทหลักทรัพยขนาดใหญ 

จากขอมูลในเว็บไซดสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) พบวาสํานักงาน ก.ล.ต.  มีการ

กํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยอยางเขมงวดโดยคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย ไดแก 1) ความเสี่ยงดานความเพียงพอและความมั่นคงของ

ฐานะการเงิน 2) ความเสี่ยงดานระบบการปฏิบัติงานตองรัดกุมเพียงพอและไดมาตรฐาน 3) ความ

เสี่ยงดานการใหบริการและการปฏิบัติตอลูกคา และ 4) ความเสี่ยงดานโครงสรางและการจัดการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รัดกุมและเหมาะสมตอธุรกิจ ของรวมถึงมีการเขาตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังคงปรากฏภาพลักษณในเชิงลบ 

อาทิ การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เลือกปฏิบัติ ในความเห็นของผูวิจัย

ปญหาดานภาพลักษณนี้มีสาเหตุสําคัญคือการขาดการประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่ในการ

กํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงควรดําเนินการ ดังนี้  

1)   เพิ่มการประชาสัมพันธถึงบทบาทในดานการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยผาน

ส่ือตางๆ ที่เปนที่นิยมของผูลงทุน เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองตอผูลงทุน  

2)  จัดสัมมนาใหความรูกับผูลงทุนในเรื่องสิทธิของผูลงทุนในสวนที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจหลักทรัพย  

3)  เผยแพรขาวการดําเนินการกับบริษัทหลักทรัพยที่กระทําความผิดเพื่อให

หลาบจําเปนมาตรการหนึ่งที่ใชกลไกของตลาดในการดําเนินการกับผูกระทําผิด (Market 

Sanction) หรืออีกนัยหนึ่งกระบวนการที่ใหผูใชบริการขาดความเชื่อถือและงดใชบริการของบริษัท

หลักทรัพย 

 

7.4.5  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการกํากับดูแลผูติดตอผูลงทุน 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายยอยซื้อขายหลักทรัพยตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด

สูงถึงรอยละ 43.3 สูงเปนลําดับที่  2 ของปจจัยดานสังคมที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน 

ในขณะที่ผูจัดการกองทุนซื้อขายหลักทรัพยตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาดรอยละ 22.2 สูง

เปนลําดับที่  4 ของปจจัยดานสังคมที่ผูจัดการกองทุนใชในการตัดสินใจลงทุน และยังพบวาผู

ลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นในเชิงลบตอพฤติกรรมในการใหคําแนะนําในการซื้อขายหลักทรัพย

ของเจาหนาที่การตลาดวาขาดความรูความเขาใจในหลักทรัพยที่ใหคําแนะนํา มุงหวังเพียงใหผู

ลงทุนซื้อและขายเปนจํานวนมากเพื่อที่จะไดรับผลตอบแทนจากปริมาณการซื้อขายโดย  ไม

คํานึงถึงบทบาทและขาดจรรยาบรรณของการเปนผูใหคําแนะนําการลงทุน  หนวยงานกําหนดนโยบาย

ควรดําเนินการ ดังนี้ 
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1) เสริมสรางองคความรูที่มีความเหมาะสมกับเจาหนาที่การตลาด โดยหนวยงานที่

เกี่ยวของ อาทิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย รวมถึงสํานักงาน 

ก.ล.ต. รวมกันหาแนวทางในการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่การตลาด รวมถึงผูติดตอผูลงทุน

ประเภทอื่นโดยจัดทําเปนแผนระยะยาว กําหนดภารกิจของหนวยงานตางๆ ใหชัดเจน ในเบื้องตน 

ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใหคําแนะนําในการลงทุนกับเจาหนาที่การตลาด  โดยจัด

อบรมในลักษณะของการเชิญนักวิเคราะหหลักทรัพยที่มีความเชี่ยวชาญในดานการวิเคราะหปจจัย

เชิงมหภาคและจุลภาค การวิเคราะหงบการเงิน และมีความรูในรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียน

เปนอยางดีมาเลาใหฟงถึงประสบการณในการวิเคราะหหลักทรัพย แนวทางในการคัดเลือกขอมูล

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สําคัญ เฉพาะในสวนที่เปนประโยชนในการตัดสินใจลงทุนของผู

ลงทุนเสริมหรือทดแทนการจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงิน การลงทุนแตเพียงอยาง 

2)   กําหนดนโยบายในการสงเสริมเจาหนาที่การตลาดที่มีคุณภาพ อาทิ การจัด

ประกวดเจาหนาที่การตลาดที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกับผูลงทุน โดยใหรางวัลกับเจาหนาที่

การตลาดที่ไดรับการคัดเลือกจากผูลงทุนวามีคุณภาพในการใหคําแนะนํามากที่สุด นาจะเปน

นโยบายที่สรางผลในเชิงบวกมากกวาการจัดประกวดเจาหนาที่การตลาดที่มีลูกคามากที่สุด 

รวมถึงเสนอใหมีการจัดทดสอบความรูของเจาหนาที่การตลาดเกี่ยวกับความรูความเขาใจบริษัท

จดทะเบียนและกลุมของบริษัทจดทะเบียน ทั้งสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ตามความสมัครใจ 

โดยผลักดันใหบริษัทหลักทรัพยใหรางวัลกับผูเขาสอบดวย เผยแพรรายชื่อผูเขาสอบใหผูลงทุน

รับทราบ เพื่อเปนการกระตุนใหเจาหนาที่การตลาดใหความสําคัญกับการทําความเขาใจกับ

รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนแทนที่จะสงเสริมใหผูลงทุนซื้อขายตามขาวแตเพียงอยางเดียว  

3)   สมาคมบริษัทหลักทรัพยควรประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หาแนวทาง

ในการปรับฐานเงินเดือนหรือสรางรายไดอ่ืนของเจาหนาที่การตลาดใหสูงขึ้นโดยไมตองอิงกับ

ปริมาณการซื้อขายของลูกคา เพื่อแกปญหาการสนับสนุนใหผูลงทุนซื้อขายบอยครั้งโดยไมมี

ปจจัยพื้นฐานรองรับ และหากเปนไปไดบริษัทหลักทรัพยควรจํากัดจํานวนลูกคาของเจาหนาที่

การตลาดแตละรายเพื่อใหมีเวลาในการศึกษาขอมูลรายบริษัทกอนแนะนําใหลูกคาตัดสินใจ  

4) สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทหลักทรัพยควรใหความสําคัญกับคุณภาพ

ของบทวิเคราะหหลักทรัพย โดยขอความรวมมือกับบริษัทหลักทรัพยใหควบคุมคุณภาพของบท

วิเคราะห รวมถึงมีการสุมตรวจ และมีบทลงโทษที่เขมงวดกรณีพบวาบทวิเคราะหคุณภาพต่ําหรือ

ผิดพลาดอยางมีนัยสําคัญ โดยลงโทษทั้งผูเขียนบทวิเคราะหและบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากการ

เผยแพรขอมูลที่ผิดพลาดจะสงผลกระทบที่รุนแรงตอการตัดสินใจของผูลงทุนทั้งในสวนของผูลงทุน

รายยอย ผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนสถาบัน    
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7.4.6  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน 

ผูลงทุนรายยอยสวนใหญมีความคิดเห็นในเชิงลบตอมาตรฐานในการคัดกรองหุนที่มี

คุณภาพ ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน ในขณะที่ผูลงทุนสถาบันให

ขอเสนอแนะใหมีกฎเกณฑที่ดูแลบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลใหเพียงพอกับการตัดสินใจของผู

ลงทุน  

1) สํานักงาน ก.ล.ต. ควรมีการเผยแพรกระบวนการรับหลักทรัพยผานสื่อตางๆ  

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส ความรัดกุมของกระบวนการ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงรูปแบบของ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินของผูลงทุน อาทิ จัดทําหนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขาย

หลักทรัพยฉบับยอ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบรายงาน 56-1) ฉบับยอเพื่อผูลงทุนจะ

ไดรับทราบวามีประเด็นใดที่สําคัญ ที่จะตองใชความระมัดระวังในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ

ลงทุน เนื่องจากเนื้อหาและขอมูลที่เปดเผยในแบบรายงานดังกลาวในฉบับเต็มมีความละเอียด

และซับซอน ขอมูลบางขอมูลไมมีความจําเปนที่ผูลงทุนจะตองใชในการตัดสินใจ การที่ผูลงทุนจะ

ศึกษาขอมูลจะตองใชความเชี่ยวชาญ และตองใชระยะเวลานานในการศึกษา นอกจากนี้ ควรมี

นโยบายในการสนับสนุนใหมีการจัดสัมมนาในหัวขอเทคนิคการวิเคราะหขอมูลของบริษัทจด

ทะเบียนผานแบบแสดงรายการขอมูลดวย นโยบายนี้ควรจัดทําโดยเรงดวนเนื่องจากการวิเคราะห

ขอมูลของบริษัทจดทะเบียนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ผูลงทุนรายใหญจากการสัมภาษณเชิง

ลึกใชในการตัดสินใจลงทุนจนประสบความสําเร็จ และการที่ผูลงทุนหันมาใหความสําคัญกับ

การศึกษาขอมูลของบริษัทจดทะเบียนกอนที่จะตัดสินใจลงทุนจะชวยเสริมสรางใหผูลงทุนมีวินัย

ในการลงทุนอันจะเปนแนวทางหนึ่งที่นําไปสูเสถียรภาพของตลาดทุนในระยะยาวดวย 

2) มาตรการในการกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนจะตองมี

ความรวดเร็ว โปรงใสและเปนธรรมกับทุกฝาย เพราะขอมูลของบริษัทจดทะเบียนมีผลกระทบกับ

ราคาหลักทรัพย หากดําเนินการชาจะสงผลใหมีผูลงทุนไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก ให

ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑในตลาดทุน โดยกําหนดกระบวนการในการ

คัดเลือกบริษัทที่จะเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่เขมงวด รัดกุมทั้ง ในสวนของการ

ตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน การปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ผูสอบบัญชีของ

บริษัท เพื่อใหขอมูลที่ผูลงทุนไดรับและนํามาใชในการตัดสินใจลงทุนมีความถูกตอง ครบถวน

เพียงพอ นอกจากนี้ จะตองกําหนดแนวทางในการสรรหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ อาทิ ชักชวน

บริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization) สูง รวมถึงปรับปรุง

กฎเกณฑที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการเขาจดทะเบียนของรัฐวิสาหกิจ บริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ 
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สถาบันการศึกษา เพื่อจะไดเปนทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุนทุก

ประเภท  

3) สมาคมบริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของควร

สนับสนุนใหมีการรวมตัวของกลุมผูลงทุนเพื่อเขาพบผูบริหารหรือเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนโดย

ตลาดหลักทรัพยอาจเปนตัวกลางในการติดตอประสานงานให เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหผูลงทุนได

พบและรับฟงวิสัยทัศนของผูบริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน เพิ่มเติม

จากการที่ตลาดหลักทรัพยมีการจัด “Opportunity  Day” นอกจากนี้ ควรมีการจัดสัมมนาโดย

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ซ่ึงเปนหนวยงานกําหนดนโยบายในหัวขอที่เกี่ยวของกับ

กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูลงทุน เพื่อลดชองวางระหวางหนวยงานกับผูลงทุนดวย  

 

7.4.7  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมความรูผูลงทุน 

ผูลงทุนรายยอยมีความคิดเห็นตอนโยบายในดานนี้คิดเปนรอยละ 10.54 ของความคิดเห็น

ทั้งหมด ผูลงทุนสถาบันมีความคิดเห็นตอนโยบายนี้คิดเปนรอยละ 7.69 ของความคิดเห็นทั้งหมด 

ผูลงทุนรายยอยตองการใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนใหกับผูลงทุนผานสื่อตางๆ ที่เขาถึงผู

ลงทุนไมวาจะเปนผานฟรีทีวี สถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9, NBT และ TPBS ส่ือสิ่งพิมพตาง รวมถึง

ตองการใหมีการจัดตั้งหนวยงานอิสระเพื่อใหความรูกับผูลงทุน เนื่องจากที่ผานมาผูลงทุนไม

รับทราบวามีหนวยงานใดรับผิดชอบเรื่องการเผยแพรความรูใหกับผูลงทุนจะเห็นเพียงการจัด

สัมมนาของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับแนวโนมของหุนในไตรมาสตางๆ การพบผูบริหารในโครงการ 

“Opportunity Day” แตไมเคยมีหนวยงานใดที่ใหความรูกับผูลงทุนในระดับพื้นฐานตั้งแตการเลือก

บริษัทหลักทรัพย การเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย เทคนิคในการอานแบบแสดงรายการขอมูล ใน

สวนของผูจัดการกองทุนก็นําเสนอความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันโดยเนนย้ําวาผูลงทุนรายยอย

สวนใหญขาดความรูเกี่ยวกับการลงทุน อาจนําไปสูการขาดเสถียรภาพของตลาดทุนในอนาคตได 

ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนรายยอยใชขอมูลจากปจจัยมหภาคและจุลภาคคอนขาง

ตํ่าเมื่อเทียบกับผูลงทุนสถาบัน และเมื่อพิจารณาขอคําถามที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจของผู

ลงทุนรายยอยเกี่ยวกับการใชอัตราสวนทางการเงินพบวาผูลงทุนรายยอยยังคงใชอัตราสวนทาง

การเงินเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน โดยสวนใหญเลือกใชเฉพาะปจจัย P/E, P/BV, ROE และ

ROA ในขณะที่ผูลงทุนบางสวนยังมีความรูความเขาใจนอยเกี่ยวกับ คา D/E, ROE และ PEG โดย

เลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีคา D/E สูงคิดเปนรอยละ 15.2 แสดงวาผูลงทุนกลุมนี้เลือกลงทุนใน

หุนที่มีหนี้สินสูงกวาทุนของกิจการ เลือกลงทุนในหุน ROE ตํ่า หรือหุนที่มีผลตอบแทนต่ําเมื่อเทียบ

กับสวนของผูถือหุน คิดเปนรอยละ 14.7 และ PEG สูง หรือหุนที่มีคา P/E สูงกวาการเติบโตของ
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กําไรหรือหุนแพง รอยละ 29.3  ในขณะที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยมหภาคคอนขางนอย

เมื่อเทียบกับผูลงทุนสถาบัน  นอกจากนี้ ยังพบวาผูลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมในการซื้อขายหุน

ตามขาวลือในหองคาหลักทรัพยและในเว็บไซดสูงถึงรอยละ 36.3 แสดงใหเห็นวาขาวลือยังคงเปน

ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อขายหุนของผูลงทุนรายยอยดวย  

เมื่อพิจาณาถึงพฤติกรรมในการเลือกใชปจจัยในการตัดสินใจลงทุนจะเห็นไดวา

กลุมตัวอยางผูลงทุนรายยอย ยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยมหภาคและปจจัยจุลภาคใน

สวนที่เกี่ยวของกับการใชอัตราสวนทางการเงินของหลักทรัพยที่ลงทุนเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับความรูความเขาใจและการเลือกใชปจจัยเชิงคุณภาพในการ

ตัดสินใจลงทุน และเมื่อเทียบกับผูจัดการกองทุนนอกจากนี้ ขาวลือในหองคาและเว็บไซดยังเปน

แหลงขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนรายยอยใชในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ในคําถามทาย

แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน ยังปรากฎคําตอบที่มีวัตถุประสงคให

หนวยงานกําหนดนโยบายจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการสงเสริมความรู

เกี่ยวกับการลงทุนใหกับผูลงทุน  

1) ผูกําหนดนโยบายควรมีการกําหนดนโยบายในการใหความรูกับผูลงทุนไทย

เปนนโยบายเรงดวน โดยในเบื้องตนอาจมีการตั้งคณะทํางานจากตลาดหลักทรัพย สํานักงาน 

ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง คณาจารยจากสถาบันการศึกษาที่เปนที่ยอมรับในองคความรูดาน

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ หารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูลงทุนไทย  หรือ

แผนพัฒนาผูลงทุนไทยใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเนื่องจากที่ผานมาในการสงเสริมความรูผู

ลงทุนนั้น เปรียบเสมือนตางคนตางทําในภารกิจที่ตนรับผิดชอบ โดยสํานักงาน ก.ล.ต. รับผิดชอบ

ในดานการเสริมสรางกลไกในการปองกันตัวเองใหกับผูลงทุน ในขณะที่ตลาดหลักทรัพยรับผิดชอบ

ในดานการใหความรูกับผูลงทุน การที่ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสงผลใหการทํางาน

ขาดการประสานงาน ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนการพัฒนาที่เปนเอกภาพ การที่มีหนวยงาน

หรือคณะทํางานที่รับผิดชอบในแผนพัฒนาผูลงทุนจะชวยใหสามารถกําหนดแนวทางหรือแผนการ

ในการพัฒนาผูลงทุนไทยไดชัดเจน เปนลําดับ ตอเนื่อง อีกดวย 

2)   ภายหลังจากตั้งคณะทํางานหรือหนวยงานขึ้นมาแลวภารกิจแรกที่ควรทําคือ

การสํารวจพฤติกรรมของผูลงทุนในตลาดทุนไทย โดยเริ่มตนจากกลุมผูลงทุนที่ลงทุนอยูในปจจุบัน 

จําแนกกลุมตัวอยางตามผลิตภัณฑที่ลงทุน เชนกลุมตัวอยางที่ลงทุนในหุน กลุมตัวอยางที่ลงทุนใน 

กองทุน กลุมตัวอยางที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ฯลฯ เพื่อใหหนวยงานกําหนดนโยบาย

ไดรับทราบถึงพฤติกรรม รูปแบบ และความรูในการลงทุนของผูลงทุน เนื่องจากกลุมตัวอยางกลุมนี้
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เปนกลุมตัวอยางที่มีความจําเปนและเรงดวนที่จะตองพัฒนาทั้งในดานของความรูและทัศนคติใน

การลงทุน นอกจากนี้ ยังมีกลุมผูลงทุนอีกกลุมหนึ่งไดแก กลุมผูลงทุนที่เปดบัญชีกับบริษัท 

หลักทรัพยฯ แลวแตไมไดทําการซื้อขายเนื่องจากเปนกลุมผูลงทุนที่มีศักยภาพสูงที่จะกลับเขามา

ลงทุนในตลาดทุน จากขอมูลแถลงขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ประจําไตรมาสที่ 1 ป 2553 พบวา 

ในป พ.ศ. 2552 มีผูลงทุนที่เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 561,318 บัญชี 

ในขณะที่มีบัญชีที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยเพียง 115,200 ราย คิดเปนรอยละ 20.9 ของบัญชี

ทั้งหมด ในขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ 2553 บัญชีที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยปรับสูงขึ้น คิดเปนรอย

ละ 20.9 ของบัญชีทั้งหมด กลุมผูลงทุนที่เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยแตไมทําการซื้อขาย

หลักทรัพยจึงเปนกลุมตัวอยางที่นาสนใจศึกษาวาเหตุใดเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยแลวจึงไมทํา

การซื้อขายในขณะที่ในทางตรงกันขามอัตราการเพิ่มขึ้นในป 2553 เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด ใน

การทําวิจัยสามารถทําไดโดยประสานงานขอความรวมมือกับบริษัทหลักทรัพยที่มีฐานขอมูลของ

ลูกคา ทั้งนี้ การทําการวิจัยจะตองครอบคลุมในทุกภูมิภาคดวย 

3) ภายหลังจากการทําวิจัยเพื่อรับทราบถึงพฤติกรรมของผูลงทุนแลว ในการ

กําหนดแผนการพัฒนาความรูผูลงทุนควรเริ่มตั้งแตการใหความรูในเรื่องการออมการลงทุนกับ

นักศึกษาในสถาบันการศึกษาจนถึงผูลงทุนที่ลงทุนมาเปนระยะเวลานาน โดยในสวนของ

สถาบันการศึกษาควรกําหนดใหเปนรายวิชาบังคับ ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุน 

การออม การลงทุน ในเบื้องตนเพื่อปลูกฝงใหรูจักการออม การลงทุน รวมถึงจัดใหมีการอบรมใน

ระยะเวลาสั้นใหกับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในปสุดทายใหรับทราบถึงการวางแผนในการออม การ

ลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน โดยฝกใหลงทุนในตลาดหุนจําลองที่อางอิงกับการ

เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝงการลงทุนระยะยาวเพื่อหวังการเพิ่ม

มูลคาของหุนในระยะยาว  

4) ในสวนของผูลงทุน ผลการศึกษาพบวาผูลงทุนมีความประสงคที่จะใหหนวยงาน

กําหนดนโยบายเผยแพรความรูเกี่ยวกับการลงทุน อาทิ การอานงบการเงิน การเลือกใชบริษัท

หลักทรัพย ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดทุน ดังนั้น ในแผนพัฒนาความรูของผูลงทุน ควร

เริ่มตนตั้งแตการวางโครงสรางการใหความรูกับผูลงทุนเกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนและพัฒนาเนื้อหา

จนถึงเทคนิคในการลงทุน ในรายละเอียด ดังนี้ 1) การเริ่มตนเขาสูตลาดทุน:  โครงการใหความรูใน

เบื้องตนกับผูที่มีความประสงคจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยหรือผูที่ลงทุนอยูแลวแตประสงคจะ

ไดรับความรู โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแตการปูพื้นฐานวาตลาดทุนคืออะไร การลงทุนในตลาดทุนตาง

จากการฝากเงินอยางไร ผลิตภัณฑในตลาดทุน การคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย ประเภทบัญชีซ้ือ

ขายหลักทรัพย  บุคลากรในตลาดทุน บทบาทของหนวยงานกําหนดนโยบายในตลาดทุน  2) การ
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เขาสูตลาดทุน:  โครงการใหความรูกับผูลงทุนที่เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยเนื้อหาจะเกี่ยวของ

กับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ไดแก ปจจัยมหภาค ปจจัยจุลภาค ปจจัยเชิงคุณภาพ 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานสังคม การเลือกแหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุน การ

วิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหปจจัยเทคนิค การวิเคราะหงบการเงิน ความเสี่ยงในการลงทุน 

สิทธิของผูลงทุน กฎหมายหลักทรัพย และ 3) ผูลงทุนมืออาชีพ:  โครงการใหความรูกับผูลงทุนที่มี

ประสบการณในการลงทุนมาแลวระยะเวลาหนึ่ง โดยใหความรูในลักษณะของการสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเชิญผูลงทุนที่มีประสบการณในการลงทุนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบมา

เลาถึงประสบการณในการลงทุน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูลงทุน เพื่อเปนการเสริมสราง

ประสบการณในการลงทุน โดยในตอนทายของการสัมมนาหนวยงานกํากับดูแลจะเขามามีสวน

รวมในการบรรยายในสวนของนโยบายในการกํากับดูแลผูลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 

และสิทธิประโยชนของผูลงทุน   

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความรูผูลงทุนจะจัดทําในทุกภูมิภาค และภายหลังโครงการ

จะตองมีการประเมินผลโครงการดวย เนื้อหาของโครงการสามารถปรับเปลี่ยนไปใชในการเผยแพร

ความรูผูลงทุนผานรายการโทรทัศนและรายการวิทยุดวย อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาปจจุบันมี

การเผยแพรความรูสูผูลงทุนโดยตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ผานรายการโทรทัศน 

Money Channel ทางชอง UBC 178 บทความทางหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต อยูแลว 

แต จากผลการศึกษาพบวายังไมสามารถเขาถึงกลุมผูลงทุนสวนใหญได โดยเฉพาะรายการ

โทรทัศน อาจเนื่องมาจากไมไดเผยแพรผานสถานีโทรทัศนที่ผูลงทุนสามารถรับชมไดโดยไมตอง

เสียคาสมาชิก ในแผนพัฒนาความรูผูลงทุนจะตองพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหการเผยแพร

ความรูใหผูลงทุนผานสื่อที่ผูลงทุนสามารถรับไดอยางทั่วถึงดวย 

 

7.5  ขอจํากัดในการศึกษา 
  

 ในการศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดในการศึกษาในบางประเด็น ดังนี้   

 

 7.5.1  ขอจํากัดดานขอมูล 

ในการศึกษานี้ สนใจศึกษาเฉพาะผูลงทุนที่ซ้ือขายหุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมไดครอบคลุม

ถึงผูลงทุนในทุกจังหวัด อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางของผูลงทุนในการศึกษานี้ครอบคลุมผูลงทุนที่

เปดบัญชีซ้ือขายกับบริษัทหลักทรัพยทุกแหง 
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 7.5.2  ขอจํากัดดานเงื่อนไขเวลา 

ระยะเวลาที่ใชในการกระจายแบบสอบถามอยูในระหวางวันที่  1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 

เมษายน 2553 ซ่ึงเปนชวงเวลากอนการชุมนุมทางการเมือง และระหวางการชุมนุมทางการเมือง 

ทําใหการเก็บขอมูลจากบริษัทหลักทรัพยที่ต้ังอยูที่ อาคารดิออฟฟสเซส  เซ็นทรัลเวิลด ที่เปน

สถานที่ใกลกับการชุมนุมเปนไปอยางอยากลําบาก ไมสามารถเก็บแบบสอบถามไดถึง 200 ชุด 

อยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้มีการอภิปรายผลที่ครอบคลุมในชวงที่มีวิกฤติการณทางการเมือง

และหลังชวงที่มีวิกฤติการณทางการเมือง โดยใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารที่

รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันไทย และสถาบันตางประเทศ 

  

7.5.3  ขอจํากัดดานการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนสถาบันตางประเทศ 

การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถเขาถึงขอมูลของผูลงทุนสถาบันตางประเทศได เนื่องจากขอจํากัด

ดานเวลาที่ตองใชในการสัมภาษณหรือตอบแบบสอบถามเปนอุปสรรคในการทํางานของผูลงทุน

สถาบันตางประเทศ ในการศึกษานี้ จึงใชการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่การตลาดระดับผูบริหารที่

รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศแทน เนื่องจากเปนผูมีประสบการณสูง  รับผิดชอบดูแล

ผูลงทุนสถาบันตางประเทศหลายแหงเปนที่ยอมรับและมีความใกลชิดกับผูลงทุนกลุมนี้ อยางไรก็ดี 

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณอาจไมครอบคลุมปจจัยทุกปจจัยที่ผูลงทุนสถาบันตางประเทศใช

ในการตัดสินใจลงทุน 

 

7.5.4  ขอจํากัดดานการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนรายใหญท่ีมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ

ของผูลงทุนทั่วไป 

การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถเขาถึงขอมูลของผูลงทุนรายใหญที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของผู

ลงทุนทั่วไปโดยการสัมภาษณเชิงลึกไดทุกราย จึงใชการศึกษาประวัติชีวิตของผูลงทุนกลุมนี้แทน 

 

7.5.6  ขอจํากัดในการศึกษาตามขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มุงเนนไปที่การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินซื้อขายหุนของผู

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น จึงมิไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน

ของผูลงทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑทางการเงินผลิตภัณฑอ่ืน อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ 

กองทุนประเภทตาง ๆ   
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7.6  ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
   

 จากการศึกษาในครั้งนี้และขอจํากัดในการศึกษา ทําใหเห็นถึงโอกาสที่จะพัฒนา

การศึกษาและวิจัยในอนาคต ซ่ึงจะเปนการขยายองคความรูที่เกี่ยวกับผูลงทุนในตลาดทุนไทยได

มากขึ้น เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของผูลงทุน พัฒนาศักยภาพในการใหบริการของผูที่

เกี่ยวของในตลาดทุน อันจะนําไปสูการมีเสถียรภาพของตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

ดังนี้ 

7.6.1 ขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยใหครอบคลุมถึงกลุมของผูลงทุนในผลิตภัณฑอ่ืนใน

ตลาดทุน อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ กองทุนประเภทตางๆ และศึกษาใหครอบคลุมผูลงทุน

ในทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

7.6.2 การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาปจจัยที่ผูลงทุนไทยใชในการตัดสินใจซื้อขายหุน จากผล

การศึกษาพบวาผูลงทุนรายยอยของไทยยังขาดความรูเกี่ยวกับปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน

โดยเฉพาะปจจัยมหภาคและปจจัยจุลภาคดานปจจัยเชิงปริมาณ จึงไมสามารถใชสถิติข้ันสูงใน

การศึกษาได ในการศึกษาวิจัยในอนาคตเมื่อผูลงทุนรายยอยของไทยมีความรูความเขาใจในปจจัย

ที่ใชในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นอาจสามารถนําสถิติข้ันสูงมาใชในการศึกษาวิจัยได 
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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แบบสอบถามงานวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

สวนที่ 1  ขอมูลปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน 
 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

        1.   เพศ           □ 1.  ชาย               □ 2.  หญิง 

        2.   อายุ _____ ป 

        3.   สถานภาพ  □ 1.โสด   □ 2.สมรส                  □ 3. อื่นๆ ________ 

        4.   ระดับการศึกษา 

 □1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี                       □ 2.  ปริญญาตรี 

 □3.  ปริญญาโท                         □ 4.  สูงกวาปริญญาโท 

        5.   อาชีพ 

 □ 1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ          □ 2.  บริษัทเอกชน      □ 3. เจาของกิจการ/ธุรกิจ สวนตัว  

              □ 4. นักศึกษา   □ 5.  เกษียณอายุ     □ 6. นักลงทุน        □ 7. อื่นๆ (โปรดระบุ____________) 

        6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน (เงินเดือนและรายไดอื่นๆ) 

 □ 1.  ไมเกิน 20,000 บาท        □ 2.  20,001-40,000 บาท         □ 3.  40,001-60,000 บาท  

              □ 4.  60,001-80,000 บาท       □ 5.  80,001-100,000 บาท      □ 6. 100,001-300,000 บาท 

           □ 7. 300,001-500,000 บาท    □ 8. 500,001 บาท-1 ลานบาท  □ 9. 1 ลานบาทขึ้นไป 
  

1.2  ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย 

        1.  ระยะเวลาที่ทานลงทุนซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนเวลา ____ ป 

        2.  ลักษณะการซื้อขายหุนสวนใหญของทาน (กรุณาตอบเพียงคําตอบเดียว) 

               □ 1.  ซ้ือและขายภายในวันเดียวกัน (Day Trade) □ 2.  ซ้ือและขายภายใน 1 สัปดาห (ระบุจํานวนวัน___วัน) 

             □ 3.  ซ้ือและขายเกินกวา 1 สัปดาหแตไมเกิน 1 เดือน      □ 4.  ลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน)   

             □ 5.  ลงทุนระยะปานกลาง (เกิน 3 เดือนแตไมถึง 6 เดือน) □ 6.ลงทุนระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป)   

        3.  ประเภทบัญชีท่ีทานใชในการซ้ือขายหลักทรัพย  

             □ 1.  credit balance      □ 2.  cash balance      □ 3.  Cash     □ 4.  cash balance และ cash 

            □ 5.  credit balance และ cash balance             □ 6.  credit balance และ cash   

        4.  แหลงที่มาของเงินทุนที่ทานใชลงทุน 

             □ 1.  เงินออมสวนที่เหลือจากคาใชจาย   □ 2.  เงินกู 

             □ 3.  ใชท้ังเงินออมและเงินกู                       □ 4. อื่น ๆ (ระบุ)__________________ 
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        5.  ปจจุบันทานเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีบริษัทหลักทรัพยใดบาง (โปรดระบุสาขาของบริษัทหลักทรัพย) 

__________________________________________________________________________________ 

        6.  หนังสือพิมพท่ีทานอานบอยท่ีสุดและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

ลงทุน_________________________________ 

        7.  เวปไซดท่ีทานติดตามบอยท่ีสุดและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุน__________________________________ 

        8.  สถานีโทรทัศน/รายการโทรทัศนท่ีทานติดตามและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุน_______________________ 

        9.  สถานีวิทยุ/รายการวิทยุท่ีทานติดตามและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุน_____________________________ 
 

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยในปจจุบัน 

คําแนะนํา  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน   □   หรือกรอกขอความที่ตรงกับทานมากที่สุด  

        1. วัตถุประสงคลําดับแรกของทานในการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

            □ 1.  ตองการกําไรสวนตาง (Capital Gain)             □ 2.  ตองการเงินปนผล (dividend) 

            □ 3.  ตองการการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะเวลายาว  □ 4.  อื่นๆ (โปรดระบุ)_____________ 

       2.   ปจจุบันทานมีหลักทรัพยท่ีถือครองในพอรตของทานประมาณ   

             □ 1.  1-2 หลักทรัพย  □  2.  3-4  หลักทรัพย   □ 3.  5-6  หลักทรัพย   □ 4.   7 หลักทรัพยขึ้นไป     

       3.   โปรดระบุรายชื่อหลักทรัพยท่ีทานถือครองในปจจุบัน (จํานวน 5 หลักทรัพยโดยเรียงลําดับตาม

สัดสวนการถือหุนของทาน ขอความกรุณาใหขอมูลเนื่องจากมีความจําเปนอยางยิ่งในการวิเคราะหของ

ผูวิจัย) __________________________________________________________________________________ 

        4.  มูลคาหุนในบัญชี (พอรต) ของทาน (จํานวนหุนคูณดวยราคาหุน) นับรวมทั้งบัญชีเงินสดและบัญชี

มารจิ้น  (กรุณาตอบทั้ง 3 ชวงเวลา โดยใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับมูลคาหุนของทาน) 

 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กอนวันที่มีการชุมนุมทางการเมือง 
(14 มีนาคม 2553) 

     ณ วันที่ทานตอบแบบสอบถาม 

□ 1. ไมเกิน 100,000 บาท 

□ 2. 100,001-500,000 บาท     

□ 3.  500,001-1 ลานบาท 

□ 4. 1,000,001-5 ลานบาท        

□ 5.  5,000,001-10 ลานบาท     

□ 6. 10,000,001- 20 ลานบาท  

□ 7. 20,000,001-30 ลานบาท 

□ 8. 30,000,001- 40 ลานบาท     

□ 9. 40 ลานบาทขึ้นไป 

□ 1. ไมเกิน 100,000 บาท 

□ 2. 100,001-500,000 บาท     

□ 3.  500,001-1 ลานบาท 

□ 4. 1,000,001-5 ลานบาท        

□ 5.  5,000,001-10 ลานบาท     

□ 6. 10,000,001- 20 ลานบาท  

□ 7. 20,000,001-30 ลานบาท 

□ 8. 30,000,001- 40 ลานบาท     

□ 9. 40 ลานบาทขึ้นไป 

□ 1. ไมเกิน 100,000 บาท 

□ 2. 100,001-500,000 บาท     

□ 3.  500,001-1 ลานบาท 

□ 4. 1,000,001-5 ลานบาท        

□ 5.  5,000,001-10 ลานบาท     

□ 6. 10,000,001- 20 ลานบาท  

□ 7. 20,000,001-30 ลานบาท 

□ 8. 30,000,001- 40 ลานบาท     

□ 9. 40 ลานบาทขึ้นไป 
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5. ความถ่ีในการซื้อขายหุน (สวนใหญ) ในตลาดหลักทรัพยฯ ของทาน (กรุณาตอบเพียงคําตอบเดียว) 

             □ 1.  ซ้ือและขายทุกวัน              □  2. ซ้ือและขายทุก 2-3 วัน       □ 3. ซ้ือและขายทุกสัปดาห 

         □  4. ซ้ือและขายหุนทุกเดือน       □ 5. ซ้ือและขายหุนทุก 3 เดือน      □ 6.  ซ้ือและขายหุนทุก 6 เดือน 

            □  7.  ซ้ือขายหุนทุกป                     □ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ___________)            

6. สัดสวนในการถือหุนของทาน  เชน ทานถือหุนเกินกวา 5 ปครึ่งหนึ่ง (50%) ท่ีเหลือถือต่ํากวา 1 สัปดาห (50%) 

            1. ถือเกินกวา 5 ป........%   2. ถือ 3 ปแตไมเกิน 5 ป....... %     3. ถือเกินกวา1 ป แตไมเกิน 3 ป.......% 

            4. ถือเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป.......%              5. ถือเกินกวา 3  เดือน แตไมเกิน 6 เดือน.......%  

            6. ถือเกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน.........%       7. ถือเกินกวา 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 เดือน.......% 

            8. ถือเกินกวา  1 สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห.........% 9.  ถือต่ํากวา 1 สัปดาห (.........วัน).........%          

7.  ทานสั่งซื้อขายหุนแตละครั้ง (สวนใหญ) เปนจํานวนเงินประมาณครั้งละเทาไร (กรุณาตอบเพียงคําตอบเดียว)  

             □ 1.  ตํ่ากวา 100,000 บาท         □ 2.  100,000-500,000 บาท     □ 3.  500,001-1 ลานบาท              

         □ 4.  1,000,001-5 ลานบาท         □ 5.  5 ลานบาทขึ้นไป     

8. ผลตอบแทนจากการลงทุน (คิดรวมผลตอบแทนทุกประเภทที่ไดรับ เงินปนผล ราคาหุนที่เพิ่มขึ้น-ลดลง)       

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   

                  _____% 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 หรือกอน

วันที่มีการชุมนุมทางการเมือง  

_______% 

 ณ วันที่ทานตอบ

แบบสอบถาม 

      _____% 
  

 

สวนที่ 3  ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน 

คําแนะนํา  คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับจํานวนครั้งหรือความถี่ท่ีทานใชปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจลงทุน  

                   โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับทานมากที่สุด  

ตัวอยาง หากทานพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย (SET Index) กอนตัดสินใจซื้อหรือขายหุน 

ทุกครั้ง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองทุกครั้ง หรือ หากทานตัดสินใจซื้อขายหุนโดยไมไดพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองไมเคยใช 

 

ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกครั้ง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคยใช 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเมือง 

1.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

2.อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

3.อัตราเงินเฟอ 

4.อัตราแลกเปลี่ยน 

5.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 

6.ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Set Index)  

7.ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 index)  

8.ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ (โปรดระบุช่ือ.................................) 

9.ราคาน้ํามัน 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 
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ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกคร้ัง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคยใช 

10.ประเภทอุตสาหกรรม 

11.สภาพการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม 

12.แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม เชน รัฐบาลสนับสนุนดานภาษี 

13.วัฏจักรธุรกิจ 

14.ความมีเสถียรภาพ (ความมั่นคง) ทางการเมืองของรัฐบาลไทย 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 

15. ราคาหุนถูก (หุนราคาตํ่า)หรือแพง (หุนราคาสูง) 

16. หุนสวนใหญทีท่านเลือกลงทุนเปนหุนที่มีราคาถูก 

17. หุนสวนใหญทีท่านเลือกลงทุนเปนหุนที่มีราคาแพง 

18. P/E Ratio  

19. อัตราเงินปนผลตอบแทน (dividend yield)  

20. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี(P/BV)  

21. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E)  

22. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

23. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทัง้หมด (ROA)  

24. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน  

25. คาP/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (PEG)  

26. ทานลงทุนเฉพาะในหุนที่มีสภาพคลองในการซ้ือขายหุนสูง 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

คําแนะนํา  คําถามตอไปนี้สอบถามความคิดเห็นของทานเก่ียวกับปจจัยภาวะเศรษฐกิจและการเมืองและปจจัย

ที่เก่ียวกับหุนที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน โปรดใสเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นทาน

มากที่สุด 
ตัวอยาง หากทานไมเคยพิจารณาอัตราดอกเบีย้เงินฝากกอนทานตัดสินใจลงทุน หรือทานไมทราบหรอืไมแนใจ
วาจะซือ้หรอืขายหุนหากอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง กรณุาใสเครื่องหมาย / ในชองไมแนใจหรอืไมทราบ 
 

ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

1. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากลดลงทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

2. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนทานจะตัดสินใจขายหุน 

3. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินกูลดลงทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

4. ถาอัตราดอกเบ้ียเงินกูสูงข้ึนทานจะตัดสินใจขายหุน 

5. ถาอัตราเงินเฟอลดลงทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

6. ถาอัตราเงินเฟอสูงข้ึนทานจะตัดสินใจขายหุน 

7. ถาคาเงินบาทแข็งคาข้ึนทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

8. ถาคาเงินบาทออนตัวลงทานจะตัดสินใจขายหุน 

9. ทานซ้ือหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงข้ึน 
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ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

10.  ทานขายหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ลดลง  

11.  ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวสูงข้ึนทานจะ

ตัดสินใจซ้ือหุน 

12.   ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวลดลงทานจะ

ตัดสินใจซ้ือหุน 

13.   ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวสูงข้ึนทานจะ

ตัดสินใจขายหุน 

14.   ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวลดลงทานจะ

ตัดสินใจขายหุน 

15.   ถาดัชนีหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงข้ึนทานจะ

ซ้ือหุน 

16.   ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวลดลง

ทานจะซ้ือหุน 

17.   ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงข้ึนทาน

จะขายหุน 

18.   ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงข้ึนทาน

จะขายหุน 

19.   ถาราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

20.   ถาราคาน้ํามันปรับตัวสูงข้ึนทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

21.   ถาราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทานจะตัดสินขายหุน 

22.   ถาราคาน้ํามันปรับตัวสูงข้ึนทานจะตัดสินใจขายหุน 

23.   ทานซ้ือหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่

มั่นคง 

24.  ทานขายหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมือง

ไมมั่นคง 

25.  ถามีการอภิปรายไมไววางใจทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

26.  ถามีการอภิปรายไมไววางใจทานจะตัดสินใจขายหุน 

27.  ถามีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทาง

การเมือง ทานจะตัดสินใจซ้ือหุน 

28.  ถามีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทาง

การเมืองทานจะตัดสินใจขายหุน 
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ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 

29. ทานเลือกลงทุนในหุนทีม่ี P/E ตํ่า 

30. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ี P/E สูง 

31. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุน   

      ตามบัญชี (P/BV) ตํ่า 
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ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

32. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุน

ตามบัญชี (P/BV) สูง 

33. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผู

ถือหุน (D/E) ตํ่า 

34. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผู

ถือหุน (D/E) สูง 

35. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุน (ROE) สูง 

36. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุน (ROE) ตํ่า 

37. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยทั้งหมด (ROA) สูง 

38. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยทั้งหมด (ROA) ตํ่า 

39. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีคา P/E ตออัตราการเติบโต

ของกําไรตอหุน (PEG)ตํ่า 

40. ทานเลือกลงทนุในหุนทีม่ีคา P/E ตออัตราการเติบโต

ของกําไรตอหุน (PEG)สูง 
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คําแนะนํา  คําถามตอไปนี้เก่ียวกับความถ่ีที่ทานใชปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจลงทุน โปรดใสเคร่ืองหมาย  /  

ลงในชองวางที่ตรงกับทานมากที่สุด 

 

ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกคร้ัง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคย 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 

1. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 

2. ทานลงทุนในหุนที่ออกโดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 

3. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

4. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 

5. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความรู ความสามารถ มี 

    ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 

6. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 

7. ทานลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป 

8. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล เชน  

     การใหขาวของผูบริหารในอดีตสอดคลองกับความจริงที่เกิดข้ึนใน

อนาคต 
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ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกคร้ัง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคย 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิค 

9. ทานตัดสินใจซ้ือขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) 

10.ทานใชแผนภูมิแบบเสน (Line Charts) ในการวิเคราะหราคาหุนที่

ทานจะตัดสินใจลงทุน 

11.ทานใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) ในการวิเคราะหราคาหุนที่ทาน

จะตัดสินใจลงทุน 

12.ทานใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart) ในการ

วิเคราะหราคาหุนที่ทานจะตัดสินใจลงทุน 

13.ทานใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks) วิเคราะหราคาหุนที่

ทานจะตัดสินใจลงทุน  
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14.ทานใชเสนคาเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณแนวโนม

ของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

15.ทานใชเสนคาเฉล่ียสะสมเคลื่อนที่ (MACD) คาดการณแนวโนมของ

ราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

16.ทานใช Relative Strength Index (RSI) คาดการณแนวโนมของราคา

หุนที่ทานจะลงทุน 

17.ทานใช Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร  

18.ทานใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจซ้ือขายหุน 

19.ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารในหนังสือพิมพในการ

ตัดสินใจซ้ือขายหุน  

20. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารทางวิทยุในการตัดสินใจซ้ือ

ขายหุน 

21. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารทางโทรทศันในการ

ตัดสินใจซ้ือขายหุน  

22. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารจากเวปไซดในการ

ตัดสินใจซ้ือขายหุน  

23. ทานใชขอมูลทีไ่ดรับจากงานสัมมนาในการตัดสินใจซ้ือขายหุน 

24. ทานใชขอมูลจากเวปไซดของตลาดหลักทรัพยในการติดตามราคาหุน  

25. ทานใชขอมูลจากเวปไซดของตลาดหลักทรัพยในการติดตามขอมูล

ขาวสารบริษัทจดทะเบียน  

26. ทานใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการติดตาม

รายงานตางๆ เชน งบการเงิน แบบรายงาน 56-1 แบบรายงาน 59 

แบบรายงาน 246 turn over list (โปรดระบุช่ือรายงาน...................) 

27.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการติดตามขาวสาร

ของสํานักงาน ก.ล.ต. เชน ประกาศ กฎเกณฑตางๆ บทความ 

      ปจจัยดานสังคม 

28. ทานตัดสินใจซ้ือหรือขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว 
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ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกครั้ง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคย 

29. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน 

30. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของผูลงทุน

สถาบัน 

31. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของผูลงทุน

ตางประเทศ 

32. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย 

33. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในเวปไซด (โปรดระบุช่ือ 

      เวปไซด.....................................) 

34. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําในเวปไซด (โปรดระบุช่ือ 

     เวปไซด.............................................................) 

35. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนเมื่อมีขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือขาย

หุน 

36. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท ทานรับทราบ 

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด (โปรดระบุแหลงขอมูล............) 

37. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 
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_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

_____ 
 

_____ 

 

_____ 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

_____ 
 

_____ 

 

_____ 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

 

สวนที่ 4  กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพย 

1. กลุมหลักทรัพยท่ีทานลงทุน (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ และจัดลําดับตาม

สัดสวนการลงทุนของทาน 1 หมายถึงสัดสวนสูงสุด) 

_____กลุมธุรกิจการเงิน (ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย ประกันภัยและประกันชีวิต) 

             _____กลุมทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค เหมืองแร ) 

             _____กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ธุรกิจการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม) 

             _____กลุมสินคาอุปโภคบริโภค(แฟชั่น ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ของใชสวนตัว เวชภัณฑ)    

                 _____กลุมบริการ (พาณิชย การแพทย ส่ือสิ่งพิมพ บริการเฉพาะกิจ ทองเที่ยวและสันทนาการ ขนสง โลจิสติก)       

             _____กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (วัสดุกอสราง พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

             _____กลุมเทคโนโลยี (ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

             _____กลุมสินคาอุตสาหกรรม (ยานยนต วัสดุอุตสาหรรมและเครื่องจักร กระดาษและวัสดุการพิมพ 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ บรรจุภัณฑ)                  

____ กลุมวอรแรนท    

             _____อื่นๆ (เชนลงทุนใน SET 50 โปรดระบุ____________________________) 

      2.   ประเภทของหลักทรัพยท่ีทานลงทุน (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ และจัดลําดับตาม

สัดสวนการลงทุนของทาน 1 หมายถึงประเภทของหลักทรัพยท่ีทานเลือกลงทุนสูงสุด) 

              _____Growth Stock  หุนที่มีอัตราการเติบโตของกําไรสูงและใหผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง        
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              _____ Defensive Stock   หุนที่มีความเสี่ยงต่ํา มีรายรับแนนอน ปจจัยภายนอกมีผลตอผล

ประกอบการตํ่า          

              _____Speculative Stock (หุนเก็งกําไร)              _____Blueship Stock (หุนของบริษัทขนาดใหญ)    

              _____Cyclical Stock (หุนที่ราคาขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ) 

              _____Income Stock (หุนปนผล)                             _____ประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ_____________)  

3. ปจจัยเชิงปริมาณของหุนที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาจัดลําดับตาม

ความถ่ีท่ีทานใชปจจัยเชิงปริมาณในการตัดสินใจลงทุน 1 หมายถึงปจจัยที่ทานใชในการซ้ือหุนบอยครั้ง

ท่ีสุด) 

กรณีท่ีทานใชหลายปจจัยพรอมกันขอใหใชลําดับที่เดียวกัน 

_____ P/E Ratio       ______ อัตราเงินปนผลตอบแทน           _____P/BV                  _____ D/E 

_____ ROE              ______ ROA             _____PEG      _____ ปจจัยอื่น (โปรดระบุ......................) 

4. ทานมีกลยุทธในการซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยอยางไร (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ 

และจัดลําดับตามกลยุทธท่ีทานใช 1 หมายถึงกลยุทธท่ีทานใชในการซ้ือหุนบอยครั้งที่สุด) 

            _____รอจังหวะการเขาซื้อหุนเม่ือราคาต่ํากวาพื้นฐาน (under value) ____ซ้ือหุนที่มีสภาพคลองใน

การซื้อขาย 

            _____เลือกซ้ือหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี (โปรดระบุปจจัยพื้นฐานที่ทานพิจารณามากที่สุด..................) 

            _____ซ้ือหุนที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น                        

            _____ซ้ือหุนที่มีขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือ         

            _____ซ้ือเมื่อผูลงทุนสถาบัน (กองทุน กบข.ฯ) ซ้ือสุทธิ          _____ซ้ือเมื่อผูลงทุนตางประเทศซื้อสุทธิ 

            _____ซ้ือหุนตามขาวลือในหองคา    _____ซ้ือหุนตามขาวลือในเวปไซด (โปรดระบุช่ือเวปไซด.............) 

         _____ซ้ือหุนเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น/ลดลง(โปรดระบุวาทานซื้อเมื่อดัชนีสูงขึ้นหรือลดลง......) 

            _____ซ้ือหุนเม่ือดัชนีหลักทรัพยตางประเทศ (โปรดระบุดัชนี.....) ปรับตัวสูงขึ้น/ลดลง (โปรดระบุ..........) 

            _____ซ้ือหุนเม่ือการเมืองขาดเสถียรภาพ เชน มีการชุมนุมเพื่อเรียกรองทางการเมือง อภิปรายไม

ไววางใจ 

            _____ซ้ือหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด       _____อื่นๆ (โปรดระบุ...................................) 

5.  ทานมีกลยุทธในการขายหุนอยางไร  (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ และจัดลําดับตาม กล

ยุทธท่ีทานใช 1 หมายถึงกลยุทธท่ีทานใชในการขายหุนบอยครั้งที่สุด) 

             _____ ขายเมื่อราคาหุนเพ่ิมขึ้นเกินมูลคา (over value)        

             _____ ขายเมื่อราคาเริ่มลดต่ําลง 

             _____ ขายเมื่อมีกําไรประมาณ..................% ของตนทุน     

             _____ ขายเมื่อกิจการมีกําไรลดลง                                    

             _____ ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน                        

             _____ ขายเมื่อพบวามีหุนตัวอื่นที่นาสนใจมากกวา             

             _____ ขายหุนเม่ือรูวาคิดผิดหรือคาดการณผิด                                               
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             _____ ขายหุนตามขาวลือในหองคา       

             _____ ขายเมื่อผูลงทุนสถาบันขายสุทธิ                               

             _____ ขายเมื่อผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิ 

             _____ ขายเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยตางประเทศ (โปรดระบุดัชนี......)ปรับตัวสูงขึ้น/ลดลง(โปรดระบุ....) 

             _____ ขายเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น /ลดลง (โปรดระบุวาขายเมื่อดัชนีสูงขึ้นหรือลดลง.....) 

             _____ ขายหุนตามขาวลือในเวปไซด (โปรดระบุช่ือเวปไซด..............................................)     

          _____ขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด    _____อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)  
    

สวนที่ 5  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 

              โปรดเสนอแนะขอมูลหรือใหความคิดเห็นที่ทานเห็นวาเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ 

              ผูลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1. นโยบายใดที่ทานเห็นวาเปนประโยชนตอการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

1.1 ………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ………………………………………………………………………………………………… 

2. นโยบายใดที่ทานเห็นวาเปนอุปสรรคตอการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

2.1 …………………………………………………………………………………………………. 

2.2 …………………………………………………………………………………………………. 

2.3 …………………………………………………………………………………………………. 

3.  ขอเสนอแนะของทานเกี่ยวกับนโยบายที่ทานคิดวาจะเปนประโยชนกับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

3.1…………………………………………………………………………………………………… 

3.2…………………………………………………………………………………………………… 

3.3…………………………………………………………………………………………………… 
                

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน นางสาวอุรสา บรรณกิจโศภน  (DPA.Candidate)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูจัดการกองทุน 

ในฐานะผูตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุน 
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แบบสอบถามงานวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูจัดการกองทุนในฐานะผูตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สวนที่ 1  ขอมูลปจจัยพื้นฐานของผูจัดการกองทุน 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

1.   ตําแหนงงานในปจจุบัน (โปรด

ระบุ)_______________________________________________________ 

        2.   เพศ            1.  ชาย         2.  หญิง 

        3.   อายุ _____ ป 

        4.   สถานภาพ   1.โสด       2.สมรส                 3. อื่นๆ ________ 

        5.   ระดับการศึกษา 

  1.  ปริญญาตรี                     2.  ปริญญาโท  3.  สูงกวาปริญญาโท 

        6.   สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

              1.  บัญชี/บริหารธุรกิจ 2.  เศรษฐศาสตร 3.  อื่นๆ (โปรดระบุ)________________ 

1.2  ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุน 

        1.  ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูมีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุน  

             (นับรวมการทํางานในสถาบันอื่นในตําแหนงผูมีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุน) 

             1.  นอยกวา 3 ป  2.  3-5 ป                3.  6-10 ป                4.  10 ปขึ้นไป 

        2.  ปจจุบันหนวยงานของทานเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีบริษัทหลักทรัพยใดบาง  

              __________________________________________________________________________________ 

        3.  ประเภทของกองทุนที่ทานรับผิดชอบ 

             1.  กองทุนสวนบุคคล  2.  กองทุนตราสารทุน            3.  กองทุนผสม  

              4.  กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว    5.  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    6.  อื่นๆ (โปรดระบุ____)   

        4.  นโยบายการลงทุนของกองทุนที่ทานรับผิดชอบ 

             1.  กองทุนแบบ passive  2. กองทุนแบบ active       3. กองทุนแบบ enhanced index          

             4.  นโยบายการลงทุนอื่น (โปรดระบุ__________________________________________________) 
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5.  แหลงขอมูลที่ทานใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 

             5.1 หนังสือพิมพท่ีทานติดตามอานบอยที่สุด_______________________________________________  

             5.2 เวปไซดท่ีทานติดตามบอยท่ีสุด______________________________________________________ 

             5.3 สถานีโทรทัศน/รายการโทรทัศนท่ีทานติดตามบอยที่สุด___________________________________ 

             5.4 สถานีวิทยุ/รายการวิทยุท่ีทานติดตามบอยท่ีสุด__________________________________________ 

             5.5 แหลงขอมูลอื่น (โปรดระบุ__________________________________________________________) 

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยในปจจุบัน 

คําแนะนํา  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน   □   หรือกรอกขอความที่ตรงกับทานมากที่สุด  

1. วัตถุประสงคลําดับแรกในการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและความ

คาดหวังของผูลงทุนในกองทุนที่ทานรับผิดชอบ 

            □ 1.  ตองการกําไรสวนตาง (Capital Gain)             □ 2.  ตองการเงินปนผล (dividend) 

            □ 3.  ตองการการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนในระยะเวลายาว  □ 4.  อื่นๆ (โปรดระบุ__________________) 

       2.   ปจจุบันทานมีหลักทรัพยท่ีถือครองโดยเฉลี่ยในพอรตของทานประมาณ   

            □  1. ตํ่ากวา10 หลักทรัพย □ 2. 10-20 หลักทรัพย  □ 3. 21-30 หลักทรัพย  □ 4. 30 หลักทรัพยขึ้นไป  

       3.   ปจจุบันทานรับผิดชอบกองทุนที่ลงทุนในหุนจํานวน ________ กองทุน 

       4.  สัดสวนกองทุนที่ทานรับผิดชอบ 

            1.  กองทุนสวนบุคคล____%2.  กองทุนตราสารทุน____%          3.  กองทุนผสม____%   

            4.  กองทุนรวมหุนทุนระยะยาว___%  5.  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ___% 6.  อื่นๆ (ระบุ____) ____%  

       5.  โปรดระบุรายชื่อหลักทรัพยท่ีทานลงทุนกอนวันที่ 10 เม.ย.53 (จํานวน 5 หลักทรัพยเรียงลําดับตาม

สัดสวนการลงทุน     ขอความกรุณาใหขอมูลเนื่องจากมีความจําเปนอยางยิ่งในการวิเคราะหของ

ผูวิจัย) ________________________________________________________________________ 

        6.  มูลคาหุนโดยเฉลี่ยของกองทุนที่ทานรับผิดชอบ (จํานวนหุนคูณดวยราคาหุน)  

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 หรือ 

กอนวันที่มีการชุมนุมทางการเมือง 

      กอนวันที่ 10 เมษายน 2553 

   หรือกอนวันที่มีการจลาจลที่ผานฟา 

□ 1. ตํ่ากวา 50 ลานบาท   

□ 50,000,001- 100 ลานบาท  

□ 3. 100,000,001-500 ลานบาท 

□ 4. 500,000,001- 1,000 ลานบาท     

□ 5. 1,000,000,001-5,000 ลานบาท 

□ 6. 5,001,000,000-10,000 ลานบาท 

□ 7. 10,000 ลานบาทขึ้นไป 

□ 1. ตํ่ากวา 50 ลานบาท   

□ 50,000,001- 100 ลานบาท  

□ 3. 100,000,001-500 ลานบาท 

□ 4. 500,000,001- 1,000 ลานบาท     

□ 5. 1,000,000,001-5,000 ลานบาท 

□ 6. 5,001,000,000-10,000 ลานบาท 

□ 7. 10,000 ลานบาทขึ้นไป 

□ 1. ตํ่ากวา 50 ลานบาท   

□ 50,000,001- 100 ลานบาท  

□ 3. 100,000,001-500 ลานบาท 

□ 4. 500,000,001- 1,000 ลานบาท     

□ 5. 1,000,000,001-5,000 ลานบาท 

□ 6. 5,001,000,000-10,000 ลานบาท 

□ 7. 10,000 ลานบาทขึ้นไป 

        7. ความถ่ีในการซ้ือขายหุน (สวนใหญ) ในตลาดหลักทรัพยฯ ของทาน (กรุณาตอบเพียงคําตอบเดียว) 

             □ 1.  ซ้ือและขายทุกวัน           □  2. ซ้ือและขายทุก 2-3 วัน        □ 3. ซ้ือและขายทุกสัปดาห 

         □  4. ซ้ือและขายหุนทุกเดือน    □ 5. ซ้ือและขายหุนทุก 3 เดือน       □ 6.  ซ้ือและขายหุนทุก 6 เดือน 

            □  7.  ซ้ือขายหุนทุกป               □ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ___________)            
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        8. สัดสวน (%) ในการซื้อและถือครองหุนของทาน (พิจารณาจากหุนที่ทานซื้อและถืออยูถึง 9 เมษายน 2553) 

            1. ถือเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป.......%              2. ถือเกินกวา 3  เดือน แตไมเกิน 6 เดือน.......%   

            3. ถือเกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน.........%       4. ถือเกินกวา 2 สัปดาห แตไมเกิน 1 เดือน.......%  

            5. ถือเกินกวา  1 สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห.........%   6. ถือต่ํากวา 1 สัปดาห (.........วัน).........%          

       9.  ทานสั่งซื้อและสั่งขายหุนแตละครั้ง (สวนใหญ) จํานวนเงินรวมประมาณเทาไร (กรุณาตอบเพียงคําตอบเดียว)  

             □ 1.  ตํ่ากวา 5,000,000 บาท  □ 2.  5,000,000-10,000,000 บาท     □ 3. 10,000,001-20 ลานบาท              

         □ 4.  20,000,001-30 ลานบาท      □ 5.  30,000,001-40 ลานบาท          □ 6. 40 ลานบาทขึ้นไป 

      10. ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ย (คิดรวมผลตอบแทนทุกประเภทที่ไดรับ เงินปนผล ราคาหุนที่

เพิ่มขึ้น-ลดลง)       

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   

                      _____% 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 หรือกอน

วันที่มีการชุมนุมทางการเมือง  

_______% 

กอนวันที่ 10 เมษายน 2553   

_____% 

  

สวนที่ 3  ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน 

คําแนะนํา  คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับจํานวนครั้งหรือความถี่ท่ีทานใชปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจลงทุน  

                   โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับทานมากที่สุด  

ตัวอยาง  หากทานพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย (SET Index) กอนตัดสินใจซื้อหรือขายหุน 

ทุกครั้ง  กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองทุกครั้ง หรือ หากทานตัดสินใจซื้อขายหุนโดยไมเคยพิจารณาการ 

             เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกอนการตัดสินใจซื้อขายหุน กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองไมเคยใช 

 

ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกครั้ง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคยใช 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

1.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

2.อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

3.อัตราเงินเฟอ 

4.อัตราแลกเปลี่ยน 

5.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 

6.ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Set Index)  

7.ดัชนีราคาหลักทรัพยเซ็ต 50 (Set 50 index)  

8.ดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศ (โปรดระบุช่ือ....................................) 

9.ราคาน้ํามัน 

10.ประเภทอุตสาหกรรม 

11.สภาพการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม 

12.แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม เชน รัฐบาลสนับสนุนดานภาษี 

13.วัฏจักรธุรกิจ 

14.ความมีเสถียรภาพ (ความมั่นคง) ทางการเมืองของรัฐบาลไทย 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 
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ปจจัยที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  ทุกครั้ง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคยใช 

15.นโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบตอบริษัทจดทะเบียน 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท 

16. ราคาหุนถูก (หุนราคาต่ํา)หรือแพง (หุนราคาสูง) 

17. หุนสวนใหญที่ทานเลือกลงทุนเปนหุนที่มีราคาถูก 

18. หุนสวนใหญที่ทานเลือกลงทุนเปนหุนที่มีราคาแพง 

19. P/E Ratio  

20. อัตราเงินปนผลตอบแทน (dividend yield)  

21. อัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี(P/BV)  

22. อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E)  

23. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

24. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA)  

25. อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน  

26. คาP/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (PEG)  

27. ทานลงทุนเฉพาะในหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายหุนสูง 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

คําแนะนํา  คําถามตอไปนี้สอบถามความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับปจจัยภาวะเศรษฐกิจและการเมืองและปจจัย

ท่ีเกี่ยวกับหุนที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาเปนรายปจจัย โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลง

ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด ตัวอยาง หากทานไมเคยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากกอนทานตัดสินใจลงทุน หรือทานไมทราบหรือไมแนใจวาจะซื้อหรือขายหุนหากอัตราดอกเบี้ยมี
การเปลี่ยนแปลง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองไมแนใจหรือไมทราบ 

 
 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ไม

ทราบ 

ปจจัยมหภาค : ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

1. ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

2. ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

3. ถาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

4. ถาอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

5. ถาอัตราเงินเฟอลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

6. ถาอัตราเงินเฟอสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

7. ถาคาเงินบาทแข็งคาขึ้นทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

8. ถาคาเงินบาทออนตัวลงทานจะตัดสินใจขายหุน 

9. ทานซื้อหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงขึ้น 

10.ทานขายหุนเมื่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ลดลง  

11.ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

12. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

13. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

14. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยไทยปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจขายหุน 

 

_____ 
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_____ 



317 

 

 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ไม

ทราบ 

15. ถาดัชนีหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงขึ้นทานจะซื้อหุน 

16. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวลดลงทานจะซื้อหุน 

17. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวสูงขึ้นทานจะขายหุน 

18. ถาดัชนีราคาหลักทรัพยตางประเทศปรับตัวลดลงทานจะขายหุน 

19. ถาราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

20. ถาราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

21. ถาราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทานจะตัดสินขายหุน 

22. ถาราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นทานจะตัดสินใจขายหุน 

23. ทานซื้อหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ม่ันคง 

24. ทานขายหุนเมื่อรัฐบาลไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองไมม่ันคง 

25. ถามีการอภิปรายไมไววางใจทานจะตัดสินใจซื้อหุน 

26. ถามีการอภิปรายไมไววางใจทานจะตัดสินใจขายหุน 

27. ถามีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทางการเมืองทานจะ

ตัดสินใจซื้อหุน 

28. ถามีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อเรียกรองทางการเมืองทานจะ

ตัดสินใจขายหุน 
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_____ 

_____ 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงปริมาณของบริษัท (พิจารณารายปจจัย) 

29. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มี P/E ตํ่า 

30. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มี P/E สูง 

31. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี 

(P/BV) ตํ่า 

32. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาหุนตามบัญชี 

(P/BV) สูง 

33. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(D/E) ตํ่า 

34. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(D/E) สูง 

35. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) สูง 

36. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) ตํ่า 

37. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด 

(ROA) สูง 

38. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด 

(ROA) ตํ่า 

39. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอ

หุน (PEG)ตํ่า 

40. ทานเลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E ตออัตราการเติบโตของกําไรตอ

หุน (PEG)สูง 
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คําแนะนํา  คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับความถี่ที่ทานใชปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจลงทุน โปรดใสเครื่องหมาย  /  

ลงในชองวางที่ตรงกับทานมากที่สุด  
 

  ทุกครั้ง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคย 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงคุณภาพของบริษัท 

1. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 

2. ทานลงทุนในหุนที่ออกโดยบริษัทที่ไดรับการยอมรับวามีบรรษัทภิบาล 

3. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

4. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความสามารถในเชิงการแขงขันสูง 

5. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 

6. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 

7. ทานลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาแลวหลายป 

8. ทานลงทุนในหุนของบริษัทที่มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล เชน การใหขาวของ   

    ผูบริหารในอดีตสอดคลองกับความจริงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ปจจัยจุลภาค : ปจจัยเชิงเทคนิค 

9.ทานตัดสินใจซื้อขายหุนโดยใชการวิเคราะหเสนแนวโนม (Trend Line) 

10.ทานใชแผนภูมิแบบเสน (Line Charts) ในการวิเคราะหราคาหุนที่ทานจะตัดสินใจ

ลงทุน 

11.ทานใชแผนภูมิแบบแทง (Bar Chart) ในการวิเคราะหราคาหุนที่ทานจะตัดสินใจลงทุน 

12.ทานใชแผนภูมิแบบสัญลักษณ (Point and Figure Chart) ในการวิเคราะหราคาหุนที่

ทานจะตัดสินใจลงทุน 

13.ทานใชแผนภูมิแบบแทงเทียน (Candle Sticks) วิเคราะหราคาหุนที่ทานจะตัดสินใจ

ลงทุน 
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14. ทานใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คาดการณแนวโนมของราคาหุน 

     ทานจะลงทุน 

15. ทานใชเสนคาเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ (MACD) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่ทาน

จะลงทุน 

16. ทานใช Relative Strength Index (RSI) คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่ทานจะ

ลงทุน 

17. ทานใช Stochastic คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่ทานจะลงทุน 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร  

18. ทานใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจซื้อขายหุน 

19. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารในหนังสือพิมพในการตัดสินใจซื้อขายหุน  

20.  ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารทางวิทยุในการตัดสินใจซื้อขายหุน 

21. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารทางโทรทัศนในการตัดสินใจซื้อขายหุน  

22. ทานใชขอมูลจากบทวิเคราะหหรือขาวสารจากเวปไซดในการตัดสินใจซื้อขายหุน  

23. ทานใชขอมูลที่ไดรับจากงานสัมมนาในการตัดสินใจซื้อขายหุน 

24. ทานใชขอมูลจากเวปไซดของตลาดหลักทรัพยในการติดตามราคาหุน  

25. ทานใชขอมูลจากเวปไซดของตลาดหลักทรัพยในการติดตามขอมูลขาวสาร 

     บริษัทจดทะเบียน  

26.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการติดตามรายงานตางๆ เชน งบ

การเงิน แบบรายงาน 56-1 แบบรายงาน 59 แบบรายงาน 246 turn over list (โปรด 
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  ทุกครั้ง บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคย 

      ระบุช่ือรายงาน......................) 

27.ทานใชขอมูลจากเวปไซดของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการติดตามขาวสารของสํานักงาน 

ก.ล.ต. เชน ประกาศ กฎเกณฑตางๆ บทความปจจัยดานสังคม 

28. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของคนในครอบครัว 

29. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน 

30. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของผูลงทุนสถาบัน 

31. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลการซื้อขายสุทธิของผูลงทุนตางประเทศ 

32. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในหองคาหลักทรัพย 

33. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามขาวลือในเวปไซด (โปรดระบุช่ือ 

เวปไซด.............................................................) 

34. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําในเวปไซด (โปรดระบุช่ือ 

เวปไซด.............................................................) 

35. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนเมื่อมีขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือขายหุน 

36. ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามผูบริหารของบริษัท ทานรับทราบขอมูลจาก 

แหลงขอมูลใด (โปรดระบุแหลงขอมูล......................................) 

37.ทานตัดสินใจซื้อหรือขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด 
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สวนที่ 4  กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพย (กรณีทานรับผิดชอบในการตัดสินใจในกองทุนหุนหลายกองทุน 

ขอใหใชขอมูลที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนหุนที่ทานรับผิดชอบในสัดสวนสูงที่สุด) 

1. กลุมหลักทรัพยท่ีทานลงทุน (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ และจัดลําดับตามสัดสวน

การลงทุนของทานในกองทุนที่ทานรับผิดชอบในสัดสวนสูงที่สุด 1 หมายถึงมีการลงทุนในสัดสวนสูงสุด) 

_____กลุมธุรกิจการเงิน (ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย ประกันภัยและประกันชีวิต) 

             _____กลุมทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค เหมืองแร ) 

             _____กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ธุรกิจการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม) 

             _____กลุมสินคาอุปโภคบริโภค(แฟชั่น ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ของใชสวนตัว เวชภัณฑ)    

                _____กลุมบริการ (พาณิชย การแพทย ส่ือสิ่งพิมพ บริการเฉพาะกิจ ทองเที่ยวและสันทนาการ ขนสง โลจิสติก)       

             _____กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (วัสดุกอสราง พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

             _____กลุมเทคโนโลยี (ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

             _____กลุมสินคาอุตสาหกรรม (ยานยนต วัสดุอุตสาหรรมและเครื่องจักร กระดาษและวัสดุการพิมพ   

                      ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ บรรจุภัณฑ)                 ____ กลุมวอรแรนท    

             _____ลงทุนเฉพาะใน SET 50 โปรดระบุกลุมหลักทรัพยท่ีลงทุน 3 ลําดับแรก____________________) 

      2.   ประเภทของหลักทรัพยท่ีทานลงทุน (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ และจัดลําดับตาม 

            สัดสวนการลงทุนของทาน 1 หมายถึงประเภทของหลักทรัพยท่ีทานเลือกลงทุนสูงสุด) 

              _____Growth Stock        หุนที่มีอัตราการเติบโตของกําไรสูงและใหผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง        

              _____Defensive Stock   หุนที่มีความเสี่ยงต่ํา มีรายรับแนนอน ปจจัยภายนอกมีผลตอผลประกอบการต่ํา          

            _____Speculative Stock (หุนเก็งกําไร)                  _____Blueship Stock (หุนของบริษัทขนาดใหญ)    
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              _____Cyclical Stock (หุนที่ราคาขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ) 

              _____Income Stock (หุนปนผล)                             _____ประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ_____________)  

3. ปจจัยเชิงปริมาณของหุนที่ทานใชในการตัดสินใจลงทุน  (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาจัดลําดับตาม

ความถ่ีท่ีทานใชปจจัยเชิงปริมาณในการตัดสินใจลงทุน 1 หมายถึงปจจัยที่ทานใชในการซ้ือหุนบอยครั้ง

ท่ีสุด) 

กรณีที่ทานใชหลายปจจัยพรอมกันขอใหใชลําดับที่เดียวกัน 

_____ P/E Ratio       ______ อัตราเงินปนผลตอบแทน           _____P/BV                  _____ D/E 

_____ ROE              ______ ROA          _____PEG      _____ ปจจัยอื่น (โปรดระบุ.........................) 

4. ทานมีกลยุทธในการซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยอยางไร (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ 

และจัดลําดับตามกลยุทธท่ีทานใช 1 หมายถึงกลยุทธท่ีทานใชในการซ้ือหุนบอยครั้งที่สุด) 

            _____รอจังหวะการเขาซื้อหุนเม่ือราคาต่ํากวาพื้นฐาน (under value) ____ซ้ือหุนที่มีสภาพคลองใน

การซื้อขาย 

            _____เลือกซ้ือหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี (โปรดระบุปจจัยพื้นฐานที่ทานพิจารณามากที่สุด........................) 

            _____ซ้ือหุนที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น                        

            _____ซ้ือหุนที่มีขาวลือวาผูลงทุนรายใหญซ้ือ         

            _____ซ้ือเมื่อผูลงทุนสถาบัน (กองทุน กบข.ฯ) ซ้ือสุทธิ    _____ซ้ือเมื่อผูลงทุนตางประเทศซื้อสุทธิ 

            _____ซ้ือหุนตามขาวลือในหองคา  _____ซ้ือหุนตามขาวลือในเวปไซด (โปรดระบุช่ือเวปไซด.............) 

         _____ซ้ือหุนเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น/ลดลง(โปรดระบุวาทานซื้อเมื่อดัชนีสูงขึ้นหรือลดลง......) 

            _____ซ้ือหุนเม่ือดัชนีหลักทรัพยตางประเทศ (โปรดระบุดัชนี.....) ปรับตัวสูงขึ้น/ลดลง (โปรดระบุ...........) 

            _____ซ้ือหุนเม่ือการเมืองขาดเสถียรภาพ เชน มีการชุมนุมเพื่อเรียกรองทางการเมือง อภิปรายไม

ไววางใจ 

            _____ซ้ือหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด                  _____อื่นๆ (โปรดระบุ..........................) 

4.     ทานมีกลยุทธในการขายหุนอยางไร  (กรณีมีหลายคําตอบกรุณาเลือกเพียง 3 ลําดับ และจัดลําดับตาม 

        กลยุทธท่ีทานใช 1 หมายถึงกลยุทธท่ีทานใชในการขายหุนบอยครั้งที่สุด) 

             _____ ขายเมื่อราคาหุนเพ่ิมขึ้นเกินมูลคา (over value)        

             _____ ขายเมื่อราคาเริ่มลดต่ําลง 

             _____ ขายเมื่อมีกําไรประมาณ..................% ของตนทุน     

             _____ ขายเมื่อกิจการมีกําไรลดลง                                    

             _____ ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนเปลี่ยน                        

             _____ ขายเมื่อพบวามีหุนตัวอื่นที่นาสนใจมากกวา             

             _____ ขายหุนเม่ือรูวาคิดผิดหรือคาดการณผิด                                               

             _____ ขายหุนตามขาวลือในหองคา       

             _____ ขายเมื่อผูลงทุนสถาบันขายสุทธิ                               

             _____ ขายเมื่อผูลงทุนตางประเทศขายสุทธิ 
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             _____ ขายเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยตางประเทศ (โปรดระบุดัชนี.....)ปรับตัวสูงขึ้น/ลดลง(โปรดระบุ.....) 

               _____ ขายเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น /ลดลง (โปรดระบุวาขายเมื่อดัชนีสูงขึ้นหรือลดลง.....) 

             _____ ขายหุนตามขาวลือในเวปไซด(โปรดระบุช่ือเวปไซด..............................................)     

          _____ขายหุนตามคําแนะนําของเจาหนาที่การตลาด       _____อื่นๆ (โปรดระบุ...............................)     

สวนที่ 5  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับผูลงทุน 

              โปรดเสนอแนะขอมูลหรือใหความคิดเห็นที่ทานเห็นวาเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ 

              ผูลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1. นโยบายใดที่ทานเห็นวาเปนประโยชนตอการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

1.1 ………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ………………………………………………………………………………………………… 

2. นโยบายใดที่ทานเห็นวาเปนอุปสรรคตอการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

2.1 …………………………………………………………………………………………………. 

2.2 …………………………………………………………………………………………………. 

2.3 …………………………………………………………………………………………………. 

3.  ขอเสนอแนะของทานเกี่ยวกับนโยบายที่ทานคิดวาจะเปนประโยชนกับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

3.1…………………………………………………………………………………………………… 

3.2…………………………………………………………………………………………………… 

3.3…………………………………………………………………………………………………… 
                
 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน นางสาวอุรสา บรรณกิจโศภน  (DPA.Candidate) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ภาคผนวก ค 

สัมภาษณเชิงลึก 

ผูลงทุนรายใหญ รายที่ 1 
 
1.1  ประวัติสวนตัว 

 

ผูลงทุนรายใหญ รายที่ 1 เปนเพศชาย ปจจุบันอายุ 43 ป สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยสาธารณสุข เคยรับ

ราชการ ตําแหนงสุดทายในราชการดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ปจจุบันมี

อาชีพเปนผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไดรับรางวัลผูถือหุนคุณภาพจากบริษัทศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด รายไดจากการลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ลานบาท 

 
1.1.1  แรงบันดาลใจในการเริ่มลงทุน : หนังสือ “พอรวยสอนลูก” โฆษณาขายหุน  

ป.ต.ท.  

