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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์ พซีี จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF IRPC PUBLIC 

COMPANY LIMITED (IRPC) 

ปราถนา ขดุสุวรรณ 1  ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่  

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI)โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ

รายเดือน โดยศึกษาในระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ก่  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

(ENERG) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดย ดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน (ENERG) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX), ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

(ENERG), อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR), ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค(CPI), ราคาหลกัทรัพย ์

 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study of  Factors Affecting the stock price of  IRPC 

Public Company Limited (IRPC) is to study factor that determine stock price of  

IRPC Public Company Limited (IRPC) 

 The  factors used in this study are Crude oil price index (NYMEX), Energy 

price index (ENERG), Inflation Rate (INF),The twelve - month Interest Rate (INR), 

and Consumer Price Index (CPI) The monthly data of January 2008 to December 

2012 ; 60 months in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that,  Crude oil price index (NYMEX), Inflation Rate 

(INF), and Consumer Price Index (CPI) statistically are positively affect the stock 

price of  IRPC Public Company Limited (IRPC) at the significance level of 0.05 

Key Words : NYMEX, ENERG, INF, INR,  CPI , STOCK PRICE 

1. บทนํา 

ภายใตค้วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และความกา้วหนา้ของประเทศ จึงจาํ 

เป็นตอ้งมีการลงทุนเพื่อขยายตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ  และตอ้งใชเ้งินในการลงทุน

จาํนวนมาก ดงันั้นรัฐบาลจึงไดจ้ดัตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้ึนมา เพื่อ

ใชเ้ป็นแหล่งระดมเงินทุนในการขยายการลงทุนภายในประเทศ และเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการ ท่ีตอ้งการขยายธุรกิจดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่การกูย้ืมเงินจากธนาคาร และ

เป็นการเปิดโอกาสประชาชนทัว่ไปเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะเป็นการกระจาย

รายไดจ้ากผูป้ระกอบการ ไปสู่ประชาชน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand - SET)   

จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปิดทาํการ

ซ้ือขายข้ึนอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในว ันที่  30 เมษายน พ.ศ.2518  ปัจจุบนัการ

ดาํเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยูภ่ายใต ้พระราชบญัญติัหลกั  

ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง หรือตลาดรองในการ
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ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเป็นกลไก หรือตวักลางในการระดม1 2เงินออมเงินทุน1 2ส่วนเกิน

จาก12ภาคครัวเรือน12มาจดัสรรสู่12ภาคการผลิต12ท่ีตอ้งการเงินทุนทาํใหก้ารออม และการลง 

ทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีมาลงทุนในหลกัทรัพย ์จะให้ความสําคญักบัหลกัทรัพย์

ท่ีมีการเติบโตทั้งในด้านกาํไร รายได้ และสภาพคล่องของหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงใน

ปัจจุบนัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ คือ หลกั 

ทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพราะเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ  และถือไดว้า่เป็น  

อุตสาหกรรมพื้นฐานในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม หรือธุรกิจประ 

เภทอ่ืนๆ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการอุปโภคบริโภค และท่ีสําคญัยงัเป็นท่ีนิยมจากนัก

ลงทุนมากท่ีสุดตลอดช่วงระยะหลายปีท่ีผา่นมา   

จากเหตุการณ์ดงักล่าวรัฐบาลไทย จึงเล็งเห็นความสาํคญัของอุตสาหกรรมดา้น  

พลงังาน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัในภาคการผลิต การอุปโภคและบริโภค

ของประชาชนจึงไดมี้การส่งเสริมการระดมเงินทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การลงทุนจากภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึง

นกัลงทุนในต่างประเทศ และไดน้าํบริษทัในเครือรัฐวิสาหกิจบางบริษทัมาจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นการแปรรูปของบริษทัท่ีรัฐถือหุ้นเป็น

ส่วนใหญ่มากระจายหุ้น เพื่อให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมในการลงทุน และเพื่อการ

ขยายการจดัหาพลงังานมาใชใ้นการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอภายในประเทศ 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีสําคญับริษทัหน่ึงของ

ประเทศไทย คือ บริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม

กลุ่มพลังง าน ซ่ึงถือว่าเป็นบริษทัที่สําค ัญบริษทัหน่ึงท่ีผลิตแล ะส่งออกผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และในปัจจุบนัโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเปล่ียนแปลง

จากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ทาํให้เกิดความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานในการพฒันาประเทศให้มีอตัราการขยายตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง 4จึง

คาดการณ์วา่บริษทั4 ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  จะเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ จึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มีความน่าสนใจ

