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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ศึ กษาปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลตK อดั ช นี ร าคาหลั กทรั พยของกลุK ม
อุตสาหกรรมทรั พยากร ปHจจัย ทางเศรษฐกิจที่ นํามาศึ กษา ไดOแกK อั ตราแลกเปลี่ยนคKาเงิน บาทตKอดอลลาร
สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามันดิบโลก และอัตราเงินเฟRอ การรวบรวมขOอมูลใชOขOอมูลทุติยภูมิ โดย
เก็บขOอมูลรายเดือน ตั้งแตKเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 การทดสอบความสัมพันธ
ใชO การวิ เ คราะหสหสั มพั น ธและการวิ เ คราะหถดถอยเชิ งพหุ ผลการศึ กษาพบวK า ปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยฯ คือ ปHจจัยดOานราคาน้ํามันดิบโลก สKวนปHจจัยดOาน
อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐอเมริกา และอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขOาม
กับดัชนีราคาหลักทรัพยฯ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 การศึกษานี้ไมKพบวKาอัตราเงินเฟRอมีความสัมพันธ
กับดัชนีราคาหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ คKาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) มีคKารOอยละ 74.90 หมายความวKาความผัน
แปรของคKาตัวแปร คือ อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ํามันดิบโลก
สามารถนํามาอธิบายดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรไดOในระดับคKอนขOางดี
คําสําคัญ: ปHจจัยทางเศรษฐกิจ ดัชนีตลาดหลักทรัพย กลุKมอุตสาหกรรมทรัพยกร
Abstract
This research aims to test relationship between economic factors which affected to
stock price index of the resource industry in The Stock Exchange of Thailand during January
2013 – February 2017. Exchanged rate between Thai bath and US dollar, interest rate, world
crude oil prices, and inflation rate are examined. Monthly data of all variables are test in this
research. The correlation analysis and Multiple Regression are employed as the analyst
method. Results indicate that world crude oil prices and the stock index have positive
relationship while the exchange rate and interest rate have negative relationship with the
stock index at 0.01 significant level. There is no relationship on inflation and stock index. The
R2 indicate that the exchange rate, interest rate, and world crude oil price factors are able to
explain the stock price index of the resource industry at the 74.90 percent level which
indicates the quite high level of explanation.
Keywords: economic factors, stock index, resource industry
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บทนํา
การวิเคราะหหลักทรัพยลงทุนสามารถแยกเปjนการวิเคราะหปHจจัยพื้นฐานและปHจจัยทางเทคนิค การ
วิเคราะหปHจจัยพื้นฐานมุKงวิเคราะหปHจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม และบริษัท เพื่อหาราคาหรือมูล
คK า ที่ แ ทO จ ริ ง ของหลั กทรั พยนั้ น ๆ การวิ เ คราะหเศรษฐกิ จ ทํ าใหO ท ราบถึ งภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ งในปH จ จุ บั น และ
แนวโนOมของเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อนักลงทุนสามารถนําขOอมูลดังกลKาวมาเปjนขOอมูลพื้นฐานกKอนการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย (จิรัตน สังขแกOว, 2545)
นักวิจัยหลายคนไดOศึกษาถึงความสัมพันธของราคาหลักทรัพยกับสภาพเศรษฐกิจ เชKน Moore and
Cullity (1988) และ Siegel and Paul (1990) เปjนตOน พวกเขาไดOคOนพบอยKางชัดเจนวKาราคาหลักทรัพยมี
ความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจ Reilly and Brown (2012) กลKาววKามีการศึกษาวิจัยหลายฉบับ เชKนการวิจัย
ของ Jensen, Johnson, and Mercer (1996, 1997, 1998, 2000, อOางถึงใน Reilly and Brown, 2012)
ไดOศึกษาถึงความสัมพันธของปHจจัยทางเศรษฐกิจบางตัวกับผลตอบแทนของหลักทรัพยในสหรัฐอเมริกา พบวKา
การเปลี่ยนแปลงอัตราสKวนลด (discount rate) ของธนาคารกลาง เปjนตัวที่ชี้ใหOเห็นถึงนโยบายการเงิน
(monetary policy) ของรัฐบาล กลKาวคือ การลดลงของอัตราสKวนลดเปรียบเสมือนการใชOนโยบายการเงิน
