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บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 
(RESOURC) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ราคาน า้มนัดบิ ( NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก 
(GOLD) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ( EXR) ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ ( DJIA) 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET INDEX)  โดยใช้ข้อมลูจากแหลง่ทตุยิภมูิ ( Secondary 
Data) ซึง่เป็นข้อมลูเชิงปริมาณแบบรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 
2557 รวมระยะเวลา 115 วนั โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Linear Regressions)  
ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสดุ (Ordinary Least Squares : OLS) 
 ผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคาดชันีกลุม่
อตุสาหกรรมทรัพยากร ( RESOURC) ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX) 
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 
ค ำส ำคัญ:  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากร 
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Abstract 
 The objective of this study is to examine factors affecting the resource industry group 
index (RESOURC). 

Independent factors are world oil price (NYMEX), world gold price (GOLD), exchange 
rate between Thai Baht and US$ (EXR), Dow Jones Industrial Average (DJIA) and the Stock 
Exchange of Thailand index (SET INDEX). Daily secondary data used are from January 1, 2014 
to June 30, 2014. This study employs multiple regressions with ordinary least squares to test the 
effect of the independent factors on RESOURC. 
 The results show that, at the statistical significance level of 95%, SET INDEX positively 
affects RESOURC. 
 
Keywords:  Economic Factors, Resource Industry Group Index 
 
บทน า 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทนุ  และตลาดเงิน
ไทย ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  และเป็นกลไกหรือตวักลางในการระดมเงินออมหรือ
เงินทนุสว่นเกิน  (Pooling of Resources) จากภาคครัวเรือนและจดัสรรเงินทนุสูภ่าคการผลิตท่ีต้องการ
เงินทนุ (Transfer and Allocation of Resources) ท าให้การออมและการลงทนุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ผู้ มีเงินออมมีแรงจงูใจในการออมตลอดจนมีทางเลือกในการออมและลงทนุเพิ่มขึน้  เม่ือเงินออมเข้าสูร่ะบบ
การเงินผา่นกลไกตลาดทนุมากขึน้ท าให้เกิดชอ่งทางและโอกาสในการระดมทนุระยะยาวในตลาดทนุ
เพิ่มขึน้ด้วย  สง่ผลให้การใช้ทรัพยากรหรือเงินออมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สนบัสนนุการพฒันาธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจโดยตรง  ทัง้นี ้การลงทนุใหม่ๆ  หรือการขยายกิจการตา่งๆ  จะมีผลโดยตรงตอ่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ในด้านการผลิต การจ้างงาน ระดบัราคาสินค้าในตลาด และการค้าระหวา่งประเทศ  ซึง่จะ
สง่ผลดีตอ่การขยายตวัหรือการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

การท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  สามารถระดมทนุผา่นตลาดทนุโดย
การออกหลกัทรัพย์และเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป  ถือเป็นโอกาสอนัดีส าหรับผู้ลงทนุหรือผู้
ท่ีมีเงินออมท่ีจะได้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของกิจการตา่งๆ ท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  โดยสามารถพิจารณา
และเลือกลงทนุในธุรกิจประเภทตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพและสอดคล้องกบัความต้องการหรือความสนใจของตน  
การลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วนอกจากจะชว่ยขยายฐานกลุม่ผู้ เป็นเจ้าของกิจการส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนท่ีท าการระดมทนุแล้วยงัเป็นการกระจายการถือครองและผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจไปสู่ 
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นกัลงทนุท่ีเป็นผู้ ถือครองหลกัทรัพย์ท่ีมีการกระจายตวัอยูใ่นหลายๆ  สว่นของภาคเศรษฐกิจ  ซึง่เป็นการชว่ย
กระจายรายได้และชว่ยท าให้เกิดอ านาจซือ้ 

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีหลกัทรัพย์อยู่  8 กลุม่ ได้แก่ เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
(AGRO) สินค้าอปุโภคบริโภค  (CONSUMP) ธุรกิจการเงิน  (FINCIAL) สินค้าอตุสาหกรรม  (INDUS) 
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  (PROPCON) ทรัพยากร (RESOURC) บริการ (SERVICE) และเทคโนโลยี  
(TECH) 

