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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
(RESOURC) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ราคาน า้มนัดิบ (NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก 
(GOLD) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)  โดยใช้ข้อมลูจากแหลง่ทตุิยภูมิ (Secondary 
Data) ซึ่งเป็นข้อมลูเชิงปริมาณแบบรายวนั ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 รวมระยะเวลา 115 วัน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions)  
ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสดุ (Ordinary Least Squares : OLS) 
 ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่าท่ีระดับนัยส าคญัร้อยละ 95 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายราคาดชันีกลุ่ม
อตุสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทุน และตลาดเงิน
ไทย ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และเป็นกลไกหรือตวักลางในการระดมเงินออมหรือ
เงินทุนส่วนเกิน (Pooling of Resources) จากภาคครัวเรือนและจัดสรรเงินทุนสู่ภาคการผลิตท่ีต้องการ
เงินทนุ (Transfer and Allocation of Resources) ท าให้การออมและการลงทนุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผู้ มีเงินออมมีแรงจงูใจในการออมตลอดจนมีทางเลือกในการออมและลงทนุเพิ่มขึน้ เม่ือเงินออมเข้าสู่ระบบ
การเงินผ่านกลไกตลาดทุนมากขึน้ท าให้เกิดช่องทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุน
เพิ่มขึน้ด้วย ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรหรือเงินออมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สนบัสนุนการพฒันาธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจโดยตรง ทัง้นี ้การลงทุนใหม่ๆ หรือการขยายกิจการต่างๆ จะมีผลโดยตรงตอ่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ในด้านการผลิต การจ้างงาน ระดบัราคาสินค้าในตลาด และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะ
สง่ผลดีตอ่การขยายตวัหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

การท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนโดย
การออกหลกัทรัพย์และเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป ถือเป็นโอกาสอนัดีส าหรับผู้ลงทนุหรือผู้
ท่ีมีเงินออมท่ีจะได้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของกิจการตา่งๆ ท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยสามารถพิจารณา
และเลือกลงทนุในธุรกิจประเภทตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพและสอดคล้องกบัความต้องการหรือความสนใจของตน 
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยขยายฐานกลุ่มผู้ เป็นเจ้าของกิจการส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนท่ีท าการระดมทนุแล้วยงัเป็นการกระจายการถือครองและผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจไปสู่ 
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นกัลงทนุท่ีเป็นผู้ ถือครองหลกัทรัพย์ท่ีมีการกระจายตวัอยูใ่นหลายๆ ส่วนของภาคเศรษฐกิจ ซึง่เป็นการช่วย
กระจายรายได้และชว่ยท าให้เกิดอ านาจซือ้ 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลกัทรัพย์อยู่ 8 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
(AGRO) สินค้าอุปโภคบริโภค  (CONSUMP) ธุรกิจการเงิน  (FINCIAL) สินค้าอุตสาหกรรม  (INDUS) 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ทรัพยากร (RESOURC) บริการ (SERVICE) และเทคโนโลยี 
(TECH) 

หลักทรัพย์แต่ละกลุ่มจะมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
อุตสาหกรรมนัน้ๆ อีกทัง้การลงทุนของนักลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันด้วยขึน้อยู่กับ
หลายๆ ปัจจยั เช่น กลยุทธ์ในการลงทุน วตัถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน ต้นทุนในการ
ลงทุน ข้อมูลส าหรับประกอบการลงทุน  เป็นต้น หลักทรัพย์ในกลุ่มทรัพยากรยังเป็นหลักทรัพย์ท่ีเป็น
ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศในแทบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมการเกษตร และยงัมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัท่ีน่าสนใจ
และมีแนวโน้มในการเติบโตสูง สืบเน่ืองมาจากธุรกิจทรัพยากรมีการขยายตัวเป็นอย่างมากตามความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรทัง้ในภาคการผลิตและการบริโภค แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีมีความผนัผวน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์กลุ่มทรัพยากรอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งการศกึษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากรในครัง้
นี ้เพ่ือต้องการทราบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศกึษามีผลตอ่ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากร  ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาแนวโน้มราคาดัชนีกลุ่ม
อตุสาหกรรมทรัพยากร และน าไปใช้วางแผนและตดัสินใจในการลงทนุในหลกัทรัพย์กลุม่ทรัพยากรได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน า้มนัดบิ (NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) 
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดชันี
ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ท่ีส่งผลตอ่ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากร 
(RESOURC) 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดสมมตฐิานไว้วา่ตวัแปรอิสระท่ีประกอบไปด้วย ราคาน า้มนัดิบ (NYMEX) 
ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีอตุสาหกรรม 
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ดาวโจนส์ (DJIA) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) อย่างน้อย 1 ตวัมีผล
ตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูล
ทตุิยภูมิ (Secondary data) เป็นรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถนุายน 2557 รวมระยะเวลา 
115 วนั ซึ่งตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับราคาดชันีอุตสาหกรรมทรัพยากร ได้แก่ ราคา
น า้มันดิบ (NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ (EXR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET INDEX) โดยสง่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) 
 
