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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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บทท ี 1 

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีกาํลงัพฒันาและมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง 
ประเทศไทยกาํลงัเปลียนแปลงเขา้สู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ การลงทุนในอุตสาหกรรมจาํเป็นตอ้งใช้
เงินลงทุนจาํนวนมากและใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั การลงทุนนีอาศยัเงินออมในประเทศซึงมีจาํนวน
ไม่มาก  ดงันนัการลงทุนจากต่างประเทศจึงจาํเป็นสําหรับประเทศไทย รัฐบาลจึงดาํเนินนโยบาย
เปิดเสรีทางการเงิน เพือระดมเงินทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุน การเขา้มาลงทุนของนกัลงทุน
ต่างประเทศนัน สามารถเขา้มาลงทุนได ้4 วิธี ไดแ้ก่ วิธีที 1 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment) คือ การเขา้ไปลงทุนของนกัลงทุน หรือบริษทัจากต่างประเทศ เพือ
สร้างผลกาํไรให้เกิดขึน โดยเป็นเจา้ของธุรกิจและหรือเป็นผูบ้ริหารงาน วิธีที 2 คือ การลงทุนใน
หลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment) เป็นการลงทุนด้านหลกัทรัพย์
ทางการเงินจากนกัลงทุนต่างประเทศโดยวิธีซือหุ้นของบริษทัหรือ พนัธบตัรในประเทศไทย  ซึง
ผลตอบแทนทีได ้จะอยูใ่นรูปของเงินปันผลจากการเป็นผูถื้อหุ้นและ ส่วนเกินทีเพิมขึนของมูลค่าหุ้น 
วิธีที 3 คือ การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ (Foreign Loans) โดยเงินทุนมาจากการกู้ยืมเงินจาก
ต่างประเทศเพือนาํมาลงทุนต่างๆ ภายในประเทศ และวธีิสุดทา้ย คือ บญัชีเงินฝากของผูไ้ม่มีถินฐาน
ในประเทศไทย (Non-Resident Baht Account) โดยจะเขา้มาในลกัษณะเงินฝากประเภทต่างๆ ผา่นทาง
สถาบนัทางการเงินในประเทศไทย ซึงการเขา้มาลงทุนในประเทศไทยของนกัลงทุนต่างประเทศ
ส่วนใหญ่นนั จะลงทุนดา้นหลกัทรัพย  ์โดยวิธีการซือหุ้น โดยการเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยน์นั 
นกัลงทุนชาวต่างประเทศจะมีการวิเคราะห์ วางแผนจากขอ้มูลต่างๆอยา่งรอบคอบ  ซึงรวมไปถึง
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรัพยก์บัการลงทุนในประเทศอืน เพือลดความเสียงที
จะเกิดขึนจากการลงทุนมากทีสุด 

 การลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนัน มีแนวโน้มเพิม
สูงขึนเรือยๆ จากการสังเกตพบว่า การลงทุนจากต่างประเทศ สามารถเปลียนแปลงดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เพิมสูงขึนและลดลงได ้ เนืองมาจากปริมาณเงินทีเขา้มาลงทุนของ
นกัลงทุนชาวต่างประเทศ มีจาํนวนมหาศาล เมือเทียบกบันกัลงทุนประเภทอืนๆ ทาํให้ดชันีการลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยเ์ปลียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว การเปลียนแปลงของราคาทาํให้เกิดส่วนต่างของ
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มูลค่าหลกัทรัพย ์จะเห็นไดว้่านกัลงทุนชาวต่างประเทศมีบทบาทสาํคญัต่อการเปลียนแปลงดชันี
การลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยงัเป็นตวับ่งชีถึงอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดอี้กดว้ย ฉะนนัผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาถึงผลกระทบการลงทุนของ
นกัลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ตารางที 1    การลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยปี์  2544-2553 แห่งประเทศไทย 

 

ปี 

มูลค่าการซือขาย
ของนกัลงทุน
ต่างประเทศ  
(ลา้นบาท) 

มูลค่าการซือขาย
ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์   
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนมูลค่าการ 

ซือขายของนกัลงทุน
ต่างประเทศต่อมูลค่ารวม 

ดชันีราคา  ณ  
วนัสุดทา้ยของ

ปี  (จุด) 

2544 587,618.36 1,577,757.97 37.24 303.85 

2545 924,385.49 2,047,442.23 45.14 356.48 

2546 1,666,016.47 4,670,281.49 35.67 772.15 

2547 2,121,229.69 5,024,399.25 42.21 668.10 

2548 2,248,626.03 4,031,240.02 55.78 713.73 

2549 2,680,366.77 3,956,262.03 67.74 679.84 

2550 2,760,572.20 4,188,776.73 65.90 858.10 

2551 2,315,581.52 3,919,874.31 59.07 449.96 

2552 1,717,946.53 4,338,479.26 39.59 734.54 

2553 2,583,572.87 6,937,889.86 37.23 1032.76 

 

ทีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, รายงานประจาํปี 2544-2553 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท,  
2553). 
กกกกกกกก  
2.  วตัถุประสงค์การวจัิย  
 2.1 ศึกษาความสัมพนัธ์ของผลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาว
ต่างประเทศกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 2.2 ศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบั
ดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 
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 2.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูรกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย์
ของในวนัทีผา่นมา แห่งประเทศไทย 

 2.4 ศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของวนัทีผา่นมา กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 2.5 ศึกษาความสัมพนัธ์ของดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ  ราคาปิดของวนัทีผา่น
มากบัดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 2.6 ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 
กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย  
 

3. กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

     -  ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน 

         ชาวต่างประเทศ (X1 : Ratio) 
 

     - อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ 

        สหรัฐอเมริกา (X2 : Ratio) 
 

     - อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร (X3 : Ratio) 
 

     - อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

        ประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (X4 : Ratio) 
 

     - ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์  
        ณ  ราคาปิดของวนัทีผา่นมา (X5 : Ratio) 
 

     - ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศ 

        และต่างประเทศ (X6 : Ratio) 

   ดัชนี  Set index  (Y1 : Ratio) 
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4.   สมมติฐานการวจัิย 

 4.1 ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนักลงทุนชาวต่างประเทศมีความสัมพนัธ์
กบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

ก 4.2 อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 
 4.3 อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูรมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องใน
วนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 
 4.4  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมามีความสัมพนัธ์
กบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 4.5 ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมามีความสัมพนัธ์กบั
ราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 
 4.6 ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์กบัราคา
ตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย \ 

 

5. ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัปริมาณ ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษา ดงันี 

 5.1 ขอบเขตด้านเนือหา  ศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนชาว
ต่างประเทศทีส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ผลรวมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ
วนัทีผา่นมา ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา และส่วนต่างระหวา่ง
อตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 

 5.2 ขอบเขตด้านพนืที พืนทีทีใชใ้นการศึกษา คือ กรุงเทพมหานคร 

 5.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการรวบรวมขอ้มูล เริมตงัแต่ วนัที  11 สิงหาคม พ.ศ.
2554 ถึง วนัที 11 กนัยายน พ.ศ.2554 รวมระยะเวลา 1 เดือน 
 

6. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 6.1 ทราบความสัมพนัธ์ของผลรวมเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาว
ต่างประเทศกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 
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 6.2 ทราบความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบั
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 6.3 ทราบความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโรกับดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 6.4 ทราบความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของวนัทีผา่นมา กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 6.5 ทราบความสัมพนัธ์ของดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่น
มากบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 

 6.6 ทราบความสัมพนัธ์ของส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 
กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องในวนัทีผา่นมาแห่งประเทศไทย 
 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET Index) หมายถึง สถาบนัซึงจดัตังตาม
พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พ.ศ.2517  ดาํเนินการในรูปของหน่วยงานทีมิได้
มุ่งหวงักาํไรมาแบ่งปันกนั  โดยทาํหน้าทีเป็นตลาดหุ้นหรือศูนยก์ลางซือขายหลกัทรัพย  ์ รวมทงั
กาํหนดระเบียบกฎเกณฑ์เพือให้การซือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปด้วยความมีระเบียบคล่องตวั  และ
ยุติธรรมอนัจะเป็นการสร้างความมนัใจให้แก่นักลงทุนและส่งผลให้เกิดการระดมเงินออมจาก
ประชาชนไปลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพือพฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 

ต่อมาเมือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ.2535 ไดก้าํหนดให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นสถาบนัภายใตพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 2540 : 6) 
 การลงทุนในหลกัทรัพย์จากต่างประเทศ  หมายถึง การลงทุนตามความหมายทางการเงิน 
คือ การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นการซือสินทรัพย ์(Asset) ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนหรือขาดทุน
ในรูปของผลต่างของราคาหลกัทรัพย ์และไดก้าํไรจากดอกเบียหรือเงินปันผล ซึงจะไดม้ากหรือ
นอ้ยนนัยอ่มขึนอยูก่บัความเสียง (Risk) ของหลกัทรัพยน์นัๆ (อารมณ์ ริวอินทร์ 2553 : 6) 
 ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ  หมายถึง ผูล้งทุนหรือสถาบนัเพือลงทุนโดยทีไม่ใช่สัญชาติไทย 
และอาจมีถินทีอยู่ในต่างประเทศ แล้วดาํเนินการนาํเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (พิเชษฐ์ 
สิทธิสมบติั 2540 : 23) 
 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์
ซึงสามารถคาํนวณโดยสูตรดงัต่อไปนี 
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กกกกกกกกดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย = มูลค่าตลาดรวม ณ วนัปัจจุบนั X 100             
                                                                                                       มูลค่าตลาดรวม  ณ  วนัฐาน   

 

กกกกกกกกหรือ    SET Index   =  CMV     x     100 

                         BMV                

 โดย มูลค่าตลาดรวม  หมายถึง  ผลบวกของผลคูณระหวา่งราคาดบัซือขายกบัจาํนวน
หุน้สามญัจดทะเบียนทงัหมดของแต่ละหลกัทรัพย ์

 ราคาซือขาย  หมายถึง ราคาปิด ณ วนันนั ในกรณีทีหุน้สามญัใดไม่มีการซือขายก็ใหใ้ช้
ราคาปิดครังก่อน 

 วนัฐาน คือ วนัที  30 เมษายน พ.ศ. 2518  และมีค่าเริมตน้ที  100   

 ในการคาํนวณดชันีราคาหุ้นจาํเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าฐานในบางกรณี ทงันีเพือขจดั
ผลกระทบอนัเกิดจากการเปลียนแปลงใดๆ ทีนอกเหนือจากการเปลียนแปลงของราคาหุ้น (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2540 : 71)กกกกกกกก 

 เงินปันผล (Dividend) หมายถึง ผลตอบแทนของผูล้งทุนทีเกิดจากการลงทุนในหุ้น
บุริมสิทธิ (Preferred Stock) และหุ้นสามญั (Common Stock)  เรียกวา่ เงินปันผล กิจการทีออกหุ้น
บุริมสิทธิ  (Perferred  Stock)  จะกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นอตัราที
แน่นอน ส่วนการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามญั กิจการจะจ่ายเงินปันผลให้ไดต้ามความสามารถใน
การทาํกาํไร (อารมณ์ ริวอินทร์ 2553 : 89) 
 อัตราแลกเปลียน (Exchange Rate) หมายถึง จาํนวนของเงินสกุลหนึงทีจะตอ้งถูกจ่าย
ไปหรือเสียไป เพือแลกกบั 1 หน่วยของเงินตราอีกสกุลหนึง หรือ ราคาของเงินตราต่างประเทศหรือ 
ราคาของเงินตราต่างประเทศทีคิดอยู่ในหน่วยของเงินตราอีกประเทศหนึง เช่น เงิน 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เท่ากบั 45 บาท (พิกุล พนาบุญเจริญ 2552 : 6) 
 อัตราดอกเบียเงินฝากในประเทศ  หมายถึง  อตัราดอกเบียเงินฝากตวัสัญญาใช้เงิน
ระยะเวลา 3 เดือน ถวัเฉลียจากบริษทัเงินทุน 12 บริษทัในประเทศไทย ซึงสํารวจและรายงานโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยในวารสารรายงานเศรษฐกิจรายเดือน (พิเชษฐ ์สิทธิสมบติั 2540 : 12) 
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

 การศึกษาผลกระทบจากการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา
ดงันี 

 1. ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 2. ทฤษฎีการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยร์ะหวา่งประเทศ  
 3. ทฤษฎีตลาดหลกัทรัพย ์

 4. ทฤษฏีการวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวธีิปัจจยัพืนฐาน 

 5. ทฤษฏีการวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวธีิเทคนิค 

 6. ทฤษฏีตลาดทีมีประสิทธิภาพ 

 7. ทฤษฏีดาว (DOW Theory) 
 8. ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยก์บัการลงทุน 

 9. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ทฤษฎกีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 แนวความคิดดงัเดิม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คือการเคลือนยา้ยเงินทุนจาก
ประเทศหนึงไปยงัอีกประเทศหนึง โดยถูกกาํหนดโดยอตัราดอกเบียระหว่างประเทศ (นิตินันท์  
ขาวงาม 2547 : 9) ประเทศทีมีอตัราดอกเบียตาํจะมีการเคลือนยา้ยเงินทุนไปลงทุนในประเทศทีมี
อตัราดอกเบียสูงกวา่ เจา้ของเงินทุนจะมีการจดัการในการลงทุน อาจอยูใ่นรูปของการซือพนัธบตัร 
การซือขายหลกัทรัพย ์ซึงรวมไปถึงการเขา้มาลงทุนประกอบกิจการในรูปของเจา้ของบริษทั  
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนนั ส่วนใหญ่มกัเกิดขึนกบัประเทศทีพฒันาแลว้เขา้
ไปลงทุนกบัประเทศทีดอ้ยพฒันา ส่วนประเทศทีดอ้ยพฒันาจะเขา้ไปลงทุนในประเทศทีพฒันาแลว้
น้อยมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการลงทุนฝ่ายเดียวก็ได้ (Sodersten 1999, อา้งถึงใน วราภรณ์  
โภคภิรมย ์2547 : 26) 
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 1.1 ปัจจัยทกีาํหนดให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มี 3 ประการสาํคญั ดงันี 

  1.1.1 ปัจจยัดา้นความไดเ้ปรียบในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นบางประการ (Ownership 

Specific Advantage) เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างตลาด ทาํใหน้กัลงทุนในประเทศที
พฒันาแลว้มีอาํนาจในทรัพยสิ์นบางประการเหนือกวา่นกัลงทุนในประเทศทีไดรั้บทุน ความไดเ้ปรียบ
ในการเป็นเจา้ของสินทรัพยบ์างประการนี เป็นมูลเหตุจูงใจ หรือเป็นปัจจยัทีกาํหนดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น ความได้เปรียบในด้านการมีเทคโนโลยีการผลิตทีเหนือกว่า การมีความรู้
ความเชียวชาญ ประสบการณ์ดา้นการตลาดและการจดัการทีดี เครืองจกัร รวมไปถึงความสามารถ
ในการเป็นเจา้ของแหล่งวตัถุดิบเอง ความไดเ้ปรียบดา้นเงินลงทุน ส่วนใหญ่จะมีแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนจากบริษทัแม่ทีอยูต่่างประเทศ เป็นตน้ (Dunning 1981 : 54-55) 
  1.1.2 ปัจจยัดา้นความได้เปรียบทีเกิดจากสิงจูงใจในองค์กรเอง (Internalization 

Incentive Advantage) องคก์รธุรกิจจะตอ้งหาประโยชน์จากความไดเ้ปรียบของตนเองในการขยาย
การประกอบการออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีดอ้ยพฒันากวา่ประเทศผูล้งทุน เพือ
เป็นการลดตน้ทุนในการทาํธุรกรรมต่างๆ นกัลงทุนต่างประเทศจะแสวงหาผลประโยชน์จากกลไก
ทางการตลาดทีเชือมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ นาํมาซึงการได้รับประโยชน์บางประการแก่
องคก์รของตน เช่น การลดตน้ทุนดา้นการตลาด หลีกเลียงมาตรการแทรกแซงของรัฐบาล รวมไป
ถึงการควบคุมแหล่งผลิตวตัถุดิบทีต้องใช้ ทาํให้สามารถกาํหนดราคาขายในแต่ละประเทศให้
แตกต่างกนั สร้างตลาดทีมีความแน่นอนในอนาคตใหก้บับริษทั เป็นตน้ (Dunning 1981 : 54-55) 
  1.1.3 ปัจจยัดา้นความไดเ้ปรียบทีเกิดจากแหล่งทีตงั (Location Specific Advantage) 
การทีนักลงทุนจะเลือกทาํการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงนัน จะมีการเลือกทีตงัทีดีกว่า
ประเทศเจา้ของทุน เลือกทาํเลทีตงัทีสามารถทาํให้ตน้ทุนการผลิตตาํกว่าในประเทศเจา้ของทุน 
ตน้ทุนการผลิตจะมากหรือน้อย ขึนอยู่ปริมาณทรัพยากรในประเทศทีได้รับทุน คุณภาพของ
ทรัพยากร ตน้ทุนการจดัหาทรัพยากร ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง สือสาร รวมไปถึงระดบัการแทรกแซง
ของรัฐบาลในการเขา้มาควบคุมดา้นต่าง อาทิ การควบคุมปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจ ขนาดและ
อตัราการเติบโตของประเทศทีไดรั้บทุน (Dunning 1981 : 54-55) 
 1.2 การเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จะเกิดขึนเมือมีเงือนไขครบ 2 ประการ 
ดงันี 

  1.2.1 เงือนไขจาํเป็น (Necessary Condition) การลงทุนในต่างประเทศ ประเทศ
เจา้ของทุนจะเสียเปรียบประเทศทีได้รับทุนในดา้นภาษา ประเพณี  การปฏิบติัต่างๆ เครือข่าย
การตลาด รวมไปถึงความคุน้เคยกบัผูมี้อาํนาจหนา้ทีทีเกียวขอ้ง ดงันนั นกัลงทุนจากต่างประเทศ
จะตอ้งมีความเป็นเจา้ของสินทรัพยบ์างประการ เพือชดเชยความเสียเปรียบในดา้นอืนๆ ซึงในฐานะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