เริ่มสนใจการลงทุน โดยตั้งใจจะเปนแฟรนไชสของรานสะดวกซื้อ “เซเวน อิเลฟเวน” “ตอน

แรกผมจะเปดรานเซเวนอิเลฟเวนเองนะ ตอนนั้นผมคิดวาเมื่อเราอายุมากขึ้น แรงงานเราก็จะลดลง  

ประสิทธิภาพในการทํางานก็นาจะลดลง แตวารายจายของเราก็เพิ่มมากขึ้น เพราะลูกของเราก็

คลอดมาเรื่อย ๆ และโตขึ้นเรื่อย ๆ คาใชจายก็มากขึ้นเรื่อย ๆ เราคิดวา การลงทุนนาจะชวยเราได 

ผมชอบนะ คําวา “ชีวิตคือการลงทุน” จําไดวาเปนสโลแกนของตลาดหลักทรัพยฯ” 

 อยางไรก็ตาม ไมไดเปดรานสะดวกซื้อตามที่ต้ังใจโดยมีสาเหตุเนื่องจาก  “ตอนนั้นผมลากิจ   

1 วัน เขามาประชุมเรื่อง การเปดเซเวน ที่กรุงเทพ เนื่องจากตอนนั้นเคาตองการขยายแฟรนดไชส 

ผมฟงเงื่อนไข ฟงขอเสนอ ฟงเงินลงทุน  ตาง ๆ แลว ผมคิดวาไมคอยเหมาะกับเรา เพราะเดิมทีเรา

คิดวาเราแคลงทุนให “เงินทํางาน” เฉย ๆ  แตเทาที่ฟงมากลายเปนวาเราไปเปนผูจัดการเซเวน และ

หมายถึงเราเขาไปทํางานคอนขางเกือบจะเต็มเวลา ซ่ึงไมเหมาะกับเรา และรายไดกําไรจากเซเวน

ก็ไมเยอะ เดือนนึงแค 15,000 ก็เกงแลวนะ ซ่ึงงานเดิมดีกวาตั้งเยอะ ผมเลยไมเอา”  

เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาการลงทุนโดยการเปนเจาของแฟรนดไชสรานสะดวกซื้อไมคุม

คาที่จะลงทุน จึงเปลี่ยนใจมาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยตอบคําถามถึงสาเหตุที่เขาลงทุนวา  

“ผมเริ่มซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตป 2545 ต้ังแตรับราชการที่โรงพยาบาล สาเหตุที่เขามา
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ลงทุนในตลาดหุนเนื่องจาก ผมไปอานหนังสือพอรวยสอนลูกเปนแรงบันดาลใจ  เพราะมีวิธีลงทุนที่

คอนขางเปนวิทยาศาสตร พิสูจนได และทําซ้ําได พยากรณได  รวมทั้งคาดหวังได  ก็เลยนึกอยากจะ

ลงทุน  

แรงบันดาลใจที่สําคัญอีกประการในการเขามาเปนผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มขึ้น

หลังจากการไดดูโฆษณาทางโทรทัศน  “ผมไดดูโฆษณา ปตท. ตอนนั้นจะเขาตลาดหลักทรัพย เปน

โฆษณาที่มีผูชายสองคนจะไปสูขอผูหญิงคนหนึ่งแตงงาน  ผูชายคนหนึ่งใสทองมาเต็มตัว  พกเงิน

มาอีกเปนปก ๆ  สวนอีกคนเอาใบหุน ปตท. มา และผูหญิงตัดสินใจเลือกคนที่มีหุน ปตท. ผมเลย

คิดวาหุน ปตท. นาสนใจนะ เพราะเปนบริษัทที่ดี ปนผลคอนขางสม่ําเสมอ โดยปนผลปละ 7% ซ่ึง

นาสนใจมาก  เพราะตอนนั้นดอกเบี้ยธนาคารประมาณ 1% เทานั้นเอง” 

 “เดิมทีผมตั้งเปาไว วานาจะไดรอยละ10 ตอป ถาเปนไปตามทฤษฎีของไอนสไตนนะ เรื่อง

ดอกเบี้ยทบตน ผานไป 10 ถึง 20 ป มันจะไดเยอะมาก ๆ  พอรอยละ 7  ปุบก็ OK ดีนะ เพราะฝาก

ธนาคารก็ไดนิดหนอย  ตอนนั้น ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหุนดีกวาไมเปดแลวรานเซเวน พอจะซื้อหุนปบ 

ก็โทรไปหา Broker ที่ บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จัดการเปด port เรียบรอย ตอนนั้นผมมีเงินทั้ง

เนื้อทั้งตัวประมาณสี่แสนบาทจากที่ทํางานเปนหมอมาเจ็ดป  ก็เลยไปกูสหกรณมาอีกสี่แสน 

ภรรยากูมาอีกสี่แสนเปนลานสอง ก็คิดวาพรอมแลวสําหรับการตะลุยตลาดหุน”   

 การลงทุนในครั้งแรกตั้งใจจะลงทุนในหุน ปตท. แตก็ไดรับคําแนะนําใหลงทุนในหุนที่ไดรับ

เงินปนผลสูงกวาจากเจาหนาที่การตลาด “ผมโทรไปบอกวาอยากซื้อหุน ปตท. เคาถามผมวาทําไม

จะเอาตัวนี้ ตอนนั้นลงจากราคาจองจาก 35 มา 32 มา 30 ผมคิดวานาสนใจแตเขาคงจะเปนหวง  

ทําไมคุณหมอจะเอา ปตท.  ก็ปนผลมัน 7%  ออ คุณหมอชอบปนผลหรือครับ  ทําไมไมเอากลุม

เกษตร มันปนผล  มากกวา ปตท.  อาวมากกวาหรือ ปนผลมากกวา 10-11%  คุณหมอเลือกหุนใน

กลุมเกษตรดีกวา  ผมก็มาเลือกตัวที่ปนผลเยอะ ๆ ซ้ือ ซีเฟรช CPF และลานนา  ลานนา ตอนแรก

นึกวาอยูกลุมเกษตร แตจริง ๆ อยูกลุมพลังงาน (หัวเราะเสียงดังมาก) เมื่อ 7 ปกอนผมปลอยไก” 

 

 1.1.2  ขาดทุนครั้งแรก : เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนดวยตัวเอง 

ในการลงทุนในอดีตมีประสบการณการลงทุนที่ตนเองเห็นวาผิดพลาดแตก็สามารถหา

สาเหตุและนําความผิดพลาดเหลานั้นกลับมาเปนโอกาสในการแสวงหาวิธีการลงทุนที่ชาญฉลาด

ไดอยางรวดเร็ว ในการสัมภาษณไดเลาใหฟงถึงความผิดพลาดของการลงทุนในครั้งนั้นอยาง

อารมณดีวา  “พอผมเลนหุน ซ้ือ 4 ตัว 5 ตัว ปรากฏวาผานไปครึ่งป ขาดทุนไป 4 แสน เราก็พูดไม

ออก อ้ึง ๆ  พูดไมออกบอกไมถูกวามันผิดตรงไหน  เสียดายเงินก็เสียดาย ส่ีแสนนี่ผมใชเวลาเก็บตั้ง

เจ็ดปเชียวนะ ผมก็ไปหาขอผิดพลาดแตละจุด แลวก็เจอเยอะมาก  อยาง หุน CFRESH ที่ผมซื้อ
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เพราะตอนนั้นอานหนังสือของเฟยหง  ช่ือเลม “หุนเงากําไรพันเทา” เคาใหเลือกหุนที่มีกําไรสะสม

เยอะ ๆ เขาตั้งเปนสูตรไวเลย ใหเอากําไรสะสมหารดวย market  cap เทากับ  เฟยหง ratio  ผมก็

เขาไปดู เขา web ของ CFRESH นะ” 

 “โห กําไรสะสมเยอะมากเลย    ซ่ึงในหนังสือบอกวาถากําไรสะสมเยอะ  บริษัทมักเกง ถึง

ไมเกงก็ไมเจงงาย  ผมก็มาดู  CFRESH เทียบกับ Market Cap ผมก็ซ้ือ  ผมมารูตัวทีหลังวา Web 

ที่ผมไปดูนะมันไม update  งบเฉพาะบริษัทมันไม Update ผมโงอยูต้ัง 3 เดือน ซ้ือไปแลวทําไมมัน

ไมข้ึน กําไรสะสมมันก็ไมข้ึน คือ Web ที่เปดหนาแรกจะเปนเฉพาะบริษัทเราจะตองดูงบรวมหรืองบ 

Consolidate ทีนี้หนา Consolidate มันไม Update อันนี้ไมมีใครดู จึงไม Update ผมก็คิดวา โห

เราฉลาดจังเลย (ประชด)  สมควรแลวละ” หลังจากนั้น จึงเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนดวยตัวเอง และ

บทเรียนที่ไดรับทําใหเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน 

 

 1.1.3  หนังสือ “ตีแตก” จุดประกายการลงทุนแบบเนนคุณคา  
จุดเปลี่ยนที่สําคัญในการลงทุนอีกครั้งเกิดจากการศึกษาคนควาเรื่องการลงทุนดวยตนเอง 

“ ผมไปเจอหนังสือ “ตีแตก” ของ ดร. นิเวศ เหมวชิรวรากร ตรงนี้จุดประกายเปนหนังสือสําคัญเลม

ที่ 2 สําหรับชีวิตการลงทุนของผม เพราะวาเขาพูดถึงวาทําไมเราตองเลนหุน ทําไมเราไมไปทํา

ธุรกิจ ไมไปเปดคลินิกเปนของตัวเอง คําตอบคือ การเลนหุน เรามีโอกาสดีกวาปกติถึง 2 เทา  ถา

เราทําเองนะ สมมติเราลงทุนทําไปสิบลานแลวไดกําไรปละ 1 ลาน มันก็คือกําไรปละ 1 ลาน แตการ

เลนหุนนั้นเสมือนกับเราซื้อบริษัทบางสวนและก็คลาย ๆ กับมันเปนของเราดวย  อยางเชนบริษัทที่

เราซื้อทํากําไรไดกําไร 1 ลานก็เหมือนกับเราไดกําไร 1 ลานไปดวย คือคิดในสัดสวนที่เราเปน

เจาของไมไดคิดจากตัวเลขทั้งหมดที่บริษัททําได แตคิดเฉพาะในสัดสวนที่เรามีหุน   อันนั้นคือ

พอๆกันซึ่งเทาๆกับที่เราลงมือทําเอง” 

“ แตวาขอไดเปรียบสองอยางที่ผมพูดถึงก็คือ  เราสามารถซื้อตอนที่เขาขายราคาถูกๆและ 

under value มากๆเราไมจําเปนตองไปซื้อบริษัทมูลคา 10 ลานที่ราคา 10 ลาน เพราะหุนมันลง 

เราอาจจะซื้อไดที่ราคา 5 ลานก็ได  และตอนนั้นมีหุนจํานวนมากที่ขายราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี  

อันนี้เปนขอไดปรียบอยาง 

“อันที่สองคือ  เวลาเราขายเราก็ไมจําเปนตองขายที่ราคามูลคาทางบัญชี  มีหุนอีกจํานวน

มากที่ซ้ือขายกันที่ราคา 1.5 เทา หรือ 2 เทา หรือ 4-5 เทาก็มี ข้ึนอยูกับความนิยมของนักลงทุน  ถา

หุนที่เราเลือกมันดี  มันก็มีสิทธิที่ราคาหุนจะขึ้นไปสูงกวามูลคาทางบัญชีเยอะๆ เราอาจจะขายที่ 

15 ลาน หรือ 20 ลานก็ได  อันนี้คือขอไดเปรียบอยางที่สองที่การทําธุรกิจเองทําแบบนี้ไมได  แต

ในทางตรงกันขามถาเราเลือกหุนไมเปน  เราก็อาจจะซื้อที่ราคาสิบลานแลวมาขายที่หาลานก็ได  

ซ่ึงอันนี้การทําธุรกิจเองก็ทําไมไดแหมือนกัน” (หัวเราะ)   
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 “อีกอยางคือ การซื้อหุนเปนการเลือกบริษัทที่คอนขางจะเกงแลวละ   อยางนอยก็เกง

ระดับประเทศ ถาเราทําเอง เราจะมีความรูอะไรไปทํา  จะเอาเงินที่ไหนไปทําธุรกิจใหญโตเปนรอย

ลานหมื่นลานแบบนั้น  เราไมไดจบเศรษฐศาสตร ไมไดจบการทําธุรกิจมาเลย และเราจะ

เสียเปรียบเขา ถาเราทําเองเราก็ตองอยูกับธุรกิจนั้น ๆ อยางถาเราเปดโรงพยาบาลชวงดีก็ดีไป  แต

ชวงเศรษฐกิจแยเราก็ตองอยูอยางนี้ไปอีกนาน  เราจะขายโรงพยาบาลใหใครแลวใครจะมาซื้อเรา 

ยิ่งถาโรงพยาบาลนี้เปนมรดกตกทอดมาจากพอแม  เราจะขายทิ้งอยางนั้นหรือ แตผมไมไดมีเงิน

ขนาดนั้นนะและก็ไมมีมรดกแบบนั้น  ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแคส่ีแสนเทานั้นแหละ  แตถาเปนหุน เราจะ 

Switch ไดงาย เราไปเลือกตัวที่กําลังจะเปนขาขึ้นก็จะดีกวา ตัวไหนไมดีเราก็ขายทิ้งไดงาย ๆ  วัน

สองวันก็ขายไดหมด เพราะมีการซื้อขายอยูทุกวัน” 

 “อีกอยางการที่จะทําธุรกิจตองใชทุนเยอะ เราเปนขาราชการไมมีทางหรอก มีเงินอยางเกง 

ก็แสน 2 แสน ไปกูมา เราถึงจะมีเปนลาน  เราไมจําเปนตองซื้อสิบยี่สิบลานหรือซื้อทีรอยลาน  เรามี

แสนหนึ่ง ก็ซ้ือแสนหนึ่ง  อันนี้ คือ Concept ของหนังสือตีแตก  นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเขียน

วิธีการเลือกหุน วิธีการอานงบการเงิน ซ่ึงเราก็เอามาใช อันนี้เปนปที่ 2 ของการเลนหุน  ทําใหในป 

2546 ผมไดกําไร 2 ลาน 8แสนบาท”     

 “ผมถือวาชนะ ปแรกผม  ขาดทุนไป 4 แสน ผมถือวาชนะ ตอนนั้นผมใจกลาขนาดยืมเงิน

คุณยาย 1 ลาน และจะใหดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป ตอนหลังผมกลับเปนรอยละ 12 คุณยายอุตสาห

ไวใจ คุณยายของเราดวย เราจายทุกเดือน รอยละ 1 คุณยายก็ Happy ผมยืมเงินพี่สาวภรรยามา

อีกลานนึง ลงทุนเปนประมาณ 2 ลาน 8  ป 2546 ผมไดกําไร 2 ลาน 8 ก็ดูเหมือนวาเราไดกําไรรอย

เปอรเซ็นต  แตจริงๆแลวเฮงมากกวาเพราะถาเราดูดัชนีตลาดหลักทรัพยชวงนั้นก็ปรับขึ้นจาก 300 

กวา ข้ึนไป 800 ถาเทียบกันเราแพตลาดนะ ย้ําเลยวาจริง ๆ แลวแพตลาด แตไดเงินเพราะตลาดดี

มาก ๆ”  

  

1.1.4  ขาดทุนอีกครั้ง: บทเรียนที่นําไปสูการแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรูจาก

แหลงใหม 

การลงทุนของผูลงทุนรายใหญทานนี้ใชวาจะประสบความสําเร็จเสมอไป มีการกลับมา

ขาดทุนอีกครั้งในการลงทุนในป 2547 หรือปที่ 3 ของการลงทุน “ ปที่ 3 ผมขาดทุนอีก เอะ ทําไมยัง

ขาดทุนในเมื่อเราก็ม่ันใจ ปรากฏวาเปนเรื่องของพื้นฐานความรู เราไมคอยมีความรู เราอานเยอะก็

จริง แตเราไมไดจบดานนี้มาโดยตรง เราขาดทุนไปอีก 4 แสน  แตถือเปนเปอรเซ็นต ที่นอย  เพราะวา

ทั้งเงินยืมทั้งกําไรประมาณ 5 ลาน ขาดทุนไมถึง 10 % ตอนนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพยก็ลงดวย ”  
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ผลจากการขาดทุนในครั้งนั้นเปนจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งของการประสบความสําเร็จใน

การลงทุน คุณหมอเลาใหฟงวา “ ผมเขา Web Thai Value Investor (www.thaivi.com) เขาไป

แลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนมุมมอง คิดเองสรุปเอง หลาย ๆ อยาง ที่นั่นผมมีเพื่อนสมาชิกชวย

แนะนํา ชวยสั่งสอน  ผมเริ่มรูเรื่องการลงทุนมากขึ้น ปที่ 4 ของการลงทุนของผม ผมไดกําไร ลานหา 

กําไรประมาณ 20–30%   ซ่ึงก็ถือวาเริ่มเชิดหัวไดแลว หมายถึงกราฟของกําไรเริ่มเชิดหัวนะครับ  

ไมใชวาผมสามารถเดินชูคอเชิดหัวหยิ่งยะโสได” 

 

1.1.5  วิธีการลงทุน : Focus / Valuation , Growth Stock / Cyclical Stock 

การเลือกหุนและการกําหนดสัดสวนในการลงทุน “ในการซื้อหุน ในปที่ 4 ผมเริ่มออกแนว 

Focus จะเลือกหุนมา 4–5 ตัว ผมจะไมหาร 4 และซื้อ 25 25 25 25   แตผมจะเรียงลําดับ 4 ตัวที่

ผมชอบเอาหุนมาเรียง 1  2  3   4 อันดับ  อันดับ 1 ซ้ือเยอะกวาเขา และ 4 นอยกวาเขา  ผมเรียง

โดยการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และการ Valuation มูลคาของหุน วาหุนตัวนี้ทําธุรกิจอะไร มีขอ

ไดเปรียบอะไร มีจุดแข็งอยางไร มี SWOT อยางไร  ผมลงทุนหนักมากในการวิเคราะหเพราะผมคิด

วาถาเรายอมเรียนหนักในตอนแรกจะสบายในตอนหลัง  วิธีของวอเร็นต บัฟเฟท ปเตอร ลินช ผม 

copy มาใชกับหุนแตละตัว  ผมเลือกหุนมาตัวหนึ่ง บัฟเฟทบอกวาเลือกหุนที่มีการไดเปรียบเชิง

การแขงขันอยางยั่งยืน อันนี้คอนขางหายากในเมืองไทยไมคอยมี  ก็เลยหาไดบางไมไดบาง  ตัวที่

หาไดก็ไมเขา criteria เปะ ๆ”   

“แลวก็ศึกษาวิธีของ ปเตอร ลินช  ๆ แบงหุนเปน 4-5 กลุม ตัวที่ผมชอบคือหุนวัฏจักร มี

ขอดีตรงที่เวลาขึ้นมันจะขึ้นเยอะมาก ขึ้นหลาย ๆ เทาตัวในปเดียว เพราะวัฏจักรขาขึ้น  แตก็มี

ขอเสีย ขอควรระวังอีกเยอะ ณ ตอนนั้นผมสนใจหุนวัฏจักรและหุนเติบโต  ผมก็เลยพิจารณาเลือก

หุน 2 ตัว  คือ IT  City และผาแดง IT  City จะอยูในกลุมเติบโต ขยายสาขาไปเรื่อย ไดกําไรมา

เทาไหรก็ปนผลและเอาไปขยายกิจการ  ย้ํานะครับเขาจะใชกําไรที่ทําไดไปขยายกิจการและโตขึ้น

เรื่อย ๆ โดยไมเรียกเพิ่มทุน   สวนหุนผาแดงเปนหุนวัฏจักร  ผมชั่งน้ําหนักอยูนานวาสองตัวนี้ตัว

ไหนดีกวากัน  สุดทายผมชอบหุนวัฏจักรมากกวา ผมจึงเลือกผาแดงตัวเดียวปรากฏวาเปนไป

ตามที่เราคาด ปที่ 5 (ป 2549) เราเลยไดกําไร 7 ลาน พอ 7 ลานผมก็ลาออก”  

   

1.1.6  ลาออกจากราชการ : เริ่มชีวิตผูลงทุนอาชีพ 

ในป 2549 คุณหมอตัดสินใจลาออกจากราชการในขณะที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลแหงหนึ่ง โดยใหเหตุผลในการตัดสินใจลาออกวามี 2 ปจจัยสําคัญ “ ปจจัยแรกเรา

ชอบอาชีพการลงทุน และการอยูในกรุงเทพทําใหเราอยูใกลบริษัทมหาชนคอนขางเยอะ เรา
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สามารถที่จะไป Visit Company เราสามารถเขาประชุมผูถือหุนได  ซ่ึงถาเราไมลาออก และขอยาย

มา เราก็ไมมีเวลาไปทําสิ่งที่เราชอบ ประกอบกับเราคิดวาเรามีรายไดจากการลงทุนเพียงพอ  

ปจจัยที่ 2 ก็อยากใหลูก ๆ มาเรียนกรุงเทพฯ  จริง ๆ ลูกนาจะอยูขอ 1  แตไปอยูขอ 2 จริง ๆ คือ ขอ 

1 อยากลงทุนและชอบ ตอนนั้น ผมลาออก คิดวากําไร 7 ลาน ถารวมเงินตน รวมกันประมาณ 15 

ลาน และชวงปลายกอนที่จะขายผาแดง ผมเลน Margin ดวย  กําไรเริ่มเยอะ” 

 นอกเหนือจากความมั่นใจในความสามารถในการลงทุน  และเปนปจจัยสําคัญในการ

ตัดสินใจลาออกจากงานราชการแลว กําลังใจสําคัญของคุณหมอคือภริยายังมีสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจในการเปลี่ยนชีวิตจากขาราชการเปนผูลงทุนเต็มตัวของคุณหมอดวย “ กอนลาออกผมคุย

กับแฟน ถาเราลาออกจะมีคาใชจายปละ 1.5 ลาน  15 ลานใช margin 15 ลานบาท ถาทํากําไรได

ปละ 5%   เราจะอยูรอดเราไมกลาคาดหวังมากกวานั้นเพราะความเสี่ยงสูง  เราตั้งไวที่  5%   นะ  

ถาทําไดเราก็อยูรอด  และจากประวัติเราที่ผานมาเราก็มักจะทําไดมากกวานั้น เขาก็ยอมนะ เพราะ

เขามั่นใจในตัวเรา  สวนลูก ๆ ก็นาจะชอบกรุงเทพฯ  มีโรงเรียนดีๆที่เที่ยวเยอะๆ  เขาคงไมม่ันใจใน

ตัวพอเหมือนแมหรอก แตเขาก็ยอม” (หัวเราะเสียงดัง) 

เมื่อความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น จึงเริ่มเลนหุน margin ชวงปลายป 2549  “บริษัท

หลักทรัพยแหงหนึ่ง ไมให Margin หุนผาแดง มีพรรคพวกใน Web  Thaivi แนะนําผมวาบริษัท

หลักทรัพยหนึ่ง ให Margin เยอะ  ผมเลยเลือก กูเพิ่ม 100%  เพราะความชัวร ก็ไมผิดหวัง ไดกําไร

เยอะ” 

 

 1.1.7  บริหารความเสี่ยง วิเคราะหขอมูลจนชนะตลาด 

            เมื่อเริ่มเปนผูลงทุนอาชีพ รูสึกวามีความเสี่ยงในการถือหุนตัวเดียว  ดังนั้นพอตนปที่ 6 จึง

เริ่มกระจายความเสี่ยงโดย “ ตนปที่ 6 ผมซื้อหุนประมาณ 4 ตัว  กระจายความเสี่ยง มี CP7-11  

TNH  TASCO และ PRIN ที่เลือก TASCO เพราะเปนหุนวัฎจักร  ไทยนครินทร เลือกเพราะเปนหุน 

วัฏจักร หุน CP7-11 เปนกลุม Growth  สวนปริญสิริเปนหุนวัฏจักร ตอนหลังเรามีการปรับ Port ผม

ไปเจอหุนอีกตัว คือ  STPI ตอนหลังยายมาเลนตัวเดียว คือ STPI ใช Margin ดวย  ปที่ 6 ก็ไม ผม

ทํากําไรได ประมาณ 30 ลาน เปนกําไรที่ไมไดเปนตัวเงิน เพราะเรายังไมขาย คิดเปนกําไร

ประมาณ 200 % ในขณะที่ Set บวกประมาณ 26 % ก็ถือวาเราชนะตลาด” 

             “ปที่ 7 (2551) ผมก็ยังถือตัวเดิม  แตปนี้เปนปที่โหดที่สุดตั้งแตเลนมา  เพราะดัชนีปรับตัว

ลงรุนแรงมากเพราะเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นโดยเริ่มตนที่อเมริกาซึ่งเปนยักษใหญของโลก  

ผลกระทบจึงรุนแรงไปทั่วโลก  ขาวรายมีเยอะเต็มตลาดหุนไปหมด นักลงทุนตางชาติขายหุนทุกวัน 
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ดัชนีติดลบมากกวา 50 %  แตก็ยังดีที่วาปที่ 7  SET ลงเยอะแต STPI ไมลงเทาไหร ตัวหุนลงนิดนึง  

แตได Warrant มาฟรี  พอรวมกันแลวผลการดําเนินงานของปที่ 7 Port ผมก็ยังไดกําไรประมาณ 

ลานสองลาน  ถาเทียบกับตลาด เราก็ชนะตลาดอีก  ก็ถือวารอดปากเหยี่ยวปากกามาได ” 

 

1.1.8  เลนหุนตัวเดียว..กําไรไดอยางไร : “ไมคาดการณในอนาคตวาจะไดอยางที่
เราหวังหรือเปลา แตเราเอาที่ไดแน” 

สําหรับคําถามที่วาทําไมถึงกลับมาเลนหุนแคตัวเดียว “ หุนไทยนครินทร หุนโรงพยาบาลที่

ผมเคยเลนเปนหุนที่ดี  ผมเคยอยูโรงพยาบาลผมพอจะรูบาง แตตัว STPI พอเขาประกาศวาเขาได

งานแลวนะ ราคายังไมข้ึนเลย ทั้ง ๆ งานที่ไดเปนเฉพาะคาแรงอยางเดียว ปกติงานของ STPI ปนึง 

ประมาณ 1,500 หรือ 2,500 ลาน อยางเกง  แตงานที่คราวนี้ไดสูงถึง 12,000 ลาน และเปนเฉพาะ

คาแรงนะ  ไมรวมคาวัสดุ แถมเราขอรับเปนเงินบาท ทางออสเตรเลียเขาก็ยอม ซ่ึงถาเปนเงินดอลลาร

เราไมแนใจเพราะตอนนั้นเงินเราก็แข็งขึ้น แลกเปนบาทไดนอย เรามีอํานาจถึงขั้นขอเปนเงินบาท

ได  STPI เมื่อกอนทําโครงสรางเหล็กทั่วไป เชน ทําพวกสะพาน พวกโรงงานอยางสะพานพระราม 

8 ก็เปนผลงานเรานะ อะไรที่เปนพวกเหล็กเรารับหมด  ซ่ึงพวกนี้ Margin ไมสูง แตเมื่อยอนหลังไป 

3–4 ป เขาหันมาทํา MODULE   เปนพวกทอเชื่อม ที่เกี่ยวกับโรงกลั่นที่เกี่ยวกับธุรกิจปโตรเคมี ซ่ึง

ในเมืองไทยคนที่เกงเรื่อง ชางเชื่อม คือ  STECON  กับ STPI   เขาเลยไดงานจากออสเตรเลีย  งาน

MODULE  นี้มารจ้ินสูงมาก ไดกําไรสูง  พอเขาไดงาน คนอื่นก็ลังเล  ๆ แตผมไมลังเล  ผมมั่นใจ ได

12,000 พันลาน สมมติ margin แค 10%  Net Profit ยังเยอะอยูดี  พอเราเลนหุนคอนขางชัวร วาเรา

จะไมคาดการณในอนาคตวาจะไดอยางที่เราหวังหรือเปลา  แตเราเอาขั้นต่ําที่ไดแนๆ ในขณะที่

ราคาหุนยัง under เยอะ ๆ พอใชหลักการนี้  ไมคอยพลาดหรอก  STPI เปนหุนวัฏจักรตรงที่วาเขา

สรางโรงงานใหกลุมปโตรเคมี  ปโตรเคมีรุงมา 3–4 ป แลว ตั้งแตป 2546 ไมวาจะ ปตท. ไทยออยล  

หรืออื่น ๆ เขาขึ้นทั่วโลกนะ   น้ํามันขึ้นราคา พวกบริษัทน้ํามันมีเงินเยอะ เพราะกําไรเยอะมาก พอมี

เงินเยอะตองอยากขยาย เพราะถาไมขยายจะเสีย Market Share  ผมมองวา Demand ในเรื่อง

พวกสรางโรงกลั่น หรือโรงแกส จะเยอะมาก  และโอกาสก็จะเปนของเรา”   

“หุนเปนวัฏจักรเปนอะไรที่สุดยอด  ปหนึ่งขึ้นไดหลายเทาตัว เหมือนกลุมเดินเรือ ซ่ึงผม

นาจะเจอตั้งแตปที่ 2  (2546) แตผมพลาด  เพราะตอนผมเลนหุนใหม ๆ กลุมเดินเรือขึ้น 20 เทา  

ข้ึน 2,000 %  ผมพลาดไดอยางไร  ผมไมรู  ผมมีตะแกรงรอนหุนนะ  รอนแลวเจอ PSL   แตวาตอน

นั้นเลนเพิ่งเลนหุนไมนาน แลวกลุมเดินเรือมีหนี้สูงมาก D/E Ratio สูงมาก ผมอานหนังสือตีแตก

เคาใหหลีกเลียงหุนที่มีหนี้สินเยอะ ๆ หนี้สินเยอะ จริง ๆ ไมดี บงบอกวา ไมใชหุน Growth  Stock  ถา

เปน Growth  Stock  หนี้คุณควรลดลงเรื่อย ๆ หนี้จะไมเยอะ บริษัทที่ดีหนี้จะลดลง และใชกําไรที่

ไดไปขยายกิจการ  ไมใชขยายโดยการกูหนี้เพิ่มเรื่อย ๆ” 
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 “แตวากฎขอนี้ใชไมไดกับหุนวัฏจักร เชน สมมติวาคุณอยูในภาวะเศรษฐกิจขาลงอยาง

ยาวนาน มีหนี้เยอะก็จริงแตคุณยังอยูรอดไมลมละลายนะ  เมื่อวัฏจักรขาขึ้นคุณจะไมรอดได

อยางไร เรื่องหนี้เยอะสําหรับหุนวัฏจักรจึงไมนากลัวเทาไหร  เราดูใหดีๆวาถึงชวงขาขึ้นหรือยังเทา

นั้นเอง  ถาดูพลาดจะเจ็บตัวหนัก แตถาใชก็จะกําไรเยอะ  หุนวัฏจักรนั้นเมื่อถึงรอบของมันแมแต

ชางยังบินไดเลย มันขึ้นแนๆและขึ้นเยอะดวย ชวงป 2546 ผมเลยพลาด  ปนี้ 2552 เปนปที่วิกฤติ

เศรษฐกิจเกิด และคอนขางเยอะ  GDP อาจติดลบ GDP ติดลบ 3–5 %อาจจะติดลบนิดหนอย  แต

ตลาดหุนเราลดไป 50%  Over มากไปก็เปนโอกาสสําหรับหุนหลาย ๆ ตัวพอเจอวิกฤติเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจฟนจะมีกลุมหุนกลุมวัฎจักรจําพวก Economical Cyclical Stock พวกนี้จะกําไรเยอะนะ  

ผมรอขาย STPI กอนแลวคอยเขาไปซื้อ   

 

1.2  แนวทางการลงทุน  
 
1.2.1  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน : กําไรในอนาคต 
ปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญทานนี้ใชในการลงทุน “ผมดูกําไรของบริษัทในอนาคตเปนประเด็น

สําคัญที่สุด ที่ผมคิดวานักลงทุนควรใหความสําคัญ นอกเหนือจากขาวทั่วๆไปทางหนังสือพิมพวา

แจก Warrant ขาวจะควบรวม ขาวจะเพิ่มทุน ฯลฯ โดยเฉพาะพวกขาวลือขาวปลอยตามหองคาซึ่ง

เราพิสูจนไมได วาจริงไมจริง  ตัวกําไรในอนาคตในปหนา หรืออีกไปอีก 1 ป สําคัญที่สุดเลย ถาเรา

ชัวร เราจะไมขาดทุน” 

   “การคาดการณกําไรในอนาคตก็ตองทําแบบเปนกลางและอนุรักษนิยมหนอยๆ ถาเรา

คาดการณเขาขางตัวเองมากไป เราก็มีสิทธิขาดทุน การคาดการณพวกนี้ตองไมลําเอียง ตองเอา

ตามเปนจริง ใชวิธีแบงหุนเปนรายกลุมจะชวยใหคาดการณงายขึ้น เพราะหากเปนหุน Growth 

ประมาณการคอนขางงาย  อยาง บ๊ิกซี แม็คโคร  อะไรที่เปน Growth  Stock จะโตเพียง 10–12 % 

เราคาดการณได  เวลาจะดูวาหุนตัวไหนเปน Growth Stock หรือ Cyclical Stock ดูลักษณะธุรกิจ  

Growth Stock กับ Cyclical Stock ตางกันตรงที่ลูกคา อยาง  Big  C ลูกคาเขามาครั้งหนึ่ง วัน

ตอไป เขาเขาซ้ําได สวนใหญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามดีมานด   ในขณะ หุน Cyclical  อยางบานจัดสรร 

ลูกคาซื้อบานไปแลวนะ ปหนาจะไมซ้ืออีก เพราะบานกวาจะพังก็ 20 ป  ลูกคากลุม Cyclical จะ

เปลี่ยนหนา เปลี่ยนกลุม  คนสรางบานจัดสรรขาย เรียกวาหากินป ตอป  ปนี้ไดกําไร ปหนายังไมรู

นะ  การประมาณการคอนขางยาก  แตก็มีขอดี  ในความยากทําใหคนอื่นไมคอยรู  หากเราใสใจ

รายละเอียดเราจะรู เราตองติดตามอยางใกลชิด” 

 “ปญหาหลักที่สําคัญที่สุดหลังจากการคาดการณกําไรแลวก็คือการ Valuation คือการ

ประเมินมูลคาที่เหมาะสมวาราคานี้ถูกหรือแพง เพราะไมมีประโยชนถาเราซื้อของแพงแมวาจะเปน
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หุนที่ดี เพราะเราจะไมไดกําไรเผลอ ๆ อาจจะขาดทุนไดงาย ๆ  เราก็มาดูวา อยางรถเบนซดีไหม  

คําตอบก็คือดีและเปนที่นิยม  แตขายใหเราที่ราคา 20 ลาน เราจะเอาไหม  เราก็ไมเอาเพราะเรา

เอาไปขายตอ 20 ลานไมมีใครซื้อแน  เขาซื้อปายแดงที่ 3-4 ลานก็ไดแลว  อยางนี้ก็ไมเอา  ถามวา

รถตุกๆดีไหม  มันก็ไมคอยดีหรอก  แตมีคนขายใหเราที่ราคา 2หมื่นบาทเราจะเอาไหม รถใหม

เอี่ยมนะ  เราก็เอาสิ เราขายตอเปนแสนยังไดเลย  อันนี้แหละคือเคล็ดลับการเลนหุน  เราตองรู

ราคาที่เหมาะสมของหุนไมใชรูแควาหุนดีหรือไมดี  ของดีก็ทําใหเราขาดทุนไดงายๆและของไมดีก็

อาจจะทํากําไรใหเราไดเชนกัน 

  

 1.2.2  เรียนหนักในตอนแรกจะสบายในตอนหลัง 

 ในการเลือกหุนที่จะลงทุน จะตองอุทิศทุมเทเวลาในการวิเคราะหขอมูล “ ผมลงทุนหนัก

มากในการวิเคราะหเพราะผมคิดวาถาเรายอมเรียนหนักในตอนแรกจะสบายในตอนหลัง ผมดูงบ

การเงินแบบละเอียดเพราะงบการเงินจะเหมือนบันทึกสุขภาพและความสามารถของคน วาคนๆนี้

ออนแอหรือแข็งแรง เกงหรือไมเกง มีวิสัยทัศนหรือไมมี ดูหมายเหตุ  ดูต้ังแตหนาหนึ่งที่เปนใบ

ความเห็นของผูสอบบัญชี  ดูผูสอบบัญชีดวย บางคนบางบริษัทก็ไมนาเชื่อถือ  ตอนปแรกหรือป

สองนี่แหละ(2546-2546) ผมเคยซื้อหุน รอยเนท  งบกําไรสวยมาก ผมลืมดูใบหนาปะหนาเพราะ

ตอนนั้นไมเห็นความสําคัญ  ผูสอบบัญชีไมสามารถใหความเห็นได  ผมมาดูตอนเมื่อขาดทุนแลว  

ตอนนี้ตองเปดทุกหนา สําคัญมาก  ตองเปดหนา 1 ใหไดกอน สําคัญมาก ถามีเงื่อนไขเกิน 3 ยอ

หนา ตองระวัง แตวาหากลงความเห็นวาไมมีเงื่อนไข  พอได   แตถาถึงขั้นที่แบบ ไมมีความเห็นเนี่ย 

ไมไดเลย แสดงวาเนื้อในเปนอะไรก็ได ขาดทุนพันลานแตโชววากําไร 2 พันลานยังไดเลย จะโชวงบ

เอามา Forecast  2 ป  อยางนี้ ปนี้ และปหนา ถาเรามั่นใจ และเราชัวร ขาดทุนหนักตั้งแตนั้นมาก็

จําขึ้นใจเลย  หลังงบออก เรายอมทุมเท เสารอาทิตย  ดูทุกบริษัท  แรก ๆ จะเหนื่อยมาก  แตพอทํา

ไปหลายๆป เขาก็จะไมเหนื่อยเทาไหร  เพราะตัวไหนที่เราไมสนใจเราก็ขามไปได” 

    

1.2.3  สนใจลงทุนในหุนกลุมไหนมากที่สุด 
“ผมกระจายทุกกลุม  ขอใหเปนหุนวัฏจักร   แลวแตชวงจังหวะของเศรษฐกิจ  บางจังหวะ

ไปเจออยูในกลุมขนสง ผมก็ซ้ือ บางจังหวะอยูในกลุมพลังงาน เราชอบ เราก็ซ้ือ  ข้ึนอยูกับวา อยู

ในชวง Under Value หรือเปลาและเปนขาขึ้นของวัฏจักรกลุมนั้นหรือเปลา” 

 

1.2.4  ความคาดหวังในการลงทุน : เงินปนผลหรือกําไร 
“กําไรครับ  ปนผลเปนผลพลอยได ไมมีประโยชนอะไรถาเราไดปนผลเยอะแตราคาหุนรวง

ลงเยอะกวาปนผลที่ได แตปนผลก็เปนปจจัยรองที่ทําใหหุนมันขึ้น ปจจัยหลักคือ กําไรของบริษัท
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ดังนั้นปนผลมีความสําคัญนอยกวา แตก็เปนฟางเสนสุดทายที่จะชวยเราไดถาหุนไมข้ึน จริง ๆ คือ

อยางนอยเราก็ไดปนผล  แตก็มีเยอะเหมือนกันที่บริษัทไดกําไรดี ๆ แตปนผลนอยมากหุนก็ไมข้ึน

เหมือนกัน  อยางหุนไทยเรยอน กําไรดี  ผูกขาด 100 % แตวาปนผลนอยมาก ปนผลซัก 10 % ของ

กําไร ซ่ึงอยางต่ํา ๆ นาจะ 30%  ๆ แตเขาปน 10 % เราก็เช็คดูวาทําไมเปนอยางนั้น ก็ปรากฏวาผู

ถือหุนใหญ คือ คนอินเดียเขาอาจจะไมยินดีที่จะปนใหคนไทย เผลอ ๆ เขาจะถอนออกจากตลาด

เมื่อไหรก็ได อยางนี้เราจะไมเอา  เหมือน อเมริกัน สแตนดารดเมื่อกอนกําไรดี แตปนผลนอยมาก 

ทายสุดก็ถอนออกจากตลาด” 

“แตตัวที่ปนผลเยอะๆ โดยที่ไมคอยไดกําไรก็มี  อยางหุน CEI ที่ทําพัดลมขาย  ปนผลมาก

ถึง 2 บาท ทั้งที่ไดกําไรไมถึงบาท  อันนี้อันตรายนะครับไมใชของดี  นักลงทุนหลายคนเจ็บตัว

เพราะตัวนี้เยอะ  เรื่องมีอยูวาบริษัทประกาศจายปนผล 2 บาท  ตอนนั้นหุนยังราคา 6-7 บาทไดม้ัง

แลวก็มีการไลราคาไปเกือบ 20 บาท  ถาใครตามเขาไปซื้อตอนนั้นก็เปนเรื่องนากลัวมาก  คือถาดู

แคราคาหุนกับเงินปนผล  ก็ถือวาโอเคนะ  เพราะคิดเปนปนผล 10 กวา% แตถาดูที่มาที่ไปเราจะ

ไมกลา  เพราะปนผลที่ไดเกิดจากการเอากําไรสะสมมาจาย  ไมใชกําไรที่ไดในปนี้  และปตอๆไป 

บริษัทจะเอาที่ไหนมาจายอีกละ  แลวราคาหุนก็รวงลงมาเรื่อยๆจนเหลือไมถึง 2 บาทภายในไมกี่

เดือน เพราะวาลูกคารายใหญยกเลิกออรเดอร  แตขาวรายนี้มาเปดเผยเมื่อราคาหุนรวงลงมาก

แลว   และผูถือหุนใหญตองการผองถายเงินสดจํานวนมากเขากระเปาตัวเองไวกอน ก็เปนบทเรียน

วาเมื่อมีอะไรไมชอบมาพากลและผิดปกติมาก ๆ  ใหสงสัยไวกอนวามีอะไรลึก ๆ ซุกอยูใตพรมหรือ

เปลา  กรณีนี้นากลัวมาก ๆ เลย” 

 

1.2.5  ซ้ือขายหุนเมื่อไร 
“ ผมซื้อหุนเนน Under Value  มองวา ถาเปนหุนดีจริง แตวาราคาแพงไป  ผมไมซ้ือหรอก   

ผมเนน Under Value อันดับหนึ่ง เวลาขาย  ขายเมื่อราคา Fair Value  หรือ Overvalue  ผมเชื่อวา 

ของทุกอยางมีราคาที่เหมาะสมของมัน  ไมมีหุนตัวไหนที่มีคาเปน อินฟนิต้ีตอใหดีแคไหนก็ตาม”

มุมมองเกี่ยวกับ P/E  “หุนทั้งหมดควรได P/E แตกตางกันตามธุรกิจ ธุรกิจที่หาเชากินค่ํา P/E ที่

เหมาะสม 5–7 เทา  ถาเศรษฐกิจแย ๆ 3–4 เทา ก็เหมาะแลว เพราะวา สภาวะนั้นจะมีหุน P/E ตํ่า

กวามาใหเลือกอยูแลว  แตถาเปนธุรกิจที่เติบโตมั่นคง คือเปน Growth  Stock  P/E  ก็ควรจะสูง

กวานี้สักหนอย 

 

 1.2.6  เลนหุนไดกําไรเพราะอะไร? 

ผูลงทุนรายใหญเลาถึงสาเหตุของการลงทุนในตลาดหุนที่ประสบผลสําเร็จวามาจาก

ปจจัยใด “ ผมวาผมมาถูกทาง ไดเพื่อนดี ครูดี และทํางานหนัก  ผมชอบสิ่งที่พิสูจนได  หากเรื่องใด
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พิสูจนไมไดวาเปนเรื่องจริง ก็ยังไมเชื่อ แมจะมีแรงเชียรจากคนจํานวนมากมายก็ตาม การวิเคราะห

หุนเหมือนทําวิทยานิพนธ  จะตองเขมขนขนาดนั้นเลย ถาไมขนาดนั้นจะหลงทาง  ตองตัดอารมณออก  

ตัดความชอบความชังออก เพราะอารมณเหลานี้ทําใหเกิดความลําเอียง เอาแตขอเท็จจริงลวน ๆ” 

“การวิเคราะหหุนก็เหมือนการคนหาความรู  เราไมตองกลัววาเราจะรูนอย  รูชาไมทันคน

อ่ืนเขาไมตองกลัวเลย  เพราะไมมีประโยชนอะไรเลยถาเรารูเร็วรูมากแตเปนความรูที่ผิดเปนความ

เชื่อที่ผิด  การสรางความรูก็เหมือนการวางอิฐลงบนฐานที่แข็งแกรงทีละกอน ๆ  ตองแนใจวาเจา

แผนสี่เหลี่ยมนี้เปนกอนอิฐจริง ๆ  แข็งจริง ๆ  ไมใชแคดูเหมือนอิฐแตขางในออนปวกเปยก  เมื่อวาง

ทีละกอน ทีละกอน มันจะแข็งแรง  ไมมีประโยชนอะไรที่จะสรางปราสาทสวยงามใหญโต แตฐาน

ไมแนน เวลาลมแลวลมทั้งหลังมันเจ็บปวดมาก” 

 “บทเรียนตางๆสอนเรามาเยอะ แตถาเราสังเกตใหดีความรูเหลานั้นก็จะมีแยงกันเอง  

ความรูที่รับมาโดยไมไดผานการคัดกรองหรือทําความเขาใจใหดี เราจะรูสึกวาความรูพวกนี้จะตี

กันเองและเราจะสับสนตัดสินใจไมถูก  อยางคําพังเพยโบราณก็สอนเราหลายอยาง น้ําขึ้นใหรีบตัก

ก็มีชา ๆ ไดพราเลมงามก็มี  อาวแลวตกลงจะใหรีบหรือจะใหชา” 

 “ดังนั้นนักเลนหุนที่ไมระวังในการเสพความรู จะสับสนและหลงทาง เราควรจะเสพความรู

เขาสมองทีละนอย  แตขอใหเปนของจริงที่พิสูจนไดซํ้าแลวซ้ําเลา  มันอาจจะนอยในตอนแรกแต

มันจะเยอะเองในอนาคต ” 

“นอกจากการทุมเทเวลาในการวิเคราะหงบการเงินรายบริษัทแลว ผูลงทุนรายใหญทานนี้

ยังใชปจจัยอื่นประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย “ผมดูบรรษัทภิบาลของเจาของ  ดูแนวโนมธุรกิจ ดู

แนวโนมวัฏจักรธุรกิจ บรรษัทภิบาล สําคัญมากแตนอยกวาแนวโนมธุรกิจ  ธรรมาภิบาลคอนขาง

ตัดสินยากและมักจะไมชัดเจนวาเปนสีดํา สีขาวชัด ๆ เปนลบ หรือบวกชัด ๆ อาจจะเทานอยเทามาก

มากกวา และธรรมชาติของคนสวนใหญก็เปนอยางนั้นจริง ๆ เราเลือกจุดที่พอรับได  เชน อุตสาหกรรม

รถยนต  ธนาคาร โมเดิรนเทรด  พวกรานคาปลีกจะตองตั้งเสปคใหสูงหนอย  แตถาเราตั้งสูงมาก

ในกลุมรับเหมากอสรางเผลอๆเราจะหาหุนไมเจอเลย  เราอาจจะเลือกที่เปนสีเทาจาง ๆ  ไมใชเทา

เขม เพราะ ธรรมชาติของธุรกิจรับเหมากอสรางเปนอยางนั้น คนมือสะอาดซื่อตรงบริสุทธิ์ทํา

รับเหมาไมได เปนลักษณะเฉพาะอาชีพ ”   

หากดูงบการเงินแลวดีมีอนาคต แตผูบริหารไมดี จะซื้อหุนบริษัทนั้นหรือไม คุณหมอยืนยัน

วา “ผมไมซ้ือ  ถาหุนจะวิ่งขึ้นมาผมก็ไมเสียดายถือวาไมใชเงินเรา  ถาเราไดมางายๆแบบไมรูอิ

โหนอิเหน  เราก็จะเสียงายๆแบบไมรูเรื่องเชนกัน อยางกรณีหุน....คุณ..... เปนประธานกรรมการ  

เปนคนที่เคยโดน กลต. ลงโทษขอหาปนหุน  ผมไมซ้ือ ผมไมรูวาที่คุณ...บอกวาบริษัทจะกําไร
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เติบโตเทานั้นเทานี้มันจะจริงไหม เพราะผมไมเชื่อคนพูด  คนนี้มีประวัติปนหุน โดนลงโทษ โดน

ปรับไป 5 ลาน ไมเอา และพอเวลาผานไปก็พิสูจนความสงสัยของเราจริง ๆ  ผลกําไรก็ไมไดดีอะไร

เลย  ราคาหุนก็รวงเอา ๆ ” 

 

1.2.7  ปจจัยดานขอมูลขาวสาร  

วิธีการเลือกแหลงขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการลงทุน “ผมติดตามทุกวัน  อานขาว

หุน กรุงเทพธุรกิจ แตกรุงเทพธุรกิจมีเรื่องการเมืองเยอะไปหนอย  ไทยรัฐ เดลินิวส ก็อาน   เดิมที

ผมตั้งใจอานหนังสือพิมพธุรกิจทุกวัน แตไมสะดวก และไมคอยมีเวลา ผมจึงไมเคยทําไดสําเร็จ

ตามที่ต้ังใจไวไดเลย  ผมก็แกไขหาวิธีที่เราสะดวก  ก็พบวาผมจะอานไดดีชวงทานมื้อเชา ผมไมได

ทานมื้อเชาที่บานนะ ทานนอกบานทานไปอานไป  อืมเราชอบแฮะ  ก็เลยทําสําเร็จ  เดี๋ยวนี้ผมได

อานขาวธุรกิจทุกวันก็รูสึกวาเรามีขอมูลมากขึ้น มีวัตถุดิบมากขึ้น  ขาวสารจากแหลงอื่น ผมดู 

Website ก.ล.ต.  ตลาด ผมดู 56-1 ดูงบการเงิน  ดู Five  Forces   ดูภาวการณแขงขันในตัว

อุตสาหกรรม  ดู S  ตัว O  ดูความเสี่ยง   ถาสงสัยดูผูบริหารดวย  ผูบริหารจบอะไร ดูเยอะ  ถาตัวที่

เรากําลังเล็ง เราจะดูทุกหนาไมงั้นเปนความเสี่ยง นอกจากนี้ ขอใหติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ดวย เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เพื่อจะไดรูถึงสิทธิหนาที่ และ

สามารถปกปองประโยชนอันพึงมีพึงไดของตัวเอง” 

 
1.2.8  อุปสรรคในการลงทุน 

“ผมมันเปนคนปรับตัวเขาหาสิ่งแวดลอม ผมก็เลยแฮปป  ไมมีอุปสรรคอะไร กฏเกณฑตาง ๆ  

ที่กลต.หรือตลท.ออกมา ไมมีผลกระทบอะไรกับผมเลยอาจจะเปนเพราะผมยังเล็กอยูยังเปนราย

ยอย ตรงกันขามผมวากฎเกณฑที่ทางการออกมากลับจะชวยปองกันรายยอยดวยซ้ํา  แมหลายๆ

เรื่องอาจจะชักชาไมทันการณแตก็เห็นวามีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ” 
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สัมภาษณเชิงลึก 

ผูลงทุนรายใหญ รายที่ 2 

 
2.1  ประวัติสวนตัว 

 

ผูลงทุนรายใหญรายที่ 2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร และ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตัดสินใจเขาสูอาชีพผูลงทุนเต็มตัวในป 2546 เปนผูลงทุนอาชีพที่ประสบ

ความสําเร็จในการลงทุนในขณะที่อายุนอย ปจจุบันอายุ 28 ป และไดรับรางวัลผูถือหุนคุณภาพ

จากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 
2.1.1  แรงบันดาลใจในการเริ่มลงทุน  

2.1.1.1  Value Investor 

แรงบันดาลใจในการเขาซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยวาเริ่มมาจาก “ตอนเรียน

จบ ผมเขาอบรม โครงการ NIP ของสมาคมสงเสริมผูลงทุน รูจักโครงการนี้เพราะพี่สาวที่เปน

เจาหนาที่การตลาดมาถามวาสนใจหรือไม ตอนนั้นผมเขาอบรมเปนรุนแรก คนที่เขาอบรมจะรับ

เฉพาะคนที่เรียนอยูป 4 หรือกําลังจะจบ รุนผมมีคนอบรมประมาณ 80 คน เนื้อหาที่อบรมมีสอน

อานบัญชี อานกราฟ เทคนิค Fundamental สอนพื้นฐานตลาดทุน เชน ตลาดทุนคืออะไร  IPO PO 

คืออะไร  สอนเบสิค  สอนสไตลการลงทุน  เทคนิคพื้นฐาน การวิเคราะหทางเทคนิค และ Value  

Investor  ตอนเรียนผมชอบ Value Investor มากที่สุด เพราะมีตัวอยางของคนที่ระสบความสําเร็จ

จากการลงทุนดวยวิธีนี้ จากจุดนี้ ผมจึงตัดสินใจลงทุนและเลือกที่จะลงทุนอยาง Value Investor” 

2.1.1.2  ความหมายของ Value Investor จากวันแรกที่รูจัก…ถึงวันนี้ 

เมื่อถามถึงความรูสึกในขณะนั้นกับคําวา Value  Investor  “ตอนนั้นผมคงยัง

ตีความไมไดเทาไหร   แตผมวา  Value  Investor  ดูเปนเหตุเปนผลกวาเพื่อน มีหลักการใหดูหุน

เหมือนธุรกิจ   ถาธุรกิจถูกเราก็สนใจเขาไปลงทุน  สามารถลงทุนไดในราคาต่ํา  ไดผลตอบแทนที่ดี  

ขณะที่ผมดูวิธีอ่ืนรูสึกไมคอย Make  Sense ดูกราฟ ไมเห็นจะเกี่ยวเลย มูลคาธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

กับราคาซื้อขายรายวัน” “ ผมสนใจ Value  Investor เพราะผมเห็นตัวอยางผลสําเร็จ  ตอนที่เรียน

เขาสอนการวิเคราะหทางเทคนิค ดูต่ืนเตน กราฟตัดขึ้นตัดลง  หุนวิ่งทะลุ แตไมเห็นพูดเลยวา แลว

ใครสําเร็จจากเทคนิคบาง ไมมีเลย ในขณะที่ Value Investor  ดร. นิเวศ มาพูด ก็สําเร็จ คุณวิกรม 
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ก็สําเร็จ  คุณวิกรมพูดถึง Peter  Lynch  พูดถึง Warren Buffet  ก็สําเร็จ  สําเร็จกันเพียบ  track 

record ดี เลยดูนาเชื่อถือมากกวา  ดานเทคนิคสอน ๆ กันแตไมเห็นใครโดงดังกันเลย ตอนนั้นผม

ยังไมนาจะคิดลึกถึงวาจะไปลงทุนในธุรกิจอะไรยัง  No  Idea  และตอนนั้นผมยังอานบัญชีไมเปน

ดวย” และเมื่อยอนกลับมาถึงคําถามที่วา  Value  Investor     “ Value  Invester เหมือนลงทุนทํา

ธุรกิจ ไมใชซ้ือหุนเพราะคาดวาราคาจะขึ้น แตซ้ือเพราะคาดวาจะให Return เราที่ดี เหมือนทํา

ธุรกิจ หลักการ Value Investor คือ ซื้อในมูลคาต่ํากวาที่ควรจะเปน นั่นคือใจความสําคัญ” 

 
2.1.2  การเรียนรูเพื่อการลงทุน  

2.1.2.1  ทักษะ ความรูที่ใชในการลงทุน 

การคนควาหาความรูเพื่อเปน Value Investor หรือ VI  “ เมื่อผมตัดสินใจที่จะ

ลงทุน โดยเลือกที่จะเปนผูลงทุนแบบ Value  Investor ผมเริ่มตนจากการศึกษาหาความรูในแนว

ทางการลงทุนแบบ VI เพื่อใหเขาใจแนวคิดและวิธีการคราว ๆ ผมอานหนังสือเกี่ยวกับ VI  แทบทุก

เลมที่หาได ซ่ึงหนังสือหลายๆ เลม เชน ตีแตก One up on Wallstreet  วาทะของวอเรนบัฟเฟตต 

The Warren Buffett Way ฯลฯ เมื่ออานหนังสือพวกนี้ไปมากจะจะเขาใจแนวคิดในการลงทุนแบบ 

VI มากขึ้น แตส่ิงที่เปนปญหาของผมในวันนั้นหลังจากอานหนังสือ VI ไปไดหลายเลมก็คือ ผมยัง

ขาดความสามารถในการอานงบการเงิน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในเปน VI ที่ดีได ” 

ในชวงแรกของการลงทุนผูลงทุนรายใหญทานนี้พบวาตัวเองมีจุดออนในเรื่องการ

อานงบการเงิน จึงหาทางแกไขโดย “ ผม load งบการเงินจากเวปไซต www.sec.or.th มาลองฝก

อานดู โดยชวงแรกใชหนังสือตีแตกของ ดร. นิเวศนเปนแนวทาง เพราะในหนังสือมีตัวอยางการ

วิเคราะหงบการเงินใหดู จําไดวาตอนแรกผม Load งบการเงินของบริษัทในกลุมหนังสือ ส่ิงพิมพ

มาอาน เชน Se-ed, Aprint, และ MATI เพื่อที่จะไดลองเอามาเปรียบเทียบได แตกวาที่ผมจะลอง

คํานวณอัตราสวนตางๆตามหนังสือตีแตกได ก็เลนเอาเหนื่อยเหมือนกัน เพราะแตละงบนี่กวาจะ

ทําเสร็จก็กินเวลาเปนวันเหมือนกัน ผมเห็นทาจะไมดี ก็เลยของไปหาหนังสือเลมอื่นๆมาอานดู เผื่อ

จะได Idea มากขึ้น ตอนนั้นก็เห็นหนังสือของ ดร. ภาพร เอกอรรถพร (อานงบการเงินใหเปน) วาง

อยูที่ Se-ed ก็เลยลองซื้อมาอาน แรก ๆ ก็อานเขาใจยากอยูบาง แตยิ่งพออานจบไปรอบนึงแลวเรา

กลับมาดูงบการเงินใหม ก็เห็นไดชัดเจนวาสามารถทําความเขาใจกับงบไดเร็วขึ้น แตก็ยังไม

สามารถวิเคราะหใหทะลุปรุโปรงไดเทาที่ควร ผมก็เลยไปหาซื้อหนังสือของ ดร. ภาพร เลมอื่น ๆ มา

อานเพิ่มเติมเรื่อย ๆ (รูสึกมีอยู 3-4 เลม) ยิ่งอานมาเทาไหร ยิ่งทดลองแกะงบการเงินมากขึ้น

เทาไหร ความเร็วในการอานงบก็เร็วขึ้นเทานั้น ระหวางนี้ผมก็ยังหาความรูเพิ่มเติมจากงานสัมมนา

ของตลาดหลักทรัพย ตอนนั้นไปเรียนกับ อาจารยธนเดช มหโภไคย ซ่ึงสอนการอานงบไดเขาใจ



 
 

337 

งายดีมาก และยังสอนเรื่องการอานงบกระแสเงินสด (ซ่ึงหาอานที่ไหนไมคอยไดเทาไหร สวนใหญ

จะมีแตหนังสือสอนอานงบดุลกับงบกําไรขาดทุน) 

หลังจากผมเริ่มอานงบการเงินไดคลองมากขึ้น ก็ทําใหผมเลือกซื้อหุนที่มีคุณภาพ

ดี มีความปลอดภัยไดสูงขึ้นจากการใชงบการเงินชวย ซ่ึงงบการเงินที่ผมจะชอบดูนั้นก็คืองบ

ยอนหลังไป 3 ป ซ่ึงใน 56-1 (แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย) ดูไดจาก Website ของ ก.ล.ต. Sec.or.th จะรวมตัวเลขยอนหลังให 3 ปอยูแลว ก็ถือ

วาสะดวกดี เพื่อดูแนวโนมของบริษัท นอกจากนี้ผมก็ Load งบการเงินรายไตรมาสของปลาสุดทุก

ไตรมาสมาอานดู เพื่อดูแนว โนมบริษัทในระยะสั้น (เพราะผมเคยเจ็บตัวมาแลวกับหุนไก ซ่ึงมี

รายไดลดลงทุกไตรมาส ผมดูแคงบปเลยคิดวาดี เพราะรวมรายไดทั้งปมันยังพอใช แตหารูไมวาไอ

ที่รายไดสูง ๆ นะมันตอนไตรมาสแรก พอไตรมาสตอๆมารายไดมันลดลงเรื่อย ๆ ก็พอจะบอกไดวา

บริษัทอาจจะกําลังมีปญหา ” 

วิธีแกไขเมื่อมีปญหาในการลงทุน “ พอเราซื้อหุนมาแลว หรือมีหุนที่เล็งจะซื้อไวใน

ใจแลว บางครั้งเราซื้อหุนมาไมนาน หุนมันวิ่งขึ้นไปก็ดีใจ คิดวาตัวเองเกงเลือกหุนไดถูก แตพอครั้ง

ไหนซื้อหุนปุบแลวมันวิ่งลงปบ ก็คิดวาบริษัทอาจจะมีปญหา พาลคิดไปเองวาตัวเองเลือกหุนไมดี  

เปนอยางนี้อยูบอยๆ สภาพจิตใจก็เริ่มแย อารมณตัวเอง ถูกราคาหุนที่วิ่งขึ้นลงรายวันพาใหแกวง

ไปอยูตลอดเวลา คิดแลวก็เลยวาตองหาที่พึ่งทางใจ ดวยการกลับไปอานหนังสือ VI  ในขอ 1 ใหม

อีกรอบใหหมด ก็ไดใจความวา "เราไมจําเปนตองซื้อหุนไดราคาต่ําที่สุดเสมอไป ขอใหซ้ือหุนไดใน

ราคาที่ตํ่ากวามูลคาก็โอเคแลว" หรือคําพูดของ Buffett ที่บอกวา " ถาไมสามารถทนเห็นราคาหุน

ลดลงกวา 50% ได ก็อยาคิดที่จะเลนหุน " ทําใหผมคิดไดวาการที่ราคาหุนมันวิ่งขึ้นลงนั้น มันเปน

เรื่องของ Demand  (แรงซื้อหุน) และ Supply  (แรงขายหุน) ดังนั้นการขึ้นลงของหุนในระยะสั้น

ไมไดบอกวาบริษัทนั้นมันดีหรือไมดีอยางไร คิดไดแบบนี้ก็ทําใหสภาพจิตใจเริ่มดีข้ึน เวลาหุนขึ้นก็

ไมหยิ่งผยองคิดวาตัวเกง หรือเวลาหุนลงก็ไมมานั่งกลุมใจ เอาเวลาไปศึกษาติดตามธุรกิจของหุนที่

เราถือดีกวาเอาเวลามานั่งดูราคาหุนรายวัน” 

หนังสือที่ชวยใหผานจุดนี้ไดอีกเลมนอกจากหนังสือที่เกี่ยวกับ VI คือหนังสือ

จิตวิทยาการลงทุน “ หนังสือจิตวิทยาการลงทุน ชวยทําใหผมเขาใจแนวคิดของคนในการลงทุนได 

มากขึ้น และเคล็ดลับอยางหนึ่งที่ผมไดมาจากการผานพนกําแพงนี้ไปไดก็คือ " จงลืมราคาตนทุนที่

เราซื้อหุนมาใหหมด (รวมถึงราคาในอดีตทั้งหมด)" เพราะตัวเลขราคาเหลานี้จะเปนสิ่งที่ทําใหคน

เกิดกับดักทางจิตวิทยาไดงาย เชน คนสวนใหญไมชอบขายหุนถาราคาหุนต่ํากวาราคาทุน เพราะ

จะรูสึกวาตัวเองขาดทุน แตสําหรับผมถาผมคิดวาหุนตัวดังกลาวไมดี และมีโอกาสที่ราคาจะต่ําลง
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ไปอีกยังไงผมก็ขาย ราคาทุนไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจทั้งสิ้น ถาคิดไดแบบนี้แลว ผมวาเสนทาง

แหงความสําเร็จก็เขาใกลมาอีกขั้น” 

ทักษะสําคัญอีกประการที่ผูลงทุนรายใหญทานนี้เรียนรูและฝกฝนคือทักษะในการ

วิเคราะหธุรกิจ “ ใน การวิเคราะหธุรกิจผมจะมองถึงแนวโนมของอุตสาหกรรม ผลกระทบจาก

ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราเห็นวาคาเงินบาทแข็งขึ้น บริษัทอะไรจะไดประโยชน 

บริษัทอะไรจะเสียประโยชน เชน เมื่อเกิดภาวะโลกรอนขึ้น บริษัทที่ขายเครื่องดื่ม และบริษัทที่ขาย

แอรก็นาจะไดประโยชน แรกๆ ผมเองก็ไมคอยเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยแวดลอมตอบริษัท

ตางๆในตลาดหุนซักเทาไหร แตยิ่งผมนั่งศึกษาธุรกิจของบริษัทตางๆมากขึ้น อานหนังสือมากขึ้น  

ไมวาจะเปน 56-1 รายงานประจําป หนังสือพิมพ หรือ Pocket Book ตางๆ นอกจากการวิเคราะห

ความสัมพันธของปจจัยแวดลอมตอตัวบริษัท เรายังจะตองสามารถวิเคราะหถึงความสามารถของ

บริษัท ขอเดนขอดอย ความสามารถในการแขงขันกับคูแขง เพราะบางครั้งเราวิเคราะหปจจัย

ภายนอกไดวาธุรกิจกลุมไหนจะไดประโยชน แตการเลือกหุนในธุรกิจนั่นๆ ก็จําเปนตองสามารถ

วิเคราะหแบบภายในไดเชนกัน ” 

ทักษะสุดทายที่จะตองมี คือความสามารถในการอานคน “ ความสามารถในการ

อานคน ฟง แลวอาจจะสงสัยวามันเกี่ยวอะไรกับการลงทุน  ผมเชื่อวาหุนที่ดีจะตองประกอบไป

ดวย 3 ประการหลัก คือ บริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่ดี บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่ดี  

บริษัทมีผูบริหารที่ดี ทักษะในขอที่ 4 จะสามารถตอบโจทยขอ 1 และ 2 ได แตการที่จะตอบคําถาม

เรื่องผูบริหารนั้นผมวาจําเปนที่จะตองอานคนออก ส่ิงที่ผมตองการสําหรับผูบริหารคือความเกง 

ขยันและซื่อสัตย ซ่ึงการตั้งคําถาม การพูดคุย หลาย ๆ ครั้งจะทําใหเราพอที่จะสามารถตีความได

จากบุคลิก ลักษณะ และการตอบคําถามแรก ๆ Senseในการอานคนของเราอาจจะไมมากเทาไหร 

แตยิ่งเรามีโอกาสพูดคุยกับผูบริหารหลาย ๆ คน บอย ๆ เราจะเริ่มจับทาง และมี Senseในการอาน

คนที่ดีข้ึนได ผูบริหารคนจะชอบโมเกินจริง บางคนจะชอบพูดแบบ Conservative ไวกอน ผูบริหาร

ชอบปดบังสิ่งที่ไมดีเอาไวในใจไมยอมพูด บางคนนี่ก็เชื่อคําพุดเคาไมไดเลย เราจําเปนที่จะตองทํา

ความเขาใจลักษณะของผูบริหารแตละคน หลายครั้งเราก็ตองตั้งคําถามใหเห็นขึ้นวิสัยทัศน วิธีการ

แกปญหา แผนการดําเนินการในอนาคต ซ่ึงจะทําใหเราทราบไดวาผูบริหารนั้นเกง หรือขยันหรือไม

อยางไร ”  

“การเสริมความรูในทักษะดานการอาน ผมพัฒนาดวยการพูดคุยกับผูบริหาร

หลายๆ ทานและติดตามผลงานของผูบริหารเหลานั้นวาเปนอยางที่พูดหรือไม และผมก็ฝกตั้ง

คําถามที่สามารถบงบอกไดถึงความ  สามารถ หรือความซื่อสัตย เชน ผมมักจะชอบถามผูบริหาร

วาเคามีปจจัยอะไรที่เปนเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับธุรกิจอยูบางหรือวา หรือมีอะไรที่หวงทําใหนอนไม
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หลับ  ผูบริหารที่ซ่ือสัตยจะมักจะตอบตรงๆถึงสิ่งที่เคาเปนกังวลอยู ในขณะที่ผูบริหารที่ไมคอยซื่อ

เทาไหร แมมีเรื่องอยู ก็มักจะปดบังเอาไวไมยอมพูด อาจจะตอบวาไมมี หรือไมก็เฉไฉไปเรื่องอื่น 

เพราะคนสวนใหญมักจะไมคอยชอบพูดในเรื่องรายๆ ตอธุรกิจตัวเอง มักจะพูดแตเรื่องดีๆ ไมได

ใชได 100% นะครับ แตเทาที่ลองๆดู การใชคําถามนี้ถามผูบริหารก็จะไดคําตอบที่อานผูบริหารได

พอสมควร นอกจากนี้บางครั้งผูบริหารที่ตอบถึงปญหาแบบตรงๆ บางครั้งผมก็จะเจอผูบริหารที่

บอกถึงปญหาที่กังวล ขาวราย แตในขณะ เดียวกันก็บอกถึงทางแกไข หรือแผนการที่จะปองกันไว

ดวย พวกนี้ผมวามักจะเปนผูบริหารที่จะมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ขอ คือเกง ขยัน และซื่อสัตย ”  

โดยสรุป ทักษะหรือความรู ที่ใชในการลงทุนที่คุณโยโยเห็นวามีความสําคัญหลัก ๆ 

มีอยู 5 ประการ ดังนี้ 1) ความรูในแนวคิดและหลักการการลงทุนแบบเนนคุณคา 2) ทักษะในการ

วิเคราะหตัวเลข งบดุล งบการเงิน งบกระแสเงินสด 3) จิตวิทยาในการลงทุน 4) ความสามารถใน

การวิเคราะหปจจัยภายนอก ภายใน และความเขาใจในอุตสาหกรรม 5) ความสามารถในการอานคน 

2.1.2.2  หาความรูอยางตอเนื่อง : รูการตลาดฉลาดวิเคราะหหุน 

นอกจากทักษะความรูที่เห็นวามีความจําเปนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแลว

ผูลงทุนรายใหญทานนี้ยังเขาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีกดวย 

อยางไรก็ดี ทานไมไดสนใจที่จะศึกษาลงลึกในเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงิน ที่หลายคนเขาใจ

วาผูลงทุนที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนจะตองศึกษาในเรื่องนี้ใหมีความเชี่ยวชาญ “ ใน

ความเห็นผมทฤษฎีที่เกี่ยวกับไฟแนนซที่เรียนจะผิดซะสวนใหญ Efficiencies Market บอกวา

ตลาดมีประสิทธิภาพ ขาวสารเขาถึงทุกคน ไมมีประโยชน แตทฤษฎีนี้มีเงื่อนไขวาทุกคนมี 

Information เทากันหมด ในโลกความจริงไมใช  ทําไม Warren Buffet ไดกําไรมาตลอด 10 กวาป  

บังเอิญหรือไมใช  ทฤษฎีถูกตอง  แตทฤษฎีนี้มีต้ังสมมติฐานวาขอมูลขาวสารตองทั่วถึง นักลงทุน

ทุกคนมีเหตุผล  ในโลกความเปนจริง 2 อยางนี้ไมจริงเลย ขาวสารถึงทุกคนมั๊ย ไมถึง  นาจะเพิ่มวา 

นักลงทุนฉลาดเทากันดวย  นักลงทุนขอมูลขาวสารเทากัน  แตไมไดฉลาดเทากัน แตคนเอามาใช 

ในโลกความจริงไมไดตรงกับสมมติฐานเลย  ใชกันเยอะดวย แตตอนผมเรียน MBA ผมก็เรียนวิชา 

Investment กับ International Finance นะ ผมเห็นวา 2 วิชานี้เปนประโยชนกับการลงทุนของผม 

แตทฤษฎีการเงินผมไมสนใจ” 

สําหรับวิชาที่นํามาใชเปนประโยชนในการลงทุนกลับกลายเปนวิชาที่หลายหลาย

คนอาจจะนึกไมถึง “ ผมเลือกเรียนการตลาดเพื่อเอามาวิเคราะหหุน ผมมองวาวิชาการเงินจะมอง 

เอาตัวเลขมาคํานวณมูลคาหุน มูลคา Asset ทั้งหลาย  พอผิดก็ผิดทั้งวิชา  เวลาผมซื้อหุน  ผมคิด 

P/E  เด็กประถมก็คิดได  ผมคิดวาสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักลงทุนแตละคนแตกตางคือการวิเคราะห

ธุรกิจ การวิเคราะหบริษัท  พอเรียนการตลาดจะพอรูวา บริษัทอยางนี้เกงดานนี้ ดานนั้น ผม เรียน
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วิชาการจัดการกลยุทธ (Strategic Management) มาดูบริษัท ไดรูจักบริษัท คนเรา 2 คนฉลาด

ตางกัน ตองดูบริษัทวิเคราะหบริษัทเปน ”  

  

2.2  ประสบการณลงทุน 
 
2.2.1  เปดบัญชีซ้ือขาย..วิธีเลือกบริษัทหลักทรัพย 
เริ่มเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ในป 2546 โดยเปดบัญชีเงินสด  ตอมาสนใจที่จะซื้อขาย

ในระบบ Internet จึงไปเปดบัญชีเพิ่มที่จะเปดบัญชี “เทคนิคในการเลือกบริษัทหลักทรัพยตอนเปด

บัญชีผมดูงบของบริษัทหลักทรัพยดวย เงินสดเยอะ ผมเลยคิดวาไมนาจะมีปญหาและสุดทายมา

บังคับเราให Force Sale เขาไม Require ตองใชเงินเยอะ  ดีครับ เขาเคี่ยวทําใหเราปลอดภัย วินัย

เลยดีตาม ผมเปดบัญชีเปน Cash   และ Margin แตหลัก ๆ เลน Margin ต้ังแตป 49 เพราะวาซื้อ

ขายหุนเยอะขึ้น” 

2.2.1.1  หุนตัวแรกในชีวิต  

เริ่มซื้อขายหุนตัวแรกในปลายป 2545 โดยซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสด มีเงิน

เริ่มตนสําหรับการเปนนักลงทุนมือใหมเพียง 200,000 บาท “ ผมซื้อตัวแรกหุน GFPT ทําธุรกิจ

ชําแหละไกขายคลาย CP แตวาขนาดเล็กวากันเยอะ ผมซื้อหลังจากที่รูจักเรื่องการลงทุนมาได

ประมาณครึ่งป กอนที่จะมาเปนหุนตัวนี้ได ผมเริ่มจากการที่อานหนังสือ “ตีแตก” ที่แตงโดย ดร.

