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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจ 

เหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF 

INDUSTRIALS GROUPS, STEEL SECTOR IN STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND) 

สมศักดิ์ วิมาลา1  กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2 

--------------------------------------------------------------  

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไดใชขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ราย
สัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 2554  ถึงเดือนธันวาคม 2554  โดยนําขอมูลที่ไดมา
คํานวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regressions) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระ ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  
ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็ก
ภายในประเทศ (DSSP)  และตัวแปรตาม ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL)  
 

  
_____________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันสูงมาก  คือตัวแปรอิสระสามารถสงผลตอ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กได  โดยดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 
(DJIA)  และราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 
(SETSTEEL)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ 

(SIMV)  และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP) มีความสัมพันธ
ไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
เหล็ก (SETSTEEL)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ   :   เหล็ก, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

Abstract 

The purpose of this independent study is the factors that affecting the stock 

price index of industrials groups, steel sector in Stock Exchange of Thailand. This 

independent study has used secondary data of weekly from January 2011 to 

December 2011, and data processing using software to test the hypothesis, and 

multiple linear regression analysis of data (Multiple Regression Analysis) to test the 

relationship between the independent is Stock Exchange of Thailand Index, Dow 

Jones Industrial Average Index, Hot Rolled Coil Index, Steel Import Volume and 

Domestic Steel Scrap Price, and dependent variables is Stock Price Index of 

Industrials Groups, Steel Sector. The results showed that the 0.05 significance level, 

the relationship between independent and dependent variables. The relationship is 

very high by Stock Exchange of Thailand Index, Dow Jones Industrial Average 

Index and Hot Rolled Coil Index had relationship in the same direction as 
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statistically significant. Steel Import Volume and Domestic Steel Scrap Price had 

correlate significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS : STEEL, STOCK EXCHANGE OF THAILAND  
1.  บทนํา 

อุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก   เพราะในทุกๆอุตสาหกรรมลวนแลวแตใช เหล็กเปน
องคประกอบในการดําเนินการผลิตสินคาและบริการตางๆมากมาย รวมถึงการขยาย
ความเจริญใหกับเศรษฐกิจและสังคมไทย  ซึ่งยังคงตองอาศัยเหล็กเปนโครงสราง
พื้นฐานสําคัญในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  โดยอุตสาหกรรมเหล็กได
แบงยอยออกเปน อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา  อุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ํา  และ
อุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ้า รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก  โดย
อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา  เปนกระบวนการถลุงเหล็กเพื่อคัดแยกเหล็กออกมาจากแร
เหล็ก   อุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ํา จะเปนขั้นตอนการนําผลิตภัณฑเหล็กท่ีไดจาก
อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ําท้ังท่ีเปนของเหลวและของแข็งรวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) 

