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ความหมายขององคประกอบยอยในตลาด 

องคประกอบยอยในตลาด (Market Microstructure) หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
ตางๆในตลาดทุนที่เปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ โดยในบทความนี้จะขอเรียก 
องคประกอบยอยในตลาดทุน ในบางครั้งในช่ือยอวา MM แทนคําวา Market microstructure เพื่อใหกระชับ 
องคประกอบในตลาดทุน ไดแก นักลงทุนประเภทตางๆ โบรกเกอรหรือตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
ตราสาร และผูกํากับดูแลกฎ กติกาการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสาร องคประกอบที่กลาวมาขางตนเปน
องคประกอบที่มีชีวิตคือบุคคล แต MM ก็ยังครอบคลุมถึงองคประกอบยอยที่ไมมีชีวิต เชน ระเบียบ กฎเกณฑ
การลงทุน แมกระทั่งลักษณะของคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสาร จะเห็นไดวา MM มีขอบเขตในการศึกษาที่
กวางขวางครอบคลุมทั้งพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งแวดลอมในตลาดทุนที่จะมีผลตอราคาและผลตอบแทนของ
หลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อขายในตลาดทุนนั้น 

แนวคิดของ MM เกิดจากสมมติฐานที่วากลไกตางๆรวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกฝายในตลาดลวนมีผลตอ
การต้ังราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพยหรือตราสาร ขอสมมติที่วาตลาดไมมีตนทุนในการซื้อขายและมีความ
กลมกลืนเปนเนื้อเดียวหรือนักลงทุนมีความเหมือนกันหมดตามสมการการเงินดั้งเดิมจะถูกยกเลิกในการศึกษา
MM 
 
วัตถุประสงคของบทความ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคใหผูอานมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับขอบเขตในการศึกษาในสาขา MM 
ประโยชนของการเขาใจ MM จะทําใหนักลงทุนเขาใจกลไกการทํางานของตลาดทุน รูจักประเภทของนักลงทุน
ตางๆและเหตุจูงใจที่นักลงทุนเหลานั้นใชในการดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสาร ความเขาใจนี้จะทําให
นักลงทุนสามารถวางกลยุทธการลงทุนที่ถูกตอง นอกจากนั้น การเขาใจ MM จะทําใหผูกํากับดูแลกฎ กติกาการ
ซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารสามารถออกแบบระเบียบและรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะสมในตลาดทุนเพื่อ
สงเสริมใหการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีสภาพคลองสูงและโปรงใสเปนธรรม บทความนี้ยังมุงหวังให
วงการวิชาการทางการเงินในบานเราหันมาสนใจและทํางานวิจัยในหมวด MM มากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีตางๆ
ขางตน โดยเฉพาะความฝนที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการเงินจะขยับคืบหนาไปอีกขั้น 
 
ประเภทขององคประกอบยอยในตลาด 

การศึกษาองคประกอบยอยในตลาดทุน (Market microstructure or MM) เริ่มตนกอกําเนิดจาก
การศึกษาความตองการแฝง (Latent or hidden demand) ของนักลงทุนในตลาดทุนซึ่งสะทอนออกมาในรูป
ราคาและปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย หลักทรัพยในที่นี้ครอบคลุมทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสาร
อนุพันธ จากการขยายผลการศึกษาในสาขาวิชา MM รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกการเงิน 
กฎระเบียบการซื้อ-ขาย และภาวะโลกาภิวัตน ทําใหผูประยุกตใช MM ครอบคลุมทั้งนักลงทุน บุคลากรในวงการ



วิชาการ ตลอดจนผูดูแลกฏระเบียบในการซื้อ-ขายหลักทรัพยตางๆ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณีของประเทศไทย 