นิเวศน เหมวชิรวรากร ในหนังสือมีบอกถึงวิธีการเลือกหุนหลายแบบ แตในชวงแรกผมยังไมเขาใจ

มาก เลยไดแตหยิบยกเฉพาะเรื่องงายๆ ในหนังสือมาใช ก็คือการเลือกซื้อหุนราคาถูก โดยวัดเอา

จาก P/E P/BV และ Dividend Yield เปนหลัก ผมเปดหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจเลมที่เปนการเงิน

การลงทุน เปดหนากลางออกมาไลหาหุนที่มี P/E ตํ่ากวา 6 มี P/BV ไมเกิน 1 และ Yield เกิน 5% 

ตัวเลขเหลานี้ผมลองสมมติข้ึนมาเองโดยประมาณ เพื่อทําใหหุนที่ผมจะเลือกนั้นนอยลง เหมือน

เปนการใชตะแกรงรอนหุนใหนอยลงจะไดเลือกไดงายขึ้น” “ ผมเลือกตอโดยดู P/E  P/BV และ 

Yield เหมือนเดิม ก็เห็นวาหุนที่ดูแลวนาจะมีราคาถูกที่สุดก็คือ GFPT ก็ตาม Step ครับกอนจะ

ลงทุนตองเขาใจธุรกิจนั้นๆใหไดกอน ผมไป Download File 56-1 (แบบแสดงรายการขอมูล

ประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) จากเว็บไซต ก.ล.ต. (www.sec.or.th) มานั่ง

อานจนเขาใจธุรกิจของหุนไดระดับหนึ่ง สวนงบการเงิน ในตอนนั้นผมอานไมคอยเปนครับ ก็เอามา

นั่ง ๆ ดู ลองคิดพวก Ratio หลาย ๆ ตัว ตามวิธีที่บอกไวในหนังสือตีแตก แตก็ยังไมคอยเขาใจใน

ความหมายเทาไหร แตก็หลอกตัวเองวาหุนตัวนี้นาจะเปนหุนที่ดี ธุรกิจขายไกเปนธุรกิจอาหาร เลย

คิดเขาขางตัวเองตอวาอาหารเปนปจจัย 4 ยังไงคนก็ตองกินอยูเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นธุรกิจนาจะดี วา

แลวก็ตัดสินใจซื้อหุนเปนสัดสวนประมาณ 50% ของเงินสดที่ผมมีอยู” 
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2.2.1.2  ขาดทุนครั้งแรกในชีวิต : จุดเปลี่ยนการลงทุน 

ผูลงทุนรายใหญทานนี้เลาใหฟงถึงประสบการณการขาดทุนครั้งแรกวา “ผมซื้อ

หุน GFPT มาหุนละ 40 บาท ในชวงแรก ๆ ราคาหุนคอยๆขยับขึ้นไปอยางชาๆจาก 40 ไปสูงสุดถึง 

48 บาท ผมเองก็ไมขายเพราะคิดวาเราเปนนักลงทุนระยะยาว ตองถือไวนานๆ ผมถือจนถึงเวลาที่

งบการเงินประกาศออกมา (ซ่ึงตอนนั้นผมยังไมรูเลยวางบการเงินเคาประกาศกันตอนไหน) หุน 

GFPT ราคาไหลลงจาก 48 มาอยูที่ประมาณ 40 บาท ผมเองก็ยังไมรูสาเหตุวาทําไมหุนลงแรงจัง 

แตยังคิดตอวาไมมีอะไรหรอก จะเปน นักลงทุนคุณภาพตองจิตใจมั่นคง ผมยังคงหลอกตัวเอง

ตอไป เวลาผานไปไมนานหุนก็ไหลลงมาเรื่อย ๆ จาก 40, 39, 38, และ 36 ผมเขาไปอานเว็บบอรด 

Taladhoon เริ่มมีคนพูดถึง GFPT กันมากขึ้น เคาบอกวากิจการกําไรหดลงอยางมากจากการกีด

กันการคา และแนวโนมธุรกิจกําลังแยจากรายไดที่ลดลงอยางตอเนื่องติดกันถึง 4 ไตรมาส รูถึง

ขนาดนี้แลว ผมก็ยังไมไดขายหุนเพราะยังหวังวายังก็นาจะไดปนผล ซ่ึงปกติจายกันประมาณ 50% 

ของกําไร ซ่ึงก็คิดเปนเปอรเซ็นตที่สูงพอใชได ราคาหุนยังคงลงตอไป จาก 36 ลงไป 35, 34, 33 และ 32   

ในเว็บบอรดยังคงพูดกันตอวาหุน GFPT ไมนาจะมีเงินพอที่จะจายเงินปนผล เพราะวาแทบจะไมมี

เงินสดเหลืออยูในบริษัท หนี้สินระยะสั้นก็ยังมีที่จะตองจาย ถึงตอนนั้นผมเห็นทาจะไมไดแลว 

ธุรกิจที่คิดวาจะดีก็ไมดี เงินปนผลที่นาจะได ก็มีแนวโนมที่จะไมได ผมขายหุนไปที่ราคาประมาณ 

28 บาท จนหมด ขาดทุนไปประมาณ 30% ได เปนบทเรียนการลงทุนที่เจ็บปวดพอสมควร” 

2.2.1.3  บทเรียนจากการขาดทุนครั้งแรก 

 หลังจากขาดทุน ผูลงทุนรายใหญทานนี้ยอนกลับมาสํารวจความผิดพลาดของ

ตัวเอง และพบวา “ผมพลาดเพราะ2 ปจจัยหลัก ๆ คือปจจัยภายนอก กับปจจัยภายใน ปจจัย

ภายนอกคือปจจัยที่ตัวผมควบคุมไมได ผมซื้อ GFPT ปลายป 45  พอตนป 46 ไขหวัดนกครั้งแรก  

จบเลยไก  ชัดเจนมาก จบ อันนี้ประเด็นภายนอกควบคุมไมได   ปจจัยภายใน ผมพลาดเอง ผม

ไมไดดูงบยอนหลัง และไมไดดูอยางละเอียด  เพราะอานไมรูเรื่อง พอผมรูแลว มายอนดูงบการเงิน

รายไตรมาสเห็นเลยวายอดขายแนวโนมลดลงเร่ือย ๆ ต้ังแตป 44  ไตรมาส 4 ไดเทานี้ ไตรมาส 1 ป 

45 ไตรมาส 2 ก็ยังลดลง  ดูงบไตรมาส 3 ก็ยังลดลงอีก  ลดเปน Trend เลย ยิ่งลด ยิ่งลดลง ตัว

เลขที่โชวในหนังสือพิมพเปนตัวเลขในอดีต เปนตัวเลขยอนหลังไป 1 ป  ตองนับตั้งแตไตรมาส 3 

พอดีวาฐานกําไรชวงแรก ๆ เยอะ นับยอนมาก็เยอะอยูดี  หุนมันถูกอาจเพราะวา trend มันคอย ๆ 

ลงเรื่อย ๆ แตตัวเลขที่เราใชเปนตัวที่ยัง Peak อยู  P/E ตํ่า   Yield สูง  มาดูจริง ๆ เห็นรายได ลด ๆ ๆ 

กําไรลด ที่เคยหวังวาขาดทุน ขาดทุนไมเปนไร กินปนผล มาดูจริง ๆ บริษัทหนี้ก็เยอะ รายไดก็ลด ๆ ๆๆ 

เจอไขหวัดนก ขาดทุนอีก  หนี้เยอะ จะไปจายเงินปนผลไดอยางไร ผมโดดหนีเลยครับ”   



 
 

342 

 “บทเรียนแรกสอนผมวาการจะซื้อหุนซักตัวอยาดูเพียงแคตัวเลข เห็นวาหุน P/E 

P/BV ตํ่า Yield สูงก็รีบเขาไปซื้อ จริง ๆ แลวตัวเลขเหลานี้เปนตัวเลขในอดีต การซื้อหุนตามตัวเลข

เหลานี้ไมใชการลงทุนที่ฉลาดเลย จะใหดีผมควรที่จะคาดการณตัวเลขเหลานี้ในอนาคตมากกวา

คาในอดีต ตัวเลขที่เห็นตามหนาหนังสือพิมพนั่นเพียงแตชวยใหเราเห็นภาพคราวของหุนเทานั้น 

ไมใชส่ิงที่จะใชตัดสินใจในการซื้อหุนซักตัวประการที่สองการที่เราจะเลือกหุนที่จะลงทุนเราจะตอง

เขาใจธุรกิจเพียงพอที่จะคาดการณไดวาธุรกิจมีแนวโนมอยางไร อยาหลอกตัวเอง อยางคิดเอาเอง

คนเดียวอยางที่ผมทํา โดยคิดเพียงแควาธุรกิจอาหารยังไงคนก็ตองกิน รูแคนี้ยังไมพอ ประการที่ 3 

เวลาดูผลการดําเนินงานควรจะดูยอน หลังไป ในกรณีนี้ถาผมเขาไปดูผลประมาณการณ งบ

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผมจะเห็นเลยวารายไดและกําไรมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน แต

ตอนนั้นผมดูแตงบปไมไดดูงบไตรมาส ประการสุดทาย ถาคิดจะลงทุนจริงๆควรอานงบการเงินให

เปนดวย ถาตอนนั้นผมอานงบการเงินเปน ผมคงรูลวงหนาแลววาบริษัทจะไมมีเงินพอมาจายเงิน

ปนผล รวมทั้งยังมีเงินไมพอในการดําเนินธุรกิจจนตองเพิ่มทุนดวย” 

“ หุนตัวแรกในชีวิตผมก็ลงทุนมากถึง 50% ของ Port ซ่ึงนับวาเสี่ยงมาก ผมได

ขอคิดวาการที่เราจะลงทุนหุนในสัดสวนที่มากขนาดนี้ได เราควรมีความมั่นใจสูงมากๆ ในหุนตัว

นั้น ๆ วามีคุณภาพดี มีราคาถูก ไมใชรูแบบคลุมเครือแบบผม แตเลนซัดซะเต็มเหนี่ยว ผลลัพธก็คือ

ขาดทุนหนัก บทเรียนวันนั้นมีคามากๆสําหรับผม หลังจากขาดทุนจากหุนตัวแรก ก็ทําใหวิธีการ

ลงทุนของผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนอยางชัดเจน” 

2.2.1.4  กําไรหุนครั้งแรก : บทเรียนจากการหาจุดผิดพลาดของตัวเอง 

หลังจากที่ขาดทุนจากการลงทุนในหุนตัวแรก ผูลงทุนรายใหญทานนี้ไดใชบทเรียน

ในครั้งนั้นปรับปรุงและเริ่มลงทุนใหม โดยในป 2546 ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุน

สูงถึง 156% ในขณะที่ตลาดใหผลตอบแทนประมาณ 117% ชนะตลาดประมาณ 39% “ ผมเจ็บ

ตัวจากหุนตัวแรก ผมก็พยายามหาจุดผิดพลาดของตัวเอง ก็ไดขอสรุปวาผมดูเนนแตขอมูลตัวเลข

มากเกินไป ซ่ึงตัวเลขเหลานั้นเปนตัวเลขที่เกิดขึ้นในอดีต แทนที่จะมองอนาคตของธุรกิจเปนหลัก 

จากนั้นมาผมก็ใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพมากขึ้นมองที่ความแข็งแกรงของตัว

ธุรกิจมากขึ้น” ในป 2546 จึงเริ่มลงทุนในหุนหลายตัวโดยใชหลัก การเลือกหุนในการลงทุน

เหมือนเดิม โดยดู P/E   P/BV และ Yield และมีปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเพิ่มเติมจากบทเรียนที่

ไดรับ “ ตอนนั้นผมเริ่มอานงบเปนแลว  เริ่มดูเปนแลว มีหนี้ตอทุนเยอะ ๆ ความเสี่ยงสูง  ปนผลคง

ยาก อาจเพิ่มทุนดวยซ้ํา ผมเลยดูตัวใหม เพิ่มปจจัย 4 เขาไป คือไมมีหนี้  เปน 4 ปจจัยที่ผมใชใน

การตัดสินใจลงทุน”  
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 “ ในป 2546 ผมซื้อหุน METCO ประมาณ 100,000 บาท บริษัทนี้ทําธุรกิจรับจาง

ผลิตอุปกรณ Electronic ตัวนี้ กําไรเละครับ  ที่ขาดทุน GFPT ไป 30%   ตัวนี้กําไร  METCO คน

เลนเยอะมาก  กําไรดีมาก ปนผลก็ OK หนี้ไมมีเลย  METCO เปนหุนที่ผมทําการบานหนักกวา

ตอนซื้อหุน GFPT ผมวิเคราะหงบการเงินยอนหลังไปหลายๆป เพื่อดูแนวโนมระยะยาว รวมถึง

วิเคราะหงบการเงินรายไตรมาสเพื่อใหเห็นถึงแนวโนมระยะสั้น ผมวา METCO เปนบริษัทที่มี

ยอดขายเติบโตดี กําไรก็โตเร็ว และที่สําคัญมีราคาไมแพง และไมมีหนี้ ผมเริ่มซื้อตั้งแตราคา 130 

บาท แลวไปขายที่ราคาประมาณ 250 บาท แตผมก็ยังติดกับดักตัวเลขในอดีตอยูเชนเคย คือซื้อหุน

ที่มี P/E P/BV ตํ่าเปนหลัก โดยไมไดวิเคราะหอนาคตของธุรกิจอยางที่ควรทํา” 

นอกจากหุน METCO แลวในป 2546 ยังลงทุนในรูปแบบของการกระจายการ

ลงทุนในหุนหลายตัว โดยในการลงทุนในปนั้น คุณแมของผูลงทุนรายใหญทานนี้เห็นวาลูกชาย

ลงทุนไดกําไรจึงใหเงินกอนมาสมทบดวย “ ป 2546 ผมไดเงินเพิ่มอีกกอนจากแมดวย  แมเห็นเลน

กําไรเยอะ  เลยเอามาให   ใหประมาณลานหา เทียบกับเรา ถือวาเยอะมาก  เพราะเราเริ่มมาสอง

แสน  หายไปครึ่งป ได 4 แสน  โอโห เลยสมทบทุนลานหา  แมใหเลย ลานหา  รวมเปนเงินที่ผมเอา

มาซื้อขายหุนในปนั้นหนึ่งลานเจ็ดแสนบาท หลังจากนั้นผมก็ดูแลตัวเองมาตลอด”   

หลังจากที่มีเงินลงทุนสูงขึ้นเปนหลักลานบาท ถามองยอนกลับไปแลวจะเห็นวา

แนวทางการลงทุนจะคอนขางกระจัดกระจายพอสมควร คือมีการซื้อขายหุนคอนขางบอย 

อุตสาหกรรมของหุนก็ไมคอยจะเชื่อมโยงกันเทาไหร เพราะมีต้ังแตพลังงาน หาง ประกัน โฆษณา 

ส่ิงทอ โรงงาน เรือ และวัสดุกอสราง “การตัดสินใจหลักในการเลือกหุนแตละตัวผมยังคงอยูบน

หลักพื้นฐานของคา P/E  P/BV ที่ตํ่า บวกกับการมองพื้นฐานของธุรกิจวาบริษัทตองมีความ

แข็งแกรงในตัวเอง การลงทุนชวงนี้ผมยังไมเกงพอที่จะมองอนาคตของธุรกิจไดขาด เพราะฉะนั้น

การตัดสินใจสวนใหญจะมองจากอดีตและปจจุบันเปนหลัก เชนมองวาอดีตบริษัทนั้นมีผลงานที่ดี 

มีการเติบโตสูง และปจจุบันบริษัทมีความแข็งแกรง มีสวนแบงการตลาดที่ดี แตยังไมไดมองวา

อนาคตคูแขงจะแซงไดหรือไม แนวโนมอุตสาหกรรมเปนอยางไรเพราะฉะนั้นในชวงนี้ปเปนปที่ผม

เรียนรูรูปแบบการทําธุรกิจของหุนหลายๆประเภทเพิ่มขึ้นมาก ซ่ึงถือวาเปนฐานความรูในการเลือก

หุนไดดีในอนาคต” เมื่อถามถึงผลตอบแทนในป 2546 “ ผลตอบแทนในปนี้ของผมถือวาสูงมาก แต

อยางไรก็ตามผมเชื่อวาสวนหนึ่งนั้นมาจากโชคที่ผมเริ่มตนลงทุนในปที่ตลาดหลักทรัพย มีการ

ปรับตัวขึ้นอยางมาก ทําใหแมหลาย ๆ ครั้งหุนที่ผมอาจจะวิเคราะหผิด คาดการณผิดผมก็ยังมี

กําไรไดแบบนี้ ผมวาไมควรนับเปนความสําเร็จในการลงทุน ตอนนั้นปแรก มานั่งคิดวา Return  

130  150  พอดีเงินกอนใหญเขากลางป  ปนั้นเริ่มคํานวณจริง ๆ เงินลานเจ็ดเขาตั้งแตตนป ปนั้น

ได 300%  คงไดหลายลาน  ” 
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2.2.1.5  การลงทุนในปตอมา  

การลงทุนในป 2547 “ณ ระยะเวลาหนึ่ง ผมจะถือหุนประมาณ 5 – 6 ตัว แตวาใน

ปจะหมุนเปลี่ยนไปบาง แตไมไดถือกระจัดกระจายเต็มไปหมด  ผมก็มี list หุนที่ผมเคยเลนไวนะ  

เทาที่จําได ทุกตัว และที่เคยเลน บางตัวผมเลนแวบ ๆ  นิดหนอยไมไดเลนตอ หุนที่ผมซื้อในป 47 

เทาที่จําไดมี NNCL GSTELL STPI  จากตรงนั้นจนถึงปจจุบันผมไมเปลี่ยนแนวในการเลือกหุน ผม

ใชแนวเดิม เพียงแตวา เราคมขึ้นอานธุรกิจขาดขึ้น อานงบเขาใจมากขึ้น เรื่อย ๆ ถาใหเลาถึงกําไร

จากการลงทุน ปแรกผมไดกําไร 135%   ป ถัดมา ป 2547 ผมไดกําไร 50% ป 2548  ผมไดกําไร 

17.6%  ผมเปดบัญชี Margin ปลายป 48  เพราะปลายป 48 ผมมีเงินลงทุน 7 ลานบาท  ป 2549 

ผมใช Margin ซ้ือขายหุนผมไดกําไรสูงถึง 212%   ป 2550 ผมก็ใช Margin   ผมไดกําไร 138% 

ประมาณนั้นผมมีบทเรียนที่ผมไดในปนั้นดวย ผมจะเลาใหฟงตอไป  ผมมาสะดุดอีกครั้งปที่แลว ป

2551 ปปราบเซียน แตผมก็ติดลบชนะตลาด  เพราะตลาดลบไป 47.5 % ผมลบไป 55.7% ” สําหรับ

เหตุผลนั้น คุณโยโยเลาใหฟงวาสาเหตุหนึ่งสืบเนื่องมาจากการเลนหุนโดยใช  Margin ในการซื้อ

ขายหุน “ ผมวาชัด ๆ ขาขึ้น Margin ชวยใหเราเร็วขึ้น และลงเร็ว  ไมดี แตการที่บริษัทหลักทรัพยที่ 

ผมเปดบัญชีมีหลักเกณฑเกี่ยวกับผูลงทุนที่ใช Margin คอนขางเขมงวด เลยชวยใหผมมีวินัยผม

แข็งขึ้น ไมงั้นผมหนักกวานี้อีก  หลักการของผมยังเหมือนเดิมทุกอยางแปะหลัก การลงทุนของผม

ยังเหมือนเดิม  ขาดทุนเพราะตลาดมันลง  ไมใชเลน Margin ขาดทุนเพราะตลาดลง  และขาดทุน

มากเปนพิเศษเพราะเราเลน Margin  ผมมามองวาสไตลการลงทุนผิดหรือเปลา  ผมวาสไตลการ

ลงทุนไมผิดหรอก  ผมผิดที่ผมเลน Margin  ผมคํานวณกลับถาปนั้นผมไมใช Margin ผมลบ 30%  

ตลาดลบ 47 % ผมชนะตลาดขาดลอย  OK หลักการเดิมไมไดผิด  ผิดตรง Margin  แตทําใหเราได

กําไรเยอะ  ถายอนกลับไปไมใช Margin ต้ังแตตนจะไดนอยกวานี้ ปที่แลวอาจขาดทุนนอย โอกาส

กวาจะได 200% อาจเปน 140% ก็ได 138% อาจเปน 80% 90% ก็ได  เคยคํานวณแลวถาไมใช 

Margin เลย  กับใช Margin และบาดเจ็บหนัก ๆ อยู  Margin ยังกําไรอยูถาเทียบวาใช Margin” 

2.2.1.6  การลงทุนในป 2550 : กับดักการลงทุน 

ผูลงทุนรายใหญเลาใหฟงถึงบทเรียนจากการลงทุนที่ไดรับอีกครั้งในป 2550 

เนื่องจากความมั่นใจในตัวเองกับการติดในกับดักของตัวเลขวา “ ป 2550 ผมทําผลตอบแทนได

ประมาณ 138% หุนที่ทํากําไรใหผมตัวหลักๆก็มี SNC DEMCO UEC UMS TR สวนตัวที่ทําใหเจ็บ

ตัวก็มีอยูหลัก ๆ 2 ตัวคือ TRT BROCK เหตุผลที่ผมคนเจอคือผมมองหุนโดยใช P/E มากจนเกินไป

โดยไมไดดูความสามารถในการบริหาร จุดแข็งจุดดอยของบริษัท อยางตอนผมซื้อ TRT ตอนตนป

เพราะเห็นวาหุน P/E แคประมาณ 4 เทา แตไมไดดูเลยวาบริษัทนั้นมีปญหาเรื่องวัตถุดิบ ไมไดมี

ความแข็งแกรงมาก ลักษณะงานเปนงาน Job ใหญ กําไรผันผวนตามแตการสงมอบงาน ที่สําคัญ
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หนี้สินตอทุนนั้นก็สูงมากๆ ถาบริษัทสะดุดอะไรไปโอกาสพลาดก็สูง สุดทายก็ซ้ือไลราคาตั้งแต 4.4 

ไปยัน 4.8 สุดทายตอนขายหุนทิ้ง (พอรูวาตัวเองวิเคราะหผิด) ต้ังแต 4.8 ลงมา 4.2 ขาดทุนไป แต

ก็ไมไดมากเทาไหร เพราะไมไดถือเปนสัดสวนเยอะใน Port อีกเหตุผลหนึ่งเปนเพราะผมมั่นใจใน

ตัวเองมากไป เปนเพราะในป 49 ผมทํากําไรไดสูงมากถึง 200 กวา% ทําใหเริ่มตนป 50 มาผมเกิด

อาการโลภวาอยากทําผลตอบแทนใหไดสูงๆ อีกทําใหการตัดสินใจของตัวเองนั้นคิดแบบอารมณ

ช่ัววูบเกินไป อยากเลนหุนที่ไดผลตอบแทนเร็วๆ เลยตัดสินใจซื้อหุนโดนคิดไมรอบคอบเพียงพอ ”  

“ ผมไปลงทุน BROCK เพราะบริษัทมี Asset สูงแตก็ติดกับดักของหุน Asset 

Play วาเมื่อยังไม Unlock Value นี่โอกาสที่มันจะสะทอนมูลคาก็ยากหนอย และโดยปกติผมจะ

วิเคราะหหุนที่เนนดวย P/E เปนหลัก เพราะอยูในอนาคตที่พอจะคาดการณได มี Time  Frame 

ชัดเจนวาบริษัทนาจะกําไรในระยะเวลาเทาไหร หุนก็นาจะสะทอนไดในชวงไหน แตผมหลุดออก

จากกรอบความถนัดตัวเองที่ใชการวิเคราะห P/E เปนหลัก และเนนหุนที่มีความแข็งแกรงและมี 

Growth เดน มาลงทุนในหุน Asset Play ที่มี Time Frame ในการลงทุนไมแนนอน คือหุนมีราคา

ถูกแนๆ ไมเถียง  แตมันจะถึงเวลาของมันเมื่อไหรก็ยังคาดการณไมไดแนชัด สุดทาย BROCK ก็

ไมไดทําใหผมขาดทุนมากมายเทาไหร คงไมกี่ % แตทําใหเงินมันจมอยูไมไดมีโอกาสไปซื้อหุนตัวที่

ดี ๆ กวา มี Time Frame นี่ชัดเจนกวา  ผมถือหุน BROCK ณ เวลานั้นๆเปนสัดสวนประมาณ 20% 

ซ่ึงสูงเกินไปสําหรับหุนที่ไมใชทางถนัดของตัวเอง ทําใหผลกระทบของความผิดพลาดในขอที่แลว

รุนแรงขึ้น ในป 51 ผมเลยพยายามลงทุนเฉพาะใน "กรอบที่ตัวเองถนัด ซ้ือหุนที่มีความแข็งแกรง 

อยูในอุตสาหกรรมที่ดี และมีการเติบโต โดยไมหลงไปกับความโลภที่มักจะทําใหการตัดสินใจของ

ผมแยลง ไมรอบคอบจนนํามาสูความผิดพลาดในการลงทุนได" ป 50 นี่เปนปที่สอนบทเรียน

หลายๆอยางใหผมไดพอสมควรเลยครับ”  

 “ป 2550 ตลาดหุนผันผวนมีความไมแนนอนสูง ชวงนั้นผมมีเวลานั่งทบทวนมาก

ข้ึนเชนกัน ผมลงทุนมาประมาณเกือบ 6 ป ป 2551 จัดวาเปนปที่ลงทุนยากที่สุด ป 51 ผมขาดทุน 

55 % ตอนนั้นผมซื้อหุน SNC,  UEC, UMS และ  PTL สาเหตุที่ทําใหการลงทุนในปนี้ยากเปนพิเศษ 

หรือสามารถเรียกไดวาเปนศัตรูตัวใหญของการลงทุนคือ "ความผันผวน" ความผันผวน เชน ราคา

น้ํามันที่ข้ึนลงรวดเร็ว คาเงินบาทออน แข็ง การ เมืองที่ผันผวน ราคาสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นและก็

ลดลงอยางเร็ว ราคาเหล็ก ราคาสารเคมี และราคาวัตถุดิบอื่นก็เปลี่ยนแปลง ในการวิเคราะหเลือก

หุนที่จะลงทุน นอกจากผมจะดูความแข็งแกรงของตัวบริษัท และความสามารถของผูบริหารแลว 

ผมตองดูปจจัยภายนอกที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินงานของบริษัทดวย เชนในภาวะที่น้ํามัน

กําลังขึ้น บริษัทในกลุมพลังงานก็มักจะมีผลกําไรที่ดีข้ึน ผมก็สามารถเลือกลงทุนหุนพลังงานที่ยังมี
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ราคาต่ํากวาพื้นฐานได ในชวงที่น้ํามันลง หุนที่ไดประโยชนก็คือหุนที่ใชน้ํามันเปนตนทุน ซ่ึง

คอนขางจะกวาง ไมวาจะเปนพวกวัสดุกอสราง อสังหาริมทรัพย ขนสง หรือกลุมที่ไดประโยชนมาก

เปนพิเศษก็คือกลุมที่ตนทุนหลักผูกกับราคาน้ํามันคอนขางมาก เชน พวกที่ใชวัตถุดิบเปนพลาสติก 

หรือหุนกลุมเหล็กที่ใชพลังงานมากในการผลิต เมื่อเงินบาทแข็ง ผมก็เลือกจะเลนหุนนําเขา เมื่อ

บาทออนเราก็ควรจะมองหุนที่สงออก ภาวะ การเมืองไมแนนอน ผมก็จะหลีกเลี่ยงหุนที่เกี่ยวกับ

การลงทุนของภาครัฐ  ในขณะที่ถาภาวการณ เมืองมั่นคง การลงทุนของภาครัฐก็จะดีมีงานออกมา

เปนปกติ หุนกลุมเดียวกันนี้ก็จะมีผลกําไรที่ดี ในความเห็นผม ถาเราวิเคราะหผลกระทบจากความ

ผันผวนดวยความรอบคอบแลวเราจะเห็นวาในวิกฤตจะมีโอกาสอยูเสมอ ถาเราเลือกหุนไดดี เราก็

สามารถทํากําไรไดในทุกโอกาส แตเมื่อมีความผันผวนเขามาเกี่ยวของแบบในปที่ผานมา ผม

ยอมรับวาการลงทุนมันก็ยากขึ้นอีกเยอะ” ขอคิดในการลงทุนในชวงผันผวนถาเกิดขึ้นอีกวา “ ใน

ภาวะแบบนี้ผมจะเลือกหุนที่มีความแนนอนสูง สามารถคาดการณผลกําไรไดไมยาก รวมถึงหุนที่มี

อํานาจตอรองกับลูกคาสูง สามารถที่จะผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปใหลูกคาได คือเมื่อตนทุนเพิ่ม 

ก็ข้ึนราคาสินคาไดโดยไมสงผลตอปริมาณการขาย แมวาหุนประเภทนี้จะมีอยูไมเยอะแตก็คุมคา

ในการคนหาและลงทุนเสมอ ” 

2.2.1.7  การลงทุนในป 2552  

การลงทุนในป 2552ของตัวเอง “ ปจจุบันผมกลับ มาเลนกองทุนอสังหาริมทรัพย

เพิ่มเติมจากการซื้อขายหุนดวย หลังจากผมเข็ดกับการขาดทุนจากการใช  Margin เลนหุนเมื่อป 

2551 เราใช Policy เดิม ปนี้ผมมีหุน TPL, CPNRF,  SPF,  LPN,  TICON  ผลตอบแทน ปนี้ บวกนิด

เดียว ประมาณ บวกซัก 3%   แตตลาดลบไปประมาณ 6 % และผมไดปนผลจากการใช Margin  

ทั้งหมดซื้อกองทุนสังหาริมทรัพย ผมซื้อ อยู 2 กอง Central  CPNRF   SPF สนามบินสมุย กองทุน

อสังหาริมทรัพยซ้ือขายเหมือนหุนแตผมวามั่นคงกวาหุน  แตถาถามถึง  up price มันนอยกวาหุน

เยอะ Up Price อาจ 20  ราคาหุนตกไปขนาดนั้น  20–50  อะไรประมาณเนี้ย หุนนี่  70–150  Up Price 

ต้ังใจแลววา Margin กินสวนตางพอแลว อยาเหลิงเกิน  ผมซื้อและแช กินปนผล  เอาปนผลมาคืนหนี้  

ปนผลเยอะ จายปนผลทุก 3 เดือน ไดปนผล CPNRF 11–12 %จากราคานี้ สมุยนาจะ 15% สมุยดี   

ตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นประมาณ 6  บางชวง 5.75  สวนตางประมาณ 6%   คุมเยอะ  จายทุก 3 เดือน 

ผมคิดวาในภาวะปกติ  ถาตลาดกลับมาสูภาวะปกติ พวกนี้ปกติตอง 10 บาท ผมกินไปเรื่อย ๆ กิน

สวนตาง ถึงเวลากลับมา 10 บาท  กําไรฟรี ๆ อาจไมไดขายก็ได ผลตอบแทนประมาณ 8%- 9 % 

อาจจะเก็บไวยาวก็ได ตอนนี้ที่ลงทุนหนัก ๆ ก็ 2 ตัวนี้เปน 10  ลาน  ถาเทียบตอนนี้ Port หุนกับ

กองทุนอสังหา  กออสังหาใหญกวา Port หุน ไตรมาสแรกของป 2552 ผมยังใชหลักการเดิม  เลือก
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ที่ม่ันคง ราคาถูก  แตมันคาดการณยากปนี้  เพราะไมม่ันใจลงหุนนอย ๆ  คูนี้ดู โอกาสคิดผิดก็เจง

ไดทุกอัน  แตโอกาสพลาดมันนอยกวาหุนเยอะ เซ็ลทรัลพระราม 2  กับ พระราม 3  ถาเจง ประเทศ

ไทยคงอาการหนัก”  

 

2.2.2  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน  

2.2.2.1  ผลตอบแทนกับเงินปนผลเลือกอะไร? 

ถาใหเลือกระหวางผลตอบแทนกับกําไรจากการขายเงินปนผล  เลือกอะไร “ ผม

เลือก Capital Gain ผมก็สนใจเงินปนผลแต Capital Gain มักจะเยอะกวา แตจริง ๆ ไมได สนตัว

นั้นตัวนี้ มากกวา จริง ๆ แลว 2 ตัวนี้  ไปดวยกันอยูแลว ถาปนผลดี Capital  Gain จะเยอะ ๆ  ไม

ตองไป Mind วา เพราะวามันไปดวยกัน เวลาผมซื้อหุนผมจะมีต้ังราคาไวในใจวาจะขายเมื่อไร แต

ไมไดต้ังเปอรเซ็นต  สไตลบางคนมีกําหนดไวเลย ข้ึน 15 % ขายไมสนใจ ตัวผมไมมีอยางนั้น ถา

มูลคาเหมาะสมนาจะขึ้นที่ 20% หุนขึ้น 10% ผมจะขายทําไม เวลาผมจะขายหุนผมจะมองที่มูล

คาที่ควรจะเปน ไมไดสนใจตนทุนเราเลย ซ้ือมาปุบ ไมตองจํา ตนทุนไมไดมีผลตอการตัดสินใจ  ถา

ราคาวันนี้เทียบกับราคาที่เราคาดวาจะเปนและมันเหลืออีกเยอะ ก็ถือมันตอไป” 

2.2.2.2  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อหุน 

ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหุน “ผมใชหลักการลงทุนแบบ Value 

Investor เปนหลัก โดยทั่วไป Value Investor ถามีการทําการบานมามากพอ ผลตอบแทนโดยรวม

ของพอรทในระยะยาวก็นาจะสามารถชนะตลาดไดไมยากนัก สําหรับตัวผมจะตั้งเปาหมายในการ

ทํากําไรใหไดปละประมาณ 15% ซ่ึงการกําหนดเปาหมายเอาไวก็เพื่อใหเราเกิดความกระตืนรือรน

ในการคนหาหุน แตเราก็ไมควรที่จะตั้งเปาหมายใหสูงจนเกินไป เพราะยิ่งกําหนดเปาหมายไวสูง

มากๆ เชน กําไรปละ 50-100% ตอป จะทําใหพฤติกรรมในการเลือกหุนของเรานั่นเปลี่ยนแปลงไป 

มีแนวโนมที่จะเลนหุนที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นเปนพิเศษ ซ่ึงผมเองก็เกิดเหตุการณเชนนี้อยูบาง

เหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อป 49 เปนปที่ผมทําผลตอบแทนไดสูงมากๆ ในชวงตนป 50 ก็เลยหวังวา

จะทําไดในระดับเดียวกัน พอเจอหุนที่คิดวาดีมี P/E ตํ่าก็เลยรีบตะครุบ โดยไมไดมองใหลึกวา

บริษัทมีขอเสียอื่น ๆ อยูหลายอยาง สุดทายก็ตองมาเจ็บตัว ยังดีที่กลับตัวทันได ก็เลยไมเจ็บตัว

มากนัก” 

จุดเริ่มตนในการเลือกหุนที่ผูลงทุนรายใหญทานนี้เห็นวามีความสําคัญอันดับแรก

ก็คือ  การที่มีทัศนะคติที่ถูกตองในการลงทุน โดยการตั้งเปาหมายผลตอบแทนใหอยูในระดับที่

เหมาะสม ในกรอบเวลาที่เหมาะสม โดยการกําหนดเปาหมายก็ควรจะมองในระยะยาวเชนกําไร 
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10-12% ใน 1 ป ไมใชหวังกําไร 10% ตอเดือน เพื่อที่จะเปนกรอบคิดอยางหนึ่งในการเลือกหุน 

ไมใหเราสุมเสี่ยงจนเกินไป และเนนผลตอบแทนในระยะยาวเปนหลัก 

ในการคัดเลือกหุนแตละตัวผมจะเริ่มตนจากการดูคุณภาพของหุนกอนเปนอันดับ

แรก แลวจึงมาดูเรื่องของราคาทีหลัง ถาเจอหุนที่มีแนวโนมไมคอยดี กําไรมีทีทาวาจะลดลงใน

ระยะยาว อาจจะเนื่องมาจากภาวะอุตสาหกรรมอยูในชวงขาลง หรืออาจจะเนื่องมาจากบริษัทได

สูญเสียความสามารถในการแขงขัน เชน มีคูแขงรายใหมเขามาในธุรกิจ หรือเกิดการแขงขันตัด

ราคาอยางรุนแรง หุนที่คุณภาพต่ําๆแบบนี้ตอใหเห็นวาราคาถูกแคไหน เชน P/E อาจจะแค 2-3 

เทา ผมก็ไมคิดที่จะซื้อเพราะถาบริษัทมีกําไรลดลงไปเรื่อยๆ เพราะ P/E ที่เราเห็นวาต่ําในปจจุบัน

อาจจะเพิ่มขึ้นจนกลายเปนหุนที่แพงไปเลยก็ได  

หุนที่ดีในความเห็นของผูลงทุนรายใหญทานนี้มีเงื่อนไขหลักอยู 3 ประการ คือ “ 

เปนหุนที่อยูในอุตสาหกรรมที่ดี มีความสามารถในการการแขงขันสูง และสุดทายตองมีผูบริหารที่ดี 

ซ่ึงบริษัทที่ผมจะสนใจลงทุนนั้นจะตองผานเงื่อนไข 2 ประการเปนอยางนอย เชนอุตสาหกรรมที่มี

แนวโนมดีและมีผูบริหารที่ดี ถึงแมความสามารถในการแขงไมไดสูงมาก แตก็มีโอกาสสูงที่บริษัท

นั้นจะสามารถเติบโตควบคูไปกับอุตสาหกรรมได บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สูงและมี

ผูบริหารที่ดี ถึงแมจะอยูในอุตสาหกรรมที่ไมดี แตดวยความไดเปรียบในการแขงขันบวกกับ

ความสามารถของผูบริหารก็มีโอกาสที่บริษัทนั้นจะสามารถแยงสวนแบงทางการคามาจากคูแขง

ได แมภาพรวมของอุตสาหกรรมจะแยลงแตรายไดและกําไรของบริษัทอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได บริษัทที่

อยูในอุตสาหกรรมที่ดีและมีความสามารถในการแขงขันที่สูง แมผูบริหารอาจจะไมเกงมากแต

บริษัทก็สามารถสรางกําไรใหเติบโตไดไมยากนัก เราอาจจะเห็นไดในหุนกลุมอุตสาหกรรมที่กําลัง

รอนแรงมาก ๆ เวลาอุตสาหกรรมเปนขาขึ้นพวกหุนที่มีตําแหนงทางการตลาดที่ดีมีทรัพยากรที่

เพียงพอก็มักจะดีข้ึนเกือบทุกตัว ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ หุนกลุมเรือ กําไรดีข้ึนกันทุกรายแม

ผูบริหารบางทานแตถาใครสามารถคนหาหุนที่มีจุดแข็งครบเครื่องทั้ง 3 ดานก็อาจจะเรียกวาเปน 

Super Stock ได โอกาสที่จะทํากําไรนั้นอยูไมไกลเกินเอื้อมแลวละครับ ” 

เมื่อเลือกหุนที่มีคุณภาพดีพอควรตามเงื่อนไขขางตนไดแลว จึงจะมาพิจารณาใน

เรื่องของราคาหุน “ ผมดูราคาเปนเงื่อนไขขอสุดทาย วิธีการประเมินความถูกแพงของราคาหุนก็มี

อยูหลายวิธี แตวิธีหลักที่ผมใชในการประเมินความถูกแพงของหุน ซ่ึงไดแกการดูจาก P/E จากการ

ประมวลคุณภาพของหุนโดยใชเงื่อนไข 3 ขางตน ยิ่งหุนมีคุณภาพสูงมากเทาใด P/E ที่เหมาะสม

ของหุนจะสูงมากขึ้นเทานั้น ซ่ึงทั่ว ๆ ไปผมมักจะกําหนด PE ที่เหมาะสมอยูในกรอบประมาณ 6-10 

เทา การกําหนดระดับ PE ที่เหมาะสมนั้นเปนศาสตรที่ใชศิลปะคอนขางมาก เพราะไมมีสูตร

ตายตัววาหุนแบบไหนควรมี PE เทาไหร นักลงทุนจะตองตรวจสอบคุณภาพของหุนใหครบทุกดาน
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และประมวลผลจากขอมูลที่มีอยูออกมาเปนตัวเลข P/E เพียงตัวเดียว ชวงแรกๆของการลงทุน

อาจจะมีปญหาในการประมาณคา P/E บาง แตถาลองศึกษาหุนหลายๆ ประเภท อานบทวิเคราะห

และติดตามผลประกอบการอยูเรื่อย ๆ เซนสในเรื่องการกําหนด P/E ที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นมาเอง 

อยางไรก็ตามบางครั้งหุนที่ P/E เกิน 10 บางตัวผมก็กลาลงทุน ถาผมมั่นใจจริง ๆ วาบริษัทมีจุดเดน

ทั้ง 3 ดานอยางโดดเดนมาก ๆ” 

หลังจากกําหนด P/E ที่เหมาะสมของหุนได จะประมาณผลกําไรของบริษัท

ลวงหนาวาบริษัทจะมี กําไรตอหุนทั้งปประมาณเทาไหร “ ถาประมาณออกมาวาหุนควรจะมี EPS 

ประมาณ 1 บาท ในขณะที่ P/E ควรจะอยูที่ 8 เทา ราคาเปาหมายก็อยูที่ประมาณ 8 บาท อยางไร

ก็ตามการประมาณ EPS ในอนาคตไมใชเรื่องงายนัก จําเปนที่จะตองมีการสมมติตัวเลขหลายๆตัว 

ถาเรามีขอมูลในการประเมินมากโอกาสถูกก็มาก แตถาเมื่อใดที่เรามีความมั่นใจในการคาดการณ

ตํ่า ทางที่ดีก็ควรจะประมาณให EPS นั้นต่ําไวกวาที่เราคิดไวกอน เพื่อใหราคาหุนที่คิดไดนั้นไมสูง

จนเกินไป” 

หลักการในการเลือกหุนและกําหนดราคาเปาหมายของผมนั้นไมไดมีอะไรซับซอน

มากนัก การบานที่ผมทําคือการหาขอมูลบริษัทใหมากเพียงพอที่จะวิเคราะหคุณภาพของบริษัทได 

เพื่อกําหนด P/E ที่ควรจะเปนใหเหมาะสม และคาดการณ EPS ใหใกลเคียงกับกับความปนจริง

มากที่สุด อาจจะฟงดูวาทั้งยากและตองใชเวลามากแตส่ิงเหลานี้แหละครับที่จะทําให สามารถ

สรางผลตอบชนะตลาดติดตอกันไดอยางยั่งยืน 

ปจจัยสุดทายที่ใชในการเลือกหุนที่จะลงทุนคือเรื่องของ Good  Governance 

“หุนที่เหมาะสมในการลงทุนจําเปนจะตองมี Good Governance ถาขาดขอนี้ไป หุนดีราคาถูกแค

ไหนก็ไมควรเสี่ยงลงทุน EPS ที่ใชในการประเมินมูลคาหุน ควรเปนกําไรที่หักกําไรพิเศษที่เกิด

เพียงชั่วคราวออกไปใหหมด เพื่อไมใหเกิดการคาดการณ EPS ที่สูงเกินจริง เชน กําไรจากการขาย

สินทรัพย กําไรจากการกลับรายการหนี้สูญ หรือกําไรจากคาเงิน ที่ผานมาผมฝกอานงบกระแสเงิน

สดควบคูไปกับการดูงบกําไรขาดทุนดวย เพื่อใชในตรวจสอบคุณภาพของกําไร ผมมีขอเตือนวา

การประเมินมูลคาหุนดวย PE มีขอเสียคือเปนการใชวิจารณาณสวนตัวคอนขางมาก ถาจะให

ปลอดภัย ควรพยายามกําหนดคาใหตํ่ากวาที่ตัวเองคิด จะปลอดภัยกวา สุดทาย Margin  of 

Safety เด็ดขาด การซื้อหุนควรจะเลือกหุนที่มีราคาต่ํากวามูลคาที่เหมาะสมพอสมควร เพื่อลด

โอกาสขาดทุนในกรณีที่เราวิเคราะหผิดพลาด ปกติผมจะซื้อหุนที่มีโอกาสสรางกําไรใหผมไดอยาง

ตํ่า 30% ถาไดตํ่ากวานี้ ถือเงินสดไวก็ไมเสียหายครับ ” 
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ถาใหผมสรุปอีกครั้งผมใชปจจัยหลัก 5 ปจจัยในการเลือกหุนที่ผมจะลงทุน แต 

Flexible ไมถึงกับเปะ ๆ  คืออุตสาหกรรม ดี บริษัทอยูในตําแหนงการแขงขันที่ดี  ผูบริหารเกง 

ซ่ือสัตย ผมใหน้ําหนักทั้ง 3 อยางพอ ๆ กัน ดูราคา ราคาตองถูกดวย ขอ 4 นี้อยางไรตองมี สําคัญ

ที่สุด ผมให น้ําหนักขอนี้สําคัญที่สุด สุดทายตองบริษัทที่ผมเลือกตองมี Corporate  Governance 

ขอ 1  2 และ  3  หลักการของผม ขอซัก 2 ขอ  ก็ OK   ถาได 3 ขอ นี้เยี่ยม ถามี 2 ขอ ใชไดแลว” 

และเมื่อถามถึง Corporate Governance ของหุนที่เลือกลงทุน “ ถาอุตสาหกรรมดีมาก ผูบริหาร

ไมคอยดีเทาไหร  อยาแยมาก แบบไมคอยใสเทาไหร ผมอาจเลือก อยางเชนบริษัทหนึ่งผมมองวา

ไมใส แตก็ไมถึงกับดํา  เทา ๆ พื้นฐานไมมีประวัติโกงเงิน หรือไซฟอนเงินจากบริษัท ไมมีอะไรให

เห็นชัด  แตถาเรามองที่ธุรกิจ คอนขางชัดเจนที่เขาเลนเสนสายเยอะมากในการประมูลงานให

หนวยราชการ แตตําแหนงการแขงขันเขาเยี่ยม อุตสาหกรรมดี  ราคาหุนถูก  ปนผลสุดยอด  ผม

เลน  เพราะได 2 ขอ   แตถาเปนหุนปนผมไมเลน ไมยุงไมสนใจที่จะดูเลย  ไมจับเลย  ไมเห็นวาจะ

มีกําไรเลยซักตัว   ธุรกิจไมไดกําไร  ผมไมดูอยูแลว  

2.2.2.3  เลือกลงทุนเฉพาะหุนราคาถูกจริงหรือไม 

ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกลงทุนในหุนราคาถูกวา “ การที่เราจะบอกไดวาหุน

ราคาถูกหรือแพงตองเทียบกับกําไร  คําวาถูกไมไดหมายความวาหุน 2 บาทถูก ราคา 100 บาท

แพง  หุนบานปูราคา 200 บาทอาจจะถูกก็ได  ไมไดดูตัวเลขตายตัว ดูเปนสัมพัทธเทียบ ราคา ถูก  

ดู P/E หลัก ๆ  แตกอนผมชอบดู P/E  P/BV และ Yield ตอมาผมตัด P/BV เรียบรอย  เหลือ ดู PE  

กับ Yield สวน P/BV เปนตัวเลขที่หลอกเรา มันสวนทางกับการลงทุน   P/BV กับ P/E ถาเรามา

เชื่อมโยงกันดี ๆ  จะเกี่ยวโยงกับ ROE   ถาตัวไหน P/E ตํ่า ผูกสูตรโยงไปโยงมาจะเห็น เกี่ยวของ

กันอยู 3 ตัวนี้ ตัวไหน P/E ตํ่า   ROE ตํ่า P/BVจะต่ําดวย P/BV  สูง ROE ก็จะสูง ถูกแลว ผมชอบดู 

ROE ผมรูสึกวา ROE   เกี่ยวกับคุณภาพของบริษัท ในการบริหารเงินใหเกิดประโยชนกับผูถือหุน

มากที่สุด  ผมดูหุนที่ ROE สูง ๆ แบบสม่ําเสมอ แบบ ประเภท ROE  5 และขึ้นไป 40  และลงมา  

10 ข้ึนมา 30 ไมนับ  ถา ROE สม่ําเสมอ 20 กวา ๆ  ยาว ๆ ติดตอหลายป ผมวาของจริง  ตัวไหนที่ 

ROE สูง ๆ สม่ําเสมอ ติดตอหลาย ๆ ป ของจริง เขาตองมีดีอะไรบางอยาง  3 ขอ ที่บอกวา ผูบริหาร 

อุตสาหกรรม มันตองมีอยางต่ํา 2 ขอ  ในความเห็นผมเลยรูสึกวา ROE กับ P/BV ไมไปดวยกัน  ถา 

ROE สูง P/BV  ก็จะสูงตาม  ที่บอกวา P/BV  ตํ่า ๆ ผิดแลว ผมเลยโยนทิ้งไปเลย  ไมใชแลว ตอนนี้

ผมดู ROE บงบอกถึงคุณภาพ  ถาคุณภาพดี และราคาแพงไมสนใจ  ถา ROE สูง P/E สูง  เฉย ๆ  

ถา ROE สูง PE ตํ่า  นาเลน  ผมเลือกหุนที่ราคาต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปน ROE  สะทอนถึง

อนาคตที่ดี   อดีตดีไมไดการันตีอนาคต แต Mostly พอทํานายไดบาง” 
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2.2.2.4  หลักการขายหุน : ขายเมื่อไร 

ตามหลักการแลว Value  Investor จะมีหลักการสําคัญคือถือหุนในระยะยาว

สําหรับในมุมมองของผูลงทุนรายใหญทานนี้เมื่อถามถึงการขายหุน “ ผมมีหลักในการขายหุนอยู 5 

ขอ ขายเมื่อราคาหุนขึ้นเกินมูลคา ขายเมื่อเจอหุนตัวใหมที่ดีกวา ขายเมื่อตัวเองรูตัววาคิดผิด 3 

เหตุผลแรกก็เหมือน Value Investor คนอื่นๆ แตผมมีอีก 2 ขอคือ ผมจะขายเมื่อผมรูสึกวาถือแลว

ไมสบายใจและขายเม่ือเจอตัวอื่นที่ผมสนใจ” โดยมีรายละเอียดของแตละขอ ดังนี้  

ขายเมื่อราคาหุนขึ้นเกินมูลคา  “ ถาหุนที่ผมถืออยูราคาวิ่งขึ้นไปมาก ๆ จนเกินมูล

คาที่คิดไวในใจผมก็อาจจะขายหุนออกมาได เพราะปรัชญาการลงทุนแบบ Value  Investor จะมี

ความเชื่ออยูอยางหนึ่งวา ในระยะยาว ราคาหุนจะเดินหนาเขาสูมูลคาที่เหมาะสมของมัน ดังนั้นถา

ราคาหุนมันวิ่งเกินมูลคาไป ระยะยาวราคามันก็ตองลดลงมาอยูในระดับที่เหมาะสม แตอยางไรก็

ตาม เหตุผลในการขายหุนก็นี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่ตองพิจารณาไวดีๆ  ก็คือ ถาหุนที่เราถืออยูนั้นมีอนาคต

ดีมากๆ เปนหุนเกรด A หรือเปนหุน Super Stock การที่ราคาหุนวิ่งเกินมูลคาไปบาง การขายหุน

ทิ้งก็อาจจะไมใชทางเลือกที่ดีนักก็ได เพราะหุนที่ดีมาก ๆ บางครั้งก็หาไมไดงาย ๆ” 

ยกตัวอยาง สมมติวาเราคิดไวแลววาหุนตัวนี้มีมูลคาประมาณ 10 บาท แลว

สมมติราคามันพุงไป 11 บาท บางครั้งผมก็ไมอยากขายเหมือนกัน เพราะในเมื่อมันเปนหุนที่

อนาคตดีมากๆ กําไรมีการเติบโตคอนขางสูง ในอนาคตมูลคาของหุนมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได  

การขายหุนทิ้งไปที่ 11 บาท อาจจะทําใหเราเสียโอกาสในการถือหุนดี ๆ ในระยะยาวได อยาง 

Warren Buffet เองก็นาจะใชหลักการนี้เหมือนกัน คือหุนที่แกคิดวาดีมาก ๆ ในระยะยาว ราคาจะ

ข้ึนลงแคไหนแกก็ไมยอมขาย  

ขายเมื่อเจอหุนตัวใหมที่ดีกวา ในที่นี้หมายถึงวาจะขายก็ตอเมื่อเจอหุนตัวใหมที่

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา “ หลาย ๆ ครั้งผมก็จําเปนตองขายหุนที่ผมถือไวอยูแมราคาหุนจะยังไมถึง

เปาหมาย เมื่อเจอหุนตัวใหมที่ดีกวา ทั้งนี้เพราะปกติผมมักจะถือหุนเต็ม Port  อยูประจํา เงินสดที่

มีอยูก็กันเอาไวใชจายประจําทั่วไป ถาอยากไดหุนตัวใหม ก็ตองขายตัวเกาทิ้ง โดยการตัดสินใจ

ทั่วไปก็จะใช % Upside ของหุนเปรียบเทียบกันในการตัดสินใจ เชนหุนเดิมราคา 10 บาท 

เปาหมายอยูที่ 12 บาท % Upside  20% ในขณะที่หุนตัวใหมราคา 10 บาท แตเปาหมายอยูที่ 14 

บาท ซ่ึงมี % Upside อยู 40% แบบนี้ผมก็จะขายหุนตัวเกาทิ้ง เพราะเชื่อวาการถือหุนตัวใหมจะให

ผลตอบแทนที่ดีกวา แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจเปลี่ยนตัวนั้นผมจะตองมีความมั่นใจพอสมควร 

วาตัวใหมจะใหผลตอบแทนที่ดีกวาได เพราะปกติแลว หุนที่เราถืออยูมานาน ศึกษามานาน เราจะ

มีความเขาใจตัวธุรกิจที่มากกวาหุนตัวใหมที่อาจจะมีการคาดการณผิดพลาดไดมากกวา ” 

ขายหุนเมื่อรูตัววาตัวเองคิดผิด  “ ไมใชทุกครั้งที่ผมจะเลือกหุนไดถูกตองเสมอไป 

มีที่ผมคาดการณผิดก็เยอะ เราอาจจะคิดวาหุนดี กําไรดี ราคาไมแพง แตเมื่อเวลาผานไป เมื่อเรามี
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ขอมูลเพิ่มมากขึ้น เราอาจจะเพิ่งมารูตัวทีหลังวาหุนที่คิดวาดีนั้นไมไดดีอยางที่คิด ผมก็จะขายหุน

ทิ้ง โดยที่ไมคอยเกี่ยงราคาเทาไหร เพราะการถือหุนที่คุณภาพต่ํานั้นมีความเสี่ยงอยูคอนขางมาก 

แตขอยกเวนก็ยังพอมีอยูบาง สําหรับเหตุผลขอนี้ เชนมีหุนอยูตัวหนึ่งผมคิดไวแลววา EPS นาจะได

ซัก 2 บาท แตผลที่ออกมากลับได EPS แค 1.6 บาท  ถาตราบใดที่ธุรกิจยังดูดีมีอนาคตอยู และ

ราคาหุนเทียบกับ EPS 1.6 บาทยังไมแพง ผมก็อาจจะไมขายหุนทิ้งก็ได ” 

ขายหุนเมื่อรูสึกวาถือแลวไมสบายใจ  บอยครั้งที่ผูลงทุนรายใหญทานนี้ขายหุน

โดยที่ไมมีเหตุผลแตขายเพราะวาตัวเองไมสบายใจหรือรูสึกเครียดที่จะถือตอไป “ หุนบางตัวเราคิด

วามันนาจะดี ก็เลยตัดสิน ใจซื้อไป แตจริง ๆ แลวเราอาจจะไมไดรูจักธุรกิจเคามากเทาไหรนัก หรือ

ตัวผูบริหารอาจจะมีประวัติที่ไมคอยดีเทาไหร ทําใหความมั่นใจในตัวหุนนั้นมีนอย ผมจะมีวิธี

ปฏิบัติอยู 2 ทาง คือ  หาขอมูลหุนตัวนี้เพิ่ม เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหตัวเองวาวิเคราะหไมผิด  ถาหา

ขอมูลไมได หรือไดไมพอที่จะทําใหเกิดความมั่นใจในการถือหุนนั้นได ผมก็จะขายหุนทิ้ง โดยไม

แครวาจะขาดทุนมากแคไหน ” 

มีหลาย ๆ ครั้งที่ขายหุนเพราะรูสึกแปลกๆ กับตัวผูบริหาร หรืออนาคตของธุรกิจ 

ทั้งๆที่ก็ไมสามารถบอกไดวาเหตุผลนั้นคืออะไร “ บางครั้งสัญญาณพวกนี้มันก็ชวยเราไดเหมือนกัน 

อีกอยางผมยืดมั่นวาผมรักในการลงทุน เพราะฉะนั้นการลงทุนจะตองไมทําใหเราเครียด ถารูสึก

เครียดหรือไมสบายใจ สูขายหุนทิ้งไปดีกวา ถึงแมจะรูวาอาจจะตองขายหมูก็เถอะ ” 

ขายเมื่อเจอตัวอื่นที่นาสนใจเปนการยืนยันหลักการเดิมที่ใชในการตัดสินใจซื้อหุนที่ตัวเอง

สนใจ “ บางทีผมมีหุน 5 ตัว เจอตัวใหมนาสนใจ  ผมจะขายหุน 5 ตัวเดิมโดยขายตัวละนิดตัวละ

หนอย และ ไปซื้อตัวที่ 6 ระยะเวลาในการถือของผม 2–3 วันขาย มีนอยมาก ระยะเวลาไมมี

กําหนดตายตัว อยูดี ๆ ผมซื้อปุบ พรุงนี้ข้ึน 100% ผมก็ขาย เพียงแตวาเหตุการณไมเกิดบอย ๆ 

โดยเฉลี่ยผมถือหุนไว 6 ถึงหนึ่งป ” 

 

2.3  ขอคิดในการพัฒนาการลงทุน   
  

2.3.1  สํารวจความผิดพลาดของตัวเองอยางสม่ําเสมอ 

ความสําเร็จในการลงทุนของผูลงทุนรายใหญทานนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการสํารวจ

ความผิดพลาดในการลงทุนของตัวเองอยางสม่ําเสมอ “ ในแตละปผมจะพยายามตรวจดูวาตัวเอง

มีความผิดพลาดในการลงทุนอยางไรบาง เกิดจากอะไร และจะพยายามแกไขอยางไร ความ

ผิดพลาดที่ผานๆมาของผมที่มักจะเกิดขึ้นจนทําใหผลตอบแทนนั้นลดลงกวาที่ควรจะเปน 
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ขอผิดพลาดหลักหลักของผมมีอยู 3 ขอ ตัดสินใจเร็วเกินไป ลงทุนนอกกรอบความถนัดของผมเอง 

และหุนที่ผมขาดทุนสวนใหญผมไมไดคุยกับผูบริหาร”  

ตัดสินใจเร็วจนเกินไป “ หลายๆครั้งเมื่อผมเจอหุนบางตัวที่ดูแลวนาสนใจมาก ๆ ผมมักจะ

รีบซื้ออยางรวดเร็ว เพราะกลัววาจะมีคนมาไลซ้ือกอนทําใหผมตองซื้อหุนในราคาแพงขึ้น การ

ตัดสินใจเร็วไปทําใหผมขาดความรอบคอบ ไมไดศึกษาตัวธุรกิจอยางดีกอนที่จะลงทุน ” 

ลงทุนนอกกรอบความถนัดของตัวเอง ประสบการณในการลงทุนในหุนที่เรียกวา Asset 

Play ที่ตนไมมีความชํานาญวา “ ที่ผานมาผมมีหุนอยู 2 ประเภทที่มักจะสรางกําไรใหผมไดอยาง

เปนกอบเปนกํา ไดแกหุนขนาดเล็กเติบโตเร็ว หรือหุนที่เปนงานประมูล ผมคิดวานักลงทุนแตละคน

อาจจะมีความถนัดในหุนแตละประเภทแตกตางกันไป การลงทุนในกรอบความถนัดของตัวเองนั้น

จะทําใหโอกาสขาดทุนลดลง และโอกาสทํากําไรก็มากขึ้น มีหุนอยูประเภทหนึ่งที่ผมพยายามจะ

เขาไปซื้ออยูหลายรอบ คือหุนที่เรียกวาเปน Asset Play  (หุนที่มีสินทรัพยหักดวยหนี้สิน เยอะวา

มูลคาหุนทั้งบริษัทอยูมาก) ตลอดชีวิตการลงทุนผมผานหุนประเภทนี้มา 3 ตัว ไดแก CHARAN 

SPSU BROCK ตัวแรก CHARAN ตอนนั้นผมคํานวณวาหุนพวกนี้มีเงินสดบวกกับเงินลงทุนระยะ

ส้ันหักหนี้สินทั้งหมดประมาณ 70-80 บาทตอหุน ในขณะที่หุนมีราคา 40 กวาบาทเทา นั้น ผมก็ซ้ือ

ไปถือรอไป 2 ป แลวก็ขายหุนไปในราคาประมาณ 45 พอ ๆ กับราคาที่ซ้ือมา แมจะไมไดขาดทุน

อะไร (ไดเงินปนผลมาปละประมาณ 2-3 บาท) แตถาเอาเงินไปลงทุนในกลุมที่ถนัดผมจะได

ผลตอบแทนสูงกวานี้มาก ๆ ” 

ในความเห็นผมหุน Asset  Play ไมไดมีอะไรผิดครับ มันไมใชวาเปนหุนกลุมที่ไมดี หลาย ๆ 

บริษัทที่เขาขาย Asset Play ก็จัดวาเปนบริษัทที่ดีที่กําลังรอเวลาจะดีข้ึนมาก ๆ ในอนาคต เพียงแต

ผมไมมีความสามารถพอที่จะคาดการณไดวาเมื่อไหร สินทรัพยมหาศาลที่บริษัทเก็บไวอยู จะแสดง

มูลคาของมันออกมาใหเห็นไดชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหนักลงทุนเขามาซื้อหุนจนทําใหราคาหุน

เพิ่มขึ้นได 

หุนที่ไมไดมีโอกาสพูดคุยกับผูบริหาร หุนที่ผูลงทุนรายใหญทานนี้ขาดทุนสวนใหญจะมี

สาเหตุมาจากนั่งอานขอมูลเพียงอยางเดียว การอานจะใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดพอสมควร แต

ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของผูบริหาร หรือขอมูลเชิงลึกหลายๆอยางเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัท

นั้น จะหาไดยากมากถาไมมีโอกาสไดพูดคุยกับผูบริหาร “ ที่ผานมาผมก็ไมคอยจะเข็ดเทาไหร 

เพราะผิดขอนี้ซํ้า ๆ อยูหลายรอบ เนื่องจากหุนบางตัวเราหาโอกาสไดพูดคุยกับผูบริหารไดยาก (จะ

มีก็เฉพาะงานประชุมผูถือหุนเทานั้น) หลายครั้งผมอานขอมูลหุน หรือขาวบางชิ้นก็ทําใหอยากซื้อ

หุนทันที เพราะรูสึกวากวาจะรอใหประชุมผูถือหุนก็คงไมทันการณ แตสุดทายก็ตองมาเจ็บตัว

เพราะหุนพวกนี้เปนประจําตอนนี้ผมเลยพยายามตั้งกฎขึ้นมาใหตัวเองวา "การลงทุนในหุนตัวใด

ตัวหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ (เชนเกิน 10% ของเงินลงทุน) ผมจะตองไดคุยกับผูบริหารกอนเสมอ " 
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2.3.2  ประเมินผลการลงทุนเพื่อพัฒนาการลงทุน 
ความสําเร็จในการลงทุนของผูลงทุนรายใหญทานนี้นอกจากจะมาจากการหมั่นสํารวจ

ความผิดพลาดในการลงทุนของตัวองแลวยังมาจากการประเมินผลความสําเร็จในการลงทุนของ

ตัวเองเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยดวย “ ผมใชตลาดหลักทรัพยเปน Benchmark ในการ

ประเมินผลสําเร็จจากการลงทุน พูดงายๆ ผมวัดผลการลงทุนของผมเทียบกับตลาด Benchmark 

เมื่อเทียบกับ SET Index ภาษางาย ๆ ผมเริ่มนับ 1 ใหมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม สมมติวา ส้ินป 

2549  ข้ึนป 2550  1 มกราคม 2550 ดัชนีตลาดหลักทรัพยอยูที่เทาไหร Port เราอยูที่เทาไหร  

บันทึกไว 2 ขาง เวลาผานไปจนจบป 2550  แลวดูดัชนีตลาดหลักทรัพยวาสิ้นป 2550 เทาไร Port 

เราสิ้นป 2550 เทาไหร และคิดเปรียบ เทียบเปอรเซ็นตการขึ้นลง  เอาเปอรเซ็นตมาเทียบกันดู Port 

เรา ชนะ หรือแพตลาดกี่เปอรเซ็นต การปรับ Port ระหวางการลงทุน ผมใชหลักการเดิมของผม  ตัว

ไหนผมอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน เปลี่ยนเมื่อมูลคาตลาดที่ถือไวมันสูงก็เปลี่ยนหุนได ซ้ือขายหุนได

ระหวางนั้น  แตผมไมไดปรับ Port ส้ินป ปลายป  ระหวางปผมซื้อขายหุนปกติ แตทายสุดตอนสิ้นป

ผมจะมาวัดคู กับ ดัชนีของตลาดวาแพ หรือชนะตลาดในสิ้นปนั้นกับ Port เรา ” 

 

2.4  แนวทางในการพัฒนาตลาดทุน 
 

ในชวงทายของการสัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายใหญทานนี้ใหความเห็นและฝากขอคิด

เกี่ยวกับแนวทางของทางการในพัฒนาตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต.ไว

อยางนาสนใจโดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผูลงทุน “ ผมขอยกตัวอยางแนวทางใน

การพัฒนาตลาดทุนของตลาดหลักทรัพยที่ผมไมเห็นดวย เชนการเปดใหแขงขันซื้อขายหุนโดยให

เวลา Trade 3 เดือน ใครชนะไดรางวัล  วิธีนี้ผมเห็นวาเปนการปลูกฝงคนกลุมนี้ใหเลนหุนแบบเก็ง

กําไร และ คนที่ชนะในเกมสพวกนี้ อันดับ 1 ไมใชคนที่มีฝมือหรอก ตามหลักสถิติ เวลามีขอมูล

เยอะ ๆ จะมีขอมูล Abnormal   ข้ึนมา ประเภทกําไรเยอะมาก ๆ ขาดทุนเยอะมาก ๆ ตามหลักสถิติ 

จะตัดคนพวกนี้ออก  เราไมนับ  เกมสนี้สอนคนเลนหุนแตสอนผิดวิธี สอนใหเก็งกําไร อีกตัวอยาง

การใหรางวัล STAR  MARKETING รางวัลนี้ใหรางวัลเจาหนาที่การตลาดที่มีลูกคามาเปดบัญชี

มากที่สุด สนับสนุนคนใหมาเปดบัญชี เอาระยะสั้นเขาวา  คนเปดบัญชีเทานี้ มีผลงาน แทนที่เอา

คนเปดบัญชีเลือกคุณภาพเขามา จํานวนนอยก็ได ขอคุณภาพ และปลูกฝงใหเดินทางถูกตั้งแตเริ่ม

ลงทุน”  

สําหรับคําถามที่วาถาทานมีอํานาจในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย จะทํา

อยางไร “  เทาที่ผมอานในหนังสือพิมพจะมีตังเปาหมายระยะสั้น เชน ตลาดหลักทรัพยตองการให
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บริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นกี่บริษัท  MAI ก็มีต้ังไว ตองการใหมีผูลงทุนมาเปดบัญชีเทาไร ตองการให

มี Volume การซื้อขายเทาไร  หลักหลักที่ผมเห็นก็มีเปาหมายระยะสั้นแค 3 เรื่องนี้  ผมไมเห็นจะมี

นโยบายระยะยาวตรงไหนเลย ” 

 ในความเห็นผมนโยบายระยะยาวที่ผมตองการ คือทําอยางไรจึงสามารถเลือกนักลงทุนที่

มีคุณภาพเขามาในตลาดหลักทรัพย เปาหมายของผมไมใชจํานวนนักลงทุนที่มาเปดบัญชีแต

อยากใหไดคนที่มีคุณภาพเขามา ปลูกฝงความรูใหต้ังแตตน มีนโยบายสนับสนุนเรื่องที่สงเสริมการ

ลงทุนที่ใหความรู ผมชื่นชมงาน Opportunty Day ที่ตลาดหลักทรัพยจัด งานนี้มีเจาของบริษัทจด

ทะเบียนมาพบผูลงทุน  มาเลาเรื่องบริษัทใหนักลงทุนซักถาม  แตผมไดยินมาวาจะเลิกแลว  เขา

บอกวาไมไดสรางรายได มีแตตนทุน เรื่องนี้เขาคิดสั้น ๆ  แตถึงเวลาถาผมเปนผูบริหารจริงอาจจะ

ยากกวา แตผมรูสึกวากิจกรรมพวกนี้เขาใหทุนนอยมาก แลวก็มีอีกชองทางหนึ่งที่นาจะเปน

ชองทางใหความรูกับผูลงทุนได รายการของ Money Channel   แตในความเห็นผมรายการสวน

ใหญเนนใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนระยะสั้น 90%  มีระยะยาวรายการ ดร. ไพบูลย เสรีวิวัฒนา

รายการเดียว รายการสวนใหญจะเนนการลงทุนระยะสั้น  เนนเทคนิคการลงทุน ตางชาติซ้ือเทานี้ 

ตางชาติขายเทานี้ เลน ระยะยาวไมได  อนาคตไมสดใส ตอนเศรษฐกิจแยก็พูดแบบนี้ เศรษฐกิจดีก็

พูดแบบนี้  ไมเปลี่ยนเลย พูดแบบเดิม   พูดเหมือนเดิม  แลวผูลงทุนจะเขาใจวาอยางไร   

ถาผมเปนตลาดหลักทรัพย มีส่ือเปนของตัวเอง ผมจะปรับพฤติกรรมของผูลงทุนไทย ผม

เขาใจวาคนสวนใหญ คนทุกวันนี้เก็งกําไรเยอะ ก็เลยตองการคนรูเยอะ ๆ ผมจะคอย ๆ ปรับ ถาผม

ทํารายการตอนแรกผมจะจัดสําหรับเรื่องเก็งกําไร 90% สอนเลนหุนโดยใชขอมูลพื้นฐาน 10 % พอ

ไดคนดูรายการบาง ผมจะคอย ๆ ปรับเพิ่มรายการเปน 20% เปน 30%  อาจจะ Set Target ระยะ

ยาว ในระยะ 5 ปขางหนา เนนการลงทุนระยะยาวไมตํ่ากวา 50 % ของเวลาทั้งหมด ถาทําไดอยาง

นี้ จะไดผูลงทุนที่มีคุณภาพมากขึ้น  ถาผมจัดรายการเองผมจะสอนใหผูลงทุนรูจักวิธีการลงทุน 

สอนพื้นฐาน สอนบัญชี เรียนรูการบัญชีงาย ๆ แรก ๆ สาระไมตองเยอะมากก็ได Base  On สาระ  

อาจจะตลก ๆ ยกตัวอยางแกะงบบริษัทนี้ เอางบบริษัทมาดูเลย แปลงตัวเลขเปนเลขกลม  สมมติ

ตัวเลข ยกตัวอยางใหดูเลย บริษัทนี้ ผลกําไรปละ 500 ลานบาท  มีหนี้ที่ตองจายปละ 600 ลาน แค

นี้ก็เห็นภาพแลววาเหนื่อยนะ ไดกําไรเทาไหร คืนหนี้ ใหผูลงทุนอานงบใหเปน การวิเคราะหเชิง

เทคนิคผมไมสอนเพราะ Value Investor กับ เทคนิคมันสวนทางกัน รายการที่นาสนใจผมวานาจะ

เปนการวิเคราะหธุรกิจ Business Model แนวใหสาระ แตเนนสาระในการวิเคราะหธุรกิจ วิเคราะห

บริษัท ดูความ สามารถในการแขงขัน ความอยูรอดของบริษัท รายการสําคัญที่ตองมีคือตองสอน

ใหผูลงทุนรูจักจิตวิทยาการลงทุน คนทั่วไปชอบจําตนทุน Sunk Cost ไมมีผลตอการตัดสินใจ  
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เวลาฟงนักวิเคราะห หุนขึ้น 10% ใหขายทํากําไร เหมือนทุกอยาง Based  On ตนทุน  ตนทุนคือ 

Sunk Cost ไมมีผลในการตัดสินใจ ดูวิชาการมาก ใครจะเปดดูรายการผม   

สุดทายรายการที่มีอยูแลวแตตองรีบปรับปรุงคือขาวจะตองมีการพัฒนาเพราะขาวเปน

ปจจัยสําคัญที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ รายการขาวทุกวันนี้ หลักการของการทําขาว ตองเร็ว ตอง

ต่ืนเตน คนถึงจะชอบ  แตเร็วมักจะมาคูกับความผิดพลาด ทําเร็ว ๆ พลาดงาย  ต่ืนเตนมักจะมาคู

กับการบิดเบือน  เนื้อขาวอยางหนึ่ง เขียนใหต่ืนเตนมากเลย ทั้งที่จริงไมมีอะไรมากเทาไหร ประเทศ

ไทยลมสลาย  บริษัทนี้โตกระฉูด แตจริง ๆ ไมใช  ผมวาบิดเบือน  ถาเปนขาวบันเทิง เร็วกับตื่นเตน 

Ok แตนี่คือการลงทุน ความสําคัญคือขอมูลตองถูกตองหลัง ๆ ผมฟงขาว อานหนังสือพิมพ ผิด

กระจาย  นาจะมีชองขาว  ขาวเราอาจไมไดเร็วที่สุด แตขาวเราถูกตองที่สุด  กลายเปนวา ทุกคน

เอาเร็ว ๆ  เดี๋ยวนี้ อยาง Oppotunity Day นักขาวมานั่งฟงกัน เดี๋ยวนี้ คนอยูบานกําลังพูดอยู  ขาว

ไปถึงแลว นักขาวฟงไป คุยโทรศัพทดวย  แกพิมพขาวอันนี้เลย แตผิดกระจาย คือฟงไมไดศัพทแลว

เอามาเขียน ทั้งหนังสือพิมพและทีวี    

ทุกวันนี้ผมอานหนังสือพิมพ มักอานตามหลังประมาณ 2-3 วัน  เหมือนกับวาหลาย ๆ คน

ลองอานขาวนะ วันจันทรผานไป 2 อาทิตย  แลวยอนมาอานเลมเดิม  คิดไดงัย เหมือนอารมณมัน

พาไป  เวลาหุนลง ขาวหนังสือพิมพขาวรายเต็มไปหมดเลย  หุนขึ้น ขาวดีเต็มไปหมด ทั้งที่มันเรื่อง

เดียวกัน สมมติดาวโจนสลดลง 5%  นักลงทุนกังวลกับปญหา Sub Prime ที่จะขยายใหญตัวมาก

ข้ึน  วันตอมาหุนขึ้น 5%  นักลงทุนคลายความกังวล ขาวเดียวกัน  เปลี่ยนคําอยางเดียว ทุกวันขาว

เร็วก็จริง แตเร็วเพื่อหาเหตุผลมาตอบคําถามทําไมเกิดเหตุผลอยางนี้ ทําไมดาวนโจนส  ตลาด

หลักทรัพย ลง ก็จะไปคนหาขาวราย  วันนี้ตลาดหลักทรัพยบวก ทําไมบวก  ก็ไปหาขาวดี ๆ  ทุก ๆ วันมี

ผสมกัน แตเขาหยิบอะไรที่มาสรางขาว   รูสึกวาถามีชองขาวหรือหนังสือพิมพที่ Position ชัด ๆ 

ขาวไมเร็ว แตถูก  ไมไดชามาก คนอื่นไดขาวปุบ ทุกคนสามารถถายทอดไดเลย ในระยะเวลา 10 

นาที แตอันนี้จะถายทอดไดในเวลา 5 ช่ัวโมงถัดไป  ผมวาไมตางกันนะ ตัวเลขบางทีบิดเบือนตอง

เช็คหนอย เชน ขาวบริษัทเอ็มซี จํากัด ยอดขายโตขึ้น 95% ผมอานแลวตกใจเลย โตขึ้น 95% เวอร

แลว เขาไปอานจริง ๆ เนื้อขาวเขียนวา บริษัทมีสัดสวนสงออกไปญี่ปุนประมาณ 95% ไมไดเกี่ยว

อะไรกับการเติบโตเลย เขาเอาเร็ว นักขาวเขียนมา ชวยมีอีกคนมา Proof ไดไหมวา Make  Sent 

ไหม เรื่องนี้ตองปรับปรุง ไมตองเร็วแตขอใหถูกตอง ถาใหผมสรุป ในความเห็นผมการพัฒนาตลาด

ทุนใหไดผลตองเริ่มที่การพัฒนาคุณภาพของผูลงทุนแลวคอยไปดูเรื่องอื่น 
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สัมภาษณเชิงลึก 

ผูลงทุนรายใหญ รายที่ 3 
 

3.1  ปจจัยพื้นฐานของผูลงทุน 
 

 ผูลงทุนรายใหญรายที่ 3 อายุ 57 ป เคยดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ สถาบันการเงิน

แหงหนึ่ง ปจจุบันอาชีพนักลงทุน ประสบการณในการลงทุน 20 ป รายไดจากการลงทุนตอเดือนสูง

กวา 1 ลานบาท 

 

3.2  ประสบการณในการลงทุน 
 
 วัตถุประสงคและประสบการณในการลงทุนวา “ซ้ือขายหุนตองการ Capital  Gain เปน

ลําดับแรก รองลงมาตองการเงินปนผล” ลักษณะการซื้อขายสวนใหญเปนการลงทุนระยะยาว 

“สวนใหญผมจะถือหุนเกินกวา 9 เดือน” บัญชีที่ซ้ือขายหุนมีทั้งบัญชีเงินสดและ Credit  Balance 

บางบางสวน ปจจุบันมีมูลคารวมของหุนในบัญชีสูงกวา   40 ลานบาท ขอไมระบุมูลคารวม เมื่อ

ถามถึงแหลงที่มาของเงินลงทุน “มาจากกําไรที่ไดจากการขายหุน” ที่ผานมามีหุนในบัญชีไมเกิน 5 

ตัว ผลตอบแทนจากการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ 2553 รอยละ 1,000 
 

3.3  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน  
 
3.3.1  ปจจัยมหภาค 
ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย  พิจารณาอัตราดอกเบี้ยในการดูภาพรวมของเศรษฐกิจ

อยางไรก็ตาม ในการตัดสินใจซื้อขายไมไดดูวาดอกเบี้ยสูงหรือต่ํา สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจอื่นเชน 

เงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีเศรษฐกิจ ไมไดสนใจ แตติดตามราคาน้ํามันเนื่องจากซื้อหุนน้ํามัน และ

ในขณะที่สัมภาษณมีการชุมนุมทางการเมือง ในการซื้อขายหุนจะคํานึงถึงเสถียรภาพทางการเมืองดวย  
 

3.3.2  ปจจัยจุลภาค 
ในสวนของปจจัยเชิงปริมาณของบริษัทหรือหุนที่ลงทุน ในการลงทุนจะไมเลือกวาจะลงทุน

ในหุนที่ราคาสูงหรือต่ํา และจะพิจารณาอัตราสวนทางการเงินของหุน ที่สําคัญไดแก กําไรตอหุน 

อัตราเงินปนผล  P/BV D/E ROE ROA ในสวนของอัตราสวนทางการเงินจะพิจารณาหลาย

อัตราสวนประกอบกัน       “หุนบางตัวอาจมีคา ROA ตํ่ามากมาก เนื่องจากใชเงินลงทุนในสินทรัพย

สูง ก็จะซื้อเพราะคา ROE ในอนาคตจะสูง”   
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ในการตัดสินใจซื้อขายหุนจะใหความสําคัญกับปจจัยเชิงคุณภาพคอนขางสูง “ ผมเลือก

ลงทุนในหุนของบริษัทที่เปนที่รูจัก ซ้ือขายในตลาดมานาน ในสวนของความซับซอนทางธุรกิจผม

ไมคํานึงถึงเพราะมองวาถาธุรกิจไมซับซอนเขาใจงายคนจะซื้อขายมาก ในขณะที่ถาธุรกิจมีความ

ซับซอนมากคนจะรูเรื่องนอยเปนโอกาสที่จะทํากําไร”  นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับความมี

บรรษัทภิบาลของบริษัทโดย “ผมจะเลือกซื้อหุนที่มีคะแนนบรรษัทภิบาลดี เปนที่ยอมรับ มีความ 

สามารถในการแขงขันสูง ตัวผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถมีช่ือเสียงเปนที่

ยอมรับ” 

ในการตัดสินใจซื้อขายหุนจะเลือกใชปจจัยเชิงเทคนิคในการวิเคราะหและคาดการณ

แนวโนมของราคาหุนที่จะซื้อขาย โดยเลือกใชแผนภูมิแทง (Bar  Chart) ในการวิเคราะหราคาหุน

และใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และ คา RSI (Relative Strength Index) ในการ

คาดการณแนวโนมของราคาหุนที่จะลงทุน 
 

3.3.3  ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 
ประสบการณในการใชบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยวา  “ ผมไมเคยใชบทวิเคราะห

ของบริษัทหลักทรัพยในการตัดสินใจซื้อขายหุน ไมนาเชื่อถือ แนะนําใหซ้ือหุนเมื่อไรหุนลงเมื่อนั้น” 

ดังนั้น ในการตัดสินใจซื้อขายหุนจะติดตามขอมูลขาวสารดวยตนเอง “ผมเลือกที่จะอาน

หนังสือพิมพทั่วไป และหนังสือพิมพเศรษฐกิจที่มีบทวิเคราะหที่เปนประโยชนในการซื้อขายหุนจาก

หนังสือพิมพทุกฉบับ นอกจากนั้นผมก็ติดตามขาวสารการลงทุนจากวิทยุคลื่น   96.5  97  98  105 

101  เว็บไซด บลูมเบิรก รอยเตอร CNBC Finance Yahoo Financial Time ตลาด ก.ล.ต. ” 
 

3.3.4  ปจจัยดานสังคม 
เมื่อถามถึงบุคคลที่มีอิทธิพลตอการลงทุน “สวนใหญผมจะตัดสินใจลงทุนดวยตัวเอง ถาม 

ภริยาบางแตนอยครั้ง” 
 

3.4  กลยุทธในการลงทุน  
 
 ลงทุนรายใหญทานนี้จะลงทุนในหุนแทบทุกกลุม “ ที่ผานมาผมลงในกลุมธุรกิจการเงิน 

กลุมทรัพยากร กลุมสินคาอุตสาหกรรม เชนยานยนต “ สําหรับกลยุทธในการซื้อหุน “ผมซื้อเมื่อ

ราคาหุนต่ํากวาพื้นฐาน เลือกซื้อหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และตองเปนหุนที่มีสภาพคลองในการซื้อ

ขายดวย” สวนกลยุทธในการขายหุน “ขายหุนเมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้นเกินมูลคาและขายเมื่อรูวาตัวเอง

คิดผิด หรือมีขอมูลใหมเขามา และเมื่อพิจารณาถึงผลกําไรที่ตองการ “ผมขายหุนทุก 9 เดือน กําไร

ของหุนที่ขายตองมากกวา รอยละ 100” 

 



 
 

359 

 
สัมภาษณเชิงลึก 
ผูลงทุนรายยอย 

 
4.1  ประวัติสวนตัว  
 

ผูลงทุนรายยอยทานนี้เปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 

ปจจุบันอายุ 52 ป เคยมีประสบการณทํางานในบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง ปจจุบันรับผิดชอบ

ธุรกิจซื้อมาขายไปของครอบครัว รายไดสวนตัวประมาณเดือนละ 100,000 บาทขึ้นไป เริ่มลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยต้ังแตป พ.ศ.2537 ประสบการณลงทุนในตลาดหลักทรัพย 15 ป 

 

4.2  ประสบการณในการลงทุน  
 

 เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตป พ.ศ.2537 โดยการชักชวนของเพื่อนที่เปนเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพย แอสเซทพลัส จํากัด ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอเซียพลัส จํากัด 

(มหาชน) ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยครั้งแรกรูสึกไมกลาและกลัวขาดทุนเสียทั้งตนเสียทั้ง

ดอก จึงลงทุนนอย วงเงินที่ไดรับครั้งแรกนาจะเปนหลักแสน จําไมไดเพราะเพื่อนดูให แตปจจุบัน

เปนบัญชีเงินสด วงเงิน 5 ลานบาท เงินที่นํามาลงทุนเปนเงินของตัวเอง ไมเคยกูมาลงทุน ปจจุบัน

ยังซื้อขายหุนอยูที่บริษัทนี้เหมือนเดิมกับเจาหนาที่การตลาดรายเดิม จํานวนเงินที่ซ้ือขายแตละครั้ง

ไมตํ่ากวา 20,000 หมื่นบาท จํานวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อขายอยูที่ประมาณ 1 ลานบาท ปจจุบันถือ

หุน BANPU PTT, MCOT, ROJANA, BBL, KTB, ADVANCE, KIMENG, TOP และ SSI 

 
4.2.1  ลักษณะการลงทุน 

 ประสบการณในการลงทุน “ สวนใหญจะลงทุนในหุนที่มีความแข็งแกรงอยูใน SET 50 ไม

เลนหุนตามใคร ตัดสินใจดวยตัวเอง เพิ่งจะมาประสบความสําเร็จไดกําไรมาบางเมื่อ 2-3 ปที่ผาน

มา ปญหาสําคัญที่ทําใหไมประสบความสําเร็จในการลงทุนใน 13 ปที่ผานมาเนื่องจากการไมมี

เวลาในการติดตามขอมูลขาวสาร ในการลงทุนที่ผานมาก็ไมไดดูแล ไมไดใสใจ ฝากเงินเพื่อนให

ลงทุนให จนเมื่อลาออกจากงานประจําที่บริษัทประกันภัยและมาดูธุรกิจครอบครัวทําใหมีเวลามาก

ข้ึน ในการอานหนังสือ ในการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนใน 2-3 ปที่ผานมาจึงไดรับผลตอบแทนเปน

ที่พอใจ  
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 ในการตัดสินใจลงทุนจะเลือกลงทุนในหุนกลุมธนาคารและพลังงาน โดยติดตามขอมูล

ขาวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน หลักหลักจะดูทีวีชอง 9 อสมท. ที่มีหุนตัววิ่ง อาน

หนังสือพิมพขาวหุน เพื่อดูหุนที่สนใจแตก็ไมไดอานทั้งหมด ทุกวัน เพราะบางเรื่องก็เชื่อไมได และพี่

จะติดตามขาวเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ในการตัดสินใจซื้อหุนพี่จะฟงวิทยุ ชองไหน

ดีจะติดตาม พี่จะฟงนักวิเคราะหที่นาเชื่อถือ และมาเก็บขอมูลเอง ตัดสินใจเอง โดยพี่จะเก็บขอมล