อยKางงKาย (an easy monetary policy) สKวนการเพิ่มขึ้นของอัตราสKวนลดเปรียบเสมือนการใชOนโยบาย
การเงินอยKางจํากัด (a restrictive monetary policy) ซึ่งสKงผลกระทบตKอราคาของหลักทรัพย
การวิจัยในประเทศไทยในอดีต พบวKามีปHจจัยทางเศรษฐกิจหลายปHจจัยที่สKงผลกระทบตKอดัชนีตลาด
หลั ก ทรั พ ยแหK ง ประเทศไทย เชK น อั ต ราดอกเบี้ ย อั ต ราแลกเปลี่ ย นระหวK า งคK า เงิ น บาทและเงิ น ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามัน และอัตราเงินเฟRอ เปjนตOน ทวKา แมOวKาบางงานวิจัยจะพบวKาปHจจัยทางเศรษฐกิจ
สKงผลกระทบตKอราคาหลักทรัพย หรือ ดัชนตลาดหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน ตัวอยKางเชKน งานของปรียานุช
เหมือนขาว (2556), พรธนา รัตนชัย (2556) พบวKาปHจจัย ทางเศรษฐกิจดO านอัตราดอกบี้ย มีผลในทิศทาง
เดียวกันกับ ดัชนีร าคาหลักทรั พย ทวKา งานวิจั ยของ นัส ตพล สวKางเถื่อน (2558) พบผลของความสั มพัน ธ
ดังกลKาว ในทิศทางตรงกันขOาม
เมื่อพิจารณาถึง อัตราแลกเปลี่ยนระหวKางคKาเงินบาทและเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา อุรุษา รัตนอมร
ธัญ (2552) และ นัสตพล สวKางเถื่อน (2558) พบวKามีผลกระทบตKอดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุKมพลังงานใน
ทิศทางเดียวกัน ขณะที่ ธันวา ขําสีทอง (2558) พบความสัมพันธของอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางตรงกันขOาม
แตKปรียานุช เหมือนขาว (2556) ไมKพบความสัมพันธระหวKางอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีราคาหลักทรัพย
สKวนปHจจัยดOานราคาน้ํามันดิบโลก สุภาพร ศรีสุกใส (2556) อัญรัตน เศวตประสาธน (2555) พบวKา
ดัชนีราคาน้ํามันดิบโลกมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย และ นัสตพล สวKางเถื่อน
(2558) พบวKา ราคาน้ํามันดิบโลกมีความสัมพันธกับดัชนีตลาดหลักทรัพย ในกลุKมพลังงานและสาธารณูปโภค
ในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ พัดชา เพิ่มพงศพันธ (2553) กลับพบวKา ราคาน้ํามันดิบโลกมีความสัมพันธกับดัชนี
ราคากลุKมอุตรสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคทิศทางตรงกันในทิศทางตรงกันขOาม
สําหรับปHจจัยดOานอัตราเงินเฟRอ ในทางทฤษฎีแลOวนั้น จิรัตน สังขแกOว (2545) กลKาววKาอัตราเงินเฟRอ
เปjนตัวเลขที่สําคัญที่ควรนํามาพิจารณากKอนการลงทุนในหลักทรัพย แตKผลการวิจัยของพัดชา เพิ่มพงศพันธ
(2553) และ ธันวา ขําสีทอง (2558) พบวKา อัตราเงินเฟRอไมKมีผลกระทบตKอราคาหลักทรัพย
หลักทรัพยแตKละกลุKมอุตสาหกรรมอาจไดOรับผลกระทบจากปHจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกตKางกันออกไป
โดยขนาดของการเปลี่ย นแปลงของราคาหลั กทรัพยนั้น แตกตKา งกัน ไปตามลักษณะของกลุKมอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาขOอมูลจากมูลคKาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ขKาวหุOน 2561: ระบบออนไลน) จะพบวKาหลักทรัพย
ในกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร มีมูลคKาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง และหลักทรัพยในกลุKมทรัพยากรยังสําคัญ
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ตKอการพัฒนาประเทศ เพราะกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) นั้น ประกอบดOวย บริษัทจดทะเบียนที่
เกี่ยวขOองกับหมวดพลังงาน (Energy)
Energy) ที่มีหนOาที่ ผลิต สํา รวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจําหนKายพลังงาน
ธรรมชาติในรูปตKางๆ สKวนหมวดสาธารณูปโภคนั้นหมายถึงผูOใหO
ใหOบริการสาธารณูปโภค เชKน ไฟฟRา ประปา และ
แกuส เปjนตOน และหมวดเหมืองแรK หมายถึงผูOประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผูOสํารวจแรK ทําเหมืองแรK ถลุงแรK ตัวแทน
จําหนKายแรK (ตลาดหลั
ตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทย 2562: ออนไลน) จากขOอมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 กลุKม
อุตสาหกรรมทรัพยากรมีมูลคKาตลาดสูงถึง 12,957,8015.57 พันลOานบาท ซึ่งนับวKาเปjนกลุKมอุตสาหกรรมที่มี
มูลคKาสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุKมอุตาหกรรมอื่นๆ กลKาวคือมีสัดสKวนของมูลคKาตลาดสูงถึงรOอยละ 27.53 ของมูลคKา
ตลาดรวมจากทุกกลุKมอุตสาหกรรม (8 กลุKมอุตหสากรรมหลัก) ดังแสดงในแผนภาพตKอไปนี้