เราอาจกลาวไดวาการศึกษาองคประกอบยอยในตลาด (MM) เปนสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตรการเงิน
ที่ศึกษาการซื้อ-ขายหลักทรัพยหรือตราสารประเภทตางๆผานองคประกอบยอยในตลาดนั้น แมวาการศึกษาใน
สาขานี้จะเริ่มตนมานานหลายสิบปแลว แต Market Microstructure เพิ่งไดรับการศึกษาอยางกวางขวางเปน
อยางมากหลังจากเดือนตุลาคม ใน ป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ซึ่งไดเกิดเหตุการณราคาหลักทรัพยลดลงอยาง
รุนแรงในตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แมจะไมมีการแยกประเภทสาขายอยในองคประกอบยอยในตลาดทุนไวอยางชัดเจน แตเราอาจพอแบง 
ประเภทของ MM  ออกเปนกลุมตางๆได ดังนี้  

1) การเกิดขึ้นของราคาหลักทรัพยและราคาที่ถูกกําหนดขึ้นของแตละหลักทรัพย (Price formation and 

price discovery)  
2) โครงสรางของตลาดและการออกแบบตลาด (Market structure and design issues)  
3) ขอมูลขาวสารในการซื้อ-ขายหรือความโปรงใสของตลาด (Information or market transparency)   
4) สภาพคลองและความผันผวนในการซื้อ-ขายหลักทรัพย (Liquidity and Volatility)  
5) เหตุผลที่ทําใหเกิดการซื้อ-ขายหลักทรัพย (Why do people trade?)  
6) ตนทุนในการซื้อ-ขายหลักทรัพย (Transaction costs)  
7) การประยุกตใช MM กับสาขาอื่นๆ ในงานดานการเงิน (Applications to other areas in finance) 

 
1) การเกิดขึ้นของราคาหลักทรัพยและราคาท่ีถูกกําหนดขึ้นของแตละหลักทรัพย (Price formation and 

price discovery)  
 เนื่องจาก Market Microstructure กอกําเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีตลาดขนาดใหญที่
กอต้ังมานาน เชน New York Stock Exchange (NYSE) และ Chicago Board of Trade ตลาดเหลานี้
เปนตลาดที่ใชดีลเลอร (Dealers or Specialists) เปนผูจับคูคําสั่งซื้อ-ขาย ในขณะที่การซื้อ-ขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไมมีดีลเลอรในการทําหนาที่ดังกลาว ตลท.ใชระบบจับคูคําสั่งซื้อ-ขาย
อัตโนมัติดวยคอมพิวเตอร (Order-driven markets) โดยราคาซื้อ-ขายที่ดีที่สุดจะถูกจับคูซื้อ-ขายกอน หาก
ราคาเทากันจะใหสิทธิ์ผูสงคําสั่งซื้อหรือขายกอนในการจับคูคําสั่งซื้อ-ขาย (Price and time priority) 

การที่ดีลเลอรเปนผูจับคูคําสั่งซื้อและขายหลักทรัพยทําใหดีลเลอรจําเปนตองมีสต็อคหลักทรัพยที่ซื้อ-
ขายนั้นอยูในมือใหมากพอตอความตองการซื้อ-ขายของนักลงทุน ดีลเลอรมีรายไดจากสวนตางระหวางราคาเสนอ
ซื้อและเสนอขาย (bid-ask spreads) วิชา Market Microstructure จึงเริ่มตนจากการพยายามอธิบายการตั้ง
ราคาและสวนตางระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (bid-ask spreads) ของดีลเลอรดวยปริมาณหลักทรัพย
ในสต็อคของดีลเลอร จึงถูกเรียกวาทฤษฎีจํานวนสต็อคหลักทรัพยในมือของดีลเลอร (Inventory models) 
แบบจําลองในการอธิบายการตั้งราคาและสวนตางระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (bid-ask spreads) ของ
ดีลเลอรถูกพัฒนาตอโดยการใชทฤษฎีอื่นที่มีสมมติฐานวานักลงทุนมีหลายกลุมโดยแตละกลุมมีขอมูลภายในของ
หลักทรัพยที่ไมเทากัน (Asymmetric information) รวมทั้งทฤษฏีเกมในการซื้อ-ขายระหวางนักลงทุนกลุม
ตางๆ (Game theory) 
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2) โครงสรางของตลาดและการออกแบบตลาด (Market structure and design issues)  
 โครงสรางตลาดและการออกแบบตลาด หมายถึงการออกแบบรูปแบบวิธีการดําเนินการของตลาดใน
เรื่องของการออกกฎระเบียบการดูแลการซื้อ-ขายหลักทรัพย การศึกษาในหมวดนี้พบวาโครงสรางของตลาด 
(Market structure) กระทบโดยตรงตอความเร็วและคุณภาพของการเกิดขึ้นของราคาหลักทรัพยและราคาที่ถูก
กําหนดขึ้นของแตละหลักทรัพย ตลอดจนสภาพคลองและตนทุนในการซื้อ-ขายหลักทรัพย 
 รูปแบบวิธีการดําเนินการของตลาดครอบคลุมถึงระดับของความตอเนื่องในการซื้อ-ขาย (Degree of 

