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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) 

Factors Affecting the stock price  of  SPCG  Public   

Company Limited.(SPCG) 

มลธิดา  ชวนะวานิชวฒิุ1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนจิตร2 

______________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)  

ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ดชันี

นิเคอิ (NIKKEI)  และอตัราเงินเฟ้อ (INF)  โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง 

ธนัวาคม 2555  รวมระยะเวลา  60  เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary  Least  Squares : 

OLS)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น  บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)  ไดแ้ก่  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน (INT)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ :  หุน้กลุ่มพลงังาน, ราคาหุน้ 

 

---------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The objective of  the study of Factors affecting the stock price of  SPCG  

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

SPCG  Public  Company Limited. (SPCG) 

 The factors used in this study are the Energy Price Index (SETE), the 

Consumer Price Index (CPI), the three Month Fixed Deposit Interest Rate (INT), the 

Nikkei Index (NIKKEI) and Inflation Rate (INF). 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  result shows that, the three Month Fixed Deposit Interest Rate (INT)  

statistically are positively affect the stock price of  SPCG  Public  Company 

Limited. at the significance level of  0.05 

Key  Words : Energy Stock, the Stock Price 

1.บทนํา 

ในการพฒันาประเทศนั้น เงินทุนถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะนํามาใช้ในการ

ลงทุนโครงการต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

มาตราฐานการครองชีพท่ีดี  ปัญหาภาวะขาดแคลนลดน้อยลง  โดยเฉพาะประเทศท่ี

กาํลังพฒันาท่ียงัมีปัญหาการขาดแคลนเงินทุน  จึงจาํเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งระดม

เงินทุนในการขยายการลงทุนในประเทศ เพื่อนําไปลงทุนขยายธุรกิจสามารถหา

ตน้ทุนได้โดยผ่านตลาดการเงิน  โดยทาํหน้าท่ีเช่ืยมโยงระหว่างผูมี้เงินออมกบัผูท่ี้

ต้องการเงิน เป็นแหล่งกลางท่ีระดมเงินออมจากผู ้ออมและจัดสรรเงินทุนแก่

ผูป้ระกอบการทั้งในระบบของการให้สินเช่ือและการพฒันาหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีตลาด

การเงินแบ่งเป็น  2 ตลาด คือ  ตลาดเงิน (Money Market) มีธนาคารพาณิชยเ์ป็น

ตวักลางในการรับฝากเงิน  จากผูมี้เงินออมท่ีไปฝากเงินกบัธนาคารจะไดรั้บดอกเบ้ีย

เป็นผลตอบแทน ในขณะผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ซ่ึงก็คือ ผูกู้ย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ธนาคารพาณิชย ์ ส่วนตลาดทุน (Capital Market) เป็นท่ีผูท่ี้
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ตอ้งการเงินทุนสามารถมาเจอกบัผูมี้เงินเหลือ  ซ่ึงก็คือ ผูล้งทุนไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่น

ตวักลาง หรือธนาคารพาณิชย ์  ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ตลาดแรก และ

ตลาดรอง 

 ตลาดแรก คือตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (PRIMARY MAKET OR NEW 

ISSUE MARKET) โดยผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนจะระดมทุนจากผูล้งทุนโดยตรงดว้ยการ

ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  ซ่ึงหลักทรัพย์อาจเป็นในรูปของตราสารหน้ี หุ้นกู ้ 

หรือ ตราสารทุน ส่วนตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ (SECONDARY 

MARKET OR TRADING MARKET) ท่ีไดผ้า่นการเสนอขายในตลาดแรกมาแลว้  

ตลาดรองในประเทศไทยท่ีรู้จกักนัดี ก็คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand:SET) 

เป็นตลาดหุ้นท่ีเป็นทางการจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะเร่ิมเปิดทาํการขายหุ้น เม่ือ

วนัท่ี 30 เมษายน 2518 เป็นสถาบนัท่ีให้มาซ้ือขายหุ้นของบริษทัต่าง ๆ เม่ือตอ้งการ

เปล่ียนแปลงเป็นเงินก็นาํหุน้มาขาย ดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีได้รับการสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม  และตอ้งการนาํเงิน