หลกัทรัพย์แตล่ะกลุม่จะมีความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของ
อตุสาหกรรมนัน้ๆ  อีกทัง้การลงทนุของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์แตล่ะกลุม่จะไมเ่หมือนกนัด้วยขึน้อยูก่บั
หลายๆ ปัจจยั เชน่ กลยทุธ์ในการลงทนุ  วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ  ระยะเวลาในการลงทนุ  ต้นทนุในการ
ลงทนุ  ข้อมลูส าหรับประกอบการลงทนุ  เป็นต้น  หลกัทรัพย์ในกลุม่ทรัพยากรยงัเป็นหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัในการพฒันาประเทศในแทบทกุด้าน  ไมว่า่จะเป็นด้าน
เกษตรกรรม  อตุสาหกรรม  หรืออตุสาหกรรมการเกษตร  และยงัมีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัท่ีนา่สนใจ
และมีแนวโน้มในการเตบิโตสงู  สืบเน่ืองมาจากธุรกิจทรัพยากรมีการขยายตวัเป็นอยา่งมากตามความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรทัง้ในภาคการผลิตและการบริโภค  แตจ่ากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีมีความผนัผวน  ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์กลุม่ทรัพยากรอยา่ง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ ซึง่การศกึษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรในครัง้
นี ้เพ่ือต้องการทราบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศกึษามีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร  ซึง่
จะเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุในการน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาแนวโน้มราคาดชันีกลุม่
อตุสาหกรรมทรัพยากร และน าไปใช้วางแผนและตดัสินใจในการลงทนุในหลกัทรัพย์กลุม่ทรัพยากรได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน า้มนัดบิ (NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก ( GOLD) 
อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ( EXR) ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ ( DJIA) และดชันี
ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX) ท่ีสง่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร  
(RESOURC) 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดสมมตฐิานไว้วา่ตวัแปรอิสระท่ีประกอบไปด้วย ราคาน า้มนัดบิ ( NYMEX) 
ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีอตุสาหกรรม 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 27  พฤศจิกายน 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 
Siam Academic Review  Vol.16, No.2, Issue 27, November 2015 – February 2016 

        
 

- 4 - 

 
ดาวโจนส์ (DJIA) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX) อยา่งน้อย  1 ตวัมีผล
ตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร โดยเก็บข้อมลูในรูปแบบข้อมลู
ทตุยิภมูิ (Secondary data) เป็นรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถนุายน 2557 รวมระยะเวลา 
115 วนั ซึง่ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัราคาดชันีอตุสาหกรรมทรัพยากร ได้แก่ ราคา
น า้มนัดบิ ( NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก ( GOLD) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์
สหรัฐฯ ( EXR) ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ ( DJIA) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET INDEX) โดยสง่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) 
 
กรอบแนวคิด 
 

            ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาน า้มนัดบิ (NYMEX)  
 
 
 
 

 

ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร  

(RESOURC) 

ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลาร์
สหรัฐฯ (EXR) 

ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET INDEX) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ทรัพยากร ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุในการประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีอยูใ่นกลุม่
อตุสาหกรรมทรัพยากร 
 
ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภาวะอุตสาหกรรมทรัพยากร 
ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัคงปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในไตรมาส 2 จนดชันีขึน้มาอยูใ่นระดบัท่ี
สงูกวา่ก่อนท่ีจะมีสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนตลุาคม 2556 การเข้าควบคมุสถานการณ์โดยคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา และมีการประกาศนโยบายฝืน้ฟเูศรษฐกิจ
ตา่งๆก่อนจะน าไปสูก่ระบวนการเลือกตัง้ครัง้ใหม ่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุและสง่ผลใหมี่
แรงซือ้กลบัเข้ามาในชว่งปลายไตรมาส 2 น าโดยกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนัภายในประเทศ และบญัชีบริษัท
หลกัทรัพย์ 
 ในชว่งคร่ึงปีแรก ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ( SET Index) ปรับเพิ่มขึน้ 14.40% จากสิน้ปี 2556 และ
เพิ่มขึน้ 4.95% เม่ือเทียบกบัสิน้เดือนพฤษภาคม 2557 ขณะเดียวกนั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ทกุกลุม่
อตุสาหกรรมปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2556 โดยกลุม่ธุรกิจการเงินปรับตวัเพิ่มขึน้สงูท่ีสดุ 
ภาวะอุตสาหกรรมทรัพยากร 
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 

