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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นธุรกจิปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

Factors affecting the stock price of Petrochemical and Chemical Industry (PETRO) 

ธณัยสิ์ตา   เลิศศราวทิย์1     ผศ.ดร.วรรณรพี   บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(PETRO)  

 โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ (TVF) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 

ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares: OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ท่ีระดับนัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI) และ ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) โดยตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ, ราคาหลกัทรัพย ์
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The purpose of this study is to examine factors affecting the stock of  

Petrochemical and Chemical Industry. (PETRO)  

 The factors in this study includingOil price (NYMEX), Japanese stock 

market index (NIKKEI), Nominal effective exchange rate (NEER), Minimum 

Lending Rate (MLR) and Total volume of foreign investor(TVF). The data were the 

corresponding monthly closing price from January 2008 to December 2012, total 60 

month. Multiple linear regressions with ordinary least squares (OLS) is used for 

data analyst. 

 The results shown that Oil price (NYMEX), Japanese stock market index 

(NIKKEI) and Nominal effective exchange rate (NEER) statistically are positively 

affect securities price of Petrochemical and Chemical Industry (PETRO) at the 

significance level of 0.05 

Keyword : securities, factors affecting 

บทนํา 

ในสภาวะสังคมปัจจุบนั รายไดจ้ากงานประจาํหรือการประกอบการคา้ขาย

เพียงทางเดียว ยงัไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายในครัวเรือนของแต่ละครอบครัว หรือการท่ี

เรานาํเงินท่ีเหลือจากรายจ่ายต่างๆมาฝากธนาคารเพื่อการออมและหวงัดอกเบ้ียนั้น 

อาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการเพิ่มมูลค่าของเงิน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อเติบโตข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ในขณะท่ีดอกเบ้ียเงินฝากกลบัลดลงจนทาํให้มูลค่าของเงินในบญัชีของเรา

ลดลงตามไปอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นอีกทางเลือก

ของผูท่ี้มีเงินเหลือจากการสํารองค่าใช้จ่ายในครอบครัว และตอ้งการเพิ่มมูลค่าของ

เงินท่ีมีอยูโ่ดยการลงทุนเพิ่ม โดยการเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์นธุรกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือ

ในดา้นผลประกอบการท่ีดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ผูท่ี้ไปซ้ือ

หลักทรัพย์จะมีฐานะเป็นผู ้ลงทุน และเสมือนหน่ึงว่าเป็นเจ้าของกิจการไปใน

ขณะเดียวกนั โดยผูล้งทุนมีสิทธิได้รับผลกาํไรจากการประกอบการทุกๆปีท่ียงัถือ
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ครองหลกัทรัพยอ์ยู่ และยงัสามารถขายทาํกาํไร เม่ือมูลค่าของหลกัทรัพยน์ั้นเพิ่มข้ึน

ดว้ย อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้ง

สูงแต่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนก็สูง เม่ือเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ จึง

เป็นทางเลือกท่ีดีทางหน่ึง หากผูล้งทุนสามารถยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

ดังนั้ น ในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ผูล้งทุนควรทาํการศึกษาข้อมูลของ

หลกัทรัพยน์ั้นใหล้ะเอียด รวมถึงผลตอบแทนท่ีจะได ้ความเส่ียงของบริษทันั้นๆ และ

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะถือครอง เพื่อประกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุน 

สําหรับประเทศไทยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock 

Exchange of Thailand) ทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงตลาด

หลกัทรัพยไ์ม่ไดท้าํหนา้ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง แต่จะควบคุมดูแลให้การซ้ือขาย

หลักทรัพย์ดําเนินไปอย่างมีระเบียบ และส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม 

ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม คาํนวณจากราคาหุ้นสามญัของแต่ละกลุ่มธุรกิจท่ีอยู่

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัแบ่งเป็นหมวดธุรกิจ ซ่ึงตั้งแต่ 1 มกราคม 

2547 ตลาดหลักทรัพย์ได้จดักลุ่มอุตสาหกรรมระบบใหม่ครอบหมวดธุรกิจเดิม 

เพื่อให้โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมมีความกระชบัขและชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยบริษทั

ท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั จะถูกนาํมาเรียงใกล้กนั เพื่ออาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูล้งทุนในการสรรหาบริษทัเพื่อการลงทุนอย่างเป็นลาํดบัขั้นตอน จากกลุ่ม

อุตสาหกรรมใหญ่ไปถึงย่อย และสามารถพิจารณาเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวของ

