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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

Factor affecting the stock price of  

Grungsri Ayudtaya Bank Public Company Limited 

วรัิลพชัร วบิูลยช์ยับวร 1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร  2    

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

บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจ เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลการพยากรณ์ราคาหุ้น

และประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษาถึงปัจจยัของเศรษฐกิจท่ีผลกระทบต่อดชันีราคา

หุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธีกาํลงัสองน้อยสุด 

ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) การจ่ายเงินปันผล (DVD) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อ

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) มาเป็นพื้นฐานการศึกษา ทั้งน้ีไดใ้ชว้ิธีสมการเชิง

ถดถอยทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระท่ีกล่าวมาแลว้ 

 จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน)  มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะพบวา่

มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และ 

เงินปันผล (DVD)ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้น (BAY) ไดร้้อยละ 85 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อย

                                                 
11 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สาํหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.771937 นั้นพบวา่ไม่

เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามในสมการได ้

คําสําคัญ:หุน้, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

The objective of the study of Economic factor affecting the stock price of 

Grungsri Ayudtaya Bank Public Company Limited is to study economic factor that 

determine stock price of Grungsri Ayudtaya Bank Public Company Limited The 

Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand (SET), 

Consumer Price Index (CPI), Foreign exchange Thai Baht to US Dollars (Neer), 

Dividend (DVD) The monthly data of January 2008 to December 2012 : 60 Month 

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 Grungsri Ayudtaya Bank Public Company 

Limited at the significance level of 0.05 

Keyword :Economic facture, stock price 

บทนํา 

ปัจจุบนักระแสการลงทุนในหุ้นมีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากนักลงทุนมีความ

สนใจลงทุนในหุน้เพราะคาดวา่จะไดก้าํไรจากมูลค่าหุ้น โดยผูล้งทุนอาจสงสัยและตั้ง

คาํถามในใจว่าหุ้นท่ีซ้ือไวร้าคาจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ราคาหุ้นเปล่ียนแปลจากสาเหตุ

อะไร เราจะมีแนวทางในการศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหุ้นท่ีเราถืออยู่หรือ

สนใจไดอ้ยา่งไร ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลระทบต่อราคาหุ้น เราจะสามารถพยากรณ์ทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงและป้องกนัไดห้รือไม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยเ์ป็นธุรกิจหลกัของเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีขับเคล่ือนในระบบต้องมีเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงแหล่ง



279 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

เงินทุนท่ีสําคญัและใหญ่ท่ีสุดของประเทศคือธนาคารพาณิชย ์จึงมีนักลงทุนสนใจ

ลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์เป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากมีความสภาพคล่องและผล

ประกอบการค่อนขา้งดีผูล้งทุนคาดว่าจะสามารถไดก้าํไรจากส่วนต่างราคาหุ้นและ

เงินปันผลไดไ้ม่ยาก แต่ในการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ีก่อนอ่ืนผูล้งทุนตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยั

สาํคญัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้เสียก่อน  

วตัถุประสงค์การศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีความประสงคจ์ะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาราคา

หลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) เพื่อการเลือกลงทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีตวัแปรท่ีเป็นปัจจยั

ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของตลาดเงินโลก ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

2. เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม 

อุตสาหกรรมธนาคาร 

3. เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต 

สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

แต่ละตวั ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) และ 

เงินปันผล (DVD)  
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ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง ธนาคาร กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน 

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน  

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา

ได้แก่อตัราดอกเบ้ียเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติและศึกษาปัจจยัภายใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ.2547 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2551 โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีถดถอย

เชิงซอ้น เพื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ พบวา่อตัราดอกเบ้ีย 

และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัสําคญั ค่าเงินบาทความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม

กนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารอย่างมีนัยสําคญั ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นตวั

แปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ(2554) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย โดย
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ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) อตัรา

ดอกเบ้ีย (MOR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) ผล

การศึกษาพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) อตัราดอกเบ้ีย (MOR) 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (IR) และ

อตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

3 เดือน (FIX 3) 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้เร่ิมลงทุนในหุน้ระยะแรกอาจเกิดความกงัวล วา่