อตุสาหกรรมพลงังานและสาธารณปูโภคซึง่ประกอบด้วยโรงงานส าหรับผลิต สง่ และพลงังานทกุ
ชนิด ซึง่รวมถึงโรงจา่ยน า้ ขดุเจาะ กลัน่ และขนสง่ปิโตรเลียม/ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและโรงงานเคมี 
ตลอดจนโรงงานไฟฟ้า 
สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2557 

การใช้พลงังานยงัคงเพิ่มขึน้ตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยท่ีน า้มนัส าเร็จรูปยงัคงเป็นพลงังานท่ี
ใช้มากท่ีสดุ รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลงังานหมนุเวียนดัง้เดมิ พลงังานหมนุเวียน ก๊าซธรรมชาต ิและ
ถ่านหิน/ ลิกไนต ์

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน โดยลดสดัสว่นการใช้พลงังานตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวม ( Energy Intensity) 
พบวา่ ในเดือนแรกของปี 2557 ประเทศไทยมีการใช้พลงังานทดแทน 719 พนัตนัเทียบเทา่น า้มนัดบิเพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.6 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน สว่นสดัสว่นการใช้ พลงังานตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง
อยา่งตอ่เน่ือง 
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อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (MINE) 
การคาดการณ์สถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของอาเซียนภายหลังเป็น AEC 

ในระยะสัน้คาดวา่สถานการณ์อตุสาหกรรมเหมืองแร่ของอาเซียนภายหลงัจากการรวมตวัเป็น 
AEC ในปี 2558 ไมน่า่จะมีอะไรเปล่ียนแปลงมากนกั โดยถึงแม้จะมีข้อตกลงท่ีจะเปิดเสรีทัง้ด้านการค้าและ
การลงทนุ แตเ่ช่ือวา่หลายประเทศจะยงัคงมีการใช้มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่อยู่  
เน่ืองจาก ส าหรับประเทศอาเซียนบางประเทศเหมืองแร่ถือเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัมาก 
นอกจากนี ้มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุบางชนิดยงัไมมี่ความชดัเจนวา่ขดัตอ่ข้อตกลงการเปิด
เสรีการค้าหรือการลงทนุ หรือไมเ่น่ืองจากในข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าและการลงทนุมีข้อยกเว้นหรือ
ชอ่งวา่งให้สามารถด าเนินการได้ เชน่ ข้อยกเว้นทัว่ไปในข้อตกลง ATIGA  อยา่งไรก็ตาม ในระยะยาวเช่ือวา่
มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่จะมีแนวโน้มลดลง ซึง่อาจเป็นผลมาจากการฟ้องร้องให้มี
การลดหรือยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่ของอาเซียน ดงัเชน่ท่ีได้เกิดการฟ้องร้อง

