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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 Factors affecting the stock price of    Kasikorn Bank Public  

Company Limited. (Kbank) 

อจัฉราภรณ์ พรหมจนัทร์1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติย

ภูมิโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือนเพื่อนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) วิเคราะห์โดยสร้างสมการถดถอยพหุเชิง

เส้น ( Multiple Line Regression) วเิคราะห์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Leas 

Squres) ในการประมาณรูปแบบสมการเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆว่ามี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 5 ตวัแปร

ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ีย IR   ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIA อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 

อตัราแลกเปล่ียนEX ดัชนีค่าเงินบาท NEER พบว่ามีเพียง 1 ตวัแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,ราคาหุ้น,ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

___________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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                                              Abstract 

 The objective of the research was to study of the determinants on 

performance of Kasikorn Bank stock  

The study was performed base on statistic data which was secondary data 

during months January of 2007to December of 2012 totals sixty months data in 

order to analyst the determinants on performance of Kasikorn Bank stock 

price.Multiple linear regression b ordinary least squares were applied for this study 

As result, it found that there were relationship between interest rate , dow 

jone industrial ,minimum loan rate ,currency exchange rate and norminal effective 

exchange rate.Find have one variable can forecast performance of Kasikorn Bank 

stocks significance of statistic 0.05 

Keyword : Economic factors,stock price, Kasikorn Bank 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศกาํลงัพฒันามีความตอ้งการทางดา้นเงินทุนเพื่อ

ลงทุนในอุตสาหกรรม ธุรกิจอ่ืนๆนั้น ปริมาณเงินออมอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ดว้ย

เหตุน้ีจึงมีการจูงใจจากตลาดทุนซ่ึง เป็นตลาดท่ีระดมทุนระยะยาวในการระดมทุน

จากประชาชนผูซ่ึ้งมีความประสงคจ์ะออมเพราะตลาดทุนนั้นมีตราสารหลายรูปแบบ

ใหเ้ลือก นอกเหนือจากการใชจ้่ายอุปโภคบริโภค และฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ลว้ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นเป็นตลาดทุนท่ีสําคญัในการซ้ือขายตรา

สาร หลักทรัพย์และยงัส่งเสริมการออมและระดมเงินทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยนั้นไดเ้ปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี30 เมษายน 2518 โดยทาํ

หนา้ท่ีเป็นตลาดรองคือเป็นแหล่งกลางในการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างๆไดแ้ก่ หุ้นสามญั 

หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธ์ิ พนัธบตัรและตราสารหรือ หลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยต์่างๆ 

โดยมีอยูม่ากมายหลากหลายอุตสาหกรรม 
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 อุตสาหกรรมธนาคารถือว่ามีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมอ่ืนมาก เพราะ

อุตสาหกรรมอ่ืนจะไม่สามารถดาํเนินการและขบัเคล่ือนได้หากขาดเงินทุน ทุก

อุตสาหกรรมลว้นแต่ตอ้งการเงินทุน แหล่งเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือธนาคารพาณิชย ์

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยท่ี์ส่งผลกระทบสําคญั(กุลภทัรา 

สีโรดม. ม.ป.ป.การวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ฤษฎีและภาคปฎิบติั.หนา้109-110) 

 1. ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ไปในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

รวมถึงความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในประเทศ นบัเป็นอุปสรรค

ต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย การบริโภค

ภายในประเทศหดตวั โอกาสการลงทุนโครงการใหม่ๆยงัคงชะงกังนั ซ่ึงส่งผลต่อการ

ปล่อยสินเช่ือของธนาคารค่อนขา้งรุนแรง ดงันั้นการแสวงหารายไดข้องธนาคารจึง

ยากข้ึนตามไปดว้ย 

 2. สภาพคล่องในระบบการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก

ตั้งแต่ปี 2540 ส่งผลใหน้กัลงทุนต่างประเทศถอนเงินทุนออกจากประเทศกาํลงัพฒันา 

ส่งผลต่อเน่ืองต่อความมัน่ใจต่อระบบการเงินในประเทศเกิดการแห่มาถอนเงินฝาก 

ในขณะท่ีเงินให้กูย้งัไม่ครบกาํหนด และส่งผลให้ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถคืนเงิน

ฝาก ใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินได ้ส่งผลใหธ้นาคารไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ 

 3. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของตลาดเงินโลก ได้

ส่งผลกระทบต่อทิศทางของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียภายในประเทศ 

ธนาคารพาณิชยจึ์งตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการบริหารและจดัการความเส่ียงมาก

