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                 บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(EX) อตัราเงินเฟ้อ

(IR) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่

ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.

2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(EX) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,ราคาหุน้ 

_________________________________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2   อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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    Abstract 

 The objective of the study of economic Factors Affecting the stock price of  

TMB Bank Public Company Limited. (TMB) is to study economic factor that  

determine stock price of TMB Bank Public Company Limited. (TMB)  

 The Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand 

(SET), Consumer Price Index (CPI), Exchange Rate (EX), Inflation Rate (IR), 

Deposit Rate 12 Month (FIX12) and Minimum Loan Rate (MLR) The monthly data 

of January 2008 to December 2012 ; 60 months in total. Multiple Linear 

Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of  TMB Bank Public Company Limited. (TMB). At 

the significance level of 0.05 

KEY WORDS: ECONOMIC FACTURE, STOCK PRICE 

1.  บทนํา 

 ภายใต้เศรษฐกิจท่ีเติบโตและความเจริญทางด้านการพัฒนาประเทศ

จาํเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อให้มีการขยายตวัในอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ และใช้

เงินทุนเป็นจาํนวนมากเพื่อการพฒันาประเทศ ดงันั้น  รัฐบาลจึงไดเ้ห็นความสําคญั

ของการระดมเงินทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเขา้มาลงทุนจึงไดมี้การจดัตั้ง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนมา เพื่อใช้เป็นแหล่งระดมเงินทุนในการขยาย

การลงทุนภายในประเทศ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เป็นองค์กรซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั1ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1พ.ศ. 

25171 อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เปิดทาํการซ้ือขายข้ึนอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในวนัท่ี 30 

เมษายน1 1พ.ศ. 2518[3] ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดรองเพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุน1 ของ

บริษทัต่างๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
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ได้โดยสะดวก ปัจจุบนัการดาํเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 25351 ปี และท่ีผา่นมานั้น

ตลาดหลกัทรัพยก์็ไดมี้การพฒันาให้มีการเจริญเติบโตมาก จากการเพิ่มข้ึนของบริษทั

จดทะเบียนเป็นจาํนวนมากกวา่ 600 บริษทั ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสาํคญัของภาค

ธุรกิจต่างๆเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีดีกว่าการรับ

ดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป และไดก้าํไรส่วนเกิน(capital gain)  

 นกัลงทุนกลุ่มต่างๆส่วนมากท่ีลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้ความสําคญัใน

หลกัทรัพยท่ี์มีการเติบโตทางดา้นรายได ้และกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี  กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์

น่าสนใจมากสําหรับนกัลงทุนกลุ่มต่างๆคือกลุ่มของ  ธนาคารพาณิชย ์ และเน่ืองจาก

การขยายบทบาทและอิทธิพลของธนาคารพาณิชยต์่อระบบเศรษฐกิจไทยในช่วงหลาย

ปีท่ีผ่านมาทั้งในดา้นการออมเงิน การให้สินเช่ือ และการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงทาํ

ให้ธนาคารพาณิชย์มีการขยายตวัในด้านทรัพย์สิน ผลการดาํเนินงาน รวมถึงการ

จ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่นกัลงทุน  

 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มของธนาคาร

พาณิชย ์ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ โดย ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส 

ไทยทนุ และบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาํเนินการควบรวม

กิจการเป็นธนาคารทหารไทยโดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วนัท่ี1 กนัยายน 2547 ซ่ึง

การควบรวมกิจการดงักล่าวส่งผลให้ธนาคารสามารถดาํเนินธุรกิจในรูปแบบธนาคาร

ครบวงจรหรือ Universal Banking ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งมีเครือข่ายธุรกิจท่ี

หลากหลายยิ่งข้ึนและในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสําเร็จในการ

เพิ่มทุน โดยมีกลุ่มไอเอ็นจี ซ่ึงเป็นสถาบันทางการเงินท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เขา้มาเป็นพนัธมิตรรายใหม่รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์และกล

ยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมี

บทบาทต่อการระดมเงินออม การใหสิ้นเช่ือ ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มี

ผลประกอบการท่ีดียิ่งข้ึน และใหมี้การเติบโตของผลตอบแทนท่ีต่อเน่ืองอนัเป็นการ

เพิ่มมูลค่าของธนาคารแก่ผูถื้อหุน้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
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 ดงักล่าวมาน้ีจึงเกิดประเด็นคาํถามท่ีน่าสนใจข้ึนว่า มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ

อะไรบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางในการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเพื่อ

ช่วยให้นกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจและนาํไปประกอบการตดัสินใจเพื่อการลงทุน