เก่ียวกบัการจ ากดัการสง่ออกวตัถดุบิและสินค้าแร่หายากของประเทศจีน ในกรอบ WTO อยา่งไรก็ตาม 
คาดวา่ประเทศผู้ ฟ้องร้องอาจเป็นประเทศอ่ืนท่ีไมใ่ชส่มาชิกอาเซียน ซึง่มีสิทธิฟ้องร้องให้ยกเลิกการใช้
มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่ได้ตามกรอบการตกลงอ่ืนๆ ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนร่วม
เป็นสมาชิก เชน่ WTO ทัง้นี ้คาดวา่ประเทศกลุม่ CLMV คงมีโอกาสถกูฟ้องร้อง ต ่า เน่ืองจากยงัถือวา่เป็น
ประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาคอ่นข้างน้อย ส าหรับประเทศอาเซียนท่ีคาดวา่มีโอกาสถกูฟ้องร้องสงูสดุ คือ 
อินโดนีเซีย เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาคอ่นข้างสงูประกอบกบัเป็นประเทศผู้สง่ออกแร่ราย
ใหญ่หลายชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ่านหิน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สาธิรัตน์  ช่ืนสมบตั ิ และวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร (2556) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ดชันีราคาหุ้น
กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง” โดยใช้ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) 
ซึง่เป็นข้อมลูเชิงปริมาณรายเดือนตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 
เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ 
(Ordinary Least Squares : OLS) ผลการศกึษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
                                                                 


 ในปี 2552 สหรัฐอเมริกาได้ฟ้องวา่จีนใช้มาตรการจ ากดัการสง่ออกสนิค้าแร่หลายชนิด ซึง่คณะกรรมการวินิจฉยัข้อ
พิพาท และองค์กรพิจารณาค าร้องอทุธรณ์ WTO ได้วินิจฉยัสอดคล้องกนัวา่ มาตรการก าหนดโควตาสง่ออกขดัตอ่กฎของ 
WTO ซึง่ จีนได้ยอมรับและจะด าเนินการตามค าตดัสนิภายในปี 2555 นอกจากนีล้า่สดุในเดือนมีนาคม 2555 สหภาพ
ยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ได้ฟ้องร้องจีนให้ยกเลกิการจ ากดัการสง่ออกสนิค้าแร่หายาก ทงัสเตน และโมลบิดินมั อีก
ด้วย   
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(SET) มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างในทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ และกิตตพินัธ์  คงสวสัดิเ์กียรต ิ( 2555) ศกึษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุม่พลงังานในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ” ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมลู
ทตุยิภมูิ (Secondary Data) แบบรายเดือน ตัง้แตร่ะหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม  2555 โดยน า
ข้อมลูมาค านวณสถิตใินรูปสมการถดถอยเชิงเส้น ( Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือ
ท าการทดสอบสมมตฐิานและเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลการศกึษา
พบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET) มีผลกระทบตอ่ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุม่
พลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

เพ็ญพกัตร์  คลงัศรี  และลิศรา  เตชะเสริมสขุกลู (2553)  ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ดชันีราคา
หลกัทรัพย์หมวดวสัดอตุสุาหกรรมและเคร่ืองจกัร” โดยใช้ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary 
Data) ซึง่เป็นข้อมลูรายเดือน ตัง้แตเ่ดือนกรกฏาคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 รวม 54 เดือน โดยการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary 
Least Squares: OLS) ผลการศกึษาพบวา่  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET Index) มี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวดวสัดอตุสุาหกรรมและเคร่ืองจกัร ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี
นยัส าคญัร้อยละ 94 สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 6 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ส าหรับคา่ Durbin-Watson ซึง่เทา่กบั 
2.1158 พบวา่ไมเ่กิดปัญหา Autocorrelation ท าให้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตามในสมการได้ 

วงศ์วริศ  อาริยวฒัน์ (2553)  ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์กลุม่ส่ือ
และสิ่งพิมพ์” โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูอนกุรมเวลาชนิดทตุยิภมูิ เป็นข้อมลูสถิตริายเดือน ตัง้แต่
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาทัง้หมด 60 เดือน โดยวิธีการ
สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least 
Squares: OLS) ผลการศกึษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET) มีความสมัพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพย์กลุม่ส่ือและสิ่งพิมพ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทตุยิภมูิ ( Secondary Data) ซึง่เป็นข้อมลูเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้
ในการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร ( RESOURC) ได้แก่ ราคาน า้มนัดบิ 
(NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR)  
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ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX) โดย
กลุม่ตวัอยา่งเป็นข้อมลูแบบรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถนุายน 2557 รวมระยะเวลา 115 
วนั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร ( RESOURC) โดยใช้ข้อมลูจาก
แหลง่ทตุยิภมูิ (Secondary Data) ซึง่เป็นข้อมลูเชิงปริมาแบบรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึงวนัท่ี 
30 มิถนุายน 2557 รวมระยะเวลา 115 วนั โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Linear 
Regressions)  ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสดุ (Ordinary Least Squares : OLS) 