หลกัทรัพยใ์นระดบักลุ่มอุตสาหกรรมไทยกบัตลาดอ่ืนๆได ้เน่ืองจากโครงสร้างท่ีจดั

ใหม่น้ีสอดคลอ้งกบัท่ีมีอยูใ่นต่างปรเทศ  

 สําหรับดัชนีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ท่ีจะทาํการศึกษาใน

งานวิจัยน้ี อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมีจาํนวนทั้งหมด 12 บริษทั โดยประกอบดว้ย 1) บริษทั โกลบอล คอน

เน็คชัน่ จาํกดั(มหาชน) 2) บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั(มหาชน) 3) บริษทั พา

โตเคมีอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 4) บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอบ จาํกดั(มหาชน) 

5) บริษทั คาร์บอนแบล็ค จาํกดั(มหาชน) 6) บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั(มหาชน) 
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7) บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั(มหาชน) 8) บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์

จาํกดั(มหาชน) 9) บริษทั ยูเน่ียนพลาสติก จาํกดั(มหาชน) 10) บริษทัวีนิไทย จาํกดั

(มหาชน) 11) บริษทัไวทก์รุ๊ป จาํกดั(มหาชน) และ 12) บริษทั ยงไทย จาํกดั(มหาชน) 

 ปิโตรเคมี (Petrochemicals) หมายถึง สารเคมีท่ีผลิตจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

โดยผา่นกระบวนการทางเคมีจนไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสําคญั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโอเคฟินส์ และ

กลุ่มอะโรเมติกส์ โดยกลุ่มโอเลฟินส์ใช้เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตพลาสติกและเคมี 

ส่วนกลุ่มอะโรเมติกส์ใช้เป็นตวัทาํละลายและใช้เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตสารเคมี

อ่ืนๆ (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2552 : ออนไลน์) 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์เป็นการนาํวตัถุดิบจากอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัดิบ ไปผลิตต่อเน่ืองจนเป็นเม็ดพลาสติก

เส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์สารเคลือบผิว และกาวต่างๆ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี

เหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบพื้นฐานท่ีสาํคญัในการผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ  รวมไปจนถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ี

ทําให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ ท่ีสะดวกสบายมากยิ่ง ข้ึนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมี

ความสําคญัยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะเป็นอุตสาหกรรมตน้นํ้ าท่ี

ก่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ มากมาย เพราะสามารถนาํไปใชผ้ลิต

สินคา้พื้นฐานท่ีสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยห์รือท่ีเรียกว่า ปัจจยั 4 ไดแ้ก่ ท่ีอยู่

อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค อีกทั้ งยงัได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

มากมายให้คนไทยไดใ้ช้ประโยชน์อย่างมหาศาลเอ้ือประโยชน์เช่ือมโยงกนัและกนั

เป็นวงจรจนผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลายเป็นหน่ึงปัจจยัสําคญัแห่งการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนั และพฒันาประเทศของเราไปแลว้ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดชันี

ราคาหุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติมาใชใ้นการศึกษา ซ่ึง

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ี จะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

สามารถลดความเส่ียงในการลงทุนในช่วงเวลาหน่ึงๆ ท่ีมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง

กบัราคาดชันีราคาหุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดต้ดัสินใจ
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ได้ว่าควรจะลงทุนหรือหลีกเล่ียงการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑน้ี์ 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุน

ต่างประเทศ(TVF)ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

โดยตยัวแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) ดชันีค่าเงินบาท(NEER) อตัรา

ดอกเบ้ีย (MLR) และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ(TVF) 

ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 

2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 

นิยามศัพท์ 

 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) หมายถึง การทาํมูลค่าของ

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดท่ีคิดตามราคาวนัปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัมูลค่าหุน้สามญั

จดทะเบียนทั้งหมดท่ีคิดตามเวลาฐาน โดยมีสูตรการคาํนวณเป็นดงัน้ี 

 

 

   

ดชันีราคาหุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ(์PETRO) หมายถึง ดชันีราคาหุน้ใน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

Set Index =    มลูคา่ตลาดรวม ณ ราคาวนัปัจจบุนั X 100 

 มลูคา่ตลาดรวม ณ วนัราคาฐาน 
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 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)หมายถึง ราคานํ้ ามนัดิบ ท่ีซ้ือขายกนั

ในตลาด NYMEX ซ่ึงเป็นตลาดซ้ือขายสินคา้โภคภณัฑ์ล่วงหน้า ณ กรุงนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่เดือน  

 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI)หมายถึง ดชันีราคา

ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดชันีค่าเงินบาท(NEER)หมายถึง มูลค่าของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า

