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ต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)   

 ในการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน (SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตั้ งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS)  ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE)  มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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Abstract 

The objective of the study of economic factors affecting the stock price of 

TOP is to study economic factors that determine the stock price of TOP 

The economic factors used in this study are set energy (SETE), Dow Jones 

Industrial Average (DJIA), crude oil price (NYMEX), exchange rate between Thai 

Baht and USD (EX), and inflation rate (INF). The monthly data are from January 1, 

2007 to December 31, 2011. Multiple regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) are used to analyze the data. The results show that set energy (SETE) 

statistically positively affects the stock price of TOP at the significance level of 

0.01. 

KEYWORDS: ECONOMIC FACTORS, STOCK PRICE 

1. บทนํา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้ ง ข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 0 ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย0์ (ก.ล.ต.) เปิดทาํการซ้ือขายข้ึน

อยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในวนัท่ี030 เมษายนพ.ศ. 2518 ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรองเพื่อ

แลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุน0ของบริษทัต่างๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และเพื่อให้สามารถ

ระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโ้ดยสะดวกซ่ึงปัจจุบนัมีบริษทัจดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่ 400 บริษทั และจากการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยส์ามารถ

แบ่งนกัลงทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ นกัลงทุนกลุ่มสถาบนั นกัลงทุนต่างชาติ และ

นกัลงทุนทัว่ไป 

  การลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็นทางเลือกหน่ึงของการออมเงินเพื่อใช้ใน

อนาคต โดยผูล้งทุนคาดวา่วิธีการออมน้ีจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การนาํเงินไปฝาก

สถาบนัการเงินในรูปแบบต่างๆซ่ึงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีสูง ดงันั้นผู ้

ท่ีจะตดัสินใจเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

หลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนเพื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใตก้ารเติบโต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
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ของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในดา้นต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีการลงทุนเพื่อให้มีการขยายตวั 

และการขยายกิจการตอ้งใช้เงินทุนจาํนวนมาก ดงันั้นรัฐบาลจึงไดเ้ห็นความสําคญั

ของการระดมเงินทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงไดจ้ดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นแหล่งระดมทุนในการขยายการลงทุนภายในประเทศซ่ึง

การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการช่วยให้ผู ้ประกอบการต่างๆ ท่ีมีความ

ต้องการท่ีจะขยายธุรกิจ สามารถหาต้นทุนการให้กู้ยืมเงินท่ีตํ่ากว่าธนาคารจาก

ประชาชนทัว่ไปหรือนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ทางผูป้ระกอบการไดน้าํ

หลกัทรัพยเ์ขา้มาจาํหน่าย และเพื่อช่วยให้มีการกระจายรายไดจ้ากผลประกอบการท่ีดี

ผา่นไปใหป้ระชาชนหรือนกัลงทุนประเภทต่างๆท่ีเขา้มาลงทุน 

  บริษัทไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังานและสาธารณูปโภค ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ ามนัท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัปิโตรเลียมสําเร็จรูปป้อน

ตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ทั้งยงัขยายการลงทุนให้ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

นํ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจ

ขนส่งนํ้ ามนัดิบผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมทางท่อ ทั้งน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานนั้นน่าสนใจสําหรับการลงทุน การ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ 

บริษทัไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนในการใช้

ประกอบการตดัสินใจลงทุนต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

  เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานงานวจัิย 

  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีใช้ศึกษาว่ามีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล์

จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
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ดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  โดยมีสมมติฐานวา่ มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั 

ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนกัลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทยออยลจ์าํกดั (มหาชน) 

กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบั

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์

 
อตัราเงินเฟ้อ 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 
ราคาหลกัทรัพยข์อง 

บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) 
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แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 แนวคิดเคร่ืองช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ 

 แนวคิดการวเิคราะห์เศรษฐกิจ 

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nynex การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - OLS) ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยอ์ตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯและดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nynex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

90 

สุวสี สุวรรณเวช (2552) การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

พลงังาน สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
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ฮ่องกง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ไทยและราคานํ้ ามนัดิบเวสต์เท็กซัสท่ีตลาด

นิวยอร์ก การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นราย

เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้สมการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares—OLS) 

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยไ์ทย อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และราคา

นํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั 

ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)” เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (Times Series) 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวจิยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยออยล์จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
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การประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัรายเดือนของราคาหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้า

สรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคา

หลักทรัพย์บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ 

Multiple Regression ดงัน้ี 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน 

 ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการสร้างสมการ

เชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

 

TOP = C + b1SETE + b2DJIA + b3NYMEX + b4EX + b5INF 

โดยท่ี 

TOP  หมายถึง   ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยออยลจ์าํกดั (มหาชน) 