9 

นกัลงทุนชาวต่างประเทศ ความไดเ้ปรียบนีมากเกินพอกบัการเสียเปรียบในดา้นอืนๆ ซึงจะทาํให้
นกัลงทุนชาวต่างประเทศมีอาํนาจในดา้นต่างๆ สามารถเอาชนะคู่แข่งของนักลงทุนในประเทศที
ไดรั้บทุนและคู่แข่งจากประเทศอืนๆทีเขา้มาลงทุนได ้ ทงันี ความไดเ้ปรียบอาจอยูใ่นรูปของ สูตรลบั 
เทคโนโลยี ความสามารถในระบบการจดัการ เครือข่าย การตลาดระหวา่งประเทศ แหล่งเงินทุน 
ตลอดจนเครืองหมายการคา้ (Dunning 1981 : 55-56) 
  1.2.2 เงือนไขเพียงพอ (Sufficient Condition) ซึงไดแ้ก่ 

   1.2.2.1 การเก็บความได้เปรียบเฉพาะตวัไวใ้ช้กบัองค์กร จะให้ผลตอบแทน
มากวา่การให้ผูอื้นเอาไปใช ้ เช่น ลิขสิทธิของบริษทั เครืองหมายการคา้ สูตรลบั นบัเป็นความ
ไดเ้ปรียบจากภายในองคก์รเอง (Dunning 1981 : 55-56) 
   1.2.2.2 การใชค้วามไดเ้ปรียบเฉพาะตวัในการลงทุน ความได้เปรียบดงักล่าว
อาจอยูใ่นรูปของความสามารถในการลดตน้ทุนการทาํธุรกรรม ซึงถือเป็นความไดเ้ปรียบของนกัลงทุน
จากต่างประเทศจากแหล่งทีตงัของประเทศทีไดรั้บทุน (Dunning 1981 : 55-56) 
  นอกจากนียงัมีปัจจยัอืนๆ เขา้มาเกียวขอ้งอีกดว้ย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาษี
ศุลกากร อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราการเจริญเติบโต
ของทรัพยสิ์นทีทงัสองประเทศถืออยู ่(Johnson and Grubel 1992, อา้งถึงใน ฤดี พนัธ์ทิพยแ์พทย ์
2544 : 11) สอดคลอ้งกบัแนวความคิดดงัเดิม (Classical Theory) ไดก้ล่าวไวว้่า การเคลือนยา้ย
เงินทุนไปลงทุนระหว่างประเทศ จะเกิดขึนเมือผลตอบแทนทีได้จากการลงทุนในต่างประเทศ
มากกวา่อตัราดอกเบียตลาดในประเทศ (รัตนา สายคณิต 2524) โดยทุนจะเคลือนยา้ยจากประเทศที
มีระดบัอตัราดอกเบียภายในประเทศตาํไปยงัประเทศทีมีดอกเบียสูง และนอกจากจะขึนอยูก่บัความ
แตกต่างของอตัราดอกเบียแล้วยงัขึนอยู่กบัปัจจยัอืนอีกด้วย (รัตนา สายคณิต 2524, อา้งถึงใน               
ชวพงษ ์สุขสมยั 2552 : 7-8) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนีโอคลาสสิค (Neoclassical Theory) ได้
กล่าววา่การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศถูกกาํหนดโดยผลตอบแทนจากการลงทุน สถานการณ์
ตลาดและการเมือง ภาษีศุลกากร มูลค่าสินคา้ส่งออก อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความสามารถในการใชศ้กัยภาพในการผลิตสินคา้ ความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อ อุปทานเงินทุนที
ต่างประเทศนาํมาลงทุนทีทาํให้เกิดรายได ้(ประพนัธ์ เศวตนนัทร์ 2537, อา้งถึงใน ชวพงษ ์สุขสมยั 
2552 : 7-8) 
  จากทฤษฎีนีโอคลาสสิคทีกล่าวมา ทาํใหเ้กิดการยอมรับวา่การลงทุนจากต่างประเทศ
นอกจากรายได้ทีมีผลต่อการลงทุนของประเทศแล้ว ยงัมีปัจจยัอืนทีมีผลต่อการลงทุนอีกมาก
โดยเฉพาะอตัราดอกเบียทีมีบทบาทอยา่งสําคญัต่อปริมาณการลงทุนภายในประเทศ ดงันนัฟังก์ชนั
การลงทุนเป็นการอธิบายถึงปัจจยัทีกาํหนดการลงทุนในรูปแบบของความสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบีย 
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รายได ้ และปัจจยัอืนๆทีมีต่อการลงทุน และนอกจากนีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ    

จะขึนอยูก่บัปัจจยัอืนๆของประเทศทีรับการลงทุน 

 1.3 ปัจจัยอนืๆ ทมีีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดงันี 
  1.3.1 สภาพคล่อง (Liquidity) ของประเทศทีรับการลงทุน  เป็นตัวกาํหนดการ
ตดัสินใจในการลงทุนระหวา่งประเทศ ซึงปกติระดบัการลงทุนจากต่างประเทศขึนอยูก่บัสภาพคล่อง
ของประเทศทีรับการลงทุน โดยดูจากระดบัของกาํไร อตัราการเก็บภาษีจากรัฐบาลทีเก็บจากกาํไร
ขอ้บงัคบัในการอนุญาตให้หกัค่าเสือม นโยบาย การนาํรายไดม้าลงทุนตามกฎหมาย เงินสดภายใน
กิจการ 

  1.3.2 อตัราผลตอบแทน (Rate of  Return) คือผลตอบแทนทีคาดวา่จะไดรั้บจากการ
ลงทุนในโครงการต่างๆหรือกาํไรทีคาดวา่จะไดรั้บนนัเอง 

  1.3.3 นโยบายต่างๆของรัฐบาล เช่น นโยบายการเก็บภาษีนาํเขา้เครืองจกัร อากร
นาํเขา้วตัถุดิบ อากรขาออกสินคา้ กาํแพงภาษี นโยบายในการส่งเสริมการลงทุน หากเป็นไปใน
ทิศทางสร้างบรรยากาศของการลงทุนจะกระตุน้ใหห้น่วยธุรกิจทาํการขยายการลงทุน 

  1.3.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและความสามารถในการผลิต เป็นตวักาํหนดการ
ลงทุน ซึงกาํหนดวา่การลงทุนเปลียนแปลงเป็นอตัราเร็วเมือรายไดเ้ปลียนแปลง ซึงการลงทุนจะมี
การเปลียนแปลงเมือความสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและยอดขายเปลียนแปลง ทงันี นกัลงทุนแต่ละคน
อาจมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาลงทุนทีแตกต่างกนัออกไป 

  ดงันนันกัลงทุนจึงตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายๆประการประกอบกนั เพือหาประเทศที
เหมาะสมตรงกบัวตัถุประสงคม์ากทีสุด โดยสรุปแลว้ ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจในการเขา้
มาลงทุนของชาวต่างประเทศคือ 

 1.4 ปัจจัยทเีป็นตัวกาํหนดการตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดงันี 
  1.4.1 ความมีเสถียรภาพของนโยบายเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  ทังในอดีต 

ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตของประเทศทีจะเขา้ไปลงทุน 

  1.4.2 นโยบายและกฎเกณฑว์า่ด้วยการเขา้มาลงทุนของชาวต่างประเทศ  ซึงแต่ละ
ประเทศเสนอสิทธิประโยชน์เพือดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างประเทศแตกต่างกนั 

  1.4.3 ปริมาณและคุณภาพบริการขนัพืนฐาน (Infrastructure) เพือรองรับและอาํนวย
ความสะดวกแก่การลงทุนจากต่างประเทศ 

  1.4.4 สถานการณ์และสิงอาํนวยความสะดวกในดา้นการเงินระหว่างประเทศ อาทิ 

ภาวะเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย จาํนวนธนาคารทอ้งถิน สาขาของธนาคารต่างประเทศ การปริวรรต 

เงินตราต่างประเทศและเสถียรภาพของค่าเงินทอ้งถิน เป็นตน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

11 

  1.4.5 ปริมาณและคุณภาพของวตัถุดิบทีจาํเป็นในการผลิตซึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการ
กาํหนดตน้ทุนในการผลิตทงัทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์

  1.4.6 สถานการณ์และความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

  1.4.7 ระดบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยขีองประเทศผูรั้บการลงทุน 

 

2.  ทฤษฎกีารลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย์ระหว่างประเทศ (International Investment) 
 2.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (International Investment) สามารถแบง่
ออกได ้2 ประเภท คือ 

  2.1.1 การลงทุนโดยตรง (Direct Foreign Investment) หมายถึง การเขา้มาลงทุนใน
อีกประเทศหนึง มีวตัถุประสงคใ์นการควบคุมกิจการ ซึงเป็นเจา้ของกิจการหรืออาจเป็นบริษทัใน
เครือของบริษทันนัเอง (ธีระบูลย ์ อินทรกาํธรชยั 2535 : 407) 
  2.1.2 การลงทุนโดยทางออ้ม (Indirect Foreign Investment) หมายถึง การทีนกัลงทุน
ถือหลกัทรัพยอ์ายุสันนอ้ยกวา่ 1 ปี หรือหลกัทรัพยร์ะยะยาว หุ้น พนัธบตัร มุ่งหวงัผลกาํไรจาก
หลกัทรัพยที์ถือครองอยู ่(ธีระบูลย ์ อินทรกาํธรชยั 2535 : 407) 
 2.2 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย์ระหว่างประเทศนนั แยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ดงันี 

  2.2.1 เกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัในดา้นความมงัคงั (Wealth) ของแต่ละประเทศ 
ประเทศทีกาํลงัพฒันามกัจะประสบปัญหาการมีปริมาณเงินทุนในประเทศนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการ
พฒันาประเทศ จาํเป็นตอ้งอาศยัเงินลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาลงทุน อาศยัการลงทุนผ่านทาง
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึงจะอยู่ในรูปของการลงทุน อาทิ หุ้น พนัธบตัร ในทางตรงกนัขา้มหาก
ประชาชนในประเทศหนึงมีการบริโภคหรือใชจ่้ายเกินรายไดข้องตน จึงจาํเป็นตอ้งพึงพาเงินทุนจาก
ต่างประเทศเขา้มารองรับรายจ่ายส่วนเกินนนั ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศจะเขา้มาถือครอง
ทรัพยสิ์นในประเทศนนัมากขึน (ชุษยา รัตนาพาณิชย ์2545 : 8-10)  
  2.2.2 การลงทุนระหวา่งประเทศเนืองจากความแตกต่างของอัตราผลตอบแทน
ระหวา่งประเทศ ในตลาดการเงินของประเทศนันๆ มีการเชือมโยงกบัตลาดการเงินของโลกอยา่ง
สมบูรณ์ นกัลงทุนสามารถเปลียนแปลงกลุ่มหลกัทรัพยที์ถือครองอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว เสียค่าใชจ่้าย
ในการทาํธุรกรรมนอ้ย ดงันนั หากมีการเปลียนแปลงต่างๆ อาทิ ถา้อตัราดอกเบียของประเทศสูง
กว่าอตัราดอกเบียในตลาดโลก นกัลงทุนต่างประเทศจะโอนเงินเขา้มาลงทุนในประเทศนันทีให้
อตัราดอกเบียสูงกว่า ในทางตรงขา้มกนั หากอตัราดอกเบียของประเทศตาํกว่าอตัราดอกเบียใน
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ตลาดโลก นักลงทุนต่างประเทศจะโอนเงินออกจากประเทศนัน เพือไปหาแหล่งเงินทุนที
ผลตอบแทนทีดีกวา่ (ชุษยา รัตนาพาณิชย ์2545 : 8-10)  
  2.2.3 การลงทุนระหวา่งประเทศเนืองจากความแตกต่างด้านภาษีระหว่างประเทศ 
(Taxes)  ภาษีจากการลงทุนจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนอยา่งมาก นกัลงทุนส่วนใหญ่จะคาํนึงถึง
อตัราการเก็บภาษีจากการลงทุน หากมีการเก็บภาษีจากการลงทุนสูงจะทาํให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนนอ้ยลง นกัลงทุนก็จะเคลือนยา้ยเงินทุนออกจากประเทศนนัๆ เพือไปหาแหล่งเงินทุนทีอืนที
สามารถใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนคุม้ค่ามากกวา่ (ชุษยา รัตนาพาณิชย ์2545 : 8-10) 
  2.2.4  การลงทุนระหว่างประเทศเนืองจากการกระจายความเสียง  (Risk  

Diversification) ของการลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีคาดวา่จะไดรั้บเทียบกบัความเสียง
จากการลงทุนนนัๆ เสมอ การกระจายความเสียงจากการลงทุนของกลุ่มหลกัทรัพยจ์ะช่วยลด
ความเสียงทีเกิดขึนจากการลงทุนได ้ ดงันนัในการเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยร์ะหวา่งประเทศ
นนั จึงตอ้งมีการพิจารณา วเิคราะห์ใหร้อบคอบ (ชุษยา รัตนาพาณิชย ์2545 : 8-10) 
 2.3 แนวคิดการลงทุนในหลกัทรัพย์ระหว่างประเทศ 

  ได้ทาํการศึกษาถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ โดยแบ่งประเทศ
ออกเป็น  2 ประเทศ คือ ประเทศ A และ B และกาํหนดให้มีสินทรัพย ์2 ชนิด คือ เงินและพนัธบตัร 

โดยกล่าววา่จาํนวนความต้องการพนัธบัตรของต่างประเทศหลังจากเริมการซือขายขึนอยูก่บั
ปัจจยัพืนฐาน ไดแ้ก่ 

  2.3.1 จาํนวนของสินทรัพยร์วมทีถือโดยสาธารณะชน โดยจาํนวนการถือพนัธบตัร
จะเพิมสูงขึนก็ต่อเมือจาํนวนของสินทรัพยร์วมเพิมสูงขึน 

  2.3.2 ความแตกต่างในดา้นอตัราดอกเบีย 

  2.3.3 ความแตกต่างในดา้นความเสียง ถ้าความเสียงของหลักทรัพย์นันตาํการถือ
หลกัทรัพยน์นัจะเพิมขึน 

  2.3.4 ค่าความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนในหลักทรัพย์ระหว่างในประเทศ และ
ต่างประเทศถา้ความสัมพนัธ์ตาํแนวโนม้ก็จะมีการกระจายการถือหลกัทรัพยข์องต่างประเทศ 

  2.3.5 รสนิยมขึนกบัความพอใจของผูถื้อวา่ตอ้งการผลตอบแทนหรือความเสียง 

  สาํหรับการศึกษาถึงประสิทธิภาพการทาํกาํไร จากการกระจายความเสียงของนกัลงทุน
อเมริกา โดยศึกษาจากอตัราผลตอบแทนเฉลียของการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
สาํคญั 11 ประเทศ ใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนในช่วงตงัแต่ปี 1959 ถึงปี 1966 พบวา่ ผูล้งทุนชาวอเมริกนั
จะกระจายการถือครองหลกัทรัพย์ ทงันี แสดงให้เห็นวา่เป็นการลดความแปรปรวน ทีจะไดร้ับ
ผลตอบแทนทีคาดไวเ้ท่ากบัการลงทุนแต่เพียงในตลาดนิวยอร์ก จึงสรุปไดว้า่การกระจายการถือครอง
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หลกัทรัพยจ์ะก่อใหเ้กิดผลกาํไรแก่ผูล้งทุน แต่อยา่งไรก็ตามการกระจายการถือครองหลกั ทรัพยจ์ะ
เกิดขึนในขณะทีไม่เกิดดุลยภาพ ทาํให้ผูล้งทุนตอ้งมีการปรับเปลียนอยู่ตลอดเวลาจนในทีสุดก็จะ
เขา้สู่จุดดุลยภาพ โดยเลือกถือหลกัทรัพยที์เหมาะสมทีสุด และถา้หากมีสิงใดทาํใหจุ้ดดุลยภาพมีการ
เปลียนแปลงไป ก็จะเกิดการปรับตวัในการถือครองหลกัทรัพยอี์ก ซึงในความเป็นจริงมีการ
เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาํให้การเคลือนยา้ยเงินทุนในการกระจายการถือครองหลกัทรัพย์
เปลียนแปลงดว้ยเช่นกนั (วชัรินทร์ มิงขวญัรุ่งเรือง 2540, อา้งถึงใน สุภาวดี พุม่เรือง 2548 : 35) 
 

3.  ทฤษฎตีลาดหลกัทรัพย์ 

 ประเทศต่างๆ ใช้ราคาหลักทรัพย์เป็นเครืองชีนาํภาวะทางเศรษฐกิจ ซึงเหตุผลที
สนบัสนุนในการนาํราคาหลกัทรัพยน์ันมาเป็นเครืองชีนาํสามารถอธิบายได ้2 แนวคิดหลกั คือ 
แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) และแนวคิดดา้นการคาดการณ์ (Expectations) มี
หลกัดงันี (Fama 1992, อา้งถึงใน นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 21-23)  
 3.1 แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ 
  แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หรือตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ จะมี
สภาวะทีราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นความเป็นจริงของขอ้มูล ข่าวสารทีมีอยูใ่นขณะนนัอยา่งเต็มที ผูซื้อ
ผูข้ายในตลาดหลักทรัพย์จะนาํข้อมูลทีมีอยู่ทังหมดมาใช้ในการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์ที
เหมาะสมผูซื้อผูข้ายจะได้รับขอ้มูล ข่าวสารต่างๆเท่าเทียมกนัทุกคน ไม่มีใครได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบ ซึงในความเป็นจริงตลาดประเภทนีมีโอกาสเกิดไดน้อ้ยมาก ทฤษฎีนีตงัอยูบ่นความเชือ
ทีวา่ ราคาหลกัทรัพย ์คือ ราคาทีนกัวเิคราะห์ นกัลงทุนอาศยัขอ้มูล ข่าวสารทีเปิดเผยต่อสาธารณะมา
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหลกัทรัพยน์นั ราคาทีไดถื้อว่าเป็นราคาดุลยภาพ (Fama 1992, 

อา้งถึงใน นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 21-23) สามารถแบ่งประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยอ์อกเป็น 
3 ระดบั ดงันี 