ชือแผนภูมิ
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7% 8%0%
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ภาพที่ 1 แสดงสัดสKวนของมูลคKาตลาดของกลุKมอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุKมในตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทย
ที่มา:า เซ็ทเทรด ดอท คอม (2562: ออนไลน)
จากงานวิ
งานวิจัยกKอนหนOา มีขOอสรุปของผลการวิจัยถึงปHจจัยทางเศรษฐกิจตKางๆ มีผลตKอราคาหลักทรัพย
รวมถึ งดั ช นี ร าคาหลั กทรั พยที่ แตกตK
แตกตK า งกั น ออกไป ยั งไมK มีขOอสรุ ป ที่ ชั ด เจน ผูO วิ จั ย จึ งสนใจศึ
สนใจ กษาปH จ จั ย ทาง
เศรษฐกิ จ ที่ สK ง ผลตK อ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย โดยเลื อ กศึ ก ษาในกลุK ม อุ ต สาหกรรมทรั พ ยากร เพราะกลุK ม
อุตสาหกรรมนี้ นอกจากจะเปjนกลุKมอุตสาหกรรมที่มีสัดสKวนมูลคKาตลาดรวมกวKากลุKมอุตสาหกรรมอื่นๆแลOว ยัง
พบวKาบริษัทจดทะเบียนในกลุKมอุตสาหกรรมนี้มีผลการดําเนินงานอยูKในระดับที่ดีและมี
และมีแนวโนOมการเติบโตสูง
อันเนื่องมากจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว ดังนั้น เมื่อไดOผลการวิจัยแลOว นักลงทุน ผูOจัดการกองทุน สามารถ
นําผลการวิจัยไปใชOประโยชนประกอบการ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกลุKมอุตสาหกรรมดังกลKาวตKตKอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปHจจัยทางเศรษฐกิจ อันประกอบดOวย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามันดิบโลก อัตราดอกเบี้ย
และอั ตราเงินเฟRอ ที่มีผ ลตKอดั ชนีร าคาหลักทรัพยของกลุKมอุ ตสาหกรรมทรั พยากรในตลาดหลั
ยากรในตลาดหลักทรัพยแหK ง
ประเทศไทย
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1. ขอบเขตดานประชากร: ประชากรที่ใชOไดOแกK ดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
ในตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทย ซึ่งคํานวณมาจากมูลคKาตลาดรวมของหุOนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียน
ทั้งสิ้นจํานวน 46 บริษัท และปHจจัยทางเศรษฐกิจ 4 ดOาน ดังจะกลKาวถึงในขOอ 2 ตKอไป
2. ขอบเขตตัวแปร: ตัวแปรอิสระไดOแกK ปHจจัยทางเศรษฐกิจ 4 ดOาน ประกอบดOวย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทและเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันดิบโลก อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟRอ สKวนตัวแปรตาม
ไดOแกK ดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
เหตุ ผ ลของการเลื อ กตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 4 ดO า น เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะหในงานวิ จั ย นี้ เนื่ อ งจากกลK ม
อุตสาหกรรมทรัพยกรเกี่ยวขOองกับการซื้อขายวัตถุดิบ อันไดOแกK น้ํามันดิบ โดยใชOเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา
สKวนอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟRอ เปjนปHจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวขOองกับการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โดย
ทางทฤษฎีแลOว ปHจจัยทั้ง 4 ดOานนี้ เปjนปHจจัยสําคัญตKอการวิเคราะหปHจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)
ดOานการวิเคราะหเศรษฐกิจ (ซึ่งจะตKอดOวยการวิเคราะหอุสาหกรรม และการวิเคราะหบริษัท) ซึ่งในที่สุดจะ
สามารถนํามาหามูลคKาที่แทOจริง (Intrinsic value) ของหลักทรัพยไดO ทั้งนี้ มูลคKาที่แทOจริงของหลักทรัพย
เกี่ยวขOองกับราคาปwดของหลักทรัพยของแตKละบริษัทในกลุKมอุตสาหกรรมและเปjนคKาที่นํามาคํานวณหาดัชนี
ราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร ดังนั้น ดัชนีราคาหลักทรัพยจึงเปjนตัวแปรตามในงานวิจัยนี้
3. ขอบเขตเวลา: ศึกษาขOอมูลในระหวKางเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 50 เดือน
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย: งานวิจัยนี้เปjนวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาความสัมพันธระหวKางปHจจัยเศรษฐกิจตKางๆ
กับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยจะใชOขOอมูลรายเดือนตั้งแตKเดือน มกราคม พ.ศ. 2556
จนถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 จํานวน 50 เดือน เนื่องจากใชOประชากรทั้งหมด จึงไมKตOองคํานวณหาขนาด
ของกลุKมตัวอยKาง ใชOขOอมูลทุติยภูมิทั้งหมด ดังจะกลKาวถึงแหลKงที่มาของขOอมูลในหมวดการเก็บรวบรวมขOอมูล
2. ขั้นตอนการวิจัย: ประชากรของการวิจัยไดOกลKาวถึงแลOวในสKวนของขอบเขตงานวิจัย จึงจะไมKนํามา
กลKาวซ้ําในที่นี้ การรวบรวมขOอมูลและการวิเคราะหขOอมูลจะไดOกลKาวถึงในขOอ 3 และขOอ 4 ตKอไปตามลําดับ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล: ใชOวิธีการจัดเก็บขOอมูลแบบทุติยภูมิ โดยเก็บขOอมูลเปjนรายเดือน โดยมี
แหลKงขOอมูลที่สําคัญ 4 แหลKง ไดOแกK (1) ขOอมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน นํามาจากธนาคารแหKง
ประเทศไทย จากเว็บไซด www.bot.or.th (2) ขOอมูลดัชนีราคาน้ํามัน นํามาจากขOอมูลทางเศรษฐกิจของ
FRED จากเว็บไซด www.fred.stlouisfed.org (3) ขOอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
นํามาจากตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทย จากเว็บไซด www.setsmart.com และ (4) ขOอมูล อัตราเงินเฟRอ
นํามาจากกระทรวงพาณิชย จากเว็บไซด www.indexpr.moc.go.th
4. การวิเคราะห%ขอมูล: สถิติที่ใชOวิเคราะหวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) ไดOแกK
วิธีการทดสอบคKาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวKางตัวแปรเบื้องตOน จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ดOวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysts) เพื่อหาความสัมพันธระหวKางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชOวิธีวิธีเพิ่มหรือลดตัว
แปรเปjนขั้นๆ (Stepwise) เพื่อเลือกตัวแปรอิสระเขOาสมการความถดถอย สําหรับการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สามารถแสดงสมการการถดถอยพหุคูณดังนี้
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Y = α1+ β1 (FX) + β2 (IR) + β3 (MLR) + β4 (NYMEX) + e
โดย Y
= ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
α1 = คKาสัมประสิทธิ์ของคKาคงที่
βi
= คKาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดย i มีคKาตั้งแตK 1- 4
e
= คKาความคลาดเคลื่อน
FX = อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ
IR
= อัตราเงินเฟRอ
MLR = อัตราดอกเบี้ย
NYMEX = ราคาน้ํามันดิบโลก
ทั้งนี้ สมมติฐานทางสถิติหลักของงานวิจัยนี้ สามารถแสดงไดO ดังนี้
H0: ปHจจัยทางเศรษฐกิจไมKมีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
HA: ปHจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
ผลการวิจัย: ผลการวิจัยแบKงเปjน 3 สKวนดังตKอไปนี้
1) ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) : ผลการวิเคราะหสรุปผลไดO ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธของตัวแปรดัชนีกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรกับปHจจัยทางเศรษฐกิจ (n=50)
ตัวแปร
ดัชนีอุตสาหกรรมทรัพยากร
(RESOURCE)