ของเงินสกุลสาํคญัในภูมิภาคและคู่คา้ของแต่ละเดือน 

 อตัราดอกเบ้ีย(MLR) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจาก

ลูกคา้ของแต่ละเดือน โดยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา เช่น มี

ประวติัการเงินท่ีดี มีหลกัทรัพย์ค ํ้ าประกนัอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้

ระยะยาวท่ีมีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน เช่น สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์สุทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ(TVF) หมายถึง 

ผลต่างระหว่างมูลค่าการซ้ือหลักทรัยพ์ของผู ้ลงทุนต่างประเทศ กับมูลค่าขาย

หลกัทรัพยข์องผูล้งทุนต่างประเทศณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคานํา้มนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ประเทศ

ญ่ีปุ่ น (NIKKEI) 

ดชันีคา่เงินบาท (NEER) 

อตัราดอกเบีย้ (MLR) 

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์สทุธิของผู้

ลงทนุตา่งประเทศ (TVF) 

ดชันีราคาหุ้นธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อ ดชันีราคา

หุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์สาํหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุน และ

สาํหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันาผลการ

ดาํเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ธนวฒัน์ คิมผลและดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ไดท้าํการศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวดขนส่ง โดยศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ดชันีแนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและราคาทองคาํแท่งท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง (TRANS) ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายวนั (Secondary Data) ตั้งแต่ 3 มกราคมพ.ศ.2549 ถึง 

31 มกราคมพ.ศ.2554 และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการ

ทดสอบสมมุติฐานและวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่ตวัแปรอิสระและตวั

แปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมากสามารถส่งผลต่อดชันีอุตสาหกรรมหมวดขนส่งได้

และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) ดชันีแนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและราคาทองคาํแท่งพบว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) และดชันีแนสแด็ก NASDAQ มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติโดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กันมาก

ดังนั้ นความสัมพันธ์จึงไปในทิศทางเดียวกันกับสมมุติฐานท่ีกําหนดไว้อย่างมี

นยัสาํคญัยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAXท่ีมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ประกายแกว้  รุ่งเรืองศรี (2553) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพยท่ี์สําคญักบัราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลดโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์ท่ีสําคญั กับราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิเกรชั่น โดยใช้

ขอ้มูลดัชนีราคาตลาดหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญักับราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลด 

ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายวนัในรูปของลอการิทึม ตั้งแต่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งส้ิน 695 ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญัประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

ประเทศญ่ีปุ่น 

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้ นด้วย Error Correction 

Mechanism (ECM) ในกรณีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญัเป็นตวัแปรอิสระ

และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลดเป็นตวัแปรตาม พบวา่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

ในการปรับตวัในระยะสั้น โดยค่าสัมประสิทธ์ิความคลาดเคล่ือนของทั้งสองกรณีมีค่า

เป็นลบ นัน่หมายความวา่มีการปรับตวัในระยะสั้นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะ การทดสอบ

สมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็นผลดว้ย Granger Causality Test ระหวา่งราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญั พบว่าท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกแต่ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกเป็นตน้เหตุของดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น 

สลิลทิพย ์  ศิริไพบูลย ์(2546) ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2001 วตัถุประสงค์สําคญัของการศึกษา คือ

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวักาํหนดดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใช้ขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2544 ปัจจยัท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาท 

และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
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ประยุกตใ์ชว้ิธีการทดสอบ Unit root และ Cointegrationเพื่อทดสอบหาความสัมพนัธ์

ระยะยาวและการปรับตวัระยะสั้น ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต มีลกัษณะน่ิง ขณะท่ีขอ้มูลของมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติและการปรับตวัระยะสั้ นโดยใช้ทฤษฎี 

Cointegration and error correction mechanism ได้ ดังนั้น จึงวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์โดยใชรู้ปแบบสมการถดถอยโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด นอกจากน้ีผล

การศึกษาพบว่า มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผู ้

ลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะท่ี ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและค่าเงินบาท ไม่มี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วุฒิพงษ์ ปีติพรสินและดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ไดท้าํการศึกษา ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปะตาม โดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย MLR (INT. MLR) ปริมาณการจาํหน่าย

ปูนซีเมนต์ในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (US EXC.) 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มยานยนต์ได้ และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ืยMLR 

(INTMLR) ปริมาณการจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศ (CEMENT) ดชันีความเช่ือมัน่
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ทางธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (US EXC.) 

