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ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ทีม่ีส่งผลต่อราคาหุ้น 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

Economic factors affecting the stock price of Bangkok Bank 

Company Limited. (BBL) 

รัชนู เหล่ียมพิทกัษ ์1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนจิตร2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้รายย่อยชั้นดีของธนาคาร (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ(EX)อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12

เดือน(FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 

ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – 

OLS) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของธนาคารกรุง เทพ จํากัด  (มหาชน)  ได้แ ก่  ดัชนีราคาผู ้บ ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์กบัราคา 

 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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หุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญั ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุน้, ธนาคารกรุงเทพ (จาํกดั) มหาชน 

 

Abstract 

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

Bangkok Bank Company Limited. (BBL) is to study economic factor that determine 

stock price of Bangkok Bank Company Limited. (BBL) 

The Economic factors used in this study are Minimum Retail Rate (MRR), 

Consumer Price Index (CPI), Foreign Exchange Rate (EX), Deposit Rate 12 month 

(FIX12) and Inflation Rate (IR) 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 Bangkok Bank Company Limited. (BBL).at the 

significance level of 0.05 

    Key Words: Economic facture, stock price, Bangkok Bank Company Limited. 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัปัจจยัทุนเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาและการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ ดงันั้นการมีแหล่งระดมเงินทุนท่ีดีอย่างตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการระดมเงินออมจากภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ

ภาครัฐบาลเพื่อจดัสรรไปยงัผูต้อ้งการเงินทุนจึงเป็นการส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน และนาํมาซ่ึงความมัน่

คัง่และความมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) 

จดัตั้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพื่อ
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เป็นการส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดมเงินภายในประเทศ โดยอยู่ภายใตก้าร

ดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา ทาํให้ทราบว่าปัจจุบนัการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยน์ั้นไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลายเพิ่มข้ึนจากอดีตและเป็นท่ีนิยมกนัใน

กลุ่มผูมี้รายได้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์อกจากจะเป็น

ช่องทางหน่ึงท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและการออมแล้ว  ยงัมีบทบาทอย่างมากต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศชาติอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์มีกว่า 600 บริษทั โดยแบ่งเป็น8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในหมวดของธนาคารนั้นมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 130,490 

ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 163,100 ลา้นบาท ในปี 2555 หรือคิดเป็น 19.29 % จากปี 

2554  

ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) จดัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ใน

หมวดธุรกิจ มีช่ือหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ช่ือย่อ BBL มี

ลกัษณะธุรกิจเป็น ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้ง

ขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกคา้บุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ และมี

เครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสาํคญัของโลก อีกทั้งยงัคงมีแนวโนม้

การเจริญเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนขา้งมาก

เน่ืองจากเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงสูง จึงทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงเทพ  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปดว้ย อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ย

ชั้นดีของธนาคาร (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียน
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เงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) 

และอตัราเงินเฟ้อ (IR) ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงเทพ (BBL) 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดีของธนาคาร 

(MRR)  ดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

เงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงิน

เฟ้อ (IR) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (BBL) 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) (BBL) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีนาํมา

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีของธนาคาร (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

อตัราดอกเบ้ียรายยอ่ยชั้นดีของธนาคาร 

อตัราเงินเฟ้อ                                ราคาหุน้ธนาคารกรุงเทพ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ                      จาํกดั (มหาชน) 

อตัราแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจ 

และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

(BBL) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการลงทุน  

 การวเิคราะห์เศรษฐกิจและการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 ทฤษฎีความเส่ียง 

 ทฤษฎีปริมาณเงิน 

 ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(BBL) 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ(INF) อัตราดอกเบ้ีย(INT) ค่าเงินบาท(THB) 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ(GDP) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย(์Tval) ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
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อยา่งมีนยัสาํคญั คือ อตัราดอกเบ้ีย(INT)และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ(GDP) ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั คือ ค่าเงินบาท(THB) 

และตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ อตัราเงิน

เฟ้อ(INF)และ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Tval) 

ฐิติว ัชร์ รวีพรสุรัชต์ (2553) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวิธี

การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระด้วยวิธีกาํลงัสอง 

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลา ผา่นแบบจาํลองสมการ

ถดถอย พร้อมทดสอบขอ้สมมติฐานและแปรผลการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งทดสอบ 