Pearson
Correlation

ระดับนัยสําคัญ

Sig.
(2-tailed)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ทรัพยากร
(RESOURCE)
1

อัตรา
แลกเปลีย่ น
(FX)
-0.705

อัตรา
เงินเฟgอ
(IR)
0.651

อัตรา
ดอกเบี้ย
(MLR)
0.415

ราคาน้ํามันดิบ
โลก
(NYMEX)
0.612

-

0.000**

0.000**

0.003**

0.000**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 1 พบวKา ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURCE) มีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขOามกับอัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ (FX) โดยมีคKาสหสัมพันธ เทKากับ
- 0.705 ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราเงินเฟRอ (IR) อัตราดอกเบี้ย (MLR) ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) โดยมีคKาสหสัมพันธ เทKากับ
0.651, 0.415, 0.612 ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ตามลําดับ
2) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysts)
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เปjนการวิเคราะหตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระทั้งหมดโดยวิธีเพิ่ม
หรือลดตัวแปรเปjนขั้นๆ หรือเรียกวKา วิธี Stepwise ดังแสดงผลในตารางที่ 2 ตKอไปนี้
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ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรและ
ปHจจัยทางเศรษฐกิจจากการคํานวณดOวยวิธีเพิ่มหรือลดตัวแปรเปjนขั้นๆ (Stepwise)
ตัวพยากรณ
ขั้นที่
(Model)
1
อัตราแลกเปลี่ยน (FX)
2
อัตราแลกเปลี่ยน (FX)
อัตราดอกเบี้ย (MLR)
3
อัตราแลกเปลี่ยน (FX)
อัตราดอกเบี้ย (MLR)
ราคาน้ํามันดิบโลก
(NYMEX)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คา
คา
คา
คาอัตราสวนเอฟ
สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ อัตราสวน ของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ การพยากรณ เอฟ (F)
การตัดสินใจ
พหุคูณ (R) (R Square)
(F Change)
0.705
0.497
47.489
47.489
0.837
0.700
54.862
31.782
0.866

0.749

45.835

9.031

Sig. F
Change
0.000**
0.000**
0.004**

จากตารางที่ 2 การพยากรณของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
ขั้นที่ 1 เมื่อใชOตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ เปjนตัวพยากรณ มีคKาอัตราสKวน
เอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (F Change) เทKากับ 47.489 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวKา
ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐ ในขั้นที่ 1 นี้มีประสิทธิภาพในการพยากรณราคาปwดของ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรไดO
ขั้นที่ 2 เมื่อใชOตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ รKวมกับตัวแปรอัตราดอกเบี้ย
เปjนตัวพยากรณ ไดOตัวแปรที่เขOามาใหมKในขั้นที่ 2 มีอัตราสKวนเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (F Change)
เทKากับ 31.782 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวKาตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่เขOามาใหมKในขั้นที่ 2 มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณราคาปwดของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรไดO
ขั้นที่ 3 เมื่อใชOตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ รKวมกับตัวแปรอัตราดอกเบี้ย
และราคาน้ํามันดิบโลกเปjนตัวพยากรณ ไดOตัวแปรที่เขOามาใหมKในขั้นที่ 3 มีอัตราสKวนเอฟของสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (F Change) เทKากับ 31.782 และ 9.031 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวKา ตัวแปรราคา
น้ํามันดิบโลกที่เขOามาใหมKในขั้นที่ 3 มีประสิทธิภาพในการพยากรณราคาปwดของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKม
อุตสาหกรรมทรัพยากรไดO
เมื่อรวมกับตัวแปรในขั้นที่ 1 และ 2 คือ อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ และตัวแปร
อัตราดอกเบี้ยแลOวปรากฏวKาไดOคKาอัตราสKวนเอฟ (F) มีคKาเทKากับ 45.835 อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงสรุปไดOวKาตัวแปรทั้ง 3 ตัว คือ อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย และ
ราคาน้ํามันดิบโลก รKวมกันพยากรณราคาปwดของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรไดO แตKตัว
แปรอิสระอีก 1 ตัว คือ อัตราเงินเฟRอที่ไมKไดOอยูKในสมการ มีคKาอัตราสKวนเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (F
Change) อยKางไมKมีนัยสําคัญ จึงหยุดการตรวจสอบ กลKาวไดOวKาตัวแปรในแตKขั้นสามารถพยากรณราคาปwดของ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุK มอุตสาหกรรมทรัพยากรไดO โดยคKา ความแปรปรวนของดั ชนีราคาหลักทรัพยกลุK ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรสามารถทํานายไดOจากตัวแปรตKางๆ ในแตKละขั้นไดOรOอยละ 49.70 70.00 และ 74.90
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ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะหคKาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ใชOเปjนตัวพยากรณที่มีประสิทธิภาพทั้ง 3 ตัว
แปรนี้สKงผลตKอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร
คาสัมประสิทธิ์
ตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ
ตัวแปร
(B)
(Constant)
982.746
อัตราแลกเปลี่ยน (FX)
-11.378
อัตราดอกเบีย้ (MLR)
-68.281
ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX)
0.261
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คาสัมประสิทธิ์ตัว
พยากรณในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta)
-1.371
-1.143
0.419