พบว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR (INT MLR) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนต์อย่างมี

นยัสาํคญั สาํหรับอตัราการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศ และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (US EXC.) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) ดัชนีค่าเงินบาท(NEER)อัตรา

ดอกเบ้ีย (MLR) และ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ

(TVF)ท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ์  คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้วิธี

ทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Model) อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares—OLS) 
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จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และ

ตวัแปรอิสระ1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี   Y = ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพล

ของตวัแปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e  Y – Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

 

PETRO = a + b1NYMEX + b2NIKKEI + b3NEER+ b4MLR + b5TVF 

ซ่ึงกาํหนดให ้

ตวัแปรตาม คือ 

PETRO =  ดชันีราคาหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์รายเดือน 
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ตวัแปรอิสระ คือ 

NYMEX = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก รายเดือน  

NIKKEI = ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น รายเดือน 

NEER = ดชันีค่าเงินบาท รายเดือน 

MLR = อตัราดอกเบ้ีย รายเดือน 

TVF = มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ รายเดือน  

  (ลา้นบาท) 

สรุปสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ลาํดับ ตัวแปร สัญลกัษณ์ ทศิทางความสัมพนัธ์ 

1 ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX + 

2 ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น 

NIKKEI + 

3 ดชันีค่าเงินบาท NEER + 

4 อตัราดอกเบ้ีย MLR - 

5 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิ

ของผูล้งทุนต่างประเทศ 

TVF + 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือนของบริษัท 

ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

อีกทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยการนาํขอ้มูลท่ี

รวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผล
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ท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ ์ 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์ รายเดือน ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทดสอบปัญหา 

Multicollinearityด้วยการทํา Correlation Matrix หลังจากนั้ นทดสอบปัญหา 

Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหา

ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  โดยนาํตวั

แปรทั้ง 5 ตวัแปรท่ีผ่านการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได้

ดงัน้ี 

PETRO  =  a + b1NYMEX + b2NIKKEI + b3NEER+ b4MLR + b5TVF 

โดยผลการคาํนวณมีดงัน้ี 

F-statistic = 138.4658   N = 59 

 Prob (F-statistic) = 0.0000  Durbin-Watson stat = 2.166969 

 R-square = 0.942163   Adjusted R-squared = 0.935359 



308 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 จา ก ต า ร า ง  Equation ห ลัง แ ก้ไ ข ปั ญ ห า  Autocorrelation ท่ี ค ํา น ว ณ ค่ า

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆโดยการทาํ Multiple Regression ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของ

สมการถดถอยเชิงซอ้น โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ค่า T-statistic 

  **   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตวัแปรอิสระทั้งหมดหากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ 

พบวา่มี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีราคาหุน้ตลาด 

หลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) และ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ท่ีสามารถอธิบาย

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ได้ร้อยละ 94.21ส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 5.79 เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากับ 

2.166969 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้

 ดงันั้นกล่าวไดว้า่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) อย่างมีนียสําคญัได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI) และ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ซ่ึงทุกตวัแปรมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

(PETRO) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

PETRO = -2279.468+ 2.833143NYMEX +0.054545NIKKEI +27.68976NEER -53.81612MLR +0.003004TVF 

(-1.591387)  (2.288921)**    (3.488496)** (2.313932)**     (-0.609361)          (0.828676) 
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นัยสําคัญ เพราะว่าราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก มีผลต่อต้นทุนวตัถุดิบท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์โดยตรง กล่าวคือ ปิโตรเคมี เป็น

วตัถุดิบท่ีได้จากกระบวนการกลั่นนํ้ ามันดิบ เม่ือนํ้ ามันดิบราคาสูงข้ึน นั่นย่อม

หมายถึง ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงปิโตรเคมีก็สูงข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั ดงันั้น เม่ือราคา

นํ้ามนัดิบปรับตวัสูงข้ึน ก็จะส่งผลใหผู้ล้งทุนมีความตอ้งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑเ์พิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนวฒัน์ คิมผล

และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) 

2 1.2 2ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI)  มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) ในทิศทาง

เดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่หากดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น 

ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจในเอเชีย ไดป้รับตวัสูงข้ึน ความเช่ือมัน่

ของนกัลงทุนก็จะมีมากยิ่งข้ึน ความตอ้งการท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อเชียก็มี

มากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีได้รับความสนใจในการลงทุนใน

ตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก ดงันั้น ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มข้ึน 

จะส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ให้เพิ่มข้ึนเช่นกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ประกายแกว้ รุ่งเรืองศรี(2553) 

 1.3 ดัชนีค่าเงินบาท(NEER)มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยสําคญั เพราะ