นํามาหลอมในเตาโดยมีการปรุงแตงคุณสมบัติและสวนผสมทางเคมีใหไดตามท่ี
ตองการ สวนอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ้าจะเปนขั้นตอนการแปรรูปเหล็กแทงตางๆ 
โดยการนําผลผลิตท่ีไดจากอุตสาหกรรมเหล็กกลางนํ้ามาแปรรูปโดยการขึ้นรูปรอน /
เย็น  เพื่อให เปนผลิตภัณฑตามที่ตองการ  ผลิตภัณฑ เหล็กสวนใหญจะใชใน
อุตสาหกรรมกอสราง  อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิคส 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยังไมมีการจัดต้ังโรงงานผลิตเหล็กตนนํ้า 
สวนใหญจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ําและปลายนํ้า  ทําใหประเทศไทยตอง
พึ่งพาการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงไดทําการ
ปรับปรุงการจัดกลุมบริษัทจดทะเบียนข้ึนใหม ในระดับหมวดธุรกิจ(Sector) โดยได
เพิ่มหมวดธุรกิจเหล็ก(Steel) เขาไปอยูภายใตกลุมสินคาอุตสาหกรรม  จากการเพิ่ม
หมวดธุรกิจเหล็กดังกลาวเปนการกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบ
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ธุรกิจเหล็ก โดยสามารถสะทอนภาพของธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมไดอยางชัดเจน 
นักลงทุน นักวิเคราะห และผูเกี่ยวของ สามารถวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบหุนในกลุม
เดียวไดงายและชัดเจนข้ึน รวมถึงเปนการรองรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหล็กจะเขา
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอนาคต  
 การลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เปน
ทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในตลาดทุนที่นับวันจะไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ   
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ังในเร่ืองของ
ผลตอบแทนท่ีอาจไมคุมคาตอการลงทุนหรือเกิดสภาวะขาดทุนจากราคาหลักทรัพยที่
ลดลงจากการลงทุน และอาจเปนไปไดเชนกันที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการ
ลงทุน ซึ่งถือเปนสิ่งท่ีนักลงทุนทุกทานจะตองพิจารณาใหถี่ถวนรอบคอบ เพื่อลด
ความเสี่ยงและสรางผลตอบแทนอยางม่ังคั่งใหกับผูลงทุนได   
วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพื่อศึกษาปจจัยตางๆไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนใน
ตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  และความ
เคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP) ที่สงผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL) ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานงานวิจัย 

การศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีไดตั้งสมมติฐานความสัมพันธไววา  การปรับตัวของ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขา
เหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

(DSSP) สามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการนําขอมูลทุติยภูมิรายสัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 
2554 ถึง เดือนธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 52 สัปดาห  มาวิเคราะหถึงความสัมพันธ 
ระหวางปจจัยตางๆท่ีเปนตัวแปรอิสระ ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอน
ชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  
และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ  (DSSP) ที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  (SETSTEEL)  ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตของดัชนีราคาหลักทรัพยที่มีบริษัทจด
ทะเบียนที่อยูในกลุมดังกลาวรวม 27 บริษัท  โดยขอมูลที่คนควาไดมาจากแหลงตางๆ
เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) สถาบันเหล็กและเหล็กกลา
แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  (http://www.isit.or.th/)  ธ น า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx)  เปนตน 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆที่นํามาศึกษาวิจัยมีความสัมพันธตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

2.  เพื่อใหนักลงทุนหรือผูสนใจท่ัวไป นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจเหล็ก  โดยขอมูลนี้สามารถสรางผลตอบแทนอยางคุมคาจากการลงทุนได  
และชวยลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมดังกลาว  

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(SETINDEX)

ดัชนอุีตสาหกรรมดาวโจนส   
(DJIA) 

ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ  

(HRC) 

ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ  

(SIMV) 

 

ดัชนรีาคาหลักทรัพย 
กลุมสินคาอุตสาหกรรม  

หมวดธุรกิจเหล็ก  
ในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 

(SETSTEEL) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

(DSSP) 



125

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

 3.  เพื่อใหนักลงทุนหรือผูสนใจท่ัวไป นําขอมูลไปใชในการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนและมีทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมอ่ืนๆ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 4.  ผูสนใจท่ัวไปหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําขอมูลไปใชประโยชนในการ
พัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูวิจัยจะ
นําเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
 1.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับปรุงการจัดกลุมบริษัทจดทะเบียน
ในระดับหมวดธุรกิจ (Sector) โดยไดปรับเพ่ิมหมวดธุรกิจ “เหล็ก” (Steel) ภายใตกลุม
อุตสาหกรรม “สินคาอุตสาหกรรม” (Industrials) เพื่อใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหล็ก 
ไมวาจะเปนผูผลิต  แปรรูป หรือจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก  หรือมีสวนประกอบจาก
เหล็กเปนหลัก  จํานวน 27 บริษัท ที่แยกกันอยูในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ือง
จัก (Industrials Materials and Machinery หรือ IMM) และหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
(Construction Materials หรือ CONMAT) มารวมอยูดวยกัน ทั้งน้ี จะมีผลตั้งแตวันที่   
4 มกราคม 2554 เปนตนไป 