 
RESOURC = C + b1NYMEX + b2GOLD + b3EXR + b4DJIA + b5SET INDEX 
 

โดยท่ี RESOURC หมายถึง ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 
C  หมายถึง คา่คงท่ี  
b  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
NYMEX  หมายถึง ราคาน า้มนัดบิ  
GOLD  หมายถึง ราคาทองค าในตลาดโลก  
EXR  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ  
DJIA  หมายถึง ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์  

 SET INDEX หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมลูท่ีใช้เป็นข้อมลูแบบทตุยิภมูิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมลูย้อนหลงัของปัจจยัท่ี
ศกึษาในชว่งเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 รวมระยะเวลา 115 วนั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร อีกทัง้ศกึษาความสมัพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสมัพนัธ์ 
โดยน าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาท าการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั แล้วน าผลท่ีได้มา 
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สรุปและอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นกบัราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร โดยมีขัน้ตอนการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณาเบือ้งต้นของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ขัน้ท่ี 2 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเองสงู (Multicollinearity)  
ขัน้ท่ี 3 การตรวจสอบปัญหาคา่ความแปรปรวนของคา่คลาดเคล่ือนไมค่งท่ี (Heteroskedasticity) 
ขัน้ท่ี 4 การตรวจสอบปัญหาคา่คลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเองสงู (Autocorrelation) 

 ขัน้ท่ี 5 เขียนสมการสดุท้ายภายหลงัจากการแก้ไขปัญหาทกุอยา่งแล้ว และท าการอธิบายผล 
                         การศกึษา 
 
การน าเสนอข้อมูล 
 การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรในครัง้นี ้น าเสนอข้อมลูการศกึษา
และการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ โดยน าเสนอในรูปแบบของสมการ  ตาราง  และบรรยาย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear  Regression) โดยจดัเก็บข้อมลูราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร  ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาดชันีอตุสาหกรรมทรัพยากร
กบัปัจจยัเศรษฐกิจตา่งๆ ได้แก่ ราคาน า้มนัดบิ ( NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก ( GOLD) อตัรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ( EXR) ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ ( DJIA) ดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX)  ทัง้นี ้ได้มีการทดสอบและแก้ไข
ปัญหา  Multicollinearity โดยการพิจารณาจากคา่สมับรูณ์ของคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทีละคู ่
จากนัน้ท าการทดสอบและแก้ปัญหา   Heteroskedasticity และ  Autocorrelation โดยการใช้  Newey – 
West ซึง่สามารถสรุปผลการศกึษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดงันี ้
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ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 
 

RESOURC  = -39.08845 + 0.046333NYMEX + 0.004949GOLD + 0.739003EXR  
  (-0.762393)        (0.725704)        (0.734962)          (0.581565) 
   + 0.000751DJIA + 0.993702SET INDEX* 
       (1.178649)                (193.9438) 

โดยมีคา่  F-statistic   = 46151.89 
Adjusted R-squared  = 0.999506 
N = 115 

หมายเหต ุ คา่ในวงเล็บ หมายถึง คา่ t- Statistic 
      *          หมายถึง ระดบันยัส าคญั 0.05 

 
อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระท่ีมีนัยส าคัญทางสถติต่ิอตัวแปรตาม 

ถ้าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX) เปล่ียนแปลงไป 1 จดุ ราคาดชันี
กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร ( RESOURC) จะเปล่ียนแปลงไป 0.993702 จดุ ในทิศทางเดียวกนัซึง่เป็นไป
ตามสมมตฐิาน 
 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีอตุสาหกรรทรัพยากร (RESOURC) สามารถสรุปผลการศกึษา 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดงันี ้