  3.1.1 ตลาดทีมีประสิทธิภาพในระดับอ่อน (Weakly Efficient Market) ตลาด
หลกัทรัพยป์ระเภทนีถือว่าราคามีการเคลือนไหวอย่างสุ่ม เนืองจากทุกคนได้รับขอ้มูลข่าวสาร
เท่าเทียมกนั ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบจากขอ้มูลทีมีอยู่ จึงถือว่าขอ้มูลด้านราคาและปริมาณ
การซือขายหลกัทรัพยไ์ม่มีผลต่อการคาดการณ์หลกัทรัพยใ์นอนาคต เพราะเมือมีการเปลียนแปลง
ของขอ้มูลข่าวสาร ผูล้งทุนจะมีการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่ตลอดเวลา (Fama 1992, อา้งถึงใน                  
นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 21-23) 
  3.1.2 ตลาดทีมีประสิทธิภาพในระดับค่อนขา้งแข็งแกร่ง (Semi-Strong Efficient 
Market) ตลาดหลกัทรัพยป์ระเภทนีจะเกิดขึนเมือราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทีเผยแพร่
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ต่อสาธารณะราคาตลาดจะปรับตามอุปสงค์และอุปทานของหลกัทรัพย ์ เมืออุปสงค์และอุปทาน
ไม่เปลียนแปลงจะเกิดราคาดุลยภาพทีแสดงถึงมูลค่าทีแท้จริง (Fama 1992, อา้งถึงใน  นิตินนัท ์
ขาวงาม 2547 : 21-23) 
  3.1.3 ตลาดทีมีประสิทธิภาพในระดบัแข็งแกร่ง (Strongly Efficient Market) ตลาด
หลกัทรัพยที์มีประสิทธิภาพในระดบันี หมายความวา่ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกชนิด 
ซึงรวมไปถึงขอ้มูลทีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน เช่น ขอ้มูลภายใน (Inside Information) ทฤษฎีนี
เชือว่าราคาตลาด คือ ผลทีเกิดจากการวิเคราะห์ของขอ้มูลทีเปิดเผยและไม่เปิดเผย ในกรณีนีราคา
หลกัทรัพยจ์ะมีการปรับตวัอยา่งรวดเร็ว ตามข่าวสารขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์นัออกมา ซึง
ในความเป็นจริง เราจะพบตลาดประเภทนีในระดบันอ้ยมากหรือไม่พบเลย (Fama 1992, อา้งถึงใน 
นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 21-23) 
 3.2 แนวคิดด้านการคาดการณ์ 
  แนวคิดดา้นการคาดการณ์ คือ การคาํนวณหามูลค่าการลงทุนในปัจจุบนั(Present 

Value) จากการคาดการณ์เงินปันผลทีจะจ่ายในอนาคตและอตัราส่วนคิดลด (Discount Rate) เพือ
นาํมาคาํนวณหามูลค่าหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามขอ้จาํกดันีอยูที่นกัลงทุนไม่สามารถทราบ
เงินปันผลในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพียงแต่คาดการณ์ทีเหมาะสมเท่านนั ซึงอาจไม่ถูกตอ้ง
เสมอไป (Fama 1992, อา้งถึงใน นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 21-23) 
 

4. ทฤษฏีการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ด้วยวธีิปัจจัยพนืฐาน 

 การวเิคราะห์หลกัทรัพยด์้วยปัจจยัพืนฐาน เป็นอีกเหตุผลทีนกัลงทุนตอ้งคาํนึง โดยมี
รายละเอียดดงันี (Amling n.d., อา้งถึงใน เพชรี ขมุทรัพย ์2544 : 22-23) 
 การวเิคราะห์เศรษฐกิจเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เนืองจาก
ในการเปลียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์เช่น หลกัทรัพยบ์างกลุ่มมีราคา
ลดลงเมือสภาพเศรษฐกิจชะลอตวั และราคาปรับตวัสูงขึน เมือมีการฟืนตวัทางเศรษฐกิจ ดงันัน
แสดงให้เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจทวัไปน่าจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรัพย  ์และเป็น
ตวัชีวดัทีใชใ้นการวเิคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

 4.1 ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GNP) เป็นเครืองมือวดัภาวะเศรษฐกิจทีใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย เป็นเครืองวดัมูลค่าของผลผลิตสินคา้และบริการทงัหมดของประเทศ  
 4.2 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เป็นดัชนีตวัเลขทีแสดงผลิตผลของอุตสาหกรรม อาทิ  
อุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร่ ไฟฟ้า เป็นตน้ ซึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะเป็นผูป้ระกาศตวัเลข
ผลผลิตอุตสาหกรรม 
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 4.3 รายไดส่้วนบุคคล เป็นตวัเลยทีแสดงถึงรายไดส่้วนบุคคลก่อนหักภาษี ซึงสะทอ้น
อาํนาจการซือของประชาชน 

 4.4 ดชันีราคาผูบ้ริโภค เป็นดัชนีทีแสดงถึงการเปลียนแปลงของสินค้าและบริการ  
สามารถใชเ้ป็นเครืองมือชีวดัอตัราเงินเฟ้อได ้

 4.5 ดชันีราคาผูผ้ลิต เป็นดชันีทีแสดงราคาในแต่ละช่วงของการผลิต ตงัแต่ช่วงเริมผลิต
ไปจนถึงสินคา้สาํเร็จรูป ซึงสามารถใชเ้ป็นเครืองมือชีวดัอตัราเงินเฟ้อทีอาจเกิดขึนได ้

 4.6 อตัราการว่างงาน เป็นดัชนีทีแสดงอตัราร้อยละของผูว้่างงานในระบบเศรษฐกิจ 
แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพเศรษฐกิจวา่อยูใ่นทิศทางขยายหรือหดตวั 

 4.7 อตัราดอกเบียในประเทศและอตัราดอกเบียต่างประเทศ สะทอ้นสภาพคล่องของ
ตลาดเงินไดพ้อดีสมควร โดยเลือกพิจารณาอตัราดอกเบียทีมีความเคลือนไหวเปลียนแปลง จะ
สามารถนาํมาวเิคราะห์เศรษฐกิจได ้

 4.8 ปริมาณการขายปลีก เป็นดัชนีทีแสดงยอดและการเปลียนแปลงการขายปลีกใน
ระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึง สัมพนัธ์กบัการผลิต ซึงหากดัชนีการขายปลีกชะลอตวั 
ก็ส่งผลใหมี้การลดการผลิตในช่วงเวลาต่อไป เป็นตน้ 

 4.9 นโยบายการคลงั ประกอบดว้ยนโยบายดา้นรายรับ นโยบายทีเกียวกบัภาษี นโยบาย
รายจ่ายของรัฐบาล ซึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง เมือใดทียอดการใชจ่้ายสูงกวา่ยอดของ
รายรับ จะทาํให้เกิดภาวะเกิดสภาพขาดดุล กล่าวคือ รัฐบาลอาจใชน้โยบายขาดดุลเพือกระตุน้ให้
เศรษฐกิจมีการขยายตวัมากยิงขึน เช่น การสร้างถนน ระบบคมนาคม ซึงจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์
องคป์ระกอบต่างๆ ทีเกียวกบัการดาํเนินมาตรการทางการคลงัของรัฐบาล 

 4.10 นโยบายทางการเงิน ธนาคารจะเป็นผูด้าํเนินการเกียวกับนโยบายการเงินของ
ประเทศ โดยมีจุดประสงคเ์พือควบคุมปริมาณเงิน และอตัราดอกเบีย ธนาคารกลางจะมีแนวปฏิบติั
ทีจะแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดห้ลายแนวทาง เช่น ธนาคารกลางปรับเปลียนอตัราดอกเบียซือลด ซึงเป็น
อตัราดอกเบียทีธนาคารเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชยก์ูย้ืมระยะสัน การลดอตัราดอกเบียซือลดจะมี
ผลกระทบต่อเนืองไปยงัการกระจายเงินกูย้มืไปยงัภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ดว้ย 

 โดยทวัไปการเปลียนแปลงในการกระกอบการธุรกิจ จะหมุนเวียนไปตามวฏัจกัรของ
ธุรกิจ ในการคาดคะเนเกียวกบัภาวะอุตสาหกรรมโดยพิจารณาวฏัจกัรธุรกิจตลอดจนปัจจยัทีมี
ผลกระทบอืน อาจพิจารณาโดยแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี (Amling n.d., 

อา้งถึงใน เพชรี ขมุทรัพย ์2544 : 24-25)  
 กลุ่มที 1 อุตสาหกรรมสินคา้แปรรูป ซึงขึนอยูก่บัวตัถุทีจะนาํเขา้สู่กระบวนการแปรรูป 
เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เป็นตน้ 
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 กลุ่มที 2 อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคทีใช้สินเปลือง เช่น อาหาร และเครืองดืม 
เครืองนุ่งห่ม ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซึงในอุตสาหกรรมกลุ่มนี ขึนอยูก่บัปัจจยัรายไดป้ระชาชน
โดยรวมเป็นหลกั 

 กลุ่มที 3 อุตสาหกรรมสินคา้บริโภคคงทน  เช่น  รถยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า  ซึงใน
อุตสาหกรรมกลุ่มนีขึนอยูก่บัปัจจยั รายไดแ้ละภาวะสินเชือ 

 กลุ่มที 4 อุตสาหกรรมเพือการส่งออก ซึงในอุตสาหกรรมกลุ่มนีขึนอยู่กบัปัจจยัความ
ตอ้งการและราคาในตลาดโลก นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศของรัฐบาล อตัราแลกเปลียนสกุล
เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มที 5 อุตสาหกรรมทีเกียวกบัการเงินธนาคาร ซึงในอุตสาหกรรมกลุ่มนีขึนอยู่กบั
ปัจจยัปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการบริหารสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

 การวเิคราะห์บริษทั เป็นการวเิคราะห์ขนัสุดทา้ยของปัจจยัพืนฐานดา้นการลงทุนในหุ้น
ของแต่ละบริษทั คือ การวเิคราะห์เป็นรายบริษทัในแต่ละอุตสาหกรรม พิจารณาถึงสภาวะผลของ
การดาํเนินงานและแนวโนม้ในอนาคตเพือนาํมาคาํนวณหามูลค่าทีแทจ้ริงของหุน้ ซึงผลการวเิคราะห์
จะทาํให้ทราบว่า บริษทัมีความเสียงทางธุรกิจและการเงินอย่างไร สามารถแยกการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (Amling n.d., อา้งถึงใน เพชรี ขมุทรัพย ์2544 : 30-31) 
 1. การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทวัไปทีเกียวขอ้งกบับริษทั เช่น 
อตัราการขยายตวัในอดีต การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ส่วนแบ่งการตลาด โครงสร้างเงินทุน ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ความสามารถในการคิดคน้และเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เป็นตน้  
 2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ จะวเิคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจทีผา่นมาและในปัจจุบนั
เป็นสาํคญั เพือจะนาํมากาํหนดตวัแปรต่างๆ อาทิ กาํไร เงินปันผล รวมถึงราคาของหลกัทรัพยใ์น
อนาคต ผูว้ิเคราะห์ควรสามารถตีผลลพัธ์ทีได้จากการคาํนวณดว้ย และนาํขอ้มูลมาหาสัดส่วน 
รวมถึงเปรียบเทียบกนัในแต่ละช่วงเวลา และอุตสาหกรรมเดียวกนั เพือหาคาํตอบทีตอ้งการ อาทิ  
สาเหตุทีธุรกิจตอ้งใชเ้งินทุนเพิม แหล่งทีมาของเงินทุนเป็นอยา่งไร ความสามารถในการชาํระหนี 
เป็นตน้ 

 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยพนืฐาน (Fundamental Analysis) 
 นกัลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ก่อนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยใ์ด 
จะทาํการประเมินหลกัทรัพยใ์นแต่ละตลาดก่อน เพือหาขอ้เท็จจริงเกียวกบัหลกัทรัพยน์นัๆ ทีจะเขา้
ไปลงทุน ว่าเป็นหลกัทรัพยที์น่าให้ความสนใจต่อการลงทุนหรือไม่ หากน่าสนใจแลว้วิเคราะห์ว่า
ควรจะซือในราคาเท่าใด ณ จุดนี การวเิคราะห์หลกัทรัพยจ์ะมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ เพือประเมิน
ผลตอบแทนทีคาดวา่จะไดรั้บและความเสียงทีเกิดขึนทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเมือง ในประเทศที
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จะเขา้ไปลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรัพยจึ์งเป็นเรืองเกียวกบัการจดัการขอ้มูลทีไดม้า นาํมาวิเคราะห์
และแปลผล ตลอดจนสรุปเป็นขอ้คิดเห็นของผูว้ิเคราะห์ทีมีต่ออนาคตของหลกัทรัพยน์ัน เพือ
ประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าตลอดจนสร้างกลุ่มหลกัทรัพยเ์พือการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง
การวิเคราะห์ปัจจยัพืนฐาน จะใชก้ารคาดคะเนผลกาํไรทีคาดหวงั ในแต่ละปี ตลอดช่วงทีลงทุนกบั
อตัราลด (Discount Rate) ซึงแสดงถึงความเสียงจากการลงทุน สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัพืนฐาน 
จะตอ้งใชข้อ้มูลดงันี คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ, การผลิต/ภาวะธุรกิจ/อุตสาหกรรม, การจา้ง
งานและอตัราค่าจา้ง, การกระจายรายได,้ การใชจ่้ายและการออมทรัพย,์ การคา้ระหวา่งประเทศและ
ดุลการชาํระเงิน, ฐานะการคลงั, ภาวะการเงิน/อตัราดอกเบีย, นโยบายและมาตรการของทางรัฐบาล, 
ภาวะแวดลอ้มทงัในและนอกประเทศ,  ระดบัราคา และอืนๆ  
 สาํหรับขนัตอนการวิเคราะห์พืนฐานแต่ละประเทศ เช่น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และการเมืองของแต่ละประเทศ เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะภาวะเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้ม
เศรษฐกิจในอนาคต เพือกาํหนดประเภทสินทรัพยที์จะลงทุนวา่ควรจะลงทุนในหุ้นกู ้หุ้นทุน หรือ
สินทรัพยอื์นๆ นอกจากนียงัให้ผูล้งทุนสามารถคาดการณ์เกียวกบัภาวะทางการเงินของแต่ละ
ประเทศ ภาวะตลาดหุ้น รวมทงัการคาดคะเนถึงอตัราดอกเบีย ภาวะเงินเฟ้อ ราคาหุ้น ตลอดจน
อุตสาหกรรมทีน่าลงทุน ซึงผูล้งทุนจะตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัเหล่านี เพือพยากรณ์และหาทิศทางการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพือหาหลกัทรัพยที์ควรจะลงทุน 

 การวเิคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจมีดว้ยกนัหลายวธีิ การใชผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GNP) เป็นวิธีหนึงทีถือวา่เป็นการวดัการเคลือนไหวของเศรษฐกิจอยา่งกวา้งขวาง ไดดี้ทีสุด GNP 
เป็นเครืองวดัมูลค่าของผลผลิตและการบริการทงัหมดของประเทศทีผลิตไดใ้นช่วงเวลาหนึง หรือ 1 
ปี รายไดป้ระชาชาตินีวดัได ้2 ทางดว้ยกนั วดัไดจ้ากรายไดข้องประเทศและวดัจากดา้นรายจ่ายของ
ประเทศ ดงัสมการ 

 ทางด้านรายจ่ายของประเทศ 

 Y = C + G + (X - M) 

 โดยกาํหนดให้ 
 Y   =   รายไดป้ระชาชาติ 

 C   =   รายจ่ายเพือการบริโภคของประชาชน 

 G   =   รายจ่ายของภาครัฐบาล 

 X   =   มูลค่าของสินทรัพยที์ส่งออก 

 M  =   มูลค่าของสินคา้ขาเขา้ 
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 ทางด้านรายได้ของประเทศ 

 Y = C + S + T + Rf 

 โดยกาํหนดให้ 
 Y   =   รายไดป้ระชาชาติ 

 C   =   รายจ่ายเพือการบริโภคของประชาชน 

 S   =   เงินออมของประชาชน 
 T   =   ภาษีทีจ่ายใหรั้ฐบาล 

 Rf  =   เงินโอนสุทธิไปยงัชาวต่างประเทศ  
 

 จากสมการขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึง ความตอ้งการในสินคา้และบริการของภูมิภาคต่างๆ 
ของสังคม ซึงประกอบไปดว้ย ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคอืนๆ  เห็นไดว้า่ รายได้
ประชาชาตินนัเกิดจากผลผลิตและการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เมือธุรกิจผลิตสินคา้และบริการได ้ก็จะนาํ
ผลผลิตมาจาํหน่ายให้แก่ประชาชน รัฐบาล และผูบ้ริโภคประเทศอืนๆ หรือมองอีกมุมหนึง ก็คือ 
รายไดป้ระชาชาติเกิดจากรายไดข้องเอกชน คือรายจ่ายเพือการบริโภคกบัการออกและภาษีทีจ่าย
ให้กบัรัฐบาล หากเราแยกรายจ่ายเพือการบริโภคของประชาชนออกตามประเภทสินคา้แล้ว จะ
สามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะ คือ สินคา้ประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) สินคา้ประเภทไม่
คงทนถาวร (Non – Durable Goods) และบริการ (Services) ซึงสินคา้ทงั 3 ประเภทนี จะมี
ความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติ โดยขณะทีรายไดป้ระชาชาติทีแทจ้ริงสูงขึน สินคา้ประเภท
คงทนถาวรและบริการ จะมีแนวโนม้จาํหน่ายไดสู้งขึนตามรายไดป้ระชาชาติ แต่ในทางตรงกนัขา้ม 
สินคา้ประเภทจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต กลบัไม่เป็นเช่น ดงันนั โอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะอยา่ง
ยงิ สินคา้ประเภทคงทนถาวรและบริการนัน ผนัแปรตามการเปลียนแปลงของรายได้ประชาชาติ 
สอดคลอ้งกบัปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉนวน คาํอยู่ 
2543) กล่าวว่าค่าของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึง ทางทฤษฏี จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสรายไดที้จะไดรั้บในอนาคต  ดงันนั ค่าของหุ้นสามญัของบริษทัใดบริษทัหนึงจะมีค่าเท่ากบั
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายไดที้จะไดรั้บในอนาคต สําหรับกระแสรายไดข้องหุ้นสามญันนั อาจ
อยู่ในรูปของกาํไรของบริษทั หรืออาจอยู่ในรูปของเงินปันผล ก็ได  ้แลว้แต่หลกัการประเมินที
นกัวเิคราะห์มีความเชือถืออยู ่ซึงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายไดที้จะไดรั้บในอนาคตทีคาดคะเนจะ
มากหรือน้อย ขึนอยู่กับองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ จาํนวนกระแสรายได้ทีได้รับในอนาคต และ
อตัราส่วนคิดลด (Discount Rate) ทีจะใชใ้นอนาคต ดงันนั ค่าทางทฤษฏีของหลกัทรัพยที์ประเมินขึน 
จะเปลียนแปลงไปตามมูลค่าหลกัทรัพย ์เช่น มูลค่าทางทฤษฏี (Theoretical Value) มูลค่าทีแทจ้ริง 
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(Intrinsic Value) มูลค่าพืนฐาน (Fundamental Value) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ( Economic Value ) 
เป็นตน้ ซึงนกัวิเคราะห์พืนฐานจะพยายามหามูลค่าทีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์เปรียบเทียบกบัราคา
ตลาดของหลกัทรัพย  ์ถา้ราคาตลาดตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริง จะซือหลกัทรัพยน์ันไว ้ในทางกลบักนั 
หากราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าทีแทจ้ริง ก็จะขายหลกัทรัพยน์นั หรือไม่ลงทุนในหลกัทรัพย ์
 สรุปการวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวธีิปัจจยัพืนฐาน จะวิเคราะห์จากปัจจยัทีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทีจะเขา้ไปลงทุน เพือคาดคะเนแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของประเทศที
จะเขา้ไปลงทุน โดยวเิคราะห์จากปัจจยัต่างๆ โดยรวม และหาดชันีความน่าจะเป็นของหลกัทรัพยที์
จะเขา้ไปลงทุนวา่มีโอกาสสร้างกาํไรจากการเขา้ไปลงทุนหรือไม่ เพือหาราคาดุลยภาพทีเหมาะสม
แก่การลงทุนและไดรั้บผลกาํไรมากทีสุด 
 

5. ทฤษฏีการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ด้วยวธีิเทคนิค 

 การวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีเทคนิค เป็นการวิเคราะห์ถึงปฏิกิริยาจากตลาดทีมีผลต่อ
หลกัทรัพย ์การศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลราคา การเปลียนแปลงราคา ตลอดจนปริมาณหุ้นทีเกิดจากการซือ
ขายทีไดบ้นัทึกไว ้ระยะเวลาทีศึกษา อาจเป็น รายวนั รายสัปดาห์  รายไตรมาส ตลอดจนรายปี โดย
นาํขอ้มูลเหล่านีมาจดัทาํเป็นกราฟ ซึงจะแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งราคากบัเวลา ปริมาณกบัเวลา  
ซึงการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์้วยวิธีเทคนิค จะศึกษาจงัหวะในการลงทุนทีเหมาะสม เรียกการ
วิเคราะห์โดยใชป้ริมาณการไหลของเงินทุนต่างประเทศวา่ Fund Flow Analysis การวิเคราะห์แบบนี
ตอ้งอาศยัเครืองมือ เพือศึกษารูปแบบการเคลือนไหวของราคาและใชรู้ปแบบดงักล่าวเพือคาดคะเน
ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต (สถาพร จนัต๊ะสุข 2550) สอดคลอ้งกบัปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉนวน คาํอยู่  2543) ดงันี แนวความคิดในการวิเคราะห์
หลกัทรัพยด์ว้ยวธีิเทคนิค ยอ่มขึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรัพยน์นั อุปสงคแ์ละอุปทาน
จะเปลียนแปลง ขึนอยูก่บัอิทธิพลต่างๆ ทงัทีมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล เช่น ขอ้สนเทศเกียวกบับริษทั 
อารมณ์ ความคิดเห็น การเดา เป็นตน้ ผลทีติดตามมาคือ ราคาหลกัทรัพยจ์ะเคลือนไหวขึนหรือลง
ในลกัษณะแนวโน้ม (Trend) สําหรับช่วงเวลาหนึง ดงันนั การประเมินค่าหลกัทรัพยโ์ดยศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเคลือนไหวของราคา และปริมาณทีซือขายหลกัทรัพยร์ายตวั หรือ
หลกัทรัพยใ์นอดีต เพือกาํหนดแนวโนม้ของราคา แลว้นาํแนวโนม้นนัมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์
หรือภาวะตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีความเชือว่า ประวติัศาสตร์ย่อมซาํรอย จึงไดน้าํการเคลือนไหว
ของราคาในอดีต มาศึกษา โดยจะพยายามตรวจสอบการเคลือนไหวของราคาและปริมาณวา่กาํลงัมี
ทิศทางไปทางไหน และเมือใดทีราคาจะเปลียนแนวโนม้ไปในทิศทางตรงขา้ม 
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6. ทฤษฏีตลาดทมีีประสิทธิภาพ 

 การวิเคราะห์ตามทฤษฏีตลาดทีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis - EMH) 
เชือวา่มูลค่าทีควรจะเป็นของหุ้นยอ่มเท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นวา่ การเปลียนแปลงของ
ราคาหุน้ไม่วา่ ณ เวลาใด จะเป็นขอ้มูลทีสะทอ้นข่าวสารทีมีอยา่งสมบูรณ์ ราคาหุ้นจะปรับตวัสูงขึน
หรือลดลงอยา่งรวดเร็วเมือมีข่าวสารใหม่ๆ เขา้มา ดงันนั จึงไม่มีใครสามารถทาํกาํไรเกินปกติได ้ผล
กาํไรทีไดรั้บจะเป็นกาํไรในระดบัปกติเท่านนั กล่าวอีกอยา่งหนึงวา่ การเปลียนแปลงในราคาหุ้นจะ
สอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลของการเปลียนแปลงในปัจจยัพืนฐานของบริษทั จึงเรียกตลาดทุนที
มีลกัษณะเช่นนีว่า ตลาดทีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ซึงในความเป็นจริงแล้ว 
ตลาดประเภทนีเกิดขึนไดน้้อยมาก ดงันัน ทฤษฏีตลาดทีมีประสิทธิภาพจึงตงัอยู่บนสมมติฐาน
ดงัต่อไปนี (Reilly n.d., อา้งถึงใน เพชรี ขมุทรัพย ์2544 : 20-21) 
 6.1 จาํนวนผูซื้อและผูข้ายในตลาดมีมากราย จนกระทังไม่มีบุคคลใดมีอาํนาจในการ
กาํหนดราคาหุน้ได ้ 
 6.2 นกัลงทุนแต่ละคนมีพืนฐานในการประเมินราคาหุน้เหมือนกนั  
 6.3 ผูซื้อและผูข้ายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บข่าวสารต่างๆ ของหุน้อยา่งสมบูรณ์  
 6.4 ผูล้งทุนทุกคนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยที์ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในความเสียง
ระดบัหนึงทีให้ผลตอบแทนสูงสุด 

 ตามทฤษฏีตลาดทีมีประสิทธิภาพนนัถือวา่ การเปลียนแปลงของราคาจะเป็นอิสระต่อกนั
ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั และเชือว่าราคาในปัจจุบนั  คือราคาทีนักวิเคราะห์และนักลงทุนอาศยั
ขอ้มูลข่าวสาร ทีเผยแพร่ต่อสารธารณะชน เป็นเกณฑ์วิเคราะห์ ซึงราคาทีเกิดขึนถือวา่เป็นราคาทีมี
แนวโนม้เขา้สู่ดุลยภาพ ก็คือ มูลค่าทีแทจ้ริง(Intrinsic Value) นนัเอง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดตลาด
ทีมีประสิทธิภาพของ (Fama) ไดใ้ห้นิยามตลาดการเงินทีมีประสิทธิภาพไวว้่าเป็นตลาดทีมีราคา
หลกัทรัพยไ์ด้สะทอ้นถึงสารสนเทศทีมีอยู่อย่างเต็มที มีนัยสาํคญัว่ากลยุทธ์การซือขายทีอยู่บน
พืนฐานของสารสนเทศทีมีอยูน่นั ไม่สามารถจะก่อให้เกิดผลตอบแทนส่วนเกินได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่ 
นกัลงทุนไม่วา่จะเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยหรือกองทุน จะไม่สามารถเอาชนะตลาดไดอ้ยา่งสมาํเสมอ 
ซึงสารสนเทศทงัหมดทีมีอยู่ได้สะทอ้นราคาหลกัทรัพยอ์ย่างเต็มที หรืออาจกล่าวได้ว่าราคาจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพ รวมถึงทิศทางและขนาด (Direction and Magnitude) ของการปรับตวัของราคา
ต่อสารสนเทศใหม่ทีเขา้สู่ตลาด ซึงภายใตท้ฤษฏีตลาดทีมีประสิทธิภาพนี ราคาทีแทจ้ริงของ
หลกัทรัพยจ์ะถูกกาํเนิดจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนทีคาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลา
ในการถือครองหลกัทรัพย ์หุ้นกระแสผลตอบแทนทีสําคญัคือ เงินปันผล แบบจาํลองส่วนลดของ
เงินปันผลแบบดงัเดิม (Traditional Dividend Discount Model : DDM) กล่าวว่า ราคาหุ้นจะตอ้ง
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เท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินปันผลในอนาคตทีคาดการณ์ไว ้(Reilly n.d., อา้งถึงใน  เพชรี ขุมทรัพย ์
2544 : 20-21) 
 กล่าวโดยสรุป Efficient Markets Hypothesis : EMH มีสมมุติฐานคือ หลกัทรัพยจ์ะอยู่
ในดุลยภาพเสมอ ซึงถา้ตลาดมีประสิทธิภาพจริง จะมีขอ้สรุป ดงันี 

 1. ราคาตลาดของหลกัทรัพย ์จะอยูที่ราคาดุลยภาพเสมอ 

 2.  ไม่มีนกัลงทุนรายไหนทีจะไดรั้บผลตอบแทนสุทธิมากหรือนอ้ยกวา่ทีควรจะเป็น 

 ภายใตแ้นวความคิดนี (Fama 1970) ไดแ้บ่งความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์
ออกเป็น 3 ระดบั ตามหลกัการทดสอบความมีประสิทธิภาพ ซึงประกอบดว้ย 
 1. Weakly Efficient Market ขอ้มูลต่างๆ ในอดีต จะสะทอ้นในราคาตลาดหลกัทรัพยใ์น
ปัจจุบนั 

 2. Semi-Strong Efficient Market  ราคาตลาดปัจจุบนัสะทอ้นถึงขอ้มูลทีไดป้ระกาศใน
สาธารณะทราบแลว้ 
 3. Strongly Efficient Market  ราคาตลาดสะทอ้นถึงขอ้มูลทุกประเภท 

 ภายใตแ้นวความคิดนี (Fama 1970) ไดแ้บ่งความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์
ออกเป็น 3 ระดบั ตามหลกัการทดสอบความมีประสิทธิภาพ ซึงประกอบดว้ยนกัทฤษฏีตลาดทีมี
ประสิทธิภาพมกัจะบอกเสมอวา่ ณ เวลาใดเวลาหนึงราคาจะสะทอ้นถึงสารสนเทศทงัหมดทีมีอยู ่
ทงันีภายใตข้อ้สมมติทีวา่ ไม่มีตน้ทุนใดๆ ในการซือขายและการไดม้าซึงสารสนเทศ 
 ตลาดมีประสิทธิภาพในระดับอ่อน (Weakly Efficient Market) 
 ตลาดหลกัทรัพยป์ระเภทนีถือวา่ราคามีการเคลือนไหวอยา่งสุ่ม เนืองจากทุกคนสามารถ
ทราบขอ้มูลดา้นราคาเท่าเทียมกนั ไม่มีใครไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบจากขอ้มูลทีมีอยู ่ดงันนั ระดบั
ความมีประสิทธิภาพในความหมายนีจึงถือวา่ ขอ้มูลดา้นราคาและปริมาณซือขายหลกัทรัพยใ์นอดีต
ไม่มีผลต่อการคาดการณ์หลกัทรัพยใ์นอนาคต ราคาดุลยภาพจะเปลียนแปลงเมืออุปสงค์หรือ
อุปทานของหลกัทรัพยเ์ปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนขอ้มูลข่าวสารใหม่ ราคาหลกัทรัพยจ์ะ
ปรับตวัใหม่เช่นกนั จนกระทงัเกิดราคาดุลยภาพใหม่ ซึงในช่วงระหวา่งทีมีการเปลียนแปลงขอ้มูล
ข่าวสารนนั ผูล้งทุนจะมีการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่ตลอดเวลา ซึงถือวา่การประเมินมูลค่าหุ้น
พืนฐาน ดงันนัในตลาดหลกัทรัพยที์มีประสิทธิภาพในระดบัอ่อนนี พฤติกรรมการเคลือนไหวของ
ราคาจะเป็นไปตามทฤษฏีการจรสุ่ม (Random Walk Theory) หมายถึงรูปแบบการเคลือนไหวของ
ราคาจะดาํเนินไปแบบสุ่ม เช่น ถา้มีการคาดการณ์ว่าราคาหลกัทรัพยจ์ะเพิมขึนภายในอาทิตยห์น้า 
นกัลงทุนจะรีบซือหลกัทรัพยน์ัน ทาํให้ราคาหลกัทรัพยจ์ะเพิมสูงขึนทนัที แทนทีจะเพิมขึนใน
อาทิตยห์นา้  ดงันนั จึงไม่สามารถนาํรูปแบบราคาทีอาศยัขอ้มูลในอดีตมาใชใ้นการคาดการณ์ราคา
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ในอนาคตได ้การเปลียนแปลงของราคาจึงมีรูปแบบทีไม่แน่นอน ทาํให้ไม่สามารถนาํขอ้มูลราคา
หรือปริมาณการซือขายในอดีตมาใชป้ระโยชน์ได ้นกัลงทุนตอ้งอาศยัขอ้มูลอืนมาใช้ในการวิเคราะห์
ตดัสินใจแทน เช่น ราคาปัจจุบนั (Current Price) เนืองจากราคาในปัจจุบนัเป็นตวัสะทอ้นขอ้มูล
ทงัหมดทีมีอยูท่งัหมด (Fama 1970) 
 ตลาดมีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างแข็งแกร่ง (Semi-Strong Efficient Market) 
 ตลาดมีประสิทธิภาพในระดบัค่อนขา้งแข็งแกร่ง ตลาดหลกัทรัพยป์ระเภทนี จะเกิดขึน
เมือราคาหลกัทรัพยเ์ป็นตวัสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทีเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทวัไป ในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์หรือ (Efficient Market) ราคาตลาดจะปรับตวัเพือให้อุปสงค์เท่ากบัอุปทานของหลกัทรัพย ์
เมือตวักาํหนดอุปสงค์และอุปทานไม่เปลียนแปลง จะเกิดราคาดุลยภาพ ซึงหมายความว่า มูล
ค่าทีแทจ้ริง (Intrisic Value) โดยราคาดุลยภาพจะเปลียนแปลง เมืออุปสงค์หรืออุปทานมีการ
เปลียนแปลง เนืองจากมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัจนกระทงัเกิดราคาดุลยภาพ
ใหม่ตลอดเวลา การประเมินมูลค่าใหม่นี ถือวา่เป็นการประเมินมูลค่าพืนฐาน (Fama 1970) 
 ตลาดมีประสิทธิภาพในระดับแข็งแกร่ง (Strongly Efficient Market)  
 ตลาดมีประสิทธิภาพในระดบัแข็งแกร่ง ตลาดหลกัทรัพยที์มีประสิทธิภาพในระดบันี 
หมายความวา่ ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกชนิด ไม่เพียงแต่ขอ้มูลข่าวสารทีเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเท่านนั แต่ยงัรวมถึงขอ้มูลทีไม่เปิดเผย เช่น ขอ้มูลภายใน (Inside Information) ซึง
หมายความว่า จะไม่มีผูใ้ดมีอาํนาจในการใช้ขอ้มูลภายในนี ทฤษฏีนีเชือว่า ราคาตลาดคือผลการ
วิเคราะห์อยา่งถีถว้นจากขอ้มูลทีเปิดเผยและไม่เปิดเผย ซึงอาจเป็นขอ้มูลทีรู้กนัในวงจาํกดั เช่น ใน
ระดับของผูบ้ริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ รวมถึงผูต้รวจสอบบญัชี เป็นต้น ในกรณีนี ราคา
หลกัทรัพยจ์ะปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก แมก้ระทงัผูที้รับขอ้มูลภายในก็ไม่สามารถไดเ้ปรียบผูล้งทุน
รายอืน เพราะเมือมีข่าวสารขอ้มูลใหม่ทีเกียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์นัออกมา ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับ
ตอบสนองทนัที แสดงให้เห็นว่าตลาดหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพมาก ทาํให้ไม่มีใครไดก้าํไรเกิน
ปกติ (Excess Profit) จากการซือขายหลกัทรัพย  ์เนืองจากขอ้มูลข่าวสารทุกชนิด รวมถึงขอ้มูล
ภายในจะกระจายไปถึงผูล้งทุนรายอืนๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึงในความเป็นจริงแลว้ เราจะพบตลาด
หลกัทรัพยที์มีประสิทธิภาพระดบันีนอ้ยมากหรือไม่พบเลย (Fama 1970) 
 สรุปตลาดทีมีประสิทธิภาพนนั จะการเปลียนแปลงของราคาจะเป็นอิสระต่อกนัไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั และเชือวา่ราคาในปัจจุบนั  คือราคาทีนกัวิเคราะห์และนกัลงทุนอาศยัขอ้มูล
ข่าวสาร ทีเผยแพร่ต่อสารธารณะชน ซึงทุกคนมีขอ้มูลข่าวสารทีเหมือนกนั ไม่มีใครไดเ้ปรียบเสียบ
เปรียบขอ้มูลข่าวสาร ดงันนั ราคาหลกัทรัพยจ์ะถูกกาํหนดจากอุปสงคแ์ละอุปทานการนกัลงทุนที
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ไดว้เิคราะห์ขอ้มูล แสดงราคาหลกัทรัพยที์แทจ้ริง และสามารถเปลียนแปลงตลอดเวลาตามข่าวสาร
ขอ้มูลทีเผยแพร่ออกมาอยา่งต่อเนือง  
 