กรอบแนวคิด 
 

            ตวัแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาน า้มนัดิบ (NYMEX)  
 
 
 
 

 

ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

(RESOURC) 

ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลาร์
สหรัฐฯ (EXR) 

ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET INDEX) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมทรัพยากร 
 
ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภาวะอุตสาหกรรมทรัพยากร 
ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัคงปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในไตรมาส 2 จนดชันีขึน้มาอยูใ่นระดบัท่ี
สูงกว่าก่อนท่ีจะมีสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2556 การเข้าควบคุมสถานการณ์โดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา และมีการประกาศนโยบายฝืน้ฟูเศรษฐกิจ
ตา่งๆก่อนจะน าไปสู่กระบวนการเลือกตัง้ครัง้ใหม่ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผู้ลงทุนและส่งผลให่มี
แรงซือ้กลับเข้ามาในช่วงปลายไตรมาส 2 น าโดยกลุ่มผู้ ลงทุนสถาบันภายในประเทศ และบัญชีบริษัท
หลกัทรัพย์ 
 ในช่วงคร่ึงปีแรก ดชันีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับเพิ่มขึน้ 14.40% จากสิน้ปี 2556 และ
เพิ่มขึน้ 4.95% เม่ือเทียบกับสิน้เดือนพฤษภาคม 2557 ขณะเดียวกัน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทุกกลุ่ม
อตุสาหกรรมปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2556 โดยกลุม่ธุรกิจการเงินปรับตวัเพิ่มขึน้สงูท่ีสดุ 
ภาวะอุตสาหกรรมทรัพยากร 
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 

อตุสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยโรงงานส าหรับผลิต ส่ง และพลงังานทุก
ชนิด ซึ่งรวมถึงโรงจ่ายน า้ ขุดเจาะ กลั่น และขนส่งปิโตรเลียม/ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและโรงงานเคมี 
ตลอดจนโรงงานไฟฟ้า 
สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2557 

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

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) 
พบว่า ในเดือนแรกของปี 2557 ประเทศไทยมีการใช้พลงังานทดแทน 719 พนัตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบเพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนสดัสว่นการใช้ พลงังานตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง
อยา่งตอ่เน่ือง 
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อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (MINE) 
การคาดการณ์สถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของอาเซียนภายหลังเป็น AEC 

ในระยะสัน้คาดว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของอาเซียนภายหลังจากการรวมตัวเป็น 
AEC ในปี 2558 ไม่นา่จะมีอะไรเปล่ียนแปลงมากนกั โดยถึงแม้จะมีข้อตกลงท่ีจะเปิดเสรีทัง้ด้านการค้าและ
การลงทุน แต่เช่ือว่าหลายประเทศจะยังคงมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและการลงทุนด้านแร่อยู่ 
เน่ืองจาก ส าหรับประเทศอาเซียนบางประเทศเหมืองแร่ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญมาก 
นอกจากนี ้มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุบางชนิดยงัไมมี่ความชดัเจนวา่ขดัตอ่ข้อตกลงการเปิด
เสรีการค้าหรือการลงทุน หรือไม่เน่ืองจากในข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนมีข้อยกเว้นหรือ
ชอ่งว่างให้สามารถด าเนินการได้ เช่น ข้อยกเว้นทัว่ไปในข้อตกลง ATIGA  อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเช่ือว่า
มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่จะมีแนวโน้มลดลง ซึง่อาจเป็นผลมาจากการฟ้องร้องให้มี
การลดหรือยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่ของอาเซียน ดงัเชน่ท่ีได้เกิดการฟ้องร้อง

