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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัดัชนีหลกัทรัพย์                                 

หมวดธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC FACTORS  

AND THE BANK INDEX OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

สมชนก วนัพฤหสั1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

---------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวด

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลเป็นรายเดือน 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 60 เดือน 

นาํมาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Model and Analysis) และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares OLS) 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ 1.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร             

มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคาร

พาณิชย ์ 2.ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์            

ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กัน กับ ดัช นี ร า ค า ห ลัก ท รั พ ย์ห ม ว ด ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย ์                              

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่วนอตัราเงินเฟ้อ  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และอตัรา              

เงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์และ3.ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ดชันี

ราคาหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีนํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ส่วนดชันีนํ้ ามนั

ดีเซล (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดธนาคารพาณิชย ์ 

คําสําคัญ: ดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง, ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ, ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ABSTRACT 

The Thesis investigated 1.the relationship between factors associated with 

the bank directly and the bank index of the stock exchange of Thailand. 2.the 

relationship between economic factors domestic and the bank index of the stock 

exchange of Thailand. 3. the relationship between international economic factors 

and the bank index of the stock exchange of Thailand . The study instrument 

consisted of monthly time series data between January 2007 and December 2011 for 

a period of 60 months. The study were analyzed using the multiple regression model 

and the ordinary least squares : OLS Method. 

Inconclusion, 1.factors associated with the bank directly ; 12-month fixed 

deposit rate (FIX12) have positive influence on the bank index of the stock 

exchange of Thailand whlile the interbank rates (INTER) have negative impact 

2.economic factors domestic ; consumer price index (CPI) have positive influence 

on the bank index of the stock exchange of Thailand while inflation rate (INF), the 

baht/dollar exchange rate (FX),market dividend yield per market (DY) have 

negative impact and 3.international economic factors ; Dow Jones industrial index 
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(DJIA), benzene oil index (BEN) have positive influence on the bank index of the 

stock exchange of Thailand while diesel oil index have negative impact. 

KEY WORDS: BANK INDEX OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND, 

FACTORS ASSOCIATED WITH THE BANK DIRECTLY, ECONOMIC 

FACTORS DOMESTIC, INTERNATIONAL FACTORS DOMESTIC 

บทนํา 

ปัจจุบนัการออมไดข้ยายออกไปเป็นการลงทุนในรูปการฝากเงินไวก้บัธนาคาร

พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน ในขณะท่ีการระดมทุนส่วนใหญ่ก็ยงัจาํกดัอยู่ท่ีการกู้

เงินจากสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินใชเ้งินทุนท่ีระดมไดจ้ากเงินฝาก ปล่อยให้ผู ้

ท่ีตอ้งการระดมทุนกูเ้งินไปอีกต่อหน่ึง ต่อมาเม่ือประเทศไทยมีการพฒันามากข้ึน มีการ

เปิดเสรีทางการเงิน เศรษฐกิจขยายตวั รูปแบบการออม การลงทุน และการระดมทุนก็

เร่ิมเปล่ียนไปให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเง่ือนไขใหม่ของระบบ

เศรษฐกิจดียิ่งข้ึน เป็นการออม การลงทุน และการระดมทุนผ่านตลาดการเงิน โดยมี

สินทรัพยท์างการเงินเป็นเคร่ืองมือ  

กิจการธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งระดมเงินออมแหล่งใหญ่ของประเทศ  เป็น

สถาบนัการเงินท่ีเก่าแก่และไดรั้บความเช่ือถือมานาน  มีความมัน่คงปลอดภยัจึงไดรั้บ

ความนิยมจากประชาชนในการนาํเงินเขา้มาฝาก โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 70 ของ

ยอดเงินฝากในทุกสถาบนัการเงิน  และธนาคารพาณิชยก์็ยงัเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยสิ์น

มากท่ีสุดเม่ือเทียบสถาบนัการเงินอ่ืน ธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งให้กูย้ืมแหล่งใหญ่

ท่ีสุดของประเทศ  เป็นแหล่งท่ีให้กู้ยืมแก่ประชาชน  หน่วยธุรกิจ  และหน่วย

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดม้ากท่ีสุดประมาณร้อยละ  70  ของเงินให้กู้ยืมทั้งหมด  ธนาคาร

พาณิชยจึ์งเหมือนกิจการทัว่ไปท่ีมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุดเหมือนธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงจูงใจท่ี

สําคญัของการลงทุนในการดาํเนินกิจการของธนาคารก็คือกาํไร ดงันั้น ธนาคารจึง

ตอ้งแสวงหาแนวทางในการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพื่อให้ไดม้าซ่ึงในสัดส่วน

