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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE  OF 

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY (PTTEP) 

สุภาพร  ศรีสุขใส 1 ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2
 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท. 

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)ปัจจัยท่ีนํามาพิจารณาใน

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงิน

เฟ้อ ( INF )  โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Sccondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ไดแ้ก่

ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) ราคานํ้ามนัดิบ ( NYMEX) โดยมีความสัมพนัธ์ใน 

ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน 

(INT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : หุน้, บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

__________________________________________________ 

 
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  PTT 

Exploration and Production Public Company Limited  (PTTEP) is to study  factor 

that determine stock price of  PTT Exploration and Production Public Company 

Limited (PTTEP)  

 The  factors uses in this study are The Energy Price Index (ENERG), The 

Three-Month Fix Interest Rate (INT), The Oil price (NYMEX), The  Gold Price 

(GOLD), and Inflation Rate (INF) The monthly data of January 2008 to December 

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

(OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, The Energy Price Index (ENERG), The Oil price 

(NYMEX), statistically are positively affect  the stock price of  PTT Exploration 

and Production Public Company Limited . at the significance level of  0.05 and The 

Three-Month Fix Interest Rate (INT) have negative relationship statistically. 

Key Words : STOCK , PTT Exploration and Production Public Company Limited 

(PTTEP) 

1.บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2518 จนถึง

ปัจจุบนั นับเป็นช่วงเวลามากกว่า 30 ปี และท่ีผ่านมานั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้

พฒันาการเติบโตมากจากการเพิ่มข้ึนของบริษทัจดทะเบียนเป็นจาํนวนมากกวา่ 400 

บริษทั ซ่ึงเป็นแหล่งระดมทุนท่ีสําคญัของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนได้รับ

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีดีกว่าการรับดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย์

ทัว่ไป และไดก้าํไรส่วนเกิน ( capital gain ) จากการขายหุ้นของบริษทัท่ีมีการลงทุน

ไว ้ซ่ึงนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ สถาบนัในประเทศ  

นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ  ภาวการณ์ซ้ือขายในตลาด



22 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

หลกัทรัพยมี์การตอบสนองต่ออิทธิพลท่ีเขา้มากระทบอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากนกัลงทุน

รายยอ่ยมีอตัราส่วนการลงทุนในตลาดท่ีค่อนขา้งสูง เม่ือเหตุการณ์ใดท่ีมีอิทธิพลต่อ

ตลาดเกิดข้ึน ย่อมส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว ดชันีหลกัทรัพยม์กัมีการปรับตวัข้ึนลง

อยา่งรวดเร็วตลอดปี  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการ

ลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม เพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ีการท่ีตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนท่ี

หลากหลาย ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเหมาะอยา่งยิ่งสําหรับผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายใน

การลงทุนทั้งประเภทสินคา้และผลตอบแทน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรมต่างๆ 

ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค, กลุ่มธุรกิจ

การเงิน, กลุ่มวตัถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม, กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, 

กลุ่มทรัพยากร, กลุ่มบริการและเทคโนโลยี, กลุ่มพลงังาน  ในช่วงท่ีผ่านมาในอดีต

จนถึงปัจจุบนั กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจมากสําหรับนกัลงทุนกลุ่มต่างๆ คือ หุ้นกลุ่ม

พลงังาน ซ่ึงมีการเติบโตขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ ผลสืบเน่ืองมาจากธุรกิจ

พลงังานมีการขยายตวัไปมากตามความตอ้งการใช้พลังงานเพื่อการผลิต และการ

บริโภคเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วประกอบกับการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการขออุตสาหกรรม ทางภาครัฐ และภาคเอกชนจึงไดเ้ขา้มาลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

เพื่อใชใ้นการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานเพื่อการผลิตต่างๆ ให้ไดม้าก

ยิง่ข้ึน 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการระดมทุนในการ

นาํมาพฒันาและขยายกิจการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการประกอบธุรกิจดา้นการ

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และนาํพลงังานทั้งจาก ภายในและภายนอกประเทศมาเพื่อ

คนไทยไดใ้ช้ประโยชน์ โดยสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานให้กบัประเทศไทย 

เน่ืองจากในปัจจุบนั “ นํ้ ามนั ” เป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ มี

ความสัมพนัธ์และมีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของทุกคนเป็นอย่างมาก เม่ือ
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ราคานํ้ ามันในตลาดโลกได้ปรับราคาสูงข้ึน จึงเกิดผลกระทบต่อราคานํ้ ามันใน

ประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีการปรับตวัลดลงทาํให้นกัลงทุนหนั

มาลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน  ซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงย่อมมี

ความเส่ียงเกิดข้ึนมากน้อยไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั 

โดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงสุดหรืออตัราผลตอบแทนมากกวา่ความเส่ียงท่ีจะ

ไดรั้บ ถือไดว้า่เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจของนกัลงทุน บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษัทท่ีมีพื้นฐานของบริษทัท่ีดี และให้

ผลตอบแทนจากการลงทุน เงินปันผลเป็นท่ีน่าสนใจ  ประกอบกบัการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจมีแนวโน้มสูงเพิ่มข้ึน ความตอ้งการใช้พลงังานมีสูงข้ึนจึงส่งผลให้ธุรกิจ

กลุ่มพลงังานมีขยายตวัเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีส่งผลต่อราคาของหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

กลุ่มพลงังาน จึงเป็นเร่ืองท่ีสมควรศึกษาเพื่อประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด ในการ

กาํหนดแนวทางในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯและนําไปประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเสถียรภาพ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

         เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วย  ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน 

(ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) 

ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF ) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานงานวจัิย 

   ศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ปัจจยัทีมีผลต่อราคา

หุ้น โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่  ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ 
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(GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF ) ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

   ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน

มกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 จาํนวน 60  เดือน จากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

วารสารเศรษฐกิจรายเดือน ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลงังาน และแหล่งอ่ืนๆ โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมา

ศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3 เดือน 

(INT) ราคานํ้ามนัดิบ   ( NYMEX )ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF) 

 

กรอบแนวความคิด 

 

  ตัวแปรอสิระ   ตัวแปรตาม 

  

                   ต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (ENERG) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน (INT) 

 
 
ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX) 

    

 ราคาทองคาํ (GOLD) 

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

    

ราคาหุน้ 

 บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (PTTEP) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.   เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตดัสินใจของนกัลงทุนในหุ้นบริษทั 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และในกลุ่มพลงังาน เพื่อหาโอกาส

ในการลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 2.  เพื่อเป็นแนวทางให้นกัลงทุนทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และในกลุ่ม

พลงังาน 

 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสําหรับผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุน ทราบถึง

ทางการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด

(มหาชน) 

2. ความรู้ทัว่ไป แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ทฤษฏีการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 ตลาดทุน 

ส่วนที ่2 ความรู้ทัว่ไป 

   ประวติัความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพย ์

   การเติบโตของตลาดทุนไทยในช่วงท่ีผา่นมาในปี 2551 – 2555  

   ความตอ้งการและการจดัหาปิโตรเลียมของประเทศในระยะ 5 ปี 

   สถานการณ์นํ้ามนัโลกปี 2551 – 2555 

   สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยปี 2551 – 2555 

   ประวติัความเป็นมาของ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด

   (มหาชน) 
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   ผลการดาํเนินงานปี 2551 – 2555 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชัยรัตน์  ทตัสุรวงศ์ ( 2551 ) ได้ศึกษา “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของ

หุ้นกลุ่มพลังงาน ” การศึกษามีวตัถุประเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของ

หุน้กลุ่มพลงังาน โดยศึกษาปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาจะมีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใจ

ซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน โดยใช้ราคาปิด ตั้ งแต่ มกราคา 2554 ถึง 

ธนัวาคม 2550 ซ่ึงเป็นระยะเวลา 72 เดือน โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัใน

ตลาด NYMEX  อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่น 

ยอดสะสมเงินลงทุนจากต่างประเทศ สรุปผลการศึกษาพบว่า ราคานํ้ ามนัในตลาด 

NYMEX ยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียพื้นฐาน

ของธนาคารกลางญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าตลาดของ

หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน ส่วนอตัราส่วนผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลทั้งกลุ่ม

พลงังาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าตลาดของหุน้กลุ่มพลงังาน 

 แสงเพ็ชร  ศรีอังคาร (2551) ได้ศึกษา “ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นใน

กลุ่มพลังงาน  : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

และ บริษัท ปตท. จัดกัด (มหาชน) ” การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อราคาหุน้ในกลุ่มพลงังาน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน)และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 โดยใชว้ิธี Ordinary Least Square –OLS ในการประมาณ

ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ในแบบจาํลอง สรุปสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี  ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) คือ ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีดาว

โจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 คือถา้อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโนม้สูงข้ึนจะ

ทาํให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโนม้สูง
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ไปด้วย ในขณะท่ีราคาหุ้นของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และอตัรา

แลกเปล่ียนระว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 3.82 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ราคาหุน้ ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่งผลให้

ราคาหุน้ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ลดลง 

 สุวิมล สังขทับทิมสังข และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) “ ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”  มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี(1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษาได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ทั้ งใน

ปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาใน

การศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส 

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั 

ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนอตัรา

แลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ และดร.กิตติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) “ ปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ” การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา
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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) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) ระดบันยัสําคญั 

0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

โดยปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงานและจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ี

ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ศุภวัฒน์  ธนศิริหิรัญสุข และ ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555)        “ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่ มพลังงาน ” 

การศึกษามีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 

เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธี

กาํลงัสอยนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares - OLS) สรุปผลการวจิยัดงัน้ี  
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 1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 

    2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ90 

 3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดชันีราคากลุ่มพลงังาน 

(ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) 

ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF )โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั ปตท.สํารวจและผลิต ปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

   Yi = a + bX + ei\ 

โดยท่ี     Y   = ตวัแปรตาม 

              a           =    ค่าคงท่ี 

             b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นบ่งช้ีอิทธิพล 
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    ของตวัแปรตาม 

             X = ตวัแปรอิสระ 

             e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bX + ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a;b คือ ตวัประมานค่าของ b; และ e คือ ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y-Yi  เม่ือ Y =  ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได้

และ   Yi =  ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ ( Y-Yi )2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

 Yi = a + bX1  

 ดงันั้น ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้น      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 PTTEP = a + b1ENERG + b2INT + b3NYMEX + b4GOLD +  b5INF 

โดยท่ี 

    PTTEP    = ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

   a     = ค่าคงท่ี 

  b    = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

  ENERG   = ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

  INT    = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

  NYMEX  = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 
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  GOLD    = ราคาทองคาํ 

  INF    = อตัราเงินเฟ้อ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ( Secondary Time Series Data ) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวัแลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระกบัราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  โดยมี

ขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

 

 

 

การนําเสนอข้อมูล 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมจาํกดั  (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอใน

รูปแบบสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฏีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 
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Correlation Matrix  หลงัจากนั้นจึงทาํการ  Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่าต่างๆ  เช่น ค่า 

F-Statistic, ค่า R Square (R2), ค่า Adjusted Cocfficient of Multiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Durbin-Watson (D.W.)  และตรวจสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

PTTEP  =  -0.839522 + 0.005759ENERG – 4.800483INT + 0.582503NYMEX  

                  + 0.000219GOLD - 0.219995INF 

       (-0.081225) (11.92637)** (-2.986097)** (4.377339)**  

       (0.591135)(-0.494958) 

      โดยมีค่า  F-statistic   = 188.0963 

   R-square   = 0.955954 

   Adjusted R-squared  = 0.950872 

   Durbin-Watson stat  = 1.855327 

   N     = 59 

 หมายเหตุ        ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

    **   หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 3 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) อย่างมี

นยัสําคญั ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

(PTTEP) ไดถึ้งร้อยละ 95.5954 อีกร้อยละ 4.4046 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และ 

ค่า Durbin-Watson = 1.855327  ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั  (Autocorrelation)  

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 
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 ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน (ENERG ) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.005759 

สามารถอธิบายไดว้า่หากดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะ

ทาํใหร้าคาหุน้บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

 จะเปล่ียนแปลง  0.005759 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (INT)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั            

-4.800483 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) จะเปล่ียนแปลง -4.800483 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 ราคานํ้ามันดิบ (NYMEX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.582503 สามารถ

อธิบายไดว้า่ หากราคานํ้ ามนัดิบเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาเรล) 

จะทาํใหร้าคาหุน้บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

จะเปล่ียนแปลง  0.0582503 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผลการศึกษา  

  จากการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ( PTTEP) สามารถ

อธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ดงัน้ี  

 1.   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (PTTEP)  ได้แก่  

 1.1   ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน ( ENERG ) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนั
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งานวิจยัของ แสงเพ็ชร  ศรีองัคาร  ( 2551 ) เน่ืองจากดัชนีราคากลุ่มพลังงาน 

(ENERG) จะแสดงถึงระดบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังานทั้งหมด จะเป็นตวับ่งช้ี

ถึงความต้องการในกลุ่มพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือความต้องการในกลุ่มพลังงานเพิ่ม

สูงข้ึนส่งผลใหธุ้รกิจในกลุ่มพลงังานเพิ่มข้ึนดว้ย 

 1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (INT) สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

(PTTEP) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนังานวิจยัของ แสงเพช็ร  ศรีองัคาร ( 2551 ) เน่ืองจาก

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ในช่วงท่ีทาํการศึกษามีแนวโนม้ลดลงทาํให้นกั

ลงทุนหันมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากกว่าตลาดเงินส่งผลให้เกิดความตอ้งการ

ลงทุนในหุน้สูงข้ึนและส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัลดลง ผลการดาํเนินงาน

ดีข้ึน ทาํใหร้าคาหุน้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 

 1.3   ราคานํ้ามันดิบ ( NYMEX ) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ ์( 2551) ศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญสุข (2554) อญัรัตน์  

 เศวประสาธน์ (2555) เน่ืองจากราคานํ้ ามนัดิบเป็นสินคา้หลกัของบริษทั เม่ือขาย

สินคา้ไดม้าก ยอ่มส่งผลให้ผลประกอบการดาํเนินงานของบริษทัดีข้ึน มีกาํไรมากข้ึน 

ทาํใหน้กัลงทุนหนัมาลงทุนในหุน้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 

 2.   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลต่อราคาหุ้น บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (PTTEP) ได้แก่  

 2.1   ราคาทองคํา  (GOLD) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น 

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองจากในช่วงท่ีไดท้าํการศึกษาราคาทองมี

ราคาสูงมาก ทาํให้นักลงทุนเทขายทองเพื่อเก็งกาํไรกนัมากข้ึน ส่งผลให้นักลงทุน

ลงทุนในทองคาํ มากกวา่ลงทุนในหุน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
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อญัรัตน์  เศวตประสาธน์ (2555) 

    2.2   อตัราเงินเฟ้อ  (INF) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ได้อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองจากขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อมีค่าท่ีไม่แน่นอน

เพราะในช่วงท่ีศึกษาอยู่ในช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาทางการเมืองและปัญหาภยั

พิบติัทางธรรมชาติอยา่งรุ่นแรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัรัตน์   

เศวประสาธน์ (2555) แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข 

(2554)  

ข้อเสนอแนะทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 นัก

ลงทุนควรใช้ตวัแปรหลายๆตวั เพื่อประกอบการตดัสินใจดีกว่าใช้ตวัแปรตวัใดตวั

หน่ึงเพียงอย่างเดียว เพื่อให้รูปแบบสมการท่ีได้จะมีความเหมาะสม  และเป็น

ประโยชน์เพื่อให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุน

ในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน รวมทั้ งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าจากการลงทุน ซ่ึงในความเป็นจริงยงัมีปัจจัยทาง

เศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงสามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสมการท่ีเหมาะสมข้ึนมา

ใหม่ได ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (ENERG)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) 

ราคานํ้ามนัดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ (GOLD) อตัราเงินเฟ้อ ( INF ) ดงันั้นสําหรับ

การวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ

เป็นปัจจยัทางด้านการเมือง ปัจจยัด้านอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัทางด้านนักลงทุน

ต่างชาติ บทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต่์าง ๆ และควรศึกษาปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆ 
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ของบริษัทเ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีต่างกัน เพื่อใช้ เป็นแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และทาํให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 

6.บรรณานุกรม 

ชยัรัตน์  ทตัสุรวงศ์. “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน ” สาร

 นิพนธ์หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551 

ศุภว ัฒน์  ธนศิริหิรัญสุข. “ปัจจัย ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน  ”รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

สุวสี  สุวรรณเวช. “ ผลกระทบของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีราคา

 หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ” สารนิพนธ์หลกัสูตรเศรษฐศาสตร มหาบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข. “ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ”รายงานการค้นคว้า อิสระ  หลักสูตร

บริหารธุรกิจ  มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

แสงเพ็ชร  ศรีอังคาร.  “ ปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน :      

 กรณีศึกษา บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และ 

 บริษัท ปตท. จัดกัด (มหาชน)”  สารนิพนธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร

 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์. “ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน   

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ 
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