ออมมาสร้างผลตอบแทน  ซ่ึงถือว่าเป็นการลงทุนท่ีมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนสูงกว่า

การลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลโดยเร่ิมจากวเิคราะห์ภาพรวม

เศรษฐกิจ  ภาวะอุตสาหกรรมเพื่อดูแนวโน้มในอนาคตแล้วจึงพิจารณาบริษทัท่ีจะ

ลงทุน  และปัจจยัร่วมอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุน้อยา่งแทจ้ริง  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเล็งเห็นว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานมีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจของประเทศและเป็นท่ีนิยมของนกัลงทุนอยา่งมาก ซ่ึงหุ้นท่ีน่าสนใจจากนกั

ลงทุนทัว่โลกในขณะน้ีคือหุน้พลงังานแสงอาทิตยโ์ดยจะยกกรณีศึกษาบริษทัท่ีดาํเนิน

ธุรกิจระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ชิงพาณิชย ์หรือโครงการโซล่าฟาร์ม (Solar 

Farm) แห่งแรกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นัน่คือ  บริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกัด (มหาชน)  ช่ือย่อ  “SPCG” เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใตห้มวดพลงังานโดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 

840 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้

จาํนวน 560 ลา้นหุ้น และหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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(warrants) ของบริษทั และยงัมิไดเ้รียกชาํระจาํนวน 280 ลา้นหุ้น โดยกาํหนดการใช้

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดง

สิทธิซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558     

ดงันั้นการศึกษาถึงแนวโน้มการลงทุนท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังานจึง

เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนในหุ้น

กลุ่มพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางการลงทุน และ

การนาํรูปแบบพลงังานทดแทนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศอยา่งแทจ้ริง 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ดชันี

นิเคอิ (NIKKEI) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี จาํกัด 

(มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT)  ดชันีนิเคอิ (NIKKEI) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อยา่งนอ้ย  1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) โดยตวัแปร

ต่าง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ดชันีนิเคอิ (NIKKEI) และอตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ี

ทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่มกราคม 2551 ถึงธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุน 

และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดร้วบรวม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยทาํการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎี  ไดแ้ก่   

ทฤษฎีการลงทุน      

ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด     

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน  

อุปสงคข์องเงินเพื่อเก็งกาํไร 

ราคาหุน้บริษทั 

เอสพีซีจี 

จาํกดั (มหาชน) 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีนิเคอิ 
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ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แนวคิดการหามูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) ของหุน้สามญั 

แนวคิดการกาํหนดราคาหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ     

ส่วนท่ี 2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)    ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่ม

พลงังานและบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)  

ทิศทางตลาดหุน้ไทยปี 2556 

หุน้กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเทคโนโลยท่ีีใชใ้นปัจจุบนั 

การวเิคราะห์ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ประวติัความเป็นมาบริษทั  เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)   

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โครงสร้างรายไดข้องธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พรชัย  กิจสิริสินชัย (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกิจกลั่นนํา้มนัในประเทศไทย  ใชข้อ้มูลทุติภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.

2541- มิถุนายน พ.ศ.2545 ด้วยวิธีการกาํลงัสองดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Ordinary 

Least Squares )  จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นแต่ละบริษทัมี

ความแตกต่างกนั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. บริษทั  บางจาก  ปิโตรเลียม  จาํกดั (มหาชน) หรือ “BCP”  ผลการศึกษา

พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั  บางจาก  ปิโตรเลียม  จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบดว้ย ราคาปิดของหุ้นบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา 1 สัปดาห์ (BCP(-1) ) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้นของบริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PEBCP) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) และราคา

ปิดใบแสดงสิทธิของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (BCPDR) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับราคาหุ้นของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงราคาปิดใบแสดงสิทธิของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) จะ
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มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทาง

เดียวกนัมากท่ีสุด เท่ากบั 1.227 เปอร์เซ็นต ์

2. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) หรือ “TOP”  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบด้วย ราคาปิด

ของหุ้นบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) สัปดาห์ท่ีผา่นมา 1 สัปดาห์ (TOP (-1)) ดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้นของ

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (PETOP) และราคาขายปลีกของเฉล่ียนํ้ ามนัเบนซิน 

