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บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้ Discriminant Analysis ในงานวิจัยนี้ เพื่อระบุและอธิบายปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ หลักทรัพย์ท่กี องทุ นเลือกลงทุน และหลักทรัพย์ ท่ กี องทุนไม่ เลือกลงทุน ของหุ้ นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ในกลุ่ม SET100 โดยข้ อมูลทางการเงิน ได้ แก่ ข้ อมูลรายวันของ ราคา, ปริมาณการซื้อขาย, ขนาดของกิจการ, มูลค่าทางบัญชี และราคาเสนอ
ซื้อ-ขาย และข้ อมูลรายไตรมาส ได้ แก่ ROA, ROE, Net Profit Margin จาก SETSMART พบว่ า ปั จจัยที่มีผลต่ อการคั ดเลือกหุ้ นทางสถิ ติ
ที่ระดับนัยสาคัญ 95% มากที่สดุ แบ่ งออกเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการคัดเลือกหลักทรัพย์ทางบวก ได้ แก่ มูลค่าทางบัญชี, ขนาดของบริษัท
และการทากาไรจากสินทรัพย์ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการคัดเลือกหลักทรัพย์ทางลบ ได้ แก่ ความผันผวนของราคา พบว่า มีปัจจัย 11 ตัว
ที่ อ ยู่ ในสมการท านาย ได้ แก่ Turnover, Amihud, Quoted-Spread, Price, Volatility, PE, Growth Mcap, ROE, P/BV and Net Profit
Margin ผลการทานายการตัดสินใจลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน พบว่า สมการการทานายมีความแม่นยา 78.10%
คาสาคัญ: Discriminant Analysis การตัดสินใจลงทุน กองทุน
Abstract
Discriminant analysis has been applied in this research in order to identify and explain variable that influence the decision to invest
in the stock market of local Institutions. Stocks were separated into 2 group: the stock was invested by local institutions and local
institutions didn’t invest in SET 100 by financial data ; daily date are Price, Volume, Size, P/BV and Bid-ask and quarterly data are
ROA, ROE, Net profit margin. It was found that positive relationship between investment selection and Book value, Size and Return
on equity, negative relationship between investment selection and volatility. The findings identify 11 factors in prediction modal;
Turnover, Amihud, Quoted-spread, Price, Volatility, PE, Growth Mcap, ROE, P/BV and Net profit margin and this model is
predictive accuracy of 78.10%
Keywords: Discriminant Analysis, Investment Decision, Mutual Fund

ทั้งในส่ วนของภาครั ฐบาลและเอกชน และน ามาซึ่ งการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ การจ้ างงาน ดังนั้นการลงทุนจึงเป็ น
การลงทุน คือ ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเงินออมให้ ปัจจัยที่สะท้ อนสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
งอกเงยตามวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ได้ กาไรหรือผลตอบแทน
ในปั จจุ บันการลงทุนมีรูปแบบที่หลากหลายมาก เช่ น
สูงสุด ในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ และเพื่ อ เงินฝากประจา ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุ พั นธ์
รักษาอานาจซื้ อของผู้ ออมจากภาวะเงิ นเฟ้ อ นอกจากนี้ กองทุ นต่ างๆ ตลอดไปจนการลงทุ นในอสังหาริมทรัพ ย์
การลงทุนยังมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทาให้ นักลงทุนต้ องตระหนักถึงการวางแผนในการลงทุ น
เนื่ องจากเงิน ที่นั กลงทุ นน าไปลงทุ น นั้ นจะถู กหมุ น เวียน ดั งนั้ น นั กลงทุ น จึ งจ าเป็ นต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจใน
ไปยังผู้ท่ตี ้ องการเงินทุน และนาไปพัฒนาหรือขยายธุรกิจ ทางการลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางการเงินมากขึ้น
บทนา
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ซึ่งประชาชนที่มีเงินออมเหลื อพยายามหาทางเลื อกที่จะ
สร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ กบตนเอง โดยการนาเงินออมไป
ลงทุนในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การลงทุนในทองคา หรือ
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้ น นอกจากนี้ สถาบัน
การเงินต่ างๆ ได้ เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย
รู ป แบบ เพื่ อตอบสนองต่ อ ความต้ องการของลู ก ค้ าที่
แตกต่างกัน เช่น การออกกองทุนรวมประเภทต่างๆ ทาให้
นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเลือกลงทุนผ่ าน
กองทุนเหล่านั้นได้ การลงทุนเพื่อการออมผ่านกองทุนรวม
เป็ นที่ ร้ ู จั ก กั น มากขึ้ น เนื่ อ งจากประชาชนเริ่ ม เข้ า ใจถึ ง
ประโยชน์ของการลงทุนผ่านตัวแทนที่เป็ นมืออาชีพซึ่งจะ
ลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้ วยตนเอง
สุพ ร จรูญ รั งสี (2546) ได้ ก ล่ าวว่ า ปั จจั ยที่มี ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม ากที่ สุด คื อ
ผลตอบแทน และแหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ จากการวิเคราะห์
และค าแนะน าของเจ้ าหน้ าที่การตลาด ซึ่งจากงานวิ จัยนี้
แสดงให้ เห็ น ว่ า นั กลงทุ น รายย่ อยเห็ น ว่ า กองทุ น หรื อ
บริษัทหลักทรัพย์มีการวิเคราะห์การลงทุนที่ดีกว่า พนมพร
อั ค รชยานั น ท์ และคนอื่ น ๆ (2557) ได้ ท าการศึ ก ษา
พฤติ ก รรมและปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การลงทุ น ในตราสาร
ทางการเงินที่อยู่ ในการดู แลของตลาดหลักทรัพย์ พบว่ า
ตารางที่ 1 มูลค่าการลงทุนของกลุ่มนักลงทุน (ล้ านบาท)
ปี
นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษทั หลักทรัพย์
2553
-15199.64
-448.87
2554
-29149.48
1306.98
2555
-24302.39
7256.35
2556
108163.11
-1722.69
2557
71423.94
3581.63
2558
62543.16
-3785.13
avg.
28913.12
1031.38
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558)

