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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน 

FACTORS AFFECTING THE CHANGE IN PRICE INDEX OF THE 

ENERGY SECTOR 

ศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญสุข 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั (2) 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนั 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 

เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex การศึกษาใช้

ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสอยน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS) 
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ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

 2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ใน

ทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม พลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

คําสําคัญ       :  ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ กลุ่มพลงังาน 

 

Abstract 

 

 The objectives of this independent study were (1) to study factors affecting 

the change in price index of the energy sector in the same direction, (2) to study 

factors affecting the change in price index of the energy sector in opposite direction. 

 In this study, Economic factors studied were to consumer price index, the 

bath/U.S. dollar exchange rate, 12 month deposit interest rate, the securities price 

index of the Stock Exchange of Thailand, and Crude oil price index (Nymex). 

Relevant monthly secondary time series data were collected for the period between 

January 2007 and June 2011. The data collected were analyzed using the multiple 

regression equation and the Ordinary Least Squares (OLS) method. 

 Finding are as follows : 

 1. The securities price index of the Stock Exchange of Thailand, the 

bath/U.S. dollar exchange rate, Crude oil price index (Nymex) were determined to 

be directly correlated with the securities price index of the energy sector at the 

statistically significant level of reliability of 99 percent. 
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 2. Consumer price index were determined to correlated in the opposite 

direction with the securities price index of the energy sector at the statistically 

significant level of reliability of 99 percent. 12 month deposit interest rate were 

determined to correlated in the opposite direction with the securities price index of 

the energy sector at the statistically significant level of reliability of 90 percent. 

KEYWORDS : STOCK PRICE INDEX, THE ENERGY SECTOR. 

1. บทนํา 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว หน่วยธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตอ้งการเงินทุนเป็นจาํนวนมาก การ

กูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยจึ์งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของภาครัฐและเอกชน การ

ระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกอีกช่องทางหน่ึงของ

ธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการพฒันามากยิง่ข้ึน เพราะเศรษฐกิจท่ีเติบโตและ

พฒันาแลว้จะตอ้งใชเ้งินทุนท่ีมีจาํนวนมาก เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจ และ

สร้างความแข็งแกร่งให้กบับริษทัเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งไดโ้ดยง่ายและเพื่อท่ีจะไดพ้ฒันา

ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการออมในประเทศดว้ย 

 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์เป็นทางเลือกท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า 

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นอีกทางเลือกของ

การออมเงินในระยะยาวท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิดจาก

ระดบัอตัราเงินเฟ้อได ้เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

เงินลงทุน และให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลกาํไรส่วนเกินของมูลค่าราคาทุน 

และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคาตํ่าแก่ผูล้งทุน นอกจากนั้นแลว้ เงินกาํไรจากการ

ขายหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บการยกเวน้ภาษี ประกอบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ไทย

ยงัออกมาตรการบงัคบัใช้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุน ทาํ

ใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุน ส่งผลใหผู้ล้งทุนสนใจการลงทุนมากข้ึน 
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 นอกจากน้ีการท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยอ์ยู่ในระดบัตํ่า ทาํให ้

นกัลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากข้ึน เพราะให ้

อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชย ์

 ในส่วนภาครัฐตลาดทุนไดช่้วยลดภาระงบประมาณลงทุนของภาครัฐผา่นการ

เป็นแหล่งระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงระดมทุนไปกวา่ 200,000 ลา้นบาท ในช่วงกวา่ 

35 ปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนก็เป็นฐานภาษีสําคญัให้กบัภาครัฐจากสถิติการ

จดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 มียอดรวมถึง 

103,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้ งหมด 

ในขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนจาํนวน 527 บริษทันั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของ

จาํนวนนิติบุคคลทั้งหมดเท่านั้น และพบวา่ก่อนเขา้จดทะเบียน 3 ปี และหลงัการเขา้จด

ทะเบียน 3 ปี บริษทัจ่ายภาษีเพิ่มข้ึน 2.7 เท่า ดงันั้น จึงถือไดว้า่ตลาดทุนเป็นฐานภาษี