มากข้ึน และประกอบกบัราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนดว้ย 
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 จากเหตุการณ์ดงักล่าวจะเห็นได้วา่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  มีความสําคญัต่อ

ระบบเศรษฐกิจ และเป็นหลกัทรัพยที์่ไดรั้บความนิยมจากนกัลงทุนเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้นผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะศึกษาถึง

พื้นฐานของหลกัทรัพยไ์ออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  และความเส่ียงท่ีนกัลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์พึงจะได้รับ  และใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  

ดชันีหลักทรัพย์กลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)   

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไอ

อาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 2.  เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับนกัลงทุน นกัธุรกิจ  และผูท่ี้สนใจใชป้ระกอบการ

พิจารณาการตดัสินใจในลงทุนในหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) 

3.  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการของ

บริษทั  เช่นใช้ในการวางแผน การดาํเนินงาน  ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และความลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

จากการลงทุนทาํใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

4.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ในการทาํวิจยัหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ 

พีซี จาํกดั (มหาชน) หรือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

สมมติฐานงานวจัิย 

 การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ไวว้า่การ 

เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) 
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อตัราเงินเฟ้อ (INF) อัตราดอกเบ้ียเ งินฝากประจาํ  12  เดือน (INR)  และดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาสู่

การศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มี ต่อผลราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  โดย

ใชปั้จจัยทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  ดชันีหลกัทรัพย ์ 

กลุ่มพลงังาน (ENERG)  อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเ งินฝากประจาํ 12  เดือน 

(INR)  และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี 

จาํกดั (มหาชน)  ดงัแผนภาพขา้งล่างดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ                                                                                 ตวัแปรตาม                   

                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์ พีซี จ ํากัด 

(มหาชน) ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวม แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และมี

ประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  แนวคิดการลงทุน,ทฤษฎีการลงทุน, แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

  การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

 

ราคาหุน้ IRPC 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) 

 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 
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ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

 ความเป็นมาและความสําคญัของตลาดหลกัทรัพย ,์แนวโน้มอุตสาหกรรม

 พลงังาน และปิโตรเลียม,การดาํเนินงานของ บริษทัฯ  ในช่วงท่ีศึกษา  

ส่วนที ่3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข  (2555)  :  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มพลังงาน  เพื่อศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา 

ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค  อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดัชนีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ดัชนีราคา

นํ้ ามนัดิบ  การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. พ.ศ. 2550 ถึง มิ.ย. พ.ศ. 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสอยน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS) 

  ผลจากการศึกษาคร้ังนีพ้บว่า 

1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญั  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในทิศทางตรงขา้มกันอย่างมี

นยัสาํคญั 

อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

รายเดือนตั้งแต่ระหวา่งเดือน ส.ค. 2550 ถึง  ก.ค. 2555 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ  



7 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

(Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสอยน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS) โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ

(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ราคา

ทองคาํ(GOLD) ระดบันยัสําคญั 0.05ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก  

ผลการศึกษาโดยปัจจยัต่างๆ ท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  โดยดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั และพบว่าอตัรา

เงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข  (2554) : ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงิน

ลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

อตัราเงินเฟ้อ ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาใน

การศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม

และตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา
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เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ   มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) :  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีในการศึกษาคือ ขอ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series  Data) ตั้งแต่เดือนมกราคม  2550  ถึงเดือน

ธนัวาคม 2553 โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อ (Multiple Linear Regression : MLR)  

ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ในการหาปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลงัทรัพยพ์ลงังาน  

ผลวิเคราะห์พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับา้นปู มีผล

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติคือ อตัราดอกเบ้ีย ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

ฮ่องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.265, 6.947, 0.664, 0.632  ตามลาํดบั 

บริษทั ไออาร์ พีซี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือดชันีราคา

ผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.731, 0.653 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.115 มี

ผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

บริษทั ปตท. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือดชันีราคา

ผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ 

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.151, 0.606,  0.936, 0.119 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย   

ไทย  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.164  มีผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  

แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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บริษทั ปตท. อโรเมติกส์และการกลัน่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ตรงตามกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ คือ ดัชนีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.99 

บริษทั ปตท. ผลิตและสาํรวจปิโตรเลียม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติคือ ดัชนีราคาผู ้บริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยฮ่์องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 5.197,1.070 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย  

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.072 มีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่มี

ความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 บริษทัไทยออยล์  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 2.747, 0.844, 0.946  

ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.205 มีผลกระทบต่อราคา

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน 

กรณีศึกษา บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ปี 2548 – 2550 ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary   Least  Squares  : OLS )  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน บริษทั 

ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) คือดชันีราคาหุ้นพลงังาน อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภคราย

เดือน  

ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังานบริษทั  ปตท.  จาํกดั   

(มหาชน)  คือดชันีราคาหุ้นพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ   

สุวสี สุวรรณเวช (2552) :  ผลกระทบของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อ

ราคาดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่  ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
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ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทย  และราคานํ้ ามนัดิบ   

เวสตเ์ท็กซสัท่ีตลาดนิวยอร์ก ขอ้มูลท่ีในการศึกษาคือขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา  

(Secondary Time Series  Data) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548  ถึงเดือนธนัวาคม 2550  

โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Linear Regression : MLR)  ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary   Least  Squares  : OLS )    

ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทย อัตราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง  

และราคานํ้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสท่ีตลาดนิวยอร์ก มีความสัมพันธ์กับราคาดัชนี

หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัราคาดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

90 

 กฤษกร คิณวฒันาภรณ์ (2552) : ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิชนิดอนุกรมเวลา 

เดือนกนัยายน 2547 ถึงสิงหาคม 2552 รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน พบวา่ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 

คือร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบาย

การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั

ในทิศทางเดียวกัน และอตัราเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

หลกัทรัพย์หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ อย่างตรงกันข้ามกนัสําหรับตวัแปรตาม 

ส่วนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  การศึกษาในงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 

(Time Series  Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI)  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน

ธนัวาคม  2555  เป็นจาํนวน  60 เดือน   

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ 

พีซี จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยโดยใช้

วธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัแปร  

และตวัแปรอิสระ 1 ตวั  มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี  

 Y i = a +  bx + ei 

โดยท่ี  Y    = ตวัแปรตาม 

 a  =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั 

   แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อย่างไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ  จึงอยูใ่นรูป 

Y i =   a +  bx + e 

 โดย a =  ตวัประมาณค่าของ a,  b  คือ ตวัประมาณค่าของ b, และe คือตวั

ประมาณค่าของ e,  แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi     เม่ือ Y =  ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้ 

และ  Yi  =  ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi )2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

IRPC =  a + b1Nymex + b2ENERG + b3INF + b4INR + b5CPI 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

 IRPC        หมายถึง     ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

ตวัแปรอิสระ 

        NYMEX      หมายถึง ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

 ENERG        หมายถึง ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 INF        หมายถึง     อตัราเงินเฟ้อ 

 INR        หมายถึง     อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน   

 CPI             หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับข้อมูลท่ีจะใช้เป็นโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ

อนุกรมเวลา (Time Series  Data) โดยการเก็บรวมรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  

60 เดือน โดยมีท่ีมาของขอ้มูลมีดงัน้ี 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับราคา

หลักทรัพย์บริษทัไออาร์ พีซี จาํกัด(มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ  

Multiple Regression  ดงัน้ี 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั 

(มหาชน)ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะ

นาํเสนอในรูปแบบของสมการตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ  

Correlation matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่นค่า  

F-Statistic, ค่า R square (R2), ค่า Adjusted Cocfficieat of Mutiple Determination 

(Adj.R2 ) ค่า Durbin-Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

IRPC =  + 13.57738 -0.011611Nymex +0.000354ENERG + 0.106964 INF - 0.148234INR -0.15033CPI 

               (5.035675)   (-1.331644 )           (9.239136)**         (3.584516)**      (-1.814609)      (-5.263364)** 

โดยมีค่า 

 F-statistic   =  89.37878 

 Prob (F-statistic)  =  0.000 

 R-squared   =  0.911606 
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 Adjusted R-squared =   0.901406 

 N    =  59 

 Durbin-Watson stat =  1.913746 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T – Statistic 

  **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาจากตวัแปรทั้งหมด หากพิจารณาด้วยระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95  จะพบวา่มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF)   และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 91.16 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 8.84 เกิด

จากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin – Watson เท่ากบั 1.913746 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation ) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.000354  

สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) 

จะทาํให้มูลค่าราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 0.000354 

หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.106964 สามารถอธิบายไดว้า่ 

หากอตัราเงินเฟ้อ (INF) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้มูลค่าราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 0.10696 (บาท)ในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เท่ากบั -0.15033 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้มูลค่าราคาหลกัทรัพย ์        

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั -0.15033 (บาท)ในทิศทางเดียวกนัตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) สมารถอธิบายปัจจยัต่างๆ ได้
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โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  ดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) 