จากการศึกษาหลักทรัพย์ท่นี ักลงทุนสถาบันเลือกลงทุน
โดยข้ อมูลออนไลน์ จาก Wealthmagik จะเป็ นหลักทรัพ ย์
ที่อยู่ในกลุ่ม SET100 ซึ่งการเลือกลงทุนของกองทุนศึกษา
ได้ จาก Grinbaltt, Titmam and Wermers (1995) กล่ าวว่ า
กองทุนส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ผี ลตอบแทน
ในอดีตสูง Chen, Jegadeesh and Wermers (2000) แสดง

97

ปัจจัยภายในที่มผี ลต่อการลงทุนมากที่สดุ คือ ความเชื่อมั่น
ในการลงทุน ส่วนปั จจัยภายนอก คือ การรับข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านการลงทุน ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
(2555) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
นักลงทุนรายย่ อยในประเทศไทยในการลงทุนในกองทุ น
รวม พบว่า พฤติกรรมการลงทุน เพื่อต้ องการผลตอบแทน
มากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร สาหรับปั จจัยด้ านการรับรู้
ข้ อมูลข่าวสารนั้น แหล่ งข้ อมูลข่าวสารที่นักลงทุนรายย่ อย
เห็น ด้ วยว่ า มี ผลต่ อการตั ดสิน ใจมากที่สุด คือ หนั งสือ
ชี้ชวน/เอกสารโฆษณา
ซึ่งนักลงทุนรายย่อยมีข้อจากัดที่ทาให้ ไม่สามารถลงทุน
ในตลาดหลั กทรั พ ย์ โดยตรงได้ เนื่ องจากนั กลงทุ น ต้ อง
อาศั ย ข้ อ มู ล เพื่ อประกอบการตั ด สิ น ใจ ต้ องอาศั ย การ
วิเคราะห์ท่ถี ูกต้ องแม่นยา นอกจากนั้น การตัดสินใจจะต้ อง
รวดเร็ว การลงทุน จึงจะมีประสิทธิภาพและให้ ผลตอบแทน
ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนดได้ จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ่ม
กองทุ น มี มู ล ค่ าการลงทุ น โดยรวมสูงกว่ ากลุ่ ม นั กลงทุ น
รายย่ อ ยถึ ง 4 เท่ า อั น เนื่ องมาจากความช านาญในการ
วิเคราะห์ ข่าวสารและข้ อมูลที่ได้ รับรวดเร็วกว่ านักลงทุ น
รายย่ อย รวมทั้ งอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อในการวิ เคราะห์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558)
นักลงทุนต่างประเทศ
81723.80
-5119.41
76388.33
-193911.00
-36584.47
-143629.11
-36855.31

นักลงทุนภายในประเทศ
-66075.30
32961.91
-59342.29
87470.58
-38421.09
84871.08
6910.82

