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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

( FACTORS THAT AFFECTING THE ENERGY SECTOR INDEX 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND) 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีได้

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง 

กรกฎาคม 2555  โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple 

Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   ราคาทองคาํ(GOLD)   ระดบันยัสําคญั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก โดย

ปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศ

ทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 _____________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : กลุ่มพลงังาน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Abstract 

The purpose of this independent study is factors that affecting the energy 

sector index in stock exchange of Thailand. Monthly data, from August 2007 to July 

2012, and data processing using software to test the hypothesis, and multiple linear 

regression analysis of data (Multiple Regression Analysis) to test the relationship 

between the independent and dependent variables. The factors under study were 

consumer price index, the bath/U.S. dollar exchange rate, inflation rate, the 

securities price index of the Stock Exchange of Thailand, Crude oil price index 

(Nymex) and gold price. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The relationship is very high and can 

affect the energy sector index of the test, the relationship between the securities 

price index of the Stock Exchange of Thailand, 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. And consumer price index was 

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

the energy sector at the statistically significant level. 

KEYWORDS : THE ENERGY SECTOR, STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

1.บทนํา 

 ทุกวนัน้ีการลงทุนมีหลายรูปแบบซ่ึงแต่ละแบบก็มีผลตอบแทนและความ

เส่ียงท่ีแตกต่างกันไป และทุกวนัน้ีเรามีหลากหลายผลิตภณัฑ์ทางการเงินให้เลือก

ลงทุน การลงทุนก็มีประเภท มีวิธีการ ท่ีแตกต่างกนัไป นกัลงทุนย่อมตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจในระดบันึงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นๆซ่ึงจะไดส้ามารถเลือกลงทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสมและช่วยลดความเส่ียงได ้
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 ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนในรูปแบบหน่ึงท่ีให้

ผลตอบแทนสูงซ่ึงแน่นอนย่อมมีความเส่ียง โดยผูล้งทุนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ตนเองจะเลือกลงทุนเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจาก

การลงทุนท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้ นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน

หลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถทาํใหผู้ล้งทุนลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มหน่ึงท่ีนกัลงทุนค่อนขา้งให้

ความสนใจ โดยศึกษาวา่มีปัยจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยส่์ง ก็จะทาํให้นกั

ลงทุนสามารถท่ีจะรู้เท่าทนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถเลือกตดัสินใจลงทุน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ

(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX) ราคาทองคาํ

(GOLD)   ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

สมมติฐานงานวจัิย  

ศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ไวว้า่การเปล่ียนแปลง

ของดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ราคาทองคาํ(GOLD) สามารถส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ขอบเขตการวจัิย  

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยเก็บ

ขอ้มูลในรูปแบบข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงได้ศึกษาในระหว่างเดือน

สิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยปัจจยัท่ีได้

ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียน
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ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   ราคาทองคาํ(GOLD)    

กรอบแนวความคิด 

                 ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน  

2. เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และ

ความลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุน ทาํใหท้ราบ

ถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งโดยสรุปไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
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 2.1 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

แนวคิดตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมโดยการ

วางรากฐานว่าการกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ

ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์หลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิได้มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีไป

ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ (ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ตํ่ากวา่ +1.0) จึงสามารถลดค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยล์งได ้ แต่ถา้กระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์

หลายชนิดท่ีมีลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีไปด้วยกันอย่าง

สมบูรณ์ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั +1.0) จะไม่สามารถลดความเส่ียงของ

กลุ่มหลกัทรัพยล์ง นอกจากนั้น ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ไดแ้สดงให้

เห็นวา่ผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวแ้ละ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นระดบัต่างๆ 

ได ้ ทั้งน้ีจะมีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ จาํนวนหน่ึงท่ีเหนือกว่าหรือมีประสิทธิภาพกว่า

กลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆ กล่าวคือ เม่ือพิจารณา ณ ความเส่ียงระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนสูงสุดในทาํนองเดียวกนั ณ อตัรา

ผลตอบแทนระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

ตํ่าสุดกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะเรียงตวัตามขอบแนวระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด

กบัขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีตํ่าท่ีสุด ตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz 

เรียกขอบแนวท่ีกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเรียงตวักนัอยู่วา่ "เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี

ประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier)ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์ ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามทศันะคติท่ีมีต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุนคนนั้น 

ข้อสมมติฐาน ตามแนวความคิดการสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

อยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐานอนัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 

1) การตดัสินใจลงทุนในแต่ละทางเลือก ผูล้งทุนจะพิจารณาจากการกระจาย

ของโอกาสท่ีจะเกิดผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นงวดระยะเวลาลงทุน 

2) ผูล้งทุนจะพยายามทาํให้อรรถประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บต่อ 1 งวดเวลา