C  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

b1,b2,b3,b4,b5   หมายถึง             ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

SETE  หมายถึง   ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

DJIA  หมายถึง              ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
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NYMEX หมายถึง               ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

EX  หมายถึง               อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

INF  หมายถึง    อตัราเงินเฟ้อ 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป ด้วยการทาํ Correlation matrix เพื่อทดสอบปัญหา Multicollinearity 

หลังจากนั้ น หาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) จากนั้น

ทดสอบพร้อมทั้งแกปั้ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation  

 ข้ันตอนที่ 1 การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช ้ Correlation 

Matrixในการตรวจสอบ โดยผลการคาํนวณไดต้ามตารางท่ี 1 มีดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงการทดสอบ Correlation Matrix 

  SETE DJIA NYMEX EX INF 

SETE  1.00000 
 

  
  

DJIA 0.72637  1.00000 
   

NYMEX  0.68613 0.51845  1.00000 
  

EX -0.73667 -0.28783  -0.57110  1.00000 
 

INF  0.03123 0.00843  0.06949  -0.07149  1.00000 

จากตารางการทดสอบ Correlation Matrix แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ตวัแปรอิสระ

ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองเกินกวา่ 0.8 ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity 

 ข้ันตอนที่ 2 สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกับตวัแปร

ตาม โดยนาํตวัแปร ทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้าง

เป็นสมการไดด้งัน้ี 
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TOP = C + b1DJIA + b2EX + b3INF + b4NYMEX + b5SETE 

 ข้ันตอนที่ 3 ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ โดยการทาํ Multiple Regressions ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares: OLS) และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย

เชิงซอ้นดว้ยสถิติทดสอบ F-Stat และ t-Statโดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการได้

ดงัน้ี 

 ผลลพัธ์จากสมการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นท่ี 1 

TOP = -129.5628 + 0.004155SETE + 0.005465DJIA – 0.180592NYMEX  

             (10.52061) **     (9.033002) **      (-4.5283721)** 

 + 2.133687EX – 0.011571INF 

    (3.615591) **   (-0.748177)  

หมายเหตุ คาํในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-Stat 

  * หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.01 

F = 204.6486 (ค่านยัสาํคญัทางสถิติ = 0.000) 

R-squared = 0.949872 

N = 60 

Durbin-Watson = 1.222690 

 จากสมการท่ี 1 จะอธิบายได้ว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์จาํกดั (มหาชน) ได ้99% อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั α= 0.01 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบาย

ตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ได ้ถึงร้อยละ 

94.9872 อีกร้อยละ 5.0128 เกิดจากปัจจยัอ่ืน 

 การคาํนวณค่า F = 204.6486 และดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 การ

คาํนวณค่า F ท่ีไดห้รือค่า Prob. (F-statistic) = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงส่งผลให้

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0: ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ 
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บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1: มีตวัแปรอิสระ

อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

ข้ันตอนที่ 4 ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity พบวา่ Prob. Chi-Square = 

0.554355 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0: กล่าวคือ สมการไม่มีปัญหา 

Heteroskedasticity 

 ข้ันตอนที่ 5 ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ 

Durbin-Watson จากการเปิดตาราง Durbin-Watson ท่ีมีค่า n เท่ากบั 60 และค่า k 

เท่ากบั 5 จะไดค้่า d1 = 1.408 และ du = 1.767 โดยค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณได้

ตอ้งตกอยูใ่นช่วง 4 - d l = 4 - 1.408 กล่าวคือค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดต้อ้งตก

อยูใ่นช่วง 1.767 - 2.592 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณมาได ้ซ่ึง

เท่ากบั 1.222690 จะพบวา่ ค่า Durbin-Watson อยูใ่นช่วง 0 < d < dL ดงันั้นจึงเกิด

ปัญหา Autocorrelation 

 ข้ันตอนที่ 6 แก้ปัญหา Autocorrelation โดยใช้วิธีเขา้ไป Estimate สมการ

ใหม่ดว้ยการแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์ห่างกนั 1 ช่วงเวลาหรือท่ี

เรียกวา่ First – Order Autocorrelation: AR (1) โดยวิธี Cochrane Orcutt Iterative 

Method ดว้ยการใส่ค่า AR (1) ในการหาสมการถดถอยใหม่ ซ่ึงสามารถแสดงสมการ

ไดด้งัน้ี 

ผลลพัธ์จากสมการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นท่ี 2   

TOP = 23.70269 + 0.003549SETE + 0.001219DJIA – 0.021341NYMEX  

            (7.832267)**    (0.916425)       (-0.286350) 

  - 1.333659EX - 0.003431INF 

     (-1.042382)    (-0.346987)   