เก่ียวกับการจ ากัดการส่งออกวตัถุดิบและสินค้าแร่หายากของประเทศจีน ในกรอบ WTO อย่างไรก็ตาม 
คาดว่าประเทศผู้ฟ้องร้องอาจเป็นประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกอาเซียน ซึ่งมีสิทธิฟ้องร้องให้ยกเลิกการใช้
มาตรการกีดกนัทางการค้าและการลงทนุด้านแร่ได้ตามกรอบการตกลงอ่ืนๆ ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนร่วม
เป็นสมาชิก เช่น WTO ทัง้นี ้คาดว่าประเทศกลุ่ม CLMV คงมีโอกาสถูกฟ้องร้องต ่า เน่ืองจากยงัถือว่าเป็น
ประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาค่อนข้างน้อย ส าหรับประเทศอาเซียนท่ีคาดว่ามีโอกาสถูกฟ้องร้องสูงสุด คือ 
อินโดนีเซีย เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาค่อนข้างสูงประกอบกับเป็นประเทศผู้ส่งออกแร่ราย
ใหญ่หลายชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ่านหิน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สาธิรัตน์  ช่ืนสมบตั ิ และวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร (2556) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ดชันีราคาหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง” โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณรายเดือนตัง้แต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 
เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิ ธีก าลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares : OLS) ผลการศกึษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
                                                                 
 ในปี 2552 สหรัฐอเมริกาได้ฟอ้งวา่จีนใช้มาตรการจ ากดัการสง่ออกสนิค้าแร่หลายชนิด ซึง่คณะกรรมการวินจิฉยัข้อ
พิพาท และองค์กรพจิารณาค าร้องอทุธรณ์ WTO ได้วินิจฉยัสอดคล้องกนัวา่ มาตรการก าหนดโควตาสง่ออกขดัตอ่กฎของ 
WTO ซึง่ จีนได้ยอมรับและจะด าเนินการตามค าตดัสนิภายในปี 2555 นอกจากนีล้า่สดุในเดือนมีนาคม 2555 สหภาพ
ยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ได้ฟอ้งร้องจีนให้ยกเลกิการจ ากดัการสง่ออกสนิค้าแร่หายาก ทงัสเตน และโมลบิดินมั อีก
ด้วย   
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(SET) มีความสมัพนัธ์กับดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างในทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ และกิตติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมูล
ทตุิยภมูิ (Secondary Data) แบบรายเดือน ตัง้แตร่ะหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 โดยน า
ข้อมลูมาค านวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือ
ท าการทดสอบสมมติฐานและเพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลการศกึษา
พบว่า ดชันีราคาหุ้ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลักทรัพยก์ลุ่ม
พลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

เพ็ญพกัตร์  คลงัศรี  และลิศรา  เตชะเสริมสุขกูล (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคา
หลักทรัพย์หมวดวัสดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจักร” โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือน ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2553 รวม 54 เดือน โดยการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares: OLS) ผลการศกึษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มี
ความสัมพันธ์กับดชันีราคาหลักทรัพย์หมวดวสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจักร ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญร้อยละ 94 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 6 เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ ส าหรับค่า Durbin-Watson ซึ่งเท่ากับ 
2.1158 พบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ท าให้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตามในสมการได้ 

วงศ์วริศ  อาริยวฒัน์ (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่มส่ือ
และสิ่งพิมพ์” โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอนุกรมเวลาชนิดทุติยภูมิ เป็นข้อมูลสถิติรายเดือน ตัง้แต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาทัง้หมด 60 เดือน โดยวิธีการ
สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 
Squares: OLS) ผลการศกึษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสมัพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพย์กลุม่ส่ือและสิ่งพิมพ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) ได้แก่ ราคาน า้มันดิบ 
(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 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) โดยใช้ข้อมูลจาก
แหล่งทตุิยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมลูเชิงปริมาแบบรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 115 วัน 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 า้มนัดิบ  
GOLD  หมายถึง ราคาทองค าในตลาดโลก  
EXR  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ 
DJIA  หมายถึง ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์  

 SET INDEX หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังของปัจจัยท่ี
ศกึษาในชว่งเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 รวมระยะเวลา 115 วนั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ราคาดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร อีกทัง้ศึกษาความสมัพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสมัพนัธ์ 
โดยน าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาท าการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั แล้วน าผลท่ีได้มา 

 



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

        
 

