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 การวจิยัครังมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาผลกระทบการลงทุนจากนกัลงทุนชาวต่างประเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ อตัราแลกเปลียนเงินบาท
ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร อตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัที
ผา่นมา ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
การหาความสัมพนัธ์ใชว้ธีิการประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Squares) 
 ผลการวจิยัแสดงวา่ ตวัแปรอิสระ ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาว
ต่างประเทศ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผ่านมา  ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของ
วนัทีผา่นมา ส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ยกเวน้อตัรา
แลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูรและส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ ทีไม่
ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การอ่อนค่าของอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1 บาทจะทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิมขึน 1.7341 จุด 
ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศเพิมขึน 1 พนัลา้นบาท จะทาํให้
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิมขึน 1.37x10-10  จุด ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ 
ราคาปิดของวนัทีผ่านมาเพิมขึน 1 จุด จะทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิมขึน 
0.0190 จุด และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัทีผา่นมาเพิมขึน 1 จุด 
จะทาํใหด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิมขึน 0.0126 จุด 
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 This research aims to study the effect of Foreign Investors on the Stock Exchange of 

Thailand. There are factors which impacts on the variation of SET Index such as the amount of 

foreign investment, Thai Baht exchange rates per U.S. dollar and Euro, Exchange rate return, the 

previous closing quote of Dow Jones Industrial Average Index, and the difference between 

domestic and foreign interest rate. The collection is using secondary data on the model of Time 

series in the form of the Regression Equation. In addition, finding relationship between variables 

is applied by the least quadratic method.  

 There are independent variables on the amount of foreign investment, Thai Baht 

exchange rates per U.S. dollar, Exchange rate return and the previous closing quote of Dow Jones 

Industrial Average Index benefit for the statistic except the antecedent. However, Thai Baht 

exchange rates per Euro and the difference between domestic and foreign interest rate do not have 

an exact significance. Moreover, it is found that the increase of 1 Thai Baht exchange rates per 

U.S. dollar will cause the Index of Stock Exchange of Thailand escalate to1.7341 point.  And if 

the Total of foreign investment on the Stock Exchange increases 1 billion Baht, certainly this will 

cause the Index of Stock Exchange of Thailand advance to 1.37x10-10. Furthermore, if the 

previous Index of Dow Jones Industrial Average increases 1 point, this will cause the Index of 

Stock Exchange of Thailand also increase to0.0190 point. And if the Thailand Exchange rate 

return increases 1 point, this will surely make the Index of Stock Exchange of Thailand up to 

0.0126 
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กติติกรรมประกาศ 
 
กกกกกกกกวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา           
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้จิยั 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณศิวารักษ์ แสงรักษา รุ่นพี โรงเรียนนาคประสิทธิ ทีได้ให้ความ
ช่วยเหลือ พร้อมคาํแนะนาํในการทาํวจิยัในครังนี 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณกีรติ มาลยัสันทดั เพือนภูมิศาสตร์ ทีคอยช่วยเหลือดา้นขอ้มูลต่างๆ 
ในการทาํวจิยัในครังนี 
กกกกกกกกสุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคุณณัฐกาญจน์ สุทธิอภิโชคชยั ที
ให้ความรัก ความห่วงใย เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี 
ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย  ์ทีได้อบรมสังสอน ชีแนะ
แนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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