continuity), การมีอยูของดีลเลอร (Dealer presence), ราคาที่ถูกกําหนดขึ้นของแตละหลักทรัพย (Price 

discovery), ระดับความอัตโนมัติของการซื้อ-ขาย (Automation), ลักษณะของคําสั่งซื้อ-ขาย (Order form),  
กติกาในการซื้อ-ขาย (Protocols), ระดับการเปดเผยขอมูลกอนและหลังการซื้อ-ขาย (Pre-trade and post-

trade transparency), การกระจายขอมูลในตลาด (Information dissemination), การปกปดช่ือของนัก
ลงทุนที่สงคําสั่งซื้อ-ขาย (Anonymity) และการซื้อ-ขายหลังตลาดปดทําการ (Off-market trading) 
 
 
การพัฒนาแบบจําลองสําหรับตลาดที่มีการซื้อ-ขายหลักทรัพยดวยระบบอัติโนมัติ (Automated auctions) ท้ัง

แบบมีและไมมีดีลเลอร (Dealers or specialists) ในการชวยจับคูหลักทรัพยท่ีซื้อขาย 
 ปจจุบันตลาดหลักทรัพยทั่วโลก เชน ยุโรป เอเชีย รวมทั้งสหรัฐอเมริกาใชคอมพิวเตอรในการควบคุม
การซื้อ-ขายหลักทรัพยแบบตอเนื่อง (Continuous markets) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็เปนหนึ่งใน
ตลาดที่ใชระบบการซื้อ-ขายแบบนี้โดยใชคอมพิวเตอรควบคุมการซื้อ-ขายหลักทรัพย อยางไรก็ดี ในตลาดที่ซื้อ-
ขายหลักทรัพยแบบตอเนื่องอาจมีดีลเลอรคอยชวยจับคูการซื้อ-ขาย (Quoted-driven dealer markets) หรือใช
เฉพาะตัวคําสั่งซื้อขายเองเปนตัวผลักดันภาวการณซื้อขาย (Order-driven markets) โดยมีคอมพิวเตอรเปน
เพียงผูชวยในการจับคูคําสั่งซื้อ-ขาย ในกรณีหลัง คําสั่งซื้อ-ขายจะเขาไปรออยูในสมุดทะเบียนรอการซื้อ-ขาย 
(Limit-order books) ซึ่งสรางขึ้นโดยคอมพิวเตอร  นักลงทุนจะสงคําสั่งซื้อหรือขายที่ระบุราคาและจํานวนที่
ตองการซื้อ-ขายหลักทรัพยนั้น (Limit orders) และคําสั่งซื้อหรือขายจะถูกนําเขาไปเรียงเก็บไวในสมุดทะเบียน
รอการซื้อ-ขาย หลังจากนั้น คําสั่งซื้อหรือขายที่รอในสมุดทะเบียนรอการซื้อ-ขายจะถูกจับคูดวยราคาที่ระบุใน
คําสั่งหรือราคาที่ดีกวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนหนึ่งในตลาดที่ใชระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย
แบบตอเนื่องโดยใชการจับคูคําสั่งซื้อ-ขายดวยคอมพิวเตอรจากสมุดทะเบียนรอการซื้อ-ขายหลักทรัพย 
(Automated limit-order-book markets) 
 ดวยความแตกตางขององคประกอบในตลาดระหวางตลาดที่มีดีลเลอรเปนตัวกลางในการจับคูคําสั่งซื้อ-
ขายหลักทรัพยใหผูซื้อและผูขายหลักทรัพย (Quoted-driven dealer markets) เชน New York Stock 