 การจัดหุนกลุมเหล็กใหอยูในหมวดธุรกจิเดียวกัน จะเปนประโยชนตอบริษัท
จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเหล็กและภาวะอุตสาหกรรมไดชัดเจน  อีกทั้งนักลงทุน 
นักวิเคราะห และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ จะไดวิเคราะห  เปรียบเทียบหุนในกลุมเดียวกันและ
เปรียบเทียบกับขอมูลอุตสาหกรรมไดงายและชัดเจนขึ้น 

 สําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ประกอบ
ธุรกิจเหล็กและถูกจัดอยูในหมวดธุรกิจเหล็ก ตามนิยามท่ีกําหนดไว “ผูผลิต แปรรูป 
หรือจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก หรือมีสวนประกอบจากเหล็กเปนหลัก เชน สเตนเลส 
เปนตน” มีจํานวน 27 บริษัท ครอบคลุมต้ังแตบริษัทผูผลิตเหล็กที่เปนวัตถุดิบสําคัญ
ของผลิตภัณฑเหล็ก คือ แผนเหล็กรีดรอน ไปจนถึงผูผลิตเหล็กสําหรับงานกอสราง 
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เชน  เหล็กเสน  และผูแปรรูปเหล็กและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ เหล็ก  และ
บริษัทผูผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากสเตนเลส เปนตน 

2.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เปนตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยพ.ศ. 2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการ
คร้ังแรกในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ทําหนาท่ีเปนตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ตราสารทุน ของบริษัทตางๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว และ เพื่อใหสามารถระดมเงินทุน
เพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

3.แนวความคิดเก่ียวกับการลงทุน ความเสี่ยง ผลตอบแทน และการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 

บริษัทลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (http://www. 
mfcwebactivity1.com/pegasus/invest2.html) ระบุแนวความคิดเก่ียวกับการลงทุน 
ไววา   การลงทุนทางการเงิน (Financial investments)  หมายถึง การท่ีผูลงทุนนําเงินท่ี
มีอยูไปซื้อหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวกอใหเกิดรายไดกับผูลงทุนน้ัน ซึ่ง
การลงทุนทางการเงินโดยท่ัวไปมักจะทําผานกลไกของตลาดการเงิน 

กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2552 (อางถึงใน กัญญารัตน ศิริประไพ,2554 ) 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจ โดยจะสงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากท่ีคาดการณ
หรือพยากรณไว ดังน้ันหากธรุกิจใดก็ตามท่ีมีความเสี่ยงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลาน้ันมี
โอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไวไมแนนอน  ซึ่งจะสงผลกับธุรกิจ
ตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทนหรือกําไรท่ีตองการเกิดความไมแนนอน
ขึ้น “เมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามักมองกันในแงเดียววาการลงทุนใดที่มี
ความเสี่ยงสงู จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน แตเราก็คงจะมองขามไปไมไดเลย
ที่เดียววาการท่ีมีความเสี่ยงสูงน้ัน จะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูงเชนเดียวกัน
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การปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจ สามารถกระทําไดหลายวิธี แตกอนที่เราศึกษาวา
ความเสี่ยงตางๆ จะมีการปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไรนั้น เราจะตองศึกษาถึงชนิดของ
ความเสี่ยงกอนวาความเสี่ยงดังกลาวเปนเชนไร  และเราก็จะตองทราบความเสี่ยง
ดังกลาวน้ันจะกอใหเกิดความสูญเสียมากเพียงใด  จะคุมคากับการท่ีเราจะทําการ
ปองกันความเสี่ยงหรือไม เราจึงจะทราบไดวา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเหลาน้ันจะมีวิธี
ปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไร 