ให้ เห็นว่า กองทุนจะมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ จากอัตราการ
เติบโต และขนาดของหลักทรัพย์ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่ าว
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย Fama and
French (1996) ศึกษาพบว่ า ขนาดของกิจการ มูลค่ าทาง
บั ญ ชี และมู ล ค่ าทางการตลาด มี ค วามสัม พั น ธ์กับ การ
ท านายอั ต ราผลตอบแทนในอนาคต ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
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Daniel and Titman (1997); Jegadeesh and Titman (1993)
ศึกษาว่า การซื้อหลักทรัพย์ท่มี ผี ลการดาเนินงานดี และขาย
หลั กทรัพ ย์ ท่ีผลการด าเนิ นงานไม่ ดี พบว่ า การท ากาไร
ไม่ ได้ เป็ นผลมาจากความเสี่ยงจากระบบ หรือการเข้ าซื้ อ
ขายช้ า แต่เป็ นผลมาจาก ขนาดของกิจการ Chen and Bakshi
(1996) อธิบายการทานายอัตราผลตอบแทนในอนาคต
จากข้ อ มู ล อั ต ราผลตอบแทนในอดี ต ซึ่ ง พบว่ า อั ต รา
ผลตอบแทนในอดี ต ไม่ สามารถท านายได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ วิเคราะห์ ความเสี่ยงของตลาด ขนาด
ของกิจการ และมู ลค่ าทางการตลาดร่ วมด้ วย และพบว่ า
ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการทานายอัตราผลตอบแทนที่ดี
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ของ
หลักทรัพย์ท่มี ีผลต่อการเลือกลงทุนของกองทุน และสร้ าง
สมการจาแนกกลุ่มหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนและไม่ลงทุน
ด้ วยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ การจ าแนกกลุ่ ม (Discriminant
Analysis) เพื่ อท านายว่ า หลั กทรั พ ย์ น้ั น ๆ อยู่ ในกลุ่ ม ที่
นักลงทุนสถาบันเลือกลงทุนหรือไม่

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
การรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
1. รวบรวมข้ อมู ล ทางออนไลน์ จ าก SET Market
Analysis and Reporting Tool (SETSMART) ของบริษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET
100 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2558
2. รวบรวมข้ อมู ล พอร์ต การลงทุ น ของกองทุ น การ
ลงทุนประเภท กองทุนรวมตราสารทุนจาก Wealthmagic
ในปี 2558
3. ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ตัวแทนวัดสภาพ
คล่ อง ได้ แก่ Turnover (1), Amihud (2), Roll (3),
Quoted spread (4 ), Zero return แ ล ะปั จ จั ย พื้ น ฐาน
เฉพาะตัวของหลักทรัพย์น้ันๆ ได้ แก่ ราคา, ปริมาณการ
ซื้อขาย, ความผันผวน (ความแปรปรวนของผลตอบแทน),
ขนาดของกิจการ, ผลตอบแทนสูงสุด, ความแปรปรวนของ
ผลตอบแทน, P/E, Dividend Yield, ผลตอบแทนสะสม,
Cumulative Mcap, Growth of Mcap, Growth (5), ROE,
ROA, B/PV, EPS และ Net Profit Margin
(1)

turnovert คือ อัตราส่วนระหว่ างปริมาณหุ้นที่มีการซื้อ
Vi,t คือ จานวนหุ้นทั้งหมดของที่มีการซื้อขายของหุ้น i
ขายของตลาดหลักทรัพ ย์ในวัน กับจานวนหุ้ นทั้งหมดใน ในเดือน t
ตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในเดือน t
Di,t คือ จานวนวันที่มกี ารซื้อขายของหุ้น i ในเดือน t
Share outstanding คื อ จ านวนหุ้ นทั้ ง หมดในตลาด
หลักทรัพย์ของหุ้น i ในเดือน t
(2)
Amihudi,t คือ Illiquidity ratio หุ้น i ในเดือน t
Di,t คือ จานวนวันที่มกี ารซื้อขายของหุ้น i ในเดือน t

Ri,t คือ ผลตอบแทนของหุ้น i ในเดือน t
Vi,t คือ มูลค่าการซื้อขายของหุ้น i ในเดือน t
(3)

Pt คือ ราคาปิ ดในวันที่ t

Pt-1 คือ ราคาปิ ดในวันที่ t-1

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2016; 9(2)

99

(4)
Qi,t คือ ต้ นทุนในการซื้อขายของหุ้น i ในวัน t
Aski,t คือ ราคาเสนอขายหุ้น i ในวัน t
Bidi,t คือ ราคาเสนอซื้อหุ้น i ในวัน t