Exchange (NYSE) และตลาดที่ใชตัวคําสั่งซื้อขายเองเปนตัวผลักดันภาวการณซื้อขาย (Order-driven 

markets) ในตลาดประเภทหลังนี้ นักลงทุนหรือผูซื้อและผูขายหลักทรัพยจะซื้อ-ขายกันเอง โดยตลาดจะเปน
ผูสรางกฎเกณฑการจับคูคําสั่งซื้อ-ขาย เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหการสรางแบบจําลองของ
ตลาดในสาขาวิชา market microstructure มีความแตกตางกันดวยองคประกอบยอยภายในที่ไมเหมือนกัน 

แบบจําลองสําหรับตลาดที่มีดีลเลอรเปนตัวกลางในการจับคูคําสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพยใหผูซื้อและผูขาย
หลักทรัพย (Quoted-driven dealer markets) ไดแก ทฤษฎีจํานวนสต็อคหลักทรัพยในมือของดีลเลอร 
(Inventory models) ทฤษฎีความไมเทาเทียมของขอมูลภายในของหลักทรัพยที่ซื้อ-ขาย (Asymmetric 

information) รวมทั้งทฤษฏีเกมในการซื้อ-ขายระหวางนักลงทุนกลุมตางๆ (Game theory) 
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 แบบจําลองสําหรับตลาดที่ใชคําสั่งซื้อ-ขายเปนตัวขับ (Order-driven markets) โดยนักลงทุนหรือผู
ซื้อและผูขายหลักทรัพยซื้อ-ขายกันเองโดยตรง ตลาดทําหนาที่เปนเพียงผูดูแลกฎเกณฑ แบงเปนสองกลุมใหญคือ 
แบบจําลองที่พยายามอธิบายโดยใชความนาจะเปนที่คําสั่ง Limit order จะถูกจับคู (First passage time 

(FPT) models) ความนาจะเปนที่คําสั่ง Limit order จะถูกจับคูนี้ขึ้นกับขอสมมติทางคณิตศาสตรของการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยนั้น ขอสมมติหนึ่งที่ไดรับความนิยมคือการสมมติวาราคาหลักทรัพยมีการ
เคลื่อนไหวแบบเดินสุม (Random walk) แบบจําลอง FPT มีความงายในการประยุกตใชแตมีปญหาสําคัญคือ
ผลการทํานายไมคอยสอดคลองกับภาวะการซื้อ-ขายจริง 
 แบบจําลองที่สองที่ไดรับความนิยมมากกวาในการศึกษาตลาดที่ใชคําสั่งซื้อ-ขายเปนตัวขับ (Order-

driven markets) คือแบบจําลองที่ใชสมการทางเศรษฐมิติ (Econometric models) ซึ่งสามารถนําตัวแปรที่ใช
อธิบายภาวการณซื้อ-ขายเขามาใชไดมากกวาและมีความยืดหยุนของแบบจําลองดีกวา อยางไรก็ดี แบบจําลอง
ประเภทนี้ก็มีขอจํากัดที่ไมครอบคลุมคําสั่งยกเลิกการซื้อ-ขาย (Cancelled orders) ที่มีผลกระทบตอความนาจะ
เปนที่คําสั่ง Limit order จะถูกจับคู 
 