สาํคญัท่ีใหป้ระโยชน์กบัภาครัฐอยา่งเตม็ท่ี 

 ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสําคญัต่อ

ระบบเศรษฐกิจ และจะมีบทบาทอยา่งยิง่ในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในขณะน้ีอยา่งนอ้ย 

4 ดา้นดว้ยกนั คือ 

 1. การเป็นช่องทางหลกัในการระดมทุนของโครงการลงทุนทั้งภาครัฐ และ

เอกชน 

 2. การขยายฐานภาษีใหก้บัรัฐบาลผา่นภาษีของบริษทัจดทะเบียน 

 3. การเตรียมรับมือกบัปัญหาสังคม ชราภาพ โดยการเป็นทางเลือกให้กบัผู ้

ออมเงิน 

 4. เป็นการเพิ่มเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้สามารถอยูแ่ละแข่งขนัได้

ในยคุท่ีระบบเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนอยา่งยิง่ 

 การท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสําคญัในการเป็นแหล่งระดม

ทุนจึงทาํให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความสนใจ ทั้ งจากผูล้งทุนท่ี

ประสงค์จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล

และกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) ท่ีเกิดจากความแตกต่างของราคาหลกัทรัพย ์และ

เจา้ของกิจการท่ีตอ้งการระดมเงินเพื่อมาลงทุนในการขยายกิจการของตนเอง 
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 เน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงจากการ 

ผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 

ในประเทศจึงมีอตัราการขยายตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง จึงคาดการณ์ไดว้า่ธุรกิจพลงังานจะ

เขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อการเขา้มาพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทาํให้หลกัทรัพย์

ในกลุ่มพลงังานเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนทัว่ไป ประกอบกบัสัญญาณราคานํ้ ามนัท่ี

ปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุทําให้ต้นทุนของการดําเนินธุรกิจของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆมีการปรับตวัสูงข้ึน แต่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานกลบักลายเป็น 

โอกาสสร้างผลกาํไร ส่งผลใหร้าคาหุน้มีระดบัสูงข้ึน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

พลงังานมีมูลค่าการซ้ือขายสูงอนัดบั 1 โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 34 ของ มูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาของตลาดในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 

 หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานจัดเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจ และเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ได้ความสนใจจากนกัลงทุนเป็นจาํนวนมาก จึง

สมควรศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงาน เพื่อให้เป็นข้อมูลสําหรับนักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในหลักทรัพยก์ลุ่ม

พลงังาน และนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนของตนต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั 

สมมติฐานในการวจัิย 

 1. การเปล่ียนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคา

นํ้ ามนัดิบ Nymex อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลกระทบ

ต่อราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

 2. การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน มีผลกระทบต่อราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในหุ้นกลุ่มพลงังาน 

โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาวเิคราะห์เพื่อหาโอกาสในการลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 2. เป็นแนวทางในการพฒันาตลาดทุนของไทยใหมี้การขยายฐานการลงทุนได้

เพิ่มข้ึน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ และความเคล่ือนไหวของราคาในตลาดโลกในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงาน ผูว้ิจยัได้นําแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปใน

การศึกษาน้ี มีแนวคิดในการลงทุนโดยแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกัษณะต่างๆ ได้

ดงัน้ี 

 1. ความปลอดภยัของเงินลงทุน (security of principal) ความปลอดภยัของเงิน

ลงทุนนอกจากจะหมายความถึง การรักษาเงินทุนเร่ิมแรกให้คงไวแ้ลว้ถา้มองให้ไกล

อีกนิด ยงัหมายความถึงการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอาํนาจซ้ือท่ีลดลง เป็นผลจาก

ภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย จากความหมายดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพยท่ี์มีกาํหนด

ระยะเวลาคืนเงินตน้จาํนวนแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้และหุ้นบุริมสิทธิ

ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอนของบริษทัท่ีมัน่คงก็อยู่ในความหมายน้ี นอกจากน้ีการ

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง และกาํลงัขยายตวัก็อยู่ในความหมายน้ี

เช่นกนั 

 2. เสถียรภาพของรายได้ (stability of income) ผูล้งทุนมกัจะลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดส้มํ่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สมํ่าเสมอ เช่น อตัราดอกเบ้ีย

หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ผูล้งทุนสามารถทาํแผนการใช้เงินทุนได้ว่า เขาจะนํา

รายไดท่ี้ไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ีย

หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็นประจาํยอ่มมีค่ามากกวา่ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีเขาสัญญา

วา่จะใหใ้นอนาคตซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะไดต้ามท่ีเขาสัญญาหรือไม่ 

 3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (capital growth) ตามกฎทัว่ๆไปแลว้ ผูล้งทุน

มกัจะตั้งจุดมุ่งหมายว่า จะพยายามจดัการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนข้ึนทั้งน้ีไม่ได้

หมายความวา่ ความงอกเงยของเงินทุนท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ี

กาํลงัขยายตวั (growth stock) เท่านั้น การนาํรายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ก็จะก่อให้เกิด

การงอกเงยของเงินทุนได้พอดีๆ กับการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั ผู ้

ลงทุนส่วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขา โดยการนาํดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ี

ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีว่า (1) 
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เพื่อปรับฐานะผูล้งทุนในระยะยาวให้ดีข้ึน (2) เพื่อรักษาอาํนาจซ้ือให้คงไว ้(3) เพื่อให้

การจดัการคล่องตวัดีข้ึน 

 4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (market ability) หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์

สามารถซ้ือหรือขายได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้ งน้ีจะข้ึนอยู่กับราคา ขนาดของตลาด

หลกัทรัพยท่ี์หุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย ์จาํนวนผูถื้อหุ้น 

และ ความสนใจท่ีประชาชนทัว่ๆไปมีต่อหุ้นนั้น หุ้นท่ีมีราคาสูงมกัจะขายไดย้ากกว่า

หุน้ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่ายๆ หุน้ราคา 500 บาท ยอ่มขายไดย้ากกวา่หุ้นราคา 50 

บาท เป็นตน้ 

 สถานท่ีซ้ือขายหุ้นก็มีส่วนท่ีทาํให้หุ้นขายไดค้ล่องหุ้นท่ีซ้ือขายใน New York 

Stock Exchange หรือ American Stock Exchange ยอ่มให้ขอ้มูลแก่ผูล้งทุนมากกว่า

และขายไดเ้ร็วกวา่หุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหุน้เล็ก ๆ 

 หุน้ของบริษทัใหญ่จาํหน่ายไดย้ากกวา่หุน้ของบริษทัเล็ก ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทั

ใหญ่มีหุ้นออกจาํหน่ายจาํนวนมาก ทาํให้การซ้ือขายดาํเนินติดต่อกนัตลอดเวลา ดว้ย

เหตุน้ีหุน้ของบริษทัใหญ่จึงมีความคล่องตวัมากกวา่ 

 5. ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์

จะลงทุนมี liquidity สูง ความสามารถในการหากาํไร (profitability) ก็ยอ่มจะลดลงผู ้

ลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด 

เพราะหวงัว่าหากโอกาสลงทุนท่ีน่าดึงดูดใจมาถึง เขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนได้

ทนัที การจดัการสําหรับเงินทุนส่วนน้ี ผูล้งทุนอาจจะแยง่สรรปันส่วนจากเงินลงทุน

เพื่อการน้ีโดยเฉพาะหรืออาจใช้เงินปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีได้รับมาเพื่อซ้ือหุ้นใหม่

ดงักล่าวก็ได ้

 6. การกระจายเงินลงทุน (diversification) วตัถุประสงคใ์หม่ก็คือตอ้งการท่ีจะ

กระจายความเส่ียง และการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลกัทรัพยก์ระทาํได ้4 วธีิ คือ 

   6.1 ลงทุนผสมระหวา่งหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุนและมี

รายไดจ้ากการลงทุนแน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายได ้และราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตาม

ภาวะธุรกิจ 

   6.2 ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายอยา่งปนกนัไป 
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   6.3 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางด้าน

ภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเส่ียงเร่ืองนํ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

   6.4 ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ 

vertical หรือ horizontal ถา้เป็นแบบ vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่

วตัถุดิบไปจนสินค้าสําเร็จรูป ถ้าเป็นแบบ horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ี

ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 

 7. ความพอใจในดา้นภาษี (favorable tax status) ฐานะการจ่ายภาษีของผู ้

ลงทุนเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารลงทุนตอ้งใหค้วามสนใจ ปัญหาคือวา่จะทาํ

อย่างไรจึงจะรักษารายไดแ้ละกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(capital gain) ให้ไดม้าก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้การจ่ายภาษีในอตัรากา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินทาํให้ยากแก่

การรักษาจาํนวนรายได้นั้ นไว ้ผูล้งทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีเงินได้จากเงินได้พึง

ประเมินดังกล่าว โดยทําการลงทุนในพันธบัตรท่ีได้รับการยกเว้นภาษีหรือซ้ือ

หลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ี แต่จะได้ในรูปกําไรจากการขาย

หลกัทรัพยใ์นอนาคต สําหรับในต่างประเทศอตัราภาษีท่ีเก็บจากกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพยน์ั้นต่างกนั กาํไรจากการขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการขายสินทรัพยป์ระเภท

ทุน (capital asset) ผูท่ี้ลงทุนครอบครองไวเ้ป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกวา่น้ี จะเสียภาษี 

ในอตัราสูงสุดท่ี 25% ในการบริหารเงินลงทุน ผูจ้ดัการเงินลงทุนตอ้งดูวา่ผูล้งทุนท่าน

น้ีตอ้งเสียภาษีเงินได้ในอตัราสูงสุดเท่าไร ถ้าเขาเสียภาษีในอตัรา 50% หรือสูงกว่า 

50% แลว้เขาควรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหก้าํไรจากการขายหลกัทรัพยห์รือพนัธบตัรท่ี

ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน โดยจะวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์

เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะวิเคราะห์ถึงการใช้

ค่าเบ่ียงเบนกบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพยใ์น

ตลาดหลักทรัพย์ ณ ส้ินเดือน ดัชนีราคาผูบ้ริโภครายเดือน อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
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ประจาํ 12 เดือน ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบ ณ วนัส้ินเดือน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังาน 

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาหาความ 

สัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นพลงังาน ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) 

 โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) 

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 

4. ผลการวเิคราะห์ 

 1. สรุปผลการวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 จากการสํารวจพบว่าอย่างน้อยมี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม และจากการ

วิจยัพบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX (NYMEX) 

มีผลต่อตวัแปรตาม และพบว่าอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EX) มีค่า VIF ท่ีสูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ Modified Model ใหม่ โดยการแกไ้ขตดัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ออก จึงจะไดค้่าและตารางท่ี

สมบูรณ์ 

Modified Model ใหม่ 

 วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยจะวิเคราะห์ถึงสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ค่าเบ่ียงเบน ค่า ANOVA กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปร

อิสระ ทั้ง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ณ ส้ินเดือน ดชันี

ราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ ณ 

วนัส้ินเดือน ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

โดยตดัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ออก เพื่อท่ีจะทาํ

ใหผ้ลวจิยัออกมามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน   

 จากการสํารวจพบว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ดชันีราคา นํ้ ามนัดิบ 
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NYMEX (NYMEX) มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (SETE) ดงันั้น ดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX (NYMEX) มีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (SETE) อยา่งมีนยัสาํคญั 

 2. สรุปผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

 จากผลการทดสอบสมการพบว่า ค่า R-Squared เท่ากบั 0.953 ค่า F-Statistic 

เท่ากับ 250.655 แสดงว่าตัวแปรอิสระ อันประกอบไปด้วย ตัวแปรดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาด ตวัแปรดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex ตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน และตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน จากการทดสอบตวัแปรทั้ง 4 

สามารถท่ีจะอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตาม ไดถึ้งร้อยละ 95.3 ค่า Durbin -Watson 

Stat เท่ากบั 0.534 สามารถสรุปไดว้่า ไม่มีปัญหาความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์

กนัเองเกิดข้ึนในสมการ และสามารถอธิบายผลของความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ี

มีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ดงัน้ี 

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั 20.947 แสดง

วา่ เม่ือดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลงไป 20.947 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 2. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั -6.339 แสดง

ว่า เม่ือดัชนีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 6.339 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 3. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั 9.186 แสดง