7. ทฤษฏีดาว (DOW Theory) 
 ทฤษฏีดาวไดเ้ขียนเพืออธิบายลกัษณะของตลาด ถูกคิดคน้ขึนโดย Charles  Henry  Dow 
ซึงนับได้ว่าเป็นบิดาของการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจยัทางเทคนิค เมือเกือบ 100 ปี ทีแล้ว ซึงเป็น
ผูว้างรากฐานทีสาํคญั และยงัคงเป็นทียอมรับจนมาถึงปัจจุบนั คือ 

 7.1 ดชันีตลาดจะเป็นเครืองสะทอ้นถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนและส่งผลให้เกิดอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดมีการเปลียนแปลง ซึงทาํใหด้ชันีของตลาดมีการเปลียนแปลงตาม 

 7.2 แนวโนม้ของตลาด ประกอบดว้ย 3 แนวโนม้ คือ 

  7.2.1 แนวโนม้หลกั (Primary Trend หรือ Major Trend) เป็นแนวโน้มทีเกิดขึนใน
ระยะเวลานานนบัปี หรือมากกว่า แนวโน้มตลาดในทิศทางขาขึน จะเป็นตลาดกระทิงและเมือ
แนวโนม้หลกัมีทิศทางขาลง จะเป็นตลาดหมี 

  7.2.2 แนวโนม้รองหรือแนวโนม้ระยะกลาง (Secondary Trend หรือ Intermediate 

Trend) เป็นแนวโนม้ทีเกิดขึนบนแนวโนม้หลกั มีระยะเวลาการเกิดตงัแต่ 3 สัปดาห์จนถึง 3 เดือน 

  7.2.3 แนวโนม้ยอ่ย (Minor Trend) หรือแนวโนม้ในระยะสัน (Stort Term)  จะเป็น   
7 แนวโนม้ทีเกิดขึนในระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ 

 7.3 แนวโนม้หลกัประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ 

  ระยะที 1 เป็นระยะสะสม เป็นระยะเวลาทีนกัลงทุนทีชาญฉลาดควรเลือกลงทุนใน
หุน้ทีปัจจยัพืนฐานดี ระยะนีมกัจะปรากฏข่าวทางเศรษฐกิจออกมาไม่ดี 

  ระยะที 2 เป็นระยะทีนกัวิเคราะห์มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั แนวโนม้ตลาดน่าลงทุน 
ดชันีมีการปรับตวัเพิมขึน 

  ระยะที 3 เป็นระยะสุดทา้ยของแนวโน้มหลกั เป็นระยะทีปรากฏข่าวดีออกมาอยา่ง
ต่อเนือง ซึงมีการลงทุนแบบเก็งกาํไร มีปริมาณซือขายเพิมขึน ในช่วงปลาย จะมีการจาํหน่าย
จ่ายแจกหุน้ เนืองจากตลาดมีแนวโนม้เขา้สู่ตลาดหมี 

 7.4 ดชันีตลาดจะเป็นเครืองยนืยนัการปรับตวัของแนวโน้มตลาด เช่น ดชันีของกลุ่ม
อุตสาหกรรมและดชันีของกลุ่มการขนส่งจะยืนยนัภาวะตลาดซึงกนัและกนั ว่ามีแนวโน้มลดลง 
หรือเพิมขึน 
 7.5 ปริมาณการซือขายจะยนืยนัแนวโนม้ แนวโนม้หลกัขาขึนของตลาดจะมีปริมาณซือ
ขายเพิมมากขึน แต่ในทางกลบักนั แนวโนม้หลกัขาลง ปริมาณการซือขายจะลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

24 

 7.6 แนวโนม้จะเป็นเช่นนีต่อไป จนกวา่จะเกิดการกลบัตวั ซึงขึนอยูก่บัแนวโนม้อารมณ์
ของตลาด 

 การวิเคราะห์พืนฐานตามทฤษฏีดาวนนั ไดม้าจากการเปรียบเทียบการเคลือนไหวของ
ราคาหุ้นและปริมารการซือขายกบัการขึนลงของกระแสนาํในทะเล กล่าวคือ กระแสนาํในทะเล
ประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ กระแสนาํ (Tide) คลืน (Wave) และฟองคลืน (Ripple) ในการดู
ว่ากระแสนาํในทะเลกาํลงัขึนหรือลงนนั จะตอ้งวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคลืน หากลูกคลืนลูก
ต่อมาขึนสูงกว่าลูกคลืนก่อนหน้านีนนั แสดงวา่กระแสนาํกาํลงัขึน ในทางตรงกนัขา้ม ลูกคลืนลูก
ต่อมาตาํกวา่ลูกคลืนลูกก่อนหนา้ แสดงวา่กระแสนาํทะเลกาํลงัลง ส่วนฟองคลืนเป็นส่วนประกอบ
ในลูกคลืน มิไดบ้่งบอกว่ากระแสนาํนนัจะขึนหรือลง (Sheimo 1994, อา้งถึงใน ประริวตั สะทา้น 
2549 : 35-36)  
 แนวโน้มราคาหุ้นก็มีลักษณะเดียวกันกับกระแสนาํและคลืนในทะเล ประกอบดว้ย
การเปลียนแปลง 3 ส่วน คือ แนวโน้มส่วนใหญ่ (Primary Trend) ซึงเป็นแนวโน้มหุ้นระยะยาว 
แนวโนม้รอง (Secondary Movement) ซึงถือวา่เป็นแนวโนม้ระยะกลาง และการเคลือนไหวรายวนั 
(Daily Fluctuation)  
 ในการวิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ หรือทิศทางของราคาหุ้นนนั พฤติกรรมของแนวโน้ม
รองเป็นตวักาํหนด กล่าวคือ ถา้ระดบัการขึนของหุ้นในแนวโน้มรองครังต่อมายงัสูงกว่าครังก่อน 
และเวลาปรับตวัลดลงระดบัทีลดลงยงัสูงกวา่ระดบัลดลงก่อนหนา้นี แสดงวา่ แนวโน้มของหุ้นยงัขึน 
ในกรณีทีแนวโนม้รองของหุ้นในช่วงต่อมา มีระดบัตาํกวา่ในช่วงแรก แสดงวา่ แนวโนม้ใหญ่ของ
หุ้นยงัขึนอยู่ ในกรณีทีแนวโน้มรองของหุ้นในช่วงต่อมามีระดบัตาํกว่าในช่วงแรก แสดงว่า 
แนวโนม้ใหญ่ของหุน้กาํลงัลดลง ส่วนแนวโนม้ยอ่ยซึงแมว้า่ ไม่มีส่วนประกอบในการบอกทิศทาง
แนวโนม้ใหญ่ของหุน้ แต่เป็นองคป์ระกอบก่อใหเ้กิดแนวโนม้รอง  
 
8.  ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัการลงทุน 

 แนวคิดเกียวกบัการลงทุนนี มี 2 แนวคิดหลกั คือ The “q” Theory หรือ The Market 

Valuation Approach ซึงเสนอโดย Tobin และอีกแนวคิด คือ The Cost of Capital Approach ซึง
เสนอโดย Tobin ตามลาํดบั ทงั 2 ทฤษฏีมีสมมุติฐานเหมือนกนัทีจุดประสงคข์องบริษทัคือตอ้งการ
ทาํใหบ้ริษทัมีมูลค่าสูงทีสุดจากการขยายกิจการหรือการลงทุนใหม่ๆ 

 8.1 แนวคิด The Market - Valuation Model ใช้การคาดคะเนมูลค่าตลาด (Market 

Value) ซึงมีผลต่อการขยายกิจการของบริษทั เพราะการขยายกิจการของบริษทัจะตอ้งดูช่วงทิศทางการ
เปลียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ ซึงหากคาดการณ์อยูใ่นช่วงราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงขึน ผูบ้ริหาร
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ของบริษทัจะตอ้งตดัสินใจซือเครืองจกัรใหม่ในการขยายการผลิตหรือสะสมทุนเพิมขึน แต่ถา้หาก
การคาดการณ์อยู่ในช่วงราคาหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง และบริษทัต้องการขยายกาํลังการผลิต 
อาจเห็นวา่วธีิการซือหุน้บริษทัอืนๆ ทีมีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยจ์ะถูกกวา่การขยายกาํลงัการผลิตจาก
การซือเครืองจกัรใหม่เขา้มาเอง ราคาหุ้นลดลงทาํใหใ้ชเ้งินนอ้ยลงในการซือหุน้ วธีิการเขา้ควบรวม
กิจการกบับริษทัอืน โดยการซือหุน้นนั จะเห็นไดว้า่กรณีนีการลงทุนจะไม่ขยายตวั เนืองจากไม่มี
การขยายกาํลงัการผลิต เป็นเพียงการเปลียนแปลงเจา้ของกิจการทีมีอยู่เดิมเท่านนั (Tobin 1969, 

อา้งถึงใน นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 26-27) 
 8.2 แนวคิด The Cost of Capital Model แนวคิดนีมีสมมุติฐานในดา้นการตดัสินใจ
ลงทุนเหมือนกบัแนวคิดแรก คือ การทาํใหกิ้จการมีมูลค่าสูงสุด แต่แนวคิดนีอาศยักระแสเงินสดที
จะไดรั้บในอนาคตจากการประเมินกระแสเงินสดและการประมาณยอดการขาย (Expected Sales) 
แลว้จึงทาํการกาํหนดการขยายกิจการตามกระแสเงินสดทีจะไดรั้บ แนวความคิดนีจะไดรั้บผลกระทบ
ทางออ้มจากการเปลียนแปลงของยอดขายทีไม่เป็นไปตามความคาดคะเน ซึงส่งผลต่อระดบั
การลงทุน (Tobin 1969 อา้งถึงใน นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 28) 
 สาเหตุทีประเทศต่างๆ นิยมใช้ราคาหลกัทรัพยเ์ป็นดชันีชีนาํทางเศรษฐกิจ เนืองมาจาก
ราคาหลกัทรัพยก์บักิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ไดเ้กียวขอ้งกนัโดยตรง ถึงแมจ้ะมีปัจจยัทีมาทาํให้ตวั
แปรหนึงมีการเปลียนแปลงไป ก็จะไม่สามารถทาํให้ตวัอีกตวัแปรเปลียนแปลงตามอย่างทนัที
เช่นกนั จึงเป็นเหตุผลทีสามารถใช้ตวัแปรนีเป็นตวัชีนาํซึงกนัและกนัได ้(Tobin 1969, อา้งถึงใน
นิตินนัท ์ขาวงาม 2547 : 28) 
 

9.  งานวจัิยทเีกียวข้อง 

 สาํหรับงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาครังนี  สามารถสรุปไดด้งันี 

 สลิลทิพย  ์ศิริไพบูลย  ์ (2546) ศึกษาถึงปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลรายเดือน ตงัแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงเดือนธันวาคม 
2544 การศึกษานีมีปัจจยัทีนาํมาศึกษาได้แก่ มูลค่าการซือขายหลกัทรัพย  ์มูลค่าการซือขาย
หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนชาวต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาท และดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต ใชว้ิธีวิเคราะห์แบบสมการถดถอยโดยวิธีกาํลงัสอง
น้อยทีสุดผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการซือขายหลกัทรัพย  ์มูลค่าการซือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของ  
ผูล้งทุนต่างประเทศ และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั ในขณะที
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติและค่าเงินบาท ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ธนิดา กาญจนพนัธ์ (2543) ศึกษาถึงอิทธิพลของตวัแปรทางเศรษฐกิจต่อดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพย  ์โดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือนตงัแต่เดือนมกราคม 2523 ถึง เดือน
ธนัวาคม 2533 ใชว้ธีิทดสอบความสัมพนัธ์แบบกาํลงัสองนอ้ยทีสุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ 
การศึกษานีมีปัจจยัทีนาํมาทาํการศึกษาดงันี ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ์ประชาชาติที
แทจ้ริง อตัราดอกเบียเงินฝากทีแทจ้ริง ดชันีการลงทุน ปริมาณการลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ 
และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ผลการศึกษาพบว่า การเคลือนไหวของดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยน์นัขึนอยูก่บัปริมาณการลงทุนในหุน้จากต่างประเทศและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
 จารุกร  เรืองสุวรรณ (2535) ศึกษาปัจจยัทีกาํหนดการลงทุนจากต่างประเทศในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน จาํนวน 57 เดือน ตงัแต่ 
มกราคม พ.ศ.2530 ถึง กนัยายน พ.ศ.2535 ใช้แบบจาํลองสมการถดถอยเชิงซ้อนเส้นตรงวิธี
กาํลงัสองน้อยทีสุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ การศึกษานีมีปัจจยัทีนาํมาทาํการศึกษาดงันี 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างอตัราดอกเบีย ดชันีตลาดหลกัทรัพย์
ดาวโจนส์ อตัราแลกเปลียน ใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) แทนสถานการณ์ความมนัคง รวมถึง
นโยบายทีมีผลต่อการไหลเขา้ของเงินลงทุน ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระทงัหมด  สามารถ
อธิบายการเปลียนแปลงของเงินทุนไหลเขา้ในหลกัทรัพยไ์ดสู้งถึงร้อยละ 80.85 สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีมี
ผลต่อผลกระทบต่อการไหลเขา้ของเงินลงทุนจากต่างประเทศมากทีสุด คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รองลงมาคือ อตัราเงินเฟ้อในประเทศ และสถานการณ์ความมนัคงในประเทศ 
ตามลาํดบั 

 ฉนวน คาํอยู่ (2543) ศึกษาปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยใช้วิธีแบบสมการกาํลงัสองนอ้ยทีสุด  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยใช้
ขอ้มูลรายเดือน ตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2537 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 และเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2542 โดยใชต้วัแปร ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, ปริมาณเงินตามความหมายอยา่งกวา้ง, อตัราดอกเบียลูกคา้ชนัดีสําหรับเงินกูย้ืม , ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค, Inter Bank Rate Overnight, Foreign Assets , ราคาทองคาํ, ราคานาํมนั, มูลค่าการซือ
ของนกัลงทุนต่างชาติ, มูลค่าการขายของนกัลงทุนต่างชาติ, อตัราแลกเปลียนระหวา่งเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, อตัราแลกเปลียนระหว่างเงินบาทและเยนญีปุ่น, ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย  ์Down Jone, ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์Nikkei, ดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซีย, ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง,  ดชันีราคา
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หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยไ์ตห้วนั , ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์  ผล
การศึกษาพบวา่ ในช่วงแรกปรากฏวา่ ปัจจยัทีกาํหนดราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญั ไดแ้ก่ ดชันี
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Down Jones, ราคาทองคาํ, ดชันีราคาหลกัทรัพยฮ่์องกง, อตัรา
แลกเปลียนระหวา่งเงินบาทและเงินเยนญีปุ่น, อตัราดอกเบียลูกคา้ชนัดีสําหรับเงินกูย้ืม, ดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์ Nikkei, ราคานาํมนัเหนือ, ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดสิงคโปร์ 
และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยไ์ตห้วนั ส่วนในช่วงหลงัปรากฏว่า ปัจจยัทีกาํหนด
ราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญั ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Down Jones, 
ปริมาณเงินตามความหมายอยา่งกวา้ง, อตัราแลกเปลียนระหวา่งเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, 
ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei, Inter Bank Rate Overnight, ดชันีตลาดหลกัทรัพย์
ฮ่องกง, มูลค่าการซือขายของนกัลงทุนต่างชาติ, ราคาทองคาํ และอตัราดอกเบียลูกคา้ชนัดีสําหรับ
เงินกูย้มื ตามลาํดบั 

 ศศิระ โชตะศิริ (2547) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อความผนัผวนของ
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชข้อ้มูลรายเดือน ตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลา 7 ปี หรือ 84 เดือน ศึกษาตวัแปรอิสระ ได้แก่ อตัราดอกเบีย
(ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ), ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ,  อัตราแลกเปลียนเงินตรา(ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา, เยนญีปุ่น, ดอลลาร์ฮ่องกง, ดอลลาร์สิงคโปร์, ราคานาํมนั, ค่าP/Eของตลาด , ปริมาณ
เงิน, การลงทุนโดยตรงของนกัลงทุนต่างชาติ, การลงทุนภาคเอกชน, ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, ดชันีราคาหุน้ดาวน์โจนประเทศสหรัฐอเมริกา, เงินสํารองระหวา่งประเทศ และมูลค่า
การส่งออก ตามลาํดบักผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ตวัแปรอิสระ ค่า P/E ratio ของตลาด และอตัราแลกเปลียนเงินตรา สกุลดอลลาร์ฮ่องกงที
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 อคัคยุต บุญอินทร์ (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงก่อน
วิกฤตเศรษฐกิจ มกราคม 2548 – 2550 และช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ กรกฎาคม 2550 – ธนัวาคม 
2552 ศึกษาตวัแปรอิสระได้แก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 12 ดชันี ประกอบดว้ยดชันี
หลกัทรัพยข์องประเทศอุตสาหกรรมสาํคญั ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ และกลุ่มอาเซียน ซึง
รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย  ์
กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบของดชันีปิดตลาด ณ 
วนัทาํการซือขายสุดทา้ยของเดือน ผลการศึกษาพบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศทีนาํมา
ศึกษาก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
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ระดบัค่อนขา้งสูง และพบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศทีนาํมาศึกษาหลงัการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระดบัค่อนขา้งตาํ 
 วิโรจน์ เดชะผล (2552) ศึกษาตวัแปรทางเศรษฐกิจทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงของ
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ อนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตงัแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2551 รวม 96 เดือน มาทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองน้อยทีสุด (Ordinary Least 

Squares-OLS) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรทางเศรษฐกิจทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์
ต่อการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม ดชันีตลาด
หลกัทรัพยญี์ปุ่น ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มูลค่าการซือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  
ส่วนปัจจยัดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีนาํมนัสหรัฐอเมริกา ไม่มีนัยสําคญัในการอธิบายการ
เปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 นครินทร์ ปาร์มวงศ ์(2550) ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทีกาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจทีสําคญั ซึงปัจจยัทีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั โดยใช้ขอ้มูลแบบ
อนุกรมเวลารายเดือน ตงัแต่ปีพ.ศ.2544-2548 โดยวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ 
และวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยทีสุดกผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมีความสัมพนัธ์
กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ, 
อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ตามลาํดบั 