3) ขอมูลขาวสารในการซื้อ-ขายหรือความโปรงใสของตลาด (Information or market transparency)   
 ความสนใจของ Market Microstructure ในประเด็นขอมูลขาวสารในการซื้อ-ขายคือความโปรงใส
หรือระดับการเปดเผยขอมูลของการซื้อ-ขายหลักทรัพยในตลาด ความโปรงใสของขอมูลในการซื้อ-ขาย
หลักทรัพยในตลาด หมายถึงความสามารถที่ผูเกี่ยวของในตลาดนั้นจะสามารถสังเกตเห็นขอมูลที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับการซื้อ-ขายหลักทรัพยนั้นๆ ขอมูลที่สําคัญในที่นี้คือขอมูลที่เกี่ยวกับราคาซื้อ-ขาย, รายละเอียดคําสั่ง
เสนอซื้อ-ขาย, ปริมาณการซื้อ-ขาย, ที่มาของคําสั่งเสนอซื้อ-ขาย หรือ ใครเปนผูสงคําสั่งเสนอซื้อ-ขายนั้นๆ ทั้งนี้ 
ความโปรงใส อาจหมายถึงความโปรงใสทั้งกอนหรือหลังจากการเกิดการซื้อ-ขายแลวก็ได 
 
4) สภาพคลองและความผันผวนในการซื้อ-ขายหลักทรัพย (Liquidity and Volatility)  
 สภาพคลองในการซื้อ-ขายหมายถึงความสามารถในการซื้อ-ขายปริมาณหลักทรัพยจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็วและมีตนทุนตํ่า ความสนใจตอสภาพคลองในการซื้อ-ขายครอบคลุมถึงการศึกษาวาใครเปนผูตองการใช
สภาพคลองและใครเปนผูเสนอสภาพคลองใหแกตลาด ในขณะที่การศึกษาความผันผวนในการซื้อ-ขายจะมุงเนน
การเขาใจการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไมไดคาดการณไว การเปลี่ยนแปลงของราคาจะเกิดจากขอมูลขาวสารของ
หลักทรัพยและการตอบสนองของนักลงทุนที่ตองการสภาพคลองในการซื้อ-ขาย ความผันผวนของราคา
หลักทรัพยที่มากเกินไปสะทอนถึงความไมสมบูรณของตลาด โดยปกติ สภาพคลองของหลักทรัพยและความผัน
ผวนของราคาหลักทรัพยจะมีความสัมพันธกันแมวาจะไมใชความสัมพันธกันโดยตรง 
 
5) เหตุผลท่ีทําใหเกิดการซื้อ-ขายหลักทรัพย (Why do people trade?)  
 Market Microstructure พยายามอธิบายมูลเหตุจูงใจที่นักลงทุนแตละกลุมทําการซื้อ-ขายหลักทรัพย
หรือตราสาร การเขาใจนักลงทุนแตละประเภทและเหตุผลที่นักลงทุนใชตัดสินใจในการซื้อ-ขายหลักทรัพยหรือ
ตราสารจะชวยในการกําหนดกลยุทธการลงทุนที่ดีขึ้น รวมทั้งชวยผูกํากับดูแลตลาด เชน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการออกกฎระเบียบใหการซื้อ-ขาย
หลักทรัพยในตลาดใหเปนไปดวยความโปรงใส 
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 นักลงทุนกลุมตางๆมีจุดมุงหมายในการซื้อ-ขายหลักทรัพยที่ไมเหมือนกัน เชน นักลงทุนที่มุงหวังการ
ทํากําไรในการซื้อ-ขาย (Profit-motivated traders) นักเก็งกําไร (Speculators) จะถูกนับรวมในกลุมนี้ แมจะ
ดูเหมือนวานักลงทุนในหลักทรัพยสวนใหญซึ่งเปนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะถูกจัดเขากลุม
นักเก็งกําไร แมกระนั้น ตลาดซื้อ-ขายตราสารอื่น เชน ตราสารอนุพันธ ก็ยังมีนักลงทุนที่ซื้อ-ขายตราสารอนุพันธ
ดวยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการหวังผลกําไร (Utilitarian traders) เชน การคุมครองความเสี่ยง (Hedgers) 
โดยการซื้อตราสารประเภทตราสารลวงหนา (Futures) นอกจากนั้น นักลงทุนอาจถูกแบงเปนสองประเภทคือ
นักลงทุนที่ลวงรูหรือสามารถวิเคราะหราคาที่แทจริงของหลักทรัพยหรือตราสาร (Informed traders) และนัก
ลงทุนที่ไมมีขอมูลราคาที่แทจริงของหลักทรัพยหรือตราสาร  (Uninformed traders) ดังนั้น การเขาใจประเภท
และเหตุผลการซื้อ-ขายของนักลงทุนแตละกลุมจึงชวยในการวางกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมและรวมทั้งชวยการ
กํากับดูแลการซื้อ-ขายใหเปนธรรม 
 