หุ้นท่ีถืออยูจ่ะมีการปรับราคาข้ึนหรืลง ซ่ึงการลงทุนในหุ้นทุกคนคาดหวงัวา่หุ้นท่ีถือ

อยูจ่ะมีราคาเพิ่มข้ึนทาํใหส้ามารถไดก้าํไรจากส่วนต่างราคาหุน้และเงินปันผล ซ่ึงก่อน

อ่ืนผูล้งทุนจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดราคาหุ้น หรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ราคาหุ้น โดยส่วนใหญ่แลว้ถา้ผูล้งทุนจาํนวนมากคาดการณ์ว่าหุ้นตวัท่ีถืออยู่จะหรือ

ตวัท่ีกําลังสนใจจะสามารถทาํกําไรได้ในอนาคต ก็จะทาํให้มีคนแห่ซ้ือหุ้นตัวน้ี

จาํนวนมากทาํให้ราคาหุ้นดงักล่าวมีการปรับราคาสูงข้ึน  ในทางตรงกนัขา้มหากผู ้

ลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์วา่หุน้ท่ีถืออยูอ่าจจะมีความเส่ียงสูง หรือผลประกอบการไม่

ดีนัก ก็จะเป็นสัญญาณให้ผูล้งทุนเทขายหุ้นท่ีถืออยู่ส่งผลให้ราคาหุ้นดงักล่าวปรับ

ราคาลงตามกระแส ดงันั้นผูล้งทุนจึงสามารถวเิคราะห์จากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อราคา

หุ้น โดยส่วนใหญ่และเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซ่ึง

ภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ทาํให้ผูล้งทุนทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมนั้น กล่าวคือถ้า

แนวโนม้ในอนาคตของอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปในดา้นลบจะทาํหลกัทรัพยข์องธุรกิจ

นั้นปรับราคาลง แต่หากแนวโนม้เป็นไปในทางบวกก็จะส่งผลให้หลกัทรัพยใ์นธุรกิจ

นั้นปรับราคาสูงข้ึน 
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 เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมอาจ

ไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากนั หลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจไดรั้บผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของภาวะ เศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ขณะท่ีหลักทรัพย์ในบาง

อุตสาหกรรมอาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง  ดงันั้น

การวเิคราะห์หลกัทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อนาํไปสู่การ 

คาดการณ์ทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจและกาํหนดอุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจ ทา้ยท่ีสุดก็จะสามารถเลือกบริษทัท่ีควร

ลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นไดก้็จะปรับตวัลดลง  

 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูล้งทุนตอ้งนาํมาวิเคราะห์

ควบคู่กบัไป ไม่วา่จะเป็นนโยบายการคลงั นโยบายการเงิน รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ เพื่อ

วิเคราะห์ความเป็นไปได ้ของภาคธุรกิจนั้นๆ วา่จะไดรั้บผลกระทบในดา้นบวกหรือ

ดา้นลบ   

    หุน้กลุ่มหลกัทรัพยห์รือธนาคาร เป็นหุน้ท่ีสามารถบ่งช้ีถึงภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไดอ้ย่างชัดเจน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อหุ้น

กลุ่มน้ีไดอ้ย่างรวนเร็ว โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มน้ี คือ อตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) เป็นภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการวดัอตัราเงินเฟ้อ ผูล้งทุนสามารถหาไดจ้ากอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) ซ่ึงเป็นดชันีท่ีแสดงการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการในแต่ละงวด กล่าวคือ ช่วงท่ีภาวะเงินเฟ้อ

เพิ่มข้ึน จะเป็นช่วงท่ี CPI มีการปรับตวัเพิ่มข้ึน แสดงวา่ราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย

มีการปรับตวัสูงข้ึน และช่วงท่ีภาวะเงินเฟ้อลดลง จะเป็นช่วงท่ี CPI มีการปรับตวั

ลดลง แสดงวา่ราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายมีการปรับตวัลดลง จะเป็นช่วงท่ี CPI มี