ลงทุนใหสู้งท่ีสุด โดยเส้นอรรถประโยชน์ของผูล้งทุนแสดงถึงอรรถประโยชน์ท่ี 
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เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง เม่ือมีความมัง่คัง่สูงข้ึน 

3) ผูล้งทุนแต่ละคนจะกาํหนดความเส่ียงจากการลงทุนบนพื้นฐานของความ

แปรปรวนของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

4) การตดัสินใจของผูล้งทุน ข้ึนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและ

ความเส่ียงเท่านั้น ดงันั้นเส้นอรรถประโยชน์จึงเป็นฟังก์ชัน่ของอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไวก้ับค่าท่ีคาดไวข้องความแปรปรวนหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา

ผลตอบแทน 

5) ภายใตค้วามเส่ียงระดบัหน่ึง ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนสูงสุดในทาํนองเดียวกนัภายใตอ้ตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง ผูล้งทุนจะ

เลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุด 

2.2 ทฤษฎตีลาดทุน (Capital Market Theory) 

ทฤษฎีตลาดทุนได้ขยายความต่อเน่ืองจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ 

Markowitzโดยการนําหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเส่ียงเข้ามาพิจารณาลงทุนด้วย

พร้อมทั้งผูล้งทุนสามารถกูย้ืมเงินมาลงทุนได ้ จากส่วนท่ีผ่านมาไดช้ี้ประเด็นสําคญั

ของการจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียงดว้ยประเด็นหน่ึงคือการมี

หลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียงเป็นส่วนผสมหน่ึงในกลุ่มหลกัทรัพย ์ จะส่งผลให้

รูปแบบของเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กลุ่มหลกัทรัพยเ์ปล่ียนไปเป็นเส้นตรง ทฤษฎีตลาดทุนไดบ่้งช้ีถึงการตดัสินใจของผู ้

ลงทุนท่ีจะเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพนั้น จะเปล่ียนไปเป็นการจดัสรรเงิน

ลงทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงคือ กลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด (Market Portfolio) 

ข้อสมมติฐานของทฤษฎตีลาดทุน 

เพื่อใหง่้ายต่อการอธิบายแนวความคิด จึงมีการจาํลองสถานการณ์ โดยมุ่ง 

พิจารณาเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัเท่านั้น จึงมีการกาํหนดขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาพ 

แวดลอ้มบางประการตามทฤษฎีตลาดทุน ดงัน้ี 

1) ผูล้งทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนตามแนวคิดของ Markowitz กล่าวคือ ผูล้งทุน

ไม่ชอบความเส่ียงซ่ึงหมายความว่า ณ ระดบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัหน่ึงผู ้
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ลงทุนจะเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวสู้งสุด หรือ ณ ระดบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวร้ะดับหน่ึงผูล้งทุนจะเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าสุด ดงันั้น ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เรียงตวัอยู่

ท่ี "เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier) โดยจะเลือกกลุ่ม

หลักทรัพย์ใดนั้ นย่อมข้ึนอยู่กับ เส้นอรรถประโยชน์ผู ้ลงทุนคนนั้ นโดยเส้น

อรรถประโยชน์ข้ึนอยูก่บัทศันคติท่ีมีต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุน 

2) ผูล้งทุนสามารถให้กูย้ืมโดยปราศจากความเส่ียง และสามารถกูย้ืมเงินโดย

ปราศจากความเส่ียง โดยอตัราดอกเบ้ียปราศจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมของผูล้งทุนทุก

คนมีระดบัเท่ากนั 

3) ผูล้งทุนทุกคนมีการคาดหมายความเป็นไปไดข้องอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

4) ผูล้งทุนทุกคนมีงวดเวลาลงทุน 1 งวดท่ีเท่ากนั 

5) สามารถแบ่งการลงทุนลงในหลกัทรัพยแ์ต่ละชนิดไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึง

หมายความวา่ผูล้งทุนอาจซ้ือหุน้เป็นเศษส่วนของ 1 หุน้ได ้หากผูล้งทุนตอ้งการ 

6) ไม่พิจารณาเร่ืองภาษีและค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย 

7) ไม่มีการเปล่ียนแปลงในระดบัเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 

8) ตลาดทุนอยูใ่นภาวะดุลยภาพ อนัหมายถึงการลงทุนทุกประเภทใหอ้ตัรา 

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง 

 ตามข้อสมมติฐานดังกล่าวย่อมหมายความว่า เป็นการสมมติให้ตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ (Perfect Market) ไม่มีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการซ้ือ

หรือ ขายหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะเป็นภาษี ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การแบ่งเงิน