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธ์ิ การมีนัยส าคัญทางสถติิ 
NYMEX 0.046333 X 
GOLD 0.004949 X 
EXR 0.739003 X 
DJIA 0.000751 X 

SET INDEX 0.993702  
หมายเหต ุ   X   หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
    หมายถึง ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต ิณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
F-statistic  46151.89 (Sig = 0.000000) 
Adjusted R-squared 0.999506 
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สรุปผลการศกึษาพบวา่ มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ SET INDEX ท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ทรัพยากรได้อยา่งมีนยัส าคญั ด้วยระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยตวัแปรอิสระท่ีศกึษาสามารถอธิบายตวั
แปรตามได้ 99.9506% 
 
อภปิรายผล 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( SET INDEX) มีผลตอ่ราคาดชันีอตุสาหกรรม
ทรัพยากรในทิศทางเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากเม่ือราคาดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรเพิ่มขึน้  เพราะหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายใน
กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร เป็นสว่นเพิ่มของหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือ
ภาพรวมราคาดชันีทกุหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ จงึท าให้ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรเพิ่มขึน้เชน่กนั  ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของสาธิรัตน์ ช่ืนสมบตั ิและวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร (2556) อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ 
และกิตตพินัธ์ คงสวสัดิเ์กียรต ิ(2555) เพ็ญพกัตร์ คลงัศรี และลิศรา เตชะเสริมสขุกลู (2553)  และวงศ์วริศ  
อาริยวฒัน์ (2553) 
ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 

ราคาน า้มนัดบิ (NYMEX) ไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร จากเหตกุารณ์การสู้รบ
ทางตะวนัออกกลาง มีผลตอ่ปริมาณน า้มนัดบิของโลก จงึท าให้ราคาน า้มนัดบิโลกมีความผนัผวน สง่ผลให้
ราคาน า้มนัดบิไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

ราคาทองค าในตลาดโลก ( GOLD) ไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร เน่ืองจาก
ในชว่งท่ีท าการศกึษาราคาทองค าในตลาดโลกมีความผนัผวนอยา่งมาก จงึท าให้ราคาทองไมมี่ผลกระทบ
ตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรม

ทรัพยากร เน่ืองจากโดยทัว่ไปเม่ืออตัราแลกเปล่ียนในประเทศลดลง (คา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้) จะท าให้นกั

ลงทนุมีแนวโน้มท่ีจะซือ้หลกัทรัพย์ในประเทศสงูขึน้ นัน่คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ 

และราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม แตใ่นการศกึษานีไ้มพ่บ

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิอาจเป็นเพราะในชว่งเวลาท่ีศกึษามีความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมาก และมีการเข้าแทรกแซงเชิงนโยบายจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการใช้ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัท่ีมีการจดัการ  
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ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร เพราะในชว่ง

ท่ีศกึษาดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์มีความผนัผวนมากมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสงูถึง 336.0771 
จดุ ซึง่อาจเกิดจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงอยูใ่นภาวะฟืน้ตวั ยงัคงมีการขาด
ดลุการค้าและอตัราการวา่งงานสงู จงึท าให้ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์จงึไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่
อตุสาหกรรมทรัพยากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูแบบรายวนั ท าให้ตวัแปรอิสระท่ีจะน ามาใช้ใน
การศกึษาจงึมีจ านวนจ ากดั ประกอบกบัชว่งเวลาการศกึษาครัง้นีอ้ยูใ่นชว่งท่ีมีปัญหาการเมืองในประเทศ
ไทย อาจท าให้อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีศกึษาท่ีมีตอ่ตวัแปรตามไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ  ดงันัน้ส าหรับ
การศกึษาครัง้ตอ่ไป หากมีการใช้ข้อมลูรายเดือน รายปีหรือแยกระยะเวลาในการศกึษาเป็นชว่งๆ จะท าให้
เห็นและเปรียบเทียบถึงผลการศกึษาท่ีอาจเหมือนหรือแตกตา่งจากการใช้ข้อมลูรายวนัของการศกึษาครัง้นี ้
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