ราคาสูงสุด ตํ่าสุดของแตละวันและราคาปดของหุนที่พี่สนใจทุกวัน 

 ปจจุบันมีหุนอยูในบัญชีซ้ือขายสูงถึง 15 ตัว หุนบางตัวก็ติดคางในบัญชีมาแลว 5-6 ป 

โดยคุณสุนียเลาใหฟงวาตัวเองมีพฤติกรรมในการลงทุนเหมือนนักลงทุนทั่วไปคือ “ ไมขายไม

ขาดทุน ก็เลยติดหุนนาน ทนถือมา ” พอมาปนี้เห็นวาตัวไหนไมมีอนาคตก็จะตัดขาย วิธีการ

ลงบัญชีการลงทุนในหุนของตัวเอง “ สมมติพี่มีหุนตัวหนึ่งขายขาดทุนไป 1 แสนบาทก็ไมเปนไร จะ

เอาเงินนี้ไปลงบัญชีเปนตนทุนของหุนที่ซ้ือมาที่คิดวาราคามันต่ํา เพราะพี่ทําใจไมไดวาจะขาดทุน 

เชนพี่ขายหุนทิปโก ขาดทุนไป 2 แสน ก็จะเอาไปลงบัญชีหุนบานปูที่ตนทุนต่ํา เพราะหุนตัวนี้มัน

กระโดดขึ้นที่ 20-30 บาท  ” ที่ผานมาที่ไมเคยไดกําไรเพราะไมมีขอมูล ชอบซื้อเวลาที่เห็นหุนตัว

ไหนขึ้นแรงแรงก็ตามเขาไปซื้อกับเขา หุนตัวเล็กตัวนอยกระจอกงอกงอยก็ซ้ือเพราะเห็นวาวันเดียว

ก็ไดกําไรเปนแสน พอขายตามเขาไมทันก็ติด ที่ผานมาเปนอยางนี้มาตลอด จนตอนนี้ไมเอาแลว 

เลนหุนตัวใหญดีกวา ตอนนี้ก็ไมเลนแลวหุน 3 ตัว 10  ที่ผานมาพี่ติด SSI ติดมา 5-6 ปแลว ตอนนี้

พี่ไมเลนหุนพวกนี้แลว เลนหุน SET  50 หุนที่รูจักธุรกิจดีกวา หุนไมมีอนาคต ไมรูวาทําธุรกิจอะไร

จะไมคอยเลน ” 

 ปจจุบันไมนิยมการซื้อขายเพื่อเก็งกําไรในวันเดียว ระยะเวลาในการถือครองหุนจะถือยาว

เปนป ไมคอยเลนสั้น ถาเทียบระหวางปนผลกับสวนตางอยากไดสวนตางมากกวาแตก็มีขอเสียที่

ไมยอมขายสักที ทําใหผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนต่ํา แตอยางไรก็ตามเนื่องจากหุนที่ถือจาย

ปนผลดี ทําใหไดเงินปนผลมาทดแทน คุณสุนียเลาใหฟงถึงตัวอยางการซื้อขายหุนในชวงวิกฤติวา 

“ ตอนที่ตลาดเกิดวิกฤติเชนตอนที่มีการตัดสินคดีมาบตาพุดก็ตัดใจขายไปกอน แลวก็ยอนกลับมา

ซ้ือใหมในตนทุนที่ตํ่ากวาที่ขายไป ” 

 

4.2.2  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน 
 ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุน จะติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อ สําหรับสื่อสิ่งพิมพที่

ติดตามอานไดแก หนังสือพิมพทันหุนกับกรุงเทพธุรกิจ โดยใหความเห็นวา “ การซื้อขายหุนน้ําดีไม

ตองเตรียมตัว ไมตองตามอานขาวหุนรายตัว เพราะถาสังเกตใหดีหุนน้ําดีจะไมมีขาว หุนที่เก็งกําไร

ตางหากที่จะสรางขาว หุนดีดีซ้ือไดอยูแลว การที่พี่อานหนังสือพิมพพี่จะดูวามีจายปนผลเมื่อไร หุน

ไหนประกาศจายปนผลบาง ” สําหรับการฟงวิทยุ “ จะฟงรายการของคุณวีระ ธีรภัทร กับคุณ
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สุนันท ศรีจันทรา และการวิเคราะหหุนสั้นๆ นอกจากนั้นพี่ก็เขาเวปไซตเปดบลูมเบิรกทั้งวันเพื่อดู

ราคาน้ํามัน ราคาทองคํา ดูราคาหุนตางประเทศเพื่อมาประเมินทิศทางของราคาหุนไทยวาจะไป

ทางไหน ถาไมมีเรื่องราวอะไรเขามาราคาหุนไทยนาจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตางประเทศ 

” หลังจากที่ติดตามขาวจากสื่อทั้งสื่อในประเทศและตางประเทศแลวคุณสุนียเลาเพิ่มเติมวา “ พี่ก็

จะมาดูตัวหุนวามันมีแนวโนมจะขึ้นหรือลง ถามีแนวโนมจะขึ้นก็จะซื้อเขามาเก็บ ถาราคามันมี

แนวโนมจะลงไปมากมากก็จะขายไปกอน พี่เลนหุนน้ํามันก็ตองดูราคาน้ํามันตางประเทศวาปรับตัวขึ้น

ลงอยางไร เพราะมันจะมีผลกับราคาหุนที่เราถือ ทุกอยางมันโยงใยเปนเครือขายกันไปหมด ” 

 ในสวนของปจจัยมหภาค จะสนใจติดตามตลาดตางประเทศ ราคาน้ํามัน ราคาทองคํา ใน

สวนของปจจัยจุลภาค จะใหความสําคัญกับราคาหุนที่จะเลือกลงทุนมากที่สุด ไมสนใจสภาพ

คลองเพราะถือหุนใหญอยางไรก็ขายไดอยูแลว ช่ือเสียงของบริษัทก็เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ

เลือกลงทุน นอกจากนี้ ยังสนใจเรื่องบรรษัทภิบาลของบริษัทที่เลือกลงทุน ในการตัดสินใจลงทุนจะ

เชื่อมั่นตัวเอง บทวิเคราะหจะติดตามบาง เพื่อนที่เปนเจาหนาที่การตลาดก็จะไมรับฟง เพราะที่

ผานมาจะคอยยุใหซ้ือหุน ตัวเองก็ซ้ือตาม พอราคาจะขึ้นกลับบอกใหขาย เมื่อมีเวลามาดูแลเองจึง

ไมฟงเจาหนาที่การตลาดอีก และตัดสินใจสั่งซื้อขายเองตามขอมูลที่ติดตามจากสื่อตางๆ และดู

ราคาหุนผานระบบของบริษัทหลักทรัพย ดูราคาเสนอซื้อเสนอขายเปรียบเทียบกับราคาสูงสุด

ตํ่าสุด ที่เก็บไว  

  
4.2.3  บทเรียนจากการลงทุน 
การลงทุนที่ผิดพลาดในอดีต “ ที่ผานมาที่ผิดหวังในการลงทุนมากี่สุดตอนที่ซ้ือหุน SSI 

เมื่อ 3 ปที่ผานมาในราคา 3 บาทกวา ตอนนั้นซื้อตามคําแนะนํา มีชวงหนึ่งที่ลงมาถึงบาทกวา ตอน

นั้นเสียใจมากแตเมื่อปที่ผานมามีวิธีแกก็คือตัดใจขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น พอลงมาก็ซ้ือกลับมา 

Weight วิธีนี้ก็พอจะทําใหขาดทุนลดนอยลงมากตอนนี้เหลือแค 10 %  ” นอกจากนี้ จากการ

สัมภาษณเชิงลึกผูลงทุนรายยอยไดตอบขอคําถามที่วาทําไมในรอบปที่ผานมาหุนที่ถืออยูเปนหุนที่

สามารถทํากําไรไดสูงกวาตลาด แตกลับทํากําไรไดตํ่ากวาที่ควรจะเปน ผูลงทุนรายยอยทานนี้เลา

ใหฟงถึงสาเหตุที่ถือหุนแข็งแกรงแตไดกําไรนอยวา “ จากการวิเคราะหตัวเองที่เลนหุนแลวยังไมได

กําไรมากเทาที่ควรประการแรกเนื่องจากไมยอมตัดใจที่จะขายหุนที่ไดกําไร หลักหลักคือเสียดาย

และคิดวาราคามันนาจะสูงขึ้นมากกวานี้ เลยไมขายถาขายไปและกลับมาซื้อในราคาต่ํา นาจะทํา

กําไรไดมากกวา  ประการที่สองมีหุนบางตัวที่ตัดสินใจขายไปก็พอทํากําไรไดบางแตไปขายตอนหุน

ขาลง แตกลับมาซื้อในตนทุนที่สูงกวาในตอนหุนขาขึ้นทําใหกําไรที่ไดถูกหักดวยตนทุนที่สูงขึ้น ทํา

ใหในการลงทุนไมไดกําไรเทาที่ควร ในปหนาจะปรับกลยุทธการลงทุนใหมโดยจะตัดใจขายตาม

เปอรเซ็นตของกําไรที่ต้ังใจไวโดยไมเสียดาย ” 
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สัมภาษณเชิงลึก 

ผูอํานวยการฝายบริหารการลงทุน 
รับผิดชอบดานการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย 
ในฐานะผูเชี่ยวชาญ : ผูลงทุนสถาบันในประเทศ 

 
5.1  ประวัติสวนตัว 
 

 ผูบริหารที่รับผิดชอบการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีประสบการณดานวาณิชธนกิจ 

และการบริหารการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยหลายแหงเปนเวลา 15 รับผิดชอบทางดานการลงทุน

ของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง  

 

5.2  ภารกิจในปจจุบัน 
 

 รับผิดชอบในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย “ ผมทําหนาที่บริหารการลงทุนของบริษัท

หลักทรัพย ในแงที่วาถาบริษัทหลักทรัพยมีเงินที่เหลือจะไปทําอะไรใหมันงอกเงยเกิดประโยชน

สูงสุด โดยเงินลงทุนที่ผมบริหารจะครอบคลุมทั้งตลาดเงินและตลาดทุน หมายความวา เงินถามี

เหลือและตองกันไวเปนสภาพคลองเยอะ ๆ เงินกอนนี้ก็อาจนําเงินไปดําเนินการฝาก Inter Bank 

เปน term เปน fix วากันไป ในสวนที่เหลือเกินกวานั้น ก็จะมาเลือกลงทุนในตราสาร อาจจะลงทุน

ทั้งในตราสารทุน  ตราสารหนี้   และในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ” 

 ประสบการณในการทํางานในธุรกิจหลักทรัพย “ ผมทํางานในธุรกิจหลักทรัพยมา 15 ป   

เริ่มตนเปนงานดานวาณิชธนกิจ  เปนวาณิชธนากร รับผิดชอบในการหาทาง เลือกในการระดมทุน

ที่เหมาะสมใหกับลูกคา หาราคาที่เหมาะสมใหกับตราสารของลูกคาและมองตลาดเพื่อหา

ระยะเวลาในการระดมทุนที่เหมาะสมใหกับลูกคา ผมทํางานในสวนของวาณิชธนกิจ อยู 3 ป และ

เลื่อนมาบริหารเงิน บริหารการลงทุน 
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5.3  การบริหารกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio) ของบริษัทหลักทรัพย 
 
5.3.1  โครงสรางของฝายบริหารการลงทุนและคณะกรรมการลงทุน 

ฝายบริหารลงทุนในบริษัทหลักทรัพยและคณะกรรมการลงทุนจะมีโครงสรางที่ใกลเคียง

กัน โดยฝายบริหารลงทุนจะเปนหนวยงานหนึ่งในบริษัทหลักทรัพยมีภารกิจในการตัดสินใจนํา

สินทรัพยของบริษัทหลักทรัพยไปลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยลงทุนทั้งในตลาดเงินคือฝาก

เงินในธนาคารพาณิชย ตลาดทุนโดยลงทุนทั้งในหุนสามัญและตราสารหนี้ภาคเอกชน ในสวนของ

ฝายบริหารลงทุนที่คุณทรงชัยรับผิดชอบมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 2 คน หัวหนางาน 1 คน ผูบริหาร

สูงสุดคือคุณทรงชัยที่เปนผูอํานวยการฝายบริหารลงทุน รายงานตรงตอคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยกรณีที่มีการลงทุนเกินกวา 10% ของมูลคาเงิน

ลงทุนในหลักทรัพยจะตองรายงานคณะกรรมการลงทุนเพื่อขออนุมัติแตถาไมถึงก็รายงานเพื่อทราบ 

ในการตัดสินใจลงทุนฝายบริหารลงทุนจะพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ใน

การคัดเลือกบริษัทที่จะเขาลงทุน “เราตองอานงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพยหลายบริษัท ซ่ึงเปน

หนาที่ของเราที่ตองศึกษาภาวะตลาด เปรียบเทียบความเห็นของบริษัทหลักทรัพยเหลานั้น กับ

ความเห็นของสถาบันวิจัยของเรา พิจารณาตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ แตไมใชวาเราจะยึด

ความเห็นของฝายงานวิจัยของเราเปนหลักเพราะมันจะกลายเปนเรื่องของความขัดแยงทางผล 

ประโยชน ซ่ึงทางฝายบริหารลงทุนกับฝายวิจัยจะมี Chinese  wall มีระบบงานแยกกัน สถานที่

แยกกัน ในฝายบริหารการลงทุนตองมีหองที่แยกตางหากจากสวนอื่นอยูแลว  ในสวนเจาหนาที่

การตลาดจะมี Chinese wall เชนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปดูขอมูลลูกคารายใหญ ไมไดเลย” 

 5.3.1.1  เปาหมายในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย : เงินปนผลหรือกําไรจาก

การลงทุน 

ในความเห็นของผูที่มีประสบการณในการบริหารกลุมสินทรัพยลงทุนของบริษัท

หลักทรัพยมาเกือบ 10 ป ใหความเห็นวา “ ถาผมเปนคนมอง ก็อยากจะมองอะไรที่ดูยาวซักหนอย 

แตมันไมคอยเห็นผลในทันตา  สวนใหญถาเปนเรื่องของ KPI ของคนทํางาน ก็เอาผลตอบแทนใน

ชวงเวลาหนึ่ง จริง ๆ เวลาเราลงทุนเราก็อยากลงทุนเปนเจาของยั่งยืนในอนาคต ถาเปนเงินสวนตัว

เราเอง ถาเราลงทุนไดยาวซัก 20–30 ป 10 กวาปขางหนา  ภาพอยางนี้ผมตองลงทุนหา Value 

Stock ที่มันจะเติบโตในวันขางหนา และเราเปนเจาของใหยั่งยืน เราทําได  แตถาเปนในภาพของ

บริษัท อยากเห็นภาพแบบนี้ไหม ก็นาจะ  แตในความเปนจริง ใน Industry นี้ ซ่ึงคงเหมือน 

Industry อ่ืนที่ วัดผลการดําเนินงานเปนชวง ๆ เปนจังหวะเวลา  ในชวงนี้นาจะมี Capital Gain ได

แคไหนเงินปนผลไดแคไหน Cap Gain เพราะวัดผลเปนชวง  แคไหนถึงจะพอใจ ข้ึนอยูกับสิ่งที่เรา
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ไป Defend   กับ Board ไวใน Budget   ในการขายก็เชนกันภายใตกรอบของคณะกรรมการการ

ลงทุน  เรามีการคุยกันถึงจังหวะที่พอขายไดหรือยัง ที่ประชุมมองวานาจะเต็มที่แลวนะ ขายเถอะ   

ถาเห็นวาเปนหุนที่ซ้ือมาเพื่อคาหรือ  Trade ขายเมื่อไรก็จะดูสภาวะตลาดประกอบดวย ” 

5.3.1.2  เปาหมายการลงทุน 

เปาหมายการลงทุนของผูลงทุนสวนใหญอยูที่ผลกําไรสูงสุด การลงทุนของบริษัท

หลัก ทรัพยอยูภายใตกฎเกณฑ ขอบเขตการลงทุนที่เครงครัด เงื่อนไขในการลงทุนเหลานี้สงผลให

บริษัทเสียดายโอกาสในการทํากําไรสูงสุดจากการลงทุนหรือไม โดยเฉพาะในกรณีที่มีหลักทรัพยที่

อยูในความสนใจของผูลงทุน ราคากําลังปรับตัวขึ้นสูงแตบริษัทไมสามารถเขาลงทุนเพื่อทํากําไร

ใหกับ Port ของบริษัทได คุณทรงชัยใหความเห็นในประเด็นนี้วา “ ความสําเร็จในการลงทุนขึ้นอยู

กับวิธีวัด Performance เพราะวาการประเมินผลการดําเนินงาน ไมไดหมายความวา การทํากําไร

ไดสูงสุด จะเปนสิ่งดีสุดหาก Port นั้นประกอบดวย Risk เขาตองเอา Risk มา Adjust ดวย  สมมติ

วาผูบริหารเขา ใจวา การดําเนินการการลงทุนเนนไปในโทนประมาณนี้ ผลการดําเนินงานไมไดดู

หวือหวา รับไดก็ OK แตดวยระบบการทํางาน เขาใจวาทุกที่ตองมีในเรื่องของการทํางบประมาณ

มากอน วา Budget ของ เราจะซักอยางไร  ลงทุนโทนไหน ตั้งใจจะรับเงินปนผลนะ ประกอบดวย

อะไรบาง จะ Trading เลย หรือจะถือลงทุน Size แคไหน และ Trading จะมีลักษณะ ที่เปน 

Passive หรือ Active Strategic ถาเราบอก Passive ซักหนอย หนอยและอางอิงลงทุนแบบ Index 

โตใหไดช้ัน Index ไหม  Active หรือจะประมาณ Index  ถา เปน Passive Active ไดแคไหน ”   

5.3.1.3  กระบวนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย 

ภารกิจในการบริหารสินทรัพยของบริษัทหลักทรัพยหรือ Portfolio ของบริษัท

หลักทรัพยไววา ในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยมีหลักเกณฑทั้งของตัวบริษัทและหลักเกณฑ

ของหนวยงานกํากับดูแลคือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ที่เขามา

ดูแล “ ในการบริหาร Port ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย บริษัทเองกําหนดในเรื่องของเกณฑในการ

ลงทุน วาวงเงินจะอยูในกรอบแคไหน  ซ่ึงของบริษัทเองจะมี Size ประมาณหนึ่งพันลานบาท ที่จะ

ลงทุนเฉพาะในหุนสามัญ ในตราสารหนี้ก็เปนวงเงินที่แยกจากกัน และหนวยลง ทุนในกองทุนรวม

ก็จะเปนอีกวงเงินหนึ่ง โดยสัดสวนเงินที่ลงทุนในหุนสามัญจะสูงกวาคือถา ลงทุนในหุนพันลานบาท  

ตราสารหนี้ที่เปนพันธบัตร อาจเปน 100 ลานบาทขนไป ตราสารหนี้ภาค เอกชน วงเงินในตราสาร

หนี้ทั้งหมด 500 ในหนวยลงทุนของกองทุนก็ 500  นี่คือวงเงิน เวลาลงทุนจริงอาจไมเทานี้  เวลาที่

จะลงทุนหรือไมวงเงินนี้ คือ จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวาคณะกรรม การการลงทุน 

ประกอบดวย กรรมการผูจัดการบริษัทเปนประธาน ผูอํานวยการที่ดูแลการลงทุน คนที่ 1 คนที่ 2 

หัวหนาสายที่ดูแลทางดานการบริหารการลงทุนและมีเจาหนาที่อีก 2 ถึง 3 ทานเปนคณะ 

กรรมการการลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการทั้งหมดรวมกันตัดสินใจวาในจังหวะไหนอยางไร ควรจะลง 
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ทุนอะไร  และการตัดสินใจตรงนี้จะมีส่ิงที่เรียกวาระเบียบการลงทุนของบริษัทเปนกรอบใหญ อีกวา 

จะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เทาไหร จะไดกระจายการลงทุน มีมาตรการระแวดระวัง ในเรื่องการ 

take profit หรือ cut loss อะไรอยางนี้ไวเปนลายลักษณอักษร” 

เมื่อถามถึงความเปนมาตรฐานของหลักเกณฑในการลงทุนวามีมาตรฐานหรือไม 

จะมีใครกํากับดูแลวาจะไมมีการนําเงินของบริษัทไปลงทุนในหลักทรัพยที่ไมเหมาะสม “ 

หลักเกณฑในการลงทุนปกติจะเปนเกณฑภายในที่บริษัทตั้งขึ้น ซ่ึงจะลอมาจากระเบียบของ

ทางการ หลาย ๆ ครั้งทางการก็กําหนดให เราตองมีการกระจายการลงทุนนะ การเลือกลงทุนใน

หลักทรัพยไหน ตองมีการศึกษาอยางดี ขอมูลในการลงทุนจะตองมีการกําหนดวาจะตองเก็บไวกี่ป

เพื่อไวตรวจสอบได   หรือในกรณีที่เปนหลักทรัพยที่บริษัทไดทํางานวิจัยไว เราจะลงทุนไมได 

เพราะอะไร ติดอะไรก็จะมีการเขียนเอาไว ถาในเกณฑนี้ถามวา หลาย ๆ บริษัท ก็จะมีออกมาใน

โทนเดียวกัน เพียงแตวาอาจจะแตกตางกันในเรื่องตัวเลขนิดหนอย  จุดไหนที่จะ Take Profit  ตรง 

ไหนจะ Cut Loss  อยางไรเรียกวากระจาย กระจาย อยางของผมอาจมองวาลงตัวแตละตัวตองไม

เกิน 10 % ของวงเงิน  และไมเกิน 5 % ของทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เราจะไปลงทุนดวย   

5.3.1.4  กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนของหนวยงานที่รับผิดชอบ

ดานการลงทุน 

ข้ันตอนในการเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน “ จริง ๆ การลงทุนอาจจะมองจาก

ตัวเองกอนวา อยากจะลงทุนใหมันงอกเงยอยางไรบาง ตองมองในแงใหสอดคลองกับความ

ตองการ ๆ และพิจารณาดูสภาวะตลาดที่มีอยูวาอะไรบางที่มันเหมาะสม ใหสอดคลองกับความ

ตองการ และเหมาะสมกับสภาวะตลาด  พอ 2 สวนนี้เสร็จปบ จะเลือกหลักทรัพยที่เปนไปตามนี้

เขามาอยูใน Port การลงทุนของเรา  ใน Port การลงทุนของเรา ไมไดหมายความวาตัวที่สอดคลอง

กับความตองการ และเหมาะสมกับสภาวะตลาดแลวจะลงทุนไดเลย เพราะอาจจะมีขอกําหนด 

เชน  วันนี้หุนตัวนี้เปนหุนที่บริษัททําวิจัยเผยแพร เปน Restrict Risk  Research List  หรือบริษัท

เปนผูจัดจําหนายหุนตัวนี้ก็วากันไป โดยการหามจะมีระยะเวลาการหามลงทุนเพราะจะมีประเด็น

เรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน ” 

5.3.1.5  หลักทรัพยที่เลือกลงทุน 

ในการลงทุนในหลักทรัพยของ Port บริษัทหลักทรัพยจะมีการลงทุนในลักษณะ

ของการกระจายการลงทุนเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยง ไมมีการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย

กลุมใดกลุมหนึ่ง “ ในการลงทุนของบริษัทผมไมไดกําหนดออกมาที่เปนตัวเลขที่ตายตัว แต 

Concept ที่ยึด คือ ตอง Allocated อยูแลว ไมใหกระจุกตัว อันนี้คือแนวคิด พยายามทํา แต

บางครั้ง Potential จะมาในกลุมใดกลุมหนึ่ง บางชวงไปหนาแนน แตสุดทายไมไดกระจุกตัว  ยัง

พยายามกระจายอยู  สัดสวนบางที บางจังหวะ Sector นี้อาจดูโปรงขึ้นมาซักหนอย เปนไปได  
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แลวแตจังหวะ บางจังหวะกลุมพลังงานมาแรงสุด ๆ น้ําหนักอาจไมถึงกับหมด เพราะ ใน Port ทุก

ขณะมีหุนอยู 10 กวา ตัว อยูแลว ไมนาจะนอยไปกวานี้มาก คือ ไมเคยต่ํากวา 5  สูงสุดก็ไมนาเกิน 

15-20 ตัว  อาจจะอยูประมาณ 10  กวา ๆ  กระจายได  กระจายได ในงานวิจัยบอกวาประมาณ 19 ตัว  

Unsystematic Risk ก็จะหมดไป   พยายาม Maintain เรื่องกระจายความเสี่ยงในการลงทุน แตใน

บางจังหวะไมมีหุนใหเลือกลงทุน  อาจจะมีหุนแค 6–7  8 ตัว  ก็วากันไป ” 

กลุมหลักทรัพยที่สนใจลงทุนในชวงที่ผานมา “ Big Cap พวก Blue Chip หุนที่อยู

ใน SET50 Blue Chip คือ หุนของกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง เปนระดับแนวหนา ดูม่ันคง

ปลอดภัย เนื้อ ผาดูดี เนนฐานะการเงิน เนนดู  Fundamental  สวน Technical ผมดูประกอบใน

เรื่องบางจังหวะการลงทุน ผมดูแนวรับ แนวตานเปนองคประกอบหลัก ดูเสน Moving  Average 

เพื่อดูจังหวะเขาซื้อขาย ” 

5.3.1.6  ซ้ือหลักทรัพยและขายหลักทรัพยเมื่อใด? 

ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย “ คณะกรรมการลงทุนโดยเจาหนาที่และ

หัวหนาสายดานการลงทุนจะมีการพิจารณารวมกันตามหลักเกณฑของกรอบลงทุนของบริษัทกอน

เพื่อเลือกกลุมของหลักทรัพยที่จะลงทุน และนําเสนอตอคณะ กรรมการลงทุนถาตัวไหนนาสนใจ ที่

ประชุมจะมีมติ  แตในหลาย ๆ ครั้งถารอใหที่ประชุมมีมติกอนจะไมทันการ โดยสภาพเศรษฐกิจ 

การเมืองปกติจะมีการประชุมกันเดือนละ 2 ครั้ง เราจะใหอํานาจกับผูจัดการการลงทุน นั่นคือ 

หัวหนาสายดานการลงทุนจะมีอํานาจดําเนินการไปกอนภายใตกรอบที่กําหนด ในการประชุม

อาจจะกําหนดออกมาเปนรายกลุมของหลักทรัพย  ในยามที่เกิดภาวะผันผวน อาทิเชน ดอกเบี้ย

ลด  คนที่ไดประโยชน อสังหาริมทรัพยหรือ ธนาคารพาณิชย จะมามองในกลุมนี้ดีไหม ณ วันที่

ตัดสิน ใจวาจะลงทุนในตัวไหน  อาจจะใหอํานาจผูจัดการลงทุนในการตัดสินใจดําเนินการไปได

กอน แตตองอยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัทและไมขัดกับเกณฑของทางการ ในการขายก็ตอง

อยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัทเชนกัน ภายใตกรอบของคณะกรรมการการลงทุน  เรามีการ

คุยกันถึงจังหวะที่พอขายไดหรือยัง ที่ประชุมมองวานาจะเต็มที่แลวนะ ขายเถอะ   ถาเห็นวาเปน

หุนที่ซ้ือมาเพื่อคาหรือ  trade ขายเมื่อไรก็จะดูสภาวะตลาดประกอบดวย ” 

5.3.1.7  ระยะเวลาการถือครองหุนของบริษัทหลักทรัพย    

ในการถือครองหลักทรัพยของผูลงทุนทั่วไปจะมีการถือครองหุนทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว ใน Port ที่ลงทุนในหุนของบริษัทหลักทรัพยก็มีระยะเวลาการถือครองหุนทั้งระยะสั้น

และระยะยาวไมตางกัน แตทั้งนี้ ระยะเวลาการถือครองตองอยูภายใตหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

กองทุนกําหนด เจาหนาที่ที่ดูแลกองทุนไมสามารถตัดสินใจในการขายหุนใน Port ลงทุนของบริษัท

ไดดวยตัวเอง คุณทรงชัยเลาใหฟงถึงระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย “ การถือครองหลักทรัพย

ของบริษัทหลักทรัพย ถาตั้งใจจะถือครองนาน ๆ เพราะมองวาจะถือยาวเพื่อการลงทุนหรือ  
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Investment ก็จะมี Port ลงทุนที่เรียกวา Investment  Port แตถาตั้งใจซื้อไวขาย Trading   ก็จะมี

อีก Port แยกไวตาง หาก กรณีที่เปน Port Trading ก็จะเขา ๆ ออกตามจังหวะไดเลย ” 

ในการพิจารณาวาหลักทรัพยใดจะเปน Investment  Port หรือ Trading  Port ก็

จะตองพิจารณาจากความตองการลงทุนรวมถึงปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยนั้น และตองพรอมที่

จะชี้แจงกับบุคคลที่เกี่ยวของรวมถึงบุคคลภายนอก “ ในการแยกแยะวาหุนตัวไหนจะถือสั้นถือยาว 

จะตองดูจากความตองการการลงทุน ประกอบกับเนื้อผาของหลักทรัพยอันนั้น  ตองดูละเอียดถึง

ปจจัยพื้นฐาน  เพราะในการเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน สายงานที่ดูแลดานการลงทุนที่ผมรับผิด

ชองจะตอง Defend ใหไดวาทําไมถึงจะตองลงทุน คําวา Defend กับคณะกรรมการการลงทุน ณ 

วันสิ้นเดือนในแตละเดือน ตองมีการรายงานตอคณะกรรมการบริหาร  มีการรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก สํานักงาน กลต. หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาขอดู  

Port การลงทุน และอาจจะสอบถามถึงเหตุผลเบื้องหลังของการตัดสินใจ เอกสารขอมูล อางอิง

ตาง ๆ  ตองมีการเก็บไวและเขียนเปนลายลักษณอักษร” 

5.3.1.8  Investment Port กับ Trading Port ตางกันอยางไร? 

Investment Port กับ Trading  Port มีความแตกตางกัน “ มาตรฐานการบัญชี

กําหนดไววาถาเรามีวัตถุประสงคการลงทุนเพื่อตั้งใจจะซื้อ ๆ ขาย ๆ จะเปน Trading แตถาเรา

บอกวาเราตั้งใจที่ลงทุนในระยะที่ยาว คําวายาว ก็มีการถกเถียง วาเรียกวาเปน Investment   จริง ๆ 

ควรจะ 6 เดือน ไหม ปนึงไหม  ถาคนที่ 6 เดือน มองในแงที่ไดรับเงินปนผล สิทธิทางประโยชนภาษี

เราถือ 3 หนา 3 หลัง กอนไดเงินปนผลมา 3 เดือน และพอไดเงินปนผล 3 เดือนถือได 3 เดือน นัก

ลงทุนที่เปนนิติบุคคลที่ไดอยางนี้ก็ไดรับยกเวนภาษีสําหรับกอนนี้ไมตองนํามารวมเปนรายได ถา

อยางนี้เรา Defend ได วา 6 เดือนไหม บางทีหนวยงานภาย นอกบอกวาตอง 1 ป หรือเปลา 

แลวแตมุมมองขึ้นอยูกับแนวคิดและมาตรฐานการบัญชีไมไดกําหนดเวลาอยางชัดเจน  ทั้งนี้  กรณี

เงินปนผล หากออกทันทีจะไมไดรับสิทธิพิเศษ เงินปนผล หากออกทันทีจะไมไดรับสิทธิพิเศษ

สําหรับนิติบุคคล ”  

5.3.1.9  Port ของบริษัทหลักทรัพยซ้ือขายหุนเก็งกําไรหรือหุนปนหรือไม 

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยเปนผูลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันที่มีวงเงินที่จะลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยในมูลคาสูงเปนหลักพันลาน การเขาซื้อหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งเปนจํานวนมาก

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอปริมาณและราคาหุนในสัดสวนสูง โดยเฉพาะหากมีการซื้อขาย

หลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งในลักษณะของการเก็งกําไรหรือเจตนาในการสรางราคาหลักทรัพยให

ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด “ ตามแนวคิด คําวาเก็งกําไร เราเก็งกําไร  แตเราไมไดเลนหุนเก็ง

กําไร  หมายถึง เราอาจจะมีภาวะเก็งกําไรในหุน แตไมไดเลนหุนเก็งกําไร ถึงแมวาจะมีหุนตัวหนึ่ง

ที่มาแรงมาก ถาเราเขาไปซื้อจะไดกําไรมหาศาล เราก็จะไมตัดสินใจลงทุน ดวยแนวคิดที่วา ไมได
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ตอบวาใหดูดี เปนแนวคิด เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพยเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย ผู

ถือหุนประกอบดวยนักลงทุนที่หลากหลาย ถาเราเอาเงินกอนนี้มาทําอะไร  ก็ไมควรอยูในภาวะ

เสี่ยงมาก ๆ เก็งกําไรก็เก็งกําไรในจังหวะ  เชน ลงทุนในหุนพื้นฐาน แตจังหวะนี้ข้ึนหวือหวา  ตกมา

อีกในไมกี่วัน แลจะซื้อคืน ถามวาเก็งกําไรหรือเปลา  ก็ใช นะ  เปนการเก็งกําไรที่ไมใชเกิดจาก

หลักทรัพยที่เปน Speculative Stock จา จา ไอที่เขาเลนกันหวือหวา เราก็ไมกลาเขาไปซื้อขาย ”  

เหตุผลที่บริษัทหลักทรัพยไมลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทขนาดเล็ก รวมถึง

หลักทรัพยที่มีราคาต่ําหรือหุน 3 ตัว 10 ที่เปนที่นิยมของผูลงทุนในขณะนี้วา “ ผมไมเลนเพราะ มี

ความเสี่ยงสูงในเรื่องของการนําเงินกอนนี้มาลงทุนแลวไมคอยมีสภาพคลองมากนัก เมื่อจะขายหุน

ออกจาก Port ก็ออกยาก Port เอง Port เอง Size ใหญ  พอซื้อและวันที่ออกของมันออกยาก ราคา

ลงไปอยางรวดเร็ว หุนตัวเล็ก ๆ สภาพคลองมีไมมาก ประการสําคัญหุนตัวเล็ก ๆ พวกนี้   ทางการ

ใหความสนใจในการกํากับดูแล ถาถูกตรวจสอบจะ Defend ยากวาทําไมตองเขาไปซื้อขาย

หนวยงานทางการที่เขามาตรวจสอบคือสํานักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงจะเขามาตรวจสอบ Port การลงทุน

ของบริษัททุกป ถาตรวจสอบเจอ ตองตอบใหไดวาทําไมถึงซื้อเชาขายบาย  ทําไมถึงลงทุนตัวนี้ 

ไหนมีเหตุผลอะไร  Support ” 

5.3.1.10  การลงทุนของบริษัทหลักทรัพยมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ําหรือไมมี

ความเสี่ยง? 

จากกระบวนการลงทุนที่ตองผานการกลั่นกรองจากหนวยงานที่ดูแลการลงทุน 

คณะกรรม การลงทุน และหนวยงานกํากับดูแล จะกลาวไดหรือไมวา Port การลงทุนของบริษัท

หลักทรัพยหรือสถาบันอื่นที่มีหลักเกณฑที่ใกลเคียงกันมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ําเมื่อเทียบกับ

การลงทุนของผูลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพย “ ในความเห็นผมถาถามวาเปน Port ที่ไมมี

ความเสี่ยง  อาจไมถึงขนาดนั้น อาจอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  ซ่ึงอาจไมเทากันในแตละที่ 

แตกตางไดอีก แตอยางนอย คือ การที่มีระเบียบ กับการไมมีเลย  มีมันชวยไดมากขึ้นอยูแลว ถา

ถามวามีนอกลูนอกทาง  ทางการไมรูหรอก เราซื้อขายไปแวบเดียว ทําไดม้ัย ทําไดแตมันจะมีราก

อยู ถาเราเชื่อมั่นในระบบ  ในทํานองกลับกัน ผมไมยื่นภาษีไดม๊ัย กรมสรรพากรคงไมเห็นหรอก แต

สุดทายถาตรวจเจอละ ใครจะกลาเสี่ยง ” 

5.3.1.11  Corporate Governance เปนปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุนหรือไม 

ในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจะลงทุนในหุน Big Cap Blue Chip ที่มีเนื้อผา

ดี คําวา “เนื้อผาดี” หมายถึงวาบริษัทที่เลือกลงทุนจะตองมีบรรษัทภิบาลที่ดีดวยหรือไม “คําวา

เนื้อผา ถาเนื้อผาดี  ตองหมายรวมดวย ถาเราเปนเจาของกิจการใดกิจการหนึ่ง แลวกิจการนั้น

ผูบริหารเกงมากเลย ทํากําไรไดดิบดี แตไซฟอนเงินเกงดวย เปนหลักประกันไดวาจะถึงมือเราที่เปน
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ผูถือหุน เราซื้อหุนเปนผูถือหุนเราก็กังวล ก็ Concern เรื่องนี้ดวย  เปน 1 ในองคประกอบ ถามวา

ตองหยิบมาประเด็นหลักเลยรึเปลา เนื่องจากเรามองภาพก็รูสึกไดเองแลววากิจการนี้ซ่ึงฐานะ

การเงินดูม่ันคง ดูดี อันนี้เปนเรื่องของขอมูลเชิงปริมาณ เรื่องฐานะทางการเงิน งบการเงิน ขอมูล

คุณภาพ ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่ง เวลาเราอานบทวิจัย เขาอาจจะมีอิง ๆ ไวบางไหม สวนใหญไม

คอย แตเราจะตองหาขอมูลไดเองในพวก 56-1 เปนขอมูลที่เราตองรูจัก กิจการนี้ผูนี้เปนผูบริหาร

หรือ ประวัติ เปน 1 ในองคประกอบ ถามวาใหน้ําหนักแคไหน  น้ําหนักแคไหน ผมวาน้ําหนักมัน

บอกไมได วาไมไดใหน้ําหนัก เลยหรือน้ําหนักมากหรือนอย เพราะมันเหมือนเปนองครวม เรา

ประเมินเราดูคูกันเลย  ” 

 
5.3.2  ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของทางการ 

ชวงสุดทายของการสัมภาษณเชิงลึก ผูรับผิดชอบดูแลการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยได

ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนา

ตลาดทุน “ จริง ๆ ในชวงเวลาที่ผานมามีการประชุมในเรื่อง Trade เพื่อคา เพื่อทํากําไรใหกับ Port 

บริษัท ระหวางหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารกองทุนของบริษัทหลักทรัพย ก็มีการพูดคุยเรื่อง

หลักเกณฑตาง ๆ วา บางอันเปนขอกําหนดที่ทําใหการทํา Transaction ลําบากมากขึ้นหรือเปลา 

เขาใจวาบางเรื่องคุยกันในแงที่มีบทความที่ออกโดยโบรกเกอรถาองคกรมี Chinese Wall ที่ชัดเจน

อยูแลว  พอ Research ออก Paper วันนี้ พอดีวันนี้มี Crisis นักลงทุนทั่วไปนาจะขาย ออกมาวันนี้

พอดี Port บริษัทก็ไมสามารถดําเนินการได เพราะ ติดเงื่อนไข  จะทําอยางไรไดบาง ถามวา

กฎเกณฑดังกลาวขัดขวางการทําธุรกรรมหรือปลา  ถามตามตรง ก็ขัดขวางอยู และทําไมวันนี้เปน

จังหวะขาย เราขายไมได ตองรออีก 3 วัน ทําใหทํางานยุงยากมากขึ้น มีการพูดคุยกันอยูแลวในวง

โบรกเกอร วาเราควรนําเสนอไปทางการอยางไร  แตก็เขาใจวาเปนเรื่องของการดูแลในภาพของ 

conflict of interest บางกลุมของคนทํางานอาจพูดคุยกัน”  

สําหรับคําถามที่วามีความเห็นอยางไรกับการที่ Port  ของนักลงทุนสถาบันอยางบริษัท

หลักทรัพยเปนตัวการในการสรางราคาในตลาดหลักทรัพย “ อยางที่ผมบอกตอนแรก เรามี ก.ล.ต. 

เขามาตรวจสอบทุกปรวมถึงเวลามีปญหาถูกรองเรียน หรือปรากฏเปนขาว ทุกอยางที่เราทําจึงตอง

โปรงใสและชี้แจงไดและระหวางบริษัทหลักทรัพยก็ไมมีการรวมมือกันเพื่อผลักดันราคาหุนตัวใดตัว

หนึ่ง สําหรับตัวผมเทาที่ทํามาไมเคยคุยกับ โบรคไหนเลย ทั้ง ๆ ที่รูจักบาง ไมเคยคุยอาจจะคุยกัน

นอกรอบ วาเขามองอยางไร  แตละ Line ไมเปดเผย Port ของกลุมตัวเองหรอก สุมเสี่ยง โอกาสที่

ฮ้ัวกันยากบางคนแกกับฉันเปนคูแขงกันอยูเหมือนกันตองแยงหุนกัน”  

 



 
 

370 

 
สัมภาษณ  

Head of  Equity Sales 
บริษัทหลักทรัพยในตางประเทศที่มารวมธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพยไทย 

 รับผิดชอบดูแลลูกคาผูลงทุนสถาบันตางประเทศ 
 

6.1  ประวัติสวนตัว 
 

ผูรับผิดชอบดูแลลูกคาผูลงทุนสถาบันตางประเทศ สําเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจาก และ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ไดเขาทํางานในสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่ม

ทํางานใน Back Office 4 ป และทํางานเปน Asset Management 4 ป  หลังจากนั้น ทานไดยาย

กลับมาทํางานในประเทศไทยในตําแหนงนักวิเคราะหหลักทรัพย (Security Analyst) และตําแหนง

ที่ปรึกษาทางการเงิน (Finance  Advisor) ไดประมาณ 2 ป และเขาไปมีสวนเปน Partner   ของ

บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนแหงหนึ่งและเริ่มอาชีพผูจัดการกองทุน (Fund Manager) ทํางานใน

ตําแหนงนี้ไดประมาณ 6 ป เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน ป 2540 บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งที่มีสาขา

สิงคโปรสนใจในประสบการณของทานจึงชักชวนใหเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการกองทุน 

รับผิดชอบดูแลลูกคาของบริษัทในประเทศไทยเปนหลัก  ตอมา บริษัทหลักทรัพยแหงนี้ ตองการ

รวมธุรกิจกับ Local Partner ในประเทศไทย ทานจึงไดกลับมาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งกับ 

บริษัทหลักทรัพยของไทย ในตําแหนง Head of Equity Sales ฝายสถาบันการเงินตางประเทศ  

 
6.1.1  ภารกิจในปจจุบัน 

ภารกิจในปจจุบันวา “ บริษัทหลักทรัพยสิงคโปร ตองการรวมธุรกิจกับ Local Partner ใน

ประเทศไทย ตัดสินใจเลือกบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งซึ่งในขณะนั้นยังไมมีความเชี่ยวชาญในการ

หาลูกคาที่เปนผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ ผมจึงเปนตัวแทนจากสิงคโปรมาชวยงานทางนี้ เลย

ไดยายกลับมาเมืองไทย ลูกคาของหนวยงานผมเปนสถาบันตางประเทศประมาณ 100 ราย 

หนวยงานผมมีผมกับผูชวยอีก 1 คน มีลูกคาที่ผมรับผิดชอบเองอยู 50 ราย ” 

เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบในการดูแลลูกคาของทานจะเห็นไดวาเปนภารกิจที่หนัก

มาก เมื่อพิจารณาถึงจํานวนลูกคาที่รับผิดชอบถึง 50 ราย ทานเลาใหฟงวา “ ถาถามผมวาเหนื่อย
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ม้ัย  มันก็แลวแต  เนื่องจาก เราคอย ๆ สะสมลูกคา ตอนแรกผมเริ่มจาก 10 ราย 20 ราย ลูกคาราย

ไหนที่เราเริ่มคุน เริ่มชินก็งายหนอยแค Maintain ใสแรงนอยหนอย  แลวก็ไปบุกลูกคารายใหมที่เรา

ไมรูจักเลย เราก็ตองพยายามสับหลีกดี ๆ การทํางานของผมมันเปน Art อยางหนึ่งของเรา ตองรู

ลูกคามีลักษณะอยางไร  คนนั้นชอบแบบไหน และพยายามดูแลตามความชอบของเขา ” 

 ภารกิจในการปฏิบัติงานในแตละวัน “ ตอนเลือกรับลูกคา จริง ๆ เรามี Parent Company  

ที่ฮองกง และสิงคโปรจะมี Credit  List ของเขาอยูแลว สวนใหญเปนลูกคาซึ่ง Trade ของเราทุก

ตลาด ไมใชวา Trade ตลาดไทยตลาดเดียว แตลูกคาของผมก็มีปญหา เพราะวาเวลาเปดบัญชี

ลูกคาตองไปเปดที่ฮองกง หรือสิงคโปรเทานั้น ไมไดเปดโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพยไทย ผมตอง

บอกตามตรงวา ถาเปนลูกคาของไทยโดยตรงเครดิตอาจไมผาน เพราะเปน Local  House เวลา

เปดบัญชีลูกคาผมเลยตองไปเปดกับบริษัทผมที่ฮองกงกับสิงคโปรโดยตรง คุณสมบัติของลูกคา

ตองตองตรงกับ Criteria ตองเช็ค Statement ตรงกับ Criteria ซ่ึงคอนขางจะรัดกุมของบริษัทผม   

ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาสถาบัน ซ่ึงไมไดเล็กมาก คือ ตองมีธุรกิจทั้งตลาด  สิงคโปร  ฮองกง แต

เวลาสั่งซื้อขายหุนมาสั่งซื้อผานผมที่เมืองไทย ลูกคาของผมมี 2 ขา ขาแรกมาจากบริษัทหลักทรัพย

ของผมที่ฮองกง แตเขาไมมีคนดูแลตลาดไทย เขาก็สงใหเราดูแล บางครั้งเปน Contract ของเรา 

ลูกคาคนนี้ไมเคย Trade กับตลาดอื่นเลย   และเรารูจักสนิทสนม ลูกคายายงาน และเราตามไป

ใหบริการ ถาใหผมเทียบสัดสวน มันนาจะเปนลูกคาอยูแลวของบริษัทมากกวา อาจอยูตลาดอื่นก็ดี  

ใหเรามาชวยดูแลให ลักษณะของลูกคาจะงายกวา บัญชีมีอยูแลว แคหาใครลงไปคุยกับเขา 

ใหบริการในตลาดไทย ถาเขา OK กับเรา Research เราใชได เขาไมตองไปเปดบัญชีเพราะมีอยู

แลว  อันนี้คอนขางสะดวกสําหรับเรา ” 

 “  เมื่อไดลูกคาแลวผมมีหนาที่กึ่งกึ่งใหคําปรึกษา มันกึ่ง ๆ คือลูกคาบางคนก็ชอบที่ได

ไอเดียหลาย ๆ อยาง  ลูกคาบางคนคิดวาเขาเกงพอ เขาก็แคอยากรูเฉพาะวา หุนเปนยังไง หุนตัวนี้

เปนอยางไร หรือลูกคาบางคนไมตองการรูลึกมาก วันนี้มีขาวลือหรือมีหลักใหญ ๆ แคนั้น   กลุม

ลูกคามีหลากหลาย  ฉะนั้น  Sale เปน Art อยางหนึ่ง ตองเขาใจลูกคา แตละคน รูจักเคาดีพอและ

เรา Service ลูกคาใหตรง เพราะบางทีการใหคําแนะนําของเราอาจไปเสียเวลาเขา หรือลูกคาบาง

คนบอกวาไมตองโทรทุกวันหรือมีเหตุการณสําคัญตอยโทร  บางคนบอกวา E-mail ดีกวา บางคน

บอกวา ตองโทรมาทุกคน  เปนลักษณะอยางนี้ ” 

ภารกิจหนาที่ประจําวัน “ เราเปนคนใหขอมูล Sale เหมือน Messenger   แตเราก็อยากมี

มากกวา Messenger สวนตัวผมอาศัยวามีประสบการณเปนผูจัดการกองทุนมานาน หลายป ตอง

มี Fundamental พอสมควร วิธีการมองของผมก็จะคลายกับลูกคา ลูกคาหลายคนก็จะ Happy 

ชอบ  ชอบสไตลนี้  บางคนไมชอบสไตลนี้  บางคนชอบ  มีไอเดียอื่นผมมี Value  Added ใหลูกคา 
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ลูกคาก็ได  Value  Added จากผม เราคุยไดลึก งานของผมเริ่มจาก  Meeting ตอนเชา  คุยตอน

เชาทุกวัน 7 โมงครึ่ง Sale พวกเราก็จะถามกัน ลึก ละเอียด เผื่อถูกคําถามมาจะไดตอบไดดวย 

กอนหนานั้น ถามีเวลาอานขาวหนังสือพิมพ อานขาวรายวัน วันนั้นมีอะไรบาง  วันนั้นมีอะไรบาง 

สําคัญ และมีผลกระทบตอตลาด หุนก็ดี ทุกอยาง และเขาประชุม 7.30  เตรียมเปน  Morning 

Daily สวนใหญเปนหุน วิเคราะหหุน ที่ไปเจอมา เขียนใน Report หลัก ๆ และเราก็ Discuss กัน 

หุนตัวนี้เปนอยางไร เห็นดวย หรือไมเห็นดวย เพราะเราตองออกไปขายลูกคา และตองเขาใจหุน 

พอ Meeting เสร็จ ครึ่งชั่วโมงก็จะ Brief ตัว Point หลัก ๆ  ของสิ่งที่เราไดจากการ Meeting ตอน

เชา และโทรหาลูกคา ถามวาผมไป Visit Company บางมั้ย จริง ๆ Visit ก็ได ไมมีขอหาม แตผมไม

มีเวลา คุยกับลูกคาเปนหลัก Sale จะคุยกับลูกคาเปนหลัก  ไป Visit ก็ดี ชวยใหเราเขาใจมากขึ้น 

ถาไปไดก็ดี Convince มากขึ้น ผูบริหารคนนี้นาเชื่อหรือไมนาเชื่อ ” 

หลังจากภารกิจประชุมรวมกันในชวงเชาแลวจะเริ่มโทรติดตอลูกคา “ ชวงเชาเปนชวงที่เรา

จะโทรได ถาเราไมพรอมเราก็อยาพึ่ง เพราะตองเตรียมตัวพอสมควร ตองอาน Report  บางทีอาน

ไมทัน แตอานใหมากที่สุด เขาใจที่สุด และโทรศัพทหาลูกคา  ตองบอกวาเราไมไดโทรหา 40–50 

ราย เปนไปไมได  เราจะพยายามเลือก วันนี้เราโทรรายหนึ่ง พรุงนี้โทรอีกรายหนึ่ง  สลับกันไป 

ลูกคาผมสวนใหญเปน สิงคโปร ฮองกง มีมาเลเซียนอย เพราะประเทศนี้เพิ่งใหเอาเงินออกนอก

ประเทศไดเมื่อ 2 ปที่แลว เลยเพิ่งเริ่ม เงินเขาไมไดใหญขนาดนั้น สวนตัวผมลูกคาจะเปนผูลงทุน

สถาบันของสิงคโปร เยอะกวา มีความสนิทสนมลูกคา ” 

“ ลูกคาของผมเปนผูจัดการกองทุน คือเปน Asset Management เกือบทั้งหมดเลย Hedge 

Fund ก็มีบางแตนอย  แตเปน Asset  Management อยูดี เพราะเปนนักลงทุนสถาบัน อํานาจในการ

ตัดสินใจ คือตัวเขาเอง  บัญชีที่ใหญมาก ๆ จะเรียก Global Account ซ่ึงจะตองมีสาขาที่ประเทศ

อังกฤษและ สหรัฐอเมริกา พวกนี้เราไมรูวาเขาคิดอยางไร เพราะองคกรเขาใหญมาก  มี เปน 100 คน   

ลูกคาที่เราคุยดวยอาจเปนสวนหนึ่งของทีมใหญ  เราก็คุยเฉพาะคนนั้น Business ขอมูลที่เราใหที่ไดจะ

เปน Score  เปน Vote ทุก  Quarter จะมีการ vote ภายใน  ให Broker  นี้ เอาคะแนนทั้งหมด มารวมกัน   

สมมติคะแนนเราอยูในอันดับที่ 1 หรือ 2 จะ ได Business ตามนั้น  ถาไมถึงจุดนั้น เขาใหโหวตให

คะแนนเราคุยกับเรา แต Business เราอาจไมได จนกวาคะแนนจะถึงจุดนั้น ถึงจะไดเคาเปนลูกคา”   

 
6.1.2  ปจจัยที่ผูลงทุนสถาบันตางประเทศใชในการตัดสินใจซื้อหุนไทย 

เมื่อถามถึงปจจัยที่ผูจัดการกองทุนตางประเทศ ใชในการตัดสินใจซื้อขายหุนไทย “ ลูกคา

สถาบันตางประเทศเปนลูกคาที่มีวงเงินในการลงทุนคอนขางสูง ธนชาติมีระบบภายในในการ

ตรวจสอบวงเงินในการลงทุนของลูกคา  แตสําหรับลูกคาสถาบันจะเปนวงเงินที่ General คือลูกคา

สถาบันก็ Set วงเงินไว  General หนอย  So Far ไมมีใครไป Break  เพราะ Volume  ไมไดเยอะ
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ขนาด  หาก Break ตองคิดกันหาก Volume ของลูกคารายนั้นสูงขึ้น แตก็มี Limit เพราะอันตราย  

แตเปน Limit ที่นาจะ OK แตผมจําไมไดเทาไหร เพราะ Set มาตั้งแตตนเปนเรื่องของบริษัท

หลักทรัพยไทย  เพราะเคาคุมภายในของเขา แตเราตอรองกันแลว  ถาถามถึงวงเงินก็เปน 100 

ลานตอราย เพราะบางราย มี Trade วันนึง 200 ถึง 300 ลานบาท อาจไมไดบอย 500 ลาน Max 

ม้ัง ไมเคยเกิน  Trade ตอวัน ตอราย  Trade รายใหญ ๆ มาอยางมากมา 300 กวาลาน ก็เยอะ 

แลวแตประเภทของลูกคา  

ลูกคาสวนใหญเปน Long  Term  Investor เปน Research Oriented Base จากตัวการ

วิเคราะห Research ของเรา  ปจจัยมาจาก Fundamental ของประเทศดวย คือ Macro และ 

Micro ถาถาม หลัง ๆ Macro มันจะมีน้ําหนักมากเพราะวา ตลาดไทยเราเล็กลงไปเยอะ

คอนขางมาก จริง ๆ เมื่อ ตอน10 ปที่แลว  Market  Cap เราอาจจะเล็กกวาตอนนี้ แต เพราะตอน

นั้นไมมีเกาหลี ไมมีไตหวัน  อินเดียก็ยังไมเขามา  ตลาดบานเรา ตอนนั้น 7% – 8% อดีตของเราจะ

เปน Micro ผมลืมเลาไป ผูจัดการกองทุนของแตละประเทศจะเลือกประเทศที่จะลงทุนจากดัชนีตัว

หนึ่งที่เรียกวา MSCI ดัชนี MSCI ที่ตลาดทุนไทยมีสวนเกี่ยวของดวยคือ ดัชนี MSCI AC Far East 

Free Ex Japan ซ่ึงเปนดัชนีรวมของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกไกล แตไมรวมประเทศ

ญี่ปุน ประเทศที่อยูในดัชนีนี้มี 9 ประเทศไดแก เกาหลีใต  ฮองกง  ไตหวัน สิงคโปร  จีน  มาเลเซีย  

ไทย อินโดนีเซีย  และฟลิปปนส  ซ่ึงน้ําหนักของแตละประเทศที่ถูกคํานวณรวมอยูในดัชนีนี้ ก็จะ

ตางกันไปตามสูตรคํานวณที่ MSCI เปนคนคิดคน โดยน้ําหนักการลงทุนในแตละประเทศจะขึ้นอยู

กับการเปรียบเทียบมูลคารวมของหลักทรัพยในแตละตลาดเปนหลัก ความสําคัญของน้ําหนักของ

แตละประเทศก็จะมากโขอยู เพราะเวลาที่นักลงทุนตางประเทศนําเงินมาลงทุนในแถบประเทศ

บานเรา ก็จะกระจายการลงทุนไปตามประเทศตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเปนดัชนี และประเทศใดมี

น้ําหนักมาก ตลาดของประเทศนั้นก็จะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากผูจัดการกองทุน  

ผมขอกลับมาที่ภาพรวมของที่ผูจัดการกองทุนเคาดู เมื่อ 10 ปกอนดูที่ Micro ตัวหุน

มากกวา ที่นาสนใจ แตพอ 5 ปที่ผานมา หลังจากที่เกาหลีเติบโตมาก ไตหวัน จีน เขามา ตลาดทุน

ไทยโตนอยมาก  แถมมีหุนที่ถอนตัวออกจากตลาดไปเยอะ ทําให Weight  ของไทย เหลือนอยมาก 

ดัชนี MSCI ที่ผมเลาใหฟงเหลือแค 2 % ลดไป 5 % จากเดิม 7-8%   นอยมาก แนวโนมผมก็ยังคิด

ไมออกจะโตไปกวานี้ไดอยางไร เพราะถาชาวบานโตขึ้น เราก็เล็กลงไปอีกโดยอัตโนมัติ  นั่นคือสิ่งที่

เปนปญหา  Structure ของบานเรา ผมวาแลวแต ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยจะไปทําอยางไรกับ

มัน  ใหมันโตขึ้น นั่นคือมุมมองของนักลงทุนตางประเทศ หลังจากมันเหลือแค 2 % ก็เลยไม

จําเปนตองไปดู Micro มุมมองจากประสบการณการลงทุนของเคาก็เลยเปลี่ยนไป  นักลงทุนจาก
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การที่มองแค Micro ก็มองที่ Macro มากอน ถาเคาดู Macro แลว  80% ดี คอยมาดูหุนที่จะซื้อ  

พอหุนที่จะซื้อจริง 2% ไมตองซื้ออะไรมาก ดูหุนที่ติด Top 20  ไมตองไปดู  ถามองตลาดหุนจะขึ้น

ไอ 20 ตัว Weight หนัก ๆ ก็มีแนวที่จะขึ้นไปมากกวา  อันนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนไป หลัง ๆ ไปดู Macro 

มีอิทธิพลมากในตลาดเรา  การเมือง  ตัวเลขเศรษฐกิจ  ตลาดเราเลยผันผวนเพราะภาพใหญ ตอ

ใหภาพเล็กมาโฆษณาใหคอแหง  เขาก็บอกวาเล็กมาก ไมจําเปนตองมี  ในแงของเขา เปน 

Globalization Choice ในการลงทุนตั้งเยอะ ลงอะไรก็ได  ทําไมจะตองมาลงในหุนที่ถูกกวากันนิด

เดียว  สมมติวาเขาซื้อ เขาซื้อไดไมเยอะมาก เพราะ Size เล็ก ถามวาถาหุนขึ้นมา 40% ไมไดชวย

ให Perform ของเขาดีข้ึน เพราะเล็กมาก ๆ ต่ิงหนึ่งของเงินทั้งหมดของ port ของเขา เวนแตวา

ประเทศไทย อยางที่บอก ใหญเทา มาเลเซีย หรือจีน หรือ สิงคโปร  6% – 7% มันยังมีความ สําคัญ 

เขาจะลงลึกไปอีกไมใชแคถือหุนอะไรก็ได ตองถือหุนอะไรที่ดีดวย Case ที่ หลัง ๆ หุนมันแกวงแรง

มาก เงินเขาออกเร็ว เพราะโดย Structure ของตลาดเราไมไดจําเปนตองใหเขามาลงทุน และทิ้ง

เอาไว  กลับมาซื้อก็ยังทัน  คือมันยังทัน ไมดีใชไหมขายออก และออกแลวออกหมดเลยไมตองทิ้งไว ” 

 
6.1.3  พฤติกรรมการแหตามกันของผูลงทุนสถาบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแหตามกัน (Herding  Behavior) ของผูลงทุนสถาบัน ที่

เวลาถอนเงินลงทุนจากประเทศไหนก็จะถอนเงินตามกัน เวลาเขาลงทุนในประเทศไหนก็จะเขา

ลงทุนตามกัน ไววา   “ เปนอยางนั้น หุนหลัง ๆ แกวงมาก   คนลงทุนที่เปนฝรั่ง ระยะเวลาการถือ

ครองหุนจะสั้นลง ซ่ึงเราตองยอมรับวาเปนเรื่องธรรมชาตินะ  เขาเปนนักลงทุน และเขาก็มี Choice 

คนที่จะไมมี Choice คือ กองทุนในประเทศ  อยางไรเราตองลงทุนในประเทศ   อันนี้มองคนละ

มุมมอง ในประเทศเราก็ตองบอกวาของเราดี  เพราะเราไมมี Choice ไปลงทุนกับชาวบาน เราเอา

ชาวบานมาเปรียบเทียบเผลอ ๆ ของชาวบานดีกวาของเราจริง ๆ  ตลาดมี FIF เยอะ เพราะ ก.ล.ต. 

อนุมัติ  คงเห็นแลววา มันจําเปนตองใหเขา Diversifies Port ไมงั้นกระจุกอยูตรงนี้ สินคาเราไมได

โตขึ้น หุนเรา 4 ป ไมไดไปไหนเลยนะดัชนี ถาลงทุนไดเฉพาะในบานเราไมตองทําอะไร ซ้ือและถือ

ไว 4 ปไมได Return ตาย เลย ” 

ในความเห็นผมทุกคนอยากใหฝรั่งมาลง แตเรามีอะไร Offer เขา อยางที่บอกปญหาไมได

บอกวาเขาไมอยากลงทุน แตถาเขาจะมาลงทุน หุนที่จะซื้อไดมีดี ๆ ไมกี่ตัว ไอที่ดีก็แพง ไมรูจะซื้อ

อยางไร  และตลาดหุนเราก็เล็กลงเรื่อยๆ กลายเปนตัวเราตองแกปญหาที่ตัวเรากอน ไมใชเขาไม

อยากซื้อ ทําไมถึงอยากไปเวียดนาม เพราะเวียดนามตลาดเล็กกวาเราตั้งเยอะ เรามีตลาดใหญกวาแต 

Macro ไมดี อยาลืมเวียดนามไมมีปญหา Macro ตอนนี้ Macro กําลังบูม ความเสี่ยงนอย รัฐบาล 

Support มากเลย เอาเงินเขามาเลย   ถางั้นทุกคนก็ Happy ที่จะแหกันนําเงินไปลงทุน 



 
 

375 

6.1.4  มุมมองในฐานะอดีตผูจัดการกองทุนและผูดูแลสถาบันตางประเทศตอ
ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อขายหุน 

ในฐานะอดีตผูจัดการกองทุนที่อยูในธุรกิจนี้มาเกือบ 10 ป และปจจุบันยังดํารงตําแหนง 

ผูอํานวยการฝายขาย สถาบันตางประเทศ ซ่ึงตองติดตอโดยตรงกับผูจัดการกองทุนของสถาบัน

ตางประเทศ เกี่ยวกับปจจัยที่ผูจัดการกองทุนใชเวลาตัดสินใจซื้อขายหุน“  ใชประสบการณครับ  

ผูจัดการกองทุนตองเปนคนที่ตองกลาตัดสินใจ การมอง พอเริ่มเปน  เริ่มมี Style ของตนเอง ขโมย

ชาวบานเขามาบาง  ดู Style ที่เหมาะสมกับเรา ใชแลว Work ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจหลัก ๆ 

เปนเรื่องของการวิเคราะห  ก็กลับมาที่พื้นฐานอยูดี  การมองไปขางหนา ไมใชมองแควันนี้ เราตอง

มองไปขางหนา คิดวาโอกาสที่จะเกิดดีเปนอยางไร  ไมดีเปนอยางไร ตองวิเคราะห Weight  มัน

ออกมา ในที่สุดนาจะใช ในสิ่งที่เราคิด เราก็จะลงทุน ประสบการณที่ผมพูดถึงก็คือการวิเคราะห

ตองอาศัยประสบการณ  ถาเราไมเกงพอ  โดนบริษัทหลอกบางก็มี  อาศัยประสบการณ พอเริ่ม

แมน เริ่มสามารถเห็นไดลึกขึ้น ชวยใหการตัดสินใจเราถูกตองมากขึ้น  ถาใหผมสรุป Fundamental  

มากอน ข้ึนอยูกับสไตล  Fundamental   Risk เลย ดูที่ตัวหลัก ๆ ดูภาพใหญกอน ถา  Macro ดี ก็ 

OK ถาถามผมวา Macro ดูอะไรบาง หลักๆ ก็จะดูที่ Policy ของรัฐบาล Physical ก็ได  หลัก ๆ ก็ดู  

GDP ของประเทศ ดูหยาบ ๆ มองทิศทางดอกเบี้ย เงินเฟอ Fund Flow สภาพคลองของแตละสวน 

ของแตละทวีป Fund  Flow โดยรวม ๆ ดูอเมริกาเปนหลัก  เพราะอเมริกาเปนพี่ใหญ มีผลกระทบ

ตอทุกประเทศ อาจชวยลดงานไปไดเยอะ  ดูวาอเมริกาเปนแบบนี้ เอเชีย โดนกระทบอยางไร จีน

หลัก ๆ  ประกอบ  เราดูชวยในการตัดสินในการซื้อหุนของเมืองไทยได แตไมไดบอกวาจะเกงขนาด

นั้น  จะชวยในเรื่องของ Timing มากกวา หุนตัวนี้นาซื้อ แตจําเปนตองซื้อวันนี้ไหม หากเหตุการณ

รอบ ๆ ขาง ยังไมนิ่ง  ยังเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมา  ถาเราคิดวาอยางมากก็ลงไมเทาไหรเราก็ซ้ือ แต

เราคิดวายังไมนิ่ง มีโอกาสที่จะนั่น เราก็จะรอ บางทีหุนอาจจะถูก แตอาจจะถูกกวานี้ก็ได  Timing 

เขามามีสวนเกี่ยวของในเรื่องการตัดสินใจลงทุนเยอะมาก  สมัยเมื่อ 10 ปที่แลว  เราไม Concern 

เรื่อง Timing  เราเลือกหุนถูกก็ข้ึนมาเอง  ตอนนั้นตลาดคอนขางปด ก็มาไดเอง Fund Flow หลัง ๆ 

บอกไดเลยวา 4 – 5 ปที่ผานมา คุณมองอยางนั้นไมไดตองดู Timing   สําคัญในการซื้อหุน ถาคุณ

เขาผิด ซ้ือถูก OK คุณอาจจะมีกําไร แตอาจรอ 3 ปขางหนา  แต Timing  คุณถูก เผลอ ๆ ภายใน 6 

เดือน คุณไดกําไรแลว แตหลัง ๆ ที่จําเปนมากคือดูเฉพาะ Macro  Factor ของประเทศเราเอง  

เพราะเราตองดูท้ังภูมิภาค รวมถึง ทั่วโลก  เนื่องจากตลาดเรา Open ไมไดปดเหมือนเมื่อกอน เรา

ตอง Adapt ตัวเรา  ที่จะศึกษาทําความรู  เอะเราดูดีแลวในประเทศเรา เราก็ตองดูชาวบานเขาดวย

วาเกิดอะไรขึ้น เพราะเงินเราไหลเขาไหลออกเสรี Fund Manager ตอนนี้ รุนหลัง ๆ จะเครียดจะ

ยาก กวารุนแรก ๆ อยางที่บอก เลือกหุนถูกแต timing ผิดก็ขาดทุนนะ”  
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6.1.5  ราคาหุนสําคัญหรือไม? 

ในการตัดสินใจซื้อหุนผูลงทุนตางประเทศใหความสําคัญกับราคาหุนหรือไม “ ราคาหุนจะ

เริ่มดูมากขึ้นในสวนหลัง ๆ  อยางที่บอก  นักลงทุนตางชาติเคาจะดู Macro เปนหลัก  แลวก็ดู 

Timing ดู Fund Flow ดู Macro ใชได Fund Flow จะไหลมา พอ Fund Flow ไหลมาคอยมาดูตัว

หุนวา ดีไหม เห็นเลยวาเกี่ยวของคอนขางมาก  สมัยกอนเชื่อวา Liquidity วันนี้ไมมี  เดี๋ยวหุนดี ซ้ือ 

 ๆไปก็ดีเอง แตชวงหลังตลาดเราไมได Growth อยางนั้น เคาจะไมซ้ือหุนที่เล็กไป  หรือไมมีความ

เชื่อเลยวาหุนที่ Small  Cap ถาหุนดีจริง และมันจะโต  เหมือนกับวาเล็กเกินไปจะตองถือนานแค

ไหนละ  ถือนานเขาตองมีคนมีคนเขามาซื้อตอเรื่อย ๆ ถึงจะโต ถึงจะเพิ่มศักยภาพ ไมซ้ือดีกวา ” 

 
6.1.6  นักลงทุนตางประเทศสนใจบรรษัทภิบาลของบริษัทที่ลงทุนหรือไม? 