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Bank seek an optimal of assets and liabilities) เพื่อผสมผสาน    

ความขดัแยง้ของเป้าหมายระหวา่งความปลอดภยักบัผลตอบแทน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนให้สามารถวิเคราะห์ พิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องหมวดธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ย่ามีประสิทธิภาพสูงสุดบนขอ้มูล            

ท่ีถูกตอ้งและบนพื้นฐานขอ้เท็จจริง  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ทาํให้ผูล้งทุน

สามารถลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงัไวต่้อไป 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย ์ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธนาคารพาณิชยใ์น

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงิน                      

ปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
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3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดัชนีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีราคาหุ้นนิคเคอิ  ดัชนีนํ้ ามัน               

ในตลาด NYMEX  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์           

ในทิศทางเดียวกนั 

ดชันีนํ้ามนัดีเซล (ตลาดโลก) ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 

ข้ันตอนการศึกษา 

ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ตวัแปรอิสระ 3 กลุ่ม คือ  

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร 

สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์  

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  ได้แก่  ดัชนีราคาผู ้บริโภค                          

ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด   

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรม         

ดาวโจนส์ ดัชนีราคาหุ้นนิคเคอิ  ดัชนีนํ้ ามันในตลาด NYMEX ดัชนีนํ้ ามันดีเซล 

(ตลาดโลก) ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก)  

โดยจะใชข้อ้มูลรายเดือนในวนัส้ินเดือน ทาํการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง 

ธนัวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 60 เดือน นาํมาประมวลผลดว้ยวิธีการทางเศรษฐมิติใน

รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares OLS)  
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

อตัราเงินเฟ้อ  

อตัราแลกเปล่ียน (เงินบาทต่อดอลล่าร์  

สหรัฐอเมริกา) 

อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด 

 
 

 
 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ดชันีราคาหุน้นิคเคอิ 

ดชันีนํ้ามนัในตลาด NYMEX 

ดชันีนํ้ามนัดีเซล (ตลาดโลก) 

ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร 

สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ 
 

 
 
 
 

 
 

ดชันีราคา 

หลกัทรัพย ์

หมวด

ธนาคาร

พาณิชย ์
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แนวคิด 

 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

Maxwell J.Fry,1984 (อา้งถึงใน วเรศ อุปปาติก, 2537) ไดเ้สนอในบทความ 

“Saving, Financial Intermediation and Economic Growth in Asia” ไดใ้ชว้ีธีการทาง

เศรษฐมิติ (economic study) ศึกษาเก่ียวกบัตวักบักาํหนด (the determinants) การออม

แห่งชาติ และบทบาทของสถาบนัการเงินจากตวัอย่างของประเทศท่ีกาํลงัพฒันาใน

เอเชีย 14 ประเทศซ่ึงรวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน (แต่ไม่ไดร้วมบรูไน)ไดช้ี้ให้เห็น

ว่า ถ้าอตัราผลตอบแทนของเงินฝากประเภทฝากประจาํ 12 เดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1            

ในอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (real rate of interest) จะมีผลทาํให้อตัราการออมเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 0.1 และการลดลงร้อยละ 10  ของประชากรในชนบทต่อสาขาสถาบนัการเงิน

ท่ีรับเงินฝากจะมีผลทาํให้อตัราเงินออมเพิ่มร้อยละ 0.16  ในระหว่างปี ค.ศ. 1961- 

1981 กรณีในประเทศไดท้าํใหอ้ตัราการออมเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิก (อา้งถึงในวเรศ อุปปาติก, 2537) อตัรา

ดอกเบ้ียดุลยภาพถูกกาํหนดโดยอุปทานของเงินทุน ได้แก่อุปทานของเงินออมใน

ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับอัตราดอกเบ้ียโดยตรง กล่าวคือเม่ืออัตรา

ดอกเบ้ียสูงข้ึน อุปทานของเงินออมจะมากข้ึน และถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง อุปทานของ

เงินทุนก็จะลดลง ดังนั้ น เส้นอุปทานของเงินทุนจะทอดข้ึนจากซ้ายไปขวา 

เช่นเดียวกนัอุปทานของสินคา้และบริการอ่ืนๆ และอุปสงคข์องเงินทุน ซ่ึงเป็นความ

ตอ้งการลงทุนของภาคธุรกิจ อุปสงคข์องเงินลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย

อยา่งผกผนั กล่าวคือถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะลดลง และ

เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะเพิ่มข้ึน  

กรรณิการ์ จะกอ (2552) พบวา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะส่งผล