6) ตนทุนในการซื้อ-ขายหลักทรัพย (Transaction costs)  
 เนื่องจากตลาดอุดมคติที่ไมมีตนทุนในการซื้อ-ขายตามขอสมมติในบางแบบจําลองทางการเงินไมมีอยู
จริง งานวิจัยจํานวนมากในสาขา Market microstructure ไดศึกษาและวัดสวนประกอบของตนทุนในการซื้อ-
ขายตราสาร นักลงทุนที่ชาญฉลาดจะตองบริหารตนทุนในการซื้อ-ขายอยางมีประสิทธิภาพเพราะตนทุนในการ
ซื้อ-ขายกระทบตอผลการดําเนินงานของการลงทุนโดยตรง ความแตกตางระหวางราคาเสนอขายและเสนอซื้อ 
(Bid-ask spreads) เปนตัวอยางหนึ่งของตนทุนในการซื้อ-ขายสําหรับนักลงทุนที่ไมตองการรอซื้อหรือขายใน
ราคาที่ตนเองคาดหวังแตแรก 
 สวนประกอบของตนทุนในการซื้อ-ขายประเภทความแตกตางระหวางราคาเสนอขายและเสนอซื้อ 
(Bid-ask spreads) มีหลายประการ เชน สวนประกอบที่เปนคาใชจายในการดําเนินการ (The transaction 

cost component) ความเสี่ยงที่ตองรับในการซื้อ-ขายกับนักลงทุนที่มีขอมูลเหนือกวา (The adverse 

selection spread component) นอกจากนั้น ความผันผวนของราคาซื้อ-ขาย (Volatility) ก็จัดเปน
สวนประกอบหนึ่งที่สําคัญของตนทุนในการซื้อ-ขาย วิชา MM ไดประสบความสําเร็จดวยดีในการวัดและทํานาย
ตนทุนในการซื้อ-ขายโดยใชสมการเศรษฐมิติ (Econometric models) โดยเฉพาะสําหรับตลาดที่ใชคําสั่งซื้อ-
ขายเปนตัวขับ (Order-driven markets) เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
7) การประยุกตใช MM กับสาขาอื่นๆ ในงานดานการเงิน (Applications to other areas in finance) 
 เพราะวา Market Microstructure เกี่ยวพันกับมูลคาของตราสาร (Asset values) สภาพคลอง 
(Liquidity) ตนทุนในการซื้อ-ขาย (Trading costs) และประสิทธิภาพของกลไกราคา (Price efficiency) 
ดังนั้น market microstructure จึงถูกนําไปประยุกตใชกับสาขาอื่นๆทางการเงิน ไดแก การประเมินราคาของ
สินทรัพย (Asset pricing), การเงินธุรกิจ (Corporate finance) และการเงินระหวางประเทศ (International 
finance) 
 ก) การประเมินราคาของสินทรัพย (Asset pricing) สนใจการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพยดวยตัวแปรตางๆรวมทั้งความเสี่ยงที่หลักทรัพยนั้นจะไมสามารถคืนเงินลงทุนแก
เจาของ (Default risk) งานวิจัยฉบับหนึ่งใน market microstructure แสดงใหเห็นวาอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังจะลดลงถาสินทรัพยนั้นมีสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น การศึกษานี้ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของสภาพคลอง ที่
ผูจัดการการลงทุนตองคํานึงในการสรางพอรตการลงทุน 
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 ข) การเงินธุรกิจ (Corporate finance) แสดงความเกี่ยวพันระหวางธุรกิจกับตลาดการเงินที่ธุรกิจ
จะตองเขาไปใชในการระดมทุน เชน ตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้  Market Microstructure ถูก
นํามาประยุกตในการอธิบายอัตราผลตอบแทนในการนําหลักทรัพยใหมเขาซื้อ-ขายในตลาดรองวันแรก (Post-

