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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในกลุม

พลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ศึกษาเปนขอมูลรายเดือนระหวางป 

2551 ถึง 2553 ปจจัยที่ใชในการศึกษามี 4 ปจจัย ประกอบดวย ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET index) ดัชนีอุสาหกรรมดาวโจนส(DJIA)  ราคาน้ํามันดิบจากแหลงเวสตเท็กซัส(WTI) และดัชนีความ

เชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุเปนเครื่องมือ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยมีคา R2 =  0.970, R2 adjust = 0.941, F-test =  

0.000 ฯลฯ และแบบจําลองสามารถใชในการพยากรณแนวโนมดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคในระยะสั้นได นอกจากนี้แลวยังพบวา การจะวิเคราะหการเคลื่อนไหวดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิผล อาจจะตองมีปจจัยภายนอกเหนือจากที่นําเขามาพิจารณาเพิ่มเติม และนําพัฒนาเปนแบบจําลอง

ระยะยาว 

คําสําคัญ : ดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค  การพยากรณแนวโนม  การเคลื่อนไหวระยะสั้น  

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study factors which affectthe stock market cost of energy 

in Thailand. The factors considered are The Stock Exchange of Thailand (SET Index), Dow Jones 

Industrial Average (DJIA), W&T Offshore common stock price (WTI) andThe Business Sentiment 

Index (BSI). All the factors studied are monthly average secondary data from 2008 to 2010. The 

results from multiple regression analysis show that The Stock Exchange of Thailand and The 

Consumer Confidence Index considerably affect the movement of  energy stock price with high 

confidence interval statistics testing (95%); R2=  0.970, R2 adjust = 0.941, F-test =  0.000 etc., and 

this model can forecast the Energy Stock Price short-term trend. The additional result; may have the 

factor besides that import to consider add and induce develop to long-term model, can lead to 

construct the effectiveness of the forecasting instrument. 
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คํานํา 
 การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในชวงป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 

2553 ดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานมีการแกวงตัวและคอนขางผันผวน มีการสลับขึ้นลงโดยตลอด โดยเฉพาะ

ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2551 นั้น ประเทศไทยตองประสบกับปญหาภาวะความผันผวนของดัชนีราคาหุน เนื่องจาก

สถานการณวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา ที่ลุกลามสูยุโรป และเอเชีย ทําใหดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตองเผชิญกับความผันผวนคอนขางมาก ซึ่งจะเห็นไดวาความผันผวนของดัชนีหุนตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ไดสงผลกระทบตอดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

อยางไรก็ดีความผันผวนของดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานคาดการณไดยาก ทําใหนักลงทุนที่ตองการ

ลงทุนตองใชความระมัดระวังในการลงทุน การเปดรับขาวสารอยางตอเนื่องเปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

โดยการลงทุนนั้นผูลงทุนยอมตองการผลตอบแทนจากการลงทุน จึงเปนที่นาสนใจวาการผันผวนของดัชนีราคา

หุนในหมวดพลังงานนั้นมีปจจยัอะไรบางที่เกี่ยวของเพื่องายตอการคาดการณการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนใน

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

 ในทางวิชาการนั้น มีงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา

หุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ไดแก อุรุษา รัตนอมรธัญ (2552) ไดศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบตอราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงาน โดยปจจัยที่มีผลตอ

ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (EX) 

ดัชนีอุสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) และปจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอราคาหุนในหมวดพลังงาน ไดแก ตัว

แปรอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (EX) และดชันีอุสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) 

 แตเนื่องจากงานวิจัยที่ไดกลาวมานั้นเปนงานวิจัยที่ใชตัวแปรเดิม ทําใหขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลที่ไมมี

การเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยขึ้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เพื่อทําใหงานวิจยัสมบูรณและมีความเปน

ปจจบุันมากขึ้น ตัวแปรที่ไดศึกษาเพิ่มเติม คือ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกจิ (BSI) ตัวแปรนี้เปนตัวสะทอนภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งผลของการสํารวจไมเพยีงแตจะชวยแสดงภาวะทางธุรกิจ และยังสามารถ

นํามาใชวิเคราะหภาวะธุรกิจ และหากลยุทธในการจัดทํานโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค ตลอดจนใช

ประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจและผลกระทบของภาคเศรษฐกิจจริง (real sector) ที่มีตอภาคการเงินอีกดวย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ อันไดแก ทฤษฎีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจยัพื้นฐาน (Fundamental 

analysis theory) ทฤษฎีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และงานวิจยัที่เกี่ยวของ สรุปไดวาการคัดเลือกตัวแปรอิสระตางๆ 