 ยุทธนา กระบวนแสง (2546) ศึกษาปัจจยัทีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพือเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกการลงทุนในหลกัทรัพย  ์โดยใช้ขอ้มูล 
Times Series Data รายเดือน ตงัแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธนัวาคม 2546 โดยทดสอบดว้ย
กาํลงัสองน้อยทีสุด (Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบียและดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นปัจจยัทีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมัน 99% ส่วนปริมาณการซือสุทธิของนักลงทุน
ต่างประเทศและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนั 95% 

ซึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ยกเวน้ปริมาณการซือสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ ทีไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ 
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 Baker, Foley and Wurgler (2004)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีตลาดหลกัทรัพยก์บั
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชค้วามคิด 2 แนวทาง คือ แนวคิด
เกียวกับ Cheap Asset ซึงแสดงการไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศในรูปของการซือ
สินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ ในประเทศทีไดรั้บทุน ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์อง
ประเทศเจ้าของทุนนัน มีบทบาทสําคญัต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แต่ดัชนีราคา
หลกัทรัพยข์องประเทศทีรับทุนไม่ไดมี้ผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแต่อย่างใด นนัคือ 
ตลาดหุน้ทีมีมูลค่าสูงจะผลกัดนัใหก้ารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีการไหลออก แต่ตลาดหุ้นที
มีมูลค่าตาํไม่ไดมี้ส่วนในการดึงให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเขา้มาภายในประเทศ
แต่อยา่งใด  
 Nongnuch Soonthornchawakan (1990) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการลงทุนของ
นกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ค่า
ความเสียงการลงทุน ความเสียงจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตรา ข่าวการเมืองใน
ประเทศ รายไดข้องนกัลงทุนต่างประเทศ ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ ประเภทสมการถดถอยหลาย
ตวัแปร (Multiple Regression Equation) แลว้ประมาณค่าดว้ยวธีิการกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary 

Least Squares : OLS) ใชข้อ้มูลรายเดือนตงัแต่ มกราคม พ.ศ. 2528 ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2531ผล
การศึกษาสรุปไดว้า่ การลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิถูกกาํหนดในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของ
การลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะ 3 เดือนทีผา่นมา ความเสียงของตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ความ
มนัคงของนกัลงทุนต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
กับความเสียงของหลักทรัพย์ในประเทศระยะ 2 เดือนทีผ่านมา เหตุสุดวิสัยทางการเมือง 
การคาดหวงัในการลดค่าเงินบาท 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษา
ผลกระทบการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษา
ใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา  (Time Series) และนาํข้อมูลทีได้มาทดสอบความนิงของข้อมูล 
(Stationary) เพือทีจะนาํตวัแปรเหล่านนัไปใชใ้นสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 
หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ การหาความสัมพนัธ์ใช้วิธีการประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสอง
น้อยทีสุด (Ordinary Least Squares) 
 

1. ขนัตอนการวจัิย 
 1.1 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของตวัแปรอิสระ ซึงประกอบดว้ย ผลรวมของเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัที
ผา่นมา ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา และส่วนต่างระหวา่งอตัรา
ดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ   

 1.2 ทาํการทดสอบความนิงของขอ้มูล (Stationary) ดว้ยวธีิ Unit Root Test เพือตรวจสอบ
ใหข้อ้มูลเป็นอิสระต่อกนั ไม่ใหเ้กิดปัญหาสหสัมพนัธ์ความคลาดเคลือน (Auto Correlation) ของ
ขอ้มูล 

 1.3 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Economic View โดยใช้สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ การหาความสัมพนัธ์ใช้
วธีิการประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Squares) 
 1.4 ทาํการแปลข้อมูลจากตารางทีได้จากการวิเคราะห์ เพือพยากรณ์ และทิศทาง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รวมถึงหาระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 
2. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – กุมภาพนัธ์ 2555 มี
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ดงันี 
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ตารางที 2  แสดงระยะเวลาดาํเนินงาน 

 

รายการ 
 

2554 2555 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาความเป็นมาและความสาํคญั          

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง          

เก็บและรวบรวมขอ้มูล          

วเิคราะห์ขอ้มูล           

สรุปผลการวจิยั          

นาํเสนอผลงานวจิยั          

ทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์          
 
3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ไดแ้ก่ ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายวนั ไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลรวมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ ไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ไดม้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย อตัรา
แลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร ได้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย อตัราผลตอบแทนตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา ไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีเฉลีย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา ไดม้าจากบริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 
ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ ไดม้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ภาพที 2  แสดงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ปี 2002-2010 
 
 MAX  =  1049.79 MIN  =  305.19 

 AVERAGE       =  645.7634      

 

 
 

ภาพที 3 แสดงผลรวมเงินลงทุนสุทธิในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ  ปี 2002-2010 
 

 MAX  =  46,421,046,928.37   

 MIN  =  497,594,314 

 AVERAGE  =  8,636,829,077.08     
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ภาพที  4  อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ปี 2002-2010 

 

 MAX  =  44.34   MIN  =  29.71 

 AVERAGE  =  37.57        

 

 
 

ภาพที 5  อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อยโูร  ปี 2002-2010 
 

 MAX  =  53.77 MIN   =  38.06 

 AVERAGE =  47.13      
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ภาพที 6  อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา  ปี 2002-2010 
 

MAX     =  4,979.86 MIN   =  1,000 

AVERAGE =  2,584.77  
 

 
 
ภาพที 7  ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา  ปี 2002-2010 
 

MAX  =  14164.53 MIN   =  6547.05 

AVERAGE =  10497.61  
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ภาพที 8 ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ  ปี 2002-2010 
 

MAX  =  2.63 MIN   =  -2.175 

AVERAGE =  0.053   

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การทดสอบ Unit Root หรือ การทดสอบ Stationary 
  ก่อนทีจะทาํการทดสอบการประมาณค่าแบบจาํลองด้วยวิธี Ordinary Leased 

Square (OLS) จาํเป็นตอ้งทาํการทดสอบลกัษณะของขอ้มูลอนุกรมเวลาทีนาํมาใช้เสียก่อนว่ามี
ลกัษณะ Stationary หรือ Non-Stationary เนืองจากคุณสมบติันีมีผลต่อความน่าเชือถือของ
แบบจาํลอง โดยตวัแปรทงัหมดในสมการทีตอ้งการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติั Stationary ก่อนถึงจะนาํ
ขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการประมาณค่าต่อไป 

  การทดสอบ Unit Root ของตวัแปรทีตอ้งการศึกษาเพือตรวจสอบอนัดบัของขอ้มูล 
และดูวา่ขอ้มูลมีเสถียรภาพ หรือ ขอ้มูลเป็น Stationary หรือไม่ โดยใช้วิธีการของAugmented 

Dickey Fuller –ADF มาทดสอบ เพือทีจะนาํตวัแปรเหล่านันไปใช้ในสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear Regression) หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ การหาความสัมพนัธ์ใช้วิธีการ
ประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Squares)  
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  เนืองจากขอ้มูลทีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา ซึงมีขอ้ควรพิจารณาคือ
ขอ้มูลทีจะทาํการศึกษานันเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาทีมีลกัษณะนิงหรือไม่ เนืองจากการใช้ขอ้มูล
อนุกรมเวลาทีมีลกัษณะไม่นิงมาทาํการพยากรณ์แลว้จะทาํให้การพยากรณ์ดงักล่าวมีความไม่ถูกตอ้ง 
คือ ไดส้มการถดถอยทีไม่แทจ้ริง ดงันนัจึงตอ้งมีการทดสอบความนิงของขอ้มูลโดยทาํการทดสอบ 
Unit Root ดว้ยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) การทดสอบความนิงของขอ้มูล ดงัสมการ
ต่อไปนี 

  อนุกรมเวลาจะมีคุณสมบติั Stationary ก็ต่อเมือ 

  1. xmtt XEXE )()(  : ค่าเฉลีย (Mean) มีค่าคงที 

  2. xmtt XVarXVar 2)()( : ความแปรปรวน (Variance) มีค่าคงที 

  3. kmktmtmtt XXCovXXCov ),(),( : ความแปรปรวนร่วม (Covariance)  
มีค่าคงที 

  สาํหรับทุก t, k,m โดยที kxx ,, 2 เป็นค่าคงที 

  การทดสอบ Unit Root เป็นการทดสอบความมีเสถียรภาพของขอ้มูล ซึงวิธีการ
ทดสอบทีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายคือวิธีของ Dickey and Fuller (1979) โดยเริมจากแบบจาํลองของ 

Autoregressive ดงันี 
 

  ttt uXaTaaX 1210       (4.1) 
 

  ซึงสามารถตรวจสอบไดว้า่ T X เป็น stationary หรือไม่ โดยการใช ้Unit Root ดว้ย 

Differencing สมการที (4.1) จะได ้
 

  ttt uXaTaaX 1210 *     (4.2) 
 

  โดยที  1* 22 aa  

  tX  =  ตวัแปรทางเศรษฐกิจทีกาํลงัศึกษา 
  T  =  แนวโนม้ของเวลาทีใส่เขา้มาเพือทดสอบวา่ตวัแปรทางเศรษฐกิจ
ทีกาํลงัศึกษานนัมีคุณสมบติัเป็น Trend Stationary หรือไม่ 
  tu   =  ตวัแปรสุ่ม (Random Variable) ทีมีค่าเฉลีย (Mean) เท่ากบัศูนย ์

และมีค่าความแปรปรวน (Variance) คงที 

  1ttt XXX  
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  แต่ Dicky และ Fuller ยงัพบวา่วธีิดงักล่าวมีจุดอ่อน เนืองจากไดส้มมติวา่ตวัแปรสุ่ม
ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation แต่แทจ้ริงแลว้ปัญหานีอาจเกิดขึนได ้ ถา้ทาํการประมาณดว้ยวิธี
กาํลงัสองน้อยทีสุดจะได้ความแปรปรวนทีสูงเกินความจริง จึงได้มีการแก้ปัญหานีซึงสามารถ
ทดสอบ Unit Root ไดดี้ในกรณีทีตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัตวัมนัเองในอดีตโดยการเพิม
เทอม Lagged Value ของ First Difference ของ tX  เพือแกไ้ขปัญหา Autocorrelation ของตวัแปร
สุ่ม t u ซึงเรียกวธีิการทดสอบนีวา่ Augmented Dickey Fuller  (ADF Test) 

 

t

P

t
ttt uXXaTaaX

1
111210 *     (4.3) 

 

  โดยที P = จาํนวน Lagged Value ของตวัแปรตามทีใส่เพือแก้ไขปัญหา 

Autocorrelation ในตวัแปรสุ่ม tu  

  ในการหาค่า Lag ทีเหมาะสม (Optimum Lag) ของสมการ ADF ซึงอยูใ่นรูปทวัไป 

จะพิจารณาจาก ค่าสถิติ Akaike Info Crierion (AIC) หรือ Schwarz Criterion (SC) 1 โดยการ
ทดสอบ Lag Difference จากนนัเลือกแบบจาํลองทีดีทีสุดหรือค่า Lag ทีเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ค่า AIC หรือ SC ทีตาํทีสุด ซึงในการศึกษานีจะพิจารณาเฉพาะค่า SC เมือไดค้่า Lag ทีเหมาะสมจะ
แทนลงในสมการ ADF แลว้ทาํการประมาณเพือทดสอบสมมติฐานหลกั 

  การทดสอบสมมติฐานของ ADF Test สามารถเขียนไดด้งันี 

  0H   : *
2a  = 0 หรือ tX มี Unit Root (Non-Stationary) 

  0H  : *
2a  <1 หรือ tX ไม่มี Unit Root (Stationary) 

 

  การทดสอบวา่อนุกรมเวลา tX  เป็น Stationary หรือไม่ จะใชค้่า T-statistics ของ
สัมประสิทธิ ( *

2a ) ในกรณีที tX มี Unit Root ค่า T-statistics ของ *
2a จะตอ้งนอ้ยกวา่ค่า Critical 

Value ของ Mackinnon แสดงวา่ไม่สามารถปฏิเสธ 0H หรือ tX มีคุณสมบติั Non-stationary ณ 

ระดบัของขอ้มูล (Level) แสดงวา่ตวัแปรมีอนัดบัของการ Integration ทีอนัดบัที 1 ( tX  I(1) ) แต่
ถา้ค่า T-statistics ของ *

2a มีค่ามากกวา่ค่า Critical Value ของMackinnon แสดงวา่สามารถปฏิเสธ 

0H  หรือ tX  มีคุณสมบติั Stationary ณ ระดบัของขอ้มูล ( tX  I(0)) 

  หลงัจากนนัเมือทดสอบแลว้พบวา่ขอ้มูลอนุกรมเวลา tX  เป็น Stationary และ Lag 

ทีเหมาะสม ณ ระดบัใด จะนาํอนัดบัของการ Integration และ Lag นนัไปสร้างสมการ เพือทดสอบ
ความสัมพนัธ์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ต่อไป 
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 4 .2 การทดสอบความสัมพนัธ์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในรูปสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ การหาความสัมพนัธ์ใช้
วธีิการประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Squares) นาํมาสร้างสมการไดด้งันี 

  SETt = f (FDIt, US$t, EU€t, SETt-1, DJIt-1, INTt-1) 
  โดยที 

  SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  FDIt =   ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ 

  US$t = อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
  EU€t =  อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร 

  SETt-1  = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
วนัทีผา่นมา 
  DJIt-1  = ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา 
  INTt-1 = ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 

  กาํหนดสมการทีใชใ้นการศึกษาถึงผลกระทบการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้งันี คือ 

  SETt = a0 – b1FDIt+b2US$t+b3EU€t +b4 SETt-1 +b5 DJIt-1 +b6 INTt-1 + e1 

  โดยที   a0 , b1 , b2 , b3 , b4 , b5 , b6  = ค่าคงที 

              e1  = ค่าคลาดเคลือน 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาผลกระทบการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ ตามลาํดบัดงันี 

 1. ผลการทดสอบคุณสมบติั Stationary ในแต่ละตวัแปร โดยการทดสอบ Unit Root 

ดว้ยวธีิ ADF Test 

 2. ผลการหาสมการถดถอยเชิงซ้อน Multiple Linear Regression ด้วยวิธีกาํลงัสอง
น้อยทีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีศึกษา ดว้ยโปรแกรม 
Econometric Views 
 

1. ผลการทดสอบคุณสมบัติ Stationary (Unit Root Test)  
 เป็นการทดสอบวา่ขอ้มูลทีใชใ้นการวิจยัครังนีมีคุณสมบติัเป็น Stationary หรือไม่ โดย
พิจารณาจากตวัแปรทงั 7 ตวั ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ผลรวมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนักลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI) อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร (EU€) อตัราผลตอบแทนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผ่านมา (SETt-1) ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ 
ราคาปิดของวนัทีผ่านมา (DJIt-1) และส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 
(INTt-1) ผลการศึกษาแสดงไวใ้นตารางที 3 ดงัต่อไปนี  

 

ตารางที 3  ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดบัของขอ้มูล (At Level) 
 

Variable ADF Test at Level (Test of I(0)) ผลการทดสอบ 

Lag ADF Test 

Statistic 

With C&T 

Critical Value 

1% 5% 10% 

SET 2 -1.567659 -3.962220 -3.411852 -3.127819 Non-Stationary 

FDI 10 -6.959947 -3.962235 -3.411860 -3.127823 Stationary 

US$ 0 -1.842603 -3.962216 -3.411850 -3.127818 Non-Stationary 
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ตารางที 3 (ต่อ) 
       

Variable ADF Test at Level (Test of I(0)) ผลการทดสอบ 

Lag ADF Test 

Statistic 

With C&T 

Critical Value 

1% 5% 10% 

EU€ 7 -2.290718 -3.962229 -3.411857 -3.127822 Non-Stationary 

SETt-1 10 -1.220241 -3.962235 -3.411860 -3.127823 Non-Stationary 

DJIt-1 2 -1.743439 -3.962220 -3.411852 -3.127819 Non-Stationary 

INTt-1 0 -1.908826 -3.962216 -3.411850 -3.127818 Non-Stationary 

 

 ตารางที 3 ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดบัของขอ้มูล (At Level) ผลการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นวา่  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร (EU€) อตัราผลตอบแทนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1) ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ 
ราคาปิดของวนัทีผา่นมา (DJIt-1) และส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 
(INTt-1) ค่าสัมบูรณ์ของ ADF-Statistic มีค่านอ้ยกวา่ค่า สัมบูรณ์ของ MacKinnon Critical Value ที
ระดบันยัสําคญัทางสถิติร้อยละ 1, 5 และ 10 กล่าวคือยอมรับ สมมติฐานหลกั แสดงว่าขอ้มูลมี
คุณสมบติั Non-Stationary ณ ระดบัของขอ้มูล (At Level) ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติร้อยละ 5 

ยกเวน้ตวัแปร ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI) ค่าสัมบูรณ์
ของ ADF-Statistic มีค่ามากกวา่ค่าสัมบูรณ์ของ MacKinnon Critical Value ทีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติร้อยละ 1, 5 และ 10  กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ ขอ้มูลมีคุณสมบติั Stationary ที
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ 1, 5 และ 10  
 เนืองจากตวัแปรทีระดบั Level นนัขอ้มูลเกือบทุกตวัมีลกัษณะ Non-Stationary จึงตอ้ง
แกปั้ญหาดว้ยการหาผลต่างอนัดบัที 1 (First Difference) หรือ 1ttt XXX  แลว้จึงทาํการ
ทดสอบ Unit Root อีกครังหนึง หากตวัแปรดงักล่าวผา่นการหาผลต่างอนัดบัที 1 แลว้มีคุณสมบติั 

Stationary แสดงวา่ตวัแปรมีอนัดบัการ Integration ทีอนัดบัที 1 หรือ (1) หรือ Xt  I (1) 
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ตารางที 4  ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดบัของขอ้มูล (At First Difference) 

 