การปรับตัวลดลง แสดงว่าราคาสินค้าท่ีผู ้บริโภคต้องจ่ายมีการปรับตัวลดลง, 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP), ราคานํ้ ามนั, ราคา

ทองคาํ, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ, อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้สําหรับปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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จาํกดั (มหาชน)  มีปัจจยัพื้นฐาน 3 ปัจจยัใหญ่ คือ ภาวะเศรษฐกิจโดยดูจากภาวะตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ภาวะตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความ

แข็งแกร่งในการดาํเนินงานท่ีส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แมมี้ปัจจยัทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง วิกฤติอุทกภยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณซ้ือขายรวม 

10,027,116สัญญา เฉล่ียรายวนั 41,145 สัญญา เพิ่มข้ึน 120% ความสําเร็จท่ีสะทอ้น

ออกมาเป็นการสร้างสถิติใหม่ในด้านต่างๆ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการ

ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีตอ้งการให้ตลาดหลกัทรัพยไ์ทย

เป็นทางเลือกแรกท่ีธุรกิจไทยใชเ้ป็นช่องทางระดมทุนและตอบโจทยผ์ูล้งทุนทุกกลุ่ม 

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัได้ร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการเพื่อกาํหนด

มาตรการทางธุรกิจสําหรับป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) เพื่อ

ขบัเคล่ือนให้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแทจ้ริง 

โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรจดักิจกรรมขยายฐานการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบั

การพฒันาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ระกอบวิชาชีพในตลาดทุนเพื่อรองรับ

นวตักรรมการลงทุนใหม่ๆตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของตลาดทุนไทย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผูร่้วมตลาด โดยพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานของระบบงาน ให้ทนัสมยั รวดเร็ว มีความปลอดภยัสูง ไดม้าตรฐานระดบั

สากล ทั้งระบบซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ระบบเผยแพร่ขอ้มูลและระบบงานกาํกบัดูแลการ

ซ้ือขาย เพื่อรองรับธุรกรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งการเช่ือมโยงการ

ซ้ือขายระหวา่งประเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (IT 

Master Plan) ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดป้รับปรุงงานบริการหลงัการซ้ือขาย เพื่อให้ง่าย

และสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน พร้อมทั้งช่วยลดภาระและความเส่ียงนอกจากน้ี ยงัมีการ

ทาํงานร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยภู์มิภาคเพื่อยกระดบัตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียนให้เป็น 

asset class ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูล้งทุนทัว่โลก ซ่ึงเป็นกา้วสาํคญัตามแผนการจดัตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยโครงการ
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เช่ือมโยงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียน (ASEAN Trading Link) 

โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัสามารถเปิดซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เป็นผล

จากการดาํเนินงานตามแผนดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 

ในการเตรียมการรับมือเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความพร้อม

ของบุคลากรและระบบงานต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งบริษทัสมาชิก และ

บริษทัจดทะเบียนซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของตลาดทุนไทย ท่ามกลางการ

ขยายตวัของธุรกิจ และพฒันาการท่ีโดดเด่นในดา้นต่างๆ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัคงให้

ความสาํคญักบัการดูแลสังคม ไม่วา่จะเป็นการร่วมกบัหน่วยงานตลาดทุนช่วยเหลือผู ้

ประสบอุทกภยั และยงัคงเดินหนา้ปลูกฝังทกัษะชีวิตดา้นการเงินแก่เยาวชน ซ่ึงเป็น

รากฐานความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัมีการปลูกฝังความคิดเชิงธุรกิจให้พนกังานทุกระดบั ให้กลา้คิดส่ิงใหม่ๆ 

รวมทั้งเสริมศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัรองผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปผ่านโครงการ 

Leadership Development Program เพื่อพฒันาผูน้าํสําหรับองคก์รแห่งอนาคตภายใต้

วสิัยทศัน์ใหม่ท่ีไดป้ระกาศเม่ือตน้ปี พร้อมดาํเนินกลยุทธ์ 5 ดา้นสําคญั ไดแ้ก่ การเพิ่ม