ประเด็นเรื่องบรรษัทภิบาลที่กําลังอยูในความสนใจวา “ แนนอนดู  แตวาลูกคามีบาง

ประเภทที่เปน Momentum Play พวกนี้จะเลนคอนขางสั้น ซ้ือขาย ภายในเดือนหรือ 2 ถึง 3 เดือน  

Corporate Government เลยไมไดเปน Issue หลักที่จะใหความสนใจ เพราะเขาไมไดกะลงทุน

ยาว   เลยไม Care Corporate Government หรอก  ดูเฉพาะ หุนตัวนี้มี Story อยางไร มี Event  

อะไร  ที่จะ Drive ดูราคาหุน  2 อาทิตย 3 อาทิตย ดูแคนั้น แตถาหากลูกคาลงทุนยาวหนอย บาง

คนถามเลย CG ของบริษัทเปนอยางไร  ถาเคยมีประวัติบางเขาจะไมเอาเลย ถามีประวัติไมดี   เขา

จะ skip ไปเลย คําวา  CG กับชื่อเสียงบริษัท ผมวามันมาดวยกัน ตัว CG ดูตัว Management ถา

ทําดีบริษัทไดดี ดวย ถา Management ทําไมดี บริษัทก็ทําไมดีดวย  ยก Management ไปทั้งกระบิ   

ถา Management ดูที่ช่ือเสียง กับบริษัทดี  บริษัทนี้ออกไปปุบ เชื่อวาดี และเอาคนใหมเขามา 

บริษัทนั้นก็มีโอกาสฟนตัว ปจจัยคุณภาพที่เขาดู CG ของบริษัท มี Management vision  เดี๋ยวนี้  

สังเกตวาใหความสําคัญของ Vision ของ Management คอนขางมากสําคัญมาก  Management 

รุนที่นั่งเฉย ๆ ทํามาดี ไมคิดอะไรมากมาย ไอแบบนี้อันตราย เพราะไมมีใครมานั่งเฉย ๆ และไป

เรื่อย ๆ ของมัน ตองคิดวาจะทําอะไรใหดีข้ึน หรือปองกัน อันนั้นก็สําคัญ เขาดูจาก Management 

นักลงทุนที่ลงทุนยาว เขาจะ Company Visit ไมได Analysis อยางเดียว ถาเขาอยากดูบริษัท เราก็

นัดให เขา Feel เอง  รูวา Management  หรือมี Vision จริง ๆ เราจะรูสึก Strategic Planning เปน

อยางไร  มีความเปนไปไดไหม ซ่ึงรวมถึง Financing  Plan ดวย ทุกอยางจะรวมอยูในนั้นวิเคราะห 

สุดทายฟงดูแลว Make  Sense มีความเปนไปไดสูง ถาลงทุนและประสบความสําเร็จ และหุนก็

นาจะถูก ก็นาจะซื้อกัน ” 
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6.1.7  ขอมูลขาวสารที่ผูลงทุนตางชาติติดตาม 

ปจจัยในการตัดสินใจลงทุนที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือขอมูลขาวสาร “ลูกคาสถาบันจะตอง

ฟงขอมูลทุกอยาง เชน Bloomberg ดูจากทุก Source  CNN ถาเปนขอมูลจากบริษัทหลักทรัพย 

เวลาดูไมใชบริษัทเดียว ตองใชอยางต่ํา 5 บริษัทก็ดี  ไดดูวาทําไมรายนี้เห็นไมเหมือนกับชาวบาน

เขา” 

 
6.1.8  ผูลงทุนตางประเทศเลนหุนปนหรือปนหุนหรือไม 

คําถามนี้ผูดูแลผูลงทุนสถาบันตางประเทศบอกวาตอบแทนไมได “ ปนไมปน ผมตอบแทน

ไมไดนะ  Hedge  Fund บางที่อาจมี  แตของผมไมมีลูกคา Hedge  Fund  ของ ผมสวนใหญจะ

เปน Fundamental  หาหุนที่มันมี  Fundamental  Story หุนพวก ....(หุนเก็งกําไร)ไมเลนเลย 

อาจจะเกินไป ไมใช   ลูกคาเหมือนจะเปน Story  Stock มากกวา Stock ที่มี Story   ในการขึ้น

หรือไมข้ึน Stock ที่มี Story หมายถึง หุนที่มี Event มี Positive อะไรพวกนี้  มีแนวโนมใหเห็น

เหตุการณที่ยังไมเกิด และใครจะสามารถคิดไดวาเหตุการณนี้จะเกิดหรือสามารถเอาไป Link มา

ได บางคนก็ฉลาด มีขาววา 2 เดือนหนา จะทํา มานั่งดูเหตุการณนี้ไปกระทบบริษัทอะไรบาง ก็ดึง

มา Link ได และ Match ไดสามารถขายได ถาลูกคาเชื่อ แตไมไดไปหลอกเขานะ  แตตองมี 

fundamental จากการวิเคราะห ทําไม เหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน 2 เดือนหนา จะมีผลบวกกับบริษัท

นี้  ณ วันนี้ เราตองมีพื้นฐานใหเขากอน  ณ ระดับหนึ่ง ลักษณะนี้ Corporate  Government แทบ

จะไมจําเปน เพราะเขาไมไดลงทุนยาว” 

 
6.1.9  มุมมองตอตลาดหุนไทยในปจจุบัน 

มุมมองตอตลาดหุนไทยในปจจุบันที่นาสนใจและเปนประโยชนในการพัฒนาตลาดทุน 

ดังนี้ “ ในความเห็นผม ตลาดทุนไทยเล็กมาก นักลงทุนไทยก็เล็กมาก  ที่ผานมาก็ไมไดโตเลย นัก

ลงทุนระยะยาว อยาง กบข. ยังไมลงทุนในตลาดหุนไทยเพิ่มเลย ตลาดไทย ไดเงินเพิ่มทุกปนะ 

เพราะเงินเขาอยูแลวไมตองไประดมใหวุนวายเลย ยังหนีไปลงทุนตางประเทศเลย  ขอวงเงิน

ตางประเทศ เปนปญหาของตลาดทุนไทย”  สําหรับคําถามที่วา เราไปพึ่งตางชาติมากไปหรือเปลา 

เราละทิ้งนักลงทุนของไทยไปหรือไม  ทําใหคนที่จะมาคานกัน นอยลง วันที่ตางชาติทิ้งไป ตลาดทุน

ไทยจะทําอยางไร คุณสุวรรณใหมุมมองวา “ผมวา จริงจริงแลว Fund Manager ก็อยากลงทุนบาน

เรา แตผลสุดทาย มันไมมี Product ใหม เกิดขึ้น หุนใหม ๆ นอยมาก  มีก็เล็ก ไมมีอะไร ซ่ึงมันดูแยนะ  

2–3 ป ที่แลวตลาดเรามันหายไป   ผมอยากใชคําวาตลาดบานเรา Loosing Charm  อุตสาหกรรม

นี้  ถาโบรกเกอรเปนไปเรื่อย ๆ นะ และอีกไมนานจะเปดเสรีคาคอม นึกภาพไมออกเลย โบรกเกอร
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ก็เยอะ  Volume ก็ไมได  Local อยูดวยกันเองไมไดอยูแลว  ทุกวันนี้ตองมีฝรั่งเขามาชวย ถึงจะมี 

Volume แตถาตลาดบานเรายังเล็กอยู Macro ก็ไมดี มันก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตางชาติหนีไป

ลงทุนในประเทศอื่น”    

 

6.1.10  มาตรการของทางการกับการลงทุน 

มาตรการในอดีตที่เกี่ยวของกับการลงทุน “ ตอนที่มีการกําหนดมาตรการ 30%  สมมติวา

เขาไมปลด อันนั้นจะเรื่องใหญมาก ๆ เพราะ คงไมมีใคร  คงขายอยางเดียวเลย เพราะไมรูวาจะเอา

เงินมาทิ้งอีกนานเทาไหร   แตพอเขาปลดทันที ผลกระทบก็นอยไปเยอะ จะมีปญหา Property 

Fund เฉพาะกลุม  อยางไรก็ดี ในความเห็นผมนโยบายนี้ไมมีเลยจะดีกวา เขาใจวาเขาคงจะหวังดี 

แต Approach อาจจะผิดในความรูสึก ถาใหผมมองในภาพรวม แนนอน  Regulatory  Risk เปน

เรื่องใหญ ๆ มาก ๆ  ใน 2 – 3 ปที่ผานมา  ในสมัยกอนไมเคยมี เรื่องพวกนี้ เพราะเราไมคอยเปล่ียน

กฎหมายบอยขนาดนั้น ฝรั่งจึงไมไดหวง ไมไดมอง  การเมืองก็ไมคอยมีปญหา เลือกตั้งใหม ยุบ

สภา  เขาก็ไมคอยแคร ตราบใดที่ภาพของกฎหมาย กฎระเบียบไมเปลี่ยน ทุกคนมาใหมก็ทําตาม

กฎเดิม ก็ OK แตที่ผานมามันเปลี่ยนไป force รัฐบาลโนน แกกฎหมาย รัฐบาลทหารแกกฎหมาย  

ไอส่ิงที่นักลงทุนตางชาติเขาเคยคิดวา Stable ก็ไม Stable มันเปลี่ยนทุกขณะ มันมีผลมากในชวง 

3 – 4 ปที่ผานมา เพราะตัว Physical ไมนิ่ง ซ่ึงเปนผลตอมาทุกวันนี้ เมื่อเกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนตัว 

president ขององคกรนี้  ทุกคนมองวาการเมืองเขามาวุนวาย เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปลา มีความ

เสี่ยงสูงขึ้น เคาก็เลยไมไดลงทุนกับเรามากเหมือนกอน หรือพอมีเหตุการณอะไรนิดนึงเคาก็ถอน

เงินกลับไปเลย ไปลงตลาดใกลบานเราปลอดภัยกวา ” 

ถาใหเปรียบเทียบมุมมองของผูลงทุนตางชาติกับรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใน

อดีตคุณสุวรรณใหความเห็นวา “ จริง ๆ แลวทุกคนสวนใหญจะชอบทักษิณ  มองนักลงทุน

ตางประเทศจะ Happy มากเพราะทักษิณอยูตลาดหุนดี  ธุรกิจไปไดดี คอรัปชั่นเขาไมแคร   ๆ 

ไมใชเรื่องของเขา  เปนเรื่องของบานเรา เขาไมมองดวยซ้ําไป  แตบานเรา เย เย  เห็นวามันกระทบ

เราโดยตรง  แตบางอยางอาจมากเกินไป เราก็ตอบยาก ข้ึนอยูวาเรามองกันอยางไร ผลสุดทาย

ตองมองวาทุกประเทศก็มีคอรัปชั่น  ใหอยูในระดับที่ดูไมนาเกลียด การใหตองมากกวาการ Take  

อะไรอยางนั้น   โดยสวนตัวตองรับไดทุกประเทศเหมือนกันหมด ใหมาก ๆ และการที่เขาเอาไปก็ 

Fair  ในความรูสึกนะ  ฝรั่งชอบรัฐบาลทักษิณมาก ในสถานการณเชนนี้เขาคอนขาง Happy ตลาด

หุนถึงขึ้นกลับมาในชวงที่เขาเปนรัฐบาล  แตประเด็นคือ ทหาร หรือคนที่ปฏิวัติ Happy หรือเปลา 

ยอมไหม  คนก็ Concern อยู ตอง Convince กันนานมาก เลือกตั้งเสร็จ 2 เดือนก็แลว ตั้งรัฐบาล

ไมเสร็จ มีอะไรรึเปลา  ตองใชความอุตสาหะ ในการที่บอกวาเราคิดวาทหารคงไมกลาแลวละ 
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ยกเวนรัฐบาลนี้ไปเหยียบเทาเคาอีก  ตางคนตางอยู ขีดเสน ตางคนตางอยู ก็ไมอะไร ก็ไป 

Convince กัน” 

เมื่อถามถึงผลกระทบของการทําปฏิวัติรัฐประหารในชวงรัฐบาลทักษิณ“ ตอนรัฐบาลทหาร

เขามา เขา ถอนออกไปเยอะ แตคงไมหมด ลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาเอเชีย  ลูกคาเอเชียจะ

คุนเคยกับวัฒนธรรมของเอเชียดวยกันเองมาก  อธิบายไดไมยากเทากับยุโรป หรือ US   ซ่ึงจะไม

คอยเขาใจรัฐบาลทหาร จะรับไมไดเลยนะ เทาที่บอกตลาดเล็กมากขนาดนี้ ทําไมตองเอาเงินมา

เสี่ยง  เสี่ยงกับสิ่งที่เขาไมเขาใจ เอาเงินออกไปและเขารูจักดีพอดีกวา  แตนักลงทุนเอเชียจะมี

บางสวนที่ออกไปจนหมดก็มี  แตหมายความวาจะมีบางสวนที่กลาจะซื้อๆ ขายๆ บาง ตอนชวง

ประกาศภาวะฉุกเฉินก็เหมือนกัน คํานี้มันรายแรงในความรูสึกเคาเคาก็ถอน” 

 

6.2  ขอเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดทุน 
 

คําถามสุดทายสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกในครั้งนี้ หากทานมีอํานาจในการกําหนด

นโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดทุน คุณสุวรรณจะกําหนดนโยบายอยางไรเพื่อเรียกความ

เชื่อมั่นจากนักลงทุนตางชาติ หรือจะทําอยางไรใหตลาดทุนไทยพนสภาพจากคําวา “  Loosing 

Charm” “ ในความเห็นผมนโยบายตองเริ่มจากทําอยางไรใหคนมาซื้อตลาดไทย  ตองเอาหุนของ

ชาวบานมา List ที่บานเรา หรือเปลา เพื่อใหเรามี Product   Product ปจจุบันเราหาไมมี อยางที่

ผมวา Product ที่มีมันนอย ที่มีอยูของดีดี ราคามันก็แพงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นในแถบเอเชีย

ดวยกัน ทางแกเอาของชาวบาน แตใหมา Trade ในบานเรา หาสินคาใหมๆ ผมยอนมาที่ตัว 

Product  บริษัทเราเองก็ไมคอยแข็งแรงซะสวนใหญ พึ่งพาชาวบานก็เยอะ ทั้งสงออก นโยบาย

รัฐบาลก็ไมเอื้อ เคยมีคนคิดทําไมไมลดภาษีไปเลย  แตก็กลัวเรื่องขาดทุนอีก  ก็ยอมรับวาคิดไม

ออก ไมไดเกงขนาด แตพอรูวามันมีปญหานะ  นโยบายสําคัญคือทําอยางไรใหตลาดเรามีเสนห

ข้ึนมาเหมือนเดิม  แนนอนหากหาของดี ๆ มาขาย ๆ เยอะ มันก็มีเสนห  มันอยูตรงไหน บานเรามี

ไหม เสนหของเราอยูที่ Product ภาพรวมตองสําคัญ รัฐบาลตอง Stable กฎระเบียบตองใหมัน

ชัดเจนอยางเหมือน ปตท.  List ไป 5 ป 6 ป ก็กลับมามีเรื่องอีก รัฐวิสาหกิจนาจะเขาตลาดเพิ่ม 

Product ก็ทําไมไดก็แย 

ถาถามผมวากฎระเบียบของ ก.ล.ต. ตลาด ปจจุบันเยอะไปมั๊ยเปนอุปสรรคหรือเปลาผม

วาประเทศอื่นก็ไมดอยกวาเรานะ ในการ Listed แตกฎระเบียบนี้มันจะ Apply For All นอกตลาดก็

เขมงวดเหมือนกัน บังเอิญนอกตลาดมีคนอยากลูบคมเยอะ จนกวายูจะมาบีบจนเขาระบบที่

ถูกตอง 
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 ผมยอนกลับไปที่ Product อีกครั้ง ทําอยางไรจึงจะมี Product มากขึ้น ทําอยางไรให

บริษัทดี ขนาดใหญ เขามาอยูในตลาด MK สุกี้   FUJI ถามเขาจะเขาไหม ถาพวกนี้เขาเนี่ย คือ 

Product ที่ดี มีอนาคตเห็นชัดเลย แตเขาไมเขา หรือบริษัท โตโยตา ก็ไมเขา เปนบริษัทกําไรดี 

ศักยภาพดี เขามาแลวขายหมดแนนอนสุวรรณ บริษัทบานเราขอเสียอยางหนึ่ง คือ   เรามีทอง มี

น้ํามันดิบ บนดินซึ่งถูกมากเลย จริง ๆ ประเทศเราตองชื่นชมในหลวงสายตาทานกวางไกลมากเลย 

โลกจะขาดแคลน  เราควรจะ Take Advantage ตรงนั้นได  แตเราไปทําอยางอื่น ถาจัด Structure 

ดี ๆ ราคาก็มีแตข้ึน เอามา Enjoy เอามา  List เทานั้นเอง  พอ Cycle ปุบ หุนก็ข้ึนเยอะไปหมด หา

หุนคุณภาพดีดีเขามาผมวาดีกวาถาเปรียบเทียบกับสินคาใหมของบานเรา ตลาดอนุพันธ ที่ผมวา

มันแปลกลูกคาผมไมเคยมีลูกคาคนใดถามเลยนะ แปลกมากเลยนะ  ผมก็บอกเคานะวาเรามี

ตลาดอนุพันธแลว แตเขาไมสน เพราะ Product ที่เรามีไมแตกตางจากประเทศอื่น เพราะเขามี

เหมือนกันประเทศอ่ืน Potential ในการ Make Profit  มันงายกวา แตบานเราอาจทําได 10%  บาน

เขาอาจทําได 20 % Product เหมือนกัน ทําใหตลาด Derivate ของเราไมโต  โตชา แตผมยอมรับ

วามีดีกวาไมดี แตหันมาหาหุนดีดีมาเขาตลาดเพิ่ม Product ดูแล Macro ใหดีนาจะสรางเสนหให

ตลาดทุนไทยมากกวา” 
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สัมภาษณเชิงลึก 

Senior Manager,Equity Sales 
บริษัทหลักทรัพยตางประเทศแหงหนึ่ง 

รับผิดชอบดูแลลูกคาสถาบันไทยและลูกคาสถาบันตางประเทศ  
 

7.1  ประวัติสวนตัว 
 

 ผูรับผิดชอบดูแลลูกคาสถาบันไทยและลูกคาสถาบันตางประเทศ สําเร็จการศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เริ่มงานในตําแหนง Local Fund ที่ 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธนาคารดอยซแบงก ปจจุบันดํารงตําแหนง Senior Manager  , 

Equity Sales บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง  

 

7.2  ภารกิจในปจจุบัน 
 

 ผูใหสัมภาษณเชิงลึกทานนี้ปจจุบันดํารงตําแหนงผูจัดการอาวุโสดานการตลาด 

รับผิดชอบดูแลทั้งลูกคาสถาบันในประเทศและสถาบันตางประเทศ โดยลูกคาสวนใหญมากกวา

รอยละ 50 เปนลูกคาสถาบันตางประเทศ โดยมีลูกคารายใหญ ไดแก Fidelity  Fund และ 

Shoulder Fund บริษัทหลักทรัพย แหลงนี้มีลักษณะเปน Full Branch ไดรับใบอนุญาตทุกประเภท

ทั้งในสวนของใบอนุญาตเปนการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย  การเปนที่

ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย ลูกคาของบริษัทจะเปดบัญชีที่สิงคโปร สงคําสั่งซื้อ

ขายที่สิงคโปร เปนแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่อยูในไทยทุกบริษัทที่จะสง

คําสั่งซื้อขายในลักษณะนี้เพื่อประโยชนในดานภาษี สวนลูกคาสถาบันไทยรับผิดชอบบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนหลายแหง (ไมขอระบุนาม) 

 ในการทํางานจะเริ่มทํางานตั้งแต 6.00 น. เลิกงาน 18.00 น. ภารกิจในแตละวันจะเริ่ม

จาก “เชาเริ่มมาประชุม Morning Call 6.00 น.กับฮองกง สรุปภาพรวมประเทศแลวก็มีสรุปราย

ประเทศ พอ 6.40 น.ก็มี Asean  Meeting ดูวา Regional  Sale ถามอะไรกัน ขอมูลอานหมดทั้ง

ไทยทั้งตางประทศ แลวก็เริ่มคุยกับลูกคาตางประเทศ สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมใหฟงฝรั่งไมมี

เวลาอาน Research ไทย Asia Ex Japan เวลาสรุปใหฝรั่งก็จะบอกเลาเฉพาะเรื่องสําคัญ คิดวา
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ลูกคาควร trade อะไร เราก็ขาย Research ของเราใหเขาใชตัดสินใจ เวลาฝรั่งถามจะถามลึกลงไป

ถึงตัวดัชนีอางอิงราคาน้ํามันวาเปลี่ยนแปลอยางไร รวมถึง Valuation ของหุน” 

ในสวนของผูลงทุนสถาบันไทยจะเริ่มงานเวลา 8.15 น. เริ่มจากสรุป Movement ตลาดให

ลูกคาไทยฟง เลาเรื่อง Flow ฝรั่งทําอะไร ภาพรวม กลยุทธของ Global   ตอนนี้จะ Over  Weight 

อะไร Under Weight อะไร สถาบันก็ชอบจะถามเรื่อง Flow บาง แตเราก็ตองรักษาความลับวาฝรั่ง

ซ้ืออะไร คุยใหฟงในภาพรวม”  

 

7.3  วัตถุประสงคและลักษณะในการลงทุนของผูลงทุนตางประเทศและผูลงทุน
สถาบันไทย 

 

ผูลงทุนสถาบันไทยและผูลงทุนตางประเทศแตกตางกันในเรื่องของ Mentality ในการคิด

วัตถุประสงคในการลงทุน “ในการคิด Mutual  Fund ไทยตอง Meet  Index ทุกวัน ตอง Out 

Perform ในขณะที่สถาบันตางประเทศจะยอมที่จะรับ Volatility 12 เดือนแลว Beat Market  โดย

ไมสนใจเวลาขอใหมี Absolute  Return บางกองทุนใหญใหญถือ 5 ปก็มี ลูกคาฝรั่งจะมีวินัยกับ

การลงทุน เชนซื้อบานปูต้ังแต 100 บาท พอขึ้นก็ Trim บางขั้นต่ําที่ซ้ือขายกระจายโบรก ซ้ือ

ประมาณ 1 ลานเหรียญ”  

ฝรั่งสวนใหญถือ 3 เดือนขึ้นไป แตกองทุนไทยไมไดมี Order Local Fund ทุกวัน สถาบัน

ไทยของที่นี่มีประมาณ 15% ลูกคาสิงคโปรกับฮองกงเยอะมาก การแขงขันของโบรกเกอรฝรั่งสูง

มาก อยูที่วาใครจําให Value มากกวา  ถาถามวาผูลงทุนสถาบันไทยถือยาว ก็ตองบอกวาเคาก็

ตองมี Trim บางเพราะลูกคาตองมีการถอนกอง ลูกคากองทุนไทยตกใจงาย ติดลบนิดนึงก็ถอน

กอง” ลูกคาสถาบันที่ดีก็มี กบข. แต กบข. ตอนนี้ Trade นอยมากเมื่อเทียบกับเมื่อกอนหลังจากมี

ปญหา  กบข. เปนกองทุนไทยที่ทําการบานมากมีสอบถามขอมูลอยางละเอียดโดยตลอด ถาถาม

วา กบข.ปนหุนหรือเปลา มันเปนไปไมไดเพราะมี Investment Committee ดูแล” 

“ฝรั่งเวลาเงินเขาเคาลง ASIA EX JAPAN เคาแบงเขาจีนก็ไดเขาเปน 10 ตลาดก็ได บางที่

ก็ซ้ือไมตํ่ากวา 3 เดือน ฝรั่งเปนนักลงทุนที่มีวินัยสูง เวลาซื้อจะถือยาว มี Trim บาง บางรายถือหุน

บานปูต้ังแตรอยกวาบาท ลูกคาตางประเทศจะสั่งซื้อขั้นต่ํา  2 ลานเหรียญ กองทุนกองหนึ่งจะอยูที่

ประมาณ 300 ลานเหรียญ ถาสงนอยกวานี้ก็จะไมไดอะไร ฝรั่งถือยาวจริง แตถาเจอปญหาจะเนน 

liquid เขาเร็วออกเร็วเชนชวง 30% เห็นวาฝรั่งจะทยอยออกจนหมด ไปเขาตลาดอื่น” 

เมื่อถามถึงเงื่อนไขในการเขาซื้อหุนของสถาบันตางประเทศและสถาบันไทย “เวลาซื้อจะ

ซ้ือตาม MSCI Asia Ex Japan ซ่ึงมีการประกาศ Rebalance ทุก 6 เดือน โดย Morgan Stanly  
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เปนคนทํา ในดัชนี MSCI จะมีหุนไทยอยูประมาณ 30 กวาตัว มีการ Weighting น้ําหนักเชน ปตท.

12% อาจซื้อหมด MSCI ก็ได (หุนที่อยูใน MSCI สวนใหญจะอยูในหมวดธนาคาร พลังงาน  สินคา

อุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพยเคยมี L&H ตอนนี้ถูกถอนไปแลว CPALL เขามาแทน) สวนกองทุน

ไทยใช SET 50 INDEX” 

มุมมองของลูกคาตางประเทศตอตลาดหุนไทยวา “ตางชาติจะมองตลาดเราเหมือนหุนตัว

เดียว ปญหาของเราตอนนี้คือสัดสวนของผูลงทุนตางประเทศ ณ ปจจุบันนี้ดัชนี MSCI ลดลง  

ปจจุบันแค 1.5  ในขณะที่จีนอยูที่ 15 ถาเทียบเมื่อ 6 ปกอน จํานวนลูกคาตางประเทศลดลง ตอนป 

2549 ยุคทักษิณตางชาติรูจักเราหมด Hedge Fund ที่ไหนก็วิ่งมาประเทศเรา ถาเรามองสัดสวน

นักลงทุนตางประเทศชวงที่ Peak จะอยูที่ 35% เฉลี่ยที่ผานมาจะอยูที่ประมาณ 25% ปจจุบัน

เหลือแค 15% ปญหาของเราตรงนี้คือทําอยางไรใหกลับมา ประเทศไทย ไม Variety Product นอย

เขามาก็ตองซื้อ ปตท. 25% แลวการที่คนของรัฐบาลออกมาใหขาวก็เปนประเด็นสําคัญที่

หนวยงานภาครัฐตองคํานึงถึงดวย ตองดูแล” 

 

7.4  ปจจัยที่ผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจลงทุน 
 

 เมื่อถามถึงปจจัยที่ผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจลงทุน ทานเลาใหฟงวาในการ

รับผิดชอบดูแลลูกคาของเจาหนาที่การตลาดแตละรายจะแบงความรับผิดชอบเปนกลุมของ

หลักทรัพย “ รับผิดชอบหุนกลุมพลังงานและธนาคารพาณิชย เวลาฝรั่งถาม จะถามละเอียด ทั้ง

ขอมูลบริษัท Valuation ถาม Ratio ทุกอยาง แมกระทั่ง Free Cash Flow Yield  Reserve กี่ %

ของ Growth คุยกับฝรั่งตองละเอียดลงลึกไปถึง Valuation สถาบันไทยถามแความันจะ Turn ได

จริงหรือ ที่ผานมาฝรั่งเนนเรื่อง Politic หนักสุด มอง Politic ภาพใหญ แลวถึงลงภาพเล็ก ที่ผานมา

ถูกตลอด มาพลาดคราวที่แลวที่ถอนออกตอนเผาเมือง พลาดไป เพราะเขาใจผิด ทั้งที่ GDP เรา 

Growth สูงสุด สุดทายก็ตองกลับมา” 

“เวลาฝรั่งเลือกบริษัท ดู CG   ดวย บางบริษัทก็ดูที่ CG อยางเดียว เราก็บอกเคาไปเรื่อง

บริหารเชื่อถือได Track Record ดี ไมเคย Screw Up  ชอบบานปู สยามซีเมนส ปตท. เวลาบานปู

ลงไมใชฝรั่งขาย ที่เห็นขายก็ Trim พื้นฐานดีมาก บริหารดี เกง ปตท. Regulatory Risk สูง ฝรั่งกลัว 

เชน เวลาไป Road Show ถามวา LPG เมื่อไร Float เมืองไทยโชคดี Corporate ไทย Earning ดี

มาก มี Growth ตลอด”  

 “ฝรั่งไมคอยดูปจจัยเทคนิค Trading จะดู  แตพวกนี้ขนาดไมใหญ เวลาเขาจะเขามาชวงมี 

Momentum ชวงตนเดือน พฤษภาคม (2553) ก็เปนชวงหนึ่งที่เขามา ชวงที่เงียบเงียบจะไมเขามา 

คนที่ดูปจจัยทางเทคนิคจะเปน Retail” 
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7.5  การลงทุนของสถาบันในชวงวิกฤติ  
 

ในการสัมภาษณทานนี้เปนการสัมภาษณเพิ่มเติมในชวงหลังการทําวิจัยเชิงปริมาณหรือ

ชวงหลังวิกฤติทางการเมือง โดยทําการสัมภาษณทานในเดือนสิงหาคม 2553 เนื่องจากประสงค

จะรับทราบขอมูลพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งในชวง

กอนและหลังการเกิดวิกฤตการณทางการเมือง เพื่อเปนขอมูลประกอบในการอธิบายผลการศึกษา

ใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยทานผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลตามลําดับเหตุการณวาในการชุมนุมใน

ชวงแรกกอนวันที่จะมีการเผาเซ็นทรัลเวิลด สถาบันตางประเทศ สถาบันไทย มีการเขาซื้อหุนของ

ไทยอยางตอเนื่อง โดยคํานึ่งถึงปจจัยพื้นฐานของประเทศหรือปจจัยมหภาคมากกวาปจจัยทาง

การเมือง ” ชวงวิกฤตฝรั่งไมสนใจ จนมีการเผาเมือง (เผาเซ็นทรัลเวิลด สยาม) ฝรั่งขายแตสุดทาย

ก็ตองกลับมา เพราะ ตอนเมษายนที่ยิงกันฝรั่งไมสนใจแตหลังเผาเมืองฝรั่งตกใจออกไปหมด ทั้งที่

เศรษฐกิจของไทยไมกระทบ แตปรากฏวาดัชนีไมตก ฝรั่งก็เลยกลับมา เพราะถาเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นแลวหลัง  Adjusted Currency แลวตลาดเราดีที่สุด ตอนนี้ที่ตลาดดีเพราะฝรั่งกลับเขา

มา Run Fund ทีซ้ือที่ 200-300 ลานเหรียญ” 

   “ ชวงเดือนมีนาคมและเมษายนเปนชวงที่ฝรั่งเขาเยอะมาก การเมืองไมมีผล เงินออกมา

จากอินโดดวย เมืองไทยไมคอย Impact จาก Slow Down Global เวลาฝรั่งเขามันมี Asset Shift  

ลุกคาที่ดูแล Asean  Fund เวลาเลือกลงทุนเขาจะดู Valuation ของ ตลาดใกลเคียง วาเปนเทาไร 

ถาเราเทียบ Forward P/E  ปหนา ของอินโด 17 เทา ของคนไทยยังเปนเลขตัวเดียว ถาเปรียบเทียบเรา

กับตลาดใกลเคียงมาเลย สิงคโปร ฟลิปปนส  ตลาดไทยยังถูกมาก Broker บอกลูกคาวาเสื้อแดง

ไมมีอะไร ฝรั่งก็เขามา อินโดก็แพงไปแลว เรามี Upside to GDP No. สิงคโปร GDP มัน Peak ไป

แลว ตอนนี้เปน Downsize เพราะมี Private Investment มาเลยเปนตลาดที่นาเบื่อที่สุดในโลกไมมี

ใครลง ฟลิปปนสก็ไมมีอะไรนาสนใจ  ทุกคนก็เลยคิดตรงกันวาตอนนี้  It’ s Time to Overweight 

Thailand  ฝรั่งเคาคิดเองเห็นเองได”  

เมื่อถามถึงแนวโนมของไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของป 2553 “ถางบ Q2 ออกมาดี 

หรือราคาน้ํามันไปตอ 100 US นิ่ง ยุโรปไมมีปญหา ตลาดไทยเกินพันแน นักลงทุนจะออกจาก 

Consumer ไปเขา Physical เขาน้ํามัน เขา Commodity ที่รวมกัน 25% ของ Index ตอนนี้ธนาคารเปน

ตัววิ่งของตลาด ถาดอกเบี้ยขึ้น Bank จะวิ่ง”  
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สัมภาษณ 

Assistant Vice President Securities Dealing 

บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง 
ผูรับผิดชอบดูแลผูลงทุนรายใหญและรายยอย 

 

8.1  ประวัติสวนตัว 
 

 ผูใหสัมภาษณ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสําเร็จการศึกษาเขาทํางานในธุรกิจหลักทรัพยต้ังแตป พ.ศ.2533 

โดยเริ่มตนจากการเปนเจาหนาที่การตลาด รับผิดชอบดูแลลูกคาที่เปนผูลงทุนสถาบันตางประเทศ

และผูลงทุนรายใหญชาวตางประเทศ เปนเวลา 12 ป และเริ่มดูแลผูลงทุนรายใหญชาวไทยเมื่อเขา

ทํางานที่บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง  ปจจุบันดํารงตําแหนง Assistant Vice President Securities 

Dealing ประสบการณในฐานะเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลลูกคาสถาบันตางประเทศ ผูลงทุนราย

ใหญ และผูลงทุนรายยอย รวม 20  ป 

 

8.2  ภารกิจในปจจุบัน 
 

 ผูใหสัมภาษณเลาใหฟงถึงภารกิจที่รับผิดชอบในปจจุบัน “ ผมเริ่มทํางานธุรกิจหลักทรัพย  

ต้ังแตป 1990 ตอนนี้เกือบ 20 ปแลว 12 ปแรกผมดูแลลูกคาสถาบันกับลูกคาตางประเทศ หลังจาก

นั้นเริ่มเขามาดูแลลูกคารายใหญและรายยอยในประเทศ ปจจุบันไมมีสถาบันแลว ลูกคาที่ผมดูแล 

เปนคนไทย ประมาณ 40 – 50 คน Active ประมาณ  15 คน  คําวา Active ของผมคือซื้อขาย นอย

เดือนหนึ่งมีการซื้อขาย มีการ Trade บาง วงเงินเฉลี่ยประมาณ 10 ลาน up คนไทยเกือบทั้งหมด มี

แขกอยู 2 คน ปากีสถาน เขารวยมาก ไปปากีสถาน จะเห็นชื่อเขาติดเต็มทั่วเมือง ทั่วประเทศเลย 

รวยมากแต ข้ีเหนียว ซ้ือกินปนผล ซ้ือแลวเก็บ ผมไมตอง Service อะไร เดือนหนึ่ง Mail ครั้ง 2 ครั้ง 

วงเงินที่ลูกคาสั่งซื้อสั่งขายแตละครั้ง ถา Active ก็ ข้ันต่ําหนึ่งลานบาทตอครั้ง  หนึ่งลานบาทขึ้นไป

ประเภทบัญชีที่เลน Cash Margin  Credit Balance เฉลี่ยถือสวนใหญหนึ่งอาทิตย  ถาสมมติ 

ปตท. ลงมา 150 บาทเขาก็ซ้ือกัน  เคาก็ขายเคามีในใจถึงราคาแถว ๆ นี้จะขายแลว จะบอกวาสั้น

หรือไมส้ัน ประมาณอาทิตยหนึ่ง ”  
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8.2.1  ซ้ือหุนเมื่อไร ตองการผลตอบแทนอะไร Capital Gain หรือเงินปนผล 

จากประสบการณของผูใหสัมภาษณ “ ผลตอบแทนที่ลูกคาผมตองการจริง ๆ ถาเทียบนะ 

ใน Port ลูกคารายใหญที่ผมดูแล Capital Gain  80 % เงินปนผล 20 % ถาถามวาเขาซื้อหุน

เมื่อไหร เวลาที่เขาสั่งซื้อหุน ลูกคาจะสั่งซื้อหุนเวลามีขาววามีพวกเก็งกําไรอยู กําลังปนอยู เขาก็ซ้ือ

เลย หรือเขาตัดสินใจลงทุนในหุนตัวนี้ เอาปจจัยอะไรเปนหลัก โดยรวม ตอนนี้คือลูกคาสวนมาก

ตัวเองมีหุนในใจอยูแลว และก็ดูราคา  สภาพคลองสําคัญมาก ถาไมมีสภาพคลองไมตองพูดกัน

เลย   Marketing   โดนดาดวย ปจจัยพื้นฐานเขาก็ดูนะ  ลูกคา 70–80% ถาม ตัวนี้เปนอยางไร 

Earning เปนอยางไร P/E เปนอยางไร จายปนผลหรือเปลา ผมวา 70–80% ซ้ือตามรายใหญ 

นอกจากนั้นจะดูในแง Flow จากตางประเทศเปนอยางไร ดูดาวโจนสเปนอยางไร ถาใหผมจัด

อันดับกรณีรายยอย การซื้อหุน จะดูจากรายใหญกอนและสองดูสภาพคลอง แลวถึงมาดูวาผูลงทุน

ตางชาติเลนอะไรอยู ผมคิดวาเปน Macro กับ Mirco มากกวา ถา Macro ดู Flow วันนี้เปนอยางไร  

ตางชาติขาย ตางชาติซ้ือ ดาวโจนสเปนอยางไร เมืองไทยมีขาวอะไรบางและมาเปนรายตัวแลว 

และสวนมากจะเปนหุนที่เลน ๆ อยูแลว จะดู  Technical เพื่อดูจังหวะเขาซื้อขาย”   

“ นักลงทุนเมืองไทย ถารายเล็ก ๆ เลยเขาจะดูวาขาวลือนั้นเปนอยางไร  แตถาเปนผูลงทุน

รายใหญมาก ๆ จะมีคนรูจัก จะมีพรรคพวก Connection สูง  แตบางคนก็ไดกําไรสูงมากมากโดย

ผมก็ไมแนใจวาใชปจจัยไหน ผมยกตัวอยางผูลงทุนรายหนึ่ง คนที่เกงมาก กําไรเยอะมาก อายุ 78 ป  

กราฟไมรูเลย ถามวารับ ๆ อยูแถวนี้ ซ้ือแถว ๆ นี้ได ขายแถว ๆ นี้ ถามวาดู Technical หรือเปลา 

ไมไดดูกราฟ รูแตวานาจะซื้อนาจะขาย และก็อีกสวนหนึ่งมีคนมาใหขอมูลเขาเยอะมาก  รายใหญ 

มาบอกเขา ทุกคนก็บอกวา  คนนี้ ๆ   กลุมนึงคิดอยูแลววาตัวเองจะซื้ออะไร และดูวารายใหญ

กําลังซื้อตัวนี้อยู  สําคัญมาก  ความจริงเขาเปนคนที่ Trade เลยนะ” 

ผูใหสัมภาษณ ใหความเห็นตอกรณีผูลงทุนรายใหญ ที่ปรากฏขาววาเปนผูสรางราคาหรือ

ปนหุนอยางนาสนใจวา “ ในความเห็นผม การที่เราจะสรุปวาใครปนหุน มันจะไปตัดสินเคาทันที

ไมได กรณี “เสี่ยปู” คุณจะไปวาเขาเปนนักปนก็ไมไดนะเคาไป Company Visit 3–4 รอบ นะกวา

จะซื้อหุน คุณไปวาเขาเปนนักปนไมถูกนะ บางที ก.ล.ต. ก็ไป Pin  Point ใครปนไมปนมันสรุปยาก 

อยาดวนตัดสิน พวกเสี่ยสอง ซ้ือไล ไล ข้ึนไป และก็ขายลง เสี่ยปูก็ซ้ือไล ไลข้ึนไป และก็ขายลง

เหมือนกันนะ ” 

 

8.2.2  ขายหุนเมื่อไร 

“ มี 2 กลุม กลุมแรก คือ ฉันไมสนใจตลาดจะขึ้นหรือจะลง ฉันสนใจวาตอนนี้ได 10 บาท 

เอาแลว  จะมีกลุมหนึ่ง   อีกกลุมรอกอน รายใหญยังไมไดขายเลย ประเภทที่ฉันไมสนใจเนี่ย เราจะ
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สบายหนอย  ได 20 บาท เอามั๊ย  OK จบไป  กลุมนึงที่จะดู Move ตลาด ดูตลาดวันนี้มันขึ้นแรง ๆ 

นะ มันชักติดตรงนี้แลว ขายดีกวา ดังนั้น การตัดสินใจของพวกนี้ไมมี Fundamental  Back เลย 

คุณจะบอกวา PE เทาไหร  เวลาเขาขายไมไดมานั่งคิดนะวา P/E 5 ขาย ดังนั้น จะดู Move ตลาด

ข้ึนไป 3 วัน นาขาย จะเปนอยางนี้ซะสวนมาก พวกตอนนี้ P/E เทานี้แลวนะผมจะมีเตือน แตเขาไม

คอยสนใจฟง  เพราะเขาจะดู Movement ของตลาด มากกวา   

จากประสบการณที่ผานมา ผูใหสัมภาษณ พบวาเจาหนาที่การตลาดมีสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจของผูลงทุน “ ผมวาโดยประมาณ 60-70% ของการตัดสินใจซื้อหรือขายหุน เจาหนาที่

การตลาดมีสวนในการตัดสินใจ ” 

 

8.3  ปจจัยอื่นที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ 
 

ปจจัยอื่น ๆ ที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจประกอบดวย  “ จากประสบการณผม ผูลงทุนจะดู 

หลักๆ ก็คือ Move ของตลาด สภาพคลองในการซื้อขาย ดูภาวะเศรษฐกิจ ช่ือเสียงบริษัทก็ดูนะ 

ปจจัยนี้ผมขอแยกเปน 2 สวนสวนแรกชื่อเสียงดีจริงเชน Land&House ไมมีใครปฏิเสธ ช่ือเสียง

แบบนี้พวกชอบเลนหุน Fundamental จะดู CG ถาซื้อหุนพื้นฐานตองแยกดู CG ถาเปนสถาบัน ดู

ช่ือเสียง ดูเยอะ ที่เขาดู CG ดูเพราะเขาสามารถทํานายไดวาบริษัทนี้ไปทางไหน เชื่อมั่นใน 

Management ได พูดแบบนี้และไปแบบนี้  เชน ผูบริหารพูดวาปนี้ได Growth 10 % ประมาณนี้ ก็

ไดจริงพวกที่ไป Company Visit  กับลูกคา กับพวกฝรั่งหรือกับสถาบันเมื่อสมัยกอน ผูบริหารมี 

Vision นะ เขาจะดู  คนบางคนดูโหวงเฮงผูบริหารวา เชื่อถือได  หรือเชื่อถือไมได  ไมใชนักลงทุน

รายยอย รายยอยเนี่ยอะไรที่ทําไดก็ดู นอกจากรายยอยที่ดูพื้นฐานหนอยจะกินเงินปนผลเขา

อาจจะยอนมาดูตรงนี้ดวย แตกรณีหุนที่มีช่ือเสียงในเรื่องการสรางราคา พวกเก็งกําไรก็จะใหความ

สนใจ” 

อัตราดอกเบี้ย จะดูเปน Move ตลาด เต็ม 5 ผมให 2 ดูแควาหุนตัวนี้ใหปนผลดีกวา

ดอกเบี้ยหรือเปลา ดู ณ ตอนนั้น แคตอนนั้นมีผลตอตลาดหรือเปลา  เงินเฟอ ไมสนใจ ดู GDP 

นอยมาก สวนเรื่องความมั่นคงทางการเมือง ถาคะแนนเต็ม 5 นะ ผมวาซัก 4 คะแนน ก็คือดู ความ

ม่ันคงทางการเมือง มาอยางนี้ เออ เศรษฐกิจคงจะไปไดนะ สรุปคือ ดู Move ตลาดมากสุด  อัตรา

ดอกเบี้ยนอย เงินเฟอดูนอยสุด  GDP ไมดูเลย  อีกปจจัยที่สําคัญคือราคาหุน กําไรตอหุน P/E  

สวนเรื่องเงินปนผลผมใหคะแนน 3 คะแนน  เพราะ ได Yield  6 % หุนลง คุณไมไดสนใจ บรรดา

อัตราสวนทางการเงินตางๆ ROE  D/E ไมรูเรื่องเลย  ถึงบอกไป ก็อะไรหรอ อยางไรก็ตาม ขอมูล

พวกนี้เปนขอมูลที่เจาหนาที่การตลาดตองใหกับลูกคา”  
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ในสวนของบทวิเคราะหหลักทรัพย จริง ๆ แลวแต Marketing ที่มานั่งเคี้ยว ๆ ให และ

ถายทอดให ไมมีใครหรอกมาน่ังอาน ลูกคาผมสวนใหญอานหนังสือพิมพธุรกิจทั่วไป  ฟงสัมมนาที่

บริษัทเอกชนจัดใหไหม  บรรดา Web ของตลาด ก.ล.ต.สนใจนอยมาก จะดูอะไรตองให Maketing 

สง Web ไปใหถึงจะเปดดู ผมยกตัวอยาง เชนประกาศเรื่องที่วาหุนตัวไหนติด Turn Over List บาง 

ผมเขาใจวาประกาศเพื่อเตือนผูลงทุน แตเขาไมเขาใจ คนไทยไมอธิบายใหฟงดวย เชน BLISS ติด  

Turnover List  ฉันจะเลนนะ ฉันจะเลน” 

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานสังคม “ ถาถามผมวาเวลาผูลงทุนตัดสินใจซื้อขายหุนถามใคร 

ฟงใคร ในความเห็นผมคนในครอบครัว เพื่อน ไมฟงกันหรอก  หลักๆ เขาจะดูรายใหญกับเชื่อ

เจาหนาที่การตลาด ถาเทียบรายใหญกับสถาบัน มันตอง Define วา รายใหญ สถาบัน กองทุนนี่

เก็บแน ๆ  ขอมูลออกมานอยมาก  ผูลงทุนไมคอยรูหรอกวาใครเก็บเก็บอะไร ” 

 
8.3.1  ผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศในปจจุบัน 

ถาพิจารณาถึงมุมมองตอลูกคาสถาบันและลูกคาตางประเทศในปจจุบัน ผูใหสัมภาษณ 

ใหความเห็นวา “ ถาลูกคาสถาบันคือกองทุน สวนมากโบรกเขาจะแยก เจาหนาที่การตลาดที่ดูแล

จะกินเงินเดือนบริษัท  แทนที่จะไปกิน Intensive  เพราะสถาบันเปนลูกคาที่ใหญ Need Service 

พา Research ไปคุย และเปนอะไรที่ Relationship ระหวางสถาบันกับสถาบัน แตถาสถาบันเปน

พวกบริษัทตางๆ เจาหนาที่การตลาดก็ไปหาลูกคาพวกนี้ไดเอง  ถาใหเลาถึงบริษัทหลักทรัพยที่มี

ลูกคาสถาบันมีนอย  เพราะวาสถาบันตองมี Research การ Confirm เปนอยางไร ตองมีทีม 

บริษัทใหญแคไหน  ไมงั้นสง Order ไมได จะติดพวกนี้ดวย   จะมีเฉพาะบริษัทหลักทรัพยที่มี 

Research ที่ดี  มีคนขายที่ดีถึงจะมีลูกคาสถาบันได ลูกคาตางประเทศก็เหมือนกัน เพราะลูกคา

สถาบันที่เปนผูลงทุน ที่เปนกองทุน เปน Relationship ระหวางสถาบันกับสถาบัน  ระหวางโบรก

เกอร เปน Institution กับ Institutionไมใช Individual กับ Individual  ดังนั้น ตัว Institution ก็ตอง

พรอมดวย โบรกก็พรอมที่จะให Research พาไป Company  Visit บริษัทใหญถึงจะพอมีกองทุน

สํารองพอที่วาพอสง Order มาปุบ โบรค มี NCR พอ ไมงั้นรับไมได สําหรับลูกคารายยอย

ตางประเทศ ตอนนี้ลูกคาไตหวัน เยอะ แตก็มี Marketing บางคนที่เขาพูดไตหวันได หรือพูดจีน ก็ 

Specialtilse  ได อันดับหนึ่งของซีมิโก คือลูกคาจีนกับไตหวัน  มีเยอะ ที่ไหนมีตลาดหุน และที่ไหน

มีโรงงาน  คนไตหวันเปดโรงงานเมืองไทย มีเงินเหลือ เขาก็เลนหุน มีเงินเหลือก็เลนหุน ติดใน

สายเลือดก็คือเก็งกําไร  บางทีอยาไปมองการเก็งกําไร เพราะคนที่เก็งกําไรคือคนที่จัดคนซื้อและ

คนขามาอยูตรงการได สราง Transaction ได ” 
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8.3.2  แนวคิดที่ฝากถึงหนวยงานกํากับดูแลตลาดทุน 

            ในชวงทายของการสัมภาษณเชิงลึกผูใหสัมภาษณ ฝากแนวคิดที่เปนประโยชนถึงผูทํา

หนาที่กํากับดูแลตลาดทุนทั้งตลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต. “ ในฐานะที่ผมเปนเจาหนาที่การตลาด 

มานานเกือบ 20 ป ผมอยากใหหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลตลาดทุนปรับ Mind Set กอนวา 

Marketing ไมใชโจรนะ  คุณตองคิดวา Marketing คือเครื่องมือของคุณ  เพื่อขยายตลาด การ

กําหนดนโยบายไมใชเนนให Marketing หาลูกคาไดมากมาก  เปนมือทอง คุณไปดูคนที่ไดรับ

รางวัลปที่แลว คุณไปดู Volume เขาเดือนเทาไหร  เขา Maintain ลูกคาไดกี่คน ปที่แลวเขาได

เทาไหร คุณกลับไปดู คุณจะรูวา Failed มาตลอด ผมเขาใจวา กวาจะ Build Marketing กวาจะได

เห็นผล มันชา อยูดี ๆ Marketing คนนี้ไดลูกคามา 100 คนเปนตัวเลขที่สามารถเอาไปอางไปกับ

งาย ๆ มันผิดทาง อยามองนักเก็งกําไรโงเสมอไป  คุณขยายฐาน Local มาก ๆ เวลาแรงกระทบ

จากเมืองนอกมามันจะนอย  ฝรั่งคุณตองตั้ง Mind Set ใหม ถามันคิดวามันกําไรมันมาทั้งนั้น   

เพราะวาคุณดูอยางมาเลเซียตอนที่ปดประเทศ ฝรั่งจะทําอยางนี้ Investor อยางโนนอยางนี้  พอ

ประเทศดีข้ึนมาทุกคนวิ่งเขาไปใหญ ไมมีใครจําไดเลยวาดาเขาอะไรบาง ดังนั้น แนวทางตลาดควร 

build ฐานลูกคารายยอยใหมาก ๆ และ Marketing ควรพยายาม ใหความรูเขาใหเหมาะสมกับที่

เขาควรรู ใหความรูที่เขาเอาไปใชงานไดเลย ไมใชคุณใหความรูอยางเวลาที่ TSI จัดตออายุ Sell 

License ผมยังอยากใหพวกผูบริหารไปนั่งฟง เพราะวาเวลาไปเรียนพวกนี้ มันนาเบื่อแคไหน ทุก

คนเอาหนังสือไปนั่งอานไปนั่งฟงเพลง  เอาหนังสือพิมพไปนั่งอาน เซ็นชื่อแลวก็กลับ ลงทุนไปแลว 

แนวคิดดีแตตองใหมันไดประโยชนกับคนรับดวย ”   

 

8.3.3  นโยบายที่เกี่ยวของกับตลาดทุน 

ผูใหสัมภาษณ ใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของทางการที่เกี่ยวของกับตลาดทุนในสวน

ของนโยบายในการ Educate เจาหนาที่การตลาดไวอยางนาสนใจวา “ ในความเห็นผม ตอนนี้

ตลาดมุงเนนผิดทางไปหมด   เพราะวาคุณจะมาบอกวาผูลงทุน เราจะตอง Educate ผูลงทุน  ถาม

หนอยใครเปนคน Educate ผูลงทุน เปนหนาที่ใครเปน Educate เปนหนาที่ของตลาด แตตราบใด

ที่คุณไมไดดูแลเจาหนาที่การตลาดที่อยูใกลชิดกับผูลงทุนมากที่สุด นโยบายนี้มันจะสําเร็จได

อยางไร คุณบอกวาคุณจัด Star Marketing  จัดโปรแกรมใหหานักลงทุนใหมากที่สุด So  What 

สมมติผมมีอยู 20 บัญชี แคคุณรับโทรศัพท ก็ตายอยูแลว Service ไดแคนี้ ผูลงทุนจะไดประโยชน

อะไร การสงเสริม Marketing  คุณตอง Educate แต การ Educate เขาตองทําอยางไร ทําอยางไร 

Educate ที่ TSI ทํา  มัน Totally Fail  คือ หลักสูตรของคุณ คุณมาเปด Text Book สอนทุกครั้ง ตัว

ผมตอมา 6–7 ครั้ง เหมือนกันหมด ไมมีแรงดึงดูดที่จะใหไป คือ เขาไมได Educate ในแงที่วา ถา
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เปน Text Book  เนี่ยเปนโปรแกรมที่ในบริษัทสอนถาบริษัทจริง ๆ ไมไดหรอก  คุณสอนคน มัน พันคน 

มันไมไดอะไร ไอพวกนี้กวาเขาจะผาน License ตองสอบมาแลว โดยสวนหนึ่ง  จะมา Start  for 

Zero  ไมรูเรื่องอะไรเลยก็ไมได  แตวา OK อาจมีคนบางคนเชี่ยวกวาคนบางคน  คือ ดูงบปุบ รูหมด

เลย  บางคนพอรูวาเปนแบบนี้  จริง ๆ หนาที่ Marketing เปนหนาที่นกแกว ถูก คุณจะไปรูได

อยางไร  Beta    Formula   เปนอะไร นี้ ตลาดเคยออกขอสอบมาตอนชวงแรก ๆ วาใหตัวนี้คือตัว

อะไร มันไมใชหนาที่ Marketing  Marketing เปนนกแกวที่กรอง เปนคนที่ยอยขอมูลมาจาก Research   

ดังนั้น ตอง Educate นกแกว นกแกวตองรูในสิ่งที่ตัวเองพูด  บางทีนกแกวไมรู   และตื่นเชามาก็

รองชื่อหุนไปสักตัวสองตัว ผูลงทุนก็รับไป แลวมันจะไดประโยชนอะไร ” 

 ผูใหสัมภาษณ เลาใหฟงถึงสภาพของเจาหนาที่การตลาดในปจจุบัน “ Marketing   ทุก

วันนี้ ถาสมมติคุณอยากไดเงินเดือน 50,000  บาท ๆ   คุณรูม้ัยวาตองทํา Volume  เทาไหร ตองทํา 

Volume ตอเดือน 100 ลาน  ถาคุณลองหารดวย 20 นั่นคือ วันละ 5 ลาน ทําไดหรือ อยางผมดูแล

ลูกคาใหญ ๆ  หนอยก็ OK แตลูกคาเล็ก ๆ คิดดูสิ  วันละ 5  ลาน  ลูกคารายยอย ๆ และปากคุณ 

อยูปากเดียว handle คน 20 – 30 คน ไมไหว ดังนั้น ที่เขาบอกวา Turn  Volume มีบาง อยูแลว 

ทั้งนี้ ทั้งนั้น นั่นคือปญหาทางดานรายไดวาเปนปญหาใหญที่ Marketing มีสวนหนึ่งที่อยูดี ๆ เอา

เด็กมหาวิทยาลัยเขามา ฐานลูกคาก็ไมมี ไดลูกคามาที ไดเงินเดือนมา 15,000 ทําได 3 เสาร 3 

เดือน ไม Cover เขาก็ขอลดเงินที่เด็กจะไดลงมาเหลือ 8 พัน  เหลือ 5 พัน เงินเดือน Vary  Totally   

Commission 100% เลย สมมติผมเงินเดือน 50,000 เดือน  เดือนนี้ผมทําได 40,000 เดือนหนาผม

ทําได 70,000  เขาจายผม 50,000 นะ เดือนนี้พี่ก็ได 50,000 แตเดือนหนาพี่ได 70,000 ใชมะ แต

ผมก็ได แค 60,000 เพราะเขาตัดไป 10,000 แตสมมุติวาผมเงินเดือน 50,000 เดือนนี้ผมก็ได 

40,000  เดือนหนาผมได 30,000 เดือนตอไปก็ได 20,000 เงินเดือนคุณ 50,000 มากไปแลว  คุณ

ลดเงินเดือนของคุณลงมาเหลือ 20,000 เพื่อให Cover กับไอส่ิงที่คุณติดลบมา ใคร ๆ วา  

Marketing รายไดดี คือ มันไมถึง 10% ของ Marketing  และMarketing  สวนใหญจะเปนอยางนี้

หมด  นั่นคือ Structure ที่ตลาดใหมา ถูกไหมละ ปญหานี้ คือวา เมื่อเริ่มกระโดดเขามาปุบ ตอง

ทํางานแลว ตองวิ่งแลว  คุณภาพ Marketing   จะอยูตรงไหน นั้นคือ ปญหา เทาที่ผมทํางานใน

ตลาดทุนมา 15-16 ปตลาดไมเคยเนนคุณภาพ Marketing เลย  ตลาดโยนเปนเรื่องของ  Broker ไป  

แลว Broker ไหนจะมีเวลามาดูแลในเรื่องนี้ แคดํารงธุรกิจตัวเองใหอยูรอดก็สาหัสแลว ” 

 

8.3.4  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของทางการในการกํากับดูแลการสรางราคา
หลักทรัพย 

“ คนไทยชอบเสี่ยง แตหนาที่ของตลาด และก.ล.ต. คืออะไร  ไมใชวาคุณไปตัดทางเขา ถูก

ไหม  ตอนนี้มันเหมือนคุณไปตัดทางเขา อยางหุน.......พวกนี้ ไปตัดทางเคา ในความเห็นผมเขาปน
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อยูแลว แตเขาปนหุนเพื่อสรางมูลคาของบริษัทเขาเอง  แตก็อยางที่ คําวาปน คือ อาจ Earning อัน

นี้ผมก็ To Be Fair อยางบริษัทอสังหาริมทรัพยแหงหนึ่ง ผมเคยไปสัมภาษณ Company Visit  ปนี้

คิดวากําไรพันลาน ๆ  ไดอยางไร Quarter 1  แค100 ลาน เทานั้นเอง ไมเห็นมี Project อะไร เขา

ตอบวาผมมีบริษัทในเครือเยอะแยะ  เอาอะไรมาอัดอะไรลงมาก็ไดแลวพัน ลาน อยางนี้ปนหุนหรือ

เปลา หรือวาบริษัทหลาย ๆ บริษัทที่โยกอยางนี้ปนหุนหรือเปลาไมรูนะ   อยางเสี่ย.... เขาก็ทํา 

กลับมาที่ผูลงทุน การที่ผูลงทุนรายยอยขาดทุนและเสียหาย ไมไดเสียหายเพราะเขาลากขึ้นไปนะ 

เสียหายเพราะทางการเขาไปยุงกับเขา ใชปะ ผมก็เห็นใจทางการวา ไมทําอะไรก็ไมได แตจริง ๆ 

Role ของทางการใหขอมูลเตือนดูวาขอมูลที่ใหถูกตอง แคไหน และรวดเร็ว  ไมใชวาอยางหุน....  

สามปมาแลว และคุณใหเขากลับไปยอนเนี่ย และถึงจะมารูวาอะไรเนี้ย  อันนี้จริง ๆ เปนความผิด

ของตลาดนะ ความผิด กลต. นะ เพราะคุณปลอยใหยาวมาขนาดนี้ อันนั้นตลาดควรไปแกตรงนั้น 

คุณแกปลายเหตุวา นักลงทุน ๆ  ๆ  ๆ ทุกคนคิดวานักลงทุนเมืองไทยโง แตจริง ๆ เขาไมโงนะ  คนที่

เลนหุน..........คุณไปดูพฤติกรรมพวกที่เลนพวกนี้ซิ มีใครถือยาวบางเพราะเขาก็รูตัววาเปนหุนปน 

มันเสี่ยงสูง ตูก็เตรียมวิ่งเหมือนกัน ดังนั้น คุณไปคิดวาเขาโงเหรอ เขาไมรูหรือวาความเสี่ยงสูง  เขา

ก็พรอมรับความเสี่ยงอยูแลวไอพวกยอย ๆ เนี่ยนะ คุณไมสามารถจะปองกันคนได 100 คน ใชมะ  

ดังนั้น คุณหวงแตหุนยอย ๆ ที่อาจจะมีแค 5 % แตคุณทํารายอีก 95% ไปโดยที่  คุณก็ไมไดชวย 5 %  

นะ เพราะ 95%  ไอ 5%  ก็โดนดวย ไมใชงัย พฤติกรรมนักลงทุนพวกนี้ ทุกคนโคตรฉลาดนะ ไมใช

เขาโง ถาไมดีก็รีบขายนะ แตถา ปตท.ไมเปนไร ถือได” 

ในความเห็นผม คุณ Protect ผิดทาง ปนหรือไมปนอาจจะไปถามตลาดอื่น ตลาดสิงคโปร

จับอยางไร ตลาดฮองกง  เวลาตลาดแลกเปลี่ยนกัน นาจะคุยกันเรื่องนี้  แตพี่ก็มองวาเปนการเก็ง

กําไรอยูดี บางรายมันไมใชปน  ก็เก็งกําไร คุณจะทําอยางไรโยนกันไปโยนกันมา  ก็มีคนอยากมา

เลน  แตที่บอก คนที่เขาไปเลนก็รูอยูแลววาคือหุนปนใหเดินทางไปหานักลงทุน 100 คนเลย ถามวา 

หุน........ หุนปนหรือเปลา  คุณเลน คุณระวังหรือเปลา ทุกคนบอกวาระวัง คุณ Protect นักลงทุน 

แตเขาไมตองการคุณ Protect  ฉันตองการเอากําไร ถาไมเอากําไรฉันคงไปซื้อหุน ปตท. แบงคกรุง

เทพ ก็ถือไปเรื่อย ๆ  ก็ฉันจะเลนอยางนี้  และคุณจะทําอยางไร หนาที่ตลาด หรือ กลต. ดูทําบัญชี

ถูกตองหรือเปลา  ทําบัญชีถูกตองแลวทุกอยาง OK   ก็พอจริงหรือ 

You เปดตลาดสดมา ขายปลา ขายไก เต็มไปหมด และ มาติดปายวาของเนาอยาไปซื้อ ๆ  

และนักลงทุนอยากไปซื้อ คุณก็ไปลอมรั้วเขา  ไมใหเขาซื้อ มันไมใช  ถางั้นคุณไมควรเอาเขามา

ต้ังแตแรก คุณตัดไปเลย หุนเล็ก ๆ ทั้งหลายแหล  ข้ึนซักพักก็หมด มันไมใช ผมวาหนาที่ของตลาด 

นาจะใหขอมูลนักลงทุน  พอใหขอมูลปุบอยางพี่เชื่อไดวา Marketing รูปแบบของการใหขอมูลของ
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ตลาดอานยากมาก Marketing   อานยาก Markting ตอง Concentrate ประชุมผูถือหุน หรืองบ

การเงิน กําไรเทาไร อานยากมาก  ถึงจะไปบอกลูกคาวา กําไร Port เทานี้  การใหขอมูลคุณควรให

เคลียรเลย เทานี้ ๆ  ทุกคนจะพูดเปนเสียงเดียววา ออ กําไรจากตรงนี้  ถานักลงทุนจะวิ่งเขามาเลน

เอง ไลหุนขึ้นไป 10 % มันก็ไมใชเรื่องของตลาดที่จะไปอิจฉาเขา  ตอนนี้ปญหาของนักลงทุนทั่วไป 

รําคาญตลาด  เขารําคาญตลาดเพราะวา  ตลาดจึงตกเปนเครื่องมือของคนพวกนี้  ตกเปนอยางไร

ก็เวลาไล ๆ  เวลาหุนตัวเองขาย ๆ ไมลง ไลแรง ๆ เดี๋ยวพรุงนี้โดนปายแน และใชช่ือที่ตลาด Mark 

หัวไว ตลาดหาม Net ปุบ พรุงนี้ ก็ซ้ือ ๆ ตอ  หลุดปุบ ไลตอ   ตลาดเปนเครื่องมือเคา  เพราะวัน

ไหนที่อยากใหตลาดติดปาย เขาก็ทําใหเห็นทุกครั้ง ตกลงคนที่เสียหายคือ นักลงทุนรายยอย 

เพราะตลาดเขาไป Intervene    ผมเขาใจตลาด  แตวาคุณไมสามารถจะหามเด็ก  ลูกอยาเลนไม

ขีด ๆ  คุณหันไปปุบ คลิ๊กแลว มือไหมปุบ รองไหปุบ คราวหนาสวมถุงมือแลว    แตคุณไปหามเขา

ไมได เขาอยากหนี  คุณจะทําอยางไร นักลงทุนไทยไมโง  ๆ คือเขารู Risk ของเขา สวนหนึ่ง แต

ทั้งนี้ทั้งนั้นถาอยากชวยใหผูลงทุนไทยใหมีคุณภาพตอง Marketing   คนใกลชิด  ตลาดตอง 

Feedback กลับมาใหบริษัทในแงของ ให Budget ในการจัด Course ไดดี อาจจะไมใช Reward  

ใครดีที่สุด  และใหอยางนี้  ทําใหเปน Regular วา ทําอยางนี้เพื่อวา Take  a  Side สวนหนึ่ง  ยิ่ง 

Broker ใหญ  ดวย ผมเห็นเลย เด็ก ๆ เขามาใหมสวนมาก  อยูแทบไมรอดหรอก ยิ่ง Turn อานแทบ

ตาย  P/E 5 เทา  ใหลูกคาซื้อโดนเหมือนกัน อยางพี่ วันที่ Marketing เยอะ ๆ  จัด Port มันพวกที่ 

Under Value ข้ึนมาตามที่จะควรขึ้น พวกเลน Fundamental ก็มีกําลังใจ ที่จะเลน ”   

 ในตอนสุดทายผูใหสัมภาษณ ฝากถึงนโยบายของตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติมวา “ สวนหนึ่ง

ตลาด นาจะมี Intensive ใหกับบริษัทหลักทรัพยดวย  ทั้งตลาดหลักทรัพยทั้ง ก.ล.ต.   คุณไดเงิน

จาก Marketing ทั้งนั้น คุณวา Marketing เปน โจร ๆ นะ  แตวาเงินที่คุณไดทุกคน แตตลาดกลับ

เอาเงินไปแขงขันหมากรุก  ไปชวยเด็ก ไปชวยสมาคมฟุตบอล  แตคุณไมเคยชวย Marketing เลย  

คุณมี Mind Set วา Marketing เปนโจร แตคุณทํานาบนหลังโจร   ไดเงินจากโจร   ทีม Marketing  

ส่ิงที่อยากขอคือให Intensive กับบริษัท จัด Course  อยางไร  หรือมีวิทยากรคนนี้บริษัทสนใจไหม 

ใหความรูที่นอกเหนือจาก Beta คํานวณมาจากรากของอะไร  ตลาดตองกระตุนใหบริษัท

หลักทรัพย Educate Marketing บาง เหนื่อยจะตายอยูแลว ” 

“ ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจะใหอะไรลูกคาก็ทําไมได จะเลี้ยงอะไรก็ทําไมได  ขนาดจะไป

เที่ยวกันภายในบริษัทตอนปใหม ก็ตองมีการสงเทปใหตลาดดูเลย ตลาดก็มาดูเรื่องเล็ก ๆ นอย 

เรื่องใหญ ๆ ไมทํา ผมเชื่อวาทุกโบรก ก็ทํา คือ Marketing เอาบิลคาอาหาร คาน้ํามันมาเบิกได เพื่อ

จะหัก Tax  ตลาดก็มาไลดู บิลคาน้ํามัน บิลคาน้ํามันเติมตอนบาย 3 โมง คุณล็อคเครื่องอยู คุณไป
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เติมน้ํามันไดอยางไร  ดูอยางนี้นะ ผิดกฎ ตลาดมานั่งบี้เรื่องอยางนี้ ผมไมเขาใจ อันนี้คุณไมรูหรือ

วาหัก Tax   Marketing  กลัวจะเอาเบิกเงินสวนนี้ไป เพื่อจะ Debate กับลูกคา  เวลาเบิก สมมติพี่

ได 50,000  พี่เบิกไป 10,000  พี่ก็ได 40,000  ตรงนี้เปน Expend ไป และจะไป Debate ตรงไหนละ  

ถาจะเอาเงินใตโตะใหลูกคามีหลากหลายวิธี ตลาดจับไมไดหรอก  การควบคุมไมใชเปนการตัด  

ตัดไมใหเกิด  แตการควบคุมคือการใหเปดเผยออกมาทุกอยาง แลวคอยดู  นอกเรื่องนะ ผม

ยกตัวอยาง  Marketing  Trade หุน คุณก็รู มีใครบางไมรูวา Market    Trade หุนตัวเอง แตถาเผื่อ

ตลาดยอมรับความจริงวา  Marketing Trade หุนตัวเอง  คุณไมไปตั้งกดหยุมหยิมวาซื้อปุบ 30 วัน

คุณตองรายงานไมตอง คุณก็ Trade ของคุณได  Trade กับลูกคา ได พอคุณเปดมาปุบ  คุณก็ 

Track เขาซิ ใหเคาซื้อกอน และเลนงานเขาเลย เพราะแนะนําลูกคา แตถาตอง 30  ซ้ือไป ขาย

ไมได 30 วัน พรุงนี้ไมเอาดีกวา มาไลจับ  ทุกคนลงใตดินหมด บัญชีแฝงเต็มหมดเลย  คุณตามจับ

สิ ยิ่งแยเขาไปใหญเลย  คุณอยามาบอกวาตองพูดผานเทป  This is Thailand  มันมีวิธีหลบได

เยอะแยะ  แตการที่คุณทําใหเคาซื่อสัตย ก็เปดมาเลย แตคุณอยาไปทําใหการ Trade ของเขา 

Disrupt มาก และคุณเปดมาเลย ทุกวันก็เห็น ซ้ือ ปตท. ดูเวลาหนอยดิ  คุณขึ้นซื้อกอน ลูกคาซื้อ

ตามมา ราคาไมเปลี่ยนแปลง OK   ครั้งนึง  ไมเปนไรสอง ครั้งไมเปนไร  ถา Consistent เรื่อย ๆ  ก็

ไปจับสิ คือทุกอยาง  บางทีผมทํา Order ผิด ลูกคาสั่งใหทํา ไมไดตองมีเทป  เดี๋ยวตลาดจะหาวา 

ไอนั่นลูกคา และโอนเขา Port ใหลูกคา คือ ตลาดตองไปดู Consistency ของสิ่งที่เกิดขึ้นวาลูกคา

คนนี้นะ เดือนหนึ่งมีซ้ือและจับ Match  โอนเขา Port บริษัทตลอดเวลา เดือนนึงมีซักครั้ง เดือนนึง

มาโผลอีกครั้ง  คุณจะไปบอกวาผิดกฎ ๆ  ถาคุณไป Panic เรื่องนี้นะ ทุกอยางจะลงขางลางหมด ๆ 

อีกหนอยคุณจะตามไมได เพราะธุรกิจนี้ คุณยกหูโทรศัพทมาก็ผิดกฎตลาดแลว  ถาตลาดจะเลน

งาน ตลาดมีทัศนคติ หรือ กลต. มีทัศนคติวา มาแลวตองจับใหได  บางที่โบรกเกอรก็ยอม ๆ ผิดไป 

เพื่อจะไดไมตองมานั่งคุย ไอนี่ ไดเงินเทานี้เขาพอใจแลว มันไมถูก  ซ่ึงจริง ๆ แลวผมก็สนับสนุนนะ 

คุณเปดเลย ใหเห็นเลย เพราะมารเก็ตติ้งหลาย ๆ คน  เลนดวยกันทั้งนั้น คุณมั่นใจวาหุนตัวนี้ซ้ือ

แลวไดเงิน คุณกลาเอาเงินคุณลง คุณก็กลาที่จะใหลูกคาซื้อ คุณไมกลาเอาเงินตัวเองลงเลย จะให

ลูกคาซื้อไดงัย  เปนกฎธรรมชาติอยูแลว เปนเรื่องธรรมดา แตเราจะเปดใจกวางแคไหน อยาง

สิงคโปรยังมี Remindcier  เลย  และเราอยาง Marketing คุณดูหุนทุกวัน นั่งเลนทุกวันอยางนี้  ผม

ถึงบอกงัย คนไทยเรา ชอบแบบนี้ อยาง สว. จะตองหามถือหุนอันนี้เกิน 5 % หามถือหุนที่เปนคูคา

แกรัฐบาล ลูกคาพี่ที่ไปเปน สว. ปุบ โยก Port เปดเลย  จับไมได  กลัววา เกิดวันดีคืนดีเห็นบานปูดี 

อยาก จะซื้อหุนพื้นฐานคูคารัฐบาล  ออกเลยดีกวา ใหอยูในชื่อคนนี้ดีกวาไมโดนอะไร  เนี่ยทุกคน

ลงใตดินหมดเลย เปนกฎเล็ก ๆ นอย”  
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“ทางการทําใหตลาดเสีย  ทางการบางทีมองวา มารเก็ตติ้งเปนโจร  พอคุณมองงี้ปุบ คุณก็

มี Mind  Set วาคุณตองกัน ๆ คุณไมรูวาคุณคุมครองใคร  จริง ๆ แลว  ผมไมรูวามีใครเคยเอา

กระเชาให กลต.  วาคุณทําดีบางมั้ย เพราะทุกครั้งที่ทํา เกิด Impact ตอตลาดหมดเลย และผมดู

วา ตลาด Option   เกาหลี Trade มากที่สุดในโลก แมบานมานั่ง Trade กัน  ตองดุตลาดเกาหลี 

เขาปลอยอยางไร ใหเสรีแคไหน  ตลาดเดินทางผิดมาตลอด คุณ อะไร ๆ  ก็ Road  Show 

ตางประเทศ  ดึงนักลงทุนเขามา ๆ  คุณทําผิดหมดเลย เพราะตอนนี้เมืองไทยดีข้ึนนะ รัฐบาลมา

ใหม มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเมืองไทย ดีข้ึน แตทําไมหุนเราลง เพราะตางประเทศขาย ขาย 

เพราะวาเราไมมีแรงไปรับ เพราะฐานผูลงทุนเรานอย ผมยอมรับ ตองเพิ่มสัดสวนสถาบัน ยอมรับ 

แตคุณอยาไปมองวา Retail เขาโง และคุณกดเขา  มีหุนที่ Retail อยากจะเลน เชน  หุน.......

ตางชาติก็อยากเลน ปตท. ผมบอกเลยนะ เวลาคนไทยไปเลน ปตท. เราก็เสียเปรียบพวกนี้ อยาง

ตอนนี้ TFEX ผมเลิกแลว ไมใหลูกคาเลนแลว เพราะเราเสียเปรียบรายใหญ เสียเปรียบตางชาติ 

บางคนเปน Market  Maker อยางยกตัวอยางวา ฝรั่งเห็น Order ขาย ปตท. มาเยอะ ๆ มันขาย 

TFEX ใหญเลย  ทําไม อยูดี ๆ TFEX ติดลบ 3 – 4 หาจุด โดยที่ตลาดขึ้นอยู แต TFEX  Discount 

แลว  เกิดอะไรขึ้นแลว   ลงมาแลว พอคุณไปกด ๆ หุนอยางนี้ คุณเลยไมได Build ฐานขึ้นมา  ๆ 

คุณก็เลยเปนเหยื่อตางชาติตลอดเวลา  จริง ๆ ตลาดก็ไมมี Capacity ที่จะไปตรวจตางชาติเลย

  แตกอนผมอยูบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง ผมรูเลย ลูกคาคนนี้มันปน ตลาดโทรมาถามวา นี่

คุณคือลูกคาใคร  บริษัทแมที่ฮองกง  ตลาดหยุดแคนั้น ทําอะไรไมไดแลว  ใชปะ ดังนั้น คุณนั่งบี้แต

คนไทย แตกับฝรั่งคุณไมไดบ้ีเขาเลย คุณอยาไปใหฝรั่งมากเกินไป  อยางกฎ Short Sale  ยืมหุน

มานะ จะตองมีการ Mark และมี Flat วาหามขายต่ํากวาราคา ลาน  กฎอยางนี้  แตฝรั่งขอยืม ให

เขา Custodian   ไอนี้ก็ Short ไปเลย ๆ ไมโดนกฏนี้ละ จริง ๆ กลต.  หรือตลาดควรปรับมุมมอง  

ควร Build ฐานของเราใหใหญ ๆ รายยอยตอง build ใหเขา อาจจะมีรายยอย มี Marketing 

กลุมนึง อัดเรื่อง Fundamental ไปเยอะ จะมีคนบางคนหลงเชื่อและเทซื้อหุนพวกนี้บาง สรางผู

ลงทุนคุณภาพที่ซ้ือขายหุนโดยใชขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจขึ้นมามากมาก ตลาดมันก็จะ

เขมแข็งขึ้น ” 

 

8.3.5  ผูลงทุนไทยปจจุบันในมุมมองของเจาหนาที่การตลาด 

“ ผูลงทุนไมวาจะเปนผูที่ตลาดชักชวนมา หรืออะไรก็แลวแต ถาเปนคนที่เขาไมไดรวย

จนถึงขั้นหนึ่ง สวนมากเขามาเก็งกําไรทุกคน ไมมีใครเขามานั่งจัด Port ใหวา ปนี้เอาแค 10% ก็พอ 

กันเงินสวนหนึ่งไวเปนเงินฝาก  ไมมีเลย เพราะวาตลาดตองเขาใจวานิสัยของคนที่เขามาในตลาด 

หรือคนไทย  การออมผานตลาดทุนเปนความรูที่ยังไมคอยมีใครเขาใจจริง ๆ  ดังนั้น คนที่เขามา
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สวนใหญวันนี้ไดคากับขาว มาวันละ 20,000 เมื่อวานก็ไดมา 20,000  ทุกคนคิดอยางนี้กันหมด  

ดังนั้น คุณก็จะเจอนักลงทุนที่เขามา มาและกะวาไดคากับขาว กะเขามาเลนเร็ว ตลาดจะหาม

ไมไดที่จะมีนักเก็งกําไร ไมมีทางหามไดอยูแลว  ถาถามวาทําไม Marketing ไมแนะนําหุนพื้นฐาน 

ที่ผมเคยเจอมากับตัว ผมก็จะหาหุนพื้นฐานใหลูกคาเลน ก็แนะนํา ซ้ือไปหุนก็ไมข้ึน ซ้ือมา 3 เดือน  

หุนก็ไมข้ึนดวย กับลงดวย บางทีบางทีหุนมันขึ้น แตวาเวลาหุนแรง ๆ ไมก็ไมลง  ยืนอยางนี้ โดน

ลูกคา “เนี่ยตลาดขึ้น ตอนหลังเอ็งไมตองเรียกใหซ้ือเลยนะ  ไอหุนเล็ก ๆ เนี่ยไมตองเรียกเลยนะ” 

เราโดนดา 3 เดือน ผูลงทุนประเภทที่ฟงขาวลือมาเลนก็เยอะบางทีเห็นขยับปุบ  คือไลตามดวย คือ 

นี่คือตลาดไทย ๆ เปนอยางนี้อยูแลว   จะมีคนบางกลุมที่ OK เงินเยอะหนอย  พี่แบงอยางนี้หนอย

ดีกวา จะมีนอยมากที่บางคนยอมเก็บจริง ๆ ผมวานอยมาก ผมหมายถึงวามีผูลงทุนสวนนอยที่เลน

เพื่อการลงทุน ที่บอยสุดที่เจอ “ เธอหุนตัวไหนดี  ตัวไหนจะขึ้นดุซิ เมื่อวานขึ้นมา 5–6 บาท  เสียดาย

ไมไดซ้ือ ”    

ผมมีตัวอยางในตลาดทุนที่ไมขอเปดเผยชื่อ คนนี้เลนหุนเปน Fund Manager เลย เขาจะ

เก็บคา Manage นะ หักเทาไหรเปน % ของกําไร สัญญาวาคุณจะมา just เดือนรายเดือนไมได 

ตอง1- 2 ป  ซ่ึงเขาก็ทําของเขา  ไมมีใครไป  Question เขา  อยางบางชวง 3 เดือน ขาดทุนอยู 10% 

เขาไปเลือกหุน P/E  6 เทา 7 เทา ไปตามเกาะ ไป Company  Visit มีประชุมผูถือหุนเขาก็ไป เวลา

ผูบริหารไปพูดที่ไหน ใหความรูนักลงทุนเขาก็ไป  คนนี้ปที่แลวไดกําไรเกือบ 100% Investor กลุมนี้ 

Trust คนนี้มาก ก็ปลอยเลย 100% เลนหุนอยางนี้ถึงจะไดกําไร 
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สัมภาษณเชิงลึก 
ผูอํานวยการอาวุโส 
บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง 

รับผิดชอบดูแลลูกคาผูลงทุนรายใหญไทย 
 

ผูใหสัมภาษณสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท  เริ่มเขาสูวงการตลาดทุนในหนาที่

ดานการวิเคราะหหลักทรัพย โดยรับผิดชอบงานในสถาบันการเงินที่มีช่ือเสียงหลายแหง เริ่มตั้งแต

ตําแหนงนักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการฝายวิเคราะหหลักทรัพย และผูอํานวยการฝายวิจัย

เศรษฐกิจและกลยุทธ รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

อาวุโส รับผิดชอบดูแลลูกคารายใหญของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง 

 

9.1  ประสบการณการทํางาน 
 

ปจจุบันรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาในการซื้อขายหลักทรัพยขอลูกคา Privilege Client 

ที่ซ้ือขายหุนผานบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง จํานวนประมาณ 60 บัญชี (นับเปนรายบัญชีเนื่องจาก

บางรายเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหลายบัญชี) โดยมีลูกคาที่ทําการซื้อขายสม่ําเสมอหรือ Active  

ประมาณ 15 ราย ในการที่จัดกลุมลูกคาที่เปน Privilege Client นั้น ไมไดกําหนดเปนวงเงินวาตอง

เปนเทาไร เนื่องจากลูกคากลุมนี้เปนผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ หลายรายเปนผูมี

ช่ือเสียงเปนที่รูจักกันในสังคมไทย “ ลูกคาของผมเปนลูกคาที่มี Wealth 10 ลานขึ้นไป โดยประเมิน

จากทรัพยสินของลูกคาที่เปดเผย สวนใหญจะเปนผูบริหารบริษัทจดทะเบียน บางคนมีธุรกิจ

ใหญโต มีนามสกุลเกาแก สงบิลคาน้ํา คาไฟมาใหดู แลวบอกผมวาวงเงินใหเทาไรก็ใหมา เปด

บัญชีตอนแรกวงเงินอาจไมมากนัก แตเมื่อเลนไปมี Outstanding ของหุนมากขึ้น วงเงินจะตอง

ปรับสูงขึ้น ปจจุบันลูกคาของผมที่วงเงินสูงสุดอยูที่ประมาณ 400 ลานบาท ”   

 

9.2  ภารกิจการดูแลลูกคา 
 

ภารกิจประจําวันในการดูลูกคาในแตละวันไววา  “  ผมตื่นเชาขึ้นมาก็เริ่มดูภาวะตลาด 

ตางประเทศวาเปนอยางไร ดูบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยในประเทศวามีหุนตัวใดนาสนใจ 

สําหรับบริษัทผมมีบทวิเคราะหของตัวบริษัทเองและบทวิเคราะหที่ออกรวมกับบริษัทหลักทรัพยที่
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สิงคโปรดวย  นอกจากนี้ ผมก็ดูขาวจาก บิสนิวส อานหนังสือพิมพธุรกิจเกือบทุกฉบับ  อาน

กรุงเทพธุรกิจ ขาวหุน บางกอกโพสต โพสตทูเดย บิสนิวส บลูมเบิรก CNN  MONEY อานบท

วิเคราะหคอนขางเยอะจากเพื่อนระหวางโบรกเพราะเพื่อนเยอะคุยกับเพื่อนๆ ที่ทํางานอยูในโบรก

เกอรตางๆ พื้นฐานในการทํางานของผมมาจากการเปนนักวิเคราะหหลักทรัพย การอานขาว หรือ

ติดตามบทวิเคราะหจึงเปนไปในเชิงลึกมากกวาเจาหนาที่การตลาดทั่วไป ประกอบกับผมมีเพื่อนที่

เปนนักวิเคราะหหลักทรัพยจากหลายบริษัทหลักทรัพย จึงมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา 

ตัวบริษัทผมเอง มีประชุมตอน 9 โมงเชา มีเสียงตามสาย มี Forum ที่เปด 2 Way กับนักวิเคราะห

ของเรา เมื่อติดตามขาวสารแลวผมจะสรุปขาวใหลูกคาฟงแนะนําวาควรจะซื้อหรือขายหุนตัวไหน 

เรามีหนาที่ใหคําแนะนํา ลูกคาตัดสินใจเอง ผมจะใชวิธี Convince มากวาโดยมีบทวิเคราะห

สนับสนุน มี Consensus 1, 2, 3 Convince ลูกคาวาควรซื้อควรขายหุนตัวไหน มีการคุยกันกับ

นักวิเคราะหในโบรกเกอรอ่ืนบาง แตไมเคยคุยกับ Sale เพราะพื้นฐานผมมาจากนักวิเคราะห ” 

เมื่อถามถึงความเปนอิสระในการใหคําแนะนํากับลูกคาในการซื้อขายหุนวา ที่ผานมาเคย

มีคําสั่งจากบริษัทหรือบุคคลใดใหแนะนําใหลูกคาซื้อหรือขายหุนหรือไม      “ ในการใหคําแนะนํา

ลูกคา ผมจะมีความเปนอิสระในการใหคําแนะนํา ไมมีคําสั่งมาจากบริษัทหรือใครวาตองแนะนํา

หุนตัวไหน ผมใชการศึกษาจากบทวิเคราะหและใหคําแนะนําลูกคา ไมมีคําสั่ง สําหรับผมถาเปน

หุนเก็งกําไรผม No  Idea กับหุนเก็งกําไร หุนที่บริษัทผม Cover อยูจะมีประมาณ 70 ตัวเปนหุน

พื้นฐานสวนใหญอยูใน SET  50 แตถาลูกคาอยากไดหุนเก็งกําไรผมก็ส่ังให แตก็นานนานครั้ง ผม

ไมมีลูกคาที่เปนกลุมเก็งกําไร ตัวผมเองก็ No Idea ถาเปนหุนเก็งกําไรผมก็แบะแบะตอบไมได ผม

ลองผิดลองถูกมาเยอะแตไมใชทางมวยของผม ในหองคาจะมีขาวเลนหุนตัวนั้นเลนตัวนี้แตผม

ยอมรับวาตามไมทันจริง ๆ พอตั้งใจจะเขา ปรากฏวาเคาออกกันหมดแลว ”  

สําหรับความคาดหวังในการลงทุนของลูกคา “ มีหลายครั้งที่ลูกคาผมตั้งความหวังไวสูงวา

อยากไดกําไรจริงจริง แตก็ผิดจังหวะบาง ลูกคาผมเกือบทั้งหมดซื้อขายหุนตามปจจัยพื้นฐาน 

บางครั้งหุนพื้นฐานอาจจะชาบาง แตถามันลงมันจะไมลงต่ําเพราะวามันมีปจจัยพื้นฐานรองรับ แต

บางครั้งแมปจจัยพื้นฐานดีแตก็มีปจจัยความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกิดขึ้น ยกตัวอยางการเก็งกําไรกรณี 

3 G อยูดีดีก็มีความเสี่ยงที่เกิดจากเรื่องที่ควบคุมไมไดเชนนโยบายของรัฐบาล กรณี 3 G ถาเรา

พิจารณาถึงบริษัทที่นาจะไดรับประโยชนจากโครงการนี้ DTAC ผูถือหุนที่ลงทุนนาจะไดรับ

ประโยชนมากกวาเพราะ Financial  Leverage ดีกวา แต ADVANCE ก็ดี Yield สูงแตดวยเหตุ

โครงสรางลาชากวากําหนด ภาครัฐเกิดรื้อสัมปทานจึงกลายเปนความเสี่ยงที่ควบคุมไมได มันมี

เหตุที่อธิบายไดชัดเจน ความเสี่ยงที่ถูกรื้อสัญญาสัมปทานก็เปนความเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญ ” เปนโชค
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ดีของผูใหสัมภาษณที่ทํางานในบทบาทของนักวิเคราะหมาตลอดจึงมีพื้นฐานของการวิเคราะหที่

แข็งแกรงและเปนขอไดเปรียบในการดูแลผูลงทุนที่ Sophisticate  

 สําหรับคําถามที่วาผูลงทุนรายใหญเปนผูช้ีนําตลาดหรือไม “ ในหนาที่ที่ทําไมไดเปนผูช้ีนํา

ตลาด Size ของเรามันเล็กในขณะที่ตลาดมันใหญมาก คนที่ช้ีนําตลาดตัวจริงจะเปนคนหลายกลุม

อาจจะเปนเจาของหรือเจามือที่รูรูกันอยู แตถาเปนสถาบันหรือตางชาติจะชี้นํายาก กับกลุมนี้ ถา

ผิดราคาจะมีเครื่องไมเครื่องมือในการทํา Short  Sell โดยเฉพาะหุนที่อยูใน SET50 จะชี้นํายาก 

พวกนี้จะมีกรอบในการลงทุนอยูแลว” 

9.2.1  ลักษณะและพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนไทย 

9.2.1.1  ผูลงทุนรายยอย 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของผูลงทุนรายยอยในตลาดทุนไทย หรืออีกนัยหนึ่งกลุม

ของผูลงทุนที่มีสัดสวนสูงที่สุดในตลาดทุนไทย ในปจจุบันมีจํานวนผูลงทุนรายยอยที่เปดบัญชีซ้ือ

ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจํานวนมากกวา 5 แสนบัญชี และมีจํานวนบัญชีของนักลงทุน

เพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปที่ผานมา ในขณะที่บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวในการซื้อขายหลักทรัพยมีจํานวนที่

ลดลง เมื่อถามถึงความคาดหวังในการลงทุนของผูลงทุนรายยอย ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา  

“ ผูลงทุนรายยอยมีความคาดหวังในการลงทุน โดยหวัง Capital Gain เกือบ 100% ถาเปนกลุมที่

หวังเงินปนผลจะเปนพวกที่ถูก Force ใหติดหุน ปนผลเปนแคติดปลายนวม” ในการซื้อขายหุนของ

ผูลงทุนรายยอย  “ พวก  Retail  ซ้ือหุนเมื่อมีความรูสึกวาหุนกําลังขึ้น ตัวอยางเชน ในชวงตนเดือน

ธันวาคม 2552 หุนถูก 670 ไมซ้ือ พอทะลุ 700 แยงกันซื้อ กรณีมีศาลปกครองมีคําสั่งเรื่องมาบตาพุด 

ถาพิจารณาตามปจจัยพื้นฐานของหุน ราคาหุนไมควรลงไป 20-30% แตวันที่ 2 ธันวาคมที่ผานมา

หุนกลับตกไป 16 จุด” ในเรื่องของการขายหุน “ ผูลงทุนรายยอยขายหุนตอนที่หุนกําลังจะลง ไมได