Variable ADF Test at First Difference (Test of I(1)) ผลการ
ทดสอบ Lag ADF Test 

Statistic 

With C&T 

Critical Value 

1% 5% 10% 

SET 1 -31.50475 -3.962220 -3.411852 -3.127819 Stationary 

FDI 2 -38.84768 -3.962221 -3.411853 -3.127819 Stationary 

US$ 2 -28.39798 -3.962221 -3.411853 -3.127819 Stationary 

EU€ 3 -20.78879 -3.962223 -3.411854 -3.127820 Stationary 

SETt-1 2 -26.00915 -3.962221 -3.411853 -3.127819 Stationary 

DJIt-1 1 -36.65218 -3.962220 -3.411852 -3.127819 Stationary 

INTt-1 2 -27.40255 -3.962221 -3.411853 -3.127819 Stationary 

 

 ตารางที 4 แสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลอนุกรมเวลา ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI) อตัราแลกเปลียน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร (EU€) อตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1) ดชันีเฉลียอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา (DJIt-1) และส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและ
ต่างประเทศ (INTt-1) นนัค่าสัมบูรณ์ของ ADF-Statistic มีค่ามากกวา่ค่าสัมบูรณ์ของ MacKinnon 

Critical Value ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติร้อยละ 1, 5 และ 10  กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ 
ขอ้มูลมีคุณสมบติั Stationary ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ 1, 5 และ 10  ณ ระดบัของขอ้มูล (At 

First Difference)  
 

2. ผลการหาสมการถดถอยเชิงซ้อน Multiple Linear Regression  โปรแกรม Econometric Views 
 ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรดงัแบบจาํลองทีกาํหนดไว ้
ผลการวิเคราะห์ดงัตารางที 3  พบวา่ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
นกัลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI) อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) 
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1) และดชันีเฉลีย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์  ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมา (DJIt-1) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ดชันี
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ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (SET) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่พบวา่ อตัราแลกเปลียน
เงินบาทต่อเงินยโูร (EU€) และส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ (INTt-1) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 SET   =  0.2768   –  1.32E-10 FDIt-2 +  1.6666 US t-2 -   2.5935 EU t-3  

               (1.4748)    (2.5251)**           (2.4925) **        (-1.3986) ns           

          +  0.0126 SET t-2 + 0.0179 DJI t-1 –  0.4058 INT t-2  

        (2.4371)**           (11.9098)***      (0.1468) ns              …(2.1) 
 

 R2 = 0.9135  F-Statistic  = 27.3475 

 Adj.R2 = 0.9012  Durbin Watson  = 2.1037 

 

 หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บคือ T-Statistic 

 กาํหนดให้ 
 ***   มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 

 **    มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 

 ns     ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผูว้จิยัพบวา่สมการทีคาํนวณได ้ ค่า Durbin-Watson เท่ากบั 2.1037 แสดงวา่ ค่าความ
เคลือนไม่มีความเป็นอิสระต่อกนั จึงสรุปได้ว่าแบบจาํลองขา้งตน้เกิดปัญหาอตัสหสัมพนัธ์เชิง
อนุกรมเวลา (Autocorrelation) ดงันนั จึงตอ้งแกไ้ขดว้ยวธีิการ Cochrance-Orcutt Iteration (COIT) 
โดยการใส่ค่า AR(1)หรือ First-Order Autoregressive ปรากฏผลการศึกษาดงันี 
  SET = 0.2774      +   1.37E-10 FDIt-2 + 1.7341 US t-2 - 2.4038 EU t-3  

   (1.5625)         (2.6064)**              (2.5982)**           (-1.3066)ns          

        +  0.0126 SET t-2 + 0.0190 DJI t-1 –  0.0954 INT t-2  

        (2.4453)**               (12.4054)***             (0.0346) ns           …(2.2) 
 

 R2 = 0.9276  F-Statistic  = 24.4063 

 Adj.R2 = 0.9064  Durbin Watson  = 2.0010 
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 หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บคือ T-Statistic 

 กาํหนดให้ 
 *** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 

 **  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 

 ns      ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 จากการประมาณค่า R2 เท่ากบั 0.9276 หมายความวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัสามารถอธิบาย
การเปลียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดร้้อยละ 92.76  ส่วนอีก
ร้อยละ 7.24 เป็นผลทีเกิดจากสาเหตุอืน ทีไม่ไดน้าํเขา้มาในสมการ โดยมีค่า  F-Statistic มีค่าเท่ากบั 
24.4063 พบวา่ ตวัแปรอิสระทงัหมดทีกาํหนดขึนในแบบจาํลองนนัมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง
ของตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเชือมนัร้อยละ 99 

 ค่า Durbin-Watson ทีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 2.0010 ซึงค่า DW ทีเกิดจากการคาํนวณใหม่นนั
ไม่ตกในช่วงทีเกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคลือน (Autocorrelation) ดงันนัตวัแปรอิสระที
นาํมาคาํนวณนนัจึงมีความเป็นอิสระต่อกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปร  
 ส่วนค่า T-Statistic พบวา่ ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา 
(DJIt-1) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อย่างมีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 99 และผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนักลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI) 

อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (US$) และอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) อย่างมีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ส่วนอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อ
เงินยูโร (EU€)และส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ(INTt-1) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 

 1. ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ พบวา่ มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากบั 1.37E-10 

อธิบายไดว้า่ ถา้ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ เพิมขึน 1 พนัลา้น
บาท จะทาํใหด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึน 1.37x10-10 จุด 

 2. อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พบว่ามีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากบั 1.7341 
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อธิบายไดว้า่ ถา้อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิมขึน 1 บาท จะทาํให้ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึน 1.7341 จุด 

 3. อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร (EU€) พบวา่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 4. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของวนัทีผ่านมา พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานทีตงัไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
เท่ากบั 0.0126 อธิบายไดว้า่ ถา้อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัที
ผา่นมา เพิมขึน 1 จุด จะทาํใหด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึน 0.0126 จุด 

 5. ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา พบวา่ มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากบั 0.0190 
อธิบายไดว้า่ ถา้ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา เพิมขึน 1 จุด จะทาํให้
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึน 0.0190 จุด 

 6. ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ พบวา่ มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  มีผลต่อการ
เปลียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ผลรวมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิด
ของวนัทีผา่นมา และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา  ส่วน 
อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร  และส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ 
ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทท ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรือง ผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัทาํการศึกษาจากผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อยโูร อตัราผลตอบแทน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิด
ของวนัทีผา่นมาและส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศโดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลไดด้งันี 

 
1. สรุปผลการวจัิย 
 การประมาณค่าโดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (Ordinary Least Squares) ใชข้อ้มูลเริม ตงัแต่
วนัที 2 มกราคม พ.ศ.2545 ถึง วนัที 30 ธันวาคม พ.ศ.2553 รวมระยะเวลา 9 ปี เป็นขอ้มูล Time 

Series ผูว้ิจยัพบวา่ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ อตัราแลกเปลียน
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัที
ผา่นมาและ ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมา ส่งผลต่อดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ตวัแปรอิสระ อตัราแลกเปลียนเงินบาท
ต่อยูโรและส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ ทีไม่ส่งผลต่อดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ตวัแปรอิสระทุกตวัสามารถอธิบายการ
เปลียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดร้้อยละ 92.76 ส่วนอีก
ร้อยละ 7.24 เป็นผลทีเกิดจากปัจจยัอืน ทีไม่ไดน้าํเขา้มาในสมการ ทงัปัจจยัทางดา้นภยัธรรมชาติ
ทีเกิดขึน ส่งผลให้ประเทศไดรั้บความเสียหาย นกัลงทุนจะเกิดความไม่มนัใจ จึงถอนเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยอ์อกไปลงทุนสินทรัพยป์ระเภทอืนทีมีความเสียงนอ้ยกวา่ 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม (Economic View) ดงันี  

 การศึกษาผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนนั โดยโปรแกรม (Economic View) ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิด
ของวนัทีผา่นมา (DJIt-1) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดว้ย
ระดบัความเชือมนั 99% ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI) 
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อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) และอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ดว้ยระดบัความเชือมนั 95% ส่วนอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร 
(EU€) และส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ (INTt-1) ไม่ส่งผลต่อดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 การศึกษาผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยนนั โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็น 63 สมการ ทาํการ
วเิคราะห์โดยเพิมตวัแปร ทีละตวัแปรโดยไม่ซาํ จนครบ 6 ตวัแปร ไดผ้ลดงันีไดผ้ลการศึกษาดงันี 

 สมการที 1 ถึง สมการที 6 มี 1 ตวัแปร ตวัแปรทังหมด(ผลรวมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ
วนัทีผ่านมา ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมา และส่วนต่างระหว่าง
อตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ) สามารถทาํนายตวัแปรตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดด้ว้ยระดบัความเชือมนั 95% ทุกตวั 

 สมการที 7 ถึง สมการที 21 มี 2 ตวัแปร ตวัแปรทงัหมดสามารถทาํนายตวัแปรตาม ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้ว้ยระดบัความเชือมนั 95% ทุกตวั 

 สมการที 22 ถึง สมการที 41 มี 3 ตวัแปร ตวัแปรทงัหมดสามารถทาํนายตวัแปรตาม 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้ว้ยระดบัความเชือมนั 95% ทุกตวั  

ยกเวน้สมการที 28 ไม่สามารถทาํนายตวัแปรตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศได ้
 สมการที 42 ถึง สมการที 56 มี 4 ตวัแปร ตวัแปรทงัหมดสามารถทาํนายตวัแปรตาม 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้ว้ยระดบัความเชือมนั 95% 

 สมการที 57 ถึง สมการที 62 มี 5 ตวัแปร ตวัแปรทงัหมดสามารถทาํนายตวัแปรตาม 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้ว้ยระดบัความเชือมนั 95% 

 สมการที 63 มี 6 ตวัแปร สามารถทาํนายตวัแปรตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ได้ด้วยระดบัความเชือมนั 95% และสามารถอธิบายการเปลียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้98.4% 
 สรุปการศึกษาผลกระทบการลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยนนั ผูว้จิยัพบวา่  
 1. ดา้นผลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างประเทศ ผูว้ิจ ัยได้
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม (Economic View) ผูว้ิจยัพบว่า ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
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ของนกัลงทุนชาวต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง
เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ดว้ยระดบัความเชือมนั 95% โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากบั 1.37x10-10 
อธิบายไดว้า่ ถา้ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ เพิมขึน 1 พนัลา้น
บาท จะทาํใหด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึน 1.37x10-10 จุด  

 2. ดา้นอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล
โดยโปรแกรม (Economic View) ผูว้ิจยัพบวา่ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้

ดว้ยระดบัความเชือมนั 95% โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากบั 1.7341 อธิบายไดว้่าอตัราแลกเปลียน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิมขึน 1 บาท จะทาํให้ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพิมขึน 1.7341 จุด  

 3. ดา้นอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยูโร ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม 

(Economic View) ผูว้จิยัพบวา่ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูรไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีระดบัความเชือมนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ กกกก
 4. ดา้นอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผ่านมา ผูว้ิจยั
ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม (Economic View) ผูว้จิยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ดว้ยระดบัความเชือมนั 95% โดยมีค่า
สัมประสิทธิเท่ากบั 0.0126 ผูว้ิจยัอธิบายได้ว่า ถ้าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยของวนัทีผา่นมา เพิมขึน 1 จุด จะทาํใหด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพิมขึน 0.0126 จุด  

 5. ดา้นดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
ขอ้มูลโดยโปรแกรม (Economic View) ผูว้ิจยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว ้ ด้วยระดับความเชือมัน  99% โดยมีค่า
สัมประสิทธิเท่ากบั 0.0190 อธิบายไดว้่า ถา้ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัที
ผา่นมา เพิมขึน 1 จุด จะทาํใหด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึน 0.0190 จุด  

 6. ดา้นส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรม  (Economic View) ผูว้ิจยัพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งทีระดบัความเชือมนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ 
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2. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาผลกระทบการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผูว้ิจยัสามารถอภิปราย ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ 
อัตราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลียนเงินบาทต่อยูโร อัตรา
ผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผ่านมา ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์  
ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมาและส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ ไดด้งันี 
 1. ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ คือ ผลรวมในการซือ
และการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ฉนวน คาํอยู่ (2543) เรืองปัจจยักาํหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิโรจน์ เดชะผล 2552) เรืองตวัแปร
ทางเศรษฐกิจทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผลการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัลงทุนชาวต่างประเทศ มีอิทธิพลอยา่งมากต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เนืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องนักลงทุนต่างประเทศนัน มีปริมาณการลงทุนทีสูง เมือ
เปรียบเทียบกบันักลงทุนประเภทอืน จึงมีผลทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการ
เปลียนแปลงตามเงินลงของนกัลงทุนต่างประเทศ เมือมีปริมาณเงินลงทุนเพิมสูงขึนจะทาํให้เกิด
สภาพคล่องในการซือขายหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาหลกัทรัพยมี์การเท ตามแรงซือขายของนกัลงทุน 
ซึงเมือนกัลงทุนชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะทาํให้ราคา
หลกัทรัพยเ์พิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ตามปริมาณเงินลงทุนทีเขา้มาซือหลกัทรัพย  ์จนเมือราคา
หลกัทรัพยถึ์งจุดสมดุล นกัลงทุนต่างประเทศก็จะเริมขายหลกัทรัพย ์ทาํกาํไรจากส่วนต่างของราคา
หลกัทรัพยที์ถือครอง ทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์ริมปรับตวัลดลงตามปริมาณทีนกัลงทุนชาวต่างประเทศ
ขายหลกัทรัพยอ์อกมา  
 2. อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คือ อตัราแลกเปลียนมูลค่าเงินบาท
ประเทศไทยกบัมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉนวน คาํอยู ่(2543) 
เรืองปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศศิระ โชตะศิริ (2547) เรืองปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อความผนัผวนของดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อคัคยุต บุญอินทร์ (2552) เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศไทย 
ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นอตัราแลกเปลียน
สากล นกัลงทุนต่างประเทศนิยมใช้ เมือเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงตอ้ง
แลกเปลียนสกุลเงินจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกาจึงมีความสําคญัอยา่งมาก เพราะหากมีการเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียน จะส่งผล
ต่อการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างประเทศทนัที อาทิเมืออตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา อ่อนค่าลง อาทิ จากเดิม 1 ดอลลาร์ = 30 บาท เปลียนแปลงเป็น 1 ดอลลาร์ = 31 บาท 
จะทาํใหน้กัลงทุนชาวต่างประเทศสามารถแลกเปลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยได้
มากขึนกวา่ ทงัทีจาํนวนเงินเท่าเดิม เช่นนี จะส่งผลเงินลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศเพิมขึนจาก
เดิมเมือนาํเงินเขา้มาลงทุนในประเทศไทย จะทาํให้นักลงทุนชาวต่างประเทศหันมาลงทุนใน
ประเทศไทยเพิมมากขึน เมือมีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์าก ก็จะทาํให้ตลาดหลกัทรัพย์
สภาพคล่องสูง ราคาหลกัทรัพยก์็จะขยบัตวัสูงขึน ซึงสามารถเป็นดชันีชีวดัสภาพเศรษฐกิจไดใ้น
ระดบัหนึง ในทางกลบักนั หากอตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แข็งค่าขึน ก็จะ
ส่งผลต่อปริมาณเงินลงทุนจากนกัลงทุนชาวต่างประเทศ อาทิ จากเดิม 1 ดอลลาร์ = 30 บาท 
เปลียนแปลงเป็น 1 ดอลลาร์ = 29 บาท จะทาํให้สามารถแลกเลียนเป็นเงินบาทไทยไดน้อ้ยกวา่เดิม 
นกัลงทุนชาวต่างประเทศจึงหนัไปลงทุนสินทรัพยป์ระเภทอืนทีให้ผลตอบแทนสูงกวา่ ส่งผลให้
ตลาดหลกัทรัพยข์าดสภาพคล่องตวั จึงเห็นไดว้า่ อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
มีความสาํคญัต่อการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศอยา่งยงิ 
 3. อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร คือ อตัราแลกเปลียนมูลค่าเงินบาทประเทศไทย
กบัมูลค่าเงินยโูร ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่อตัราแลกเปลียนสกุลเงินยโูร มีผลต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 6.6% ซึงส่งผลไม่มากนกัต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทงันีสกุลเงิน 
ยูโรเป็นอตัราแลกเปลียนทีใช้ในเขตยุโรปเท่านนั นกัลงทุนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มกัจะนิยม
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามากกว่า เพราะเป็นสกุลเงินสากล สามารถแลกเปลียนกลบัเป็น
สกุลเงินของประเทศผูล้งทุนไดง่้ายกวา่สกุลเงินอืนๆ จึงทาํให้การแลกเปลียนสกุลเงินยโูร ไม่ค่อยมี
ผลกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 4. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผ่านมา คือ อตัรา
ผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูค้าํนวณ
ดชันีตวัเลขอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์เพือเป็นแนวทางให้นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์  
ตดัสินใจ ต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย  ์ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธนา  กระบวนแสง 
(2546) เรืองปัจจยัทีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการวิจยัแสดง
ใหเ้ห็นวา่อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นค่าทีสําคญัทีสุดสําหรับนกัลงทุน 
ซึงมีผลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถึง 92.1% โดยเฉพาะกบันกัลงทุนชาวต่างประเทศ 

เพราะนกัลงทุนชาวต่างประเทศจะใชด้ชันีอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ถึง ผลตอบแทนทีจะไดรั้บในการลงทุน ซึงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั
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ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอืน ซึงหากอตัราผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่า
สูงกวา่ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอืนๆ นกัลงทุนก็จะนาํเงินมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
เพราะคาดว่าจะไดผ้ลตอบแทนทีสูงกว่าตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอืนๆ เช่นเดียวกนั หากอตัรา
ผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่านอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอืนๆ นกัลงทุน
ก็จะหนัไปลงทุนในตลาดหลกัทรัพยที์มีอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยสู์งกวา่  
 5. ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมา  คือ ดัชนีตลาด
หลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกาทีเก่าแก่ทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉนวน คาํอยู ่(2543) เรือง
ปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สอดคล้องกบังานวิจยัของ                