ให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนหรือลดลง

ไปในทิศทางเดียวกนั 
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กาญจนา ทศันนาวิน (2535) พบว่า อตัรากู้ยืมระหว่างธนาคาร ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค และดชันีราคาหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ สามารถช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้

อุมาภรณ์ ไทยเจริญ (2548) พบว่า ดัชนีซ้ือขายหุ้นในตลาดดาวโจนส์ มี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการซ้ือขายหุน้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาน้ีจะใชข้อ้มูล Time Series Data รายเดือนเป็นขอ้มูลวนัสุดทา้ยของ

เดือน (End Of Period) ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 ถึง เดือนธนัวาคม 2554 

รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้ค่าสถิติ ดังน้ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test F-test R Square Adjusted R Square และ Multiple Regression 

Analysis 

สรุปผลการวจัิย  

จากผลการวเิคราะห์ ตวัแปรอิสระ 3 กลุ่ม รวม 14 ตวั ปรากฏผลดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร 

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์

ดัชนีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ 
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3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ดัชนีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) ดชันี

นํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก)  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชย ์

ดชันีราคาหุ้นนิคเคอิ  ดชันีนํ้ ามนัในตลาด NYMEX ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์

 หลงัจากทาํการ Modified Model โดยตดัตวัแปรอิสระ 5 ตวัท่ีไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยอ์อกจากสมการ ไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดัชนี

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ดชันีราคาหุ้นนิคเคอิ และดชันีนํ้ ามนัในตลาด 

NYMEX สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1             

จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 164.719 และ

หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 164.719 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรง             

กนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้กล่าวคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 

จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 108.273 และ

หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 108.273 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ือดชันี
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ราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

ธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.322 และหากดชันีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง

ลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 

31.322 

อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ืออตัรา

เงินเฟ้อเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 11.897 และหากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 

จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์มีค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.897 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์

ค่าลดลงร้อยละ 99.849 และหากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่า

เพิ่มข้ึนร้อยละ 99.849 

อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ เม่ืออตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํ

ใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 76.840 และหากอตัรา

เงินปันผลตอบแทนตามตลาดเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 76.840 

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ เม่ือดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะ

ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.074 และหาก
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ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 0.074 

ดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 

เม่ือดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์มีค่าลดลงร้อยละ 290.263 และหากดชันีนํ้ามนัดีเซล 

(ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 290.263 

ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 

เม่ือดชันีนํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 152.417 และหากดชันีนํ้ ามนั

เบนซิน (ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงลดลง ร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

ธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 152.417 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตวัแปรอิสระทั้งหมด 14 ตวั 

พบว่ามีตวัแปรอิสระ 8 ตวั ท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร  ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินปันผลตอบแทน            

ตามตลาด ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) 

ส่วนตวัแปรอิสระ 1 ตัวท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ดัชนีนํ้ ามันเบนซิน 

(ตลาดโลก)  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิมล 

ชุติจิรนาท (2540) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ทย โดย
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ผลการวิจยัพบวา่ อตัราดอกเบ้ีย เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหลกัทรัพยโ์ดยรวมและดชันีราคาหลกัทรัพยข์องแต่ละกลุ่ม  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มกับดัชนีราคาหลักทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

กาญจนา ทศันนาวิน (2535) ท่ีศึกษางานวิจยั ปัจจยัช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละการ

พฒันาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัรากู้ยืมระหว่าง

ธนาคาร สามารถช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ด ้และวิภาวดี เกียรติยศนุสรณ์ (2539) ท่ี

ศึกษางานวิจยั ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มเงินทุนและ

หลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคาร ณ เวลา t-1 เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หุน้กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย  

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา ทศันนาวิน 

(2535) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละการพฒันาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค สามารถช้ีนาํ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้และสุวิมล ชุติจิรนาท (2540) ท่ีศึกษา

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ทย โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย์

โดยรวมและดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา

หลักทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของกาญจนวดี วิบูลย์

พานิช (2547) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ โดยผลการวิจยัพบวา่ อตัราเงินเฟ้อมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ณ ความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99% และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์

และบุญชยั เกียรติธนาวิทย ์(2534) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ โดย
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ผลการวิจยัพบวา่ อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กิตติพงศ์ ไตรนานนท์ (2552) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยผลการวจิยัพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทและดอลลาร์

สหรัฐ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และฉนวน คาํอยู่ (2543) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง 

ปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยั

พบว่า อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิ                  

การตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบัร้อยละ 96.82 และสามารถกาํหนดราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิธิวฒัน์ 