ข้ึน 

 4. เปิดโอกาสให้สถาบนัการเงินต่างประเทศเขา้มาซ้ือกิจการธนาคารพาณิชย์

ไทยก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีไม่ทดัเทียมกนั ดว้ยธนาคารต่างประเทศสามารถเลือกซ้ือ

เฉพาะสินทรัพยดี์และรัฐบาลไดใ้ห้การคํ้าประกนัรายไดใ้นอนาคต ประกอบกบัการ

เปิดโอกาสให้สถาบนัการเงินต่างประเทศบางแห่งมาทาํธุรกิจการเงินไดโ้ดยไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล 

 5. นโยบายและมาตรการกาํกบัดุลการเงินหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ2540 เพื่อให้

เป็นไปตามมาตราฐานสากล อาทิ การจดัชั้นสินเช่ือและการตั้งสํารองตามสินเช่ือจดั
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ชั้นให้ครบถ้วนภายในปี2543 การปฏิบติัตามมาตราฐานบญัชีใหม่ การปรับเปล่ียน

กฎเกณฑ์ของ Bank for International Settlements (BIS) รวมถึงการปฏิบติัตาม

พระราชบัญญัติทางการเงิน 4 ฉบับท่ีแก้ไขใหม่เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยในอนาคต 

 ธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นธนาคารหน่ึง ซ่ึงมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรม

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยไดเ้ขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือปี 2519 โดยมีการซ้ือขายคร้ัง

แรกเกิดข้ึนเม่ือ11 ก.พ.2519 

 ดว้ยเหตุน้ีผูท้าํวจิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกร

ไทย เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจท่ีจะลงทุนในหุน้กสิกรไทยไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบด้วย อตัราดอกเบ้ีย IR  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIAอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR อตัราแลกเปล่ียนEX ดชันี

ค่าเงินบาท NEERท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

อตัราดอกเบ้ีย ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราแลกเปล่ียน ดชันี

ค่าเงินบาท เพื่อใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน

มกราคม ปี2550ถึงเดือนธนัวาคม ปี2555 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) KBank หมายถึงราคาปิดของหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 อัตราดอกเบี้ย IRหมายถึงอตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปีท่ีสถาบนัการเงินจ่าย

ใหก้บัผูฝ้ากเงิน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
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 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจน์ DJIA หมายถึงดชันีแสดงการซ้ือขายหุ้นของ

บริษทัมหาชนขนาดใหญ่ 30 บริษทัในสหรัฐอเมริกา ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละ

เดือน 

 ดอกเบีย้เงินกู้  MLR  อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 อัตราแลกเปลี่ยนEXหมายถึง ราคาปิดของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดัชนีค่าเงินบาทNEERหมายถึงค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของอตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทกับค่าเงิน 21 สกุล ท่ีสําคญัในฐานะคู่ค้าและคู่แข่งของไทย โดย

นํ้ าหนกัท่ีใช้จะข้ึนอยูก่บัความสําคญัในฐานะคู่คา้และคู่แข่ง ณ วนัทาํการสุดทา้ยของ

แต่ละเดือน การเพิ่มข้ึนของดชันีหมายถึงการแขง็ค่าข้ึนของเงินบาท 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราดอกเบีย้ 

ดชันีอตุสาหกรรม

ดาวโจนส์ 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 

อตัราแลกเปลีย่น 

ดชันีคา่เงินบาท 

 

ราคาหุ้นธนาคารกสกิรไทย(มหาชน) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคาร

กสิกรไทย(มหาชน) สําหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจและสําหรับบริษทัเพื่อ

ใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ส่วนท่ี1 แนวคิดทฤษฎีไดแ้ก่ 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน 

แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน 

ทฤษฎีความเส่ียง 

ส่วนท่ี 2. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั

 (มหาชน) KBank 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

 ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบนั 

 แนวโนม้อุตสาหกรรมธนาคาร 

 ประวติัความเป็นมา ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) KBank 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 แนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและเพื่อศึกษาปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย

ใชข้อ้มูลรายเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคมผลการวิจยัสรุปไดว้า่อตัราดอกเบ้ีย

ค่าเงินบาทผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
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ธนาคารอย่างมีนัยสําคัญโดยอัตราดอกเบ้ียและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในขณะท่ีค่าเงินบาทมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารส่วนตวัแปรท่ีเหลือ

ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็น

ตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ชมพูนุท จิตนาวสาร(2555)การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษาไดแ้ก่ดชันีการลงทุนภาคเอกชนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน

อัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯดัชนีราคา

หลกัทรัพยป์ริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคาผูบ้ริโภค (2) เพื่อนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต

โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2550 ถึงกรกฎาคม2555รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือนโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนโดย

ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวั

แปรอิสระผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือดชันี

การลงทุนภาคเอกชน , อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,อตัราเงินเฟ้อ ,อตัรา

ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI) และดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯและดชันีราคาหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน , อตัราเงินเฟ้อและดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงนักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จาก
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การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

พิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สุวิมลสังขทบัทิม(2554) ศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”วตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพย์

ทั้ งในปัจจุบนัและอนาคตโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้ งแต่

มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือนยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาสพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและ

อตัราเงินเฟ้อโดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นและดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการวิ เคราะห์ปฏิ กิ ริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนพบว่าการ

เปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นส่งผลกระทบในทิศทางบวก ทาํ

ให้ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มปิโตรเคมีเพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงอย่าง

ฉบัพลนัของราคาหุน้กลุ่มธุรกิจส่ือสารและหุน้ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยส่์งผลกระทบ

ในทิศทางบวก ทาํให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่มส่ือสามและดชันีราคาหุ้นหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

ส่วนการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของปริมาณเงินส่งผลกระทบให้ดชันีราคาหุ้นทุก

กลุ่มลดลง ผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวนของมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นสูงสุด 

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มส่ือสารและดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ได้รับอิทธิพลจากความ

แปรปรวนราคาของหุน้กลุ่มธุรกิจส่ือสารและหุน้ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด 
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0 สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 0ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์2) ทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และ 3) 

สร้างแบบจาํ ลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด เพื่อนาํไปใช้ในการพยากรณ์ดชันีราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยผลการวิจัยพบว่าดัชนีราคาผู ้บริโภค

ภายในประเทศอตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

3.วธีิการดาํเนินงาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดัมหาชน คืออตัรา

ดอกเบ้ีย IR   ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIA อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR อตัรา

แลกเปล่ียนEX ดชันีค่าเงินบาท NEERโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลรายเดือน ระหวา่ง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคาร

กสิกรไทยจาํกดั(มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้วิธี
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ทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Model) อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares—OLS) 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และ

ตวัแปรอิสระ1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i = a + bx + ei 

โดยท่ี   Y = ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพล

ของตวัแปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํใหต้อ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Y i = a + bx + ei 

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

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e  Y – Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

Kbank= a + b1IR+ b2DJIA + b3MLR+ b4EX + b5NEER 

ซ่ึงกาํหนดให ้
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ตวัแปรตาม คือ 

Kbank = ราคาปิดของหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) รายเดือน 

ตวัแปรอิสระ คือ 

IR = อตัราดอกเบีย้ 

DJIA  =ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจน์ 

MLR =ดอกเบีย้เงินกู้  

EX =อตัราแลกเปลี่ยน 

NEER =ดัชนีค่าเงินบาท 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือนของบริษทั ระหวา่ง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  อีกทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยการ

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกับราคาหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regression Model)  

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ใน

คร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอใน

รูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทดสอบปัญหา 

Multicollinearityด้วยการทํา Correlation Matrix หลังจากนั้ นทดสอบปัญหา 
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Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหา

ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

KBank = -109.1462+0.006934 DJIA-3.328929EX+0.568261IR-    

0.363245MLR+1.317937NEER 

 (-0.613677)   (5.078292)** (-1.439689)     (1.121435)    

 (-0.048353)   ( 1.557403) 

F-statistic = 425.5775   N = 59 

 Prob (F-statistic) = 0.0000  Durbin-Watson stat = 2.469701 

 R-square = 0.980042   Adjusted R-squared = 0.977739 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ค่า T-statistic 

  **   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.006934 

สามารถอธิบายได้ว่า  หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (จุด) จะทาํให ้ราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน(KBank) เปล่ียนแปลง

ไป 0.006934หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน (KBank) 

อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)   มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสําคญั เพราะว่า ดชันี

ดาวโจนส์สามารถเป็นตวัแทนตลาดหุ้นไดอ้ยา่งน้อยก็ 80-90% ข้ึนไปการข้ึนลงของ

ดชันีดาวโจนส์อาจจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาหรือดา้นใดดา้นหน่ึงต่อตลาดหุ้นใน
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ประเทศอ่ืนๆ ดงันั้นหากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่งข้ึน  จึงส่งผลให้ผูล้งทุนมี

ความตอ้งการลงทุนเพิ่มข้ึน  ดชันีราคาหุน้บริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงเพิ่มข้ึนเช่นกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวิมลสังข

ทบัทมิ(2554) 

02. 0ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มหาชน (KBank) 

อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 2.1อตัราดอกเบ้ีย(IR)ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด  (มหาชน )KBank ซ่ึ งโดย ปกติอัตราดอกเ บ้ีย เ งินฝ ากออมท รัพย์จะ มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เพราะวา่ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลดลงหากนาํไปฝากในธนาคารก็จะไดด้อกเบ้ียท่ีนอ้ยลง 

อีกทั้งนกัลงทุนยงัเสียเวลาจึงนาํไปสู่การลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบั 

กรรณกิาร์ จะกอ 

 2.2อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน )KBank ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนัเพราะวา่อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูถื้อวา่เป็นไดห้ลกัของธนาคารเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน  รายได้

ของธนาคารก็จะสูงข้ึนตาม  ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็จะออมเงินกนัมากข้ึนเพราะได้

ดอกเบ้ียสูงข้ึน  ส่งผลใหร้าคาหุน้เพิ่มข้ึน แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นจะไม่มีผลอยา่งต่อราคาหุน้กสิกรไทย จาํกดั

(มหาชน) KBankอยา่งมีนยัสาํคญัอาจเป็นเพราะช่วงท่ีมีการทาํการศึกษานั้น ประเทศ

ไทยประสบปัญหาทางการเมือง  ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

อีกทั้งยงัเกิดปัญหานํ้าท่วมคร้ังใหญ่ อีกทั้งอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นช่วงท่ีศึกษาไม่มีความ

แตกต่างมากทาํใหไ้ม่เกิดการดึงดูดนกัลงทุนซ่ึงจะต่างจากหุน้ในกลุ่มธุรกิจการเงิน

และการธนาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียโดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ0สุวพชิญ์ บันลอืฤทธ์ิ 
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2.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์ EXไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หุน้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน ) KBank  ซ่ึงโดยปกติอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาท/ดอลลาร์ จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

ในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์ มีเงินบาทท่ีแขง็ค่า

ข้ึน ทาํใหน้กัลงทุนซ่ึงถือเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถแลกเปล่ียนไดเ้งินบาทนอ้ยลงจึง

ทาํใหมี้ผลต่อการเขา้ลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติบางกลุ่มท่ีตอ้งการใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนมาเก็งกาํไรเขา้มาลงทุน เกิดการกระตุน้การลงทุนจากภายนอก ส่งผลให้

ราคาหุน้เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ช่วงแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะ

พบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์นั้นจะไม่มีผลอยา่ง

ต่อราคาหุน้กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) KBankอยา่งมีนยัสาํคญัอาจเป็นเพราะช่วงท่ีมี

การทาํการศึกษานั้น ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง  ปัญหาเศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยงัเกิดปัญหานํ้าท่วมคร้ังใหญ่ซ่ึงจะต่างจากหุ้นในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินและการธนาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนโดยตรง

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชมพูนุช จิตนาวสาร (2555)  

2.4 ดชันีค่าเงินบาท NEERไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน ) KBank โดยปกติความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือดชันี

ค่าเงินบาทเพิ่มสูงข้ึน ค่าเงินบาทแขง็ตวัเศรษฐกิจภายในประเทศดี กระตุน้การลงทุน

ภายในประเทศดี เกิดการลงทุนเพิ่มข้ึนทาํให้ราคาหุน้เพิ่มข้ึนตามเน่ืองจากการศึกษา

ในคร้ังน้ีพบวา่ช่วงแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัรา

ดชันีค่าเงินบาทนั้นจะไม่มีผลอยา่งต่อราคาหุน้กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) KBankอยา่ง

มีนยัสาํคญัอาจเป็นเพราะช่วงท่ีมีการทาํการศึกษานั้น ประเทศไทยประสบปัญหาทาง

การเมือง  ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยงัเกิดปัญหานํ้าท่วมคร้ัง

ใหญ่ซ่ึงจะต่างจากหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ของดชันีค่าเงินบาทโดยตรงซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรรณกิาร์  จะกอ  
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0ข้อเสนอแนะ 

0 1. ในการ0ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน) KBank ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะตวัแปรอิสระแค่ 5 ตวัไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย IR   

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจน์DJIA อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR อตัราแลกเปล่ียนEX 

ดชันีค่าเงินบาท NEER ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)KBankเช่น  อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันีความเช่ือมัน่ในการลงทุน  ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย 

เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุนในราคาหุ้นธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั( มหาชน)KBankเพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วยในการตดัสินใจใน

การลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 

 3.สาํหรับผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนกัลงทุนต่างชาติเพื่อท่ีจะ

ไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการลงทุนภายในประเทศไทยได ้
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