พลงัแก่ธุรกิจ (Empowering business) ใหภ้าคธุรกิจไดใ้ชป้ระโยชน์จากตลาดทุนอยา่ง

เตม็ท่ี การเพิ่มพลงัแก่ผูล้งทุน(Empowering investors)โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูล้งทุนทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง การสร้างโอกาสทางการเงินท่ีเหมาะสม (Matching 

the right financial opportunities) โดยเพิ่มสินคา้ใหม่และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สินคา้

เดิม พร้อมขยายธุรกิจบริการหลงัการซ้ือขาย การเพิ่มขีดความสามารถของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (Strengthening SET’s capabilities)ให้เทียบเคียงกบัตลาดหลกัทรัพยช์ั้น

นาํในภูมิภาคและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบนัตวักลาง (Strengthening 

intermediaries)ขณะเดียวกันย ังเ ดินหน้าพัฒนาตลาดทุนในระยะยาวผ่านการ

ดาํเนินงานของสถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 

ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มการเงิน เพียงส้ินไตรมาส 1 ปี 2555 ธนาคารพาณิชย์

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมาณสินเช่ือคงคา้งรวมทั้งส้ิน 554,915.2 ลา้นบาท 

ขยายตวัร้อยละ18.98 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อน
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ร้อยละ 3.77 โดยมีสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากเท่ากบัร้อยละ 106.0 สําหรับความ

ตอ้งการสินเช่ือจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อนัดบัแรก 

สินเช่ือแก่ภาคครัวเรือนท่ีมีอุปสงค์เพื่อการบริโภคอุปโภค หรือเพื่อการซ้ือ

ทรัพยสิ์นและใชจ่้ายส่วนตวั เช่น สินเช่ือเพื่อการซ้ือรถยนตร์ถจกัรยานยนต ์ การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย ์และการบริโภคส่วนบุคคล รวมเท่ากบัร้อยละ 43.63 ของสินเช่ือรวม

ในภาคฯ และยงัมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจประเภท

การขายส่ง-ขายปลีก และสินเช่ือเพื่อสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละธุรกิจการเงินอ่ืน ๆ 

(ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานแนวโนม้ธุรกิจ ไตรมาส 2/2555) 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จาํกดั (มหาชน) เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา(Time Series) โดยการ

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัวธีิการดาํเนิน

การศึกษาดงัน้ี 

 1.ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.เคร่ืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

 3.ตวัแปรในการศึกษา 

 4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาในงานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดชันีราคา หุ้นกลุ่มหลกัทรัพย ์

(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) อตัรา

แลกเปล่ียนไทยบาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (NEER) อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (DVD) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่  วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 
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เคร่ืองมือทใีช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาถึงปัจจยัของเศรษฐกิจท่ีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น ธนาคาร 

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

โดยการ ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธีกาํลงัสองน้อยสุด 

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบด้วยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปร

อิสระ 4 ตวั มีสมการ ท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี  

Yi=a+bx+ei 

Y = ตวัแปรตาม 

a = ค่าคงท่ี 

b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

x = ตวัแปรอิสระ 

c = ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาค้นควา้วิจัยท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากไม่

สามารถศึกษาได้จากประชากรทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมากทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่กลุ่มประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่น

รูปของค่าสถิติจึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

 โดย a= ตวัประมาณค่าของ a; b คือตวัประมาณค่าของ b; และ e  คือตวัประมาณค่า

ของ e; แต่เน่ืองจาก e=Y- Yi 

 เม่ือ Y= ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้Yi =ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการการทาํนาย 

ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y- Yi)2 จะตอ้งมีค่านอ้ย 

ท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e=0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่าa และ b เท่านั้น ดงันั้น

การศึกษาคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี จึงไดส้ร้างแบบจาํลอง 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี  

BAY=a+b1CPI+b2SET+b3NEER+b4INR 
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยท่ีตวัแปรตามหมายถึง 

BAY   หมายถึง ราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระหมายถึง 

CPI  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

SET   หมายถึง ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

NEER   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

INR   หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

แหล่งทีม่าข้อมูลตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูล แหล่งท่ีมา 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) www.set.or.th 