ในกรอบแนวคดิในการวิจัย มเีหตุผลดังนี้ 

1. ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน

ดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสรางขึ้นเพื่อแสดงถึงมูลคาของหลักทรัพยทั้งหมด ใชเปนเครื่อง

แสดงทิศทางการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาหลักทรัพยที่มีการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยและใชประกอบการ
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ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาหุนเปนคาสถิติที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องชี้วัดที่สะทอน

ภาพรวมการเคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายของหุน มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางไร 

2. ดัชนีอุสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)เปนดัชนีราคาหุนที่เกาแกที่สุด เปนดัชนีราคาหุนที่คํานวณจาก

ผลรวมของราคาหุนในขณะนั้นของบริษัทประกอบอุสาหกรรมขนาดใหญ จํานวน 30 บริษัท  ซึ่งเปนหุนประเภท 

“Blue Chips”    อีกทั้งดัชนีอุสาหกรรมดาวโจนสเปนตลาดหลักทรัพยที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก และเปน

ตลาดหุนที่ทั่วโลกนั้นอางอิงจติวิทยาการลงทุนกับดัชนีหุนดาวโจนสของสหรัฐอเมริกา และเปนตัวชี้ชัดความ

เปนไปของตลาดหุนทั่วโลก โดยหากดัชนีหุนดาวโจนสของอเมริกาสูงขึ้น จะสงผลตอดัชนีหุนทั่วโลกปรับตัวขึ้น

ตาม 

3. ราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส (WTI) เปนน้ํามันดิบคุณภาพสูง มีกํามะถนัต่ํา (sweet) มีความ

หนาแนนต่ํา (ใส, light) ซื้อขายและสงมอบกนัที่ตลาดในเมือง Cushing, Oklahoma เปนราคาอางอิงที่ใชในการ

กําหนดราคาน้ํามันอางอิงในทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนั้นแลวยังใชเปนราคาสินคาอางอิง (underlying 

commodity) ในการซื้อขายสญัญาซื้อขายน้ํามันในตลาดลวงหนา (oil futures contracts) ในตลาด New York 

Mercantile Exchange    ตลาดซื้อขายราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส จะเปนการทําธุรกรรมทางการเงินและการเก็ง

กําไรอยางมาก ในขณะที่ตลาดซื้อขายอื่นจะสะทอนอุปสงคและอุปทานจริง จะเห็นไดวาการซือ้ขายน้าํมันดิบ

ลวงหนาในตลาดลวงหนามีความคลายกับการซื้อขายหุนในตลาดหุน ในทางปฏิบัติเราจะดูราคาน้ํามันดบิ West 

Texas สหรัฐอเมริกาเปนราคาอางอิงราคาน้ํามันโลก  

4. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เปนดัชนีชี้ภาวะทางธุรกิจที่สามารถใชเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

ประเภทหนึ่ง จัดทําโดยการสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคในการจัดทํา คือ เพื่อเปนเครื่องมือ

ใหทั้งภาครัฐและเอกชนในการติดตามภาวะธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งผลของการสํารวจจะชวยแสดงภาวะ

ทางธุรกิจ และชี้ใหเห็นความตองการและปญหาของบริษทัผูประกอบการ ผลของการสํารวจนี้ยังสามารถนํามาใช

วิเคราะหภาวะธุรกิจ ตลอดจนใชประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจและผลกระทบของภาคเศรษฐกิจจริงที่มีตอ

ภาคการเงินการสํารวจความเชื่อมั่นทางธุรกจิ  

หลังจากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน สามารถสังเคราะหและสรุปไดเปน

ความสัมพันธดงัแผนภาพที่ 1 

 

       

                        

      

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

                ตัวแปรอิสระ 

‐ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

‐ ดัชนีอุสาหกรรมดาวโจนส 

‐ ราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส   

‐ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

                   ตัวแปรตาม  

- ดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่กําหนดการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคฯ มี

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่นํามาใชในการศึกษาเปนประเภททุติยภูมิ โดยใชขอมลูรายเดือน 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2551  ถงึ เดือน ธันวาคม 2553 รวมระยะเวลา 36 เดือน 

2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 

2.1ตัวแปรอิสระ ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET index) เก็บรวบรมขอมูล

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ www.setsmart.com ดัชนีอุสาหกรรมดาวโจนส(DJIA)เก็บรวบรวม

ขอมูลจาก www.finance.yahoo.com ราคาน้ํามนัดิบจากแหลงเวสตเท็กซัส(WTI)เก็บรวบรวมขอมูลจาก 

www.finance.yahoo.com และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกจิ (BSI) เก็บรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค เก็บรวบรวมขอมูลฝาย

วิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน)  3.โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

โปรแกรม SPSS 

              4. การวิเคราะหขอมูล คือ ใชวิธีศกึษาการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) เพื่อ

หาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ท่ีคาดวาจะมีผลตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งใชสถิติวิเคราะหเพื่อศึกษาวิเคราะหหาความสมัพันธของ

ตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งจะพิจารณา

จากคา R2, R2adjust, คา t-test , คา F-test statistic และคา Durbin-Watson ทั้งนี้จะปองกันการซ้ําซอนของคูตัว

แปรในการวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียวทีละตัวแปรในการวิเคราะห 

 
ผลการทดลอง 

 แบบจาํลองแสดงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหุนหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดังนี้ 

 Pe =  -5821.3 + 8.003SET + 0.710DJIA + 86.123WTI + 156.686BSI 

      (-2.793)      (4.325)         (3.482)        (4.271)   (2.867)   

กําหนดให 

 Pe   คือ ดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 SET   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 DJIA   คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

 WTI  คือ ดัชนีราคาน้าํมันดิบเวสตเท็กซัส  

 BSI คือ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกจิ    
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 คา R2, R2 adjust, Prob (F-statistic) และคา Durbin-Watson (D.W.) มีดังนี้ 

 R2      =    0.970 

 R2 adjust   =   0.941 

 Prob (F-statistic) =   0.000 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) 

 Durbin-Watson (D.W.) = 1.78 

*ตัวเลขในวงเล็บเปนคาสถิติ T-test 

 จากสมการ พบวาผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุน

ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา R2 มีคาเทากับ 0.970 แสดงวา 

ตัวแประอิสระทุกตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรอยละ 97.0   

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนใน

กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) ดัชนีราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส (WTI) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

(BSI) โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากการทดสอบพบวาทั้ง 4 ตัวแปรอิสระ 

เปนตัวแปรที่มีระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95   

 
การอภิปรายผล 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในกลุม

พลังงานและสาธารณูปโภคในทิศทางเดียวกัน เปนผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเครื่องมือ

ที่นักวิเคราะหใชเปนเครื่องแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาหลักทรัพยที่มีการซื้อขายอยูในตลาด

หลักทรัพย  ถาหากดัชนีตลาดหลักทรัพยมีคาสูงขึ้น แสดงวาราคาหุนสวนใหญในตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุนในวันที่ผานมา ในทางตรงกันขามถาดัชนีตลาดหลักทรัพยมีคาลดลงแสดงวา

ราคาหุนสวนใหญในตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวลดลง  นั่นแสดงใหเห็นวาดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงมีทิศทางการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับดัชนี

ตลาดหลักทรัพย นั่นคือ เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลใหดัชนีราคาหุนใน

กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกันขามถาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยมีการปรับตัวลดลง ก็จะสงผลใหดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคมีการปรับตวัลดลงดวย

เชนกัน 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสมคีวามสัมพันธกบัการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคในทิศทางเดียวกัน เปนผลมาจากดัชนอีุตสาหกรรมดาวโจนสเปนดัชนีที่สะทอนถึงหุนของบริษัทที่

อยูในภาคอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น 
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แสดงวากลุมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศอเมริกามีการมีผลการประกอบการที่ดีขึ้น และสงผลตอมายัง

ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีสาขาอยูในประเทศไทยที่ใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ ในการผลิตสินคา ทําใหธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้น สงผลใหมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น จึงทําใหหุนในกลุมพลังงาน

และสาธารณูปโภคมีราคาเพิ่มสูงขึ้นดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทิศทางการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส นั่น

คือ เมื่อดัชนอีุตสาหกรรมดาวโจนสปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลใหดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค

ปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกันขามถาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสมีการปรับตัวลดลง ก็จะสงผลใหดัชนี

ราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคมีการปรับตัวลดลงดวยเชนกัน 

 ราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัสมีความสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคในทิศทางเดียวกัน เปนผลมาจากน้ํามันเปนพลงังานพื้นฐานที่ใชในการผลิตแทบทุกประเภท ซึ่ง

นักวิเคราะหการลงทุนจะใชราคาน้ํามันดิบเปนตัวแปรตัวหนึ่งในการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของราคาหุน ประกอบ

กับน้ํามันถือวาเปนสินคาที่อยูในกลุมธุรกิจพลังงาน เมื่อราคาน้ํามันสงูขึ้น ธุรกิจกลุมพลังงานยอมมีผล

ประกอบการที่ดีขึ้น ทําใหราคาหุนของกลุมพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย นั่นแสดงใหเห็นวาดัชนีราคา

หุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทศิทางการเคลื่อนไหวในทิศทาง

เดียวกันกับราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส นั่นคือ เมื่อราคาน้าํมันดิบเวสตเท็กซัสปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลใหดัชนีราคา

หุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคปรับตวัสูงขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกันขามถาราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส

มีการปรับตัวลดลง ก็จะสงผลใหดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคมีการปรับตัวลดลงดวยเชนกัน 

 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมคีวามสัมพันธกบัการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคในทิศทางเดียวกัน เปนผลมาจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกจิ เปนดัชนีที่แสดงใหเห็นภาพรวมของ

ธุรกิจที่มีอยูในประเทศซึ่งรวมถึงธุรกิจภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทยมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ถาดัชนีความ

เชื่อมั่นทางธุรกจิมีเพิ่มขึ้น นัน่แสดงวาธุรกิจโดยสวนใหญมกีารปรับตัวที่ดีขึ้น เมื่อธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมีการ

ปรับตัวมากขึ้น ยอมมีการใชพลังงานเพื่อการผลิตสินคาในจํานวนที่มากขึ้น จึงทาํใหราคาหุนในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย นั่นแสดงวาดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทิศทางการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ นั่น

คือ เมื่อดัชนคีวามเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลใหดัชนีราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค

ปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกันขามถาดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกจิมีการปรับตัวลดลง ก็จะสงผลใหดัชนี

ราคาหุนในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคมีการปรับตัวลดลงดวยเชนกัน 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 1.ประโยชนทางวิชาการ 

  ทําใหนักลงทุนทราบถึงปจจัยที่กําหนดการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค อันไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

(DJIA) ดัชนีราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัส (WTI) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) รวมทั้งสามารถนําไปใชเปน

ขอมูลอางอิงสําหรับผูที่ตองการจะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป 
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 2.ประโยชนทางปฏิบัต ิ

  ผลการศึกษาสามารถใหนักลงทุนและผูที่สนใจสามารถนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ

เลือกลงทุนในตลาดหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค การหาจังหวะเขาไปลงทุนไดอยางเหมาะสม เพือ่เพิ่ม

ผลตอบแทนจากการลงทุน และเตรียมรับมือกบัผลกระทบจากปจจยัตางๆที่จะเกิดขึ้นกับราคาหุนในหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภคได 

 

ขอเสนอแนะในการวิจยั 
 1. ขอเสนอแนะทางวิชาการ 

  1.1 ในสวนของงานวิจัยครั้งนี้ จํานวนตัวแปรที่นําเขามาศึกษายังมีไมมากนัก ในสวนของ

การศึกษาปจจยัที่สงผลตอเคลื่อนไหวดัชนีราคาหุนหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อาจมีปจจัยนอกเหนือจาก

ที่นําเขามาพิจารณาในงานวจิัยครั้งนี้ ผูที่สนใจจะศึกษาในครั้งตอไปอาจจะนําปจจัยอืน่ๆมาทําการศึกษาเพิ่มเติม 

เชน อัตราดอกเบี้ย เปนตน 

  1.2  ตัวแปรที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนตัวแปรเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดเปน Interval 

หรือ Ratio Scale ผูที่สนใจจะศึกษาในครั้งตอไปอาจจะนาํตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีระดบัการวัดเปน Nominal หรือ 

Ordinal Scale เขามาทําการศึกษาเพิ่มเติม  

  1.3    การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในภาพรวม แบบจําลองที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้เปน

แบบจําลองระยะสั้น ดังนั้นในการศึกษาในครั้งตอไป ผูที่สนใจอาจจะนําไปพัฒนาเปนแบบจําลองระยะยาว และ

แบบจําลองพยากรณราคาหุนหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

 2. ขอเสนอแนะทางปฏิบัต ิ

  2.1 ควรนําผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัย ไปใชประโยชนในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง

ของดัชนีราคาหุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนําไปใช

ประโยชนในดานธุรกรรมการคาและในการวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตอไป 

  2.2 ควรนําผลการศึกษาที่ไดไปเผยแพรเพื่อประโยชนสาธารณะ และเพือ่เปนขอมูลพื้นฐาน

สําหรับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

เอกสารอางอิง 
ธนาคารแหงประเทศไทย(ขอมลูสถิติ). ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ. เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2554. เขาถึงได

จากhttp://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=405&language=TH 

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษทัหลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน). ดชันีหลักทรัพยหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคยอนหลัง.เขาถึงเมื่อ 19 กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก

http://www.sse.set/ism_homepage.jsp   

สุวสี สุวรรณเวช. 2552. ผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีตอดชันีราคาหลักทรัพยกลุม

พลังงาน.สารนิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
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อุรุษา รัตนอมรธัญ. 2552. ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและดัชนรีาคาหุนในหมวดพลังงาน. สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิา

การเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,  
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