95 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 1 สัปดาห์ (RET(-1)) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาหุ้น

ของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงราคาปิดของหุ้นบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีผ่านมา 1 สัปดาห์ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด เท่ากบั 0.757 เปอร์เซ็นต ์

3. บริษทั  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ “TPI” ผล

การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั

ไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ราคาปิดของหุ้นบริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั

ไทย จาํกดั (มหาชน) สัปดาห์ท่ีผา่นมา 1 สัปดาห์ (TPI(-1))  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไร

ต่อหุน้ของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) (PETPI) และราคาปิดของดชันีราคาหุ้น

กลุ่มพลังงาน  (EN)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเ ดียวกับราคาหุ้นของบริษัท 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น

ของกลุ่มพลงังาน (PEEN) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นของบริษทั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สุมัซนีย์  เรืองขจร (2548) ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีกําหนดมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร  พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์  โดยใช้ราคาปิดเฉล่ียตั้งแต่

เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2543 ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ.2547 ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares ) พบวา่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วม (VT) และมูลค่า

การซ้ือสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติ (NFI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทั้ง 3 กลุ่ม 

ส่วนราคานํ้ ามันดีเซลค้าปลีกภายในประเทศ (HSD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลงังาน แต่มีทิศทาง
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ตรงกนัขา้มกบักลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีทิศทางเดียวกนั

กบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์แต่มีทิศทางตรงกนัขา้มกบักลุ่ม

ธนาคารและกลุ่มพลงังาน  นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12 เดือน (R) และ

อตัราการแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ก ลุ่มธนาคาร อย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์และไม่มีนยัสาํคญัในกลุ่มพลงัาน 

อานนท์  ธัชศฤงคารสกุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดยการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) และใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) จากการศึกษาพบวา่ปริมาณเงินในประเทศไทย (MS) ดชันี

ราคาภาคอุตสาหกรรม (PI) อตัราเงินเฟ้อ (CP) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (VS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

เช่น ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน (RT) 

และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหัฐอเมริกา (RA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงตรงตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แสงเพ็ชร  ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นใน

กลุ่มพลังงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)  

และบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)ใช้ขอ้มูลรายเดือนแต่ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่

เดือน มกราคม 2548 – ธันวาคม 2550 ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Ordinary Least 

Squares ) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั 

ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) หรือ “PTTEP” คือ ดชันีราคาหุ้น
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พลังงาน (SETE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (Int) ดัชนีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA)  และดัชนีราคาผู ้บ ริโภครายเดือน (CPI)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 นั่นคือ ถ้าอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโน้มสูงข้ึนจะทาํให้การเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไป

ดว้ย  และในส่วนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีเคร่ืองหมายตรงกนัขา้ม

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นธุรกิจท่ีใช้การสํารวจ

แหล่งปริมาณก๊าซ และนํ้ ามนัรวมทั้งการกลัน่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ซ่ึงมีฐานของลูกคา้ท่ีมี

ความตอ้งการใช้พลงังานในปริมาณท่ีสูงประกอบเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกมีความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานมากข้ึน ดงันั้น การลดลงของหุ้นดชันีอุตสหกรรมดาวโจนส์จึงไม่

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของหุ้นบริษทัขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หุน้บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรือ “PTT” คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

บริษทั ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (Int) เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้ราคาหุ้น

บริษัทเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน)  

 สุวสี  สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2548 

– ธันวาคม 2550 ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติในการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(multiple regression analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares ) 

เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ผลการศึกษาพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและราคานํ้ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมี
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ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มพลงังานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 90   

วิโรจน์  เดชะผล (2552) ศึกษาเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 96 เดือน 

ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) พบว่า 

อัตราแลกเปล่ียนเ งินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (BAT)  มีความสัมพันธ์ ต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์อง

นักลงทุนต่างประเทศ (F) มีความสัมพันธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดชันี

ตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น (NIX) มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วน

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ณ ส้ินเดือน (CPI) และดชันีราคานํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา (NYMEX) 

ไม่มีนัยสําคญัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาของ

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คือ ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2553 โดย

ใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ของ บริษทั บา้นปูในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ อตัราดอกเบ้ีย  ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -

0.265, 6.947, 0.664, 0.632 ตามลาํดบั 

บริษทั  ไออาร์พีซี  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพย์
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 0.731, 0.653 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ียมีค่า

สัมประสิทธ์ิ 0.115 มีผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ในทิศทางเดียวกนั

ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริษทั ปตท. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง 

และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.151, 0.606, 

0.936, 0.119  ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ียมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.164 มีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

บริษัท ปตท .อะโรเมติกส์และการกลั่น ปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ตรงตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มี

ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.998  

บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปิโตรเลียม  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ  ดัชนีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ  และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 5.197, 1.070  ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.072 มี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรง

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริษทั ไทยออยล์ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ คือ  

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง  ส่วนอตัราดอกเบ้ีย 

มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรง

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้
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ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) และตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังาน (ENERG)  ซ่ึงพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ราคาทองคาํ (GOLD) มีค่า

VIF ท่ีสูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ Modified Model ใหม่ โดยการแกไ้ขตดัราคาทองคาํ 

(GOLD) ออก จึงจะไดผ้ลการศึกษาวา่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) ดัชนีราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ นอกจากน้ีพบวา่อตัราเงินเฟ้อ (INF) และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน (Sig = 0.331, Sig = 0.251 ตามลาํดบั ซ่ึงค่า Sig > 0.05)   

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT)  ดชันี

นิเคอิ (NIKKEI)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi  = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + e i 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

SPCG  =  a+b1SETE+b2CPI+b3INT+b4NIKKEI+b5INF 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 
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ตวัแปรตาม  

SPCG   หมายถึง     ราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)   

ตวัแปรอิสระ 

SETE  หมายถึง    ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน  

CPI  หมายถึง    ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

INT  หมายถึง    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

NIKKEI  หมายถึง  ดชันีนิเคอิ    

INF   หมายถึง     อตัราเงินเฟ้อ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ

มีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 
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4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test  ทั้งแบบ no cross terms  และแบบ  cross term  จากนั้น

ทดสอบปัญหา  Autocorrelation  โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.)  

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยพิจารณา

ค่าต่าง ๆ เช่น ค่านัยสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบ

สมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SPCG =  -4.203875 + 0.000441SETE + 0.065054CPI + 2.497106INT   

                  (-0.242)          (1.613)                  (0.602)             (2.084)** 

  - 0.041049NIKKEI +   0.160328INF  

              (-0.757)               (0.779) 

โดยมีค่า  F-statistic  = 142.2906 (Sig = 0.00000) 

R-square  =  0.942589 

Adjusted R-squared  =  0.935964 

Durbin-Watson stat =  2.256883 

N    = 59 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง      ค่า T-statistic 

**   หมายถึง      ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)   อย่างมีนัยสําคญั ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน) ไดร้้อยละ 94.2589  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5.7411  เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 

สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากับ 2.256883 นั้ นพบว่าไม่เกิดปัญหา

Autocorrelation  โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 
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อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 

2.497106 อธิบายไดว้า่ หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน เปล่ียนแปลงไป 1 

เปอร์เซ็นต์ จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)  2.497106  

บาท ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกัด (มหาชน) (SPCG)  สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆได ้

ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัเพราะวา่ จากผลการศึกษาพบวา่ มี

ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 2.497106  โดยพิจารณาจะเห็นไดว้่า เม่ือมีการปรับตวัของ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์  จะทาํให้ราคาหุ้นของ

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป  2.497106  บาท ซ่ึงการท่ีมีปรับเพิ่ม

อตัราดอกเบ้ียนั้นเป็นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้ไหลเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยมากข้ึน ประกอบกับการลงทุนโดยการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ เป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง จึงเป็นท่ีนิยมของนักลงทุน

ต่างชาติ โดยขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นจากต่างชาติ แต่มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีได้

เรียกชาํระราคาแลว้  ดงันั้นการปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียจึงส่งผลให้ ราคาหุ้นของ บริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ปรับเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ แสงเพช็ร   ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่ม

พลังงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)  และ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ท่ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน มีผลต่อปัจจยัใน

การลงทุนราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

5.354  และชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการกาํหนดราคาของ

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท่ีพบวา่อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝาก 3 เดือน มีอิทธิพลต่อปัจจยัในการลงทุนราคาหุน้ในกลุ่มพลงังาน 
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ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน (SETE) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซีจี  

จาํกดั(มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (SETE) จะมีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ ถา้ดชันีราคา

หุ้นกลุ่มพลงังานมีแนวโน้มสูงข้ึน ก็จะเป็นแรงจูงใจทาํให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมาก

ข้ึน ทาํให้อุปสงคข์องหุ้นบริษทัฯ สูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั 

(มหาชน) เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษา ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั อนัเน่ืองมาจาก ในช่วงปี 2551 – 2555 ราคานํ้ ามนัใน

ตลาดโลกสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะอุปสงคข์องความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัมีมากข้ึน และ

ราคานํ้ ามนัก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหุ้นกลุ่มพลังงาน นั่นแสดงว่าหากราคา

นํ้ ามันข้ึน ก็จะทําให้ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มสูงข้ึนตาม แต่ทั้ งน้ีดัชนีหุ้นกลุ่ม

พลงังานไม่เป็นปัจจยัต่อราคาหุน้ของ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)  เพราะบริษทัฯ

ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รวมทั้งแหล่งวตัถุดิบใน

การผลิตไฟฟ้าก็มาจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พร

ชยั กิจสิริสินชยั (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจกลั่นนํา้มัน

ในประเทศไทย ท่ีพบว่าดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นในกลุ่ม

พลงังาน และ แสงเพช็ร   ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ในกลุ่ มพลังงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)  และบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ท่ีพบวา่ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานส่งผล

กระทบต่อราคาหุน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซี จี  จ ํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เม่ือมองถึงการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์ หากดชันีราคาผูบ้ริโภคปรับตวัสูงข้ึนเปรียบเสมือนราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 

ฝ่ายผูผ้ลิตก็จะไดป้ระโยชน์  กาํไรในการผลิตสินคา้ก็ปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้น

ของบริษทันั้นๆมีโอกาสท่ีจะปรับตวัข้ึนเช่นกนั  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่า
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ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) โดยบริษทัจะไดร้าคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) จาก กฟภ.ในอตัรา 8 บาท ต่อ

กิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ดงันั้นการข้ึนลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจึงไม่มี

ผลต่อราคาหุน้ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

สุวสี  สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อ

ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน และผลการศึกษาของ สุมซันีย ์ เรืองขจร (2548) เร่ือง 

ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีกาํหนดมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร  พลังงาน และ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ีพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  

ดชันีนิเคอิ (NIKKEI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงโดยปกติดัชนีนิเคอิ (NIKKEI) จะมีความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เป็นดชันีช้ีวดัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของราคาหุน้ เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ถือไดว้า่เป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญัใน

เอเชีย  ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงของดัชนีนิเคอิ จึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีนักลงทุนใช้

ประกอบการตดัสินใจ หากดชันีนิเคอิเพิ่มสูงข้ึนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัฯ

สูงข้ึนตาม  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีนิเคอิ 

(NIKKEI) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั อย่างมีนยัสําคญั อนั

เน่ืองมาจาก ในช่วงปีท่ีศึกษานั้น เป็นช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกเขา้สู่ภาวะถดถอย  

รวมทั้ งประเทศไทยก็ประสบปัญหาการเมือง ปัญหานํ้ าท่วม จึงทาํให้นักลงทุน

ต่างประเทศขาดความเช่ือมัน่ต่อการลงทุนในประเทศไทย ดงันั้นจึงไม่มีผลท่ีว่าดชันี

นิเคอิจะมีผลต่อราคาหุ้น เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ วิโรจน์  เดชะผล (2552) ศึกษาเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีพบวา่เม่ือดชันีนิเคอิเพิ่มข้ึน

หรือลดลงก็จะเป็นตวัช้ีนาํเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศและนักลงทุน

จากในประเทศท่ีตดัสินใจเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

โดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INF) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน แสดงวา่ราคาสินคา้

และบริการสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งปรับราคาสินคา้และบริการ