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วย  ดัชนีราคาผู ้บ ริโภค

ภายในประเทศ (Consumer Price Index)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน ( Deposit Rate 12 Month: FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา(Minimum Loan Rate) ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

สมมติฐานของการศึกษา  

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI)  อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา(MLR) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) (TMB) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวั

แปรอิสระท่ีนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 
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เดือน (FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา

(MLR) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุน้

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และสาํหรับนกัลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนและสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

(TMB) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ(EX) 

 

อตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา (MLR) 

 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

(FIX12) 

 

อตัราเงินเฟ้อ (IR) 

 

ราคาหุน้ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั 

มหาชน (TMB) 
 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI) 
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ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการกาํหนดราคาหุน้(Arbitrage Pricing Theory(APT) 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

              แนวคิดในการจดัทาํดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ส่วนที่ 2  ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหรรมของหุ้นธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

(TMB) 

 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปีพ.ศ.2551-พ.ศ.2555 

 ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินหมวดธนาคาร ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 

 ประวติัความเป็นมาของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ภาพรวม เป้าหมายและผลการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จาํกัด        

 (มหาชน) (TMB) 

ส่วนที ่3   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กรรณิการ์  จะกอ (2552)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร ว ัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาดชันีหุน้กลุ่มธนาคาร โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ และศึกษาปัจจยัภายใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ได้แก่ ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2547-เดือนธนัวาคม2551 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารอย่างมี
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นยัสาํคญั โดยอตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ ตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึนดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนค่าเงิน

บาทมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาท

เพิ่มข้ีนดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารจะลดลง 

 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้น

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้าจจะเน่ืองมาจากในการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงทาํให้เกิดความผนัผวนของค่าตวัแปร

ต่างๆ   

 สุวพิชญ์  บรรลือฤทธ์ิ(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทาเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และการ

สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด เพื่อนําไปใช้ในการพยากรณ์ดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก็บ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม2554 โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้าง

สมการในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Method of  Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี 

Enter  ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย 

MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

EX เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อIR และอตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX3) 

 พรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ

มหภาคต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมีผล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ท่ีศึกษาไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด DUBAI 

และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับเงินบาทท่ีมีต่อดชันีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด 

DUBAI และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งระหวา่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบัเงินบาท ไม่

มีความสัมพนัธ์กนั และไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในระยะ

ยาว แต่จากการศึกษาวิธี Engle and Franger พบว่า ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประประจาํ 12 เดือน นํ้ ามนัดิบในตลาด DUBAI ท่ีมีการซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 1 เดือน มีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

 ศุภวัฒน์  ธนศิริหิรัญสุข (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

และการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex  การศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บ

รวบรวมเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 โดย

ใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด
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หลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ าดิบ Nymex 

มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค  ดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจัยที่กําหนดดัชนี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ

ในการศึกษา คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทย

กับสหรัฐอเมริกา  ตัวแปรตาม   คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูล  ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึง

มีนาคม 2549 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ส่วน

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลังระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียไทยกับสหรัฐอเมริกา มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ 

 ลักขณา  สินโน(2550)ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อดัชนี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีสําคญั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์โดยปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษาได้แก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ราคา

นํ้ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ  อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา  และปริมาณเงินตาม

ความหมายแบบกวา้ง  โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 
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จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 observations โดยการใช้

จาํลองแบบเศรษฐมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน(multiple regression model)ดว้ยวิธี

กาํลงัสองน้อยท่ีสุด(Ordinary Least Squates—OLS)  เพื่อหาความสัมพนัธ์และ

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ผลศึกษาพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคานํ้ ามนั

ดีเซลขายปลีกในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดับความเ ช่ือมั่น ร้อยละ99 ส่วนปริมาณเ งินตามความหมายแบบกว้าง มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

 ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกจิการแพทย์ในประเทศไทย ใชข้อ้มูลการศึกษาเป็นรายเดือน โดยเร่ิมตน้จากเดือน

มกราคม พ.ศ. 2547ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้น

ในกลุ่มการแพทยข์องเดือนท่ีผา่นมา อตัราผลตอบแทนเงินปันผล ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นของธุรกิจ

การแพทย ์โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา ( Ordinary Least Squares---OLS)

ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทยข์องเดือนท่ี

ผา่นมา (PEHELTH -1) อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (DHELTH) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ ( I ) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

Nikkei (Japan) ปริมาณการลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ (FPIF) มีอิทธิพลหรือ