มีการตั้งตัวเลขที่ตองการไวในใจไมเหมือนรายใหญ รายยอยจะมี Emotion  Sentiment คอนขาง

เยอะ ไมมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือปจจัยประกอบที่แนนอน” 

9.2.1.2  ผูลงทุนรายใหญ 

ผูใหสัมภาษณเลาถึงลักษณะและพฤติกรรมในการลงทุนของผูลงทุนรายใหญที่

รับผิดชอบไววา “ กลุมของผูลงทุนที่ผมดูแลถาเปนกลุมของผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย กลุมนี้จะจาง Fund  Manager ใหคอยดูแลในรายหลักทรัพยเหมือนกับนักลงทุน

สถาบัน  ในการลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหลายตัว เฉลี่ยประมาณ 20 ตัว ลูกคาผมทุกรายทํา

การบานดี เลนหุนละเอียด มีราคาอยูในใจ เชน สั่งซื้อ  ADVANCE ในราคาเทานี้ถาซื้อไดตํ่ากวาก็

เปนกําไร ผูลงทุนรายใหญสวนใหญจะดูเอง แนวไฮ-โลวในชวง 52 สัปดาห ผมมีหนาที่ชวยให
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ความเห็นประกอบ ” เมื่อถามถึงระยะเวลาการถือครอง และปริมาณการซื้อขายในแตละวัน  Turn 

Over ของลูกคากลุมนี้เปนวัน หลายวัน สวนใหญจะคอนขางนานไมใช Day Trade ปริมาณการซื้อ

ขายบางวันมาเยอะมากก็มีบางวันมานอยก็มี แตพวกเก็งกําไรก็ไมใชวาไมมีเลยพอมีบาง  มีไวแก

เหงา นาจะประมาณ 20:80 ความคาดหวังของลูกคาผม 100 % Capital Gain ถาเปนปนผลจะ

เปนพวกถูก Force ใหติดหุน สถาบันเองก็นอยมากที่จะหวังเงินปนผล ยกเวนชวงนี้ที่เงินปนผล

มากวาดอกเบี้ย ปนผลเปนแคติดปลายนวม ” หนาที่ในการดูแลลูกคา “ หนาที่ของผมจะสรุปขาว

ใหลูกคาฟงแนะนําวาควรจะซื้อหรือขาย ผมมีหนาที่ใหคําแนะนํา ลูกคาตัดสินใจเอง ใช Convince 

มากกวาโดยมีบทวิเคราะหสนับสนุน มี Consensus 1 2 3 Convince ลูกคาวาควรซื้อควรขายหุน

ตัวไหน ผูลงทุนรายยอย ขายตอนที่หุนกําลังจะลง ไมไดมีในใจ ในขณะที่รายใหญจะมีราคาในใจ 

ถาเห็นวาราคามันเวอรไป จะมีราคาในใจวาจะออกทางขายหรือซื้อ รายยอยจะมี Emotion 

Sentiment คอนขางเยอะ ไมมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งประกอบแนนอน ตางจากรายใหญ ที่ทํา

การบานมากกวา ผูลงทุนรายใหญสวนใหญจะดูเอง แนวไฮ-โลวในชวง 52 สัปดาห เราชวยให

ความเห็นประกอบ ” 

 

 9.2.2  ปจจัยที่ผูลงทุนรายใหญใชในการตัดสินใจลงทุน 

9.2.2.1  Market Factor/Fundamental 

ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน   “ เริ่มแรกผูลงทุนจะดูที่ปจจัยที่มีผลตอ

ตลาด Market Factor และคอยมาดูที่ตัวหุน Fundamental เปนอยางไร เทคนิคเปนอยางไร 

Market Factor ที่สําคัญก็คือภาพรวม ตลาดตางประเทศเปนอยางไร สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ทิศทางดอกเบี้ย สภาพคลองเปนอยางไร รายใหญทําการบานเยอะมาก ดูทุกอยาง รายใหญที่ผม

ดูแล ทําตัวเหมือนสถาบัน มี Fund Manager มาดู มี Custodian มาดู  มีการเยี่ยมชมบริษัทบาง 

CG ตองรูกันเองอยูแลว พอบอกชื่อบริษัท บอกชื่อผูบริหารในตลาดก็รูกันวาใครเปนอยางไร หุนเก็ง

กําไรมีบางแลวแตจริตของนักลงทุนแตละคน ปจจัยที่เปน Macro รายใหญใหความสนใจหมด 

พวกหลักรอยลานขึ้นไปใหความสําคัญกับทุกตัวไมตางกัน ในสวนของบริษัทรายตัวดู Valuation 

เชนถาเปน Property จะดู Valuation รายตัวเปรียบเทียบ เชน LPN เปรียบเทียบ PF ดานการวิจัย

ทางเทคนิคดูนอย นโยบายของรัฐบาลก็สําคัญ แตตองเปนนโยบายที่มีผลกระทบกับหุนตัวนั้นนั้น

โดยตรง ไมใชกระทบในภาพรวม ผมยกตัวอยาง กรณีถนนปลอดฝุน TASCO จะไดรับประโยชน

โดยตรง นโยบายตองเปนนโยบายที่ชนกับตัวหุนนั้นนั้น สวนที่กระทบภาพรวมจะไมคอยเปนผล ใน

การใหคําแนะนําผมตองทําการบานดูวาในวันนี้มีหุนตัวไหนที่เรา Upgrade อันไหน Behind อัน

ไหน Move Consensus ” 
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9.2.2.2  บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย ขาวหนังสือพิมพ 

 “ บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย ดูเล็กนอย เพราะลูกคาของผมหลายรายมี

คนขอมูลให ขาวฟงจากที่ผมสรุปให หนังสือพิมพสวนใหญจะชากวาขอมูลที่รายใหญตองการ ” 

9.2.2.3  ขอมูลจากการสัมมนา 

ขอมูลจากการสัมมนาเปนปจจัยหนึ่งที่ผูลงทุนรายใหญใหความสนใจ “ 

Opportunity Day ที่ทางตลาดหลักทรัพยฯ จัด เปนรายการที่เชิญผูบริหารบริษัทจดทะเบียนมานั่ง

พูดคุยใหขอมูลกับผูลงทุน โดยใชสถานที่ที่ตลาดหลักทรัพย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยเขาไปมี

สวนรวมในการเชิญวิทยากรที่เปนผูบริหารบริษัทจดทะเบียนมาบรรยาย เปนขอมูลที่สําคัญที่ผู

ลงทุนรายใหญติดตามเพราะเปนขอมูลจากตัวบริษัทจดทะเบียนที่นาสนใจ นอกจากนี้ ผูลงทุนที่

ผมดูแลยังติดตามงานสัมมนาตางๆ โดยเฉพาะลูกคารายใหญ 50 ลานขึ้นไปจะสนใจในเรื่องงาน

สัมมนามากจะเปน Request กับผมเลยวา ถามีสัมมนาขอใหบอกทันที ทางบริษัทผมมีการจัด 

Executive Forum Executive Talk ที่สําคัญ โดยมี Key  Person ที่เกี่ยวของโดยตรงกับหัวขอที่

ไดรับความสนใจในขณะนั้นมาบรรยาย อาทิ เรื่องนโยบายการเงินก็มีตัวแทนจากธนาคารแหง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง นายกรัฐมนตรีก็เคยมาบรรยาย รายการนี้เราจัดใหกลุมยอยที่เปน 

Privilege Client ประมาณ  30-50 คน และเราก็ทําใหแพรหลายโดยผานบทวิเคราะหของเรา 

สําหรับผูลงทุนรายยอยมีจัดใหประมาณปละ 2 ครั้ง ” 

9.2.2.4  ขอมูลจาก Website  

สําหรับการรับรูขอมูลจากสื่ออินเตอรเน็ตของผูลงทุนรายใหญ “ ผูลงทุนที่ผมรับ

ผิด ชอบจะไมคอยติดตามขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต หรือเวปไซตทั่วไป ยกเวนจะเปนขอมูล

จาก ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ จะติดตาม Consensus งบการเงิน สวน 56-1 (แบบแสดง

รายการขอมูลประจําป) ดูไมคอยมากมันหนาไปหนอย พวกนักลงทุนที่เกาเกาหนอยจะเห็นวาเปน 

Maintenance Report เหมาะสําหรับมือใหมหัดขับ ซ่ึงตองเริ่มศึกษาใหมต้ังแตตน สําหรับ Turn 

Over List ลูกคาผมไมดู สวนตัวผมเองดูบาง แตไมไดดูมาก เพราะลูกคาสวนใหญของผมไมคอย

เลนหุนพวกนี้ แตก็ตองดูเผื่อมีคําถาม นโยบายทางการผมติดตามแนนอนโดยเฉพาะนโยบาย

ทางการทีมีผลตอผูลงทุนโดยตรง ผมเปนนักวิเคราะหตองตาเปนสับปะรด อะไรที่ไมรูก็ตองถามผูรู 

เพราะลูกคาผมเปนประเภทที่ตองรูจริงถึงจะตองดูแลได 

9.2.2.5  การซื้อขายตามกลุมผูมีอิทธิพล          

การซื้อขายตามเพื่อนหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพล รายใหญจริงจริงไมมี ผูลงทุน

กลุมนี้จะตัดสินซื้อขายหุนดวยตัวเอง ทําการบานเอง ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนลงทุนหลักรอย
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ลานตองมีความรูพอสมควร แตถา 5 ลาน 10 ลานก็จะมีบางวาคนนั้นวายังงัย คนนี้วายังงัย ผู

ลงทุนสถาบันกับผูลงทุนตางประเทศก็ดูบาง แตไมถึงกับตามฝรั่ง แคอยากรู Mood วา Sector 

Rotation เปนอยางไร ฝรั่ง Move Port ยังงัย ดูไวเปน Factor ในการตัดสินใจ การตั้ง Offer  ควร

ขยับอยางไร ควรขยับเล็กนอยม้ัย ” 

9.2.2.6  สภาพคลองในการซื้อขาย 

สภาพคลองเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผูลงทุนรายใหญใหความสําคัญ 

9.2.2.7  ความเชื่อถือในตัวผูใหคําแนะนําในการลงทุน 

“ความเชื่อถือในตัวผม สําหรับลูกคาผมรายที่คุนกันก็จะเชื่อผมพอสมควร แตสวน

ใหญเคาจะมีในใจแลว รายที่ผม Control ได พวกที่ประมาณ 50 ลาน แตรายใหญจริงจริงเคาจะมี 

Private Fund Manager ดูแลอยูแลว  

 

9.2.3  แหลงที่มาของเงินลงทุน/จํานวนเงินที่สั่งซื้อขาย/ความถี่ในการสั่งซื้อขาย/

จํานวนหุนที่ถือครอง 

แหลงที่มาเงินที่ใชในการลงทุนของผูลงทุนรายใหญ จะเปนทั้งเงินของตัวเองและเงินกู ราย

ใหญจริงจริงจะใชเงินกู Margin เอาหุนมาวางเปนหลักประกัน รายยอย 50 ลาน จะใชเงินตัวเอง 

ใช Margin เปนชองทางใหไดคาคอม 0.15 ผสมคียเอง จะเลนผาน Internet แตตอง Treat เหมือน

เปนลูกคารายใหญ ผมก็ทําใหเพราะไมมีคาคอมจะลดให จํานวนเงินที่ส่ังซื้อขายแตละครั้ง 1 ลาน

ข้ึน Port  40 ลาน ถาถึงก็ส่ัง 70 ลาน แตราคาตั้งไวคอนขางต่ําก็ไมคอยถึงการซื้อขายไมถี่ เปน 

Limit Order ตั้งคางไวและ Review ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ เชน ศาลปกครองมีคําสั่ง 

บางทีคางเปนอาทิตย ตลาดเปน Side Way ก็ถือไว ถือยาวไดพรอมที่จะถือ ถาราคาขึ้น 15% ก็จะ

ขาย สวนใหญจะประมาณ 15 % จํานวนหุนที่ถือครองไมแนนอน รายที่วงเงิน 100 ลานบาทถือหุน 

25 ตัว บางคนถือ 3 ตัว มีหลายแบบ ถามากกวา 25 ตัวก็มากเกินที่คนธรรมดาจะดู สวนใหญจะ

ถือหุน Blueship SET 50 บางคนรอที่จะซื้อหุนต่ํากวาพื้นฐาน นิคมดู NAV Port Size ประมาณ 5 

ลานจะมีการซื้อขายประจํา Port ใหญชวง 670 จะ Active กลุมหลักทรัพยที่เลือกลงทุนจะกระจาย 

ไมกระจุกเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง” 

 

9.2.4  กําไรเฉลี่ยของลูกคารายใหญในป พ.ศ.2552 

กําไรเฉลี่ยของผูลงทุนรายใหญจะขึ้นกับภาวะตลาด ปนี้กําไรเฉลี่ยนาจะสูง Port ใหญ

หุนบลูชิพยากที่จะได Abnormal Return แตปนี้ตองสูงกวา 50% เพราะจะชนะตลาด ข้ึนกับ

บริหารความเสี่ยง 
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9.2.5  เลนหุนอยางไรใหไดกําไร 

ผูใหสัมภาษณในฐานะนักวิเคราะหหลักทรัพยที่ไดรับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วไปและ

ในฐานะผูที่อยูในวงการตลาดทุนมานาน ใหความเห็นเกี่ยวกับทําอยางไรจะเลนหุนใหไดกําไรไววา 

“ Basic เลยตองมองหาหุนที่ Undervalue และหุนตัวนั้นตองมี Catalyst ที่ทําให Value มันเพิ่ม

ข้ึนมา เพราะบางตัวพื้นฐานดีแตมันก็อยูนิ่งนิ่ง ตองอธิบายใหลูกคาเขาใจ การวัดหุนวาตัวไหนถูก 

มันบอกยากบางตัว P/BV ถูก แตบางตัว ROE มันเตี้ยมาก เหมาะที่จะ Trade 0.8 เทาของ B/V มัน

ก็เหมาะสมแลวที่จะ Trade เทานี้ เชนที่ผานมามีการเก็งกําไร RCL เนื่องจาก Trade แค 0.6 เทา

ของ P/BV แตปรากฏวามันขาดทุนอยู มันนาจะขาดทุนอีก 2-3 ไตรมาส ผมยกตัวอยางหุน CPF 

ราคานาจะอยูที่ 13.60 บาท ราคาปจจุบันยังต่ําอยู มันมี Fundamental  Change การปรับ 

Business Model มีแผนชัดเจนที่จะสรางมูลคาเพิ่มทําให Earning กับ Price  Stable มากขึ้น 

ราคาปจจุบันยังมี Upside เหลือ การขึ้นของราคามีปจจัยรองรับ เพียงแตวาอาจจะมีคนทําให

ราคาปรับขึ้นอยางรวดเร็ว 

 

9.3  ขอเสนอแนะตลาดทุนไทย 
 

ผูใหสัมภาษณไดเสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะที่นาสนใจเกี่ยวกับตลาดทุนไทยไว

ดังนี้ “ ตลาดทุนไทยมันเล็กลงทุกวัน การนําสินคาที่มีคุณภาพดีเขามาจะทําใหมี Size ใหญข้ึนจูง

ใจใหคนเขามาลงทุนใหมากขึ้น และขอใหมีการใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใหมากขึ้น ขอให 

Educate Investor ใหสูงขึ้น ปจจุบันออนมาก การเลนหุนอบรมเพียง 2-3 ช่ัวโมง บอกแคกฎ กติกา

เทานั้น คนที่ทําทุกคนตองรวมดวยชวยกัน แตที่สุดแลวผูลงทุนตองชวยตัวเอง นักลงทุนตองดูแล

กระเปาของตัวเอง อยางไรก็ตามทางสมาคมนักวิเคราะหเองก็ชวยอยูโดยมี SAA  CONSENSUS 

ตัวนี้เปนประโยชนกับผูลงทุนมาก ปจจุบันอยูใน SETTRADE   และ Web ของบริษัทหลักทรัพยที่

ขอมา ขอมูลนี้จะมีการ Update อยูตลอดเวลา 3 เดือนตัดทิ้ง เพราะเก็บไวก็เปนขอมูลเกาใชอะไร

ไมได งานสัมมนาตางๆ สมาคมนักวิเคราะหก็จะพยายามจัดใหแตพวกนี้ก็ตองการการสนับสนุน ที่

ผานมาตลาดหลักทรัพยก็สนับสนุนเรา แตตอนนี้กําลังจะ Privatize การสนับสนุนอาจลดลง สวน 

Opportunity Day สมาคมก็มีสวนรวมในการติดตอกับบริษัทที่ไมอยากจะเขามา รวมถึงเรื่องการ

ขอใหโบรกเกอรเขาไป Visit  Company เรามีการทําแบบสอบถามกับนักวิเคราะหวาสนใจที่จะได

ขอมูลจากบริษัทไหนเพื่อประกอบการติดตอดวย ” 
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สัมภาษณเชิงลึกผูชวยผูจัดการฝายการตลาด  

(ผูลงทุนสถาบัน) บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง 

รับผิดชอบดูแลผูลงทุนสถาบันไทย 

 
ผูใหสัมภาษณสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เริ่มเขาสูวงการตลาดทุนไทยในหนาที่

ดานการวิเคราะหหลักทรัพย เริ่มตั้งแตตําแหนงนักวิเคราะหหลักทรัพย ปจจุบันดํารงตําแหนง 

ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด รับผิดชอบดูแลลูกคาสถาบัน (ไทย) ของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง 

 

10.1  ประสบการณการทํางาน 
 

ผูใหสัมภาษณดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายการตลาด รับผิดชอบในการใหดูแลและให

คําแนะนําในการลงทุนใหกับลูกคาสถาบันที่ซ้ือขายหุนผานบริษัทหลักทรัพย จํานวน 11 ราย คํา

จํากัดความของ “ ผูลงทุนสถาบัน ” ลูกคาสถาบันหมายถึงผูลงทุนที่เปนนิติบุคคล อาทิ บริษัท

หลักทรัพยจัดการลงทุน บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต บริษัทจดทะเบียน โดยรับผิดชอบลูกคา

สถาบันที่ทําการซื้อขายสม่ําเสมอ (Active)   ประมาณ 8 ราย วงเงินที่ลูกคาแตละรายจะไดรับใน

การซื้อขายจะประเมินจากมูลคาทรัพยสินหรือ NAV ของลูกคา ช่ือเสียงของสถาบัน วงเงินที่ลูกคา

แตละรายไดรับอาจเปล่ียนแปลงไดตามมูลคาทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นของลูกคาแตละราย 

 

10.2  ภารกิจการดูแลลูกคา 
 

ภารกิจประจําวันในการดูลูกคาในแตละวันไววา “ภารกิจประจําวันของผมเริ่มจากอาน

ขาวทั้งจากหนังสือพิมพและขอมูลจากอินเตอรเน็ต ถาเปนหนังสือพิมพจะอาน ขาวหุน โพสตทูเดย 

กรุงเทพธุรกิจ มติชน ขาวจากเวปไซตผูจัดการ บิสตนิวส รอยเตอร ขาวจากอินเตอรเน็ตจะ 

Update มากกวาขาวในหนาหนังสือพิมพ หลังจากนั้นผมจะนําขาว นําขอมูลจากขาวที่อานและ

ขอมูลของสํานักวิจัยของบริษัทมาวิเคราะหและพูดคุยกับผูจัดการกองทุนที่ดูแลแตละสถาบัน การ

ตัดสินใจในการลงทุนจะเปนของผูจัดการกองทุน ซ่ึงจะมีกรอบการลงทุนที่แตละบริษัทกําหนดซึ่ง

ถาเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนจะขึ้นกับเงินที่ลูกคานํามาลงทุนในกองทุน ประเภทของ
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กองทุน สวนใหญหุนที่สถาบันลงทุนจะเปนหุนขนาดใหญ และอยูใน SET 50 โดยขอมูลที่ผูจัดการ

กองทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุนจะมาจากบทวิเคราะห คําแนะนําของผมและฝายการตลาด

ของบริษัทหลักทรัพยอ่ืน นํามาใหคะแนนตามกระบวนการของแตละบริษัท และเลือกลงทุนในหุนที่

คะแนนเหมาะสม สวนมากหุนที่ลงทุนจะเปนหุน ใน SET 50 ” 

10.2.1  ลักษณะและพฤติกรรมการลงทุนของผูจัดการกองทุนในฐานะผูตัดสินใจ
ลงทุนใหกับผูลงทุนสถาบัน 

 ในการลงทุนของผูลงทุนสถาบันไทยจะมีผูจัดการกองทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการ

ลงทุนที่ไดรับมอบหมายทําทําหนาที่ในการตัดสินใจซื้อขายแทน โดยผูจัดการกองทุนจะใชขอมูลที่

ไดจากบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ เปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อขาย “ ผูจัดการกองทุนที่ผมดูแลจะให

ความสําคัญกับขอมูลที่เปนภาพรวมของเศรษฐกิจกอนถึงจะประมวลขอมูลราย Sector และจะ

เลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพคลองสูง และสวนใหญอยูใน SET  50 หนาที่ผมคือสรุปภาพใหญและ

ตัวไหนที่ผูจัดการกองทุนสนใจผมจะลงรายละเอียด ตองเรียนกอนวาในการลงทุนของผูลงทุน

สถาบัน จะมีผูจัดการกองทุนคอยดูแลและจะมีบริษัทหลักทรัพยหลายบริษัทคอย Support ขอมูล

ให ขอมูลของบริษัทผมเปนเพียงสวนหนึ่งที่ผูจัดการกองทุนของผูลงทุนสถาบันนําไปตัดสินใจ

ลงทุน และก็มีบางครั้งที่ผูลงทุนสถาบันสนใจหุนตัวใดตัวหนึ่งแลวก็ขอใหฝายวิจัยของบริษัทผมหา

ขอมูลใหวามีขอดีขอเสียอยางไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน”  

 ในการตัดสินใจลงทุนของสถาบันจะมีการประชุมวา ณ ขณะนั้นภาวะตลาดเปนเชนไร มีผู

ถือหนวยลงทุนนําเงินมาลงทุนมากนอยแคไหน แลวถึงดูภาพยอยของหุนรายตัว อยางไรก็ตาม

บริษัทหลักทรัพยหลายหลายบริษัทที่ใหบริการจะแนะนําหุนรายตัวให และผูลงทุนสถาบันโดย

ผูจัดการกองทุนจะประเมินผลหุนรายตัวที่ไดรับคําแนะนํามาจากบริษัทหลักทรัพยวาจะใหน้ําหนัก

การลงทุนในหุนตัวใด เทาไร 

 ส่ิงที่บริษัทหลักทรัพยไดรับจากผูลงทุนสถาบันก็คือคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย 

Volume ในการซื้อขาย ซ่ึงในการที่ผูจัดการกองทุนจะเลือกสงคําสั่งซื้อขายผานบริษัทหลักทรัพยใด

ไหน จะขึ้นกับคุณภาพของการใหคําแนะนําของแตละบริษัทหลักทรัพยดวย โดยจะมีการให

คะแนนแตละบริษัทหลักทรัพย มีการ Rank คะแนนบทวิเคราะหของแตละบริษัทหลักทรัพยหรือไม

ข้ึนอยูกับแตละบริษัทจัดการกองทุน 

 ในสวนของความคาดหวังของผูลงทุนสถาบัน ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา “ นักลงทุน

สถาบันจะมีความคาดหวังใน Capital Gain มากกวาเงินปนผล แตสําหรับเงินปนผลนั้นจะใชเวลา

เลือกลงทุนวาจะลงทุนในหุนใด นักลงทุนสถาบันจะตางจากนักลงทุนรายยอยตรงที่ระยะเวลาการ
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ถือครองหุนจะยาวกวา ดังนั้นในเมื่อนักลงทุนสถาบันถือหุนในระยะยาว เวลาที่เขาจะลงทุน จะ

ลงทุนตอนราคาหุนปรับตัวลงเรื่องนี้ก็ตางกับรายยอย และเมื่อหุนอยูในชวงขาลง เงินปนผลหรือ 

Dividend Yield ที่เขาจะไดเปนเทาไร จะเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะใชประกอบการตัดสินใจเลือกวา

จะลงทุนในหุนตัวใด โดยผูลงทุนสถาบันจะทํา Valuation กอนตัดสินใจลงทุน ” ผูใหสัมภาษณให

ความเห็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังในการลงทุนของผูจัดการกองทุนที่เปนผูตัดสินใจในการ

ลงทุนของผูลงทุนสถาบันวา “ เวลาที่มีการวัดความสามารถของผูจัดการกองทุนจะวัดผาน NAV 

ดังนั้นถาใหเทียบวาความคาดหวังในการลงทุนระหวาง NAV กับเงินปนผลผูจัดการกองทุนที่เปนผู

ตัดสินใจลงทุนใหกับผูลงทุนสถาบันคาดหวังอะไรมากกวากัน ผมจึงเห็นวาเคาจะมอง Capital 

Gain มากกวาปนผล ” 

  ลักษณะการลงทุนของผูลงทุนสถาบัน “จากที่ผมคุยกับลูกคาจะเปนการลงทุนใน

ระยะเวลาปานกลางขึ้นอยูกับรอบระยะเวลาขึ้นลงของตลาด แตถารอบระยะเวลาการขึ้นลงของ

ตลาดไมยาวนักลงทุนสถาบันจะลงทุนในระยะเวลาสั้นๆ โดยเฉลี่ยจะอยูที่ประมาณ 3-6 เดือน ถา

เราดูการลงทุนในรอบป 2552 ต้ังแตดัชนีอยูที่ 380 นักลงทุนสถาบันบางรายจะยังไมขายเพราะเขา

มองระยะยาวมากกวานั้น แตถามองสั้นอาจจะซื้อวันเดียวแลวขายก็ได แตผมบอกไดไมแนนอน 

เพราะเวลาขายอาจจะขายผานบริษัทหลักทรัพยรายอื่นก็ได สําหรับประเภทบัญชีที่สถาบันใช

บัญชีเงินสด วงเงินสูงสุดหลักพันลานผมขอไมเปดเผย การซื้อขายในแตละวันก็เปนหลักรอยลาน

ผมบอกจํานวนแนนอนไมได จะสั่งผานหลายบริษัทหลักทรัพย อาจจะกระจายหรือกระจุกตัวในแต

ละชวงของเดือน จะมากหรือนอยขึ้นกับโบรกเกอรนั้นได Volume จากผูลงทุนสถาบันมากนอยแค

ไหน วงเงินที่ไดรับจะขึ้นอยูกับ สินทรัพยซ่ึงสะทอนจากมูลคาสินทรัพยรวมหรือ Total  NAV ที่

บริหารอยู ศักยภาพของแตละสถาบัน ถาลูกคาเปนธนาคารพาณิชยก็จะดูความนาเชื่อถือ การซื้อ

ขายมีทั้งเงินสดและ Margin แตสวนใหญการลงทุนของกองทุนจะเปนเงินสด เมื่อไดเงินจากลูกคา

ก็จะเอาเงินมาลงทุนตอ จํานวนเงินลงทุนแตละครั้งมากนอยแคไหน ขึ้นกับการเขาการออกของผู

ถือหนวยลงทุนดวย ในบริษัทผมมีแตเงินสด หลักทรัพยที่ถือครองผมคงบอกไมไดเพราะเห็นไม

หมดเห็นเฉพาะที่ซ้ือขายผานผม ในการซื้อขายถาถามวาซื้อขายหลายหลักทรัพยหรือไมจะขึ้นอยู

กับชวงจังหวะ เชน บางทีกองหนึ่งอาจจะลง 50 ตัวก็ได” 

สําหรับคําถามที่วากองทุนมีเลนหุนปนหรือเก็งกําไรหรือไม “ ถาถามผมเรื่องหุนปน หุนปน

นอยมากแทบจะไมมี แตถาเก็งกําไรมีบางอยางที่ผมเลาใหฟงวากองทุนลงทุนในหุนดี บางตัว

สภาพคลองจะนอยพอขายก็จะกลายเปนหุนเก็งกําไร ผมยกตัวอยาง บริษัทหลักทรัพยจัดการ

ลงทุนมีนโยบายลงทุนที่ตางกัน บางบริษัทเชน บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนแหงหนึ่งเนนการ
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ลงทุนระยะยาว หุนที่ถือจึงกลายเปนหุนที่สภาพคลองนอย  และพอมีการซื้อขาย เคาเห็นวาหุน 

Over Value  มากก็ตัดสินใจขายทํากําไรและก็ไดกําไรมาก อยางนี้ถาเรียกวาเก็งกําไรก็เปนการเก็ง

กําไรจากหุนที่ถือมานาน การปนหุนของกองทุนทําไดยากเพราะจะตองมีหนาที่ตอบผูถือหนวยลงทุน ”  

สําหรับกรณีการซื้อขายหุนตามกัน “ ผมก็เคยเห็น แตเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่ตองพิจารณา

ประกอบวามันอาจไมใชเปนการซื้อตามกัน เชนเวลาบริษัทจดทะเบียนมีการแถลงขาว มีการเปด

ใหเยี่ยมชมบริษัท  บริษัทหลักทรัพยทุกบริษัทก็จะเขาฟง พอวันรุงขึ้นก็จะมีบทวิเคราะหออกมา

เหมือนเหมือนกัน หุนตัวเดียวกันประกอบกับการที่ตลาดหุนไทยมีขอจํากัด สภาพคลองก็นอย มี

หุนนอยตัวใหเลือก ดังนั้นการที่กองทุนจะสงคําสั่งซื้อหุนตัวใดเพิ่มในหุนตัวเดียวกันก็มีโอกาสสูง ”  

ในการตัดสินใจซื้อและขายหุนของผูลงทุน “ เวลาผมแนะนําผมจะแนะนําวาหุนนาสนใจ 

ราคาของหุนต่ํากวาในผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับเทากัน ฝายวิจัยของผมจะทํา Valuation ของหุน

ที่นาสนใจสวนใหญก็เปนหุนพื้นฐานกับหุนที่เปนที่นิยมสัดสวนประมาณ 80:20 สวนการขายหุน

ผมจะแนะนําใหลุกคาขายหุนเมื่อเห็นวาตลาดจะไปไมรอด หรือเมื่อหุนตัวนั้นมีพื้นฐานที่เปลี่ยนไป

หรือปรับตัวมาชวงหนึ่งแลวก็จะแนะนําขาย รวมถึงแนะนําใหขายหุนตอนที่เริ่มจะลดลงเนื่องจากที่

รายยอย Panic แลวกลับมาซื้อใหมที่ตนทุนต่ํา หรือใหขายหุนที่อาจกลับขึ้นมายาก รวมถึงใหขาย

หุนที่ซ้ือมาตนทุนต่ํามากมาก หุนที่สถาบันซื้อสูงสุด 3 อันดับแรก พลังงาน ธนาคาร 

อสังหาริมทรัพย การที่อสังหาริมทรัพยกลับมาชวงหลังจะเห็นวายอดขายบานชวงตนปกลับมา

เยอะมา คนไทยระดับกลางเงินเก็บเยอะ ดอกเบี้ยต่ํา จะเห็นวาคอนโดเปดวันเดียวขายหมด 

ประกอบกับปนี้เหล็ก ปูน คาแรง ทุกอยางถูกหมด คนเก็งกันวาปหนาจะแพงปนี้เลยมาซื้อกันเต็ม

ไปหมด ปนี้เราจึงเห็นวายอดขายบานของบริษัทจดทะเบียนสูง ประกอบกับมาตรการดานภาษีก็มี

สวนสําคัญที่เปนแรงจูงใจใหคนเขามาซื้อ ประการสําคัญสัดสวนของหุนพลังงานในตลาดก็ 40% 

ธนาคารพาณิชย 20% SET 50 ก็อยูในกลุมนี้ สัดสวนที่นักลงทุนสถาบันก็หนีไมพน 2 ตัวนี้ ถาเรา

เทียบกับปที่ผานมาอาจเปนสื่อสารมากกวาอสังหาริมทรัพย แตปนี้ส่ือสารมีปญหาลาชา เชนเรื่อง 

3 G ทําใหสัดสวนการลงทุนในหุนกลุมนี้ลดนอยลงและอสังหาริมทรัพยกลับมาแรงกวาเนื่องดวย

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดีข้ึนเนื่องจากยอดขายสูงขึ้น และตนทุนวัตถุดิบและคาแรง

ที่ลดลง” 

10.2.2  ปจจัยที่ผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจลงทุน 

10.2.2.1  ปจจัยทางเศรษฐกิจและความมีเสถียรภาพทางการเมือง 

ปจจัยที่ผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจลงทุน   “ ถาพูดถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ

ผมขอเริ่มที่เรามองตลาดการเงินเปนตลาดใหญในตลาดการเงินประกอบดวยตลาดเงินกับตลาด
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ทุน เงินมันจะไหลวนอยูในทั้ง 2 ตลาด ผมเริ่มที่อัตราดอกเบี้ยกอน อัตราดอกเบี้ยเปนตัวสําคัญ

ที่สุดที่จะบงบอกวาเงินจะไหลเขาสูตลาดไหนถาดอกเบี้ยเปนขาขึ้นเงินจะไหลเขาตลาดเงิน เมื่อ

อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก 6-7% มันจะสะทอนมาที่ปริมาณการซื้อขายหุนที่ปรับตัวสูงขึ้น เงินไหล

เขาตลาดหุนมากขึ้น ถาพูดถึงลูกคาที่ผมดูแลตัวกองทุนเองเมื่อดอกเบี้ยในตลาดเงินปรับตัวลดลง

เหลือแค 1 % คนที่ออมเงินไวกับธนาคารก็จะตองหาแหลงอื่นที่ใหดอกเบี้ยสูงกวา ก็เลยโยกเงินมา

ลงในกองทุน กองทุนมีลงทุนในตราสารทุนมากเงินมากก็ลงทุนในหุนมาก Volume ในตลาดทุนก็

ปรับตัวสูงขึ้น เวลาดูดอกเบี้ยเราจะดูดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารแหงประเทศไทย เงินเฟอก็

สําคัญเพราะเปนตัวบงบอกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะปรับตัวกับภาวะเงินเฟออยางไร 

ธนาคารชาติจะใชดอกเบี้ยกับเงินเฟอในการวางนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนก็เปนปจจัยสําคัญอีก

ตัวหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากตลาดหุนไทยเปนตลาดเล็ก เมื่อมีผูลงทุนตางประเทศเขา

มาซื้อมากมากจะเปนตัวบงบอกวาตลาดจะขึ้นหรือลง ที่ผานมาเดือนไหนตางชาติเขามาเปนหมื่น

ลานดัชนีจะปรับตัวสูงขึ้นมาก ” 

ปจจัยที่รองมาจากดอกเบี้ย คือ GDP บางธุรกิจอิงกับ GDP โดยตรง เชน 

ธนาคารพาณิชยเวลาจะ forecast วาสินเชื่อจะโตเทาไรจะอิงกับ GDP โดยตรง สมมติมองปหนา 

GDP 3 % จะมองวาสินเชื่อตองการโต  1.5 เทาของ GDP สินเชื่อก็จะให 3*1.5 ก็จะเปน

งบประมาณของสินเชื่อที่ต้ังไวในปหนา ถาหากเปนพวกบริษัทจดทะเบียนที่อาศัยกําลังผลิตจาก

ผูบริโภคภายในประเทศ GDP ก็จะเปนปจจัยสําคัญเชนกัน ผมมองวาเปนตัวชี้ภาวะเศรษฐกิจที่

สําคัญตัวหนึ่ง สวนเสถียรภาพทางการเมืองผมมองวาเปนปจจัยสําคัญมากวาดอกเบี้ยเสียอีก การ

เมืองไทยโดยเฉพาะชวงที่คุณทักษิณหายไปเมื่อ 3 ปกอน คอนขางมีผลกระทบกับการลงทุนใน

ตลาดทุนเยอะมาก โดยเฉพาะกับการลงทุนของผูลงทุนรายใหญใหญ ปญหาสําคัญที่นาเปนหวง

ตอนนี้ที่นาจะมีผลกระทบกับตลาดหุนโดยเฉพาะการลงทุนของตางชาติมากที่สุด ไดแก ปญหา

มาบตาพุด เนื่องจากประเทศเราเปนประเทศกําลังพัฒนาเงินของเราเองไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของเราใหเดินหนาได เราตองอาศัยเม็ดเงินจากตางชาติมาเปนแรงในการขับเคลื่อน ถา

มาบตาพุดสงผลกับบริษัทจดทะเบียน ตางชาติก็จะไมลงทุนแนนอน จริงอยูที่สมัยกอนไทย

ไดเปรียบเพราะเปนจุดศูนยกลางและเปนประเทศเปดแตตอนนี้จีน เวียดนามก็เปดประเทศแลว 

ลาว เขมร มาเลเซียก็เปดหมดแลว เม็ดเงินของตางประเทศที่ลงทุนเขามาที 10-20 ป ตองทํา 

Discount Model กอนที่จะตัดสินใจลงทุนที่ไหน ไทยเมื่อ 3 ปที่ผานมามีปญหาเยอะ ตางชาติก็

ตองหาที่ที่นิ่งนิ่ง ของไทยทั้งมาบตาพุด ทั้งการเมือง ตางชาติก็สามารถเขาไปที่อ่ืนก็ได ผลตอนนี้

อาจเปนผลระยะสั้นแตระยะยาวผมกังวลวาถาตางชาติยายฐานการผลิตของเกาคงลงทุนอยูแต

ของใหมเขาคงไมลงทุนแลว ในอนาคตถาเงินลงทุนลดลง ก็จะสงปญหามาถึงการวางงานและ

ปญหาอื่น ๆ อีกดวย 
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10.2.2.2  ปจจัยจุลภาค 

ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวหุนโดยตรง “ กําไรตอหุนและ P/E ผมมองวา

กําไรตอหุนเทาไร เปนขอมูลดิบ สวน P/E เปนสารสนเทศที่เอามาดูวาหุนถูกหรือยัง P/E จะเปนตัว

ชวยในการตัดสินใจ D/E ผมไมคอยดูเทาไร ROE ก็ดูบาง เมื่อถามถึงบรรษัทภิบาลของบริษัทที่จะ

ไปลงทุน ในความเห็นผม ผมไมดู CG ควรจะอยูในระดับความคิดของผูบริหาร แตตลาดพยายาม

จะเอามาทําเปนตัวเลข เหมือนเปนการสรางภาพ และวัดยาก  ช่ือเสียงของบริษัทผมก็ดูบาง ตัว

ผูบริหารเองผมวามีสวนสําคัญกับราคาหุน เพราะการซื้อหุนไมไดซ้ือเพื่อวันนี้แตเปนการซื้อเพื่อ

อนาคต ดังนั้นวิสัยทัศนของผูบริหารบริษัทจดทะเบียนจะตองมี ตัวอยางเชน MCOT ชวงที่คุณมิ่ง

ขวัญอยูราคาหุนปรับตัวหุนสูงขึ้นมาก พอลาออกราคาก็ตกลงจนปจจุบันนี้ 

ปจจัยทางเทคนิคของหุนก็เปนปจจัยสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาดวยผมดู 

Pattern ของกราฟเปนหลัก ทางเทคนิคจะมีบางคนก็ดูคาเฉลี่ย แตของผมดูวาอดีตเปนอยางไรเพื่อ

จะดูปจจุบันและอนาคต ผมดู Trend Line สวน Line Chart Bar Chart ไมดูเลย Indicator ผมใช 

RSI STOCASTIC เสนคาเฉลี่ย ” 

10.2.2.3  ขาวและขอมูลจากสื่อ 

เมื่อถามถึงขอมูลที่ใชประกอบการใหคําแนะนําวามาจากสื่อใดบาง“ ผมอาน

หนังสือที่ไมใชหนังสือพิมพธุรกิจดวย ไทยรัฐผมก็อานอานเพราะไทยรัฐเปนหนังสือพิมพของคน

สวนมาก การอานจะทําใหรู Sentiment ของคนในสังคม รูการตอบรับของสังคมเปนอยางไร แต

ขอมูลก็สูกรุงเทพธุรกิจ โพสตทูเดยไมได สวนวิทยุผมไมคอยไดฟง ทีวีก็ดูบาง ” 

10.2.2.4  ขอมูลจาก Website  

ในการเตรียมตัวเพื่อใหคําแนะนํากับผูลงทุนสถาบัน ผูใหสัมภาษณติดตามขอมูล

ขาว สารทางอินเตอรเน็ตจาก รอยเตอร บิสนิวส E-FINANCE Website ผูจัดการ มติชน SETSMARART 

SETTRADE เนื่องจากแหลงขาวทางจะเร็วกวาที่เปนหนากระดาษ สวนเว็บไซตที่เกี่ยวกับการลงทุน

จะมีสินธรกับกระทิงเขียว “ ผมชื่นชม Web ของ SETTRADE ที่มีขอมูลของ SAA  CONSENSUS ที่

รวมรวมขอมูลบทวิเคราะหของนักวิเคราะหตาง ๆ ที่เปนประโยชน” 

10.2.2.5  ปจจัยอางอิง 

ผูลงทุนตางประเทศเปนปจจัยอางอิงที่สําคัญ  ที่ผูลงทุนสถาบันใชในการตัดสินใจ   

 “ เราตองยอมรับวาตลาดหุนไทยจะขึ้นไมได ถาขาดผูลงทุนตางประเทศ ซ่ึงถาเรามองตลาด

ตางประเทศก็จะไมตางกัน ถาเราดูต้ังแตตนป 2552 ตลาดปรับตัวขึ้นมาจาก 380 เปน 700 เปน

ชวงเวลาเดียวกันกับที่ตลาดแถบเอเชียก็ปรับตัวสูงขึ้นดวย ถาเรามาดู Fund Flow จะเห็นวาชวงที่
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ผานมามีเงินทุนไหลเขาจากอเมริกาและยุโรปเขามาเอเชีย อยางที่ทราบกันวาปจจุบันมันเปน 

GLOBAL ที่เม็ดเงินสามารถจะไหลไปทุกที่ที่มีผลตอบแทน นักลงทุนตางประเทศจึงเปนตัวสําคัญ

ในการผลักดันตลาดทุนไทย ” 

10.2.2.6  นโยบายที่เกี่ยวของโดยตรงกับตลาดทุนไทย 

“ผมมีความเห็นกรณี Turn  Over  List มีขอดีคือจะชวยใหผูลงทุนรายยอย

ตระหนักวาหุนตัวไหนที่ควรหลีกเลี่ยง ชวงแรกแรกผมมองวามีประโยชนมากแตชวงหลังหลัง

กลายเปนเรื่องปนหุนสําหรับผูลงทุนบางราย ถาเจามือที่จะทําหุนจริงจริงเคาจะดูวาจะติด Turn 

Over List เมื่อไร เมื่อติดแลวราคาหุนมันจะยอตัวลงก็จะเปนจังหวะใหเขาถอนรายยอยก็เขาไปติด

หุนแทน แตอยางไรก็ดี ก็ยังมีขอดีสําหรับรายยอยที่จะหลีกเลี่ยงได ดีกวาไมมีเลย ” 

 

10.3  ขอเสนอแนะตลาดทุนไทย 
 

ผูใหสัมภาษณไดเสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะที่นาสนใจเกี่ยวกับตลาดทุนไทยและ

นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลที่นาสนใจ ดังนี้  “ ตลอดระยะเวลาที่มีตลาดทุน

มา ตลาดทุนไทยเติบโตขึ้นเฉพาะตัวเลขที่เปนปริมาณการซื้อขายจนเปนหลักหมื่นลาน ดัชนีราคา

หลักทรัพยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยจุดเปนพันจุด บริษัทจดทะเบียนเขามาจดทะเบียนเพิ่ม แต

ทั้งหมดเปนแคเพียงตัวเลขในขณะที่ส่ิงหนึ่งที่ไมเคยพัฒนาเลยคือคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพของ

ของนักลงทุนรายยอย ที่ไมเคยเปลี่ยนตั้งแตวันแรกจนถึงวันนี้ ทุกวันนี้ที่เราเห็นนักลงทุนรายยอยยัง

ซ้ือตามภาวะการลงทุน ยัง Panic ตามตลาด ส่ิงที่ทางการควรทํามากที่สุดในวันนี้คือการพัฒนา

คุณภาพของนักลงทุนรายยอยใหมีความรูความเขาใจในการลงทุนมากขึ้น หาแนวทางที่ทําใหมี

บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพในตลาด ผมไมแนใจวาเปนเพราะกฎเกณฑในการเขาจดทะเบียน

หรือเปลาที่ทําใหบริษัทไมดีเขามาบริษัทดีดีหายไป ผมเคยไดยินจากเพื่อนที่เปน IB (Investment 

Banking) มาวาจะเขาตลาดแลวก็จะขายทิ้ง พวกนี้ไมนาปลอยใหเขามา กฎเกณฑใหมที่เกี่ยวของ

กับความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนทําใหบริษัทที่ดีไมอยากเขามาหรือเปลา ตองมีการ

ทบทวนถาหลักเกณฑที่ออกไปกลายเปนอุปสรรค ในสวนของผูลงทุนควรใหความรูที่ไมใชความรู

ที่วาจะลงทุนอยางไร ซ้ือขายอยางไร ตองเปนความรูที่พัฒนาระดับความรูกับระดับความคิดของผู

ลงทุนตองพัฒนามากกวานี้ ซ่ึงตองมีการวางแผนระยะยาว โดยเฉพาะตองปลูกฝงนักลงทุนราย

ใหม ๆ ที่เขามา เพราะนักลงทุนเกา ๆ ที่เกษียณแลวคงจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาก ควรทําน้ํา

ใหมใหเปนน้ําดี ตองมีแผนการในการพัฒนาคุณภาพของผูลงทุนในระยะยาว เมื่อแผนสําเร็จแลว

สัดสวนของน้ําดีก็จะไปผสมไปกลืน แนวคิดการลงทุนของผูลงทุนไทยในอนาคตก็จะเปลี่ยนไป ” 
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 ประการสุดทายที่ผูใหสัมภาษณฝากไวเกี่ยวกับแนวทางในการกําหนดนโยบายและการ

ดําเนินนโยบายของทางการไมวาจะเปนหนวยงานที่กํากับดูแลตลาดทุนโดยตรงและภาครัฐ “ ผม

อยากใหในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอตลาดทุนมีความ Stable และสื่อสาร

ใหรูวาทางการตองการอะไร เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็ขอใหมีแนวทางในการแกไขที่เด็ดขาด เชน กรณี

มาบตาพุดในเม่ือเปนนิคมอุตสาหกรรม ก็ควรกําหนดเปนเขตเฉพาะ ไมควรมีที่อยูอาศัย ถารัฐบาล

เขมแข็งจริงก็จายคาตอบแทนแลวใหออก ถาขอไดจริงจริงผมอยากขอใหการเมืองนิ่ง ” 
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การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ 
นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล (เสี่ยปู) 

 
11.1  ประวัติสวนตัว 
  

นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล (เสี่ยปู) ปจจุบันอายุ 52 ป เคยรับราชการในตําแหนงสุดทาย

เปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ.2530 

ตัดสินใจเขาสูวงการตลาดทุนอยางเต็มตัว ในปแรกที่เขามาเกิดวิกฤติการณ Black Monday ทําให

เงินลงทุนหายไปทันที 3 แสนบาท ณ วันนั้น เสี่ยปูถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย หลังจากนั้น 

เพียงแคปเดียวเสี่ยปูตัดสินใจกลับเขามาลงทุนอีกครั้งพรอมกับการมองโลกในแงดีตอการลงทุน 

โดยเลือกที่จะใชวิธีการลงทุนแบบเก็งกําไร ตอมาในป 2545 เสี่ยปูตัดสินใจ “ หยุด ” การเลนหุน

แบบเก็งกําไรและหันมาเนนการลงทุนในหุนที่มีคุณคาและถือในระยะยาว โดยใหคํานิยามไววา “ 

หุนที่มีคุณคา คือ หุนที่มีกําไรเจริญเติบโตเปน Growth  Stock ” การเลือกลงทุนในหุนที่มีคุณคา

และถือครองหุนในระยะยาวสงผลใหเสี่ยปูเปนผูลงทุนรายใหญที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน

อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

 

11.2  ประสบการณการลงทุน 
  

หลังจากเสี่ยปูลาออกจากการรับราชการที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 

พ.ศ.2530 ไดเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพยอยางเต็มตัว โดยมีเงินลงทุนเริ่มตนเพียง 5 แสนบาท ใน

ปนั้นเกิดวิกฤติการณ Black Monday ทําให Port การลงทุนของเขาขาดทุนทันที 3 แสนบาท ณ วัน

นั้น เสี่ยปูตัดสินใจถอนตัวออกจากตลาดหุน แตในปถัดไปเสี่ยปูกลับเขามาสูตลาดทุนอีกครั้งโดย

เลือกใชวิธีการลงทุนแบบเก็งกําไร ดวยวิธีการลงทุนแบบนี้สงผลใหมูลคาการลงทุนของเสี่ยปู

เพิ่มขึ้นจากการลงทุนระดับแสนบาทกลายเปนรอยลานบาท ใชเวลาในการลงทุนไมถึง 10 ป สงผล

ใหไดช่ือวาเปนหนึ่งในผูลงทุนรายใหญที่ผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยจับตาดูวาลงทุนในหุนตัวใด จะ

ไดเขาลงทุนตาม และถูกจับตาในฐานะเปนหนึ่งในผูลงทุนรายใหญที่ช้ีนําการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยที่หนวยงานกํากับดูแลตลาดทุน ณ ขณะนั้นจับตาดูวามีพฤติกรรมในการสรางราคา

หลักทรัพยหรือไม  
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เสี่ยปูใหสัมภาษณ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงเสนทางชีวิตที่วนเวียนอยูในตลาดหุนมาราว 20 

ป วันนี้กลายเปนอาชีพหลัก วา " ผมเขาตลาดหุนป พ.ศ. 2530 ตอนนั้นทํางานอยูสภาพัฒน เปน

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย อยูฝายบัญชีประชาชาติ หลังจากเรียนจบเศรษฐศาสตร เราไดมาดู

ตลาดหุนก็รูสึกชอบแนๆ ทําใหตัดสินใจลาออกจากราชการ ใชเวลาตัดสินใจไมนาน แตพอเขามา

เลนก็เจงเลย ตอนนั้นพอรตประมาณ 1 ลานบาท เจงเหลือ 2 แสนบาท " เสี่ยปูเลาวา ตอนนั้นไป

สมัครเปนลูกคา บริษัทหลักทรัพย เอ็มซีซี จํากัด (ปจจุบันปดกิจการแลว) แตไมรับ ถาเปนตองใช

เงินขั้นต่ํา 5 แสนบาทเปดบัญชีเลนหุน (พอรต) จึงไปสมัครที่ บริษัทหลักทรัพย ธนสยาม จํากัด ซ่ึง

ตอนหลัง ๆ พอรตผมโตขึ้นเรื่อย ๆ ทาง บริษัทหลักทรัพย เอ็มซีซี จํากัด ก็มาเชิญ ไปเปนลูกคา แต

ผมปฏิเสธ ผมมาโตจริง ๆ หลังชวงเกิดเหตุซัดดัม ชวงนั้น ดัชนีผันผวนมาก ๆ เราไดเวลาตลาดลง

เริ่มเลนหุนก็เก็งกําไรแลว ” 

 
11.2.1  นักเลนหุนเก็งกําไร 

การลงทุนในชวงแรก ๆ ก็เปนนักเก็งกําไรแลว เพราะสมัยนั้นเลนหุนตัวที่แข็งกวาตลาด 

ตอนนั้นเลนหุนไมมีหลอกเลย ถาบอกวันรุงขึ้นก็ข้ึน สวนใหญเปนหุนหลักทรัพยที่ข้ึนเยอะมาก แลว

ก็มีวอรแรนต ตอนนี้เราก็ดูตลาดเอาวาเลนตัวไหน ตัวไหนที่แข็งก็จะซื้อตัวนั้น ตอนนั้น นักเก็งกําไร

จะเลนทางเดียวกัน เก็งกําไรกันจริงๆ ไมมีพื้นฐาน เศรษฐกิจไมเกี่ยวเลย ตัวไหนแข็งก็ซ้ือ เลน 1-2 

ตัวก็เต็มพอรต “ ผมเลนหุนมา 16 ป โดย 14 ปแรกผมเลนหุนแบบเก็งกําไรรายวัน โดยไมดูพื้นฐาน

ของหุนวาตัวไหนดี ตัวไหนไมดี เลนตามแรงเชียรของมารเก็ตติ้งเสียมากกวา ซ่ึงมักจะแนะนําใหเรา

ซ้ือ-ขายวันละหลายรอบ เพราะจะเขาไดคาคอมมิชชั่นเยอะๆ หรือหุนบางตัวเขาก็แนะนําใหขายเร็ว

เกินไป ทั้งๆ ที่ใจเราก็ยังอยากถืออยู “ สมัยนั้นหุนดังๆ มีวอรแรนต ของ บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง 

จํากัด แลวก็มีวอรแรนตของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ (IFCT) โดยเฉพาะในชวงประกาศลอย

คาเงินบาท (ป 2540) ตอนนั้นหุนแบงกข้ึนหมด ผมทํากําไรไดถึง 53 ลานบาท พอรตลงทุน ตอน

นั้น โตประมาณ 100 ลานบาท  ตอนนั้นเปน Pure  Speculate เลย เราซื้อทั้งๆ ที่รูวา IFCT-W มี

มูลคา เหลือศูนยแนๆ แตบรรยากาศอารมณตอนนั้นพาไป ใหตองซื้อติดพอรตไว ผมก็เติบโตมา

จากการเก็งกําไร แตจุดที่ทําใหผมเปลี่ยน คือ มาซื้อหุน KK (บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด) 

ที่เริ่มซื้อที่ 90 สตางค เก็บเรื่อยมาจน 1 บาทกวา ตนทุนเฉลี่ยไมเกิน 2 บาท ซ้ือมา 60 ลานหุน แต

หุนโดนบล็อกมากราคาไมคอยข้ึน จนราคามาที่ 3-4 บาท ก็เริ่มขายออกไป ตรงกับขณะนั้นที่มีการ

ออกหุนวอรแรนต ในราคา 2.30 บาท ใหสัดสวน 1 หุนตอ 1 วอรแรนต หุน KK วิ่งรวดเดียวถึง 80 

บาท วอรแรนตอยูที่ 60 บาท จากราคาสิทธิที่ถือวาต่ํา ก็เลยไดคิดวาถาถือหุนดีๆ นาจะทํากําไรได

มากกวานี้ เลนหุนเก็งกําไร ไดไมคุมเสีย 
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11.2.2  จุดเปลี่ยนความคิด “ เลนหุนพื้นฐาน ” 

เสี่ยปูเลาใหฟงถึงสาเหตุของการเลิกเลนหุนเก็งกําไรวา มาจากบทเรียนจากการเลนเก็ง

กําไร ทําใหขาดทุนมากกวาไดกําไร เพราะเปนคนที่เลนขาลงไมเกง ประกอบกับ "มนตรี ศรไพศาล" 

(กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง จํากัด) เอาหนังสือของวอรเร็นต บัฟเฟทมาให จึงอาน

แลวอานอีก ทั้งๆ ที่เปนคนไมชอบอานหนังสือมาก แตหนังสือเลมนี้ อานแลววางไมลงเลย ก็เลยคิด

ตลอดเวลาวา จะเปนนักลงทุนหุนคุณคา หรือ Value Stock ใหได เพราะเชื่อในปรัชญาที่วา ราคา

หุนที่สุดแลว จะไปอยูในพื้นฐานของตัวหุนนั้นๆ ในระยะยาว ยิ่งในตลาดหุนสมัยนี้ การเลนหุนเก็ง

กําไรที่ไมมีพื้นฐานจะยากมาก ไมเหมือนเมื่อกอน ที่เก็งกําไรกันไดงาย "แตหุนที่ไมมีพื้นฐาน เวลา

ราคาขึ้นไปเกินกวาพื้นฐานคอนขางมาก มักจะเปนราคาที่ไมจริง พอรตที่ผานมาแมจะมีการเก็ง

กําไร แตก็เปนการได ๆ เสีย ๆ ถึงพอรตจะโตแตก็โตแบบเก็งกําไรไมยั่งยืน ในชวงหลัง ๆ จึงแบง

พอรตลงทุน เปนหุนพื้นฐาน 70% สําหรับลงทุนระยะยาว (Long Term) และหุนเก็งกําไร 30% แต

ก็ยอมรับวา บางครั้งหุนเก็งกําไร ทํากําไรไดเยอะกวาหุนพื้นฐาน แตบางครั้งการเก็งกําไรของผม ก็

จะดูปจจัยพื้นฐานดวยเหมือนกัน อยางเชน หุนเดินเรือ ชอบ TTA เราไมไดฟงนักวิเคราะห แตจะดู

คาระวางเรือ " 

เมื่อผมเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนเปนนักลงทุนระยะยาวในชวง 2 ปหลัง โดยอานหนังสือ

ของวอเรนต บัพเฟตต ก็ไดผลดี ทําใหผมมีกําไรจากการลงทุนมากกวาตอนที่เปนนักเก็งกําไร 

"สําหรับการลงทุนในปนี้ ผมไดกําไร 200 กวาเปอรเซ็นตแลว สวนจะเปนผลตอบแทนจากเงินปน

ผลเทาไหรและเปนกําไรจากสวนตางราคาหุนเทาไหรนั้น จําไมได " ทําไมถึงชอบเลนวอแรนต "ชวง

ที่ตลาดเปนขาขึ้น การลงทุนในวอแรนตจะใหผลตอบแทนสูงกวาหุน" แตการลงทุนในวอแรนตของ

ผมสวนใหญก็เปนการลงทุนระยะยาวเฉลี่ย 1- 2 ป เชน วอแรนตของแอล.พี.เอ็นฯ เปดตลาดที่ 5-6 

บาท แตขณะนี้ราคาขึ้นไปที่ 30 กวาบาทแลว นอกจากนี้ผมยังลงทุนในวอแรนตของ เอสแอนดพี 

ซ่ึงผมมีอยู 1 ลานกวาหนวย โดยผมมีตนทุนเฉลี่ยไมเกิน 4 บาท ตอหนวย แตขณะนี้ราคาได

ปรับตัวขึ้นไปที่ 11 บาท ขณะที่จะมีการแปลงสภาพในอีก 4 ป ที่ราคาแปลงสภาพ 18 บาท แตผม

คาดวาเมื่อถึงเวลานั้น ราคาหุนแมนาจะอยูที่ 30 กวาบาทตอหุน เพราะผมมองวาหุนเอสแอนดพี

เปนหุนปจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพเติบโตไดอีก “ ลองคิดวาผมจะไดกําไรเทาไหร ”  

11.2.3  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน 

ในป 2545 เสี่ยปูตัดสินใจ “ หยุด ” การเลนหุนแบบเก็งกําไรและหันมาเนนการลงทุนในหุน

ที่มีคุณคาและถือในระยะยาว “ หุนที่มีคุณคา คือ หุนที่มีกําไรเจริญเติบโตเปน Growth  Stock ” 

โดยมีวิธีการคือ เมื่อเลือกหุนที่ดีแลวตองรอจังหวะการลงทุนดวยการซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับ
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ลดลง “ หุนบางตัวจะมีชวงขึ้นและลงหางกันประมาณ 20%  -  30% ดังนั้นถาซื้อชวงที่จังหวะปรับ

ลดลงจะดีมาก ๆ ” ปจจุบันเสี่ยปูเนนการลงทุนระยะยาว (3-5 ป)  ประมาณ 80% ซ่ึงถาหากราคา

หุนยังไมสูงเกินไปจะถือไปเรื่อยๆ และถาไดรับเงินปนผลจะนําเงินปนผลไปลงทุนในหุนเพิ่มเติม 

เนนการลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรแบบถาวร 5%-10% ตอป และจายเงินปน

ผลตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยจะเลือกหุนเปนรายตัวมากกวาลงทุนเปนรายอุตสาหกรรม และในการ

เลือกลงทุนในหุนตัวใดจะตองพิจารณางบการเงินของบริษัทนั้นดวย เพราะมีความเชื่อสวนตัววา

อะไรที่เติบโตอยาง ตอเนื่องเปนอะไรที่ “ ไมหลอกลวง ” ในขณะเดียวกันก็มองวามีบริษัทเอกชน “ 

หลอกลวง ” เขามาจดทะเบียนอยูบาง เชน มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยมและประมาณการณวาจะ

เติบโตตอเนื่อง แตเมื่อเขามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ กลับไมเปนอยางที่บอกนักลงทุนไว 

ดังนั้น การดูงบการเงินของบริษัทยอนหลังกอนตัดสินใจลงทุนในหุนใดจึงเปนการปองกันการถูก

หลอกลวงใหลงทุนในหุนดอยคุณภาพ 

จังหวะในการลงทุนเสี่ยปูจะลงทุนในชวงตลาดขาลง “ เวลาผมซื้อหุนจะเปนชวงตลาดขา

ลง ซ่ึงเปนการรอรับซื้อจนไดกําไร โดยหุนที่ซ้ือจะดูผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) เปนหลัก อยาง

หุนอิออน ธนสินทรัพย (AEONTS) (ซ้ือประมาณป 2549) จะสังเกตมาตลอด ต้ังแตเขาตลาด โต

มากกวา 30% ทุกป สูงมาก ถือวาเปนหุนดีแมราคาจะนิ่ง จึงเปนหุนตัวหนึ่ง ที่ถือมาตลอดไมขาย 

ชอบมากตัวนี้ ในเรื่องของตัวบริษัทจะเลือกบริษัทชั้นเยี่ยม ถึงขั้นทํา Company  Visit เอง หลักใน

การลงทุนของผม ผมจะไมพึงพาหรือเชื่อคําแนะนําของนักวิเคราะหหลักทรัพยและมารเก็ตติ้ง

ทั้งหมด และกอนการซื้อ-ขายหุนแตละตัวผมจะศึกษาขอมูลอยางละเอียด โดยผมจะให

ความสําคัญกับพื้นฐานของหุนเปนหลักมากกวาการดูปจจัยทางเทคนิค หุนบางตัวที่ผมสนใจ

มากๆ ผมจะขอเขาพบผูบริหารบริษัทจดทะเบียนเองเลยเพื่อสอบถามขอมูล ถากิจการดีจริงผมก็

จะเขาไปลงทุน  แมผมจะเปนนักลงทุนรายบุคคล แตการขอเยี่ยมชมกิจการและสัมภาษณผูบริหาร

บริษัทจดทะเบียน หรือ Company Visit ผมจะไดรับการตอนรับอยางดีเสมอ 

ในการตัดสินใจซื้อหุน เสี่ยปูจะตัดสินใจซื้อหุนโดยพิจารณาคุณภาพของหลักทรัพย โดย

เลือกบริษัทที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากงบการเงิน เพื่อดูความสามารถในการทํากําไร คุณภาพ

ของผูบริหาร และสวนเผื่อความปลอดภัย และจะเขาซื้อหุนเมื่อราคาหุนมีการปรับตัวลดลงมามาก 

กลยุทธที่เสี่ยปูใชก็คือ “ เมื่อราคาลงเราจะซื้อ เมื่อมีวิกฤติทุกครั้งเราจะซื้อ เชนมีระเบิดหรืออะไร

แบบนี้เราก็ซ้ือ แนวโนมตลาดเปนอยางไรมันไมสําคัญเทาไหร จะตองเนนตัวหุนที่เราสนใจเปน

สําคัญ ” 
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กลุมหุนที่เสี่ยปูชอบคือกลุมอาหาร เพราะมีการเจริญเติบโตดี กลุมอสังหาก็มีบางบริษัท  “ 

โดยปกติแลวผมจะไมดูกลุมหุน แตจะดูจากแนวโนมของกําไรเปนรายตัว ถามันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะ

ทําใหเราเชื่อมั่นซึ่งวิกฤติการเมืองอาจจะทําใหราคาหุนลดลงชั่วคราว แตแนวโนมระยะยาวมันยัง

ข้ึนก็จะซื้อ สวนการขายถาราคา ปรับตัวขึ้นผมก็จะขายทันที ” 

“ ผมดูความสามารถในการบริหารงาน โดยพิจารณาจากผลกําไรของบริษัท โดยดูกําไรใน 

5-10 ป เพื่อดูศักยภาพและคุณภาพของกําไรตองมีกําไรอยางถาวร จายเงินปนผลมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ตัวบริษัทตองมีความแข็งแกรง มีความเสี่ยงต่ํา หาบริษัทที่มีกําไรปละหาถึงสิบเปอรเซ็นตตอป 

ศึกษาขอมูลพวกนี้จากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดูการจายปนผล ยิ่งมากยิ่งดี 

กําไรยอนหลังก็เชนกัน ยิ่งมากยิ่งดี พิจารณาถึงความสามารถกําไรที่ถาวร คือ ดูลักษณะของ

กิจการ เชน ธุรกิจอาหาร กําไรเคาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ ดูแนวโนมการเติบโตของกําไร ดูวิสัยทัศน

ผูบริหาร วามีการลงทุนเพิ่มตลอดเวลาหรือไม และที่สําคัญตองคํานึงถึงสวนเผื่อเพื่อความ

ปลอดภัย (Margin of Safety) ” ซ่ึงในการพิจารณาลงทุนในลักษณะเชนนี้ เปนการลงทุนแบบเนน

คุณคาของหลักทรัพยที่ลงทุน หรือหลักการของ Value Investor ซ่ึงมีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบ

กับการลงทุนแบบเก็งกําไรในอดีตที่เสี่ยปูเคยลงทุนอยางสิ้นเชิง 

“ สวนหุนเก็งกําไร ถาซื้อแลวขาดทุน ก็ถือวาดูผิดก็จะขาย ถาเปนหุนแวลู ที่ยังดีอยู ก็จะ

ถือตอไป ผมจะดูถาชวงไหนหุนขึ้นแรง ๆ ในชวงสั้น ๆ ซัก 50% ผมก็จะพิจารณาขาย ถาเปนวอร

แรนต ถากําไรซัก 200% ผมอาจไมขาย ตองดูหุนแมเปนตัวประกอบกอน ซ่ึงวอรแรนตหลายตัวที่

ซ้ือก็เพื่อ ใชสิทธิแปลงสภาพ เปนหุนสามัญเสี่ยปูเลาวา ชวงที่ผานมาหุนขึ้นบูมมาก ไมไดซ้ือเพิ่ม 

เรียกวาลดพอรตเลย เพราะราคาหุนแพงเกินไป จากการที่ปรับขึ้นเร็วและแรง แตตัวที่จะซื้อเก็บ จะ

เลือกหุนที่คิดวาดีและยังสะสมได โดยเฉพาะหุนเล็กๆ หรือถาเวลาที่ฝรั่งขาย ก็จะมานั่งดูหุนวา ยัง

แพงอยูหรือวาถูกลงแลว โดยไมสนใจวา ในชวงนั้น ใครซื้อหรือขายอยู” 

 

11.2.4  กําไรที่ไดจากการลงทุน 

สําหรับกําไรที่ไดจากการลงทุนในฐานะ Value Investor เสี่ยปูใหสัมภาษณ สํานักขาวอิน

โฟเควสท เมื่อเดือนกันยายน 2550 “ ถาเปนหุนแวลู จะโตขึ้นเรื่อยๆ บางตัวก็โตเร็ว สวนหุนเก็ง

กําไรก็ข้ึนในทํานองเดียวกัน และเวลาที่ไดกําไรจากหุนเก็งกําไร จะเอามาซื้อหุนพื้นฐานเก็บไว โดย

สถิติพอรตหุนมูลคาเคยกําไรสูงสูดถึง 1,500 ลานบาท แตถานับรวมกับพอรตหุนเก็งกําไรแลว 

ตัวเลขกําไรที่ประมาณการ แบบเปดเผย ก็เกิน 2,000 ลานบาท ” สําหรับพอรตการลงทุนจะแบง

สัดสวนการลงทุนเปนหุนที่ตองการจะลงทุนในระยะยาวมี 70% และหุนที่เปนวัฎจักรซึ่งก็ถือวาเปน

เก็งกําไรมีสัดสวน 30% คําวาวัฎจักรอาจจะลงทุน 3-5 ปก็ได  และตอนนี้หุนที่ถืออยูจํานวนมากสุด
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ก็เปนหุน PRIN ถือหุนไวมากกวา 100 ลานหุน ซ่ึงก็ถือเพื่อลงทุน โดยมองวาปหนา (2551) ผล

ประกอบการนาจะมีการเติบโตที่ดีข้ึน 

 

11.2.5  ขอกลาวหาสรางราคา 

ดวยมูลคาการลงทุนที่สูงมาก บอยครั้งที่ช่ือเสี่ยปู ถูกนําไปใชอางในตลาดหุนวา “ เขาเลน

หุนตัวนั่นตัวนี้” หวังเรียกแมลงเมา เขามารวมวงปนหุน หรือถูกขอหาวา "เปนนอมินีใหกลุม

นักการเมือง ทําใหถูกจับตาเปนพิเศษจากหนวยงานกํากับดูแล กรณีดังกลาวเสี่ยปูยืนยันวา ไม

เกี่ยวของกับนักการเมืองเลย ซ่ึงที่ผานมา ก็เคยถูกตลาดหลักทรัพยฯเขามาตรวจสอบ แตก็ไมพบ

อะไร และไมเวน แมกระทั่งขาววา เสี่ยปูรับจางทําราคาใหกับหุนใหมที่จะเขาตลาด  ซ่ึงเสี่ยปู

ยอมรับวา “ มีการติดตอจริง แตก็บอกไปตรงๆ วาทําไมได เพราะหุนจอง พอเขาตลาดวันแรกก็ขาย

กันแลว ” ที่ผานมาก็มีถูกเพงเล็งจากทางการบางเหมือนกัน ตามที่หนังสือพิมพ เอาไปลงกัน วาไป

ปนหุนตัวนั้นตัวนี้หลายๆ ตัวก็เปนแคขาวลือ เพื่อใหหุนวิ่งขึ้น ทั้งที่ไมจริงเลยที่เขาไปซื้อแลวหุนมัน

จะขึ้น ขายแลวลงก็ไมใช เคยซื้อหุนเยอะไมข้ึนก็มี และ ผมก็ไมใชขาใหญอะไรดวย เพราะขาใหญๆ 

จริงมีไมเยอะ เปนขาวลืออุปโลกนกันไปมากกวา ขาใหญตัวจริงตองมีเครือขาย มีกวน เลนตัว

เดียวกัน พากันดันราคาขึ้นไป พอหัวหนาเปานกหวีด ปรี๊ดก็ขายกันหมดอยางนี้ สําหรับผมจะเลน

ลงทุนคนเดียว ไมคอยมีกวน แตก็จะคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันบาง ถาเห็นดีดวยก็ซ้ือบางถาไมก็

ไมซ้ือ" 

 
11.3  การลงทุนในตลาดหุนตางประเทศ 

 

เสี่ยปูใหสัมภาษณ "อินโฟเควสท" ในป 2550 ถึงการขยายการลงทุนไปยังตลาดหลักทรัพย

ตางประเทศโดยเสี่ยปูวางอนาคตกาวสูการเปนนักลงทุนระดับอินเตอร เตรียมจัดพอรตเริ่มตนที่ 5 

ลานเหรียญสหรัฐหรือราว 170-180 ลานบาทรับเกณฑทางการที่สนับสนุนคนไทยออกไปลงทุน

ตางประเทศ โดยมุงเปาเขาตลาดหุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร กอนเขาตลาด

หุนเวียดนาม  " เม็ดเงินลงทุนในตลาดตางประเทศแค 5 ลานเหรียญสหรัฐฯถือวานอยนิดมาก แตก็

ถือเปนโอกาสที่ดีที่จะไดเขาไปลงทุนในตลาดตางประเทศบาง เม็ดเงินลงทุนที่จํากัดวงเงินไวนอยนี้

ก็คิดวาในอนาคตทางการคงจะเปดใหลงทุนไดมากขึ้น" “ ผมคิดวาจะเริ่มเขาไปลงทุนในหุนพื้นฐาน

ดีอยางหุนในสหรัฐฯ เพราะเปนตลาดใหญ และมีหุนดี ๆ เยอะ ตลาดสิงคโปรก็นาสนใจ และอีก 1-

2 ปขางหนาก็คอยเขาไปลงทุนในตลาดเวียดนาม ไมไดหยุดลงทุนในตลาดหุนไทย เพียงแตจะ

เลือกเลนเปนรายตัว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของหุนแตละตัวเปนหลักกอนเขาลงทุน ” 
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11.3.1  การลงทุนในป 2552  

สําหรับการลงทุนในป 2552 "เสี่ยปู" ใหสัมภาษณหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจเมื่อเดือน

มกราคม 2552 ถึงมุมมองตลาดหุนป 2552 คงโดนหลากหลายปญหารุมเรา ไมวาจะเปนปจจัย

การเมืองที่วันนี้ยังดูไมออกวาจะจบอยางไร และไมรูวาภาคการสงออกจะมีหนาตาเปนแบบไหน  

แตถารัฐบาลออกมาตรการตาง ๆ เชน ลดดอกเบี้ย ลดภาษี ฯลฯ อาจชวยใหตลาดหุนกระเตื้อง

ขึ้นมาไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงมองวาผลประกอบการของ “หุนบลูชิพ” หลายตัวก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไป

ในเชิงลบมากนัก โอกาสที่จะไดกําไรจากการลงทุนก็ยังพอมีใหเห็น ” เสี่ยปู มองในแงบวกวา ในป 

2552 จะเปนปแหงการซื้อหุนแลวถือยาว 3-5 ป ถือแบบลืมๆ ไปเลยยิ่งดี เพราะในชวงนี้ถาจะหวัง

มีกําไรจากการลงทุนมากๆ คงเปนไปไมได แตถาตองการไดรับเงินปนผลสม่ําเสมอก็คงไมยาก 

อยางหุน QH ถาใครมีเงินก็ใหเขามาเก็บ เพราะเขามีฐานะการเงินดีข้ึนมาก สวนผูบริหารมี

วิสัยทัศนหันมาเจาะตลาดสํานักงานใหเชา ทําใหเขามีรายไดเขามาสม่ําเสมอ แมจะมีความเสี่ยง

เรื่องเงินกูอยูบาง หุน MINT เปนอีกตัวที่นาสนใจ เพราะเขาเติบโตเร็วมาก หลังจากหันไปขยายงาน

ในตางประเทศ มันบงบอกวาผูบริหารมีฝมือ แตพอเจอเศรษฐกิจถดถอย การเมืองเปนอยางนี้ ก็ทํา

ใหกําไรลดลงไปบาง แตเชื่อวาอีกไมนานก็จะกลับมาดีเหมือนเดิม อีกตัวที่จะยกตัวอยาง เชน หุน 

LPN ก็นาลงทุน เพราะวันนี้ราคาหุนถูกมาก (ลากเสียงยาว) ใครมีเงินซื้อไวเลยรับรองไมผิดหวัง

แนนอน ส่ิงหนึ่งที่ทุกคนตองยอมรับ คุณหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเจอเรื่องเลวราย ฉะนั้นควรใชเงินอยาง

ระมัดระวัง ถามีเงิน 100 บาท ก็นํามาลงทุนตลาดหุน 80% เพื่อลงทุนระยะยาว 5 ป ที่เหลืออีก 

20% ก็เก็บไวเปนเงินสด เพื่อรอชอนหุนดีถาราคาตกลงมาอีก ผมมองวาระยะยาวยังไงก็ดีกวาฝาก

แบงก  

 

11.3.2  การลงทุนในป 2553 

เสี่ยปูใหความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในป 2553 วามองภาพตลาดหุนไทยไมออกจริงๆ รูแต

วาตองจับตาปจจัยการเมืองอยางใกลชิด โดยเฉพาะในวันที่ศาลฯนัดฟงคําพิพากษาคดียึดทรัพย 

76,000 ลานบาท หากผลการตัดสินไมตรงใจกลุมผูสนับสนุนการเมืองอาจดุเดือดขึ้นอีกครั้ง

สวนตัวยังมองวา ภาวะเศรษฐกิจโลกคงยังไมฟนตัวเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากอเมริกายังประสบปญหา

ภาวะขาดดุล หลังอัดเงินเขาสูระบบเพื่อพยุงเศรษฐกิจคอนขางมาก และประชาชนของอเมริกายัง

วางงานจํานวนมาก ความเห็นสวนตัวมองวากวาเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวคงตองใชเวลาไมตํ่ากวา 

2-3 ปขางหนาแตถาถามวา SET  Index จะวิ่งในกรอบเทาไร เสี่ยปู มองไปในทิศทางเดียวกับ

นักวิเคราะหนาจะอยูในกรอบ 600-800 จุด ถึงภาพรวมขณะนี้จะดูไมดีแตถาเจาะลึกเขาไปดูหุน

รายตัว ยังมีหุนปจจัยพื้นฐานดีและจายเงินปนผลสูงกวา 10% ใหลงทุน ผมถึงจะเปนนักลงทุนราย
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ใหญ แตก็ไมชอบดูความเคลื่อนไหวของ SET Index ผมจะมองหุนจากปจจัยพื้นฐาน และแนวทาง

การจายเงินปนผลมากกวา บริษัทไหนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ขอนี้ (พื้นฐานดี-ปนผลสูง) ตอให

ตลาดหุนแยจนกระทบราคาหุนแตอีกไมนานราคาก็จะดีดกลับขึ้นมา..ผมเชื่ออยางนั้น และยิ่งหุนดี

ราคาตกก็ยิ่งนาซื้อ" 

 

11.4  เปาหมายชีวิต  
 

สําหรับเปาหมายในชีวิต เสี่ยปูใหสัมภาษณไววา “ ยังชอบการลงทุนในตลาดหุนอยู ซ่ึงคิด

วา จะเลนหุนไปเรื่อย ๆ ชีวิตมีความสุขดี ทุกวันนี้ กลางคืนก็จะมีเขาไปดูขาว ในเว็บไซตตาง ๆ 

เกี่ยวกับหุน ดูวาเขาแชตหุนอะไรกันบาง มีหลายเว็บ ทั้งกระทิงเขียวในพันธุทิพยฯ ทุกวันนี้ก็เลนหุน

เปนอาชีพสงลูกเรียนตอเมืองนอก ขณะที่ภรรยาซึ่งเปนแมบานอยู ตอนนี้ก็มาเลนหุนเหมือนกัน แต

คนละพอรตกัน เพราะลงทุนคนละสไตล พอกลับถึงบานจะคุยหุนกันนิด ๆ หนอย ซ่ึงปรากฏวา 

ภรรยาไดกําไรมากกวาในรอบหุนขึ้นที่ผานมา สวนลูก ๆ 3 คน หากเรียนจบกลับมาในอนาคต ก็

อยากใหเขามาเลนหุนเหมือนกัน พอถามถึงงานอดิเรก เสี่ยปูจะบอกวา จะมีทั้งการสะสมรูป ศิลปะ 

งานตัดแตงตนไม ปลูกตนไมที่บาน ที่สําคัญ เงินสวนใหญจะไมคอยใชฟุมเฟอย ยกเวนเครื่องแตง

กายที่จะทุมสุด ๆ เนนแบรนดดัง ๆ เทอยางเวอรซาเช ” 

 

เรียบเรียงจาก:  สํานักขาวอินโฟเควสท พุธที่ 19 กันยายน 2550 

M&W มีนาคม 2550 http://www.ThaiDayTrade.com   วันที่  

พฤศจิกายน 2550 

OKNATION.NET สิงหาคม 2551  

พิมพไทย (Th) วันที่ 29 ธันวาคม 2551 

http://www.bangkokbisnews.com วันที่ 5 มกราคม 2552 

กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 
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การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ 
นายสมเกียรติ วงศคุณทรัพย (เสี่ยแตงโม) 

 
12.1  ประวัติสวนตัว 

 

นายสมเกียรติ วงศคุณทรัพย (เสี่ยแตงโม) การศึกษาสูงสุด บัญชี (ป 5) ที่โรงเรียนอํานวย

วิทย บริหารธุรกิจ ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อสําเร็จการศึกษาเริ่มอาชีพแรกเปน “ ชาง