ให้สูงข้ึนส่งผลให้ราคาหุ้นบริษทัฯเพิ่มสูงข้ึน แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ (INF) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั เอส

พีซีจี  จาํกดั อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก ไฟฟ้าเป็นพลงังานพื้นฐานท่ีสําคญัใน

การดาํรงชีวติทุกภาคครัวเรือน และเป็นปัจจยัในพฒันาเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม และบริการ ซ่ึงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และในปี

ท่ีศึกษาเป็นช่วงท่ีบริษทักาํลงัพฒันาขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จึง

ทาํให้ต้องใช้ทุนในการสร้างโรงงาน  รวมทั้งนักลงทุนก็คาดการณ์ไวว้่าหลังจาก

โครงการเสร็จส้ิน และจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ.แลว้นั้น จะสามารถไดผ้ลตอบแทน

จากการจาํหน่ายไฟฟ้า ดงันั้นแมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะผนัผวนอย่างไร ก็มิได้ส่งผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัรัตน์  

เศวตประสาธน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลังงาน พบว่าอตัราเงินเฟ้อไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีพบวา่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1.จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัของบริษทั เอสพีซีจี 

จาํกดั (มหาชน) นั้นเราสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปทาํการวางแผนในการ

ลงทุนในหุ้นท่ีเก่ียวกบัพลงังาน ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูงทั้งในดา้นของรายได้

และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นกัลงทุนในรูปแบบเงินปันผล รวมทั้ง

แนวโน้มในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็นได้จากราคาหุ้นท่ีถีบตวั

สูงข้ึนมากในปัจจุบนั เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้งตลาดหุ้นโดยรวมมี

ทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโตไดอี้ก 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซี จี  จ ํากัด 

(มหาชน) นั้ นนอกจากปัจจัยข้างต้นท่ีใช้ในการศึกษาแล้วนั้ น ควรศึกษาถึง

ปัจจยัพื้นฐานอ่ืนของหุ้นบริษทั โดยใช้ขอ้มูลในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ มูลค่าทางบญัชี  

การจ่ายเงินปันผล  กาํไรต่อหุ้น (Earing per share) อตัราผลตอบแทนของเจา้ของ

ในทางบญัชี (Return of Equity (ROE)) ผูถื้อหุ้น และ อตัราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratios) ซ่ึงจะทาํใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

6.บรรณานุกรม 

ชุตินิจ สร้อยจาํปา. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: เรือน

แกว้การพิมพ,์ 2553. 

พรชยั กิจสิริสินชยั. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจกลั่นนํา้มนัในประเทศ

ไทย.” วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548. 

เพชรี ขมุทรัพย.์ หลักการลงทุน. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

วโิรจน์ เดชะผล. “ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552.  

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน. ตลาด

การเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พ

ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง, 2554.   

สุมซันีย ์เรืองขจร. “ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีกาํหนดมลูค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร  

พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548.   



128 

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

 

สุวสี สุวรรณเวช. “ผลกระทบของปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีหลักทรัพย์

กลุ่มพลังงาน.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2552. 

แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ และอภินนัท ์จนัตะนี. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร. 

กรุงเทพฯ: พิทกัษอ์กัษร, 2543.  

แสงเพช็ร ศรีองัคาร. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน:กรณีศึกษา 

บริษัท ปตท. สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. 

จาํกัด (มหาชน).” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2551.  

อญัญา ขนัธวทิย.์ กลไกของตลาดการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2546.  

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555. 

อานนท ์ธชัศฤงคารสกุล. “ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2549.   

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย,์ มี.ค. 2556 (Online) 

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

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน, ก.พ. 2556 (Online) Available http://www.setsmart.com 

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร. “หุ้นล่า

ฝัน” http://portal.settrade.com/blog/nivate/2013/02/26/1254 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั, มี.ค. 2556 (Online) 

Available http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPCG&lang

uage=th&country=TH 

http://www.set.or.th/
http://www.setsmart.com/
http://portal.settrade.com/blog/nivate/2013/02/26/1254
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPCG&language=th&country=TH
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPCG&language=th&country=TH


129 

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

 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน, มี.ค. 2556 (Online) 

Available     http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/inte

rest1.aspx 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest1.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest1.aspx