  1.1 ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95

ในทิศทางเดียวกนั และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

แสงเพ็ชร ศรีองัคาร (2551) อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) เน่ืองจากการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีผลิตและส่งออกปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซ่ึงมีฐาน

ลูกค้าท่ีมีความต้องการใช้พลังงานในปริมาณท่ีสูง ประกอบกับการท่ีเป็นช่วง

เศรษฐกิจโลกมีความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน ดงันั้น ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

(ENERG) จึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ 

  1.2  อตัราเงินเฟ้อ (INF) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์

บริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95ในทิศทางเดียวกนั 

ซ่ึงตรงขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข 

(2554) และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) เน่ืองจาก

อตัราเงินเฟ้อท่ีสูง ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงลดลง ทาํให้นกัลงทุนมาลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน และจากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ 

เพิ่มข้ึนดว้ย 

 1.3  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม และเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2555) และชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) และไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) เน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัถึงการเคล่ือนไหวของราคาสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อซ้ือ

สินคา้บริโภค กล่าวคือ ถา้ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้ปริมาณการใช้

จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคลดลง ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง 

ถ้าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง ทาํให้ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อซ้ือสินค้าอุปโภค
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บริโภคลดลง  ทาํใหเ้งินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ลดลงตามไปดว้ย   

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาดชันีหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)   

      2.1 ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก  (NYMEX) ไม่สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 เน่ืองจากข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์อยู่ในช่วงเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาของ

สหรัฐอเมริกาและยุโรปอยู่ในช่วงวิกฤติ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการผนั

ผวนของราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ประกอบกับปัญหานํ้ าท่วม ปัญหาการเมือง

ภายในประเทศ รวมทั้งการหยุดเดินเคร่ืองจกัรในการผลิตของบริษทัฯ ในปี 2554 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีตั้งไว ้ จึงทาํให้ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศุภวฒัน์ ธนศิริ

หิรัญสุข (2555)  อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) และ สุวสี สุวรรณเวช (2552) 

 2.2  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  (INR)  ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย์บริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

เน่ืองจากขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INR) ท่ีนาํมาวเิคราะห์นั้นเป็นอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน ซ่ึงในช่วงท่ีนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์นั้นเป็นช่วงท่ีท่ีอตัราดอกของ

ธนาคารพาณิชยมี์อตัราท่ีตํ่าเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อ และการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์  จึงทาํให้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากนั้ นไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย ์  

บริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจยัของ กฤษกร คิณวฒันาภรณ์ (2552) และไม่

สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2555)   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการศึกษาวจิยัโดยนาํขอ้มูลในอดีตมาใชเ้พื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ทาํใหท้ราบวา่ ปัจจุบนัปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํมาเป็นตวัแปร

ในการตดัสินใจลงทุนคือ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา
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หลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้ผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนนาํไปใช้

ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

สร้างอตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและช่วยลดความเส่ียงท่ีเน่ืองมาจากการลงทุน และ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการ ศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์กบัหลกัทรัพยใ์น

หมวดอ่ืนๆ ท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังใหม่ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวั

แปรไดแ้ก่  ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน

(ENERG) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันี

ราคาผูบ้ริโภค(CPI)  ดงันั้นสําหรับการวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควร

ศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เงินปันผล (DIV) กาํไรต่อหุ้น (P/E) ดชันีมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

ประเทศต่างๆ ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นนกัลงทุนต่างชาติ วิธีการประเมิน

หลกัทรัพย ์บทวเิคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

จากการลงทุน และทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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 จาํกดั (มหาชน).” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัย

 รามคาํแหง, 2551 

อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์. “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม พลังงาน     

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” รายงานคน้ควา้อิสระ,บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทั ไออาร์ พีซี 

 จาํกัด (มหาชน), ราคานํ้ ามนัดิบ, ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มพลังงาน.  ข้อมูล

 ออนไลน์,  http://www.setsmart.com, คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย.์ ขอ้มูลออนไลน์, 

 http://www.set.or.th, คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อ. ขอ้มูล

 ออนไลน์, http://www.bot.co.th , คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน). ข้อมูลบริษทั ไออาร์  พีซี จาํกัด (มหาชน). 

 ขอ้มูลออนไลน์,http://www.setsmart.com, คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้. ดชันีราคาผูบ้ริโภค.ขอ้มูลออนไลน์,  

 http://www.price.moc.go.th, คน้ เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

 

http://www.set.or.th/
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