Aski,t-1 คือ ราคาเสนอขายหุ้น i ในวัน t-1
Bidi,t-1 คือ ราคาเสนอซื้อหุ้น i ในวัน t-1

(5)
Gi,j คือ อัตราการเติบโตของหุ้น i ในไตรมาส j
เครื่องมือในการวิจยั และวิธีการวิจยั
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย Discriminant Analysis มีวัตถุประสงค์
เพื่ อจัด แยกกลุ่ มโดยใช้ ตัวแปรอิสระในการพยากรณ์ ค่ า
ตั ว แปรตาม ( Dependent Variable, Criterion Variable,
Grouping Variable) โดยมี ส มมติ ฐ าน คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของ
ตัวแปรต้ นแต่ละกลุ่มเท่ากันหรือไม่ การทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิติเป็ นการทดสอบระยะระหว่าง Centriod ของแต่ละ
กลุ่ม ทาให้ ได้ ฟังก์ชันการจาแนก เพื่ ออธิบายว่ า สามารถ
จาแนกกลุ่มด้ วยตัวแปรใด และใช้ ในการพยากรณ์การเข้ าสู่

กลุ่มของข้ อมูลใหม่ กัลยา วินิชย์บัญชา (2551) จากข้ อมูล
ที่มีการจัดกลุ่มไว้ ให้ แล้ ว Discriminant Analysis จะสร้ าง
กฎเกณฑ์ ท่ีใช้ ในการแยกแยะกลุ่ ม ออกโดยใช้ เทคนิ ค ที่
เรี ย กว่ า Fisher’s Linear Discriminant Function Analysis
ทั้งนี้ ถ้ าสมมติว่าเรามีมาตรวัดที่แสดงด้ วยตัวแปรอิสระ
q ตั ว (X1 , X2 ,…….. Xq) Discriminant Analysis จะหา
Function ที่ เป็ น Linear Transformation ข อ ง X1, X2
,…….. Xq ที่อยู่ในรูป

Z = a1x1+a2x2+a3x3+…+aqxq
การวิเคราะห์ Discriminant Analysis
1. การทดสอบค่ า Wilk’s Lamda เพื่ อทดสอบว่ า
ตัวแปรอิสระใดมี ความสาคัญ ต่ อ Discriminant Function
และหากพบว่ า ตั ว แปรอิส ระเพี ย งตั ว เดี ย วมี นั ย ส าคั ญ
หมายความว่า โดยรวม Model ที่ได้ มนี ัยสาคัญ
2. การทดสอบ Box’s M test of Equality of Covariance
Matrices เพื่ อพิ จารณาว่ า Covariance เท่ ากันหรือไม่ แต่
หากพบว่า Log Determinants ของกลุ่มทั้ง 2 มีค่าใกล้ เคียง
กัน สามารถไม่พิจารณา Box’s M test ได้
3. Eigenvalues บ่ งบอกสั ด ส่ ว นความส าคั ญ ของ
Discriminant Functions
4. Canonical Correlation ใช้ วัดความเชื่อมโยงระหว่ าง
กลุ่มที่แสดงด้ วยตัวแปรตาม และ Discriminant Function
5. Model Wilks’ Lambda ใช้ ในการทดสอบ Discriminant
Function โดยรวม

Ho: กลุ่ มทั้ งสองกลุ่ ม ห รื อ มากกว่ ามี Mean
Discriminant Function Scores เท่ากัน
Ha : กลุ่ มทั้ งสองกลุ่ ม ห รื อ มากกว่ ามี Mean
Discriminant Function Scores ไม่เท่ากัน
6. Structure Matrix แสดงความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า ง
Discriminant Scores กั บ Predictor Variables โ ด ย ค่ า
Coefficients ที่มคี ่าสูงกว่า 0.3 ถือว่า มีความสาคัญ
7. Canonical Discriminant Function Coefficients ใช้
สร้ าง Prediction Equation ซึ่ งเป็ น Linear Combination
ของตัวแปรอิสระ
ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกลงทุ นใน
หลั ก ทรั พ ย์ ข องนั ก ลงทุ น สถาบั น โดยวิ ธี Discriminant
Analysis
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1. การทดสอบค่ า Wilk’s Lamda เพื่ อทดสอบความ
เท่ากันของค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละกลุ่ม เพื่อทดสอบว่ า
ตัวแปรอิสระใดมี ความสาคัญ ต่ อ Discriminant Function
จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย ของ Turnover, Amihud,
Quoted Spread, Price, Volatility, Size, P/E, Growth
Mcap, ROE, P/BV, ROA แ ล ะ Net Profit Margin มี
ความแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95% และค่ าเฉลี่ยของ Volume, SD Return และ