คาอัตรา
สวนที
(t)
9.469
-8.024
-6.762
3.005

Sig.
0.000**
0.000**
0.000**
0.004**

จากตารางที่ 3 ไดO ตั ว แปรที่ ดี และเหมาะสมในสมการใชO รK ว มกั น พยากรณราคาปw ด ของดั ช นี ร าคา
หลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร สามารถนําไปเขียนเปjนสมการพยากรณในเขียนสมการเชิงถดถอย
พหุคูณ ไดOดังนี้
Y = 982.746 - 11.378 (FX) - 68.281 (MLR) + 0.261 (NYMEX)
คKาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปของคะแนนดิบ (B) และในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของ
ตัวแปรทั้ง 3 ตัว ที่สKงผลตKอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สKวนคKาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) (จากตารางที่ 2) ระหวKางตัวแปรทั้ง 3 ตัว รKวมกันพยากรณราคาปwด
ของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรซึ่งมีคKา R เทKากับ 0.866 และพบวKามีนัยสําคัญกับตัวแปร
ทั้ง 3 ตัวจริง และพบวKาคKาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) จากตารางที่ 2 มีคKา รOอยละ 74.90 ซึ่งคKา R2 คือตัว
สถิติที่ใชOวัดวKาตัวแบบคณิตศาสตรที่ไดOนี้มีความสัมพันธกับขOอมูลมากนOอยเพียงใด หรือเรียกวKา คKาสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ คKาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจเชิงซOอน
(Coefficient of Multiple Determination) ซึ่งจะแสดงคKาความผันแปรของตัวแปรตอบสนองที่สามารถ
อธิบายไดOมีอยูKในตัวแบบเชิงเสOนวKามีคKากี่เปอรเซ็นต คKา R2 ในงานวิจัยนี้มีคKารOอยละ 74.90 หมายความวKา
อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ํามันดิบโลก สามารถอธิบายถึงดัชนี
ราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรไดOเปjนอยKางดี คือมีคKาสูงถึงรOอยละ 74.90 จากรOอยละ 100
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
จากตารางที่ 3 แสดงวK า อั ต ราเงิ น เฟR อ (IR) เปj น ตั ว แปรที่ ไมK อ ยูK ในสมการความถดถอย เนื่ อ งจาก
คK า Beta ของตั ว แปรมี คKา ต่ํ า เมื่ อเที ย บกั บ คK า Beta ของตั ว แปรที่ อยูK ในสมการถดถอย อั น ไดO แกK อั ต รา
แลกเปลี่ยนคKาเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันดิบโลกพบวKา ผลของสถิติ
ทดสอบ T-test ของตัวแปรอัตราเงินเฟRอ เทKากับ 0.286 โดยมีคKา Sig เทKากับ 0.776 ซึ่งมากกวKาระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับ H0 (เงินเฟRอ) และปฏิเสธ HA (เงินเฟRอ) หมายความวKา อัตราเงินเฟRอไมKมีความสัมพันธ
กับดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทย สKวนตัวแปร
อัตราแลกเปลี่ยนฯ อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ํามันดิบโลกความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKม
อุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ งปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลตK อ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พยของกลุK ม อุ ต สาหกรรม
ทรั พ ยากร พบวK า อั ต ราแลกเปลี่ ย นระหวK า งเงิ น บาทตK อ ดอลลารสหรั ฐ ซึ่ ง เปj น ปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
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ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขOามกับดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร ซึ่งสอดคลOองกับ