หมายเหตุ คาํในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-Stat 

  * หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.01 

 F = 239.4706 (ค่านยัสาํคญัทางสถิติ = 0.000) 
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 R-squared= 0.965073 

 N = 59 

 Durbin-Watson = 2.009145 

 จากสมการท่ี 2 จะอธิบายได้ว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์จาํกดั (มหาชน) ได ้99% อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั α= 0.01 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบาย

ตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ได ้ถึงร้อยละ 

96.5073 อีกร้อยละ 3.4927 เกิดจากปัจจยัอ่ืน 

 ค่า F = 239.4706 และค่า Prob (F-statistic) = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงส่งผล

ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0: ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ 

บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1: มีตวัแปรอิสระ 

อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

ข้ันตอนที่ 7 ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ 

Durbin-Watson จากการเปิดตาราง Durbin-Watson ท่ีมีค่า n เท่ากับ 59 และค่า k 

เท่ากบั 5 จะไดค้่า d1 = 1.408 du = 1.767โดยค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดต้อ้งตก

อยูใ่นช่วง 4 - d l = 4 - 1.408 กล่าวคือค่า Durbin-Watsonท่ีคาํนวณไดต้อ้งตกอยูใ่นช่วง 

1.767-2.592 เ ม่ือเปรียบเทียบกับค่า  Durbin-Watson ท่ีค ํานวณมาได้ ซ่ึง เท่ากับ 

2.009145 จะพบว่า  ค่า  Durbin-Watson ท่ีค ํานวณได้ตกอยู่ในช่วงไม่ เ กิดปัญหา 

Autocorrelation 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) โดยรวบรวมข้อมูล

ยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 เป็นจาํนวน 60 เดือน ซ่ึงประกอบไปด้วยตวัแปร ดงัน้ี ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน (SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราเงินเฟ้อ (INF) เพื่อ

ศึกษาว่าปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท ไทยออยล์ จ ํากัด 
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(มหาชน) หรือไม่ ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการวิเคราะห์ในรูปสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร

อิสระ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ      ค่าสัมประสิทธ์ิ 

การมี

นัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (SETE)       0.003549**              / 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)           0.001219              - 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)          -0.021341              - 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)          -1.333659              - 

อตัราเงินเฟ้อ (INF)          -0.003431              - 

** หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99   

/ หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

-       หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

โดยตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวสามารถอธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ได ้96.1043% โดยอีก 3.8957% มา

จากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson = 2.009145 ซ่ึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี  

 ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (SETE) มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทย

ออยล์ จาํกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 

0.003549 อธิบายไดว้า่ เม่ือ ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะทาํให้
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ราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง 0.003549 หน่วย 

ในทิศทางเดียวกนั 

การอภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) การท่ี

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ ามนัและเช้ือเพลิงต่างๆ ใน

ตลาดโลกสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการพลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้งในภาคธุรกิจ

และภาคครัวเรือน จึงส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) เพิ่ม

สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั เพราะ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจพลงังาน เม่ือราคานํ้ ามนั

และเช้ือเพลิงต่างๆ ปรับสูงข้ึน ทาํให้ผลประกอบการของบริษทัเพิ่มข้ึน จึงทาํให้ราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัปรับสูงข้ึน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ซ่ึงอาจเป็นเพราะหลกัทรัพย์

บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ดึงดูดเฉพาะนกัลงทุนพอร์ตฟอลิโอในประเทศจึง

ทาํให้การเปล่ียนแปลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั ส่วนราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) อาจเป็นเพราะบริษทัมีการจดัหานํ้ามนัดิบจากแหล่ง

อ่ืนดว้ย เช่น จากแหล่งภายในประเทศและจากประเทศดูไบ จึงทาํให้ตน้ทุนการผลิต

ซ่ึงสะทอ้นถึงผลประกอบการและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่ได้ข้ึนอยู่กบัราคา

นํ้ามนัดิบ NYMEX นอกจากน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) อาจเน่ืองมาจากในช่วงท่ีทาํการศึกษาน้ีมีวิกฤติทาง

เศรษฐกิจเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อีกทั้งภาวะอุทกภยัท่ี

เกิดข้ึนภายในประเทศไทย จึงทาํให้เกิดการเขา้แทรกแซงในค่าเงินบาทและระดับ

ราคาสินคา้โดยหน่วยงานของรัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน)ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2550-2554 นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้

ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในราคาหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ทาํให้ตวัแปรอิสระท่ีจะนาํมาใช้ในการศึกษามี

จาํกดั ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชข้อ้มูลรายไตรมาส หรือ รายปี เพื่อท่ีจะได้

สามารถนาํตวัแปรอ่ืนๆมาใชใ้นการศึกษา เช่น ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เป็นตน้ 
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