ตัดผม ” ทําไดประมาณ 2 ป ก็เริ่มลงทุนในตลาดหุนในป 2533 โดยมีเพื่อนชักชวนใหลงทุน โดยมี

เงินลงทุนเริ่มตนเพียง 80,000 บาท ปจจุบันเปนนักลงทุนรายใหญในตลาดทุน และยังมีช่ือเสียงวา

เปนเซียนหุนพันลาน และขาใหญแหงทะเลใต  ที่มีลีลาการซื้อขายหุนที่ “ หนักหนวงและโหด ” 

 

12.2  ประสบการณลงทุน 
 

เสี่ยแตงโมเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามคําชักชวนของเพื่อน “ ผมตามเพื่อนเขาตลาด

หุน เมื่อป 2533 ผมเขาไปได 2 สัปดาห ซัดดัมก็บุกคูเวต (2 สิงหาคม 2533) ตอนนั้นเพื่อนซื้ออะไร 

ผมก็ตาม จําไดแมนวาซื้อหุนตัวแรก บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ (TGCI) จํากัด 

(มหาชน) ตอนนั้นราคา 141 บาท กับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยนวธนกิจ (NAVA) ราคาก็ประมาณ

เดียวกัน พอซื้อปุบราคาก็ข้ึนไป 2 บาท ผมก็ขาย ผมซื้อ 141 บาท ขาย 143 บาท หักคาคอมฯ ยัง

เหลือนิดหนอย หลังจากซื้อหุนไปได 2 สัปดาห ซัดดัมก็มา สมัยนั้นยังใชวิธีเคาะกระดาน ต่ืนเชา

ข้ึนมาผมก็เห็น “ กากบาท ” อยูทางซายมือ ราคาอยูทางขวามือ ก็แปลวา “ ตกฟลอร ” มีแต

คนขาย ไมมีคนซื้อ “ หุนตกฟลอรทุกวัน ขายยังไงก็ขายไมได จําไดแมนวาผมขายที่ราคา 75.50 

บาท ทั้ง 2 ตัว ทั้งTGCI และ NAVA เงินหายไปครึ่งหนึ่ง ” โชคชะตาเลนตลกกับเขาเพราะวา ราคา

ที่ขายได 75.50 บาทนั้น เปนราคาเกือบๆ จะต่ําสุดและราคาก็ปรับสูงขึ้นไปซิลลิ่ง ภายในวันนั้นเลย 

“ ผมก็ตามไปซื้ออีกทีที่ราคาซิลลิ่งก็ซ้ือไมได ข้ึนไป 3-4 ซิลลิ่ง ก็ไปซื้อไดที่ราคาสุดยอด (ดอย) พอ

ซ้ือได อีกวันมันก็ฟลอรตอ ผมมีทุนไปเลน 8 หมื่น เลนจนเหลือ 3 หมื่น ” 

การสรางตัวเปน “ พันลาน”  มีจุดเปลี่ยนเมื่อป 2536 หรือ 4 ปหลังจากเริ่มลงทุน “ จาก

เงิน 8 หมื่น เหลือ 3 หมื่น ผมใชเวลาเรียนรู 4 ป (พ.ศ.2533-พ.ศ.2536) ตอนนั้นเริ่มมีวิชาแลว ผม

ไปบอกคุณแมวาผมมีความรูเรื่องหุนแลวนะ ขอยืมเงินมาลงทุนเพิ่มอีก 5 หมื่น ตองยอมรับวาเงิน 
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8 หมื่นแรก สรางความรูใหเรามาก พอป 2536 เริ่มมีวิชา ถามวามีวิชาไดอยาไร เลนหุนขาดทุนจน

เพื่อนบอกวาถามึงเลนหุนอยางนี้กลับไปตัดผมเหอะ เลนอยางมึงนะ “ เจง ” คําพูดของเพื่อนมัน

เจ็บมาก ดวยความโกรธ ผมใหปฏิญาณกับตัวเองวาใหมันรูไปซิวา กูจะประสบความสําเร็จกับหุน

ไมได ” ชวงป 2536 เขาคอนขางโชคดี พอเริ่มเกงก็มีนักลงทุนรุนพี่ที่มีเงิน ชักชวนใหไปบริหาร

พอรตให ตกลงกันวามีกําไรแลวแบงกัน นั่นคือ จุดเริ่มตน 

 

12.2.1  กําไรครั้งแรกจากการลงทุน  

ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2536  (ชวงดัชนีตลาดหลักทรัพย 980-1,150 จุด) เปน

ชวงเวลาแรกที่เสี่ยแตงโมประสบความสําเร็จในการลงทุน กอนที่ดัชนีจะวิ่งขึ้นไป 1,700 จุด ในอีก 

2 เดือนถัดมา “ ชวงกอนเดือนกันยายน 2536 ผมมีเงิน 6 แสน เดือนกันยายนเดือนเดียวไดกําไรมา 

“ ลานกวา ” เดือนตุลาคม ไดมาอีก “ ลานกวา ” พอเดือนพฤศจิกายน ช็อกไปเลยครับไดกําไรมา “ 

8 ลาน ” สําหรับผมตอนนั้น คือ รวยแลว (จากเงิน 8 หมื่น เพิ่มเปนสิบกวาลานบาท) ชวงนั้นเทรด

ทุกวันเลนหลายตัวจนจําไมไดวาเลนตัวไหนบาง คือ เลนเก็งกําไรอยางเดียว ซ้ือวันนี้ขายพรุงนี้ 

กําไรทุกวัน ในชวงเวลานั้นเสี่ยแตงโมเรียนรูวา เลนหุนใหไดกําไร ตองซื้อที่ “ New High ” เพราะ 

"ของดีตองแพงที่สุด ” เพราะเคยซื้อหุนกอนแนวโนม หลังจากคาดวามันจะตองผาน New High แน  ๆ 

แตปรากฏวามันไมจริง 

 

12.2.2  บทเรียนจากการเลนหุนเก็งกําไร 

หลังจากพอรตการซื้อขายหลักทรัพยของเสี่ยแตงโมมีมูลคาสูงขึ้น ประกอบกับการผาน

ประสบการณกับหุนเก็งกําไรมาเปนเวลานับสิบป เสี่ยแตงโม ไดแงคิดวา ชีวิตที่อยูบนเสนดายมา

ตลอด 14 ป ไมคุมที่จะเสี่ยง ผิดกับคนที่เลนหุนพื้นฐาน เขาใชชีวิตอยูบนลวดสลิงเสนใหญ ที่

ปลอดภัยกวามาก “ หุนตัวใหญผมสั่งซื้อสั่งขายหมดภายใน 1-2 ชอง ถาเปนหุนเก็งกําไรตองขาย

หลายชองกวาจะหมด เพราะไมมีใครกลาซื้อหุนของผม เคยเขาใจลักษณะเวลาที่ซ้ือเสร็จแลวราคา

มันรูดมั้ย คือ ไมมี Bid (ฝงซื้อ) เลยภาษาหุนเขาจะเรียกวา "ฟนหลอ" หุนฟนหลอ คือ หุนที่เจ็บตัว ”  

พฤติกรรมการเลนหุนแบบเก็งกําไร ยังสงผลใหเสี่ยแตงโมถูกตลาดหลักทรัพยมองในแงที่

ไมดีมาตลอด วาเปนตัวการ “ ทุบหุน ” ทั้งที่เหตุผลที่แทจริงของการเทขายหุนคือ หนีตาย “ เหตุผล

เดียวที่ขายหนัก ตองการใหมัน “ โฟลท ” ขาดทุนเทาไรผมไมสน ตองออกของใหหมด ตรงนี้แหละ

ที่ถูกวิพากษวิจารณมากวา ผม “ ทุบหุน” จริงๆ แลวอยากจะบอกวา นี่คือ การหนีตาย ทําเพื่อ

ความอยูรอด ไมไดตองการทํารายใคร ” จากประสบการณที่ผานมาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให

เสี่ยแตงโม เริ่มถอยหางจากหุนเก็งกําไร และหันมาเลนหุนตัวใหญหรือหุนที่มีมูลคาการตลาดสูง 
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เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา โดยเฉพาะในหุนกลุมพลังงาน ซ่ึงเปนหุนที่ทําใหเสี่ย

แตงโมมีกําไรมากที่สุด โดยเฉพาะไทยออยลกับปตท. เสี่ยแตงโมยังกลาวอีกวา ผมไมมีหุนเก็งกําไร

อยูในพอรตมาตั้งแตป 2547 แลว  

 

12.2.3  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อขายหุน 

ในการตัดสินใจซื้อขายหุนของเสี่ยแตงโมมีปจจัยที่นํามาพิจารณาดังนี้  “ เวลาผมเลือกหุน 

ตองดูวาบริษัทมีกําไรแลวหรือยัง บริษัทใหญแคไหน สภาพคลองมีแคไหน หนาจอสําคัญที่สุด 

จํานวนหุนในตลาดตองมีเยอะ เพราะสําคัญมาก เพราะเลนเยอะ เลนหนักตองการซื้อขายแคชอง

สองชอง หมายความวา เวลาขายตองขายไดหมดภายในชองสองชอง ผมอยากสั่งขายในราคาที่

โอเค ผมอยากออกไปกอน ขาดทุนไมเปนไร แตขอใหออกได เวลาผมเลือกซื้อหุน จะเลือกหุนเดนๆ 

คือดูสภาพคลอง ตัวไหนเดนสุดผมมักจะเลือกตัวนั้น เชน ปตท. มีลูกหลายตัว แตเลือกตัวที่

พื้นฐานดีเดนที่สุด ผมมักจะสนใจหุนใหมมากกวาหุนเกาเหตุผลคือ หุนที่อยูมานาน เวลามีนัก

ลงทุนซื้อขายกัน จะมีคนติดกันตั้งเยอะคุณปูคุณยาเวลาหุนขึ้นมาแลวติดอยูที่สูง นั่นแหละคือแรง

ตาน แตถาเปนหุนใหมทุกคนกําไรหมด ไมมีแรงตานเวลาขึ้นทุกคนกําไรหมด ผมมีสูตร ยิ่งขึ้นตอง

ยิ่งซื้อ วิธีการซื้อของผมคือ 5-3-2 ถาเริ่มตนซื้อหุนแลวมันขึ้น ผมจะซื้อครึ่งนึงกอน 50% ถาขึ้นอีกก็

จะซื้ออีก 30% ข้ึนอีกก็จะซื้ออีก 20% จนเต็มพอรต ถาลงก็จะขายทันที ไมเคยถัวเฉลี่ยขาลง 

กอนที่จะตัดสินใจซื้อหุนจะตองทําการบานกอนซื้อ  ดังนั้นเมื่อเราซื้อมันตองขึ้น ถามันลงก็

ขายเหอะเดี๋ยวขาดทุนเยอะ แลวกลับไปทําการบานใหม พอขาลงให “เลิก”  เรื่องขาลง ถาขาลง 

ผมมักจะ “เลิก” หรือเลนนอยๆ ไมเลนเยอะ กลาถือหุนตัวที่กําไร ขายหุนตัวที่ขาดทุน แตคนสวน

ใหญมักจะกลาถือตัวที่ขาดทุนเพราะวาทุกคนคิดวาเดี๋ยวมันก็ตองขึ้น แตคําถามก็คือ แลวเมื่อไหร

จะขึ้น ตอนขายทําใจไมไดเพราะขาดทุนเยอะบางทีขายขาดทุนซีวิคไปหนึ่งคัน ก็ขายไปเหอะ ไมงั้น

เบนซคุณหาย 

เสี่ยแตงโมใหขอคิดที่นาสนใจวา “ ขาดทุนทุกครั้งตองกลับมาทําการบานทุกครั้ง เชน เราดู

บทวิเคราะหเขาแนะใหเรา ซ้ือ แตมันไมข้ึน หรือ ข้ึนมาแลว แลวเราดันซื้ออีก เวลาเคาแนะใหซ้ือ 

ตองดูที่ผานมาดวยวามันขึ้นแลวหรือยัง ข้ึนไปแลวขึ้นกี่เปอรเซ็นต ถาเกินสามสิบก็หยุดเหอะ อยา

ไปซื้อมันเลย เพราะมารเก็ตเมกเกอรอาจจะพอใจในตรงนั้นแลว ถาเคาแนะนําแลวยังไมข้ึน ก็ซ้ือได

เลย ” ขอคิดสําคัญที่เสี่ยแตงโมไดจากบทเรียนในการเลนหุนเก็งกําไร “ หลีกเลี่ยงหุนเก็งกําไร ที่มี

การขึ้นลงหวือหวา อยากจะใหศึกษาขอมูลใหดี แลวลงทุนในหหุนที่มีพื้นฐานดีกวา เพราะเปนหวง

จริง ๆ จากใจ คืออยากใหดูพื้นฐานจริงๆ อยาไปดูไลราคา คือผมเขาใจนะ คือพื้นฐานมันชา มันอืด 
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แตดวยใจจริงผมเปนหวง ตลอดสิบสี่ปที่ผมคลุกคลีกับหุนเก็งกําไรผลลัพธมันสาหัสพวกอินไซด ก็

อยาซี้ซ้ัวไปฟง ไมดีหรอก ” 

 
12.2.4  หลักในการซื้อขายหุน 

 ในการซื้อหุนเสี่ยแตงโมมีในการซื้อหุนที่นาสนใจและสามารถนําไปปรับใชในการลงทุน “ 

เวลาผมซื้อหุน ผมจะซื้อสูตร 5-3-2 จะซื้อ 3 ครั้ง ซ้ือครั้งแรก 50% ถามันขึ้นซื้ออีก 30% ถาขึ้นอีก

ซ้ืออีก 20% แตถาซื้อแลวมันลงจะหยุดซื้อทันที แลวผมจะรอดู ถาซื้อไปแลวมันไมข้ึนตอ ซ่ึงการซื้อ

แตละครั้งจะมากพอสมควร (เปนรอยๆ ลานบาท เปนที่มาของคําวา ขาใหญทะเลใต) ถาซื้อแลวมี

คนขายแลวออเดอรของผมไมสามารถทําใหราคาหุนขึ้นไปได แสดงวาผมเจอ (ตอ) ผูที่อยากขาย

ใหญกวาเรา ผมจะถอยทันที ขายทิ้งทุกราคา แตถาซื้อแลวขึ้น ผมจะลงทุนตอ (Let  the  Profit 

Run) ถาซื้อแลวลง ผมเลิก ” กฎการลงทุนของเสี่ยแตงโม ถาขาดทุน 5% ก็จะ Cut Loss ทันที แต

ถาเลนหุนขาขึ้นจะไมมีลิมิตกําไร เพราะเราไมสามารถรูไดวาหุนจะขึ้นไปไดเทาไร  

ชวงที่ขาย คือ ชวงที่หุนปรับตัว หรือ เริ่มออนตัว “ ถาเห็นสัญญาณวาราคาเริ่มออนตัว ผม

จะ Take Profit ทันที คือ ขายเกลี้ยงพอรต ผมจะกลาถือหุนตัวที่กําไร และขายตัวที่ขาดทุน กรอบนี้

ผมใหลงแค 5% แมใครจะบอกวาหุนตัวนั้นดีมาก ระยะกลางดี แตทําไมมันลงละครับ ถาดีจริงมัน

ตองไมลง ” “ เวลาผมขายตองหมดภายในชองสองชอง  หมายความวา เวลาขายตองขายไดหมด

ภายในชองสองชอง เชน ในอดีตเคยเขาไปเลนในหุนเก็งกําไร ซ่ึงมีแต bid และ offer หลอก มาร

เก็ตเมคเกอรสรางขึ้นมาเอง พอหมดหนาที่ของเขาแลว ฟนหลอเลย ไมมีบิดเลยผมอยากสั่งขายใน

ราคาที่โอเค ผมอยากออกไปกอน ขาดทุนไมเปนไร แตขอใหออกได ตรงนี้ที่ทําใหตลาดกลาวหาวา

ผมทุบหุน แตขอโทษเหอะผมเจ็บตัว ผมอยากออก อยากจะพนทุกข คนอื่นอาจจะบอกวาทุบหุน 

แตพูดจริงๆ แลวคือ ผมหนีตาย ” 

ในการเขาซื้อหุนก็เชนเดียวกันกันถาเสี่ยแตงโมอานวาตลาดหุนอยูในภาวะ “ ขาลง ” ก็จะไม

ซ้ือหุน (เลิกเลนชั่วคราว) รอใหหุนตกจนนอนกน  เมื่อไรที่เริ่มหักหัวขึ้น  ถึงจะเริ่มเขามาเลนรอบ

ใหม  สูตรงาย ๆ  ขาขึ้นใหเพิ่มพอรต ขาลงใหลดพอรต “ ผมถือคติวา น้ํากําลังเชี่ยว อยาเอาเรือไป

ขวาง จําไวเวลาหุนขาลง แมขายขาดทุนก็ตองขาย ตองยอมเสีย Civic ไปหนึ่งคัน ไมงั้น Mercedes-

Benz คุณหาย ” 

  

12.2.5  การลงทุนในชวงตลาดขาขึ้น 

ในชวงตลาดขาขึ้น เสี่ยแตงโมจะลงทุนในมูลคาที่สูง “ ตลาดขาขึ้นผมจะลงทุนจนเต็ม

พอรต ใชสูตรเดิม 5-3-2 และเลนเครดิตบาลานซดวย จะเลนแบบ “ ดับเบิ้ล ” เพราะชวงที่ตลาดหุน
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กําลังดี เราตองเสริม 2 แรงบวก พอรตถึงจะโตเร็ว จุดมั่นใจจะเช็คจากการเมืองเปนหลัก ถา

การเมืองไมคอยดี ก็จะถอย ตลาดหุนจะบอกใหเรารูลวงหนาวา สถานการณการเมืองตอนนี้เปน

ยังไง "ถาทิศทางไมดี ผมก็จะไมเพิ่มพอรต จะเลนนอยๆ แบบฉาบฉวย จริงๆคือผมลางพอรต หมด

ตั้งแตมีการปฏิวัติ (19 กันยายน 2549) แลว การขาดทุนในตลาดหุนเปนเรื่องธรรมดามาก ” สวน

ในชวงตลาดลงจะเทขายทั้งพอรต ซ่ึงหากทบทวนบทสัมภาษณของรายใหญหลายรายจะไมมีการ

ขายเฉล่ียในตลาดหุนขาลงเลย 

 
12.2.6  การลงทุนในชวงวิกฤต 

 ในป 2551 จนถึงปจจุบัน ตลาดทุนไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก ทําใหหุนทั่ว

โลกและหุนไทยปรับตัวลงอยางรุนแรงและเขาสูภาวะซบเซา หรือที่เรียกวาตลาด “ ภาวะหมี ” หรือ 

Bear Market สําหรับหุนไทยในป พ.ศ.2551 ปรับตัวลงแลวประมาณ 30% ความรูสึกและมุมมอง

ของเสี่ยแตงโม ที่มีตอการลงทุนในตลาดหุนชวงวิกฤตเชนนี้ เสี่ยแตงโมยอมรับวาหนักหนาสาหัส 

แมวาตั้งแตป พ.ศ. 2537 ไดปรับพฤติกรรมการเลนหุนจากการเก็งกําไร มาเนนลงทุนในหุน

ปจจัยพื้นฐานดีเปนสวนใหญแลวก็ตาม แตดวยสไตลการลงทุนที่ยังคงอิงนักลงทุนตางชาติเปน

หลัก วิกฤติรอบนี้สงผลใหพอรตการลงทุนในชวงปลายป 2551 ยังติดลบอยูประมาณ 5% “ การที่

ตางชาติขายหุนตอเนื่อง ทําใหตลาดเปนขาลงแบบนี้ สําหรับการลงทุนสวนตัวจึงมองวาเปนสิ่งที่

นากลัวที่สุด ” เสี่ยแตงโมยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา หากเปรียบเทียบกับชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 

2540 กับครั้งนี้หากเทียบความรุนแรงแลว   ถือวาครั้งนี้รุนแรงกวา  และที่สําคัญ ปจจัยที่เกิดขึ้นมา

จากประเทศมหาอํานาจดวยซึ่งทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอไปอีกนานหลายป  

หากเปรียบเทียบเหตุการณ 2 เหตุการณ คือ วิกฤติการเงินโลกและปจจัยการเมืองใน

ประเทศปจจุบันกับผลกระทบที่หุนไทยไดรับจากกรณี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กลาวโทษ “ เสี่ยสอง ” หรือนายสอง วัชรศรีโรจนและพวก ในคดีปน

หุนชวงป 2537 เหตุการณครั้งนี้ถือวาคาดเดาความยากหรืองายในการลงทุนไดงายกวาชวงคดี 

"เสี่ยสอง" เพราะมีสัญญาณเตือนใหผูลงทุนเตรียมตัวลวงหนา โดยปญหาการเมือง มีสัญญาณมา

ต้ังแตหลังเกิดเหตุการณปฏิวัติ 19 กันยายน 2549 สวนวิกฤติการเงินโลก ก็มีสัญญาณใหเห็นมา

กอนหนานี้แลววาปญหาจะลุกลามยาวจากปญหาซับไพรมในสหรัฐอเมริกา “ หลังเกิดรัฐประหาร

ในป 2549 ผมไดลดพอรตลงทุนในหุนเหลือเพียง 30% จากอดีตที่จะเนนลงทุนในหุนมากถึง 

200% คือ  มีบัญชีมารจินดวย ” 
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12.2.7  การลงทุนในอนาคต 

นอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแลว เสี่ยแตงโมนําเงินกําไรที่ไดจากการลงทุน 

ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยสัดสวน 50% ของพอรต แบงเปนลงทุนในที่ดินเปลา 30% สวนอีก 

20% พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเพิ่งเริ่มลงทุนในป 2551 โดยจัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 2 บริษัท บริษัทแรกพัฒนาโครงการบานเดี่ยวที่เชียงใหม ซ่ึงปจจุบันไดลงทุนไป

แลว 40-50 ลานบาท และอีกบริษัททําธุรกิจดานโรงแรม และอพารตเมนต  รวมถึงสะสมที่ดินใน

อําเภอหาดใหญบานเกิด รวมทั้งลงทุนกอสรางอพารตเมนต เพื่อเปนรายไดระยะยาวอีกดวย “ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยยอมรับวายังอยูในชวงเริ่มทดลอง หากแนวโนมอนาคตไปไดดีก็จะขยายตอ

ซ่ึงตรงนั้นก็คงเปนเรื่องของโอกาสทางธุรกิจ ” อนาคตเส่ียแตงโมจะกลายเปน "เสี่ย" เจาของโรงแรม 

มูลคา "หลายรอยลานบาท" สรางอาณาจักรใหม ที่ม่ันคงและปลอดภัย  

 

เรียบเรียงจาก:  http://www.bangkokbizweek.com 

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2364 09-11 ตุลาคม 2551 

http://www.eFinanceThai.com 

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2421 26-29 เมษายน 2552 
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การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ 
ทันตแพทยยรรยง พันธวงศกลอม (หมอยง) 

 
13.1  ประวัติสวนตัว 

 

ทันตแพทยยรรยง พันธุวงศกลอม (หมอยง) ปจจุบันอายุ 52 ป สําเร็จการศึกษาจากคณะ

ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใน ป 2525 เริ่มตนอาชีพทันตแพทยดวยการรวมทุนกับ

เพื่อนเปดคลินิกแถวถนนเทเวศน ขณะนั้นมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาเดือนละ 2 แสนบาท เริ่มเขาสู

ตลาดหุนเมื่อป 2532 ขณะที่มีอายุประมาณ 31-32 ป สมัยนั้นตลาดหุนเปดครึ่งวันเชา ชวงเชา

หมอยงจะไปเลนหุนชวงบายก็กลับคลินิก หมอทําอยางนี้ประมาณ 3-4 ป ก็คนพบวาการเลนหุน

เปนสิ่งที่ทาทายกวาอาชีพหมอฟน หมอยงใหความเห็นเกี่ยวกับการเลนหุนไววา  “ ผมชอบเลน

หมากรุก การเลนหุนก็เหมือนการเดินหมาก ตองใชความคิดตลอดเวลา ก็เลยตัดสินใจทิ้งอาชีพ

หมอฟนมาเลนหุน ทั้งที่ตอนนั้นรายไดจากการเลนหุนนอยกวารายไดจากการทําฟน ”  

ช่ือของหมอยงเริ่มเปนที่รูจักในวงการตลาดทุนในตนป 2545 หลังจากที่เขาเขาซื้อหุน 

บริษัทหลักทรัพยซีมิโก จํากัด จํานวน 5.095 ลานหุน จนกลายเปนผูถือหุนรายใหญ 10.87% และ

ใชเวลาเพียงวันเดียวขายหุนทั้งหมดออกจากบัญชี และตอมายังปรากฎชื่อเขาไปพัวพันกับสราง

ราคาหุนของหลายบริษัท รวมถึงขาวการใช "นอมินี" เขาซื้อหุน บล.ยูไนเต็ด รวมกับ นายสมพงษ 

ชลคดีดํารงกุล หรือ "เสี่ยปู" และเพื่อนจนกลายเปนผูถือหุนรายใหญ 14% ในโบรกเกอรแหงนี้  

 

13.2  ประสบการณการลงทุน 
 

หมอยงเริ่มลงทุนในตลาดหุนเมื่อป 2532 ขณะที่ดัชนีประมาณ 600 จุด เคยผาน

วิกฤตการณซัดดัมเมื่อป 2533 ผานเหตุการณพฤษภาทมิฬ ป 2535 เคยผานยุคที่ตลาดหุนดัชนี

ปรับตัวขึ้นสูงสุดเกือบ 1,800 จุด เมื่อตนป 2537 เคยผานเหตุการณลอยตัวของคาเงินบาท ป 

2540 และผานยุคตกต่ําที่สุดของตลาดหุนตอนดัชนีลงมาเหลือ 200 จุด เมื่อป 2541 โดยพอรต

ของเขากลับขยายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เมื่อเทียบในยุคที่อิรักบุกคูเวตเมื่อป 2533 หมอยงมีมูลคา

หุนในบัญชีเพียงแค 1-2 ลานบาท เทานั้น แตปจจุบันพอรตของหมอยงมีมูลคาเฉียดพันลานบาท 

โดยปจจุบันเขาซื้อขายหุนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 ลานบาท หรือปละกวา 10,000 ลานบาท  
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13.2.1  เลนหุนตามกระแส 

หมอยงใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจในป 2545 “ ตอนที่เริ่มสตารทผมลง

เงินไป 500,000 บาท ตอนนั้นเลือกหุนที่คิดวามี "ราคาถูก" ผมจะซื้อหุนที่ราคาตกลงมามากๆ 

เลือกหุนที่มี P/E ตํ่า และซื้อหุนที่มีราคาต่ํากวาพาร เพราะเราคิดวาราคาถูก ” หมอยงเริ่มตนเลน

หุนจากที่ไมมีความรูเกี่ยวกับการลงทุนเลย สงผลใหประสบการณเลนหุนชวงแรกๆ จึงไมราบรื่น ส่ิง

ที่หมอคิดวา "ราคาถูก" และ "ปลอดภัย" กลับตรงกันขาม  “ เลนหุนชวงแรกเจงมาตลอดจนเหลือ

เงินอยู 180,000 บาท สุดทายตองกลับมาทบทวนใหมแลวคอยๆ เรียนรู ถามัวแตยึดขอมูลในอดีต 

สักวันคงหมดตัวแน ” ตามความเห็นของหมอยง หุนเปน “ Dynamic ” ฉะนั้น 1+1 ในตลาดหุนไม

จําเปนตองไดผลลัพธเทากับ 2 เสมอไป ทฤษฎีการลงทุนบางครั้งก็ใชไมได แตตองใหประสบการณ

เปน “ครู”  “ ผมก็กลับมาทบทวนดูวา ตองเปลี่ยนวิธีเลนใหม ก็ต้ังเปนเกณฑวา เมื่อไรที่เราเลนหุน

มีกําไร นั่นแหละวิธีการที่ถูก เมื่อใดที่เราเลนหุนขาดทุนนั่นแหละวิธีการที่ผิด”  เขาจึงไดบทสรุปวา “ 

จงทําตามแนวโนมตลาด ” อยาฝนเอาชนะ ดังนั้นกฎขอแรกที่หมอยงไดเรียนรู ก็คือ “ หุนยิ่งขึ้นตอง

ยิ่งซื้อ หุนยิ่งตกตองยิ่งขาย ” เขาเชื่อในตรรกะที่วา “ ในสวรรคยังมีสวรรค ในนรกยังมีนรก ” ทําให

เขาคนพบวาวิธีการเลนหุนที่ดีที่สุดตองเลนหุน "ตามกระแส" จึงจะสามารถอยูรอดไดในวงการนี้ 

 
13.2.2  ความเสี่ยงในการลงทุน 

หมอยง ใหคําจํากัดความของคําวา “ความเสี่ยง”  ไวอยางนาสนใจ “ในความเห็นผมความ

เสี่ยงคืออะไรก็ตามที่เราไมรู สําหรับเคล็ดลับที่เปนหัวใจในการลงทุน คือ ผมเปนคนไมเสี่ยง ไม

ชอบความเสี่ยง ลงทุนทุกครั้งตองผานการคิดมาแลววามันไมเสี่ยง โดยสวนใหญหลักการเรื่อง

ความเสี่ยงของผมคืออะไรที่เราไมรู นั่นแหละคือความเสี่ยงทั้งนั้น วันนี้คุณตอบไดวาจะทําอะไร 

อาทิตยหนาคุณก็พอจะตอบไดวาจะตองทําอะไร แตตอบไดนอยลง หกเดือนคุณอาจจะยังนึกไม

ออก หาปยังไมรูเลยแลวคุณจะรูจักหุนไดขนาดนั้นหรือเปลา ดังนั้นเรื่องความเสี่ยงจึงมี 3 เรื่อง 

เรื่องแรก เรื่องความรู ถาเราไมรูก็จะเสี่ยง ถาผมรูไมจริงผมก็จะไมซ้ือ จะซื้อก็ตอเมื่อรูจริงเรื่องที่

สอง เรื่องเวลา ยิ่งนานเรายิ่งพยากรณยาก ถาผมตอบไมไดวาหาปจะกําไรเทาไรผมก็จะไมถือ แต

ถาผมรูแคสามป ผมจะลงทุนแคสามป ดังนั้นเราจึงตองกําหนดความเสี่ยง ขอสุดทาย ขาดทุนคือ

ความเสี่ยง  เมื่อไรขาดทุนคือขายทิ้ง เมื่อไหรคิดวาเสี่ยงขาดทุนก็ตอง Cut  Loss สามขอนี้ถาทํา

ไมไดก็คือเสี่ยง ” 

 

13.2.3  คนพบปรัชญาหรือทฤษฎี “ จํากัดความเสี่ยง ”  

วันที่ 2 สิงหาคม 2533 วันที่อิรักบุกคูเวต หมอยงตัดสินใจขายหุนทั้งหมดออกจากพอรต 

เพื่อลดความเส่ียง เหตุการณครั้งนั้นหมอไดคนพบหลักการลงทุนที่เรียกวา ทฤษฎีจํากัดความเสี่ยง 
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ซ่ึงไดเปลี่ยนวิธีลงทุนของเขาอยางสิ้นเชิงนับตั้งแตบัดนั้น ตอนนั้นผมยังเลนหุนไมเยอะ อยูในชวง

ของการเรียนรู พอรตของผมประมาณ 1-2 ลานบาท ชวงนั้นสิ่งที่ผมไดเรียนรูมากที่สุด ก็คือ "ความ

ระมัดระวัง" เพราะผมเห็นคนลมตายเยอะ ทุกคนที่เจงหุนเหมือนกัน คือ ไมยอม "Stop Loss ทําให

ผมเขาใจวาถาเราจะอยูในวงการนี้ไดนาน เราตองรูจักวิธีจํากัดความเสี่ยง ” วิธีการของหมอยงคือ 

พยายามทําใหความเสี่ยงเปนศูนย โดยวิธีเลนหุนขาขึ้น หยุดเลนหุนขาลง และตองชิงตัดขาดทุน 

(Cut Loss) เสียแตเนิ่น ๆ กอนที่ตัวเลขขาดทุนจะบานปลาย  ตอนที่อิรักบุกผมไมมีหุนเลย สมมติ

วาวันนี้หุนขึ้นผมจะเลน แตถาหุนลงผมจะหยุดเลน ผมก็เลยขาดทุนนอย แตคนที่คิดวาพรุงนี้จะดีด

กลับ สวนใหญจะเจง   ปรัชญาการจํากัดความเสี่ยงหมอยงคือ  อะไรที่ผมไมรู ผมไมเลน เราไมรูวา

สงครามจะยืดเยื้อแคไหน ส่ิงที่เราไมรู คือความเสี่ยง ดังนั้นจึงเลือกตัดนิ้วทิ้ง 1 นิ้วดีกวาจะตองเสีย

ทั้ง 5 นิ้ว เพราะอยางนอยก็รูวายังเหลืออีก 4 นิ้วชัวรๆ ถาไมยอมตัดทิ้ง จะไมมีทางรูเลยวาจะตอง

เสียอีกกี่นิ้ว  แตดวยแนวคิดนี้ทําใหหมอยงผิดพลาดจนไดเมื่อ ซัดดัม ฮุสเซ็น ประกาศจะยอมแพ 

หมอรีบเขาไปซื้อหุนเขาพอรต เพราะเก็งวาวันที่ซัดดัมประกาศยอมแพหุนจะดีดกลับ แตเหตุการณ

กลับตาลปตร  ทีแรกซัสดัมบอกวาจะยอมแพ จูๆ ออกมาบอกใหมวาไมยอมแพแลว หุนก็ตก ผมก็

ขาย โดยปกติถาขาดทุนเกิน 5% ผมจะขาย ก็เลยหุนซื้อแพง ขายถูกอยู 3-4 ครั้ง ก็กลับมาคิดวา 

เลนอยางนี้เราเจง ตองหยุดเลน และถอยออกมาตั้งหลัก  หมอบอกวา การยอมรับขอผิดพลาดทํา

ใหเขาคอยๆพัฒนาวิธีเลนหุนขึ้นมาเปนลําดับ  การเลนหุนโดยสวนใหญมันมีโงมีฉลาดเปนเรื่อง

ปกติ แตคนที่จะประสบความสําเร็จกับหุนอยาคิดวาตัวเองฉลาด เพราะตราบใดที่เราคิดวาตัวเอง

ฉลาดจะไมพัฒนา แตทุกครั้งที่เรายอมรับขอผิดพลาดเราก็จะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ  

 

13.2.4  กําไรจากการลงทุนในตลาดทุน : เลนหุนตามฝรั่ง / ทํา Arbitrage 

จุดเปลี่ยนคร้ังสําคัญที่สรางผลกําไรจากการลงทุนใหหมอยยงเปนจํานวนมาก เกิดขึ้นหลัง

ประกาศลอยตัวคาเงินบาทเมื่อป 2540 “ พอประกาศลดคาเงิน ผมมองวาฝรั่งจะเขามา เพราะมัน

เปนตรรกะเลยวาถาเงิน 1 ดอลลารเคยแลกได 25 บาท แลวจู ๆ 1 ดอลลารแลกได 50 บาท ตองมี

เงินไหลเขามา ผมฟนธงวายังไง  หุนตองขึ้น ผมก็มาประเมินวาถาฝรั่งเขาตองเลนแบงกใหญ ผมก็

เขาเก็บหุนกสิกรไทย หุนแบงกกรุงเทพ และวอรแรนท กสิกรไทย เพราะผมมองวาถาหุนแมข้ึนวอร

แรนทก็ตองขึ้น ตอนนั้นผมไดกําไรมาเยอะมาก ” หลังจากนั้นมูลคาในบัญชีลงทุนของหมอยงก็

สูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อหมอจับจุดไดวาฝรั่งชอบซื้อหุนตอนตนป ฉะนั้นปลายเดือน

ธันวาคม จะซื้อหุนเก็บไวกอน  “ จากประสบการณ สวนใหญตนปหุนจะขึ้น สมัยกอนเลนหุนงายมาก 

เงินฝรั่งเขามาวันละ 3-4 พันลานบาท หุนตัวไหนขึ้นแรง ๆ นั่นแหละฝรั่งซื้อ เราก็เกาะฝรั่ง เวลาเขา
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เหนื่อยแรงเราก็ขายออก ตอนนั้นเวลาฝรั่งเขาจะซื้อติดตอกันเปนอาทิตย พอเราซื้อเสร็จเราก็ถือไป

เรื่อย ๆ ผมจะจับตามองตลอดเวลา ถาฝรั่งเริ่มไมซ้ือผมก็หาจังหวะขายออก ผมเลนหุนอยางนี้บาง

อาทิตยไดกําไร 40-50% ” หมอยงใหความเห็นวา ณ เวลานั้นมองกลไกตลาดออกวาคนนําตลาด 

คือ "ฝรั่ง" จึงเลนหุนตามฝรั่ง แตปจจุบันกลไกที่นําตลาดคือ คนไทย “ ต้ังแตป 2540 เปนตนมา ผม

ดีมาตลอดเพราะวิธีจํากัดความเสี่ยงของผมถูก อีกอยางหนึ่งผมจะเลนหุนเปนจังหวะ ผมจะ

เหมือนกับเหยี่ยวที่บินมาโฉบเหยื่อแลวก็บินไป รอจังหวะมาโฉบเหยื่ออีกครั้ง ผมจะลงไปเฉพาะ

ชัวรๆ เมื่อไรที่ผมไมแนใจจะหยุดดู และถอนการลงทุน ผมจะถือคติวาเขาพรอมฝรั่ง แตออกกอน

ฝรั่ง" ทํา Arbitrage ทุกครั้งที่มีโอกาส  

หมอยงไดกําไรจากการลงทุนในตลาดทุนสูงขึ้นเมื่อเขาใชวิธีทํา Arbitrage หรือ การทํา

กําไรจากสองตลาด ดวยการเขาประมูลหุนของ ปรส.นอกตลาด แลวนํามาขายในตลาด ไดกําไร

จากสวนตางราคา Discount"  20% โดยไมมีความเสี่ยงใดๆ เลย  “ ตอนนั้นทุกวันศุกร ปรส.จะนํา

หุนออกมาประมูล ตัวแรกที่ประมูลคือ หุน S-ONE จําไดวาในกระดานราคา 7 บาท ผมใสซอง

ประมูล 5.50 บาท กลยุทธของผมจะตั้งราคา Discount  20% ประมูลไปตามกําลังเงิน 7 ลานหุน 

10 ลานหุน พอเราไดหุนวันจันทรผมก็ขาย เวลาแคเสาร-อาทิตย ยังไงก็จํากัดความเสี่ยงไดอยูแลว 

ผมถามวาความเสี่ยงอยูตรงไหน ไมมีเลย แตไมเห็นมีใครมาประมูลแขง" หมอเลาวา “ มีประมูลทุก

ศุกร ผมก็ไดเงินทุกศุกร ผมก็ไมเขาใจวาทําไม ไมมีคนซื้อ ซ่ึงตอนนั้นผมก็ไดของดีไปหมดแลว ตอน

หลังเหลือแตหุนที่ไมคอยมีสภาพคลองแตผมก็ยังประมูลเพราะเห็นวาราคามันถูก ” หลังจากนั้น

เขาก็ยังทํากําไรจากหุนที่ถูกทํา tender offer (การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยกรณีมีการครอบงํา

กิจการ) อีกหลายครั้ง ดวยวิธี Arbitrage เหมือนเดิม “ ตัวที่ผมคิดวานาสนใจที่สุดคือ GSS เขาทํา

เทนเดอรฯในราคา 155 บาท ณ วันที่ประกาศมีราคา Discount อยู 25% ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ผมไดผลตอบแทนชัวรๆ 25% โดยไมมีความเสี่ยง แลวทําไม ผมจะไมลงทุน ”  

 

13.3  ความสําเร็จในการลงทุนภายใตปรัชญาการจํากัดความเสี่ยงของหมอยง 
 

ความสําเร็จในการลงทุนของหมอยง ไมไดเกิดจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานตามหลัก

วิชาการ แตรูปแบบและวิธีลงทุนของหมอยงบงชี้วาเขาเลนหุนแบบ “ กระแสนิยม ” ถึงจะเลนหุน

นอกตําราแตวิธีจํากัดความเสี่ยงที่หมอเรียกวากฎเอาตัวรอดสําหรับนักเลนหุนระยะสั้นก็คือ ถา

ขาดทุนตองรีบ “ Stop Loss ” หมายถึง “ รีบขายเพื่อหยุดยั้งการขาดทุน” ถายังมีกําไรใหถือตอไป 

ซ่ึงในตําราฝรั่งเรียกวา “ Let the Profit Run ” และกฎอีกขอหนึ่งคือ “ เมื่อมีกําไรแลวหามกลับมา

ขาดทุน ” นอกจากนี้ หมอยงมักย้ําเสมอวา "ตํารา" ที่เขาใช คือ "ประสบการณ" และเรียนรูมาจาก
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เพื่อนในวงการมากกวา วิธีจํากัดความเสี่ยงอันดับแรก คือ ตองอานสภาวะตลาดหุนใหออก ตอง

ตอบตัวเองไดวาพรุงนี้ หรืออาทิตยหนา หรืออีก 1 เดือนขางหนา วาตลาดหุนจะเปนอยางไร หุนที่

ถืออยูจะเปนอยางไร “ ผมมองวาอะไรที่ตอบไมได หรือ อะไรที่คุณไมรูคือความเสี่ยง แตอะไรที่คุณ

รู คือไมเสี่ยง ” ตัวอยางเชน หุนบริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ (บาฟส) “ หุนตัวนี้ผมไดเงินเยอะ 

ถาเราดูจากขาวหนังสือพิมพ บาฟสหาผูแทนจัดจําหนายไดดี และทําโฆษณาไดดี คือ ออกทั้งวิทยุ 

หนังสือพิมพ และโทรทัศน มันทําใหเกิดกระแสนิยมขึ้นมา ทําใหความตองการหุนตัวนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ 

ผมจะดูวากิจการเปนอยางไร ผูกขาดรึเปลา รายได และกําไรเปนอยางไร ผูบริหารวางแผนเพิ่ม

สภาพคลองโดยการแตกพาร เราก็จับจุดตรงนี้ รูวามวลชนมีความตองการมาก ในแงของราคา 

IPO ก็ตํ่า จํานวนหุนที่ออกมาก็ไมมาก ผมก็ไดขอสรุปตรงนี้วาผูบริหารคงอยากจะใหหุนของตัวเอง

ข้ึน จากนั้นก็เจาะลงไปดูรายละเอียดของผูบริหาร อยางแรกเลยตองรูวาผูถือหุนเปนใคร ผูถือหุน

ใหญ คือ การบินไทย 30% สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 10% บริษัทน้ํามัน 5 แหง ถือ

หุนรวมกัน 43% และการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 6% ผมก็ต้ังคําถามวาแลวผูถือหุนใหญ

จะขายหุนออกมั้ย  ผมก็ประเมินวาเขาคงไมขายแน ดังนั้นถาผมเจอหุนอยางนี้บอกไดเลยวา “ ได

เงิน ” เพราะเราประเมินออกตั้งแตแรกวา หุนตัวนี้มีดีมานดมากกวาซัพพลาย ” 

 

13.3.1  ตัวอยางการใชทฤษฎีจํากัดความเสี่ยง : หลักในการซื้อหุน IPO 

หมอยงยกตัวอยางการลงทุนในหุนที่ออกและเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (หุน 

IPO) โดยใชทฤษฎีจํากัดความเสี่ยง “ ผมจะซื้อหุนที่ประเมินแลววาตลาดจะเกิด  ความนิยม 

เพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะต่ํา ” หมอยงตั้งขอสังเกตวา จากประสบการณที่ผานมา ถาพบวา

ผูบริหารตั้งใจจะเอาหุนเขาตลาด “ เพื่อขาย ” หุนตัวนั้นจะไปไมไกล หลักในการดูใหดูที่สัดสวน

การถือหุนของผูถือหุนรายใหญ ถาผูถือหุนใหญถือคนเดียว 20-30% อยางนี้ไมมีปญหา แตถาไปดู

แลวเห็นสัดสวนมันกระจาย จะมีเจตนาชัดเจนวาตองการขายออก" เชนคนแรกถือ 15% คนที่สอง

ถือ 7% คนที่ 3 ลงมาถือคนละ 5% ไลลงมาเหลือ 4% 3% 2% อยางนี้บอกไดเลยวากระจายใหนอ

มินีถือแลวตั้งใจขายออกหลังเขาตลาด หุนประเภทนี้จะไปไดไมไกล ดังนั้น ถาคิดจะลงทุน วันที่จะ

ทํากําไรดีที่สุด ก็คือ “ ขายวันแรก ”แตถาเจอหุนดี เรามองออกวาราคาจะไปไกล ดีที่สุด ก็คือ เรา

ตอง “ ซ้ือวันแรก ” 

13.3.2  การลงทุนโดยใชปรัชญาการจํากัดความเสี่ยง 

ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยหมอยงใชหลักการลงทุนโดยใช ปรัชญาการจํากัดความ

เสี่ยง ที่กลาววา “ อะไรที่คุณไมรูคือความเสี่ยง แตอะไรที่คุณรู คือไมเสี่ยง ” หลังจากที่ส่ิงที่รูคือเลน
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หุนตามกระแสนิยมแลว จะตองรูจักตัวหุนที่จะเลนดวย อยางแรกตองรูพื้นฐานของหุนใหหมด เชน 

P/E เทาไร Book Value เทาไร ยอดขายเทาไร กําไรเทาไร ผูถือหุนเปนใคร มีหุนจดทะเบียนกี่หุน 

สัดสวนที่ถือมีใครบาง อยูในมือผูถือหุนใหญกี่เปอรเซ็นต “ เวลาผมจะซื้อหุนผมตองรูขอมูลพวกนี้

ใหหมด แตเวลาซื้อหุนจริงๆ จะไมสนใจวาราคาหุนสูงกวา P/E กี่เทา สูงกวา Book Value กี่เทา ผม

ไมไดนํามาใชตัดสินใจ เปนแคตัวสนับสนุนวาหุนที่เราซื้อมีพื้นฐานรองรับแคไหน" “บทวิเคราะห

จากบริษัทหลักทรัพย ผมวาสําคัญอันดับ หนึ่ง เพราะดูปจจัยพื้นฐาน อาจจะมีเขาไป Visit พูดคุย

กับผูบริหารบาง สมมติผมมอง เรื่องนี้อยูผมก็จะดูวาที่ไหนมันมี Research ตัวนี้อยู ผมก็จะเอามา

ดูแตจะเขาไปพบผูบริหารอีกทีเพื่อขอขอมูลที่ชัดเจน บางทีเราอานบทวิเคราะหแลวอาจจะมี 

Question Mark ไมใชอานแลวก็เชื่อ ก็ไปถามเขาอีกที เพราะไมรูวาเขาโกหกเราหรือเปลา จากนั้น

เราก็มาคิดรวบรวมวาทั้งหมด มันมีความเปนไปไดหรือเปลา ถาเปนไปไดเรา ก็ซื้อ และถาตัดสินใจ

ซ้ือ ผมก็จะซื้อเยอะ ฉะนั้นเวลาผมซื้อหุนก็ตองขึ้น  . .ไมมีหุนไม ข้ึน ถาซื้อขึ้นแน แตถาขายก็ลงแน

เชนกัน เพราะวาผมขายเกลี้ยง” สวนเรื่องราคา หมอยงมีความเห็นวาจะมีกลไกตลาดรองรับเองวา

ควรจะอยูตรงไหน จะไมคอยใหความสําคัญ โดยเต็มใจที่จะ “ ซ้ือแพง ” ถามั่นใจวาสามารถ “ ขาย

แพง ” กวาราคาที่ซ้ือมา แตสําหรับหุน IPO จากประสบการณของหมอ ถาหุนตัวไหนที่มีความนิยม

สูง ราคาหุนวันแรกจะสูงมาก “ ผมจะดูอารมณของตลาด ถานาสนใจผมจะเขาไปซื้อตอนเปด

ตลาดวันแรก อยางหุนบาฟสผมไดหุนจอง 60 บาท ราคาเปดกระโดดวันแรก ผมก็เขาเก็บที่ 94 

บาท มาซื้ออีกทีที่ 100 บาท 110 บาท และ 120 บาท จากนั้นก็หยุดซื้อ พอขึ้นมา 140 กวาบาท 

ผมก็ขาย ” เวลาไดหุนจองมาสวนหนึ่ง ก็จะมาเฉลี่ยกับตนทุน ที่ซ้ือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่คือหลักจํากัด

ความเสี่ยง “ เหมือนจะมีความเสี่ยง แตจริงๆ แลวไมมี เชน ผมไดหุนจองมา 3 หมื่นหุน ในราคา 60 

บาท พอเขาตลาดวันแรกผมเริ่มซื้อที่ราคา 94 บาท สมมติซ้ือเขาไปอีก 3 หมื่นหุน ผมก็จะเฉลี่ย

ตนทุนโดยเอา 60 บวก 94 หาร 2 ตนทุนผมก็จะอยูที่ 77 บาท ก็ยังไดกําไรเยอะเม่ือเปรียบเทียบกับ

ราคาในตลาด แสดงวาผมไมมีความเสี่ยงเลยใชม้ัย เพราะทุกครั้งที่เรามีกําไร เทากับวาเราไมมี

ความเสี่ยง ตราบใดที่เรา ขาดทุน ถึงจะเรียกวามีความเสี่ยง “ ตอนที่จองหุนบาฟสไดหุนมาไมเยอะ 

จําไดวาครั้งแรกเขาไปซื้อที่ราคา 94 บาท ซ้ือไปประมาณ 5 แสนหุน แลวมาซื้อที่ 100 บาท อีก

ประมาณ 2-3 แสนหุน โดยทุกสเต็ปทที่ซ้ือจะลดจํานวนหุนลงเรื่อยๆ วิธีการของผม ก็คือ เวลาที่ผม

ซ้ือหุนขาขึ้น ผมจะลดสัดสวนลงประมาณครึ่งหนึ่งทุกครั้ง สมมติวาเขาเริ่มซื้อหุนบาฟสที่ราคา 94 

บาท จํานวน 5 แสนหุน ซ้ือที่ 100 บาทที่ 2.5 แสนหุน ซ้ือที่ 110 บาทที่ 1.25 แสนหุน และซื้อที่ 

120 บาทที่ 6.25 หมื่นหุน (เวลาซื้อหุนขาขึ้นจะลดจํานวนหุนลงสเต็ปทละ 50%) เขาจะใชเงินไป

ทั้งหมด 93.25 ลานบาท เทากับวาตนทุนเฉลี่ยของเขาจะอยูที่หุนละ 99.46 ลานบาท ซ้ืออยางนี้

เพื่อใหตนทุนเฉลี่ยต่ํากวาราคาตลาดพอเราเห็นวาราคามันขึ้นไปเยอะก็รอดูอยางเดียว เพื่อหา

จังหวะขาย ”  
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 13.3.3  ซ้ือขายหุนเมื่อไร 

ปรัชญาการจํากัดความเสี่ยงอีกอยางหนึ่งของหมอ คือ เวลาหุนขึ้นมาแรงๆ ถาขึ้นมาถึง 

50% ก็ขาย เพราะหุนก็ตองปรับตัวลง และถาหุนลงมาถึง 50% ยังไงก็ตองซื้อ เพราะยังไงก็ตอง

ปรับตัวขึ้น  “ มันเหมือนกับเปนสูตรในใจผมเลยวาถาหุนขึ้น 50% ลง 50% ยังไงก็ตองปรับตัว ” แต

กรณีที่ซ้ือแลว ราคามีแนวโนมลดลง หมอจะไมยอมใหกําไรกลับมาเปนขาดทุนอยางเด็ดขาด เขา

จะใชวิธีลดความเสี่ยงโดยการทยอยขายหุนในพอรต 

หมอยงเลาถึงกฎการจํากัดความเสี่ยงเพิ่มเติมวา “ จะกําไรนอย หรือกําไรมากไมสําคัญ

เทากับ ทํายังไงก็ไดไมใหกําไรตองกลับมาเปนขาดทุน เพราะมันเปนวิธีเลนหุนที่ผมถือวาตัวเองโง

มาก กฎการจํากัดความเสี่ยงของผมจริง ๆ แลวมีอยูแค 4 ขอ คือ หนึ่ง ขาดทุนตอง "Cut  Loss" 

(ยอมตัดขาดทุน) สอง ถามีกําไรใหถือตอ สาม ถามีกําไรหามกลับมาขาดทุน และสี่ ถาขาดทุนครั้ง

แรกตองหยุดการลงทุน มิฉะนั้นจะทําผิดซ้ําสอง นี่คือกฎเกณฑที่ผมจะยึดถือเอาไวตลอด ผมถือคติ

วาถาเราผิดครั้งแรกแสดงวาเราเริ่มมองหุนไมออก แสดงวาสิ่งที่เรามองวาถูกที่จริงมันผิด อยางนี้

ผมจะลงจากเวทีช่ัวคราว ” 

 

13.4  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจลงทุน 
 

หากพิจารณาบทสัมภาษณของหมอยงโดยคราวๆ แลว อาจเห็นวาหมอยงเปนนักลงทุน

ประเภทเก็งกําไร ซ้ือขายหุนตามกระแสนิยม ไมไดใชปจจัยพื้นฐาน อาทิ B/V  P/E หรือแมกระทั่ง

ราคาหุนเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุน แตจริงๆ แลวหมอยงใชปจจัยพื้นฐานของหุนที่จะ

เลือกลงทุนเปนตัวสนับสนุนวาหุนที่จะซื้อมีพื้นฐานรองรับแคไหนและยังมีการลงทุนภายใตปรัชญา

การจํากัดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนรวมถึงไมเลนหุนที่มีสภาพคลองต่ํา จะซื้อเฉพาะหุนที่มี

สภาพคลองซื้อขายสูง และจะเลนเฉพาะหุนที่อยูใน "กระแสนิยม" ขณะนั้น หมอยงเปรียบวิธีการ

เลือกหุนของตัวเองวาเหมือนดูเทรนดแฟชั่น “ สมมติวาคนกําลังบาหลุยสวิตตอง ผมก็จะซื้อหลุยส

วิตตอง ถาผมประเมินวาหุนตัวนี้กําลังจะไป ดูขอมูลทุกอยางแลวเขาคอนเซ็ปท ผมจะเขาไปซื้อเลย

โดยไมสนใจราคา แตถาคนเลิกเหอ ผมก็เลิกเลน ” ดังนั้นเขาจึงไมสนใจวาหุนที่ซ้ือราคาจะถูกหรือ

แพง หมอยงใหคําจํากัดความของลักษณะการลงทุนของตนเองวา “ ผมไมชอบนําแฟชั่น และไม

ชอบตามแฟชั่น แตผมจะ เกาะกระแสแฟชั่น เพราะผมเชื่อวานี่คือวิธีการจํากัดความเสี่ยงที่ดีที่สุด ” 

หากพิจารณาพฤติกรรมการลงทุนของหมอยงจะเห็นไดวา หมอยงเปนนักลงทุนประเภท

เก็งกําไร แตหมอยงก็มีความแตกตางจากนักลงทุนแบบเก็งกําไรรายอื่น หรืออาจเรียกไดวาเปนนัก
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ลงทุนแบบเก็งกําไรแบบมีคุณภาพเพราะไมใชมีพฤติกรรมซื้อขายหุนตามผูลงทุนรายอื่นในการ

ลงทุน แตอาจจะพูดไดวาหมอยงมีหลักการของการเก็งกําไรเฉพาะตัว หมอยงมีปจจัยสําคัญที่ใช

ในการตัดสินใจลงทุนคือ  วอลุมหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย  เปนปจจัย

หนึ่งที่หมอใชเปนเงื่อนไขในการซื้อหรือขาย ชวงไหนที่ตลาดไซดเวยวอลุมไมคอยมี หมอจะหยุดดู 

และทําตัวเหมือนกับ เหยี่ยวที่รอคอยจังหวะเขาโฉบเหยื่อ เมื่อไรก็ตามที่เขาบอกตัวเองวาชวงนี้หุน

เลนยาก ลงทุนไปก็ไมคุม เขาจะหยุดเลนเลย เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ทําใหหมอยงแตกตางจากนักเก็ง

กําไรทั่วไป ดังนั้น การที่หมอยงประสบความสําเร็จในการลงทุนไมใชเพราะโชคดี แตเปนเพราะเขา

เลือกจับเฉพาะปลาใหญ และกลา วางเดิมพันหมดหนาตัก ในชวงที่ตลาดหุนบูม เพราะเขามองวา

เปนชวงจังหวะที่ดีที่สุดของการทํากําไร และ จํากัดความเสี่ยง 

จากประสบการณที่ผานมาหมอยงเชื่อวา ตลาดหุนมีฤดูกาล  ในแตละปจะมีชวงนาทีทอง 

อยางนอย 1-2 เดือน และเขาจะไมยอมเสียโอกาสนี้ “ ผมจะไมเลนหุนแบบทอดแห และไมซ้ือหุน

โดยไมมีเปาหมาย ผมถือคติวาจะไมจับปลาเล็ก ผมชอบจับ ปลาวาฬ วิธีการคือ จะซื้อหุนนอยตัว 

แตจะซื้อทีละเยอะๆ โดยมองผลตอบแทนตอครั้งประมาณ 20-30% หรืออยางนอยก็ตอง 10% ข้ึน

ไป สําหรับนักลงทุนรายยอยที่ผมเห็นสวนใหญจะซื้อขายหุนบอยเกินไป และหวังกําไรเพียงแค 3-

4% ก็ขาย ภาษานักเลนหุนเขาเรียกวา  กินน้ําหวานบนปลายมีด  คือไดรับผลตอบแทนนอย แตล้ิน

คุณตองเจ็บตลอด อยางนี้ผมจะไมเลน เพราะผิดหลักการจํากัดความเสี่ยง หมอยงยังยืนยันวาเขา

เปนคนที่ไมชอบเสี่ยง ผมจบทางดานวิทยาศาสตร ผมจะเลนดวยเหตุผล อะไรที่คิดวาเปนความ

เสี่ยงผมจะไมเลน อะไรที่ผมมองวาอนาคตไมดีผมจะไมเลน ไมใชวาการที่ผมเปนนักเก็งกําไร ผม

ตองเลนหุนสุมสี่สุมหา เปลา เพราะถาเสี่ยง ผมไมเขา  เหตุผลที่กลาวมาแลวจึงเปนบทสรุปชัดเจน

วา ทําไมหมอยงจึงแตกตางจากนักเก็งกําไรอื่น  

 

เรียบเรียงจาก:  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=305297   

http://www.satabun.com/firstpage/interview/yanyong.htm 

http://www.stock2morrow.com/forums/showthread.php?t=3398 

http://www.bangkokbiznews.com/road/20020603/mar1.shtml 
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การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ 
นายวิชัย วชิรพงศ (เสี่ยยักษ) 

 
14.1  ประวัติสวนตัว 

 นายวิชัย วชิรพงศ (เสี่ยยักษ) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร สาขา

สัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันอายุ 52 ป หลังจากสําเร็จการศึกษาเขาทํางานใน

บริษัทในเครือซีพี และลาออกมาชวยงานบิดาที่โรงงานทําเสนหมี่ที่จังหวัดอยุธยา เสี่ยยักษเขาสู

วงการตลาดทุนครั้งแรกในชีวิต เมื่อญาติฝงภรรยาเอาหุนจองธนาคารมหานคร (ปจจุบันปดกิจการ

ไปแลว) มาใหจํานวน 1 แสนหุน ที่ราคาไอพีโอ 6 บาท หลังจากหุนตัวนี้เขาไปซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย ราคาวิ่งขึ้นไป 7.50 บาท ไดกําไรมาประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นบาท ปจจุบันเสี่ยยักษ

เปนหนึ่งในนักลงทุนรายใหญที่มีมูลคาเงินลงทุนหลักพันลาน เปนที่รูจักกันดีในวงการตลาดหุนใน

ช่ือ “ เซียนหุนพันลาน ”หรือ “ กูรูหุนพันลาน ” 

 

14.2  ประสบการณลงทุน 
 

ความสนใจเรื่องหุนของเสี่ยยักษ เกิดขึ้นตั้งแตสมัยที่ยังชวยงานบิดา โดยเริ่มตนจากการ

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุนในหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส ทุกๆ วัน ความสนใจยิ่งทวี

มากขึ้น กอนเกิดเหตุการณ Black Monday (วันจันทรทมิฬ 19 ตุลาคม 2530) ชวงนั้นหุนขึ้นมา

ตลอด เสี่ยยักษตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดอยุธยา เขามากรุงเทพฯ หาซื้อหนังสือวิธีการเลนหุน

กลับไปอาน และสนใจศึกษาตําราการเลนหุนของบุคคลที่ประสบความสําเร็จหลายตอหลายคน 

พอศึกษาไประยะหนึ่ง ก็คิดวาตัวเองรูดีแลว เกงแลว เสี่ยยักษเลาวา “ เคล็ดลับการเลนหุนให

ประสบความสําเร็จที่อานเจอจากตํารา บอกวา หุนจะมี Cycle  (วัฏจักร) หรือ รอบ ของมัน คุณ

ตองรอใหมันตกกอนคุณคอยเขามาเลน ชวงนั้นก็รออยางเดียว เชื่อวา เดี๋ยวมันตองพัง ผมก็ทํา

ตามตําราเปะ  พอ Black Monday หุนตกหนัก เราก็เขาไปลุยเลย เลือกซื้อแตหุนคาพี/อี ตํ่าๆ สมัย

นั้นก็หุนแบงกทั้งนั้น ซ้ือไปแลวมันก็ไมข้ึน หุนตัวอื่นขึ้น หุนเราก็ไมข้ึน ” 

          เสี่ยยักษขาดทุนครั้งแรกในชีวิต 5 แสนกวาบาท จากเงินลงทุน 2 ลานบาท นั่งมองคนอื่น

กําไร ตัวเองขาดทุน เพราะเลนแตหุนแบงกคาพี/อี ตํ่าๆ สุดทายก็รูวาวิธีนี้ใชไมไดผล คนสวนใหญ

เขาไมคิดเหมือนเรา ในที่สุดก็ตัดสินใจ “ลางพอรต” เสี่ยยักษบอกวา ถาเราเลือกหุนพี/อี ตํ่า 
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พื้นฐานดี แตซ้ือแลวราคาไมข้ึน มีแตลง แสดงวาความคิดของเรา “ผิด” ตองเปลี่ยน “อยาดันทุรัง”  

เขาสรุปขอผิดพลาดในครั้งแรกวา เปนเพราะวาเรารูแคในทฤษฎี ในทางปฏิบัติจริงตองอาศัยการ

พลิกแพลงใหเขากับสถานการณ การเลนหุนขาดทุน แสดงวา “คุณยังรูไมจริง” 

             เสี่ยยักษใหขอคิดวา อยูในตลาดหุนอยาคิดวาเราเกงกวาคนอื่น ยังมีคนที่รูมากกวาและ

เกงกวาเราตั้งเยอะแยะ เราตองรูใหไดวาหุนที่เราจะซื้อ เราซื้อเพราะอะไร  เราตองตอบใหไดวา หุน

ตัวนี้มันจะขึ้นดวยเหตุผลอะไร  ถาคุณตอบได โอกาสชนะ ก็มีมากกวาครึ่ง คนจะเกิด (ในตลาด

หุน) มันตองเกิดจากการไขวควา ไมใชฟลุค  

  

14.2.1  เทคนิคการเลนหุนในอดีต 

           เสี่ยยักษเริ่มลงทุนในหุนหลังเหตุการณ  Black Monday ในปลายป พ.ศ. 2530 การลงทุน

ในชวงจังหวะเวลาเชนนี้ ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเสี่ยยักษประสบความสําเร็จในการลงทุน  “ผม

ถือวาโชคดีมากที่ออกสตารท เริ่มเลนหุนตอนดัชนีตํ่า ตอนนั้นมันต่ําจนฟลอรหมดแลว ถึงคอยเขา

ไปเลน ถาไปเขากอน Black Monday ก็ตายไปกอนแลว ไมรูวาจะไดเกิดอยางทุกวันนี้หรือไม จุดนี้ 

ผมเชื่อวามันเปนเพราะโชคชะตา  

เสี่ยยักษเลาใหฟงถึงแนวทางในการเลนหุนในอดีตวา สมัยที่ยังเลนหุนไมเกง วิธีที่ผมใช 

ผมจะลอกขอสอบคนเกง แตระหวางที่เราลอกขอสอบเขา เราก็ตองพัฒนาตัวเองตามใหทัน 

ระหวางการฝกฝนตนเองของเสี่ยยักษ เขาจะเรียนรูที่จะเอาตัวรอดจากคนใกลตัว ใชวิธี ลอก

ขอสอบจากคนที่เกงกวาเรา แตระหวางที่เราลอกขอสอบเขา เราก็ตองพัฒนาตัวเองตามใหทัน โดย

นํามาคิดตอวาเขามีวิธีการมองตลาดหุนอยางไร เขามีเหตุผลอะไร เขาจะเลือกเลนหุนแบบไหน 

ทําไมถึงซื้อหุนตัวนี้ ถึงจะไดเกร็ดเล็กเกร็ดนอย แตนับวาสําคัญมากสําหรับนักเลนหุนมือใหม  

                นอกเหนือจากการเรียนรูจากคนอื่นแลวเสี่ยยักษยังไปเขาคอรสเรียนวิเคราะหหุนทาง

เทคนิเคิล เพื่อพัฒนาตัวเอง ประกอบกับขณะนั้น (ประมาณป พ.ศ.2530-2531) ผูลงทุนสวนใหญ

จะลงทุนในลักษณะของการเก็งกําไร เสี่ยยักษเลาวาตองทําการบานเยอะมากเวลาที่มีคนมา

ชักชวนใหซื้อหุน วาหุนตัวนั้นดีจริงหรือไม นอกจากนั้น ผูลงทุนรายยอยในอดีตยังประสบปญหา

เรื่องของการเขาถึงขอมูลขาวสาร ตอนที่ผมเริ่มเลนหุน ดัชนีดาวโจนสเปนตัวชี้นําตลาดหุนไทย 

การเลนหุนหลัง Black  Monday ถาดาวโจนสข้ึน ดัชนีตลาดหลักทรัพยจะขึ้นตาม สมัยนั้นยังไมมี

อินเตอรเน็ท รายยอยเขาถึงขอมูลยาก  แหลงใหญที่หาขอมูลไดจะมาจากเจาหนาที่การตลาด ใน

สายตาตอนนั้น ผมมองมารเก็ตติ้งวาตองเลนหุนเกงมาก เพราะเรายังมองหุนไมออก ผิดกับเดี๋ยวนี้

มารเก็ตติ้งรุนเกา ๆ ตองโทรศัพทมาถามวาชวงนี้เลนหุนยังไง มีหุนอะไรเด็ดๆ อยาลืมบอกกันดวยนะ  



 
 

436 

14.2.2  การซื้อขายหุนแบบเก็งกําไร 

          เสี่ยยักษ ยอมรับอยางตรงไปตรงมาวา สมัยกอนชอบเลนหุนตัวเล็ก  (หุนเก็งกําไร) ชวง

ดัชนี SET ประมาณ 300-400 จุด ตอนนั้นยังเลนหุนไซสเล็ก กันอยู โดยยอมรับวา ที่รวยหุนสวน

หนึ่ง รวยมาจากหุนเก็งกําไร ชวงดัชนีตํ่า ๆ ชวงนั้นนิยมเลนหุนที่เขาเรียกวา Penny Share หรือ  

หุนถูก ๆ กัน แตพอเลนมาถึงจุดๆ หนึ่ง มันเริ่มแรงเกินไป ผมคิดวาถึงเวลาถอยแลว คลาย ๆ กับชวง

ที่ตลาดหุนทรง ๆ (ไซดเวย) หุนตัวเล็กก็จะถูกดึงขึ้นมาเลนรอบ ลักษณะตลาดที่ซึม ๆ ทรง ๆ หุนขึ้นทุก

ครั้ง ตัวเล็กก็จะนําหนามากอน มักจะเปนอยางนี้  

          โดยธรรมชาติของตลาดหุนไซดเวย ที่แกวงตัวออกดานขาง เสี่ยยักษอธิบายวา ดัชนีจะไมไป

ไหนไกล สังเกตวาจะไมมีขาวดีอะไรใหมๆ เขามาในตลาด ลักษณะของตลาดอยางนี้ คนที่เลนหุน

แลวไดตังค ตองเลนรอบ คือเลนหุนแบบ “ ปงปอง ” จะไดเปรียบ แตอยาไปทุมเทอะไรกับมันมาก 

ใหเลนเกาะกระแสเอาไว สวนเทคนิคที่เสี่ยยักษนํามาใชในการอานทิศทางตลาด เพื่อคนหา จังหวะ 

เขาไปเลนรอบ  (ส้ัน ๆ) เขายกตัวอยางปฏิบัติการจริงใหเห็นวา  กอนอื่นเราตองอานภาพรวมของ

ตลาดใหออก จากนั้นก็มาเช็คเครื่องมือทางเทคนิคตัวอื่นๆ ประกอบ (จะดูกราฟ Month) มาดูตัว 

RSI วากลับมารึยัง แลวมาดู Fast  Stochastic ตัวนี้เร็วขึ้นหนอย พอเห็นวาเริ่มตัดขึ้นแลวนะ แลว

ตองมาตรวจดู Slow  Stochastic วาเปนอยางไร (ตามกันมารึเปลา) อีกตัวที่ตองดู Modified 

Stochastic เริ่มตัดขึ้น แสดงวาสัญญาณตางๆ เริ่มดี แตวายังตองรอตัว Fast Stochastic (กราฟ 

Month) จะนําตัวอื่น เราตองรอใหมันเกิด Divergence (Bullish Divergence สรางจุดต่ํายกสูง) 

ขณะที่ SET ปรับลงมา แตตัวนี้มันเริ่มตัดขึ้น แลวก็ยกสูง(ชัน)ข้ึน อยางนี้เราก็ตองรอ แสดงวาหุน

ใกลมาแลว แตในกรณีที่ภาพใหญของตลาด แกวงตัวออกดานขาง (ภาพใหญของ SET เกิดไซด

เวย เชนที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงป 2547-ตนป 2550) เสี่ยยักษช้ีใหเห็นวา ลักษณะของดัชนีไมไดเปน

แนวโนมขาลง แตเครื่องมือเครื่องไมทางเทคนิค อยางตัว MACD  (กราฟ Month) มันตัดลงมา

ตลอด อยางนี้ถือเปนจุดดี รอใหมันตัดขึ้นมาเมื่อไหร ทุกคนจะวิ่งใสหุนกันหมด 

 

14.2.3  กําไรหุน ปตท. 

จุดเปลี่ยนการลงทุนของเสี่ยยักษเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้เปนจุดยืนยันถึงความสําเร็จในการ

ลงทุนในหุนพื้นฐาน เกิดขึ้นหลังจากที่เสี่ยยักษต้ังขอสังเกตไดวา หุนรัฐวิสาหกิจ หรือหุนมวลชน จะ

ตางกับหุนเอกชน ที่เจาของเขามาแลวหวังเอาเงินออกไป ซ่ึงไมใชระดมเงินตรงอยางที่ตําราวากัน 

เสี่ยยักษเลาใหฟงถึงตอนที่หุน ปตท.เปดจองเสี่ยยักษเขาไปจองหุนเหมือนผูลงทุนรายอื่นๆ และ

เมื่อหุนเปดตัวแลวราคาจองลดลง เสี่ยยักษก็ขายหุนบางสวนผมก็ขายนะ แลวนําเงินไปเลนหุนอื่น

เรื่อยๆ แตพอ ปตท.ขยับราคาถึงจุดจุดหนึ่ง เริ่มดีข้ึน ผมก็ส่ังซื้อ ปตท.จริง ๆ จัง ๆ อีกครั้งที่ 70 บาท ที่
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พูดตรงนี้ เพราะอยากโฟกัสวา ตองเลนหุนดีมีพื้นฐาน ซ่ึงตอนนั้นขึ้นมา 190 บาท รอบแรก ผมยังไม

ขายเลย ถาคุณจะประสบความสําเร็จในตลาดหุน คุณตองถือยาวใหได แตโดยธรรมชาติของตลาดมัน

เยายวน ทําใหอยากกําไร นี่คือสไตล เรามาเลนหุนมวลชน มี 2 ตัว ปตท. กับ ปตท.สผ. เพราะเปนหุน

มหาชน 

ต้ังแตนั้นมา พอรตใหญจะมีหุนพลังงาน ผมสําเร็จจริงๆ เลยจาก ปตท. และ ปตท.สผ. 

