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คําสําคัญ : นักลงทุนชาวต่างประเทศ
สิ ริโรจน์ กิจโสภณเลิศ : ผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.กฤษฎา พัชราวนิช. 79 หน้า.
การวิจยั ครังมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาผลกระทบการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างประเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปั จจัยทีส่ งผลต่อการเปลี ยนแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์
ได้แก่ ผลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างประเทศ อัตราแลกเปลี ยนเงินบาท
ต่อเงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา อัตราแลกเปลี ยนเงินบาทต่อเงินยูโร อัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันทีผ่านมา ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิ ดของวันที
ผ่านมา ส่ วนต่างระหว่างอัตราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ขอ้ มูล
ทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Method)
ในรู ปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
การหาความสัมพันธ์ใช้วธิ ี การประมาณค่าด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุ ด (Ordinary Least Squares)
ผลการวิจยั แสดงว่า ตัวแปรอิสระ ผลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาว
ต่า งประเทศ อัตราแลกเปลี ยนเงิ น บาทต่อดอลลาร์ ส หรัฐอเมริ ก า อัต ราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของวันทีผ่านมา ดัชนี เฉลี ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิ ดของ
วันทีผ่านมา ส่ งผลต่อดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นอัตรา
แลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโรและส่ วนต่างระหว่างอัตราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ ทีไม่
ส่ ง ผลต่อดัช นี ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย การอ่ อนค่าของอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น บาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา 1 บาทจะทําให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิมขึน 1.7341 จุด
ผลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างประเทศเพิมขึน 1 พันล้านบาท จะทําให้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพิมขึน 1.37x10-10 จุด ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ
ราคาปิ ดของวัน ที ผ่านมาเพิ มขึ น 1 จุด จะทํา ให้ดชั นี ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยเพิ มขึ น
0.0190 จุด และอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในวันทีผ่านมาเพิมขึน 1 จุด
จะทําให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิมขึน 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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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกวิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จาก อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชราวนิ ช
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีได้เสี ยสละเวลาอันมีค่า ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ และข้อแนะนําต่างๆ
ตลอดจนแก้ไขปรั บปรุ งให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี มี ความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู้ สึกซาบซึ งในความกรุ ณา
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผวู้ จิ ยั
กกกกกกกกขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ศิ วารัก ษ์ แสงรักษา รุ่ นพี โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ ทีได้ใ ห้ความ
ช่วยเหลือ พร้อมคําแนะนําในการทําวิจยั ในครังนี
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณกีรติ มาลัยสันทัด เพือนภูมิศาสตร์ ทีคอยช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ
ในการทําวิจยั ในครังนี
กกกกกกกกสุ ดท้ายผูว้ ิจยั ใคร่ กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคุณณัฐกาญจน์ สุ ทธิ อภิโชคชัย ที
ให้ความรัก ความห่วงใย เป็ นกําลังใจและสนับสนุ น ส่ งเสริ มในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนทําให้
ผูว้ ิจยั สามารถจัดทําวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี คุณประโยชน์ทีได้รับจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี
ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื องบูชาพระคุ ณของ บิดา มารดา และครู อาจารย์ ทีได้อบรมสังสอน ชี แนะ
แนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสําเร็ จการศึกษา
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