ธันวา ขําสีทอง (2558) ที่พบวKา อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทตKอดอลลารสหรัฐ มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขOามอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ งปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลตK อ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พยของกลุK ม อุ ต สาหกรรม
ทรัพยากร พบวKา อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปjนปHจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร ซึ่งสอดคลOองกับ ปรียานุช เหมือนขาว (2556) พบวKา อัตรา
ดอกเบี้ยสามารถสKงผลตKอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหKงประเทศไทยอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ งปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลตK อ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พยของกลุK ม อุ ต สาหกรรม
ทรัพยากร พบวKา ราคาน้ํามันดิบ ซึ่งเปjนปHจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร ซึ่งสอดคลOองกับ อัญรัตน เศวตประสาธน (2555) พบวKา ดัชนีราคา
น้ํ า มั น ดิ บในตลาดโลกมี ค วามสั มพั น ธในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ยกลุK ม พลั ง งาน ในตลาด
หลักทรัพยแหKงประเทศไทยอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับปHจจัยดOานอัตราเงินเฟRอในการวิจัยครั้งนี้ไมKพบความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุKม
อุตสาหกรรมทรัพยากร ยืนยันผลการวิจัยของพัดชา เพิ่มพงศพันธ (2553) และ ธันวา ขําสีทอง (2558) ที่
พบวKา อัตราเงินเฟRอไมKมีผลกระทบตKอราคาหลักทรัพย
ขtอเสนอแนะ
ขtอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชtงาน
1. นักลงทุนที่สนใจลงทุนสามารถดูไดOจากปHจจัยทาง เศรษฐกิจ คือ อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ํามันดิบ
ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาปwดของดัชนีราคาหลักทรัพย และ อัตราแลกเปลี่ยนคKาเงินบาท
ตKอดอลลารสหรัฐฯ ที่มีความสัมพันธกับราคาปwดในทิศทางตรงกันขOามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKม
อุตสาหกรรมทรัพยากร
2. จากผลการศึกษาพบวKา อัตราเงินเฟRอ ซึ่งเปjนปHจจัยทางเศรษฐกิจที่ไมKมีความสัมพันธกันกับดัชนี
ราคาหลักทรัพยของกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากร ดังนั้นนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกลุKมอุตสาหกรรมทรัพยากรจึง
ไมKจําเปjนตOองพิจารณาอัตราเงินเฟRอ เนื่องจากไมKสามารถนําพยากรณราคาปwดของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุKม
อุตสาหกรรมทรัพยากรไดOจริง
ขtอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป
การศึ กษาปH จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ตK า งๆ จะสK ง ผลกระทบตK อดั ช นี ร าคาหลั กทรั พ ยกลุK ม อุ ต สาหกรรม
ทรัพยากร พบวKายังมีขOอจํากัดบางประการ ดังนั้นสําหรับผูOที่จะศึกษาวิจัยครั้งตKอไปควรเพิ่มปHจจัยที่เลือกนํามา
ศึกษาใหOมีความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น ทั้ งปH จจั ย ในระดั บ เศรษฐศาสตรมหาภาค เชK น ผลิ ต ภั ณฑมวลรวม
ภายในประเทศ รายไดOประชากรตKอหัว และปริมาณการออมของภาคเอกชน เปjนตOน และในระดับจุลภาค เชKน
ผลประกอบการรวม กํ า ไรกK อนการดํ า เนิ น งาน หรื อ ภาระหนี้ สิ น เปj น ตO น โดยพิ จ ารณาจากรายกลุK ม
อุตสาหกรรม รายหมวดธุรกิจ หรือรายบริษัท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหการลงทุน และการติดสิน
ใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่เหมาะสม
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