
 
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยท่ีสําคัญในแถบภูมิภาคเอเชียกับมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิ
ของนักลงทุนตางประเทศ โดยเปนการศึกษาเพื่อให ทราบถึง การเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขาย
หลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศในประเทศไทยมีความสัมพันธอยางไรกับการเจริญเติบโต
ของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยท่ีสําคัญของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย และในทางกลับกันการ
เปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยท่ีสําคัญของประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชีย มีผลตอการเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ
ในประเทศไทยอยางไร และการเจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยแตละประเทศมีผลตอการ
เจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศอ่ืนๆ หรือไมอยางไร โดยการศึกษาไดใชขอมูลทุติย
ภูมิ 8 ขอมูล ไดแก ขอมูลเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ  ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศมาเลเซีย ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยประเทศเกาหลีใต  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศฟลิปปนส  ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยเซ่ียงไฮประเทศจีน  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร และ ดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยประเทศไตหวัน โดยเปนขอมูลรายสัปดาห ระหวาง มกราคม 2541 ถึง ธันวาคม 
2551 โดยนําตัวแปรท้ังหมดมาประมาณคาโดยใชแบบจําลอง VAR  เพื่อวิเคราะห Impulse 
Response Function และ  Variance Decomposition ถึงขนาด ทิศทาง และสัดสวนของผลกระทบ 
 ในสวนของบทนี้ ไดทําการวิเคราะหและสรุปภาพรวมของผลการศึกษาเชิงประจักษรวมถึง 
ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีนํามาใชในการศึกษา  ไดแก  ขอมูลการ
เจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ  (gBS)  การเจริญเติบโตของดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย (gKLI)  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเกาหลี
(gKOSPI)  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (gPHCOMP) การ
เจริญเติบโตของของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (gSET)   การเจริญเติบโตของ
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ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ (gSSEC)  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร (gSTI)  และการเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยไตหวัน  (gTWII)  เปน
ขอมูลอนุกรมเวลาจึงจําเปนตองทดสอบความนิ่งของขอมูลกอนนํามาวิเคราะห  จึงทําการทดสอบ
ดวย Augmented Dickey-Fuller (ADF) และ Phillips Perron test โดยใชแบบจําลอง คือ ปราศจาก
จุดตัดแกนและแนวโนม  (none)  มีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม  (intercept)  และมีจุดตัดแกน
และแนวโนม (intercept and trend) พบวาตัวแปรทางเศรษฐกิจท้ังหมดมีลักษณะน่ิง (stationary) มี
ขอมูล Integrated Order ท่ี 0 ))0((I  
 

ในการพิจารณาความลาชาหรือ Lag ท่ีใชในการประมาณคา โดยพิจารณาจากเกณฑท่ี
เหมาะสม ไดแก Akaike information criterion  และ Schwarz information criterion พบวาคา lag ท่ี
เหมาะสมสําหรับการทดสอบคือท่ีระดับ 1  Lag  ซ่ึงการประมาณคาแบบจําลอง VAR ประกอบดวย
ตัวแปรแตละตัวรวมท้ัง  Lag  ของตัวแปรแตละตัวท่ี t - 1 และ  t - 2 ซ่ึงหมายถึงผลกระทบจากตัว
แปรในแตละตัวในปจจุบันจะสงผลกระทบตอตัวแปรอ่ืนๆ และตัวมันเอง ในสองชวงเวลาถัดไป
ขางหนา สวนการทดสอบเพ่ือหา Cointegration ของ Johansen and Juselius (1990)  พบวาสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 วา Rank ของเมทริกซสัมประสิทธ์ิ )(∏ เทากับศูนยได แต
ไมสามารถปฏิเสธไดวา Rank ของเมทริกซสัมประสิทธ์ิ )(∏ นั้นเทากับ  1  ผลท่ีไดเปนลักษณะ 
Full Rank การศึกษานี้จึงเลือกใชแบบจําลอง VAR ในการประมาณคาและทดสอบคุณสมบัติ 
Stability จากนั้นจึงทําการศึกษา Impulse Response Function และ Variance Decomposition  

 