อตัราทนส่งผลเงินปันผล (DVD) www.set.or.th 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) www.set.or.th 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (NEER) www.bot.or.th 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (NIR) www.bot.or.th 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกคน้ควา้วจิยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคา

หลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่า

สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว แล้วนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย ์ธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และมีข้ึนตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 พิจารณาความสัมพนัธ์วา่ตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตาม ในท่ีน้ีคือ 4 ตวัโดยตวัแปรอิสระ X’s ตอ้งไม่มี ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวั

แปร กรณีตวัแปรอิสระ X’s มีความสัมพนัธ์กนัจะเรียกวา่เกิดปัญหา Multicollinearity 
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ซ้ือตรวจสอบโดยวิธี Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์คู่ใดมีค่า

มากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึหมายความว่าผลท่ีได ้ แมว้่าจะ

ยงัคง Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ขั้นท่ี 2 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

ดงัสมการ Y = C+b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 

 ขั้นท่ี 3 ใชส้ถิติทดสอบ F เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง  Y กบั  

X……..X โดยมีสมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานในการทดลอง 

H0:ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่วนต่างกาํไรจาก 

ราคา (Capital Gain)  

H1:มีตวัแปรอิสระ (Independent Variables) อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 ขั้นท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ

คร้ังละ 1 ตวั จาํนวน k คร้ัง โดยใชส้ถิติทดสอบ t 

 ขั้นท่ี 5 หาลาํดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัโดยใช ้R2 (R 

Square) โดย ถา้ R2 มีค่าใกล ้1 แสดงวา่ตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตามมาก ถา้ R2มีค่าใกล ้0 แสดงวา่ตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม

นอ้ยหรือไม่มีความสัมพนัธ์เลย 
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Dependent Variable: BAY 

Method: Least Squares 

  Date: 03/17/13   Time: 15:36 

 Sample (adjusted): 2551M02 2555M12 

 Included observations: 46 after adjustments 

Convergence achieved after 12 iterations 

          

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          

     C 39.12173 36.36701 1.075748 0.2885 

CPI 0.354828 1.851837 0.191609 0.849 

DVD -1.782784 1.229958 1.449468 0.155 

NEER -0.318542 0.36858 0.864243 0.3926 

SET 0.020104 0.004518 4.450303 0.0001 

AR(1) 0.602216 0.093965 6.408908 0 

          

     R-squared 0.850691     Mean dependentvar 22.96957 

Adjusted R-squared 0.832027     S.D. dependent var 5.56715 

S.E. of regression 2.28167     Akaike info criterion 4.6088 

Sum squared resid 208.2406     Schwarz criterion 4.847318 

Log likelihood -100.0024     F-statistic 45.58003 

Durbin-Watson stat 1.771937     Prob(F-statistic) 0 

          

     Inverted AR Roots       .60 
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ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงจะ 

ประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี 

ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระกนั Et และ Et ตอ้งเป็นอิสรกนั 

i, j =1, 2…n, i ≠ j เป็นการตรวจสอบวา่เกิดปัญหา หรือไม่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ทดสอบคือ ค่า Durbin Watson ซ่ึงมี สมมติฐานคือ H0 : r= 0 ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ Durbin – d  

ฉะนั้น d จึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 4 

 r  = -1 perfect negative correlation d=4 

 r  =  0 no autocorrelation d=2 

 r  =  +1 perfect positive correlation d=0 

Durbin-Watson ไดส้ร้างการแจกแจงของค่าสถิติ d ใหอ้ยูร่ะหวา่ง DL กบั DU ซ่ึง

สามารถท่ีจะหาค่า d ไดจ้ากการเปิดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผลดงัน้ี 

 ดงันั้นค่า d ท่ีคาํนวณไดข้องงานวจิยัน้ีสามารถดูจากตาราง Durbin-Watson ท่ี 

n=48, k=4 (ไม่รวมค่าคงท่ีหรือ Constant ) เม่ือเปิดตาราง Durbin-Watson จะไดค้่า 

d1=0.601405 หมายความว่า Durbin-Watson ไม่อยู่ระหวา่ง 1.378 - 1.721 จึงเกิด

ปัญหา Autocorrelation เม่ือเกิดปัญหา Autocorrelation จึงแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยวิธี 