สํ า นั ก ง าน บัญชี  ชั ว ร แ ทค  แอค เ ค าน ติ้ ง (2553, http://www.suretax-

accounting.com) กลาวถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (Return from investing) ไววา
การลงทุนมีความสัมพันธกับดานผลตอบแทน (Returns) และความเสี่ยง (Risks) การ
ที่คนเราลงทุนก็เพราะเราคาดหวังจะไดรับผลตอบแทนเทาน้ันเทาน้ี  แตบางคร้ังไม
เปนไปตามท่ีคาดหมาย จึงตองอยูภายใตความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดดวย 

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหที่ลําดับการ
พจิารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายังสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิเคราะหแต
ละสวน เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท 

 บริษัท ไอ อาร เอส จํากัด (http://www.taladhoon.com/main/library/8-2009-

09-26-07-10-15/27-2009-09-26-07-17-56.html)  ในการ เปลี่ ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย ตลอดจนระดับราคาของหลักทรัพย ผูวิเคราะหหลักทรัพยจึง
จําเปนตองพิจารณาดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน 
และขอมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียในปจจุบันและท่ีคาด
ไวในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
ของรัฐบาล ฯลฯ 

 ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม ผูวิเคราะหหลักทรัพยควรพิจารณาวัฏจักร
ธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม และโครงสราง
การแขงขันของอุตสาหกรรมควบคูกันไป  หลังจากท่ีผูลงทุนไดวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  เพื่อศึกษาถึงภาวะการลงทุน  และประเภทของ
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อุตสาหกรรมท่ีจะเลือกลงทุนแลว ขั้นตอไปก็จะเปนการวิเคราะหบริษัท เพื่อศึกษาถึง
บริษัทที่ควรลงทุน และราคาหลักทรัพยที่ควรซื้อ โดยท่ีผูลงทุนควรจะวิเคราะหทั้งใน
เชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ 
 

 การวิเคราะหหลักทรัพย เปนการวิเคราะหที่ประกอบดวยขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล การศึกษาและวิเคราะหขอมูล และการตีความผลท่ีไดจากการศึกษา 
เพื่อนํามาพิจารณากําหนดหลักทรัพย หรือกลุมหลักทรัพยที่จะลงทุน 

4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กัญญารัตน  ศิริประไพ (2554)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จาการศึกษาพบวา ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ  มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง  สวนดัชนีราคาวัสดุกอสราง  มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม 

ศุภวัฒน  ธนศิริหิรัญสุข (2554) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน  โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษางานวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันและในทิศทางตรงกันขาม ผลการศึกษา
งานวิจัยพบวา  ดัชนีราหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ และดัชนีราคานํ้ามันดิบ  NYMEX มี
ความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ  
สวนดัชนีราคาผูบริโภค และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน มีความสัมพันธกับ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ 

อภิรักษ  ชัยสุวรรณรักษ (2549)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอราคา
หลักทรัพยกลุมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรและตัวแปรทางการเงิน
ของบริษัทท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยกลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม ผลการศึกษาพบวา
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย , ขนาดธุรกิจ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย   สวนอัตราเงินเฟอ ,  อัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรซื้อคืน 14 วัน, ราคานํ้ามัน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ และ
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไร มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย   

สุวิมล  สังขทับทิมสังข  (2554)  ไดทําการศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มี
วัตถุประสงคในการศึกษางานวิจัยคือ  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยใหนัก
ลงทุนและผูสนใจท่ัวไปไดใชประโยชน ผลการศึกษางานวิจัยพบวา  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ, อัตราเงินเฟอ, อัตราสวนราคาตลาดตอ
กําไรหุน และดัชนีอุตสาหกรรมดาวนโจนส  ซึ่งดัชนีอุตสาหกรรมดาวนโจนสมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  สวนอัตราเงินเฟอและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  มีความสัมพันธกับ
ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปในทิศทางตรงกันขาม 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจเหล็ก  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ได
ทําการศึกษาโดยใชขอมูลที่เกิดข้ึนในอดีต (Secondary data) มาเปนเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห โดยผูวิจัยไดศึกแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทาใหสามารถสราง
กรอบแนวความคิดและไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
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ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
ขอมูลที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีเปนขอมูลทางสถิติ

โดยการสุมตัวอยางขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายสับดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 – ธันวาคม 2554 รวมท้ังสิ้น 52 สัปดาห 
ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ 

(HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  ความเคลื่อนไหวราคาเศษ
เหล็กภายในประเทศ (DSSP)  และดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL) 

ตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
- ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)   
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)   

- ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)   
- ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  

- ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP)  

ตัวแปรตาม  คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
เหล็ก (SETSTEEL) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซึ่งเปนตัวแปรที่ผันแปร
ตามตัวแปรอิสระ   
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางท่ีเปนขอมูลทุติยภูมิรายสัปดาห  ตั้งแต
เดือนมกราคม 2554  ถึง เดือนธันวาคม 2554  รวมระยะเวลา 52 สัปดาห ซึ่งใน
ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามน้ัน  ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาประมวลผลขอมูลและนํามาวิเคราะหสรุป
ความสัมพันธ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนขอมูลทุตยภูมิ (Secondary data) ที่
รวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ  คือ  รายงานประจําเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th)  สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (www.isit.or.th)  บมจ.
หลักทรัพยบัวหลวง (http://realtime.bualuang.co.th) 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเปน
การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  วามีทิศทางของความสัมพันธเปนอยางไร โดยนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยตางๆหรือที่
เรียกวาตัวแปรอิสระ  ซึ่งวิธีการสรางสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) จะใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กที่ไดกําหนดไว ซึ่งในโปรแกรม
สําเร็จรูปจะทําใหสามารถทราบทิศทางของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือดูความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระวามี
ความสัมพันธระหวางกันหรือไม 
แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการสรางความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  ดวย
วิธีการสรางสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี
แบบจําลองดังน้ี 

SETSTEEL = C + β1SETINDEX+ β2DJIA + β3HRC + β4SIMV+ 

β5DSSP 

โดยท่ี 

SETSTEEL   หมายถึง  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 
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C         หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของคาคงท่ี 

β1....β4          หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัว 

SETINDEX  หมายถึง  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

DJIA        หมายถึง  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส    
HRC        หมายถึง  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ    
SIMV        หมายถึง  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ 

DSSP        หมายถึง  ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ   

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะหจะแบงเปน 2 สวน คือ  1. 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งชวยใหการ
พยากรณมีความถูกตองมากข้ึน และ 2. การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation 

Analysis) เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธกันหรือไม และมี
ความสัมพันธกันมากหรือนอยเพียงใด 

 

ตารางท่ี 4.1 :  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

SETINDEX 52 869.31 1133.53 1027.7173 56.57353 

DJIA 52 10655.30 12719.49 11940.3948 525.44274 

HRC 52 160.42 219.44 188.7552 13.70213 

SIMV 52 124124.00 205821.00 172297.93 26626.548 

DSSP 52 13500.00 18000.00 15757.69 866.104 

SETSTEEL 52 67.31 101.23 87.835 11.05104 

Valid N (listwise) 52     
 

จากตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ดังน้ี 
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SETINDEX  มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 1133.53 จุด  และมีจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

869.31 จุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1027.7173 จุด  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 56.57353 

จุด จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

DJIA  มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 12719.49 จุด  และจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 10655.30 

จุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 11940.3948 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 525.44274 จุด 

จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

HRC  มีคาท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 219.44 ดอลลารสหรัฐ/ตัน และคาท่ีต่ําท่ีสุด
เทากับ 160.42 ดอลลารสหรัฐ/ตัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 188.7552  ดอลลารสหรัฐ/ตัน มี
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.70213 ดอลลารสหรัฐ/ตัน จํานวนขอมูลท่ีใชใน
การศึกษาท้ังสิ้น 52 ขอมูล 