ลงทุนไดแ้ละอตัราดอกเบ้ียท่ีเท่ากนั ทาํให้มุ่งสู่การวิเคราะห์การมีดุลยภาพในตลาด

หลกัทรัพย ์ไดง่้ายข้ึน 

 อน่ึงจะสังเกตได้ว่าในการวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตาม

แนวความคิดของ Markowitz นั้น เป็นการวิเคราะห์เฉพาะหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

ทั้งส้ินแต่ในตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) มีการนาํหลกัทรัพยท่ี์ปราศจาก

ความเส่ียงเขา้มาพิจารณาดว้ย 
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2. 3 แนวความคิด 

เพชรี ขุมทรัพย(์2544) การลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึงการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์

ไดมี้การวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีความพอใจในอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้ ทั้ งน้ีได้ค ํานึงถึงความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

ช่วงเวลาการลงทุนนั้นแลว้ 

 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ความเส่ียงทางธุรกิจคือความไม่แน่นอนท่ี

จะเกิดข้ึนกบัธุรกิจโดยจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บของการลงทุน

ในธุรกิจนั้นผนัผวนไปจากท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมี

ความเส่ียงมากก็จะทําให้ธุรกิจเหล่านั้ นมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามท่ี

คาดการณ์ไว้ไม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกับธุรกิจต่างๆโดยตรง เพราะจะทําให้

ผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความไม่แน่นอนข้ึน 

 เริงรัก จาํปาเงิน(2544) ผลตอบแทนจากการลงทุน ในการลงทุนนั้นไม่วา่จะ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เม่ือตดัสินใจใชเ้งินทุนในวนัน้ีก็หวงัวา่จะไดรั้บเงินคืน

ในอนาคตมากกวา่เงินท่ีลงทุนไปในวนัน้ี แนวคิดของผลตอบแทน(return)นั้น จะช่วย

ใหน้กัลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวา่เป็นเช่นไร 

 2. 4 ทบทวนวรรณกรรม 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ(2554)ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยพบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ธนวฒัน์ คิมผล(2554) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง วตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษา
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ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในหมวดขนส่ง พบวา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันี

แนสแด็ก NASDAQ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

โดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กนัมาก ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนั 

กบัสมมุติฐานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสําคญั ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ 

NYMAXท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข(2554)ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน วตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 2. 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงข้ามกัน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ดัชนีหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่ง

มีนยัสําคญั ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

3.วธีิดําเนินการศึกษา  

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนใน

อดีต (Secondary Data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   ราคาทองคาํ

(GOLD) และตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

การหาความสัมพนัธ์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล เพื่อ

ทาํการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 

รวมระยะเวลา 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน วา่มีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอยา่งไร

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่าง ๆ กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน หรือตวัแปร

ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา  

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบ ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอยเชิง

เส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี  

ENERG  = C + β1 CPI + β2 INF  + β3 EXR + β4 SET + β5 NYMEX  

 + β6 GOLD 

โดยท่ี  

ENERG  หมายถึง ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

C   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

β1....β6  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  
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CPI   หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

EXR   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

SET   หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

NYMEX  หมายถึง ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

GOLD   หมายถึง ราคาทองคาํ  

  (US$ ต่อออนซ์ Website: www.goldtraders.or.th) 

4. ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนมา

ใชใ้นการศึกษา และนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple 

Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํตวัแปร

อิสระท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบด้วยตวัแปร

อิสระ 6 ตวัแปร ดงัตาราง 4.1 

ตารางที่ 4.1: สถิติพรรณนา 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ENERG 60 9323.8 23666.58 17959.87 3817.0123 

CPI 60 100 116 107.78 4.308 

INF 60 -4.3 11.4 2.908 3.1914 

EXR 60 30 36 32.38 1.664 

SET 60 401.8 1228.5 837.029 223.6348 

NYMEX 60 39.3 134 85.573 20.3856 

GOLD 60 665.1 1780 1182.922 330.5373 

Valid N (listwise) 60 

    

http://www.goldtraders.or.th/
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ขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ENERG :  

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 9323.8  

มีค่าสูงสุดคือ 23666.58 มีค่าเฉล่ียคือ 23666.58 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 3817.0123 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค CPI : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 100 

มีค่าสูงสุดคือ 116 มีค่าเฉล่ียคือ 107.78 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 4.308 

อตัราเงินเฟ้อ INF : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ -4.3 

มีค่าสูงสุดคือ 11.4 มีค่าเฉล่ียคือ 2.908 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 3.1914 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ EXR : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 30 

มีค่าสูงสุดคือ 36 มีค่าเฉล่ียคือ 32.38 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.664 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 401.8 

มีค่าสูงสุดคือ 1228.5 มีค่าเฉล่ียคือ 837.029 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 223.6348 

ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 39.3 

มีค่าสูงสุดคือ 134 มีค่าเฉล่ียคือ 85.573 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 20.3856 

ราคาทองคาํ GOLD : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 665.1 

มีค่าสูงสุดคือ 1780 มีค่าเฉล่ียคือ 1182.922 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 330.5973 
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ตารางที่ 4.2: Multiple Regressions 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 59335.467 9243.763 

 

6.419 0.000 

  CPI -562.06 94.945 -0.634 -5.92 0.000 0.078 12.812 

INF 67.648 77.048 0.057 0.878 0.384 0.216 4.63 

EXR -74.959 175.353 -0.033 -0.427 0.671 0.153 6.519 

SET 17.47 1.208 1.024 14.467 0.000 0.179 5.584 

NYMEX 52.587 14.992 0.281 3.508 0.001 0.14 7.152 

GOLD 1.956 1.479 0.169 1.323 0.192 0.055 18.288 

  R=0.976 R² =0.952 SEE=877.7879848 F=177.105 

           

Sig=0.000   

 

จากสมการขา้งตน้ 

ENERG  = C + β1 CPI + β2 INF  + β3 EXR + β4 SET + β5 NYMEX  

 + β6 GOLD 

สามารถเขียนสมการจากตาราง 4.2 ไดด้งัน้ี 

ENERG  = 59335.467 -562.06CPI + 67.648 INF  -74.959EXR + 17.47SET  

 + 52.587 NYMEX + 1.956GOLD 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตาม คือดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก(NYMEX) และพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ราคาทองคาํ(GOLD)มีค่า 

VIF ท่ีสูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ Modified Model ใหม่ โดยการแกไ้ขตดัราคาทองคาํ

(GOLD)ออก จึงจะไดค้่าและตารางท่ีสมบูรณ์ 
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ตารางที่ 4.3: Modified Model 

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients     Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 53643.451 8237.44 

 

6.512 0.000 

  CPI -451.214 44.929 -0.509 -10.043 0.000 0.353 2.83 

INF 75.868 77.328 0.063 0.981 0.331 0.217 4.6 

EXR -181.75 156.735 -0.079 -1.16 0.251 0.195 5.137 

SET 17.924 1.166 1.05 15.378 0.000 0.195 5.132 

NYMEX 42.207 12.862 0.225 3.281 0.002 0.193 5.192 

 

R=0.975 R² =0.951 SEE=883.8575819 F=209.272 Sig=0.000 

 จากการ Modified Model ไดส้มการดงัต่อไปน้ี 

ENERG  = 53643.451 -451.214CPI + 75.868INF  -181.75EXR + 17.924SET  

 + 42.207NYMEX  

จากการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

โดยดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET)ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ

ในตลาดโลก(NYMEX)ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน

ทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั 

และพบวา่อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ(EXR) ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมีอิทธิผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังาน(Sig = 0.331, Sig = 0.251 ตามลาํดบั ซ่ึงค่า Sig > 0.05) 
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5.สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัโดยนาํขอ้มูลในอดีตมาใชเ้พื่อดูถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้ทราบวา่

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)  สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและช่วยลดความเส่ียงท่ี

เน่ืองมาจากการลงทุน และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการ

วเิคราะห์กบัหลกัทรัพยใ์นหมวดอ่ืนๆท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ 

การศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงไดศึ้กษาในระหว่างเดือน

สิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 มาใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยตวัแปรอิสระคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงิน

เฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   

ราคาทองคาํ(GOLD) และตวัแปรตามคือดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ENERG) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) ไดส้มการดงัน้ี 

ENERG  = 53643.451 -451.214CPI + 75.868INF  -181.75EXR + 17.924SET + 

42.207NYMEX  

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig = 0.000 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก โดยปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษา

งานวจิยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  ในระดบั 95.10% 

โดยมีค่า R² =0.951ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 4.9 % ซ่ึงสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 Correlation Analysis 

 CPI INF EXR SET NYMEX 

ENERG - + - + + 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะมี

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนท่ีสามารถเอาไปใช้ในการลงทุนได ้

อาจมีตวัแปรอิสระอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนกัลงทุนควรพิจารณาหลายๆตวัแปรในการประกอบการ

ตดัสินใจ ดีกวา่ใชต้วัแปรตวัใดตวัหน่ึงเพียงเท่านั้น ซ่ึงยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี

มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงสามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวเิคราะห์หาสมการท่ีเหมาะสมข้ึนมาใหม่ได ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 6 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX) ราคาทองคาํ(GOLD)   ดงันั้นสําหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้น

การเมือง ปัจจยัทางดา้นนกัลงทุนต่างชาติ วธีิการประเมินหลกัทรัพย ์บทวิเคราะห์ของ

บริษทัหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และ

ทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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