Cochrane – Orcuttlterative Method ซ่ึงจะเป็นการพยายามหาค่า p (Rho) แลว้นาํมา

ปรับตวัแปรในสมการซ่ึงวธีิการคือ run regression โดยใส่ AR(1) เพิ่มลงไปในสมการ 

อย่างไรก็ตามาตรการทางสถิติถือว่าเป็นมาตรการท่ีมีความสําคัญรองลงมาจาก

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือผลการคาํนวณค่า Parameters ควรท่ีจะถูกปฏิเสธ

หากวา่เคร่ืองหมายผดิไปจากทฤษฏี 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะนําเสนอข้อมูลการศึกษาและ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา 
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จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ (NEER) และเงินปันผล(DVD) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ BAY 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ค่าสัมประสิทธ์ สมมติฐาน 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) 

0.020104            √ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) 0.354828            X 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ (NEER) 

-0.318542            X 

เงินปันผล (DVD) -1.782784            X 

หมายเหตุ  

√ หมายถึง ความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐาน 

X หมายถึง ความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐาน 

 จากตวัแปรอิสระทั้งหมด หากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ

พบวา่มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) 

และ เงินปันผล (DVD)ท่ีสามารถอธิบายราคาหุน้ (BAY) ไดร้้อยละ 85 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 15 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.771937 นั้น

พบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้
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อภิปรายผล 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

(BAY) อย่างมีนัยสําคญัได้แก่ตวัแปร ปริมาณการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์

(SET) หากปริมาณการซ้ือหุน้เพิ่มข้ึน นกัลงทุนส่วนใหญ่จะคาดวา่หุน้ท่ีกาํลงัสนใจอยู่

น่าจะสามารถทาํกาํไรไดสู้งข้ึน จะมีผลทาํให้ราคาหุ้นสูงข้ึนตามกระแส ถา้ผูล้งทุน

ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่หุ้นดงักล่าวไม่สามารถสร้างผลกาํไรในอนาคตไดจึ้งขายออก

เพื่อป้องกนัการขาดทุนในส่วนต่างราคาหุ้นเม่ือมีคนขายออกเยอะจะทาํให้หุ้นราคา

ลดลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ใช้ขอ้มูลจากหมวด

ทั้งหมดไม่ไดใ้ชเ้พียงขอ้มูลหมวดราคาท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (NEER) ไม่สามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

เน่ืองจากนักลงทุนยงัไม่มีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยมากนัก

เน่ืองจากปัจจยัทางการเมืองท่ียงัไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร และประกอบกับช่วงปี 

2554 ท่ีมีประเทศไทยประสบภาวะนํ้ าท่วมทาํให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (DVD) ไม่สามารถความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ตามสมติ

ฐานท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจากพบว่าการจ่ายเงินปันผลของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) ปี 2551 ถึง ปี 2555 มีอตัราค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลของอุตสาหกรรมเดียวกนัอยา่ง ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง

มีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีมากกวา่ ดงันั้นนกัลงทุนท่ีซ้ือหุ้นเพื่อคาดหวงัเงินปันผลจึง

มีแนวโนม้จะลงทุนในหุน้ของธนาคารอ่ืนมากกวา่ 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) เป็นการศึกษาถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นและหลักทรัพย ์

เน่ืองจากธนาคารเป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญต่อตลาดเงินและระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งระดมเงินและการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ี

หลากหลาย ซ่ึงราคาหุน้ของกลุ่มน้ียงัไม่ความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วและชนัเจน 

จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เข้าจึงสาเหตุท่ีทาํให้ราคาหุ้นเปล่ียนแปลงว่ามาจาก

ปัจจยัสําคญัใดบา้ง โดยท่ีนกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากศึกษาคร้ังน้ีไป

ใช้เป็นข้อมูลประกอบตัดสินในลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปในการกาํหนดนโยบายและ

มาตรการในการควบคุมดูแล 
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