EPS มีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ
ความเชื่อมั่น 90% % แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
จ าแนกกลุ่ มหลั กทรั พ ย์ ท่ีก องทุ น รวมเลื อ กลงทุ น ได้ แ ก่
ปั จ จั ย ทางด้ านสภาพคล่ อ ง ได้ แก่ Turnover, Amihud,
Quoted Spread, Growth Mcap และ Size ปั จจัยด้ านราคา
ได้ แก่ Price, P/E และ P/BV ความสามารถในการทากาไร
ได้ แก่ ROE, ROA และ Net Profit Margin และความ
ผันผวน

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละกลุ่ม
Turnover
Zero Return
Amihud
Roll
Quoted_Spread
Price
Volume
Volatility
Size
SD_Return
PE
Dividend_Yield
Growth_Mcap
Growth
ROE
P/BV
ROA
EPS
Net_Profit_Margin
* มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
** มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90%

Wilks' Lambda
0.96
1.00
0.95
0.99
0.96
0.96
0.96
0.95
0.93
0.97
0.96
1.00
0.96
1.00
0.96
0.90
0.94
0.94
0.97

2. การทดสอบ Box’s M Test of Equality of Covariance
Matrices เพื่ อพิ จารณ าว่ า Covariance เท่ า กั น หรื อ ไม่
ผลการทดสอบความแปรปรวนร่ ว มของตั ว แปรอิ ส ระ
ทั้งสองกลุ่ม มีค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ความ
แปรปรวนร่ วมทั้งสองกลุ่ มแตกต่ างกันที่ระดับนั ยส าคัญ
95% ซึ่ งท าให้ ไม่ ผ่ าน เก ณ ฑ์ เบื้ องต้ น ขอ งการใช้
Discriminant แต่ หากพิ จารณาค่ า Log Determinants ของ
กลุ่มที่กองทุนไม่เลือกลงทุนมีค่า 37.38 และกลุ่มที่กองทุน

P-value
0.04*
0.94
0.03*
0.47
0.05*
0.05*
0.06**
0.02*
0.01*
0.09**
0.04*
0.94
0.04*
0.57
0.05*
0.00*
0.02*
0.07**
0.03*

เลือกลงทุนมีค่า 40.48 ซึ่งใกล้ เคียงกัน โดย ดนัย ปั ตตพงศ์
(2558) กล่ าวว่า หากพบว่า Log Determinants ของกลุ่ม
ทั้ง 2 มีค่าใกล้ เคียงกันสามารถไม่พิจารณา Box’s M Test
ได้
3. ผลการวิเคราะห์ ค่ าความสามารถในการแบ่ งกลุ่ ม
ตัวแปรตาม Eigenvalues, Canonical Correlation และ Model
Wilks’ Lambda
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ตารางที่ 3 ผลการวัดความสามารถในการจาแนกกลุ่มตัวแปรตาม
Function
Eigenvalue
1
0.76

จากตารางที่ 3 พบว่ า ค่ า Eigenvalue มีค่าเท่ ากับ
0.76 ซึ่งมีค่ามาก แสดงว่ า มีความแตกต่ างระหว่ างกลุ่ ม
มาก และสามารถจาแนกกลุ่มหลั กทรัพย์ ท่ีกองทุ นเลื อก
ลงทุ น หรื อ ไม่ ล งทุ น ได้ ดี ค่ า สหสั ม พั นธ์ ค าโนนิ ค อล
(Canonical Correlation) เป็ นสถิ ติ ซ่ึ ง สามารถใช้ ในการ
ตั ด สิ น ความส าคั ญ ของสมการจ าแนกเป็ นมาตรวั ด
ความสัมพั นธ์ของสมการกับกลุ่มของตัวแปร ซึ่ งระบุ การ
เป็ นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ ของตัวแปรตาม โดยชี้ให้ เห็นว่า
การเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ สมการที่ ห ามา

Canonical Correlation
0.66

Wilks' Lambda
0.00

ได้ มากน้ อยเพี ยงใด ดังนั้น ถ้ า ค่ าสหสัมพั นธ์คาโนนิคอล
มีค่า 0.66 ค่ อนข้ างสูง แสดงว่ า การเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรกับสมการจาแนก
ได้ ดี และจาก Model Wilks’ Lambda พบว่ า มีค่ าเท่ ากับ
0.00 ดั งนั้ น กลุ่ มทั้ งสองกลุ่ มมี Mean Discriminant
Function Scores ไม่เท่ากันที่ระดับนัยสาคัญ 95% แสดงว่า
สมการที่ได้ มคี วามเหมาะสม
4. ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรต่ อการ
ตัดสินใจลงทุน