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจการแพทย ์

ได้ร้อยละ 98.75 โดย ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทย์ของเดือนท่ีผ่านมา

(PEHELTH -1) อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (DHELTH) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ Nikkei (Japan) (NKI) และปริมาณการ
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ลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ(FPIF) มีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัราคา

หุน้ของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ มีนยัสําคญั

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุน้ของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย 

 ชมพูนุท จิตนาวสาร (2555) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ เป็นรายเดือน ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฏาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้การ

วเิคราะห์แบบสถิติพหุถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) โดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (INR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET) ปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม(EP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาวา่ มีปัจจยั

อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อราคาหลกัทรัยพ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (FOOD) ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม โดยผลการศึกษาวิจยั คือ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF)และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (EP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ  (Consumer Price Index)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน ( Deposit Rate 12 Month: FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา(Minimum Loan Rate)  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB)โดย

วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

    Y i = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y    =  ตวัแปรตาม 

 a    =   ค่าคงท่ี 

 b    = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x    =    ตวัแปรอิสระ 

 e    = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นมาการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

    Yi = a + bx + e i 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวั

ประมาณค่าของe;  แต่เน่ืองจาก e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้และ 

Y i = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย  ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Y i)2  
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จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ  e = 0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 TMB = a + b1 CPI + b2 EX + b3 IR + b4  FIX12 + b5  MLR 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

 TMB      หมายถึง  ราคาหุน้ธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

 CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

 EX  หมายถึง   อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 IR  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

 FIX12  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

 MLR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู ้

   แบบมีระยะเวลา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60  เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและ

ทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
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ตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity  ดว้ยการ

ทาํ Correlation matrix หลังจากนั้ นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่า

ความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่า

ต่างๆ เช่น F-statistic, ค่า R Square (R2),ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple 

Determination (Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

TMB   =    9.465945 + 0.019528CPI - 0.257609EX + 0.001544 IR - 0.232270MLR 

                  (2.640647)    (0.761086)     ( -4.918849)** (0.094852)    (-1.980469) 

โดยมีค่า  

F-statistic    =  84.52441  

R-squared  =  0.908626  

Adjusted R-squared =  0.897876  

N  =  58 

Durbin-Watson stat =  1.929851 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง   ค่า T-statistic 

   **  หมายถึง    ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติดว้ย

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) ไดร้้อยละ90.86 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 9.14 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin –Watson  ซ่ึงเท่ากบั 1.929851  

นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ( EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

 -0.257609 สามารถอธิบายไดว้่า หาก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะทาํให้ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกัด(มหาชน)  

เปล่ียนแปลงไป  0.257609 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหุ้น

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จํากัด

(มหาชน) (TMB) ได้แก่          

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EX)มีผลต่อราคาหุ้นธนาคาร

ทหารไทย จาํกัด(มหาชน)ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน มีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลก

กลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงิน

สกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มา

จากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การ

แข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกั
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ลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆ

ในประเทศไทยปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย   ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

กรรณิการ์ จะกอ(2552)  และสุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ(2554) และไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ ศุภวฒัน์ นศิริหิรัญสุข (2554) 

    ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) (TMB) ได้แก่ 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกัด

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคารทหาร

ไทยในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะวา่ดชันีผูบ้ริโภคเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินคา้และบริการในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีวดัเงินเฟ้อได ้ถา้

ดชันีท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งสาํรองเงินไวเ้พื่อใชจ้่ายในการบริโภค  ซ่ึง

ทาํให้กาํลงัซ้ือลดลง  ส่งผลถึงการออมเงินท่ีนอ้ยลงเพราะรายไดส่้วนใหญ่ตอ้งกนัไว้

กบัการจบัจ่ายใชส้อย ไม่มีเงินเหลือท่ีจะนาํมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งทาํให้ราคา

หุ้นลดลง  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ จะพบว่า 

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน)  อนัเน่ืองมาจากช่วงปี พ.ศ.2551-2555  พบวา่ในช่วงปีแรกเกิด

วกิฤติเศรษฐกิจการเงินโลก  ท่ีเกิดจากปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสหรัฐอเมริกา

และส่งผลกระทบมาถึงกลางปี 2552 หลงัจากนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั จึงเป็น

ผลให้ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลกฟ้ืนตวัตามข้ึนมาถึงแมว้า่ดชันีราคาผูบ้ริโภค

จะมีราคาสินคา้และบริการท่ีสูงข้ึนก็ตาม ก็ไม่สามารถส่งผลกระทบถึงดัชนีราคา

หลักทรัพย์ของธนาคารได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง 

(2551) และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) 

และศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข(2554) 

 อตัราเงินเฟ้อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)ซ่ึง

โดยปกติอัตราเงินเฟ้อจะมีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน)ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่า เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน
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แสดงว่าราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการท่ีจะใช้เงินมากข้ึน จึงมีการกูย้ืมเงินจากระบบธนาคารเพื่อนาํมาใชจ้่าย

ในการบริโภคมากข้ีน ธนาคารจึงมีรายไดจ้ากการปล่อยใหสิ้นเช่ือจึงส่งผลให้ราคาหุ้น

ธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) สูงข้ึนตามไปด้วยแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า

เป็นไปตามสมมติฐาน ในช่วงเวลาท่ีศึกษา คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 พบว่า 

ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) มียอดการใหสิ้นเช่ือคุณภาพเพิ่มข้ึน17%ซ่ึงเกินกวา่

เป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยเป็นผลจากการขยายตวัของทั้งสินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอีและลูกคา้

รายยอ่ยโดยเฉพาะบญัชีเงินฝากไม่ประจาํซ่ึงไดรั้บความสนใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง

จากผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกร่งของปี2555 จึงถือโอกาสน้ี เพิ่มความแข็งแกร่งของ

ธนาคาร ด้วย แต่จากการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือดังกล่าวก็ไม่สามารถวดัราคาหุ้นของ

ธนาคารได ้เพราะความผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงท่ีศึกษานั้นมีความไม่

แน่นอน และยงัมีเหตุการณ์ทางการเมืองจึงทาํให้ราคาหุ้นของธนาคาร ทหารไทย

จาํกดั (มหาชน)แมจ้ะเพิ่มข้ึนก็ตามก็ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของมูลค่าราคาหุ้นไดซ่ึ้ง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์ บรรลือฤทธ์ิ(2554) และอานนท ์ ธชัศฤงคาร

สกุล(2549) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลกัขณา สินโน(2550) และชมพูนุท

จิตนาวสาร (2555  

 อัตราดอกเบี้ยรายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ไม่มีผล

ต่อราคาหุน้ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้น

ดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 

เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เพิ่มสูงข้ึนยอ่มส่งผลให้เห็นถึงรายไดข้องธนาคารสูงข้ึนตาม

ไปด้วยเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากการให้สินเช่ือเม่ือลูกค้าตอ้งจ่าย

อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงจึงส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคารเพิ่มข้ึนและทาํให้ราคาหุ้น

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)สูงข้ึนตามไปดว้ย  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาพบวา่อตัราดอกเบ้ีย

รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR)  นั้นไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั(มหาชน) อย่างมีนัยสําคญั คือในช่วงปี พ.ศ.2551-2555แนวโน้ม

อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)มีแนวโน้มในทิศทางท่ีลดลงอีกทั้งในช่วงเวลาท่ีศึกษาเกิด 
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ภาวะเศรษฐกิจโลกฝ่ังตะวนัตกแย่ลงจึงเกิดการลดดอกเบ้ียลง แต่ประเทศไทยฐานะ

ทางเศรษฐกิจยงัดีอยู่จึงไม่กระทบฐานะทางเศรษฐกิจมากนกั จึงเกิดการไหลเขา้ของ

เงินลงทุนจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยจึงทาํให้หุ้นของประเทศไทยไม่ตกจึงเป็น

เหตุให้หุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)ไม่ตกแต่มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554)  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นาํตวัแปรท่ีเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจหลกัๆมาใช้ในการ

วิเคราะห์  โดยไม่สามารถบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)ไดม้ากนกั  โดยปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํมาเป็นตวัแปร

ในการตดัสินใจในการลงทุน คือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ    อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 

เดือน และอตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)  

ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรคํานึงถึงตัวแปรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

เป ล่ีย นแปล งข อง ก ลุ่ มอุตส าห กรรม ธนาค ารพา ณิช ย์และ ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ี

นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัของตวับริษทั

หรือของกลุ่มอุตสาหรรมนั้นๆและปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีได้ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึง เป็นปัจจัยหน่ึงของ

ปัจจยัพื้นฐาน ดงันั้นการคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรใชปั้จจยัทางเทคนิคควบคู่ไป

ดว้ย 

3. เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียฝากประจาํ12 เดือน (FIX12) กับอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MLR) มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรค่อนขา้งสูง  ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาความสัมพนัธ์ของสองตวัแปรน้ีดว้ย 
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