
 ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทยกบัมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตาง 
ประเทศ โดยวธีิวิเคราะหเวคเตอร ออโต รีเกรสช่ัน 

 
ผูเขียน นางสาวพิกุล  พนาบุญเจริญ 
 
ปริญญา     เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 รศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต  ประธานกรรมการ 
 ผศ.ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ กรรมการ 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษามีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย
สุทธิของนักลงทุนตางประเทศกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพยท่ีสําคัญของตางประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา คือ มูลคาการซ้ือ
ขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ   ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยประเทศมาเลเซีย  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศเกาหลีใต  ดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยประเทศฟลิปปนส  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ  ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยประเทศสิงคโปร  และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศไตหวัน ในการศึกษา กอนท่ี
จะทําการประมาณสมการในแบบจําลอง Vector Autoregression (VAR) ไดมีการทดสอบใหตัวแปร
มีคุณสมบัตินิ่ง และการทดสอบคาลาชาท่ีเหมาะสม โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลราย
สัปดาห ระหวาง มกราคม 2541 ถึง ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 520  ขอมูล 

ผลการศึกษา คือ  เม่ือทําการพิจารณาความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Augmented Dickey -Fuller 
test (ADF test) และ วิธี Phillips Peron test (PP test)  ผลปรากฏวาคาทดสอบทางสถิติท่ีระดับ 
(level) ของขอมูลทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวาขอมูลทุกตัวมีลักษณะนิ่งที่  I(0)  
และจากการใชแบบจําลอง VAR และผลการวิเคราะห VAR โดยวิธี Impulse Response Function 
พบวา  เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศอยางฉับพลัน 
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(shock)  สงผลใหมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศในไทยลดลงในชวงสัปดาหท่ี  2  
และกลับเขาสูภาวะปกติในสัปดาหท่ี 4    เม่ือการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันของตัวแปรดัชนีราคา
หุนตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย  (gKLI)  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (gSET)  และ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยไตหวัน (gTWII) สงผลใหมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุน
ตางประเทศในประเทศไทยลดลงเล็กนอยในชวงสัปดาหท่ี  2  และกลับเขาสูภาวะปกติในชวง
ระหวางสัปดาหท่ี 3 - 5  และเม่ือการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันของตัวแปรดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยเกาหลี  (gKOSPI)  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (gPHCOMP)  ดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ  (SSEC)  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (gSTI)  สงผลใหมูลคา
การซ้ือขายสุทธิของตางประเทศในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหท่ี 2 และกลับเขาสู
ภาวะปกติในชวงระหวางสัปดาหท่ี 3 - 4 

สวนผลการศึกษา Variance Decomposition เม่ือทําการเปรียบเทียบตัวแปรท้ังหมดแลว 
พบวา ความผันผวนของมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศสวนใหญข้ึนอยูกับมูลของ
ซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศในชวงเวลากอนหนา คิดเปนรอยละ 99 รองลงมาคือ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพยไตหวัน  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยมาเลเซีย  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส  
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเกาหลีใต ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to determine the relationship between net foreign 
investment in securities and the SET index and the indices of major stock markets in the Asian 
region.  Variables used for the study are net securities investment of foreign investors, the Stock 
Exchange of Thailand index (SET), the Stock Exchange of Malaysia index (KLI), the Stock 
Exchange of South Korea Index (KOSPI), the Stock Exchange of Philippines  index (PHCOMP), 
the Stock Exchange of Shanghai index (SSEC), the Stock Exchange of Singapore index (STI) and 
the Stock Exchange of Taiwan index (TWII).   

Before the estimation by Vector Autoregression (VAR), stationary tests of the time series 
were undertaken as well as the determination of the lag length, using weekly data from January 
2541 to December 2551 covering 520 observations.   

The Unit Roots Test by Augmented Dickey – Fuller (ADF test) method and Phillips 
Peron Test (PP test) method indicated all data sets were stationary at I (0) at 0.01 statistically 
significant level.  
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The results of VAR by Impulse Resopnd Function estimation showed that the shock 
occurring in the net value of investment from foreign investors caused itself to decrease for 2 
weeks and resume the normal level in the 4th week.  The shocks occurring in the Stock Exchange 
of Malaysia index (gKLI), the Stock Exchange of Thailand (gSET), and the Stock Exchange of  
Taiwan index (gTWII) were found to cause the net value of investment in Thailand of foreign 
investors to decrease slightly for 2 weeks before returning to normal levels during the 3-5th weeks. 

Meanwhile the shocks occurring in the Stock Exchange of Korea Index (gKOSPI), the 
Stock Exchange of Philippine index (gPHCOMP), the Stock Exchange of  Shanghai index 
(gSSEC), the Stock Exchange of Singapore Index (gSTI) appeared to cause the net value of 
investment in Thailand of investment to increase slightly for 2 weeks before returning to normal 
levels within 3-4th weeks. 

The results of variance decomposition showed that the variations of net value of 
investment from foreign investors more than 99% came from this variable itself and the rest from 
the Stock Exchange of Taiwan index, the Stock Exchange of Thailand index, the Stock Exchange 
Malaysia index, the Stock Exchange of Shanghai index, the Stock Exchange of Philippines index, 
the Stock Exchange of Singapore index and the Stock Exchange of South Korea index, 
respectively.  
 