ตารางที่ 4 Structure matrix & Canonical Discriminant Function Coefficients
Function
P/BV
0.38
Size
0.31
ROA
0.28
Volatility
-0.28
Amihud
-0.26
Net_Profit_Margin
0.26
Growth_Mcap
0.25
Turnover
-0.24
PE
0.24
Price
0.24
Quoted_Spread
-0.24
ROE
0.23
Volume
0.22
EPS
0.21
SD_Return
0.20
Roll
-0.09
Growth
0.07
Dividend_Yield
-0.01
Zero_Return
0.01

พิ จ ารณาจากตารางที่ 4 Structure Matrix พบว่ า
ตัวแปรอิสระทั้ง 19 ตัวแปร ที่เข้ าสู่สมการจาแนกกลุ่มนั้น
ดนัย ปั ตตพงศ์ (2558) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีค่า Coefficient
สูงกว่ า 0.3 ถื อ ว่ า มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ดั งนั้ น ตั ว แปร
มูลค่าทางบัญชี (P/BV) มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจลงทุน
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Canonical Discriminant Function Coefficients
0.184
0.127
0.001
-0.014
-0.070
0.012
0.173
-0.818
0.004
0.057
-5.556
0.018
-0.0002
0.147
-3.639
0.863
-0.061
-0.160
0.091

ให้ หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันมากที่สุด ส่วนตัวแปร
ที่เหลือมีอทิ ธิพลรองลงมา ได้ แก่ ขนาดของกิจการ (Size),
ความสามารถในการทากาไรจากสินทรั พย์ (ROA) และ
ความผันผวน (Volatility) ตามลาดับ โดยปั จจัยที่ส่ งผล
กระทบทางบวกกั บ การเลื อกลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ น้ั น ๆ
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จากตารางที่ 4 ผลการสร้ างสมการเพื่ อท านาย
ได้ แก่ มูลค่ าทางบัญชี (P/BV), ขนาดของกิจการ (Size)
และ ความสามารถในการทากาไรจากสินทรัพย์ (ROA) หลักทรัพย์ท่กี องทุนเลือกลงทุน ซึ่งเป็ น Linear Combination
และปั จจัยที่ส่ งผลกระทบทางบวกกับการเลื อกลงทุ น ใน ของตั วแป รอิ ส ระ สร้ างโดย Canonical Discriminant
Function Coefficients คือ
หลักทรัพย์น้นั ๆ ได้ แก่ ความผันผวน (Volatility)
Y = 1.543-0.82(Turnover)-0.07(Amihud)-5.56(Quoted-Spread)+0.05(Price)-0.02(Volatility)
+0.01(PE)+0.17(Growth Mcap)+0.02(ROE)+0.18(P/BV)+0.01(ROA)+0.01(Net Profit Margin)
โดยจากผลการทานายการตัดสินใจลงทุนในแต่ละ
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน พบว่า สมการการทานาย
มีความแม่นยา 78.10%
จากผลการวิจัย พบว่ า ปั จจัยด้ านต่ างๆ มีผลต่ อ
การเลื อ กหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการลงทุ น ของกองทุ น ซึ่ ง ให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่ านักลงทุนรายย่ อย ดังนั้น นั กลงทุ น
สามารถหาหลั กทรัพ ย์ ท่ีมีคุ ณ สมบั ติตามที่ก องทุ น เลื อ ก
ลงทุ น ได้ เพื่ อ ผลตอบแทนที่ ดี โดยกองทุ น รวมจะเลื อ ก
ลงทุนในหลักทรัพย์มสี ภาพคล่องสูง มีความสามารถในการ
ทากาไร โดยเป็ นหลักทรัพย์ท่มี ีราคาสูง และเป็ นหลักทรัพย์
ที่มคี วามผันผวนต่าเพื่อควบคุมความเสี่ยง
อภิปรายผลการศึกษา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาอิทธิพลของปั จจัย
ต่ างๆ ที่มีผลต่ อตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ของ
กองทุ น และสร้ างสมการเพื่ อท านายการลงทุ นใน
หลั ก ทรั พ ย์ ข องกองทุ น โดยศึ ก ษาจากหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกลุ่ม
SET100 ด้ วยวิธี Discriminant Analysis
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ของกองทุน ได้ แก่ ด้ าน P/BV,
SIZE, ROA และ Volatility ตามลาดับ
ด้ า น P/BV มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ใดๆ ของกองทุนมากที่สุดในทิศทางบวก คือ
หากค่ า P/BV มี ค่ า สู ง จะท าให้ มี แ นวโน้ มที่ นั ก ลงทุ น
สถาบั น จะลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ น้ั น ๆ ในทางทฤษฎี ค่ า
P/BV สามารถอธิบ ายได้ ด้ ว ย Equity/Number of Share
ซึ่งสะท้ อนมู ลค่ าทางบัญ ชีของหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ ว
หากค่า P/BV มีค่าต่า แสดงว่า เราสามารถซื้อหลักทรัพย์
ได้ ต่ า นั่ นหมายความว่ า นั กลงทุนสถาบันเลือกลงทุนใน