เปนหุนขุนศึกคูใจ อยางชวงตลาดหุนขึ้นแรงรอบที่ผานมา โชคดีที่จับทิศทางตลาดถูก ที่หันมาเลน

หุนเกี่ยวกับคอมโมดิต้ีอิงกับราคาตลาดโลก ก็เลยเลนหุนเพียง 2 ตัวนี้ แฟชั่นปจจุบัน คุณตองเลน

หุนตามสถาบันตางชาติ กองทุน คุณตองเลนหุนแบบนี้ถึงจะชนะได คุณจะยังไปติดเลนหุนปนเดิม

ไมไดแลวนะ เพราะปนก็แปลวา ไมจริง ของไมจริง ปนขึ้นมาตีฟองขึ้นไปเร่ือยๆ  

 
14.2.4  ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อขายหุน 

 เสี่ยยักษเลาถึงหลักการในการซื้อขายหุนใหชนะตลาดไววาเราตองพายเรือตามน้ํา อยา

พายเรือทวนน้ํา หลักการเลนหุน คุณอยาพยายามฝนภาวะตลาด  เสี่ยยักษย้ําถึงปจจัยสําคัญใน

ลงทุนในตลาดหุนใหไดกําไรไววาจากประสบการณการลงทุนในตลาด 20 ป ตองเลนหุนที่อยูใน

กระแสนิยมจะไดกําไรมากกวาขาดทุน  เราตองพยายามอานหลักจิตวิทยาของตลาดวา คนอื่นเขา

คิดอยางไร กับหุนตัวที่เราจะเลน อยาพยายาม คิดเอง เออเอง  คนเดียว สมมติวา ขณะนั้น ตลาด 

กําลังนิยม  หุนกลุมไหน เราก็ตองจับตามองหุนกลุมนั้น เพราะการฝนกระแสจะทําใหเราเสี่ยงสูงที่

จะขาดทุน เราตอง Follow the Trend หรือซื้อตามแนวโนมตลาด” 

          ปจจัยขอตอไปคือผูลงทุนตองเปนคนที่รูจริง คําวา รูจริง  จะตองเขาใจทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ การที่อานหนังสือ เทากับรูแคทฤษฎี ยังถือวารูไมจริง ตองเอา 2 อยางนี้มาใชรวมกัน 

เพื่อสรางประสบการณแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น ประเด็นนี้ เสี่ยยักษเห็นวาประสบการณชีวิตของ

นักเลนหุนแตละคน บางครั้งก็อาจจะเปนอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จ เพราะทัศนคติที่ติดตัวมาใน

อดีตของแตละคน เมื่อเขาสูตลาดหุน มักจะมีผลตอพฤติกรรมการลงทุน ทําใหปฏิกิริยาในการ

ตัดสินใจของนักลงทุนแตละคนแตกตางกันคนละขั้ว ทั้งๆ ที่เรียนรูมาจากตําราเลมเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น นักเลนหุนที่ประสบความสําเร็จ ตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ เมื่อวานนี้ 

อาจจะมองวาหุนตัวนี้ดี  วันนี้ คุณอาจจะมองหุนตัวเดียวกันวามันไมดีแลวก็ได อยาคิดวาคุณเปน

คนที่ไมมีหลักการ  

    ปจจัยประการที่ 3 จังหวะในการเขาลงทุน เสี่ยยักษเปรียบเทียบผูลงทุนเหมือนคนเปดราน 

"โชหวย" ตองหาสินคาเขามาขายทํากําไร เพราะฉะนั้น ถาอยากใหไดกําไร ตองอยาใจรอน ตอง

เลือกสินคาที่ดีๆ ซ้ือเขารานใน Timing  (จังหวะ) ที่เหมาะสม  ในตลาดหุนเขาพูดกันวา มันมี

อันตรายผีดุ  ถาชวงไหนที่โบรกเกอร หรือนักวิเคราะหออกมาเตือนวา มันเปนชวงอันตราย เราก็
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อยาเพิ่งไปซื้อมัน อยาเลนแบบทุมสุดตัว คนที่มีฝมือจะตองรูจัก Timing หรือเวลาไปจายตลาด 

ใครเกงหรือไมเกง วัดกันตรงนี้ ” จากประสบการณ 20 ป ในวงการ เสี่ยยักษใหคําแนะนําวา จะซื้อ

หุนใหไดกําไร ตองกลาไปจายตลาด ตอนประมาณ ตี 5 หรือ อีก 1 ช่ัวโมงฟาจะสวาง ผีไมมี ได

เลือกของดี ไดซ้ือของสด ราคาไมแพง ไดเลือกของกอนคนอื่น ไดเปรียบเรื่อง ตนทุน 

               เสี่ยยักษ สรุปหลักการขายหุน  กรณีที่มีขาวลือหลุดออกมากอนวา “ เรื่องขาวลือ หรือ 

ขาวอินไซด ผมฟง แตไมไดเชื่อ คนที่อยูในวงการระดับ 10-20 ป คิดวาไมมีใครเชื่อ ถามีหุนตัวนั้น

อยู จะขายออกไปดวยซ้ํา เพราะคําวา ขาวลือ  คุณตองแอบพูดในที่ลับ ถามากระจายใหมหาชน

รับรู มาบอกนักขาว แสดงวา จบรอบ แลวคุณตองทิ้ง เราตอง Sell on Fact  (ขายเมื่อมีขาวจริง) 

หรือ Sell on Good News  (ขายเมื่อมีขาวดีกระจายไปทั่ว) กฎขอนี้ยังใชไดดีในตลาดหุน เพราะ

พวกที่ปลอยขาว กําหนดราคาเปาหมายได พวกนี้ตอง “ เสือ ” เทานั้นถึงจะทําได  

           ปจจัยประการที่ 4 ตองใชเครื่องมือทางเทคนิครวมกับประสบการณในการลงทุนเพื่อชวยใน

การหาจังหวะที่เหมาะสมในการเขาซื้อหรือขายหุน “ ถาตลาดหุนอยูในทิศทางขาลง หรือ มีภาวะ

อึมครึมมาแลวพักใหญ ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค อาทิเชน RSI, MACD ยืนยันสัญญาณการ

เปลี่ยนแนวโนม เชน การเกิด Divergence หรือ สัญญาณขัดแยง เราตองเตรียมตัวซื้อหุน 

เพราะฉะนั้น ชวงตี 5 ถึงตี 5 ครึ่ง คุณตองกลาซื้อ ” 

ปจจัยประการที่ 5 เสี่ยยักษใหขอคิดวา จังหวะที่จะเขาซื้อหุนอาจจะใชเครื่องมือทาง

เทคนิคแตการขึ้นของหุนรอบใหญๆ หรือ Major Up Trend (ทุกครั้ง) หลักการวิเคราะหหุน ตองใช

ปจจัยพื้นฐานมาเลือกหุน “ ทุกอยางมันตองมาจากพื้นฐานกอน แตการดูพื้นฐานอยางเดียวถาไม

ใชเทคนิเคิลชวย เปรียบเสมือนคุณขึ้นรถเมล คุณจะไปสะพานตากสิน คุณกลัวรอนคุณก็ไปนั่งรอ

ในรถเมลคันที่มันสตารทเครื่องเอาไวแลว แตมันไมออกจากทา (รถ) สักที ที่มันไมออกเพราะ

จังหวะมันผิด มันเรงเครื่องบรื้อ ๆ แตไมออก คันขาง ๆ ออกไปแลวเวยคันเราก็ไมไป นั่งรอมีแต

กระเปารถขึ้นมาเขยาตั๋ว แตก็ไมออก เราจะคิดทันทีวาตองลง ไมใชคันนี้แน ข้ึนผิดคัน พอเราลง 

เปลี่ยนคันไปขึ้นคันใหม คันเดิมของเราดันออก       

 ปจจัยประการสุดทาย เปนเทคนิคในการลงทุนคือการดูปริมาณการซื้อขาย เสี่ยยักษ

ยกตัวอยางของการลงทุนโดยดูปริมาณหุนและราคาหุน ระหวางที่หุนขึ้นอยูดีๆ แลวมีแรงขาย กด

ราคาหุนใหลดลง พรอมกับมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแนน เปนการยืนยันวา หุนตัวนั้น หมดรอบ 

แลว เสี่ยยักษ แนะนําเคล็ดลับในการดู ปริมาณการซื้อขายเพิ่มเติมวา ถา หุนขึ้น แลว ปริมาณการ

ซ้ือขายหาย ใหสงสัยไวกอนวามันกําลังจะวิ่ง  แตถา หุนเปนขาลงแลวปริมาณการซื้อขายลดลงไป

ดวยเปนตามธรรมชาติ แตถาหุนขาขึ้นแลวปริมาณการซื้อขายหายมันผิดกฎธรรมชาติ  แสดงวามี

รายใหญเก็บหุนตัวนี้อยู จํานวนหุนหมุนเวียนในตลาดมันหายไป อยางนี้สัญญาณดี ตองเขาไปดู

แลววา หุนตัวนี้มันมีดีอะไร  
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          เสี่ยยักษ อธิบายเพิ่มเติมวา ความสัมพันธของปริมาณการซื้อขาย กับ ราคา จะตองดูควบคู

ไปพรอมกับ การอานแนวโนมของ ดัชนีตลาดหลักทรัพยวาจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหน “ ผมจะ

บอกสูตรสุดยอดของหุนใหฟงนะ ถาเราอานวาหุนตัวนี้กําลังเปน “ ขาขึ้น”  แตวอลุมมัน “ หาย ” 

(วอลุมเทรดลดลง) หมายความวา รายใหญกําลัง “ เก็บของ ” ไมปลอยหุนออกมาหมุนเวียนใน

ตลาด สภาพคลองของหุนตัวนั้นจะคอยๆ ลดลง ลองคิดตอใหเปนหลักการวิทยาศาสตร ถาคน “ 

ดูดหุน” เขาไปในกระเปาหมด นักเก็งกําไรไมไดเขามาเลน (รอบ) ไมไดเอาหุนมาหมุนวนในตลาด 

ทุกคนดูดเก็บ ทุกคนดูดเก็บ ปริมาณหุนในตลาดก็จะหายไป เพราะฉะนั้น ถาเราไปเจอ “ หุนขึ้น วอ

ลุมหาย ” นี่คือ สุดยอดหุน ใครหาพบคนนั้นรวย ” 

 

14.2.5  มองตางมุม “Value Investor” 

          เสี่ยยักษมีมุมมองตอวิธีการลงทุน แบบ “ Value Investor ” วามีความเสี่ยง บางทีหุนลงก็

ตองถือตอ ไมยอมขาย  เพราะแนวคิดของการลงทุนแบบคุณภาพจะบอกวาพื้นฐานของหุนจะไม

เปลี่ยน “ ใหผมวิจารณวิธีการลงทุน แบบ Value  Investor สวนตัวมองวามันเสี่ยงนะ ถาพลาด

ทีเดียวจะเสียหายไดเยอะ บางทีหุนลงก็ตองถือ เพราะคุณคิดวาพื้นฐานมันไมเปลี่ยน เดี๋ยวมันก็

ตองกลับมา แตเมื่อไรละ...ถาคุณไม Cut Loss ตอนหุนลง มันเสียโอกาส ” เสี่ยยักษ เปรียบเทียบ

ใหฟงวา “ อยางพอรตผม มี 1,000 ลานบาท ชวงไหนเห็นทาวาตลาดไมดี ผมก็ลดพอรตลงมาเลย 

เหลือ 100 ลานบาท หุนตก ผมก็ยิ้มได เพราะผมคิดวา ยอมขาดทุนถือเงินสดเอาไวดีที่สุด เรามี

โอกาสแกตัว แตกับอีกคนๆ หนึ่ง ที่เลนหุนสไตล แวลู อินเวสเตอร ถือหุนอยู 1,000 ลานบาท เต็ม

พอรต วันไหนที่ตลาดหุนเกิด panic (ต่ืนตระหนก) วันเดียว เงินคุณหายไปเทาไร ” 

           เสี่ยยักษยังใหความเห็นเพิ่มเติมตอผูลงทุนที่เปน Value  Investor ที่ใชบัญชีเงินกูหรือ

เครดิตบาลานซในการลงทุน “ อยาคิดวา คนที่เปน Value Investor จะไมกูทุกคน หลายคนก็เลน

เครดิตบาลานซ ถาคุณมีพอรต 100 ลานบาท มองตลาดดีมาก คุณกูอีก 100 ลานบาท รวมเปน 

200 ลานบาท ซ้ือเต็มพอรต วันไหนที่เกิดเหตุการณไมคาดฝน หุนตกลงมาเยอะๆ คุณเจงเลยนะ 

เพราะคุณจะไมกลาขาย คิดวาพื้นฐานหุนมันไมเปลี่ยน คนที่ถือหุนเยอะๆ เวลาจะขายที ไมใชงาย 

ตรงนี้ คือ ความเสี่ยง ที่หลายคนไมไดมอง ” 

        เสี่ยยักษ ออกตัววา ไมใชวา วิธีการลงทุนแบบ Value Investor จะไมดี ผูลงทุนหลายรายก็

ประสบความสําเร็จจากวิธีนี้ แตเสี่ยยักษไดช้ีใหเห็นจุดออนบางมุม “ ยกตัวอยางในชวงที่ตลาดหุน

เกิดวิกฤติ ตกมากๆ อยาคิดวา Value Investor จะกลาซื้อทุกคน คนที่ใสไปหมดหนาตักแลว อยาก

ซ้ือก็ไมมีตังคจะซื้อ สวน Value Investor ที่อยากจะขาย คุณไปซื้อหุนที่มีสภาพคลองต่ําเอาไวเต็ม

พอรต ถาคุณขายไดคุณก็เจ็บหนัก นี่ผมพูดจากประสบการณในชีวิตจริงใหฟง ยิ่งคุณขาย หุนยิ่ง
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ลงหนัก ตรงขามกับผม ตลาดหุนชวงไหนเลนแลวไมสบายใจ (รูสึกวาทํากําไรยาก) ผมลางพอรต

จาก 100% ลงมาเหลือ 10% ทันที  

 

   14.2.6  คําแนะนําผูลงทุน  

             เสี่ยยักษเลาใหฟงวา มักจะถูกนักเลนหุนรายยอยสอบถามถึงหุนที่เลน เพื่อหวังจะเกาะ

กระแสเก็งกําไรตามดวยมีฉายาในตลาดทุนวาเปนกูรูหุนพันลาน  ไดฝากขอแนะนําที่เปนประโยชน

ใหกับผูลงทุน ถึงหลักในการลงทุน เวลาคนถามผมวา จะซื้อหุนอะไร ผมก็จะถามเขากลับวา คุณ

รูม้ัยหุนตัวนี้มีกําไรเทาไหร พื้นฐานของหุน เจาของหุนเปนไง หุนมีจุดขาดทุนตรงไหน คุณรูแลวหรือ

ยัง ถาคุณยังไมรู คุณไปดูกอนแลวคอยมาถาม ผมดีกวา คือผมอยากใหทุกคนเปนมืออาชีพ ผม

เนนมากเลย นอกจากนี้ เสี่ยยักษยังฝากขอคิดวา การจะเลนหุนประสบความสําเร็จไดตองใชความ

พยายามอยางมากในการเรียนรู ซ่ึงแตละคนจะสําเร็จจากตลาดหุนกันหลากหลายรูปแบบ และ

ตองดูตัวเองเหมาะกับสไตลไหน เพราะความเปนจริงของตลาดหุนนั้น ทฤษฎีกับการปฏิบัติคนละ

เรื่องกันเลย และการเลนหุนจะเปนเหมือนแฟชั่นเปลี่ยนตลอดเวลา ถาจับทิศทางไมถูกก็แพ  

 
14.2.7  การลงทุนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 

เสี่ยยักษยอมรับวา ในชวงเกิดปญหาซับไพรมมองผิดวาจะเปนเรื่องใหญ จึงไดหยุดซื้อ

ขายหลักทรัพย ทําใหไมมีหุนอยูในพอรตเลย หลังจากเหตุการณจึงมาวิเคราะหพบวา วอเร็น 

บัฟเฟต กลาเขามาตั้งกองทุนแลวรับซื้อหนวยลงทุนราคาถูก ก็สะทอนวาความเสี่ยหายนาจะจบที่

จุดๆหนึ่ง จึงไดขอคิดวา เวลาเกิดวิกฤตจากแอ็กซิเดนต ตลาดหุนจะฟนตัวกลับไดเร็ว ตางจาก

วิกฤตเศรษฐกิจที่ตองใชเวลาฟนตัวนานกวา จึงไดเปลี่ยน แปลงมุมมองทันที เผอิญหุนทั่วโลกก็ข้ึน 

ซ่ึงตามทฤษฎีหานบิน  ถาหานตัวหนึ่งบินขึ้นไป เดี๋ยวหานตัวอื่นก็จะบินตาม พอหานตัวไหนจอดก็

จะจอดลงกันทั้งฝูง  

หลัง ๆ เราติดตามทฤษฎีหานบิน พอหานเริ่มบินเราก็บินดวย ไมใชบางคนยังแชน้ําอยู 

บางคนบอกอยาไปเลนหุนตัวใหญ ๆ เลย ที่จริงไมใชนะ ผลตอบแทน ปตท.สผ. 20% เลยใน 2 

อาทิตยชวงนั้น ตองมองภาพใหญใหออกวา ราคาน้ํามันโลกขึ้นแนถึง 90 เหรียญตอบารเรล แลว

กราฟของน้ํามันชี้วากําลังเริ่มตัดขึ้น เผอิญเราวิเคราะหถูก ตอนนั้นมีคนอื่นชวนเลนหุนตัวนั้นตัวนี่ 

แตผมไมเลน พวกหุนเล็กหุนปนการเมืองก็เคยเลนแลว โดนหมด นิสัยผมชอบถือหุนยาว ถาได

กําไรนอยๆ ไมเอา เลี้ยงหมูตองเลี้ยงใหอวนๆ ไมใชซ้ือมาจับขายเลย มันตองเลี้ยงทีเดียว 90 กิโล

เลย กําไรก็ตองเยอะๆ ถึงจะชนะ ผมไปเลนพวกนั้นผมขาดทุนตลอด ที่สําคัญการเลนหุนอยางนอย

ตองมองภาพใหญใหออก อยางเวลาเศรษฐกิจในประเทศไมดี ถาจะเลนหุนคุณตองเลนหุนที่อิงกับ

ราคาสินคาโลก เชน หุนน้ํามัน เดินเรือ เพราะไมมีใครกดหรือกําหนดราคาสินคาโลกได  
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เสี่ยยักษใหขอคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในภาวะหุนขาลง “ จําเอาไว ในภาวะที่

ตลาดหุนเปน “ ขาลง ” หรือ ภาวะตลาดตื่นตระหนก คนที่มีพอรต 100% จะเสียเปรียบ และเสีย

โอกาสมาก เพราะวา คุณจะไมมีเงินซื้อ ไดแตรอ ไดแตนั่งดูคนอื่น ในทายที่สุด เชื่อเถอะ วา คนที่

ถือหุนเต็มพอรต ชวงที่ตลาดหุนไมดี คุณนั่นแหละ คือ คนที่ขายหนีตาย (ขายหลังผม และขาดทุน

มากกวาผม) หลักการเลนหุนที่ปลอดภัย คุณไมจําเปนตองถือหุนไว (เต็มพอรต) ตลอดเวลา ชวง

ไหนที่ตลาดหุนไมดี เลนหุนแลวไมสบายใจ รูสึกอึดอัด ตองลดพอรตแลวถือเงินสดใหมากที่สุดนี่คือ 

หลักการที่ถูกตอง ในชวง 10 ปมานี้ (2540-2550) คนที่เลนหุนเปนรอบ บางคนพอรตโตขึ้นมา

มากกวา 100 เทา นักเลนหุนรายใหญๆ ที่รูจัก หลายคนออกสตารทดวยเงินนอยๆ เขาก็ประสบ

ความสําเร็จได อยาง น.พ.วิเศษ วชิรพงศ (ขุนศึกคูกาย) เขาเริ่มตนจากศูนย ในอนาคตก็ตองมีเงิน

เปนรอยลานแน พูดกันตรง ๆ วา ชวงไหนที่ตลาดหุนไมดี พอรตเราตองเหลือหุนใหนอยไวกอน ถา

เราเขาไปซื้อหุน (เต็มพอรต) ชวงที่ตลาดไมดี เปรียบเทียบใหเห็นชัดๆ เหมือนลิงแกแหยิ่งแกยิ่งยุง ” 

 

14.3  เปาหมายชีวิต  
 

เสี่ยยักษเลาถึงชีวิตในปจจุบันและเปาหมายในชีวิตไววา “ วันนี้ผมปนขึ้นมาถึงยอดเขาลูก

หนึ่งที่พอใจแลว ก็จะขอปกธงตั้งแคมปตรงนี้แลว เพราะอยากพักผอนหาความสุข ซ่ึงตอนนี้ก็มี

จัดสรรเงินไปลงทุนที่ดินดวย บานพักตากอากาศที่ครบครันหลังใหญ ชีวิตของคนมีหลากหลาย

รูปแบบ บางคนก็สูตอไป บางคนก็ไมสูพอแลว สวนของผมก็เปนแคมเปอร ข้ึนถึงยอดเขาลูกนี้ก็

พอแลว อยากพักผอน แตก็มีบางคนที่ยังตองการจะปนตอไป พอเขาพักหายเหนื่อย ก็ปนไปยอด

เขาอื่น ๆ อีกอยาง วันนี้ความเปนนักฆาผมหายไป Killer Instint คุณตองมีนะ เมื่อกอนผมทํา

การบานขยันตลอดเวลา แตตอนนี้ผมไมใชแลวนะ รักสบาย เหลือแตช้ันเชิง แตความรูใหมๆ เราไม

มีแลว กลางคืนพวกเด็กหนุมเขา Chat ใน Set  Trade แตผมไมมีแลว ความสดไมมี เมื่อไหรที่ไมมี

ตรงนี้ คุณสูเขาไมได เสี่ยยักษทิ้งทายวา ดวยอายุกวา 50 ป ก็ไมขออะไรมากไปกวาเห็นความสุข

ความสําเร็จของลูกหลาน ซ่ึงตอนนี้ก็มีหลานเขามาเลนหุนประสบความสําเร็จ ตอไปก็วาจะใหลูก

ลองเขามาเลนหุนซัก 1 ลานบาท ใหเขามาเรียนรูหาประสบการณในชีวิตจริงๆ โดยเฉพาะในตลาด

หุนวาของจริงโหดรายแคไหน 

 

เรียบเรียงจาก:  กูรูหุนพันลาน ตอนที่ 1-27 เว็บไซดกรุงเทพธุรกิจ Biz Week  

http://forum.thaidvd.net/lofiversion/index.php/t2528.html 

ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 
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การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ 
นายวัชระ แกวสวาง (เสี่ยปอง) 

 
15.1  ประวัติสวนตัว 
  

นายวัชระ แกวสวาง หรือ “ เสี่ยปอง ” ผูลงทุนรายใหญในตลาดทุนไทย เริ่มลงทุนในตลาด

หุนครั้งแรกตั้งแตอายุ 19 ป เสี่ยปองเปนผูลงทุนรายใหญ ที่ไมมีรูปแบบการลงทุนเฉพาะตัวเหมือน

ผูลงทุนรายใหญที่เปนที่รูจักกันในวงการรายอื่น การลงทุนของเสี่ยปองจะมีรูปแบบการลงทุนไม

ตายตัว สวนใหญจะเนนการปรับการลงทุนของตนเองใหเขากับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน 

โดยจะเนนปรับพอรตลงทุนไปตามสถานการณ  

 

15.2  ประสบการณลงทุน 
 

เสี่ยปองเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตอายุ 19 ป เริ่มลงทุนโดยเปดบัญชีซ้ือขายกับ

บริษัทหลักทรัพยหลายแหง ปจจุบันมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส  

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส บริษัทหลักทรัพยภัทร และบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย “ วงเงินที่ใชก็ไม

เยอะหรอกครับ เล็กกวารายใหญคนอื่นๆเยอะ เลนทั้งเงินสดและมารจ้ิน วอลุมเทรดก็ข้ึนอยูกับ

สภาพตลาดบางเดือนถาตลาดดีก็เทรดเยอะ ถาตลาดไมดีก็เทรดนอย ถาไมชัวร ก็ไมเทรดเลย ผม

แบงพอรตลงทุน70%เทรดดิ้ง30% ไวใหรูเซ็นติเมนท รอบหนึ่งไมเกิน 6  เดือน ” 

 
15.2.1  การซื้อขายหลักทรัพย 

เสี่ยปองเปนผูลงทุนรายใหญ ที่ไมมีรูปแบบการลงทุนเฉพาะตัวเหมือนผูลงทุนรายใหญที่

เปนที่รูจักกันในวงการรายอื่น การลงทุนของเสี่ยปองจะมีรูปแบบการลงทุนไมตายตัว สวนใหญจะ

เนนการปรับการลงทุนของตนเองใหเขากับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เสี่ยปอง

เปนผูลงทุนที่เชื่อมั่นในการใชปจจัยทางเทคนิคในการลงทุน “ ผมแทบจะเชื่อ 100% ขณะที่ก็อาน

ปจจัยพื้นฐานของกิจการ ประกอบไวเปนขอมูลดวยอยางไรก็ตามกราฟหรือเสนเทคนิคบางครั้ง สง

สัญญาณบางสิ่งบางอยาง ชารจหรือเทคนิค ผมเรียนเอง ซ้ือหนังสือมาอานเองสุดทายจะตอง

ปฎิบัติตามอยางเครงครัด การวิเคราะหทางเทคนิคไมเคยหลอก มีแตเราหลอกตัวเอง ตกมาตรงนี้ 
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มันตองขึ้นไปตรงนี้ ตรงนี้มันคือเวฟสี่นะไมใชอะไรอยางเนี๊ยะ บางทีนับเวฟผิดแลวกลับลํายาก 

สมมุติเราใชแคเอ็มเอซีดี มันตัดลงแลวเลิก เราก็ใชเอ็มเอซีดีอันเดียวก็เหมือนพกมีดเลมเดียว 

คนนึงพกมึด อีกคนพกปน อีกคนพกรถถัง คนที่มีแคมีดก็หากินได ใชมีดหากินไปเรื่อยๆ แตบางที

บรรยากาศ บางชวงใชรถถัง ใชปนกลก็ไมคุม บางทีก็แลวแตไปประยุกตใช” 

  

15.2.2  หลักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

เสี่ยปองมีการแบงพอรตลงทุน โดยซื้อขายหลักทรัพยครั้งละไมเกิน 5 หลักทรัพย “ ใครที่

เลนหุน 4-5 กระดาษ ผมตองยกนิ้วใหเปนอาจารย ซ่ึงการเลนหุนหลายตัว เวลาจะขายทีหนึ่งทํา

ยังไง ตนเคยลองมาหมดแลวและเปนมาหมดแลวเคยทดลองซื้อตัวละพันหุน ซ้ือ 50 ตัว ตัวไหนขึ้น

ไมซ้ือเพิ่ม หากตัวลงไหนจะซื้อเพิ่ม นี่เปนสิ่งผิด ซ้ือไปซื้อมาแลวสุดทายจะรูวา ตัวที่ซ้ือเพิ่มไปไมดี 

ผิดกับกลยุทธของหมอยง ยิ่งขึ้นตองยิ่งซื้อ นั่นสิของดี สมัยกอนนะ ยิ่งลงตองยิ่งซื้อ แสดงวาผิดมา

ตลอด ผมใชเวลา 10 กวาปในการคลําหาทางออกเพราะเมื่อกอนเลนหุนฝากชีวิตไวกับมารเก็ตติ้ง 

โทรไปก็ถามวา เปนยังไง นอง อยางนี้ อยางนี้ ซ่ึงเขาไมรู เราก็ไมรูซ่ึงเงินเราก็ไมใชนอย ๆ จากที่

สาหัสมาจาก 1700 จุด ลงมาอยูที่ 200 จุด ก็สาหัส แตโชคดีที่ไมไดเลนเต็มวงเงินของตนเอง ก็มี

เงินที่บานมาเติมเรื่อย ๆ สมัยกอนเลน 60 ลานบาท เหลือกลับแค 20 ลานบาท (เจงยับ โชคดีที่

ครอบครัวใหกําลัง ใหโอกาสผมเสมอ จึงมีวันนี้ได ถาเปนคนอื่น ครอบครัวคงใหหยุดเลนหุนไปนาน

แลว) ”  

 
15.2.3  ลงทุนตามสถานการณ เลือกหุนใชปจจัยพื้นฐาน ตัดสินใจใชเทคนิค 

             ในการลงทุนของเสี่ยปอง จะไมมีรูปแบบที่แนนอนหรือตายตัววาจะซื้อขายหุนแบบลงทุน

หรือเก็งกําไรขึ้นกับสถานการณ บางสถานการณเหมาะเลนสั้น บางสถานการณเหมาะเลนยาว 

เสี่ยปองบอกวา “ ประเทศไทยชวงเวลาแหงความสุขมีนอย     ปหนึ่งอาจจะมีแคสองเดือน  ”    

อยางไรก็ตาม   คนเลนหุนตองศึกษาพื้นฐานกอน “ บันทึกมันลงไปในสมอง ตัวไหนขึ้นหรือลงคอย

ดูกราฟ การวิเคราะหทางเทคนิคไมเคยหลอก มีแตเราหลอกตัวเอง ตกมาตรงนี้มันตองขึ้นไปตรงนี้

ตรงนี้มันคือเวฟสี่นะไมใชอะไรอยางเนี๊ยะ บางทีนับเวฟผิดแลวกลับลํายาก สมมุติเราใชแคเอ็มเอ

ซีดี มันตัดลงแลวเลิก เราก็ใชเอ็มเอซีดีอันเดียวก็เหมือนพกมีดเลมเดียว คนนึงพกมึด อีกคนพกปน 

อีกคนพกรถถัง คนที่มีแคมีดก็หากินได ใชมีดหากินไปเรื่อยๆ แตบางทีบรรยากาศ บางชวงใชรถถัง 

ใชปนกลก็ไมคุม บางทีก็แลวแตพวกทานเอาไปประยุกตใช ควรจัดตัวเองใหถูก นอกจากนั้น ตอง

สังเกตการเคลื่อนไหวของทุกๆ อยางไมวาจะเปน ดอกเบี้ย น้ํามัน โภคภัณฑ เราตองมีพื้นฐานอยู

ในหัวแลววาเลือกหุนตัวนี้เพราะอะไร ขอมูลตองเต็มเหนี่ยวบางทีก็แทบจะลน ดูเรื่องเศรษฐกิจของ
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ประเทศ มหภาค ดูนโยบาย ดูพื้นฐาน แลวใชเทคนิคในการซื้อขาย  สวนจังหวะถาหุนขึ้นมาแลว ก็

ไมจําเปนวาจะไมเลือกหรือไมดูมัน ถาขึ้นมา 20  -30 เปอรเซ็นตแลว เราก็ตองดูวามันไปไหวหรือ

เปลา เหนือฟายังมีฟา บนสวรรคมีต้ังไมรูกี่ช้ัน เวลาลงนรกก็มีไมรูกี่ขุมเชนเดียวกัน ไมมีคําวาถูก

หรือแพงในตลาดหุน สมัยกอน KK บาทนึงไมมีใครซื้อหรอก แตมันก็ข้ึนไป 80 แลวมันยังลงมา 14 

ไดเลย สถานการณที่มองไมออก เวลาเห็นขึ้นก็อยากซื้อ แตเลนยาก เหมือนเรายืนอยูบนถนน

วิภาวดี มีเหรียญสิบบาทอยูขางหนารถมันก็วิ่งฉิว เราก็พยายามที่จะไปเก็บเหรียญ รถก็วิ่งกันฟวๆ 

เฮยเหรียญสิบบาทเฟรย สิบบาทก็ยังจะเอาอีกเนาะ ”   

 ปจจัยอีกประการที่เสี่ยปองใชในการลงทุนที่แตกตางจากผูลงทุนรายอื่น คือการศึกษา

เรื่องดวงเมืองเพื่อประกอบการลงทุน ซ่ึงจริงแลวก็คือความพยายามในการหาคําทํานายในอนาคต 

ซ่ึงไมสามารถคาดเดาดวยตัวเองได “ เราตองใชทุกอยางประกอบกันแมกระทั่งเรื่องดวง เพราะ

พื้นฐานมันตองอยูในหัวอยูแลว เชน แบงคกรุงเทพทุกคนก็รูพื้นฐาน คอนเซนซัสก็มีใหอาน ผมคิด

วาในการลงทุนเราตอง classify ตัวเองใหไดวาเปนนักลงทุนประเภทไหน แลวก็นําขอมูลที่เรามี ไป

ประยุกตใหเขากับตัวเอง” 

แมวาเสี่ยปองจะไดช่ือวาเปนกูรูหุนพันลานแตก็ยังติดตามงานสัมมนา ที่จัดโดย

ผูเชี่ยวชาญทางดานตลาดทุนอยางสม่ําเสมอ “ ไมเคยพลาด กี่ตังส ผมไปทุกงาน ถือวา เปน

อาจารยหมด คุณ ป.ดัชนี อาจารยวันชัย ณัฐวุฒิ อีไฟแนนซ จัด ผมชอบไปฟงไอเดียคนอื่น เขาคิด

ยังไง พอหลังฉาก ก็เขาไปคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย ซ่ึงตนอยากรูคนนอกมองยังไง ความรูเรียนไมจบ

หรอกครับ ใครที่คิดวาตนเองฉลาด ตัวเองเกง ไมฟงใครเปนสิ่งที่ไมดี ความหายนะกําลังมาเยือน ” 

เมื่อถามถึงวงเงินที่ใชเทรด เสี่ยปองเลาวา “ ก็ไมเยอะหรอกครับ เล็กกวารายใหญคนอื่นๆเยอะ 

เลนทั้งเงินสดและมารจ้ิน วอลุมเทรดก็ข้ึนอยูกับสภาพตลาดบางเดือนถาตลาดดีก็เทรดเยอะ ถา

ตลาดไมดีก็เทรดนอย ถาไมชัวร ก็ไมเทรดเลย ผมแบงพอรตลงทุน 70% เทรดดิ้ง 30% ไวใหรูเซ็นติ

เมนท รอบหนึ่งไมเกิน6เดือน ” 

ประการสําคัญที่สุดที่เสี่ยปองฝากไวสําหรับผูลงทุนในตลาดหุนที่จะประสบความสําเร็จได 

จะตอง อานใหมาก ฟงใหเยอะ ศึกษาใหถองแท ปรับตัวใหเขากับสถานการณ ในการซื้อขายหุน

ของเสี่ยปองถึงแมวาจะมีประสบการณในตลาดทุนมากวา 20 ป แตในการตัดสินใจซื้อขายหุนยัง

ตองติดตามขอมูลขาวสาร ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับตัวหุน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมืองทั้งใน

ประเทศและตางประเทศเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ “ ผมฟงสรุปของนักวิเคราะหทุกเชา อาน

บทวิเคราะหเปนประจํา ตองปรับตัวใหเขากับสถานการณสวนมากที่นักวิเคราะหพูดมา มันเวิรค

เปนบางสถานการณ อานขอมูลใหเยอะ คุยกับนักวิจัยตลอด ไป Company Visit เปนเรื่องธรรมดา 

ไมตองกลัววาตอนไปแลวหุนของเราเคลื่อนไหวเพราะมันก็ไมเห็นจะเคลื่อนไหวนี่นา  
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           การลงทุนในตลาดหุนไทย มีชวงเวลาของการลงทุนที่เปนความสุข แสนจะนอยเหลือเกิน 

และถาผูลงทุนไมมีการปรับตัวก็จะอยูรอดไดยาก แตส่ิงที่สําคัญหนึ่งในเรื่องคือเรื่องของพื้นฐาน 

และตองจําใหไดวาบริษัทนี้มีความเคลื่อนไหวอยางไรอุตสาหกรรมที่บริษัทนี้เขาไปเกี่ยวของเปน

อยางไรตองจําใหหมด จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะเขาไปลงทุนในหุน จะอาศัยกราฟเปนหลัก เพื่อไมให

ติดหุนนานซึ่งการใชสัญญาณทางเทคนิคเปนเครื่องตัดสินใจของจังหวะการลงทุน ซ่ึงจะตางจาก

นักลงทุนรายอื่นที่มองวา ถาหุนขึ้นไปแลว 20-30% ก็จะไมเขาลงทุน แตสําหรับวัชระแลว กลับมอง

วา "เหนือฟา ยังมีสวรรค" อยูอีกไมรูกี่ช้ัน ตราบใดทรงกราฟหุนตัวนั้นยังดีอยู ก็ยังสามารถเขาไป

ลงทุนได ในทางกลับกัน ถาหุนรวง "นรก" ก็มีลึกอยูไมรูกี่ขุม ไมมีคําวาถูกหรือแพงในตลาดหุน 

ยกตัวอยางหุน KK ตอนนั้นราคา 1 บาท เจาของหุนเทขายก็มีใหเห็น แตจากนั้นไมนาน หุนก็ข้ึนไป

ที่ 80 บาท และสามารถลงมาที่ระดับ 14 บาท ก็มีใหเห็น ของแบบนี้เราไมสามารถฟนธงไดวาถูก

หรือแพง สวนหลักสําคัญในการลงทุนจะเนน ดูสัญญาณทางเทคนิค ซึ่งการอานขาวจาก

หนังสือพิมพ จะเปนสิ่งที่อาจทําใหเกิดสิ่งรบกวน โดยเฉพาะชวงหลัง ยิ่งไมอานเลย สําหรับการดู

กราฟจะใชประสบการณมารวมดูดวย วาสัญญาณแบบนี้ไดตังค สัญญาณแบบนี้เสียตังค ก็จะไม

เขา รวมถึงราคาหุนในอดีตดวย สรุปใหดูพื้นฐานกอนเลือกหุน จากนั้นใหใชสัญญาณทางเทคนิค 

เปนจังหวะในการซื้อหุน  

 

15.3  ขอคิดสําหรับผูลงทุน 
  

  ในความเห็นผมการลงทุนในตลาดหุน “ ตองเปนมืออาชีพ ” การลงทุนในตลาดหุนเหมือน

เปนการเฝายาม ทุกเชาตองตื่นมาเฝาหนาจอ และตองนิ่ง เพื่อดูวาหุนตัวไหนที่เราจะเขาไปเลนได 

จากนั้นก็เขาไปลงทุน นักลงทุนที่ดี ตองทําการบานทุกวัน โดยการจดไดอารี่ขอมูลที่เกี่ยวกับความ

ผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน ถือเปนการทบทวนตัวเอง กับสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้น เจ็บ

ตรงไหนโดนหลอกอยางไร ส่ิงเหลานี้ตองจําไวเปนบทเรียน นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับการ

เขากลุม ถือเปนเรื่องสําคัญ ที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนในตลาดหุน เพราะนักลงทุนสวน

ใหญ มักจะไมคอยจะแชรความคิดกับคนอื่น และมักจะตัดสินใจเอง และเขาขางตนเองทั้งหมด 

โดยที่ไมมีการหาขอมูล จากกลุมเพื่อน ๆ “ ตองพยายามเกาะกลุมเพื่อที่จะไดแนวคิด ความคิดจาก

คนอื่นๆ สวนจะเชื่อหรือไม ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ” 

 
15.3.1  การลงทุนในภาวะวิกฤติ 

                “ จากประสบการณที่เลนหุนมานาน พบวาการถือเงินสด และมองโลกในแงรายบาง

ในชวงเกิดวิกฤติ คือกลยุทธที่ปลอดภัยที่สุด ” เสี่ยปองเคยใหสัมภาษณ ถึงการลงทุนในชวงวิกฤต
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ในป 2550 ที่ผานมาเมื่อพยากรณภาวะตลาดหุนไมได ผมจึงทําไดเพียงหากินรายวัน โดยจะแบง

เงินมา 20% เพื่อมาสํารวจตลาดหุน ถาราคาหุนขึ้นไป 1-2 ชอง ก็ออกของ (ขาย) แลว แตวันไหน

ฟลุค ๆ ได 4-5 ชอง ก็โชคดีไป เพราะถายัง “โลภ” หรือ “ด้ือดาน” เทหมดกระเปามีหวังตองรองไห

กันขามคืน เนื่องจากตลาดหุนชวงนั้นขึ้นอยูกับอารมณและความรูสึกไมไดอยูบนปจจัยพื้นฐาน ผม

ลางพอรต และหยุดเลนหุนไปตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 เพิ่งจะกลับมาลงทุน ชวงปลายป 2551 

หลังจากเห็นวาหุนหลายตัวซื้อขายต่ํากวาความเปนจริงมากเกินไป ”  เสี่ยปองยังเลาใหฟงอีกวา “ 

ในชวงตนป 2551 ชวงที่ตลาดหุนยังดีเคยไดรับผลตอบแทนสูงถึง 10-15% แตตอนนี้เลนหุนไมให

ขาดทุนก็ถือวาบุญแลว   

               ในชีวิตผมไมเคยเห็น SET  Index รวงแบบสายฟาแลบเชนนี้ ในอดีตชวงที่เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจ ดัชนีจะคอยๆ ลง แตครั้งนี้ไหลเปนน้ํา ใครก็คงตั้งตัวไมติด แตผมมีลางสังหรณวา เร็วๆ 

นี้ ดัชนีจะเดงแรง หลังลงมาลึกเกินไป ซ่ึงเงินที่จะเขามาดันหุนขึ้นรอบนี้ไมใชเงินของฝรั่งแตเปน

ของนักลงทุนรายใหญในบานเรา ”  เสี่ยปอง ยังเชื่อวา เมื่อใดก็ตามที่ทุกอยางกลับเขาสูภาวะปกติ 

ตางชาติจะกลับมาแนๆ แมจะซื้อแพงกวาเดิมก็ยินยอม เพราะเขารูอยูแลววาอนาคตหุนขนาดใหญ

จะดีกวาปจจุบัน  ตลาดหุนไทยเปนประเภท ซึมนาน คลานเปนเตา เศราเปนป สุขีประเดี๋ยวเดียว 

ฉะนั้นการที่โบรกเกอรแนะนําใหซ้ือเพื่อถือยาว ผมไมเห็นดวย เพราะจากประสบการณที่เลนหุนมา

ต้ังแตอายุ 19 ป จนวันนี้พบวาการถือเงินสด และมองโลกในแงรายบาง ในชวงเกิดวิกฤติ คือ กล

ยุทธที่ปลอดภัยที่สุด    เพราะการมองโลกในแงดี และคิดตลาดวาอีกไมนานราคาก็จะพุงขึ้น มัน

เปนความคิดที่ผิด เนื่องจากแตละรอบไมไดเลนหุนกลุมเดิม อยางในอดีตหุนกลุมธนาคารพาณิชย 

และหลักทรัพย “บูม” มากที่สุด คนก็ใจจดใจจอเลนแตหุนกลุมนี้ แตเมื่อวันหนึ่งผานไป กลุม

พลังงานกลับมาแรงแซงทางโคง หลังราคาน้ํามันทะยานขยับจากราคาไมกี่สิบบาทขึ้นไปกวา 100 

เหรียญตอบารเรล ฉะนั้นในอนาคต หุนกลุมอาหารอาจเปนนองใหมในตลาดหุนก็ไดใครจะรู  

        สําหรับกลยุทธในการลงทุนในชวงภาวะขาวรายที่คอยกดดันเชนนี้ เสี่ยปองแนะนําใหใช

กลยุทธ “ ซ้ือตอนหุนตก ขายตอนมีกําไรหรือขาดทุน ที่สําคัญตองติดตามเหตุการณทั้งในและนอก

ประเทศอยางใกลชิด เมื่อเห็นๆ กันอยูวาตลาดหุนจะมีแตเรื่องรายๆ ก็ขอใหนักลงทุนปรับตัว ดวย

การหันมาเลนหุนลงทุนในระยะสั้นๆ แทนการถือยาว ที่สําคัญตองรูจัก “ประหยัด” ใครที่คิดจะซื้อ

บาน ถาไมมีเงินสดพับแผนไปกอนเลย หลังจากนี้ อีก 5-7 เดือน คอยมาวากันใหม เพราะ

สถานการณอาจเปล่ียนไปแลวก็ได  

 

15.3.2  แนวโนมหุนป 2553 

เสี่ยปองใหความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมตาดหุนในป 2553 วา “มองตลาดหุนป 2553 อาจมี

หนาตาคลายๆ กับป 2547 คือ "ตนราย-ปลายดี"  ชวงนั้นแทบไมมีกระแสขาวอะไรเลย แตนักลงทุน
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ก็คาดการณกันไปตางๆ นานา ถาตลาดหุนปนี้เปนเชนนั้นจริงๆ คนเลนระยะสั้นๆ อยางผมคงตอง

ระวังภัยมากกวาปกติ ตอนนี้ผมถือแต "เงินสด" รอจังหวะชอน (ของถูก) อยางเดียว โดยเฉพาะหุน 

"บลูชิพตัวใหญ" การเมืองไทยมันเปราะบาง แคขาววามีการชุมนุม ดัชนีก็ไหลรูดแลว ผมเขาใจวา

ทุกคนรักประเทศชาติถึงไดแสดงออกลักษณะนี้ (ชุมนุมประทวง) แตถายังเปนแบบนี้ตอไป เมื่อไร

เมืองไทยจะมีเสถียรภาพเหมือนประเทศอื่น วันนี้ผมยังรอ “ฟาหลังฝนอยู” การเมืองนิ่งเมื่อไร 

ตลาดหุนไทยไปโลดแน”  

 

เรียบเรียงจาก :  ขาวหุน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550 

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2551 

กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 มกราคม 2552 

กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 

http://www.huayuanjie.net 

http://efinancethai.com/spinterview/frame_interview.asp?name=i_vatchara      

http://www.bangkokbizweek.com/20050101/cover/index.php?news=co

lumn_15799304.html 

http://www.taladhoon.com/taladhoon/cmain.shtml 

 

 

 

                                              

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

448 

 
การศึกษาประวัติชีวิตผูลงทุนรายใหญ 
ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร 

 
16.1  ประวัติสวนตัว 
  

ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มงานเปนวิศวกรในโรงงานน้ําตาลของบริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม 

จํากัด ศึกษาตอในหลักสูตร บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) และ

ปริญญาเอกดานการเงินที่ University of Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา  เริ่มตนการทํางาน

ดานธุรกิจการเงิน ดวยตําแหนงผูจัดการสํานักวางแผนและบริหารการเงิน ที่บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ IFCT รับหนาที่ในสวนของการพิจารณาความเปนไปไดของ

โครงการ หลังจากนั้น เขาสูวงการธุรกิจหลักทรัพยในตําแหนงกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบทางดาน Investment  Banking นํา

บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หลังจากนั้น เปลี่ยนบทบาทเปนที่ปรึกษาใหกับ บริษัท โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผูใหบริการระบบสื่อสารไรสาย และกลับเขาสูวงการ

ตลาดเงินอีกครั้งในตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย ฝายสายงาน

บริหารความเสี่ยงและนโยบาย  

ดร.นิเวศนเปนบุคคลแรกที่ออกมาประกาศตัวเองวาเปน Value  Investor หรือนักลงทุน

ประเภท “ เนนคุณคาของตัวหุน ” คนแรกของประเทศไทย รวมถึงเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองให

เปนตนแบบของ Value  Investor ในไทย ทั้งจากผลงานการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเนน

คุณคาหลายเลม รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

 

16.1.1  ประวัติการลงทุน 

 ดร.นิเวศนเริ่มเขาสูวงการธุรกิจหลักทรัพยในป พ.ศ.2534 ในขณะที่ทํางานที่บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) “ มาทําที่นวธนกิจในป พ.ศ. 2534 นี่คือเริ่มเขาสู วงการธุรกิจ

หลักทรัพยแลว ตอนนั้นเรื่องธุรกิจหลักทรัพย เพิ่งเขาสูเมืองไทยมาไมนาน เปนอะไรที่ยังใหม

พอสมควร เงินทุนหลักทรัพยก็คอนขางหวือหวา แขงขันกันสูง ตางจากตอนทํา IFCT ที่เปนงานให

สินเชื่อ คอนขางมั่นคง สวนนวธนกิจเปนการระดมทุนฝากผานทางตลาดหลักทรัพย ผมรับผิดชอบ
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ทางดาน Investment Banking นําบริษัทเขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย ก็ไดประสบการณไปอีก

ระดับหนึ่ง ” สําหรับประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยเริ่มจากขณะอยูที่ IFCT มีผูเสนอขายหุน

จอง (ไอพีโอ) ให ดร.นิเวศน ตอนนั้นหุนจองสรางกําไรใหภายในเวลาไมนาน แมในปริมาณที่ไมสูง

นัก แต ณ ขณะนั้น ดร.นิเวศนเห็นวาผลตอบแทนยังไมเพียงพอ เมื่อเขาสูองคกรใหมในวงการ

ตลาดทุนที่บริษัทหลักทรัพยนวธนกิจ จึงเริ่มลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย โดยเปด

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเปนของตัวเอง และเพิ่มการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ในชวงนั้นการซื้อขาย

หลักทรัพยของ ดร.นิเวศนยังเปนการซื้อขายหลักทรัพยในหลากหลายลักษณะรวมถึงการลงทุน

แบบเก็งกําไรตามสภาวะตลาด ชวงป พ.ศ. 2534 ผมไดสัมผัสกับหุนในภาวะที่ตลาดเฟองฟู ซ่ึง

เปนภาพลวงๆ เต็มไปหมด ราคาหุนขึ้นไปมหาศาล ทุกคนเลนหุนเหมือนกับไมตองสนใจวาพื้นฐาน

ของกิจการ จะเปนอยางไร ตอนนั้นตลาดหุนมีแตหุนเก็งกําไร เปนหุน ที่มีราคาเกินพื้นฐานไปทั้งนั้น 

ราคาสูงแตพื้นฐานไมคอยดี บางทีขายเปนกระดาษคือ มีแตโปรเจ็กตมาเสนอ แตยังไมไดทํา เพิ่ง

จะเขียนแบบเสร็จก็เอาหุนไปขายประชาชนในราคาสูง คนก็ซื้อกันใหญ ทั้งที่กิจการจะเปนอยางไร

ตอไปยังไมรูเลย แตลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาในตลาดหุนทั่วโลก  

 
16.1.2  การลงทุนแบบเนนคุณคา 

ดร.นิเวศนใหคําจํากัดความของการลงทุนแบบเนนคุณคา หรือ Value Investor วาเปน 

หลักการลงทุนแบบพิจารณา พื้นฐานของแตละธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การลงทุน

แบบเนนคุณคาไมใชแนวคิด ใหม เปนแนวคิดที่ในตางประเทศตางรูจักกันเปนอยางดีมาเกือบ 100 

ป และเปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถสรางผลกําไรในชวงวิกฤตเศรษฐกิจไดเปนอยางดี “ วิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดในไทยเมื่อป พ.ศ.2540 เปน แบบเดียวกับที่เกิดในสหรัฐเมื่อป ค.ศ. 1929 กวา 70 

ปที่แลว ตอนนั้นตลาดหุนตกลงไปเหลือ 10% เกิดอะไรขึ้นทราบหรือไมครับ ราคาหุนถูกมาก 

กิจการดีมาก ปนผล สูงมาก แลว เบนจามิน แกรแฮม อาจารยมหาวิทยาลัยที่ผมศึกษาอยูเขียน

ตํารา Value  Investment ข้ึนมา พอเราไดอาน ก็เหมือนกับวา นี่เปนโอกาสของเรา แตคนใน

ประเทศไทยสวนใหญไมไดอาน หนังสืออื่นก็ไมเคยมีบอก ”  

ดร.นิเวศนเลาวา กอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพยไทยก็ไมตางกับตลาดหุนที่อ่ืนๆ 

ในโลกที่นักลงทุนนิยมการเก็งกําไร ไมอิงหลักวิชาการ ตอเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น นักลงทุนจึง

หันกลับมายึดพื้นฐานวา แทจริงแลวการลงทุนในหลักทรัพยคืออะไรกันมากขึ้น “ การซื้อขายหุนคือ 

การที่คุณจะเปนเจาของกิจการ ในบางสวน ถากิจการมี 100 หุน คุณมีหนึ่งหุนคุณก็เปน เจาของใน 

1% ของธุรกิจ แตเมื่อคุณคิดจะซ้ือกิจการ ไมวาคุณจะซื้อ 100% ซ้ือ 1% หรือ 0.01% คุณก็คิด

แบบเดียวกัน นั่นคือคุณตองวิเคราะหแบบธุรกิจ เขามีกําไรเทาไร มีการจายปนผลอยางไรตอป 
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ผูบริหารเปนอยางไร กิจการทําสินคาอะไร ขายดีหรือไมดี คูแขงเปนอยางไร ” หลักการดังกลาวเปน

หลักการที่ ดร.นิเวศน นํามาใชในการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพยในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และ

ทําให เห็นวามีหุนราคาถูกหลายตัว กลาวคือ ราคาเสนอขายใน ตลาดหลักทรัพยคิดเปนประมาณ

ครึ่งหนึ่งของมูลคาที่เจาของกิจการไดลงทุนไป เทากับการไดเปนเจาของธุรกิจที่สําเร็จ เปนรูปเปน

รางแลวโดยลงทุนเพียงครึ่งเดียวของตนทุนจริง ในชวงวิกฤตนั้น ดร.นิเวศน ลงทุนในหุนเหลานี้ดวย

วิธี “ มีเงินเทาไหรซ้ือหมด ” โดยผลตอบแทนก็อยูในระดับดี แมวาขณะนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพยจะ

ตํ่าลงไปทุกวันก็ตาม  

ขณะนั้นเปนชวงที่ ดร.นิเวศน เปนที่ปรึกษาทําใหมีเวลาคอนขางมาก จึงศึกษาเกี่ยวกับ

การลงทุนแบบ Value  Investor เพิ่ม และลงทุนดวยวิธีนี้มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  ในชวง

เวลาเดียวกัน หนังสือตีแตก ” งานเขียน ที่ถายทอดจากประสบการณการลงทุนก็สําเร็จลง และ

เปรียบเสมือนตําราวาดวยการลงทุน แบบ Value Investment เลมแรกของประเทศ “ เปนการ

ลงทุนที่เราเห็นแลววาปลอดภัย ใหผล ตอบแทนใชได ต้ังแตนั้นเลยทํามาตลอด เปนวิธีที่มีความ

เสี่ยงต่ํา ไมตองกังวล บางคนบอกวาลงทุนแลวตองติดตามหุน ตองซื้อๆ ขายๆ แตการลงทุนของ

ผมเนี่ยซื้อแลวเก็บยาวๆ ถือนานๆ ใหหุนคอยปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ คอยรับปนผลแตละปรับมาแลวก็ไป

ลงทุนอีกทบตนไปเร่ือย ” 

ดร.นิเวศน ใชเงินที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตราวๆ 10 ลานบาท เขาไปซื้อหุนที่ตัวเองไดทํา

การวิเคราะหแลววามีความปลอดภัยและจะอยูกับตัวเองไปตลอดชีวิต โดยมองวาถึงแมหุนตัวนี้จะ

ไมมีสภาพคลอง ไมมีคนซื้อตอ แตก็ไดรับเงินปนผลที่คุมคาและจายเงินปนผลตอเนื่อง “ผมคิดวา

จะอยูกับหุนที่ลงทุนไปตลอดชีวิต เพราะมองวาตัวเองเปนเจาของคนหนึ่งในบริษัทนั้น” จากป 

2540 จนถึงวันนี้ ดร.นิเวศนกลายเปนผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน ดวยการคัดกรอง

มองหาหุนที่มีความอยูรอดปลอดภัยและแข็งแกรง ภายใตกลยุทธการลงทุนแบบ Value Investor  

วิกฤติการเงินป 2540 ถือเปนจุดเปลี่ยนของชีวิต ดร.นิเวศนมองวาในทามกลางวิกฤติยังมี

โอกาส ดังนั้นอยาเพิ่งทอถอย “ ผมมองวาเมื่อเกิดวิกฤติ การลงทุนจะตองเปลี่ยนโฉม และผมรูวา

การเปลี่ยนโฉมครั้งนี้จะเปนการลงทุนแบบ Value Investor ซ่ึงเปนการลงทุนที่ตองใชการวิเคราะห

ตางๆ และการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความปลอดภัยทนตอสภาวะวิกฤติ ” เมื่อคิดแบบนี้ ดร.

นิเวศนจึงลงทุนอยางเต็มที่ “บอกไดเลยวาตอนนั้นผมเอาชีวิตเปนเดิมพันในการลงทุน ทั้งๆ ที่คน

อ่ืนๆ มองวาตลาดหุนไทยไมมีความปลอดภัย แตผมมั่นใจวายังมีหุนที่ตองอยูรอดปลอดภัยและ

ตองดีข้ึนในอนาคต มีกําไร จายเงินปนผลที่ดีข้ึน และจะมีศักยภาพการดําเนินธุรกิจที่ดีข้ึน แตในป 

2540 ราคาหุนตกต่ํา เพราะคนกลัวและขายหุนทิ้ง ” แนวคิดการเขามาลงทุนแบบนี้สามารถเรียก
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ไดวาเปน Value  Investor เกิดจากแนวคิดวาตองการเปนเจาของธุรกิจผานการลงทุนในหุน ไมใช

เขามาเพื่อการเลนหุน ซ่ึงการเปนเจาของธุรกิจเราตองจายแพงมากกวาคนอื่น เพียงแตในชวงป 

2540 เขาไมไดจายแพง แตจายถูกกวาคนอื่นๆ ดังนั้นความเสี่ยงแทบจะไมมีเลยถือเปนการ

ตัดสินใจถูกจังหวะผมบอกไดเลยวาตอนนั้นผมอานตลาดหุนไทย “ ขาด ” กวาคนสวนใหญ ทําให

สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับเงินลงทุนได อีกทั้งผมเปนผูนําความคิด Value Investor ซ่ึงกอนเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจยังไมมีคําวาการลงทุนแบบนี้ แตหลังจากผานวิกฤติเศรษฐกิจคําเหลานี้ไดรับความ

นิยมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงผมเปนตนคิดในการลงทุนหุนดวยการใชการวิเคราะหแบบละเอียด ” 

 

16.1.3  เรียนรูจากประสบการณของผูเปนตนแบบ Value Investor  

ความสําเร็จในการลงทุนของดร.นิเวศน ไมไดมาจากการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกเทานั้น แตเนื่องมาจากความสนใจศึกษาประวัติการลงทุนของผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จ 

สงผลตอแนวคิดการลงทุนแบบ Value Investor ของดร.นิเวศนดวย แนวคิดการลงทุนสวนใหญ

ของ ดร.นิเวศนจะเอนเอียงไปทางวอรเรน บัฟเฟตตมากที่สุด บัฟเฟตตไมใชเพียงตนแบบของ 

Value Investor รุนใหมที่อยูในใจของ ดร.นิเวศนเทานั้น แตบัฟเฟตตยังเปนตนแบบของ Value 

Investor ที่อยูในใจของนักลงทุนทั่วทั้งโลก ในฐานะนักเลนหุนที่ยิ่งใหญ และร่ํารวยเปนอันดับ 2 

ของโลก เฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับวอรเรน บัฟเฟตต คนเดียว ดร.นิเวศน มีอยูในตูหนังสือเกือบ 10 

เลม “ แนวคิดที่ผมนํามาใชผมจะยึดของหลายคนมาก แตยึดแนวทางของวอรเรน บัฟเฟตตมาก

ที่สุด ผมศึกษากลยุทธ และวิธีการลงทุน รวมถึงปรัชญาคิดของเขา ตองยอมรับวาเขาสุดยอด

จริงๆ”  

ดร.นิเวศน อธิบายถึงบุคลิกของวอรเรน บัฟเฟตต วาเปนอะไรที่แปลกมาก มูลคาหุนของ

เขาเปนลานลานบาท แตเขากลับจายเงินเดือนใหกับตัวเองเพียงปละ 1-2 แสนดอลลารเทานั้นเอง 

และไมเคยขายหุนของตัวเองเลยตลอดชีวิต ชอบกินแมคโดนัลด ด่ืมโคก ขับรถเกาไปทํางานเอง ไม

มีเลขาหนาหอง บนโตะทํางานไมเคยมีเครื่องคอมพิวเตอรดูราคาหุน ชอบใชชีวิตแบบเดิมๆ และ

คิดถึงผูถือหุนเปนอันดับแรกแนวคิดของบัฟเฟตตแตกแขนงออกมาจากแนวคิดของเบนจามิน เก

รแฮม ผูซ่ึงแตงตําราที่ถูกกลาวขวัญมากที่สุดในหมู Value  Investor ที่ช่ือ “ The Intelligent 

Investor ” ดร.นิเวศน เชื่ออยางที่เบนจามิน เกรแฮม เชื่อในกฎของ Margin of Safety หรือกันชน

เพื่อความปลอดภัย การเลือกหุนของ ดร.นิเวศนจึงนิยมเลือกหุนที่มีราคา Discount จากมูลคาของ

กิจการมากๆ ไมนอยกวา 40% และจะตั้งคําถามเสมอวาถาลงทุนหุนตัวนี้ตอไปอีก 5 ป จะเปน

อยางไร? ถาไดรับคําตอบวาถึงหุนจะตกลง 30-40% ก็ไมมีทางเจง นั่นหมายความวาหุนตัวนั้นมี 

Margin of Safety แลว  
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ดร.นิเวศนยังนํากลยุทธการลงทุนบางสวนมาจากหนังสือ "One Up on Wall Street" ที่

เขียนขึ้นโดย “ ปเตอร ลินช ” เซียนหุนบรรลือโลก ดร.นิเวศน บอกวา ทุกสัปดาหผมจะตองเดิน

จับจายตาหางสรรพสินคา และซูเปอรมารเก็ต นอกจากเปนเรื่องของการหาซื้อปจจัยสี่เพื่อความอยู

รอดของชีวิตแลว เหตุผลสําคัญอีกอยางหนึ่ง ก็คือ เปนชวงเวลาที่ผมใชสํารวจสินคาของบริษัทจด

ทะเบียนทั้งหลายที่ผมลงทุนอยู "แนวคิดนี้ผมไดมาจากปเตอร ลินช ” ดร.นิเวศนจะบอกภรรยาและ

ลูกวา ถาจะดื่มน้ําอัดลมใหด่ืม “ เปปซี่ ” ถาจะกินบะหมี่สําเร็จรูปใหเลือกยี่หอ “ มามา ” ซ้ือขนม

ปง “ ฟารมเฮาส ” กินขนม “ เอสแอนดพี ” และเดินเที่ยวเลนที่หาง “ มาบุญครอง ” เพราะมันเปน

กิจการของพอ  

 

16.1.4  การตัดสินใจซื้อขายหุน 

ดร.นิเวศนมีแนวคิดวายิ่งมูลคาการลงทุนยิ่งสูงขึ้น หุนที่จะลงทุนก็ตองเลือกหุนที่ดีเยี่ยม 

และตองไมกระจายการลงทุนในหุนจํานวนหลายตัว “ ทุกวันนี้ผมลงทุนในหุนประมาณ 20 ตัว แต

ลงทุนมากๆ มีแค 5-6 ตัว นอกนั้นลงทุนตัวละไมเกิน 3-5 ลานบาท การลงทุนที่มากเกินไปโอกาส

เติบโตของพอรตจะยาก ” สําหรับกลยุทธในการซื้อขาย กลยุทธของ ดร.นิเวศน ก็คือ หุนที่ถืออยูถา

มันดี ไมตองหมุนบอยมันก็จะโตขึ้นดวยตัวของมันเอง แตถาหุนตัวไหนเริ่มอืดมองดูแลววาระยะ

ยาวจะโตชาเขาก็จะคอยๆ ขายออก และเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆ ดร.นิเวศนจะใหน้ําหนักในการดูที่      

“มารเก็ตแค็ป ” อยางมาก เพราะเขาเชื่อวา มารเก็ตแค็ป คือ ภาพสะทอนของหุนทั้งบริษัท “ ถา

คุณเลือกหุนที่มีมารเก็ตแค็ปต่ํามากเมื่อเทียบกับยอดขาย มีแนวโนมวาหุนตัวนั้นราคาจะปรับตัว

สูงขึ้น แตก็ไมใชกฎที่ตายตัว เพราะสินคาแตละตัวมีมารจินไมเหมือนกัน ” 

บนความเชื่อที่วาการเลือกซื้อหุนดีๆ และถือไวสักระยะหนึ่งตราบเทาที่ราคาของหุนยังต่ํา

กวามูลคาของกิจการ ทําให ดร.นิเวศนจะไมขายหุนที่มีกําไรต่ํากวา 30% ออกจากพอรต เขาจะรอ

คอยดวยความอดทนจนกวาโอกาสที่ยิ่งใหญจะมาถึง “ ถามั่นใจวาหุนตัวนั้นดีจริง ราคาจะตอง

สะทอนมูลคาที่แทจริงของมันออกมาในที่สุด โดยปกติผมจะไมไดต้ังเปากําไร แตการที่ผมมอง

เปาหมายระยะยาว ถาเราซื้อมา 100 บาท เราตองมองไปขางหนาอยางต่ํา 180-200 บาท 

เพราะฉะนั้นถาราคาหุนขึ้นมาที่ 120 บาท ผมจะไมมีทางขายเลย เพราะผมรูวามันยังมีมารจินอีก 

80 บาท  ถาหุนตัวนี้เราเคยซื้อที่ พี/อี เรโช 5 เทา มันขึ้นมา 7 เทา เราก็บอกวามันยังถูก แตถา

ข้ึนมา 10 เทาก็ตองระวังแลว หุนที่ผมซื้อจะตองมีมารเก็ตแค็ปต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปนของ

กิจการมากๆ ”  
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16.1.5  เลนหุนชนะตลาด 

ถึงแมวา ดร.นิเวศนจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานการลงทุนซึ่งเกี่ยวของ

โดยตรงกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จาก มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกา แต

เขากลับเปนนักวิชาการที่ไมเชื่อในทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Theory) วา

ใชไดจริงในตลาดหุนไทย “ ผมเรียนมาทางดานการลงทุนโดยตรง แตนักวิชาการทางดานการ

ลงทุนโดยตรงเดี๋ยวนี้ผมไมยอมรับแลว เพราะคนที่เรียนมาจะมีความคิดเรื่องทฤษฎีตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงผมไมคอยเชื่อ ผมเชื่อวาเราสามารถชนะตลาดได  ” ดร.นิเวศนยกตัวอยางหุน

ไทยสแตนเลย ที่เริ่มซื้อที่ราคา 12 บาท เมื่อราคาขึ้นมาที่ 40 บาท คนอื่นขายแตดร.นิเวศนกลับซื้อ

เพิ่มขึ้นอีกเทาตัว เพราะยังเชื่อวา “ มารเก็ตแค็ป ” ยังต่ํากวา “ มูลคาของกิจการ ” ราคาหุนตัวนี้

เคยซื้อขายในราคาหุนละ 93 บาท หุนเสริมสุข เปนอีกตัวหนึ่งที่ทํากําไรใหกับเขาจํานวนมาก จาก

การเริ่มซื้อหุนที่ราคา 105 บาท และซื้อเพิ่มขึ้นอยางมากตอนที่ราคาหุนตกลงมาเหลือ 70-71 บาท 

ราคาหุนเคยขึ้นไปสูงถึง 236 บาท เพราะฉะนั้นในพอรตของ ดร.นิเวศนทุกวันนี้ จึงไมมีหุนที่

ขาดทุนเลยแมแตตัวเดียว เขาบอกวา “ จะมีหุนขาดทุนไดยังไง เพราะผมถือคติวาหุนที่ไมดีจะไม

ถือเอาไวในพอรตเด็ดขาด”  
 
16.1.6  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
เงินลงทุนของ ดร.นิเวศนถูกจัดตั้งเหมือนกองทุนสวนตัว โดยจะมีการใสเงินลงไป 100% 

เต็มของเงินที่ถูกแบงเอาไวเพื่อการลงทุนในตลาดหุนทั้งหมด และมีเปาหมายวาจะไมถอนมัน

ออกมาใชจายเลยตลอดชีวิต เงินกําไร หรือเงินปนผลจะถูกทบตนเขาไป ในทางทฤษฎี ซ่ึงเปน

วิธีการ “ Reinvestment ” หรือการนําดอกผลไปลงทุนตอ สรางดอกผลทบตนไปเรื่อยๆ ในแนวคิด

ของ ดร.นิเวศน ธุรกิจสวนตัว หมายถึงการเลือกซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย และพอใจที่จะเปน

หุนสวนของกิจการที่เขารูสึกวาประสบความสําเร็จอยูแลว  

หากนับจากเริ่มลงทุนเมื่อป 2540 จนถึงปจจุบัน เงินลงทุนของ ดร.นิเวศนมีมูลคาเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยปละ 40% สูงกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละไมถึง 10% “ ตลอด 11 ปที่อยูใน

ตลาดหุนไทย ผลตอบแทนโตมากกวา 30 เทา เพราะชวงลงทุนไมไดคิดวาจะไดมากมาย แต

จังหวะนั้นเปนโอกาสทองในการลงทุน ผมมองวาโอกาสทองในชีวิตคนเราเกิดขึ้นไดแคหน สองหน 

ซ่ึงเมื่อโอกาสมาคุณจะควาทันหรือไม หรือปลอยใหโอกาสทองลอยหายไป ในชวงนั้นไมไดต้ังเปา

เอาไวเลยวาจะไดผลตอบแทนเทาไร ไดเทาไรก็มีความพอใจ แตบังเอิญไดมาโดยที่เราแทบไมรูตัว 

ซ่ึงผมลงทุนไปเรื่อยๆ จนผลตอบแทนทบไปทบมาตอปสูงถึง 35% โอกาสทอง ไมจําเปนตองเกิด

ทามกลางวิกฤติ แตโอกาสทองของแตละคนมีอยูตลอดเวลา ประเด็น ก็คือวา ตองพรอมที่จะควา

โอกาสนั้น ยกตัวอยางเชน ถาผมไมมีความรู ไมไดศึกษามากอน ตอใหโอกาสทองลอยมาก็ไม

สามารถควาได ” 
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16.1.7  การลงทุนแบบ Value Investment 

การลงทุนแบบ Value Investment ที่ ดร.นิเวศน แนะนําคือ เลือกลงทุนในธุรกิจที่ดี ราคา

ยุติธรรม เหมาะสม ซ้ือไวประมาณ 5-6 ตัว แลวถือระยะยาว ผลตอบแทนที่ไดรับแมวาจะชาเมื่อ

เทียบกับการลงทุนแบบเก็งกําไร แตเปนวิธีการลงทุนที่ม่ันคง ในการลงทุนอาจจะปรับเปลี่ยนหุนป

ละหนึ่งตัว หากเห็นวาราคาหุนตัวนั้นปรับขึ้นไปสูงแลว ก็ขายเพื่อนําเงินไปลงทุนในหุนตัวใหม และ

พยายามติดตามในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ แตแนวคิดที่ควรมี อยูตลอดคือ แนวคิดวากําลังลงทุนทํา

ธุรกิจ เพราะธุรกิจที่ดียอมเติบโตไดดวยตัวของมันเอง ไมหวั่นไหวจากสิ่งรอบขาง “ ประเภทของ

กิจการที่นาลงทุนตามหลัก Value คือ กิจการของสินคาที่เปนผูนําในตลาด คนจําเปนตองซื้อสินคา

นั้น อาจเปนเพราะสินคาดีมาก ยี่หอนี่เปนที่ช่ืนชอบมาก ติดตลาด หรือสินคานี้เปนเจาเดียวใน

ตลาด คนอื่นเขามา แยงสวนแบงไมได รายละเอียดพวกนี้มีอีกมาก แตหลักการรวมๆ คือ ดูจาก

การตลาดของกิจการนั้น” 

การลงทุนแบบ Value  Investor ตองคิดวาตัวเองเปนเจาของธุรกิจ ตองมองหาธุรกิจที่เรา

อยากเปนเจาของ แตธุรกิจที่เราอยากเปนนั้นจะตองอยูในโลกของความเปนจริง ไมใชอยากเปน

เจาของธุรกิจปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน เพราะเปนความคิดแบบฝนเฟอง ดังนั้นตองรูจัก รูจริงใน

ธุรกิจนั้น ๆ พยายามหาธุรกิจที่เขาใจงายและเห็นแลววามีความสามารถทํากําไรได หลักการใหญ

ของการลงทุนแบบ Value  Investor คือ ตองรูจักธุรกิจที่อยากจะเปนเจาของ ถาไมรูจักธุรกิจนั้นๆ 

ไมรูวาขายสินคาอะไร กําไรมาจากไหนอยาไปลงทุนเด็ดขาด  ดร.นิเวศนใหขอคิดวา การลงทุน

แบบ Value  Investor เปนการลงทุนเพื่อชีวิต คือ ทําใหชีวิตดีข้ึน ไมใชการลงทุน “เลนๆ” กําไร

เล็กนอยก็ดีใจ ขาดทุนเล็กนอยก็เสียใจ ตลาดหุนดีก็เขามา ตลาดไมดีก็ถอยออกไป แตการลงทุน

แบบ Value  Investor เหมือนกับกําลังปลูกตนไมใหญ กําลังสรางธุรกิจ และเมื่อถึงวันหนึ่งสิ่ง

เหลานี้จะกลับมาเลี้ยงชีวิตตัวเราใหอยูแบบสบาย ๆ 

 
16.1.8  มุมมองตอการซื้อขายแบบรายวัน 

ดร.นิเวศนใหความเห็นกับการลงทุนในระยะสั้นวา “ ผมไมเห็นดวยการกับการเทรดหุน

เปนรายวัน หรือในระยะสั้นๆ เพราะกําลังคิดวาจะมีนักลงทุนคนอื่นๆ มาซื้อหุนตอจากเรา ซ่ึงจะทํา

ใหราคาหุนปรับตัวสูงขึ้น ทําใหไดกําไร แตถาไมมีใครมาซื้อตอ ราคาหุนจะปรับลดลง เพราะใน

ระยะสั้น ๆ ราคาหุนจะขึ้นหรือลง ข้ึนอยูกับแรงซื้อและแรงขาย และแรงซื้อแรงขายเกิดความความ

กลัว ความโลภของนักลงทุน ดังนั้นถาลงทุนในตอนที่มีความกลัวจะเกิดความเสี่ยงที่ควบคุมไมได 

นั่นหมายความวาโอกาสที่การลงทุนจะประสบความสําเร็จและลมเหลวมีเทากัน คือ 50:50 และถา

ทําบอย ๆ ตามสถิติแลวผลตอบแทนจะเปนศูนย ไมไดอะไรเลยจากการลงทุน เพราะโอกาสชนะ 
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50% โอกาสแพ 50% อีกทั้งจะสูญเสียคาคอมมิชชั่น แมจะเสียเพียงเล็กนอยแตถาเสียบอยๆ ก็

กลายเปนเม็ดเงินที่สูงและไมมีความคุมคา อยางไรก็ตาม มีคนประสบความสําเร็จในการลงทุน

ระยะสั้นๆ แตเปนแค 1 ใน 100 คนเทานั้น แลวคุณจะเปน 1 ใน 100 หรือคุณจะเปน 99 ใน 100 

 
16.1.9  มุมมองเกี่ยวกับผูลงทุนไทย 

 ดร.นิเวศนใหความเห็นเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของผูลงทุนไทยโดยอางอิงรูปแบบ 5 

ประเภทของ Bailard,  Biehl และ Kaiser นักวิชาการทางการเงินพฤติกรรม หรือเรียกยอ ๆ วา 

BB&K จําแนกประเภทไวโดยคํานึงถึงลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของการลงทุน ต้ังแตป 1986 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําใหรูวาผูลงทุนแตละคนมีแนวทางหรือมุมมองอยางไรในประเด็น

เกี่ยวกับการลงทุน ซ่ึงถารูจะทําใหสามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดีข้ึนได  

การจัดกลุมลงทุนของ BB&K มองใน 2 แกน คือแกนแรกเปนเรื่องของนิสัยสวนตัวของผู

ลงทุนวาเปนคนที่มีความมั่นใจสูงหรือเปนคนที่ข้ีกังวลไมมีความมั่นใจในเรื่องตาง ๆ อีกแกนหนึ่ง

มองถึงความเปนคนที่ชอบพินิจพิเคราะห สุขุมระมัดระวัง หรือเปนคนที่ใจรอนหุนหันพลันแลน 

จาก 2 แกนนี้พวกเขาก็จัดกลุมผูลงทุนออกเปน 4 กลุมดวยกันโดยดูวานักลงทุนอยูในเสี้ยวไหนของ

แกนที่ตัดกัน  

กลุมแรกเรียกวา Adventurer หรือนักผจญภัย กลุมนี้คือผูลงทุนที่มีความมั่นใจในตัวเอง

สูงและเปนคนใจรอนหุนหันพลันแลน ผูลงทุนที่อยูในกลุมนี้พรอมที่จะเสี่ยงลงทุนเงินทั้งหมดในการ

ลงทุนจํานวนนอยตัวหรือนอยอยางเพราะพวกเขามีความมั่นใจสูง พวกเขาเปนคนหัวดื้อและไม

ใครจะฟงใคร พวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยง  

กลุมที่สองคือ Celebrity กลุมคนมีช่ือเสียงหรือกลุมคนที่ชอบเขาสังคม กลุมนี้เปนผูลงทุน

ที่ไมมีความมั่นใจในตนเองและใจรอนหุนหันพลันแลน ผูลงทุนกลุมนี้จะมีพฤติกรรมชอบตามแหใน

การลงทุน ชอบการลงทุนในหุนที่กําลังคึกคัก พวกเขากลัวการตกรถ จริง ๆ แลวพวกเขาไมมี

ความเห็นเปนของตนเองเกี่ยวกับการลงทุน ดวยเหตุดังกลาว ผูลงทุนกลุมนี้จึงมักจะซื้อขายหุน

บอยมาก และนี่นาจะคลาย ๆ กับผูลงทุนที่เรียกวา “ แมงเมา ” ในบานเรา  

กลุมที่สามคือ Individualist หรือพวกศิลปนเดี่ยว ผูลงทุนกลุมนี้คือคนที่มีความมั่นใจใน

ตัวเองสูงและมีการวิเคราะหระมัดระวัง พวกเขามักจะคิดเองทําเอง ถาดูถึงอาชีพการงานก็จะเปน

พวกนักธุรกิจขนาดยอมหรือประกอบวิชาชีพอิสระเชนนักกฎหมาย นักบัญชี หรือวิศวกร พวกเขาคือคน

ที่พยายามตัดสินใจและทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองและมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง และสิ่งที่เขาทํานั้นจะ

ทําอยางระมัดระวัง เปนระบบและมีการพินิจพิเคราะห สรุปก็คือ พวกเขาเปนผูลงทุนที่มีเหตุมีผล  

กลุมที่ส่ีคือ Guardian หรือพวกผูพิทักษหรือพวกปูโสม นักลงทุนในกลุมนี้คือคนที่มีความ

ระมัดระวังมีความพินิจพิเคราะหแตมีความกังวลและขาดความมั่นใจ โดยปกติมักจะเปนคนที่มี
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อายุมากหรือเปนคนชราที่กําลังคิดถึงเรื่องการเกษียณอายุ พวกเขาจะระมัดระวังและวิตกกังวล

เกี่ยวกับเรื่องเงินของเขา พวกเขาตระหนักวาตนเองมีเวลาเหลือสําหรับการหาเงินจํากัดและจําเปน

ที่จะตองรักษาทรัพยสินไว แนนอนวาพวกเขาจะไมสนใจในความผันผวนหรือความนาตื่นเตนของ

การลงทุน พวกปูโสมขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะคาดการณอนาคตหรือทํา

ความเขาใจวาจะลงเงินที่จุดไหน เพราะฉะนั้น พวกเขาตองการการชี้นําและคําปรึกษาทางการลงทุน  

กลุมสุดทายคือ Straight Arrow หรือกลุมกลางหรือกลุมมัชฌิมา จะเปนกลุมผูลงทุนที่มี

นิสัยหรือพฤติกรรมทุกอยางทั้งความมั่นใจ ความวิตกกังวล ความใจรอนหุนหันพลันแลน การพินิจ

พิเคราะหและความระมัดระวัง อยูปน ๆ กัน ดังนั้นพวกเขาจึงไมสามารถที่จะถูกจัดใหอยูในกลุม

ไหนไดชัดเจน นั่นก็คือ พวกเขาอยูตรงกลาง ๆ พวกเขาคือนักลงทุนระดับกลาง ๆ และเต็มใจที่จะ

รับความเสี่ยงไดในระดับกลาง ๆ  

ในความเห็นของผม Value  Investor สวนใหญนาจะเปนพวกศิลปนเดี่ยว โดยที่จะเปน 

Value Investor ที่มีอายุประมาณ 30-40 ป เปนคนที่เรียนจบมาทางสายวิทยาศาสตร โดยที่สวน

ใหญเปนวิศวกร และแพทย ในขณะที่ Value Investor ที่สูงอายุหนอยอาจจะเปนผูพิทักษ เหตุผล

หลักก็คือ ทั้งสองกลุมนี้จะเปนคนที่มีการพินิจพิเคราะหอยางระมัดระวังกอนที่จะลงทุน ในอีกดาน

หนึ่ง ผูลงทุนหรือนาจะเรียกวานักเก็งกําไรขาใหญในตลาดหุนบานเราสวนใหญนาจะเปนนักผจญ

ภัย ทั้งนี้เพราะพวกเขาจะเปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงและมีการตัดสินใจอยางรวดเร็ว พวก

เขากลาที่จะเสี่ยงเลนหุนในปริมาณที่มากและไมกระจายการลงทุน ดังนั้นโอกาสไดเสียจะสูงกวาผู

ลงทุนทั่วไป ผูลงทุนรายยอยที่เกาะกระดานซื้อขายหุนเกือบทุกวันหรือผูลงทุนที่ซ้ือขายหุนตามขาว 

และการเคลื่อนไหวของราคาหุนนั้นก็ชัดเจนวานาจะจัดอยูในกลุมคนมีช่ือ เสียงหรือไฮโซตามการ

จัดกลุมของ BB&K แตนาสงสารที่คนไทยเรียกวาเปนแมงเมา สําหรับผูลงทุนที่ไมไดเกาะติดตลาด

หุน แตเปนคนลงทุนที่มีงานประจํา ติดตามราคาหุนเปนระยะ ๆ ใชเทคนิคหลาย ๆ อยางทั้ง

พื้นฐาน เทคนิค ขาวลือ ขาวจริง ฟงเขามาบาง วิเคราะหเองบาง กลุมนี้นาจะเปนพวกมัชฌิมา ผู

ลงทุนที่จะประสบความสําเร็จจะตองรูจักตนเองวาตนเปนนักลงทุนประเภทไหน ถาเราอยูในกลุมที่

มีคุณสมบัติที่ไมเหมาะกับการลงทุน เราอาจจะตองพยายามปรับตัวเอง แตในหลายกรณีก็ไมใช

เรื่องที่จะทําไดงาย วิธีที่ดีกวาอาจจะเปนการลงทุนแบบ Passive หรือไมก็ลงผานกองทุนรวม  

 

16.2  ความภูมิใจและความมุงหวังในอนาคต 
 

ความภูมิใจของ ดร.นิเวศนในวันนี้ นอกจากการไดเห็น Score ของตัวเองเพิ่มขึ้นแลว 

ความภาคภูมิใจอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ไดเห็น Value  Investor เกิดมากขึ้นในชวง 3-4 ปที่ผานมา 

หลังจากอานหนังสือ “ ตีแตก ” และอานบทความ “ โลกในมุมมองของ Value Investor ”ที่เขียนลง
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ในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ “ มีหลายคนอานแลวบอกวาประทับใจ บางคนบอกวามันจุดประกาย

ใหกับเขา ในฐานะที่ผมเปนสวนหนึ่งที่บุกเบิก ผมก็ภูมิใจ และอยากเผยแพรไอเดียพวกนี้ใหกวาง

ข้ึน คิดวาไอเดียพวกนี้เหมาะกับกลุมคนที่กินเงินเดือนประจํา ไมมีทางออกเรื่องการลงทุนอยางอื่น 

และไมมีเวลาดูแลหุนทุกวัน การลงทุนแบบนี้จะเพิ่มทางเลือกและทําใหชีวิตของเขาดีข้ึน”  

ความตั้งใจของ ดร.นิเวศน จะลงทุนไปจนกวาตัวเขาจะตายจากโลกนี้ไป “ ผมคิดวานัก

ลงทุน Value สวนใหญคิดอยางนี้ หลายคนบอกวาลงทุนแบบอาจารยไมไหวหรอก กําไรแลวไมได

ใชจะเลนหุนไปทําไม ผมก็บอกวาผมก็ใชชีวิตเหมือนปกติ ความสุขของผมไมไดอยูที่การเอาเงินไป

ซ้ือ ความสุขของผมเหมือนกับคุณตีกอลฟแลวคุณไดคะแนนดีข้ึนเรื่อยๆ ” 

ดวยแนวคิดเชนนี้ ความฝนของดร.นิเวศนที่ฝนวาในวัย 70 ป จะมีเงิน 1,000 ลานบาท 

ดวยวิธีการลงทุนแบบทบตน บนสมมติฐานที่วาหุนในพอรตตองทํากําไรทบตนใหไดเฉลี่ยไมนอย

กวาปละ 15% ตลอด 20 ป นับตอจากนี้ จึงเปนเรื่องที่ไมไกลเกินความเปนจริง “ ถาปหนึ่งๆ พอรต

ของผมโตขึ้น 15% ทุก 7 ปจะโตขึ้นเทาตัว และภายใน 21 ป จะโตขึ้น 8 เทาตัว ” ดร.นิเวศน คิดวา

ตัวเองนาจะมีอายุถึง 80 ป และแมจะไมมีการเปดเผยถึงเม็ดเงินลงทุนในปจจุบัน แตนาจะมีเปน

จํานวนมาก “ ทุกวันนี้ผมไมจําเปนตองทํางานประจํา เฉพาะเงินปนผลก็พอเลี้ยงครอบครัวไดแลว 

” ทุกป ดร.นิเวศนจะพาครอบครัวเดินทางไปพักผอนยังตางประเทศปละ 1-2 ครั้ง เพื่อเปนรางวัล

ใหแกชีวิต แตจะเลือกตีต๋ัวชั้นประหยัดทุกครั้ง “ ผมวานั่งชั้นบิสซิเนส หรืออีโคโนมี ก็ไปถึง

เหมือนกัน ปลอดภัยเทากัน ผมมองวาความสุขมันอยูที่ใจ ทุกวันนี้ผมไมไดข้ีเหนียว แตผมชอบ

ความเรียบงายมากกวา ” คนที่คิดแบบ Value  Investor จะคิดอะไรที่มีเหตุผล คิดถึงผลตอบแทน 

คิดถึงความคุมคาของการลงทุน “ ผมคิดวาถาคุณเปน Value Investor จริงๆคุณจะไมซ้ือ เบนซ S 

500 ขับหรอก! เพราะวิธีคิดของนักลงทุน Value โดยจิตวิญญาณ จะใชชีวิตแบบธรรมดา ๆ ”  

 

เรียบเรียงจาก:  http://www.moneychannel.co.th/Menu6/LifeInvestment/tabid/132/ 

newsid773/65244/Default.aspx 

ชีวิตคือการลงทุน นิตยสาร M&W ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2551 

www.thaivi.com/mobile/thread.php?topic_id=8696 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=stockstory&group=4 

http://www.settomorrow.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard

_show&WBntype=1&Category=settomorrowcom&thispage=51&No=181696 
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