IPO market) นักการเงินไดเขาใจบทบาทขององคประกอบยอยในตลาดทุน เชน อิทธิพลผูรับประกันการจัด
จําหนายหุนสามัญ (Underwriters) ของหุนบริษัทขนาดเล็กที่มีผลตอสภาพคลองและราคาของหลักทรัพยนั้น 
อีกตัวอยางหนึ่งที่นาสนใจของการประยุกตใช MM คือการลดพารของหุนสามัญ (Stock splits) 

ในมุมมองเดิมของการเงินธุรกิจ การลดพารของหุนสามัญเปนการสงสัญญาณ (Signaling) สูนักลงทุน 
แตในมุมมองของ Market Microstructure นั้น ดังนั้นการลดพารของหุนสามัญจึงอาจถือเปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งขององคกรในการใชปรับราคาหุนใหสอดคลอง กับระดับชวงราคาขั้นตํ่าของการขึ้น-ลงของราคาหลักทรัพย 
(Tick sizes) เพื่อเปนการจัดการตนทุนการซื้อ-ขายและสภาพคลองของหลักทรัพยบริษัทนั้น 
 ค) การเงินระหวางประเทศ (International finance) เกี่ยวพันกับ Market Microstructure ใน
หลายบริบท เชน การศึกษาองคประกอบยอยในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (The microstructure of foreign 

exchange markets) การแขงขันของคําสั่งซื้อ-ขายขามพรมแดน (Cross-border competition for order 

flow) โอกาสการทํากําไรในความแตกตางของราคาหุนเดียวกันในสองตลาดหรือมากกวา (Arbitrage in 

cross-listed securities) การแบงแยกของตลาดทุน (Capital market segmentation) และการสงผานความ
ผันผวนระหวางประเทศ (International transmission of volatility) 
 
บทสรุป 
 แมการศึกษาองคประกอบยอยในตลาด (Market Microstructure) จะเริ่มตนกอกําเนิดจากการศึกษา
ความตองการแฝงของนักลงทุนซึ่งสะทอนออกมาในรูปราคาและปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย แตสาขายอยของ
การเงินแขนงนี้ก็ไดขยายการศึกษาออกไปครอบคลุมถึง การเกิดขึ้นของราคาหลักทรัพยและราคาที่ถูกกําหนดขึ้น
ของแตละหลักทรัพย, โครงสรางตลาดและการออกแบบตลาด, ขอมูลขาวสารในการซื้อ-ขายหรือความโปรงใส
ของตลาด, สภาพคลองและความผันผวนในการซื้อ-ขาย, เหตุผลที่เกิดการซื้อ-ขาย, ตนทุนในการซื้อ-ขาย 
ตลอดจนการประยุกตใช Market Microstructure กับสาขาอื่นๆ ทางดานการเงิน อาทิเชน การประเมินราคา
ของสินทรัพย การเงินธุรกิจ และการเงินระหวางประเทศ  ดังนั้น การกระตุนใหมีความตื่นตัวในการทําวิจัยใน
สาขาวิชานี้จะเปนการชวยพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของตลาดทุนของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถานการณปจจุบันที่ตองแขงขันในยุคโลกาภิวัฒน เพื่อใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถเปนแหลง
ออมเงินของประชาชนและแหลงระดมทุนของหนวยธุรกิจที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง 
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