หลั กทรัพ ย์ท่ีมีมู ลค่ าทางตลาดสูง อัน เนื่ องมาจากปั จจั ย
อื่นๆ ร่วมด้ วย Azzopardi (2006) พบว่า เมื่อราคาหลักทรัพย์
ปรั บ ตั ว สู ง ค่ ามู ล ค่ า ตลาดมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นเป็ นผลมาจาก
แนวโน้ มบริษั ทที่ดีข้ ึน เช่ น ผลการดาเนิ นงานในเชิงบวก
ความน่ าเชื่ อถื อ ของบริ ษั ท และการลงทุ น ที่ เพิ่ มขึ้ น
จึ ง ท าให้ อั ต ราส่ ว น P/BV จะเพิ่ มขึ้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า
บริ ษั ท มี มู ล ค่ าที่สูงกว่ ามู ลค่ าทางบั ญ ชี ตรงกัน ข้ ามหาก
อัตราส่วน P/BV ลดลง จะมีความหมายว่า เป็ นการตีราคา
ที่ต่าเกินไปของมูลค่าทางบัญชี ซึ่งเกิดจากราคาหลักทรัพย์
ต่าลงหรือมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น หรือทั้ง 2 ร่วมกันเป็ นผล
ให้ นักลงทุนจะต้ องระมัดระวังในการลงทุนหรือการลงทุน
อย่ างต่ อเนื่ องในบริษัทนั้นๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ Fama and
French (1996); Chen and Bakshi (1996) ซึ่งอธิบายว่า มูลค่า
ทางบัญชี มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทน
ด้ า น SIZE มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจลงทุ นใน
หลักทรัพย์ใดๆ ของกองทุนในทิศทางบวก คือ หาก Size
ของหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่ จะทาให้ มีแนวโน้ มที่นักลงทุน
สถาบันจะลงทุ นในหลักทรัพ ย์น้ั นๆ Gebhardt, Lee, and
Swaminathan (2001) ศึ ก ษาว่ า ส าหรั บ หลั ก ทรั พ ย์ ท่ี มี
ขนาดใหญ่ นักลงทุนสามารถรับรู้และเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสาร
ได้ ง่ าย ท าให้ มี ค วามรู้ และความเข้ าใจในบริ ษั ทมากขึ้ น
ซึ่ งส่ งผลให้ สามารถคาดการณ์ ค วามเสี่ยงจากการลงทุ น
และผลตอบแทนที่สามารถชดเชยความเสี่ยงได้ ดีข้ นึ Fama
and French (1992) พบว่ า ขนาดกิจการมีความสัมพั นธ์
ทางลบกับอัตราผลตอบแทน เนื่ องจากขนาดของบริษั ท
สามารถช่วยความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้ กับนั กลงทุ นได้ Merhebi, Pattenden, Swan and Zhou
(2006) ศึกษาการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารกับผลการ
ด าเนิ น งานและขนาดกิจ การ พบว่ า ขนาดของกิจการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ หมายความว่ า หากบริษัทมีขนาดใหญ่ ผลตอบแทน
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ก็จะสูง ซึ่งสอดคล้ องกับ Jones and Takao (1996) ศึกษา
ความแน่นอนของผลตอบแทนในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจในประเทศบัลแกเรีย พบว่า การจ่ายผลตอบแทน
ไม่ ได้ เปลี่ยนแปลงตามความสามารถในการท ากาไร แต่
ขึ้ นอยู่ กั บ ขนาดของกิ จ การ และสอดคล้ องกั บ Chan,
Jegadeesh, and Wermers (2000) พบว่า กองทุนคัดเลือก
หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราการเติบโตสูง และกิจการขนาดใหญ่
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทน
ด้ า น ROA มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจลงทุ นใน
หลั กทรัพ ย์ ใดๆ ของกองทุ น ในทิศทางบวก คือ หากค่ า
ROA มีค่าสูงจะทาให้ มแี นวโน้ มที่นักลงทุนสถาบันจะลงทุน
ในหลักทรัพย์น้ันๆ นั้น คือ กองทุนคานึงถึงความสามารถ
ในการทากาไรจากสินทรัพย์ของบริษัท และความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี ใ ห้ เกิ ด ก าไรสู ง สุ ด