SIMV มีคาท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 205821.00 ตัน และคาท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

124124.00  ตัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 172297.93 ตัน มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

26626.548 ตัน จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

DSSP มีคาท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 18000.00 บาทตัน และคาท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

13500.00  บาท/ตัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 15757.69 บาท/ตัน มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 866.104 บาท/ตัน จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

SETSTEEL  มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 101.23 จุด  และมีจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

67.31 จุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 87.835 จุด  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.05104 จุด  

จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 
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ตารางท่ี 4.2  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -108.675 19.437  -5.591 0.000   

SETINDEX 0.130 0.012 0.662 10.427 0.000 0.749 1.335 

DJIA 0.003 0.001 0.154 2.213 0.032 0.626 1.597 

HRC 0.443 0.046 0.549 9.604 0.000 0.928 1.078 

SIMV -9.317 0.000 -0.224 -3.417 0.001 0.702 1.424 

DSSP -0.003 0.001 -0.213 -2.994 0.004 0.599 1.670 

R = 0.928,  R2 = 0.861,   S.E.E. = 4.34489,   F = 56.785,  Sig. = 0.000 

ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Multicollinearity) 

Model 
Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) SETINDEX DJIA HRC SIMV DSSP 

1 5.971 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.020 17.162 0.00 0.01 0.00 0.01 0.65 0.00 

3 0.005 34.663 0.00 0.06 0.02 0.71 0.00 0.01 

4 0.002 60.897 0.00 0.62 0.03 0.02 0.09 0.54 

5 0.001 64.673 0.19 0.31 0.20 0.03 0.03 0.34 

6 0.001 97.692 0.81 0.00 0.75 0.24 0.24 0.12 

จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธกัน และสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
สินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 86.1% (R2 = 0.861) สวนท่ีเหลือมาจากปจจัย
อ่ืนๆ  โดยดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส  และราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก    สําหรับ
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ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ  และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็ก
ภายในประเทศ  มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
สินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก อยางมีนัยสําคัญ 
จากสมการตนแบบ : 

SETSTEEL = C + β1SETINDEX+ β2DJIA + β3HRC + β4SIMV+ 

β5DSSP 

สามารถแสดงเปนสมการไดดังน้ี : 
SETSTEEL = -108.675 + 0.130SETINDEX + 0.003DJIA + 0.046HRC  

           - 9.317SIMV - 0.003DSSP 

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

จากการนําขอมูลในอดีตเพ่ือมาศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทํา
ใหทราบความสัมพันธของปจจัยตางๆอันไดแก   ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอน
ชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  
ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP)  ที่สงผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL)  ซึ่งวัตถุประสงค
ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใหนักลงทุนหรือผูสนใจท่ัวไป นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
ไปใช เปนขอมูลพื้นฐานในการวิ เคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  โดยสามารถสรางผลตอบแทนอยางคุมคาจากการ
ลงทุน  และชวยลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมดังกลาว  รวมถึงการนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหดัชนีหลักทรัพยกลุม
อุตสาหกรรมในหมวดอ่ืน ๆ ที่สนใจในอนาคต 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใชขอมูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชขอมูลทุติย
ภูมิเปนรายสัปดาหตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รวม
ระยะเวลา 52 สัปดาห  มาเปนขอมูลในการศึกษาทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  กําหนดใหตัวแปรอิสระ  ไดแก 
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ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขา
เหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

(DSSP)  สวนตัวแปรตามไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL)  ซึ่งไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปรตาม
ดวยตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดังน้ี 

SETSTEEL = C + β1SETINDEX+ β2DJIA + β3HRC + β4SIMV+ 

β5DSSP 

สรุปผลการวิจัย 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาคา Sig = 0.000  และความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันสูงมาก  โดยปจจัยตางๆท่ีนํามาศึกษา
งานวิจัยสามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก ในระดับ 86.10% โดยมีคาR2 = 0.861  สวนท่ีเหลือมาจากปจจัยอ่ืน ๆ 13.9 

% ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5.1  การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
 SETINDEX DJIA HRC SIMV DSSP 

SETSTEEL + + + - - 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นักลงทุนควรใชตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

รูปแบบสมการที่ไดจะมีความเหมาะสม และเปนประโยชนเพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่
สนใจใช เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคา



137

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

อุตสาหกรรมหมวดธุรกิจเหล็ก รวมท้ังชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน ซึ่งในความเปนจริงยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก   
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะวาควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

ไมวาจะเปนการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทที่อยูในกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจเหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และมีผลกระทบกับราคาหุน
ในทิศทางท่ีสูงข้ึนหรือลดลง  การวิเคราะหปจจัยทางดานการเมือง   การวิเคราะห
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจในตลาดโลกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศ  
การศึกษาบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยตาง  ๆ  การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงินที่สําคัญ  เพ่ือใหมีความเขาใจและถูกตองแมนยําท่ีสุดในการนําไปใชเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก รวมท้ังชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทน
ที่คุมคาจากการลงทุนตอไปในอนาคต 
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, โครงสรางกลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก 

http://www.set.or.th/th/products/index/setindex_p2.html 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, รายช่ือบริษัทจดทะเบียนที่อยูในหมวดธุรกิจเหล็ก. 

ขอมูลออนไลน, เขาถึงดจาก
http://www.set.or.th/th/company/companylist.html  

ธนาคารแหงประเทศไทย, ดัชนีราคาหลักทรัพยยอนหลัง(รายวัน). ขอมูลออนไลน, 
เขาถึงไดจาก
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=132&language=

th 

ธนาคารแหงประเทศไทย, ดัชนี Dow Jones (New York)(รายวัน). ขอมูลออนไลน, 
เขาถึงไดจาก 

http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=132&language=

th 

ธนาคารแหงประเทศไทย, อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ. ขอมูล
ออนไลน, เขาถึงไดจาก 

http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=145&language=

th 

บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง, ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
เหล็ก. ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก http://realtime.bualuang.co.th 

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั, สรุปดัชนีหลักทรัพยแยกตามกลุมอุตสาหกรรม
รายวัน.ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก  
http://www.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail= 

 INDUSTRY  
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บริษัทลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน), แนวความคิดเก่ียวกับการ
ลงทุน. ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก 
http://www.mfcwebactivity1.com/pegasus/invest2.html 

บริษัท ไอ อาร เอส จํากัด, taladhoon.com. แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะห
หลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน. ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก
http://www.taladhoon.com/main/library/8-2009-09-26-07-10-15/27-2009-

09-26-07-17-56.html 

วิกิพีเดีย สารุนุกรมเสรี, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย. ขอมูลออนไลน, 
เขาถึงไดจาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E

0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0
%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%
B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B

8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8
%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, ขอมูลการผลิตและการบริโภคเหล็กของ
ไทย. ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก 

http://www.isit.or.th/modules.php?mod=Home&file=statistics 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, ดัชนีราคาเหล็กตางประเทศรายสัปดาห. 
ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก 

http://www.isit.or.th/modules.php?mod=Statisticsmember& 

 file=view&ID=32 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, ขอมูลราคาเหล็กภายในประเทศ. ขอมูล

ออนไลน, เขาถึงไดจาก 
http://www.isit.or.th/modules.php?mod=Statisticsmember&file= 

 view&ID=31 
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สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย, กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช. ขอมูลออนไลน, เขาถึงไดจาก 
http://www.thairussian.org/english/cisgroup.asp 

สํานักงานบัญชี ชัวรแทค แอคเคานต้ิง, แนวความคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน. ขอมูล
ออนไลน, เขาถึงไดจาก http://www.suretax-

accounting.com/articles/investment/266-2010-11-25-23-59-48.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