Multicollinearity เพื่อหา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และดาํเนินการหาค่า 

Autocorrelation ของสมการถดถอย พหุคูณ และการแกปั้ญหา Autocorrelation ดว้ย

วิธี First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และ

สร้างรูปแบบสมการถดถอย และทดสอบสมมติฐานเพื่อทราบผลการศึกษา โดยตวั

แปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝากและอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดุลการคา้  ผลการศึกษาพบวา่ ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั คือ ดชันีราคาหุ้นของตลาด

หลกัทรัพย ์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั คือ อตัรา

เงินเฟ้อ และส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และตวั

แปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ ดุลการคา้ 

สุวพิชญ์ บันลือฤทธ์ิ (2554) ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอย

เชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Method of 

Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter โดยใชต้วัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX 3 

เดือน) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราแลกเปล่ียน
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เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราเงินเฟ้อ (IR)และอตัรา

ดอกเบ้ีย MRR ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  และตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน (FIX 3 เดือน) 

อธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ (2554) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการ

วิเคราะห์ด้วยการสร้างสมการถดถอยพหุเชิงส้น (Multiple Linear Regression) 

วิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Ordinary Least Square)ในการประมาณรูปแบบ

สมการเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอิสระ 4 ตวัแปร ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง เงินปันผลเฉล่ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง 

ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั คือ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ คือ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริงเงินปันผลเฉล่ีย ไม่มีนยัสําคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์

สุวิมล สังขทบัทิม (2554) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปร

อิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศGross Domestic Product (GDP)ปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ Foreign Trading Volume อตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรหุ้น Price/Earnings Ratio(P/E) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค Consumer Price Index (CPI) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
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หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น(Price/Earnings Ratio) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow 

Jones Industrial Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange 

Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสําหรับตวัแปรอิสระท่ีเหลืออีก 3 ตวั คือ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 

Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีของ

ธนาคาร(MRR) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ(Exchange Rate) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INT) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น

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

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด(มหาชน)(BBL) โดย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx  + ei 



99 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทนุ ปีที่1 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

โดยท่ี 

Y  =   ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของ 

ตวัแปรตาม 

x =  ตวัแปรอิสระ 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx  + ei 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน)  ไดด้งัน้ี 

BBL = a + b1MRR + b2IR + b3CPI + b4EX + b5INT 

โดยท่ี 

BBL  หมายถึง  ราคาหุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

b  หมายถึง  ค่าคงท่ี 

MRR หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นของธนาคาร 

IR   หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

EX  หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

INT   หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Serier Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด

(มหาชน) อีกทั้งยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้น

ของธนาคารกรุงเทพจาํกัด(มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

    4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

       ผลการวิเคราะห์ คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น F-

Statistic, ค่า R Square(R2), ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple Determination 

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

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 
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BBL  =  -37.36039 - 1.582211IR + 5.256233CPI - 10.33076EX - 0.570369INT 

 (-0.193745) (-1.542051)  (3.125582)** (-5.270829)**

 (-0.100944) 

โดยมีค่า 

F-statistic = 158.6098  

R-square = 0.937356 

Adjusted R-squared = 0.931446 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 1.909908 

หมายเหตุ   

ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติดว้ยระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 93.73 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 6.27 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.909908 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 5.256233 

สามารถอธิบายไดว้า่หาก ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (จุด) จะทาํใหร้าคาหุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BBL เปล่ียนแปลง

ไป 5.256233 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

10.33076 สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) 

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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BBL เปล่ียนแปลงไป 10.33076 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผล 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญไดแ้ก่ 

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากในช่วงท่ี

ทาํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 

2548 - 2553 ซ่ึงไดเ้กิดการรัฐประหารและการชุมนุมหลายคร้ังทาํให้นกัลงทุนไม่

มัน่ใจในการมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพราะเป็นช่วงท่ีมีความ

เส่ียงมาก จากเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองนั้ นส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจใหต้กอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) ประชาชนไม่มีความมัน่ใจใน

การจบัจ่ายใช้สอย ทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI)ลดลง และยงัส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ลดลงตามอีกดว้ย เน่ืองจากประชาชนจะ