ซึ่งสอดคล้ องกับ อธิกา แรมวิโรจน์ (2548) กล่าวว่า อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท้งั หมด สามารถอธิบายได้ ด้วย
Net Income/Total Assets ถื อ เป็ น อั ต ราส่ วน ที่ ใช้ วั ด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร ซึ่งคือ การ
วัดการใช้ ประโยชน์ จากสิน ทรัพ ย์ ท่ีมีอยู่ ว่าสามารถใช้ ได้
เพียงใด
ด้ า น Volatility อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ของกองทุ น ในทิ ศ ทางลบ หากค่ า
Volatility มี ค่ าสูงจะท าให้ มี แ นวโน้ ม ที่ นั ก ลงทุ น สถาบั น
ไม่ ลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ น้ั น ๆ อัญ ญา ขัน ธวิ ทย์ (2547)
กล่ าวว่ า ถ้ าการลงทุ น ใดมี ค วามผั น ผวนของราคา หรื อ
ผลตอบแทนต่ าการลงทุ น นั้ น ย่ อ มมี ค วามเสี่ย งต่ า การ
ประยุกต์ใช้ ความผันผวนในการประเมินความเสี่ยงที่เป็ นที่
รู้จัก คือ มูลค่าความเสี่ยง (VaR) ซึ่งถูกใช้ อย่างแพร่หลาย
ในการจัดการกับความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจะจากัดความ
เสี่ยงในการลงทุนด้ วยการคัดเลือกหุ้นที่มีความผันผวนของ
ราคาต่า
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุน และสร้ าง
สมการเพื่อทานายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ศึกษาจากหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
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ประเทศไทย ในกลุ่ ม SET100 ด้ วยวิ ธี Discriminant
Analysis พบว่ า ปั จจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกหุ้ นที่มีความ
แตกต่ างกัน ทางสถิ ติในเชิ งบวก ได้ แก่ มู ลค่ าทางบั ญ ชี ,
ขนาดของบริษัท และการทากาไรจากสินทรัพย์ และปั จจัย
ที่มีอทิ ธิพลต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ทางลบ ได้ แก่ ความ
ผันผวนของราคา ซึ่งอธิบายได้ ว่า กองทุนคัดเลือกหุ้ นที่มี
มู ลค่ าทางบั ญ ชี สูงอัน เนื่ องมาจากผลการด าเนิ นงาน ซึ่ ง
สามารถอธิ บ ายได้ จากค่ า การท าก าไรจากสิ น ทรั พ ย์
เนื่ องจากเป็ นการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ฝ่ ายบริ ห าร เพื่ อให้ ได้ ก าไรสู ง สุ ด ความเชื่ อมั่ น และ
น่าเชื่อถือในบริษัทหลักทรัพย์สามารถอธิบายได้ จากขนาด
ของบริษั ท เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ จะมีการจัดการที่ดี
มีความสามารถในการบริหาร นอกจากนี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมยั งพบว่ า อัตราผลตอบแทนแปรผั น ตรงกับ
ขนาดของบริษัท และกองทุนจะควบคุมความเสี่ยงด้ วยการ
เลือกหลักทรัพย์ท่มี ีความผันผวนต่า และจากผลการทานาย
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในแต่ ล ะหลั ก ทรั พ ย์ ข องนั ก ลงทุ น
สถาบัน พบว่ า สมการการทานายมีความแม่ นยา 78.1%
ข้ อเสนอแนะจากงานวิ จั ยกล่ าวถึ งเฉพาะปั จ จั ยพื้ นฐาน
เฉพาะตัวของหลักทรัพย์น้ันๆ ไม่ ได้ รวมถึงปั จจัย ตัวชี้วัด
ทางเศรษฐกิจมหภาคให้ ผลการวิจัยละเอียดมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ
อาจารย์ท่ปี รึกษาที่ให้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา ตรวจทาน
และติดตามความก้ าวหน้ าในการดาเนินการวิจัย อันเป็ น
ประโยชน์ อย่ างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ต่างๆ ในการทาวิจัยนี้ตลอดมา
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