ภิญโญชีพ (2537) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัรา

เงินปันผลเฉล่ียต่อราคาตลาด มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้น

ธนาคารพาณิชย ์

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา 

ทศันนาวิน (2535) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัช้ีนําดัชนีราคาหลักทรัพย์และ                    

การพฒันาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาหุ้น

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ สามารถช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้

และวิโรจน์ เดชะผล (2552) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า 
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ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนวดี 

วบิูลยพ์านิช (2547) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพย ์โดยผลการวิจยัพบวา่ ระดบัราคาเช้ือเพลิง มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ณ 

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99% และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หลักทรัพย ์และฉนวน คาํอยู่ (2543) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยักาํหนดราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ราคานํ้ ามนั

(ทะเลเหนือ) มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบัร้อยละ 95.663 และ

สามารถกําหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมี

นยัสาํคญั 

ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี                   

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉนวน คาํอยู ่

(2543) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ราคานํ้ ามนั(ทะเลเหนือ) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

ตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบัร้อยละ 95.663 และสามารถกาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั และสุโลจนี ศรีแกลว้ (2535) ท่ี

ศึกษางานวิจัย การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ โดย

ผลการวิจยัพบวา่ ราคานํ้ ามนัดิบตลาดโลก สามารถอธิบายพฤติกรรมการเคล่ือนไหว

ของราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ย Adjusted-R2 เกิน 94% 

(ยกเวน้หลกัทรัพยเ์อเชีย จาํกดั (AST)  และบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยไ์อทีเอฟ จาํกดั 

(ITF) ท่ีมี Adjusted-R2  เท่ากบั 93.81% และ 92.46% ตามลาํดบั) 

สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลรายเดือน ด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2554 ระยะเวลา 60 เดือน แบบ 

Modified Model พบวา่ ตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปรไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 

เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
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แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones ดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) 

และดัชนีนํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Squared) 

เท่ากับร้อยละ 98.8 และสามารถกาํหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยเพือ่การปฏิบัติการจริง 

1. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ช่วยให้นักลงทุนมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  วา่ปัจจยัใดบา้งมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคาร

พาณิชย์ในทิศทางใด ซ่ึงช่วยให้นักลงทุนสามารถนําข้อมูลและผลการวิจยัคร้ังน้ี 

นาํไปใช้ตดัสินใจและวางแผนลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอนาคต

ได ้

2. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี นอกเหนือจากจะทาํให้นกัลงทุนทราบถึงปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์แล้ว ในแง่ของ                 

การตดัสินใจลงทุน นกัลงทุนควรจะตอ้งพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อ

เป็นการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากการลงทุน โดยควรจะวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน

เพิ่มเติมดว้ย ไดแ้ก่ วเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม และวิเคราะห์

บริษทั และท่ีสําคญั นักลงทุนควรพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับกลบัมา 

และการกระจายความเส่ียงในการลงทุนดว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลรายเดือนมาทาํการวิเคราะห์และ

ประมวลผล ซ่ึงอาจทาํให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนเห็นผลกระทบของปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยไ์ม่ชดัเจน ดงันั้นขอ้เสนอแนะ

สําหรับผู ้วิจ ัยคร้ังต่อไป จึงเสนอให้นําข้อมูลรายว ันมาทําการวิ เคราะห์และ

ประมวลผลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหุ้นหมวด
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ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนาํผลจากการศึกษาท่ีได ้         

มาเปรียบเทียบกบัผลการวจิยัท่ีใชข้อ้มูลรายเดือนวา่ตรงกนัหรือไม่ 

2. การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํปัจจยัทางเศรษฐกิจมาเป็นบางตวั 

ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ยงัมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกมากท่ีน่าสนใจและมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นขอ้เสนอแนะสําหรับผูว้ิจยั

คร้ังต่อไป ควรจะมีการนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มาทาํการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย 

เพื่อประโยชน์ต่อนกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจในการตดัสินใจลงทุน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัหุ้นบางอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจและมีการ

เก็งกาํไรสูงมากในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ดชันีราคาหุ้นหมวดกลุ่ม

พลงังาน หรือดชันีราคาหุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์โดยนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั

ดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย ์เพื่อให้เห็นการวิเคราะห์และขอ้เปรียบเทียบท่ี

ชดัเจนระหว่างหุ้นท่ีนาํมาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจและ

พิจารณาวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยได ้

เอกสารอ้างองิ 
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ชมพนุูช คุณาเจริญสุข. “ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรเศรษฐศาสตร์

มหภาคกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
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นครินทร์ ปาร์มวงศ.์ “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
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