ดชันีค่าเงินบาท เป็นตวัเลขท่ีสะทอ้นมูลค่าของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินของประเทศคู่

คา้หลกัๆทัว่โลก ซ่ึงจะเป็นการช้ีให้เห็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้ารนาํเขา้

สินคา้จากต่างประเทศ ดงันั้น เม่ือมูลค่าของเงินบาทเพิ่มข้ึน นกัลงทุนก็มีความเช่ือมัน่

ท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ดชันีค่าเงินบาทท่ีเพิ่มข้ึน จะส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ให้เพิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาญจนวดี วบิูลยพ์านิช(2547) 

22. 2ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

(PETRO) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 
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 2.1 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO)โดยปกติอตัราดอกเบ้ีย ควรจะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจาก 

หากอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนการกูย้ืเพื่อการลงทุนขยายกิจการต่างๆ ก็จะ

สูงข้ึนไปด้วย แต่จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถวิเคราะห์ไดว้่า การเพิ่มข้ึนของอตัรา

ดอกเบ้ีย ไม่ได้มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อย่างมี

นยัสําคญั เพราะ ธุรกิจท่ีลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ตอ้งการ

เงินมาหมุนเวยีนในการบริหารงานมาก ซ่ึงจะอาศยัเงินกูอ้ยา่งเดียวไม่ได ้จึงไดเ้กิดการ

ร่วมทุน หรือการออกพนัธบตัรเพื่อระดมเงินทุน หรือในรูปแบบของหุ้นกู ้ดงันั้น การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูจึ้งไม่ค่อยมีผลมากนกัต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วุฒิ

พงษ ์ปีติพรสิน และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2555) 

 2.2 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ (TVF) ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) เพราะ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผูล้งทุนต่างประเทศ มกัจะเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในรูปแบบสถาบนัการเงิน หรือกองทุนต่างๆ เป็นระยะสั้ น ตามทิศทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคนั้นๆ แต่ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เป็นวตัถุดิบ

ตั้งต้น ในสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการบริโภคหลักของ

ประชาชนในประเทศ ดงันั้น ไม่วา่ผูล้งทุนต่างประเทศ จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ สลิลทิพย ์ศิริไพบูลย(์2546) 

2ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษา2ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ผูว้ิจยัได้ศึกษาเฉพาะตวัแปรอิสระแค่ 5 ตวัได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI)ดัชนีค่าเงินบาท(NEER)อัตราดอกเบ้ีย (MLR) และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ(TVF) ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะ
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ศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์เช่น อตัราผลตอบแทนต่อหุ้นของหุ้นในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนอกจากน้ี ยงัมี ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

อุปโภคบริโภค ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจพลงังาน ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบั ดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ค่อนขา้งมาก และมีความสัมพนัธ์กนัเป็นห่วง

โซ่ อาทิเช่น ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค สินค้าอุปโภคบริโภค ล้วน

แลว้แต่ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไดม้าจากปิโตรเคมีทั้งส้ิน เป็นตน้  

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ ท่ีใช้ในกลุ่มธุรกิจปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เช่น ราคาเม็ดพลาสติก ผงพลาสติก โซดาไฟ โพลีเอสเตอร์ 

และกาํมะถัน เป็นตน้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาลงทุนต่อไปใน

อนาคต  

บรรณานุกรม 

กรรณิการ์ จะกอ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้น

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร” 

วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 

2552. 

กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย”์ 

สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2547. 

กิตติพงษ์ สรรเพชุดาญาณ. “ปัจจัยกําหนดราคาทองคําแท่งในประเทศไทย” 

วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2551. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. การจัดการความเส่ียงและตราสารอนุพนัธ์เบ้ืองต้น. 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สันเอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เยน็เยือก, และเรวดี อนันบันบั. 

ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สันเอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 

2552. 
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กิตติวจัน์ ตุลสงวน. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองคาภายในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. คู่มือหุ้นไทย . กรุงเทพมหานคร: บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป, 

2548. เทวา ครีเอชัน่. การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน. พิมพค์ร้ัง

ท่ี 7. กรุงเทพมหานคร:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546. 

ธนวฒัน์ คิมผล, ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง”  

รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 2554. 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย” สารนิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาแหง, 2550 . 

นรเศรษฐ ศรีธานี. “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยเทคนิค Value at Risk 

(VaR)” งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ, 

2551. 

บุญยงค์ รานอก. “ปัจจยัท่ีกาหนดมูลค่าการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารทุน

ของประเทศไทย” สารนิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 
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