- 9 - 

 
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 
 การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากรในครัง้นี ้น าเสนอข้อมลูการศกึษา
และการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ โดยน าเสนอในรูปแบบของสมการ  ตาราง  และบรรยาย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรใช้สมการถดถอยเชิ งซ้อน 
(Multiple Linear  Regression) โดยจัดเก็บข้อมูลราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร  ตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างราคาดชันีอตุสาหกรรมทรัพยากร
กับปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ ราคาน า้มันดิบ (NYMEX) ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) อัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีราคาหุ้น
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ( SET INDEX)  ทั ้ง นี ้  ไ ด้ มี ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหา Multicollinearity โดยการพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทีละคู ่
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 

ถ้าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เปล่ียนแปลงไป 1 จดุ ราคาดชันี
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) จะเปล่ียนแปลงไป 0.993702 จุด ในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นไป
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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สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ SET INDEX ท่ีมีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรได้อย่างมีนยัส าคญั ด้วยระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยตวัแปรอิสระท่ีศึกษาสามารถอธิบายตวั
แปรตามได้ 99.9506% 
 
อภปิรายผล 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 

ดัชนีราคาหุ้ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีผลต่อราคาดัชนีอุตสาหกรรม
ทรัพยากรในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากเม่ือราคาดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรเพิ่มขึน้  เพราะหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายใน
กลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากร เป็นส่วนเพิ่มของหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือ
ภาพรวมราคาดชันีทุกหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ จึงท าให้ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากรเพิ่มขึน้เช่นกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของสาธิรัตน์ ช่ืนสมบตัิ และวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2556) อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ 
และกิตติพนัธ์ คงสวสัดิเ์กียรต ิ(2555) เพ็ญพกัตร์ คลงัศรี และลิศรา เตชะเสริมสขุกลู (2553)  และวงศ์วริศ  
อาริยวฒัน์ (2553) 
ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 

ราคาน า้มนัดิบ (NYMEX) ไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร จากเหตกุารณ์การสู้รบ
ทางตะวนัออกกลาง มีผลตอ่ปริมาณน า้มนัดบิของโลก จงึท าให้ราคาน า้มนัดบิโลกมีความผนัผวน ส่งผลให้
ราคาน า้มนัดบิไมมี่ผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

ราคาทองค าในตลาดโลก (GOLD) ไม่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เน่ืองจาก
ในช่วงท่ีท าการศึกษาราคาทองค าในตลาดโลกมีความผนัผวนอย่างมาก จึงท าให้ราคาทองไม่มีผลกระทบ
ตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ไม่มีผลตอ่ราคาดชันีกลุม่อตุสาหกรรม

ทรัพยากร เน่ืองจากโดยทัว่ไปเม่ืออัตราแลกเปล่ียนในประเทศลดลง (ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้) จะท าให้นัก

ลงทุนมีแนวโน้มท่ีจะซือ้หลักทรัพย์ในประเทศสูงขึน้ นั่นคือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

และราคาดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แต่ในการศึกษานีไ้ม่พบ

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะในช่วงเวลาท่ีศึกษามีความผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนอย่างมาก และมีการเข้าแทรกแซงเชิงนโยบายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการใช้ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัท่ีมีการจดัการ  
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ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลตอ่ราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากร เพราะในช่วง

ท่ีศกึษาดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์มีความผนัผวนมากมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูสงูถึง 336.0771 
จดุ ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงอยู่ในภาวะฟืน้ตวั ยงัคงมีการขาด
ดุลการค้าและอัตราการว่างงานสูง จึงท าให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จึงไม่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่ม
อตุสาหกรรมทรัพยากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลแบบรายวัน ท าให้ตวัแปรอิสระท่ีจะน ามาใช้ใน
การศกึษาจึงมีจ านวนจ ากดั ประกอบกบัช่วงเวลาการศึกษาครัง้นีอ้ยู่ในช่วงท่ีมีปัญหาการเมืองในประเทศ
ไทย อาจท าให้อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีศึกษาท่ีมีต่อตวัแปรตามไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  ดงันัน้ส าหรับ
การศกึษาครัง้ตอ่ไป หากมีการใช้ข้อมลูรายเดือน รายปีหรือแยกระยะเวลาในการศกึษาเป็นช่วงๆ จะท าให้
เห็นและเปรียบเทียบถึงผลการศกึษาท่ีอาจเหมือนหรือแตกตา่งจากการใช้ข้อมลูรายวนัของการศกึษาครัง้นี  ้
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