วา่ เม่ือดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex เปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลงไป 9.186 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั -4.827 แสดง

วา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน เปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 4.827 อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 
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 จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ประกอบดว้ย ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex (NYMEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT) โดยทุกดชันีทั้ง 4 ตวัแปร มีเคร่ืองหมายตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้เพราะฉะนั้นจากการทดสอบจึงสรุปไดว้า่ ทุกตวัแปรมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน อีกทั้งผลของการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นคลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมากท่ีสุด จาก 4 ตวัแปรขา้งตน้ 

 

ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั 
เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์
0.000 ✔  

ดชันีราคานํ้ามนัดิบ Nymex 0.000 ✔  

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
0.985  ✔ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน 
0.000 ✔  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 0.000 ✔  

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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5. อภิปรายผลการวจัิย 

 การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาพลงังานเช้ือเพลิงนํ้ ามนัในตลาดโลกเร่ิมสูงข้ึน 

และเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตทางการเมืองของประเทศไทย อีกทั้งกระแสเศรษฐกิจของ

ยโุรปและสหรัฐอเมริกาในเร่ืองของหน้ีสาธารณะ โดยศึกษาเฉพาะหุน้ในกลุ่มพลงังาน 

เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีปริมาณการซ้ือขายหมุนเวียนอยู่ในปริมาณท่ีสูง

มากกวา่กลุ่มหลกัทรัพยต์วัอ่ืนๆ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม

พลงังานในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 เป็นช่วงท่ีราคา

นํ้ ามันและเช้ือเพลิงต่างๆในตลาดโลกเร่ิมสูงข้ึน และพบว่ามีลักษณะของการ

ประกอบการท่ีดีข้ึนจากการเพิ่มจาํนวนแหล่งผลิตต่างๆ ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

พลงังาน จากการจ่ายเงินปันผลท่ีให้มาอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัต่างๆในกลุ่มพลงังาน

จึงทาํให้หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานเป็นท่ีนิยมของนักลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุน ทั้งใน

ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

 หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีมูลค่าตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมาจาก

การท่ีราคานํ้ ามนัปรับตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ส่งผลทาํให ้

ราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าของตลาดในอุตสาหกรรมน้ีเพิ่มข้ึนดว้ย และจากการศึกษา 

พบวา่ ในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 น้ี อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือนนั้นได้เร่ิมลดลงมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2 กว่า 

ตั้งแต่ตน้ปี 2550 จนถึงปลายปี 2552 มีค่าตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 0.65 โดยมีทิศทางของดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ีลดลง ก่อนท่ีจะค่อยๆดีดตวักลบัในปี 2553 - 2554 ซ่ึงมีทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัราคานํ้ ามนัดิบ Nymex จึงเป็นสาเหตุของผลประกอบการณ์บริษทัต่างๆในกลุ่ม

พลังงาน เร่ิมมีการเติบโตท่ีดีข้ึน โดยรวมทั้งหมดของกลุ่มหลักทรัพย์ทั้ งหมด 25 

บริษทั AI บริษทั เอเซียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั (มหาชน), AKR บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม 

จาํกดั (มหาชน), BAFS บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 

BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน), BCP บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
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(มหาชน), EASTW บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั 

(มหาชน), EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน), ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน), GLOW บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน), GUNKUL 

บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน), IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน), 

LANNA บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน), MDX บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จาํกดั 

(มหาชน), PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน), PTTAR บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และ

การกลัน่ จาํกดั (มหาชน), PTTEP บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน), RATCH บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน), RPC บริษทั 

ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน), SCG บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกัด 

(มหาชน), SGP บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน), SOLAR 

บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน), SUSCO บริษทั ซัสโก ้จาํกดั (มหาชน), TCC 

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), TOP บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) และ TTW บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน)  

 และจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า  ปัจจัยท่ี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน คือ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

ตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงถา้ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex มีค่าท่ี

สูงข้ึน ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยมีทิศทาง

เดียวกนั และถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีค่าท่ีสูงข้ึนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน

ลดลง โดยจะมีทิศทางท่ีตรงขา้มกนั 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม

พลงังาน ในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 เป็นขอ้มูลพื้นฐาน

เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน อีก

ทั้งเป็นขอ้มูลเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นรัฐบาล หรือภาคเอกชน ใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ รวมถึง
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มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริม และควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหุ้นให้มีการ

เติบโตอยา่งมัน่คงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. เน่ืองจากดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดั

หลายๆตวัของหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในหลาย

กลุ่ม ดงันั้น การเปล่ียนแปลของดชันีหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกั

ลงทุนใช้ประกอบในการตดัสินใจลงทุน ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีนัยสําคญัทาง

สถิติกับการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มพลังงาน ขณะท่ีมีค่ า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีค่า 17.680 แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงข้ึนลงต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานทั้งหมดในทิศทางเดียวกนั 

 2. เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน แต่ยงัมีค่า VIF ท่ีเกินกาํหนด ทาํให้ผล

วิจยัท่ีไดอ้อกมาไม่ค่อยน่าเช่ือถือ ดงันั้นภาคเอกชนและนกัลงทุนท่ีตอ้งการเขา้มาซ้ือ

ขายหลักทรัพยย์งัคงต้องติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯไวบ้้าง เพื่อท่ีจะประกอบในการตดัสินใจลงทุน และการซ้ือขาย

หลกัทรัพย์ โดยเฉพาะดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลังงานท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศ

ทางตรงข้าม ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีหน้าท่ีเ ก่ียวกับการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ควรให้ความสนใจกบัการข้ึนลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อยูบ่า้ง เพราะอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

มูลค่าทางการตลาด (Market Cap) ของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในประเทศไทย 

ดงันั้น ถา้ภาวะอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความผนัผวนนั้นยอ่มมี

ส่วนท่ีจะส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อีกทั้งยงั

ส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรายยอ่ยดว้ย ขณะเดียวกนัภาครัฐบาลเอง

ก่อนท่ีจะมีการปรับเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างการ

ลงทุนภายในประเทศและกระตุน้เศรษฐกิจ ก็ควรคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั



195 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ หากมีการปรับเปล่ียนนโยบายอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นอีกปัจจยัท่ีนกัลงทุนไม่ควรมองขา้มและไม่ตระหนกั

จนเกินไปเม่ือตวัแปรต่างๆจากการศึกษามีความผนัผวน ขณะเดียวกนัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งก็ควรมีมาตรการเพื่อรองรับความผนัผวนของตวัแปรต่างๆ เพราะหากมองใน

ภาพรวมแลว้ ตวัแปรทุกตวั ไม่ว่าจะดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) จะมีผลต่อตลาด ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มอ่ืนๆ และท่ีสําคญัจะส่งผล

ต่อนกัลงทุนรายยอ่ย 

 3. การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

ใด และมีผลกระทบกบัราคาหุ้นในทิศทางท่ีสูงข้ึน หรือลดลงควรมีการติดตามจาก

ขอ้มูลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหมี้การตดัสินใจลงทุนท่ีดี 

   3.1 ก่อนการตดัสินใจลงทุนควรมีการวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจใน

แต่ละปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป จะมีผลกระทบกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานหรือ

บริษทัในกลุ่มพลังงานทั้งหมด และจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

   3.2 ศึกษาขอ้มูล และทาํความเขา้ใจใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ท่ีทางบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีมีบริการจากขอ้มูลการวิเคราะห์หลกัทรัพยอ์อก

เผยแพร่ หรือศูนยข์อ้มูลทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีไดมี้การจดัตั้งอยู่ให้มีความเขา้ใจ และ

ถูกตอ้งแม่นยาํท่ีสุดเป็นเคร่ืองมือในการช่วยในการตดัสินใจการลงทุน 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผูว้ิจ ัยมีข้อแนะนําให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกันน้ี

ทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น อตัราเงินเฟ้อ ดชันีมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศต่างๆ 

เพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อทาํให้มีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ในมุมมองท่ี 

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆไดก้วา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งการเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัใน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ทาํให้ได้ผลการศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรทาํการทบทวนการศึกษาเป็น

ระยะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบันมากท่ีสุด ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วไดดี้ยิง่ข้ึน 
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