เก็บเงินไวไ้ม่นาํออกมาลงทุนเพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์ ทาํให้มูลค่าการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง และส่งให้ราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ก็ลดลงตามด้วย ดังนั้ นดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI) จึงมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ (2554) และสุวิมล สังข

ทบัทิม (2554) 

1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (EX) มีผลต่อราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจาก นกั

ลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าสกุลเงินทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่า

อย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพยเ์ม่ือแลกกลับมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม 
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เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยม์าจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา) เงินปันผล และการแขง็ค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 

ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง จะทาํให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย และราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)จึงปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนมีทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ (2554) 

และสุวมิล สังขทบัทิม (2554) 

2. ปัจจัยทีไ่ม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ 

2.1. อัตราเงินเฟ้อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (IR) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ ถา้เงินเฟ้ออยูใ่นระดบัสูงจะ

ทาํให้อาํนาจการซ้ือสินคา้และบริการของประชาชนลดลงเพราะจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ

เท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการสํารองเงินไวใ้ช้เพื่อบริโภค 

และไม่นาํเงินไปในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาของหุ้นธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ลดลงแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา 

อตัราเงินเฟ้อนั้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นยัสําคญัอนัเน่ืองมาจาก อตัราเงินเฟ้อนั้นมีอตัราเท่าเดิมหรือเปล่ียนแปลงไม่มากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีราคาท่ีสูง หรือ

อาจเป็นภาวะเงินเฟ้ออยา่งอ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation )เพราะระดบั

ราคาของสินคา้จะค่อย ๆ เพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร์มองว่า เงินเฟ้อ

ประเภทน้ี อาจให้ประโยชน์แก่เศรษฐกิจในดา้นของการเพิ่มสูงข้ึนของราคาจะช่วย

กระตุน้การ บริโภคของประชากร  จึงไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ดังนั้ น อัตราเงินเฟ้อ (IR)จึงไม่มีนัยสําคญัและไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) แต่

ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต ์(2554) และสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ 

(2554)  

2.2. อตัราดอกเบีย้ฝากประจํา (INT) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะเม่ือปริมาณเงินใน

ระบบเพิ่มปริมาณข้ึนจะมีผลทาํให้อตัราดอกเบ้ียลดลงตามทฤษฎีปริมาณเงิน (The 

Modern Quantity theory of money) ดงันั้น เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลงนกัลงทุนจึงยา้ย

การลงทุนจากตลาดเงินไปสู่ตลาดทุน นัน่คือการเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแทน ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี

มูลค่าเพิ่มสูงข้ึนรวมถึงส่งผลให้ราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นหุ้นสถาบนัท่ีมีความมัน่คงและนกัลงทุนนิยมท่ีจะเลือกลงทุน มีราคาปิดท่ีสูงข้ึน

ดว้ย แต่เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางการเมือง

ของประเทศไทยทาํให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่มีเสถียรภาพ อตัราดอกเบ้ีย

ค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนต่อหุ้นท่ีไดจ้ากหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จึงอาจ

เป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีทาํให้ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากไม่มีนยัสําคญัและไม่มีผลกบั

ราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั(มหาชน) และไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติ

คุณ (2554) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552)  และฐิติวชัร์ 

รวพีรสุรัชต ์(2554)  

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 1.การวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพียงบางปัจจยัเท่านั้น ผูท่ี้สนใจในงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํ

ตวัแปรอ่ืนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีก เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 

อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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เช่น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Return of Equity : ROE) หรือ อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Return of Asset: ROA) ดชันีราคาหุ้น (SET) หรือ

ดชันีหุน้ในกลุ่มธนาคาร (SET BANK) เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจ

ลงทุนและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทาํกาํไรของนกัลงทุนในอนาคต 

 2.การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ทาํให้

ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษามีขอ้จาํกดัท่ีจะนาํมาใช ้เช่น ขอ้มูลของ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยท่ีมีเพียงขอ้มูลเป็นรายไตรมาสเท่านั้น 

ประกอบกับช่วงเวลาท่ีทําการศึกษามีระยะเวลาจํากัด จึงอาจทาํให้มีผลต่อการ

เปรียบเทียบสมมติฐานในอดีต 
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