ผลการศึกษา Impulse Response Function พบวา เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการ
เจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศอยางฉับพลัน (shock)  
สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศในไทย ลดลงในชวง
สัปดาหท่ี 2 และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 4 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยประเทศ
มาเลเซียอยางฉับพลัน (shock) สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศใน
ประเทศไทยลดลงเล็กนอยในชวงสัปดาหท่ี  2 และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 3 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยประเทศ
เกาหลีใตอยางฉับพลัน (shock)  สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหท่ี 2   และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 3 
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เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ฟลิปปนสอยางฉับพลัน (shock)   สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหท่ี 2  และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 3 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางฉับพลัน (shock) สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศในประเทศ
ไทยลดลงในชวงสัปดาหท่ี  2  และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 4 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮอยาง
ฉับพลัน (shock)  สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย
เพิ่มข้ึนในชวงสัปดาหท่ี  2  และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 3 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยประเทศ
สิงคโปรอยางฉับพลัน (shock) จะสงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในชวงสัปดาหท่ี 2  และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 3 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ไตหวันอยางฉับพลัน (shock)   สงผลใหการเจริญเติบโตของมูลคาการลงทุนของตางประเทศใน
ประเทศไทยลดลงในชวงสัปดาหท่ี 2  และจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในสัปดาหท่ี 5 

 
ผลการศึกษา Variance Decomposition   เม่ือทําการเปรียบเทียบตัวแปรท้ังหมดแลว พบวา 

ความผันผวนของการเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ
สวนใหญข้ึนอยูกับการเจริญเติบโตของมูลของซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศใน
ชวงเวลากอนหนา รองลงมาคือ การเจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยไตหวัน การเจริญเติบโต
ของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย การ
เจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ การเจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และ การเจริญเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพยเกาหลีใต แตอยูใน
สัดสวนท่ีไมมากนักโดยท่ี ตัวแปรท่ีมีสวนกําหนดคาความผันผวนของการเจริญเติบโตของมูลคาการ
ซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (gBS) สูงสุดมาจากตัวของมันเองในสัดสวน
ประมาณรอยละ 99 ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
มาเลเซีย (gKLI)   การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเกาหลี (gKOSPI)  การ
เจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (gPHCOMP)  การเจริญเติบโตของดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (gSET)  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยเซ่ียงไฮ (gSSEC )  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (gSTI)  
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และการเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยไตหวัน (gTWII)   มีสวนกําหนดคาความผัน
ผวนของมูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ ประมาณรอยละ 0.10, 0.02, 0.04, 0.13, 
0.06, 0.03 และ 0.19 ตามลําดับ 

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิ
ของนักลงทุนตางประเทศกับการเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพยท่ีสําคัญของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ทําใหไดขอเสนอแนะดังนี้ 

ภาครัฐบาล ควรใหความสําคัญตอการเคล่ือนยายเงินลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 
เนื่องจากถานักลงทุนตางประเทศทําการขายหลักทรัพยจํานวนมากอยางตอเนื่องจนหมดและไมทํา
การซ้ือหลักทรัพยใด ๆ คืนแลว มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศก็จะลดลง
เร่ือย ๆ สงผลกระทบทําใหภาวการณซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซบเซา
ลง ดังนั้นภาครัฐควรมีการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือ
จูงใจใหนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่องและมี
เสถียรภาพ  

ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาเปน 2 ชวงคือชวงกอนเกิดภาวะวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันวาชวงไหนท่ีการลงทุนของนักลงทุนตางชาติจะมีผลตอ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในประเทศมากกวากัน รวมถึงควรศึกษาถึงสภาวะแวดลอมของแต
ละประเทศในแถบเอเชีย เพราะแตละประเทศมีลักษณะการลงทุนท่ีแตกตางกัน บางประเทศอาจจะ
เนนท่ีการลงทุนเพื่อเก็งกําไร แตบางประเทศมีการลงทุนโดยเนนผลตอบแทนระยะยาว เปนตน และ
ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษามูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยของ
แตละประเทศเพ่ิมเขาไปดวย และเพื่อใหไดผลการวิเคราะหท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน  