ศศิระ โชตะศิริ (2547) เรืองปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อความผนัผวนของดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยุทธนา  กระบวนแสง (2546) เรือง
ปัจจยัทีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิโรจน์ เดชะผล (2552) เรืองตวัแปรทางเศรษฐกิจทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงของดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
ส่งผลต่อการเปลียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถึง 53.6% เพราะประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอาํนาจและมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอืนๆ 
จึงอาศยัดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นเกณฑ์ในการวดัภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึงจะส่งผล
ถึงราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศของตน ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์จึงเปรียบเสมือนตวัเลขชีวดั
เศรษฐกิจของโลกวา่เป็นอยา่งไร ดงันนั เมือดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการเปลียนแปลง ก็
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหลกัทรัพย  ์อาทิ ถา้ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีการ
เปลียนแปลงลดลง นกัลงทุนชาวต่างประเทศจะเกิดความวิตกต่อสภาพเศรษฐกิจของโลก นกัลงทุน
ชาวต่างประเทศ จึงขายหลกัทรัพยที์ถือครอง ทาํให้ราคาหลกัทรัพยมี์แนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนือง 
ทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอืนลดลงตามไปดว้ย ในทางกลบักนั หากดชันีเฉลียอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ มีการปรับตวัเพิมสูงขึน นกัลงทุนชาวต่างประเทศก็มีความมนัใจต่อสภาพเศรษฐกิจของ
โลก จึงลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันนัจะเห็นไดว้า่ เมือดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการเปลียนแปลง 
จะทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอืนๆมีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกนั  

 6. ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ คือ ส่วนต่างระหวา่งอตัรา
ดอกเบียเงินฝากประเภทออมทรัพยใ์นประเทศไทย กบัอตัราดอกเบียเงินฝากประเภทออมทรัพยข์อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและ
ต่างประเทศนนั ส่งผลกระทบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3.7% เพราะนักลงทุนชาว
ต่างประเทศไม่นิยมลงทุนโดยฝากเงินกบัธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินนอกประเทศ เนืองจาก
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ผลตอบแทนทีจะไดรั้บในรูปของดอกเบียเงินฝากนนั จะถูกหกัภาษี รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆตาม
กฎระเบียบทีกาํหนด จึงทาํให้นกัลงทุนชาวต่างประเทศไดรั้บผลตอบแทนน้อยลงแมว้า่อตัราดอกเบีย
ในประเทศและต่างประเทศจะมีส่วนต่างกนัมากก็ตาม นกัลงทุนชาวต่างประเทศจึงไปลงทุนใน
สินทรัพยป์ระเภทอืนทีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาผลกระทบการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 

 ข้อเสนอแนะทไีด้จากผลการศึกษา 
 1. ผลรวมของเงินลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศมีผลต่อภาวะการซือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกนั ดงันนั นกัลงทุนจึงควรลงทุนในช่วงทีมีการ
ลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากนกัลงทุนชาวต่างประเทศ เพราะเป็นช่วงทีหลกัทรัพยมี์การปรับตวัสูงขึน
อยา่งต่อเนือง ทาํให้นกัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจากผลต่างราคาหลกัทรัพยที์นกัลงทุนถือครองอยูไ่ด ้
ดงันนัภาครัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาตลาดหลกัทรัพยเ์พือให้นกัลงทุน
ชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการรักษาเสถียรภาพของตลาดไม่ให้มีการผนัผวน
อยา่งรวดเร็วและมากเกินไป 

 2. อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีผลต่อการเปลียนแปลงของดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั เมืออตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา อ่อนค่าลง นกัลงทุนจึงควรลงทุนในหลกัทรัพย  ์เพราะดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจะปรับตวัสูงขึน ในส่วนของภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานทีเกียวขอ้ง อาทิ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ควรมีการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจทีชดัเจน ควบคุมค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ ไม่แข็ง
ค่าหรืออ่อนค่า จนเกินไป เพือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงสร้าง
ความเชือมนัใหแ้ก่นกัลงทุนต่างประเทศทีจะเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกดว้ย 

 3. อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อยูโร มีผลต่อการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั แต่มีผลต่อการเปลียนแปลงไม่มากนกั อตัราแลกเปลียนเงินบาท
ต่อยโูร จึงเป็นตวัแปรทีไม่สามารถใชเ้ป็นเครืองมือชีวดัการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได ้

 4. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา มีผลต่อการ
เปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ถา้ผลตอบแทนตลาด
หลกัทรัพยม์ีค่าสูง นักลงทุนจึงควรลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีอตัราผลตอบแทนของตลาด
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หลกัทรัพยที์สูง เพราะอตัราผลตอบแทนเป็นค่าทีแสดงความสามารถของตลาดหลกัทรัพยที์จะได้
กาํไรจากการลงทุน  
 5. ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมา มีผลต่อดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมาก ดงันนั นักลงทุนจึงจาํเป็นตอ้งติดตามขอ้มูลข่าวสาร ความ
เคลือนไหวต่างๆ ทีส่งผลต่อตลาดหลกัทรัพยด์าวโจนส์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด 
เพราะการเปลียนแปลงของดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หากดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผ่านมา มีการเพิมขึน 
นักลงทุนจึงควรลงทุนซือหลกัทรัพยว์นัต่อมา ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 6. ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ มีผลต่อการเปลียนแปลง
ของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั แต่มีผลต่อการเปลียนแปลงไม่มากนกั 
ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นตวัแปรทีไม่สามารถใช้เป็น
เครืองมือชีวดัการเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 
 1. ขอ้มูลทีนาํมาศึกษา เป็นขอ้มูลทุติยภูมิจาก 6 ตวัแปรอิสระ ซึงอาจไม่ครอบคลุม
ดงันันในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอิสระเพิมขึนกว่าเดิม อาทิ อตัราเงินเฟ้อ ดชันี
ผูบ้ริโภค อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินเยน ราคาทองคาํ เป็นตน้ อาจจะทาํใหผ้ลลพัธ์ทีไดมี้ความ
ถูกตอ้ง แม่นยาํ มากยงิขึน  
 2. ในการศึกษาครังต่อไป ควรทาํการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนภาวะวกิฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในประเทศ และช่วงหลงัจากการเกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ นาํมาเปรียบเทียบ
กนัวา่ช่วงไหน ทีการลงทุนของนกัลงทุนชาวต่างประเทศตดัสินใจลงทุนมากกวา่กนั 
 3. ในการศึกษาครังต่อไป ควรทาํการศึกษาโดยศึกษาหลกัทรัพยอ์อกเป็นแต่ละหมวดหมู่
อุตสาหกรรม แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนั วา่อุตสาหกรรมไหนทีนกัลงทุนชาวต่างประเทศใหค้วามสนใจ
ในการลงทุนมากกวา่กนั  
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อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
Null Hypothesis: SET has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.567659  0.8055 

Test critical values: 1% level  -3.962220  

 5% level  -3.411852  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI)  

Null Hypothesis: FDI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 10 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.959947  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962235  

 5% level  -3.411860  

 10% level  -3.127823  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) 

Null Hypothesis: EU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.842603  0.6836 

Test critical values: 1% level  -3.962216  

 5% level  -3.411850  

 10% level  -3.127818  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร (EU€) 
Null Hypothesis: US has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.290718  0.4383 

Test critical values: 1% level  -3.962229  

 5% level  -3.411857  

 10% level  -3.127822  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1)  

Null Hypothesis: SET1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 10 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.220241  0.9053 

Test critical values: 1% level  -3.962235  

 5% level  -3.411860  

 10% level  -3.127823  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา (DJIt-1)  

 

Null Hypothesis: DJI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.743439  0.7316 

Test critical values: 1% level  -3.962220  

 5% level  -3.411852  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ (INTt-1) 

Null Hypothesis: INT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.908826  0.6495 

Test critical values: 1% level  -3.962216  

 5% level  -3.411850  

 10% level  -3.127818  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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ภาคผนวก ข 

ผลลพัธ์ Unit Root Test (At  First Difference Level) 
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อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 

Null Hypothesis: D(SET) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=5) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -31.50475  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962220  

 5% level  -3.411852  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

ผลรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างประเทศ (FDI)  
 

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -38.84768  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962221  

 5% level  -3.411853  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$)  
 

Null Hypothesis: D(EU) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -28.39798  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962221  

 5% level  -3.411853  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

อตัราแลกเปลียนเงินบาทต่อเงินยโูร (EU€) 
 

Null Hypothesis: D(US) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -20.78879  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962223  

 5% level  -3.411854  

 10% level  -3.127820  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีผา่นมา (SETt-1)  

 

Null Hypothesis: D(SET1) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -26.00915  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962221  

 5% level  -3.411853  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

ดชันีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ณ ราคาปิดของวนัทีผา่นมา (DJIt-1)  

 

Null Hypothesis: D(DJI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=5) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -36.65218  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962220  

 5% level  -3.411852  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบียในประเทศและต่างประเทศ (INTt-1) 

 

Null Hypothesis: D(INT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.40255  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.962221  

 5% level  -3.411853  

 10% level  -3.127819  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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ภาคผนวก ค 

ผลลพัธ์หลงัจากการทดสอบ Unit Root Test และก่อนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
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Dependent Variable: D(SET(-1))  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 06:27   

Sample (adjusted): 5 2202   

Included observations: 2198 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.276816 0.187700 1.474782 0.1404 

D(FDI(-2)) 1.32E-10 5.21E-11 2.525096 0.0116 

D(US(-2)) 1.666621 0.668664 2.492464 0.0128 

D(EU(-3)) -2.593515 1.854374 -1.398593 0.1621 

D(SET1(-2)) 0.012584 0.005164 2.437008 0.0149 

D(DJI(-1)) 0.017870 0.001500 11.90980 0.0000 

D(INT(-2)) 0.405750 2.764869 0.146752 0.8833 

R-squared 0.069673     Mean dependent var 0.327052 

Adjusted R-squared 0.067125     S.D. dependent var 9.087013 

S.E. of regression 8.776734     Akaike info criterion 7.185265 

Sum squared resid 168775.0     Schwarz criterion 7.203403 

Log likelihood -7889.607     F-statistic 27.34747 

Durbin-Watson stat 2.103705     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ภาคผนวก ง 

ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยวธีิ LM Test 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 4.385300     Prob. F(2,2189) 0.012569 

Obs*R-squared 8.771516     Prob. Chi-Square(2) 0.012453 

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 06:41   

Sample: 5 2202   

Included observations: 2198   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.048617 0.189783 -0.256173 0.7978 

D(FDI(-2)) 9.55E-12 5.22E-11 0.182999 0.8548 

D(US(-2)) 0.022883 0.668598 0.034226 0.9727 

D(EU(-3)) 0.173283 1.855227 0.093403 0.9256 

D(SET1(-2)) 0.027534 0.017898 1.538337 0.1241 

D(DJI(-1)) 0.000759 0.001523 0.498191 0.6184 

D(INT(-2)) -0.203752 2.761533 -0.073782 0.9412 

RESID(-1) -0.057065 0.021808 -2.616710 0.0089 

RESID(-2) -0.122198 0.075380 -1.621101 0.1051 

R-squared 0.003991     Mean dependent var -4.36E-16 

Adjusted R-squared 0.000351     S.D. dependent var 8.764741 

S.E. of regression 8.763204     Akaike info criterion 7.183087 

Sum squared resid 168101.5     Schwarz criterion 7.206407 

Log likelihood -7885.212     F-statistic 1.096325 

Durbin-Watson stat 2.004293     Prob(F-statistic) 0.362501 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานให้พิจารณาจากค่า Probability ของ F-statisitc และ R-square ใน
ตารางแรก ปรากฏวา่ ค่า Probability < 0.05 นนัคือ สรุปไดว้า่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั และยอมรับ
สมมติฐานรอง นนัคือ เกิดปัญหา autocorrelation 

 

ผลลพัธ์หลงัจากการแก้ไขปัญหา และตรวจสอบปัญหาอีกครัง 
 

Dependent Variable: D(SET(-1))  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 06:44   

Sample (adjusted): 6 2202   

Included observations: 2197 after adjustments 

Convergence achieved after 17 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.277393 0.177533 1.562486 0.1183 

D(FDI(-2)) 1.37E-10 5.27E-11 2.606428 0.0092 

D(US(-2)) 1.734070 0.667408 2.598214 0.0094 

D(EU(-3)) -2.403805 1.839803 -1.306556 0.1915 

D(SET1(-2)) 0.012595 0.005151 2.445289 0.0146 

D(DJI(-1)) 0.018967 0.001529 12.40537 0.0000 

D(INT(-2)) 0.095391 2.760384 0.034557 0.9724 

AR(1) -0.056665 0.021730 -2.607692 0.0092 

R-squared 0.072396     Mean dependent var 0.326309 

Adjusted R-squared 0.069430     S.D. dependent var 9.089015 

S.E. of regression 8.767815     Akaike info criterion 7.183687 

Sum squared resid 168278.4     Schwarz criterion 7.204424 

Log likelihood -7883.280     F-statistic 24.40628 

Durbin-Watson stat 2.001047     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots      -.06   
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แก้ปัญหาค่า Durbin-Watson ทีคาํนวณได้เท่ากับ 2.103705 (จากผลลัพธ์ข้างต้น) ซึงอยู่
ในช่วงในช่วงทีเกิดปัญหาสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา (Autocorrelation) ดงันนั จึงตอ้งแกไ้ขดว้ย
วิธีการ Cochrance-Orcutt Iteration (COIT) โดยการนาํค่า (AR(1) First-Order Autoregressive) มา
ปรับค่าจะไดค้่า Durbin-Watson ใหม่เท่ากบั 2.001047 

 

ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยวธีิ LM Test 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.529247     Prob. F(2,2187) 0.216930 

Obs*R-squared 3.068188     Prob. Chi-Square(2) 0.215651 

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 06:45   

Sample: 6 2202   

Included observations: 2197   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.050305 0.179832 -0.279736 0.7797 

D(FDI(-2)) 6.84E-12 5.28E-11 0.129531 0.8969 

D(US(-2)) -0.047503 0.667800 -0.071134 0.9433 

D(EU(-3)) 0.152495 1.853636 0.082268 0.9344 

D(SET1(-2)) 0.028771 0.017256 1.667306 0.0956 

D(DJI(-1)) 0.000113 0.001530 0.074117 0.9409 

D(INT(-2)) -0.041028 2.760033 -0.014865 0.9881 

AR(1) -1.248566 6.753758 -0.184870 0.8533 

RESID(-1) 1.244745 6.753372 0.184315 0.8538 
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RESID(-2) -0.198043 0.399870 -0.495270 0.6205 

R-squared 0.001397     Mean dependent var -5.17E-15 

Adjusted R-squared -0.002713     S.D. dependent var 8.753829 

S.E. of regression 8.765695     Akaike info criterion 7.184110 

Sum squared resid 168043.4     Schwarz criterion 7.210031 

Log likelihood -7881.745     F-statistic 0.339833 

Durbin-Watson stat 2.002357     Prob(F-statistic) 0.961817 

 

กกกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐานใหพ้ิจารณาจากค่า Probability ของ F-Statisitc และ R-Square 

ในตารางแรก ปรากฏว่า ค่า Probability > 0.05 นนัคือ สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐานหลกั และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง นนัคือ ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

 

ผลลพัธ์หลงัจากการตดัตวัแปร d(EU(-3))  
 

Dependent Variable: D(SET(-1))  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 15:05   

Sample (adjusted): 5 2202   

Included observations: 2198 after adjustments 

Convergence achieved after 17 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.290294 0.177042 1.639689 0.1012 

D(FDI(-2)) 1.37E-10 5.27E-11 2.594803 0.0095 

D(US(-2)) 1.675047 0.665515 2.516919 0.0119 

D(SET1(-2)) 0.013912 0.005050 2.754728 0.0059 

D(DJI(-1)) 0.018984 0.001529 12.41855 0.0000 

D(INT(-2)) 0.200327 2.758701 0.072616 0.9421 
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AR(1) -0.057672 0.021718 -2.655501 0.0080 

R-squared 0.071687     Mean dependent var 0.327052 

Adjusted R-squared 0.069145     S.D. dependent var 9.087013 

S.E. of regression 8.767225     Akaike info criterion 7.183097 

Sum squared resid 168409.5     Schwarz criterion 7.201235 

Log likelihood -7887.224     F-statistic 28.19935 

Durbin-Watson stat 2.001206     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots      -.06   

 

ผลลพัธ์หลงัจากการตดัตวัแปร d(INT(-2))  
 

Dependent Variable: D(SET(-1))  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 15:06   

Sample (adjusted): 6 2202   

Included observations: 2197 after adjustments 

Convergence achieved after 16 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.277441 0.177481 1.563214 0.1181 

D(FDI(-2)) 1.37E-10 5.26E-11 2.607150 0.0092 

D(US(-2)) 1.734982 0.666754 2.602133 0.0093 

D(EU(-3)) -2.405641 1.838505 -1.308477 0.1908 

D(SET1(-2)) 0.012589 0.005146 2.446347 0.0145 

D(DJI(-1)) 0.018970 0.001527 12.42062 0.0000 
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AR(1) -0.056699 0.021718 -2.610619 0.0091 

R-squared 0.072396     Mean dependent var 0.326309 

Adjusted R-squared 0.069854     S.D. dependent var 9.089015 

S.E. of regression 8.765815     Akaike info criterion 7.182777 

Sum squared resid 168278.5     Schwarz criterion 7.200922 

Log likelihood -7883.281     F-statistic 28.48679 

Durbin-Watson stat 2.001046     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots      -.06   

 

ผลลพัธ์หลงัจากการตัด 2 ตัวแปรข้างต้นออก 

 

Dependent Variable: D(SET(-1))  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/12   Time: 15:09   

Sample (adjusted): 5 2202   

Included observations: 2198 after adjustments 

Convergence achieved after 2 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.291184 0.187959 1.549186 0.1215 

D(FDI(-2)) 1.30E-10 5.21E-11 2.500219 0.0125 

D(US(-2)) 1.606765 0.667524 2.407051 0.0162 

D(SET1(-2)) 0.013930 0.005070 2.747746 0.0060 

D(DJI(-1)) 0.017874 0.001523 11.73564 0.0000 
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AR(1) 0.002451 0.021741 0.112744 0.9102 

R-squared 0.068579     Mean dependent var 0.327052 

Adjusted R-squared 0.066454     S.D. dependent var 9.087013 

S.E. of regression 8.779887     Akaike info criterion 7.185530 

Sum squared resid 168973.4     Schwarz criterion 7.201077 

Log likelihood -7890.898     F-statistic 32.27871 

Durbin-Watson stat 2.110920     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots       .00   
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