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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ECONOMIC FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF 

PROPERTY AND CONSTRUCTION GROUPS IN STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND)  

กญัญารัตน์ ศิริประไพ 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

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

บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติใน

รูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ

การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI)  

ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปร ตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา 

 

_____________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) 

พบวา่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, อสังหาริมทรัพย,์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

Abstract 

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

the stock price index of property and construction groups in stock exchange of 

Thailand. Monthly data, from January 2007 to December 2010, 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 and 

dependent variables. The factors under study were the stock price index of Thailand, 

the construction material index, private investment index, business sentiment index.  

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship between 

independent and dependent variables. The relationship is very high and can affect 

the property and construction index and the industrial section of the test, the 

relationship between stock price index of Thailand, the building material price index, 

private investment index, business sentiment index. Found that prices of securities of 

Thailand, private investment index and business sentiment index had a relationship 

in the same direction as statistically significant. There are many variables and 

relationships. The construction material index that correlate significantly in the 

opposite direction. 

KEYWORDS : ECONOMIC, REALESTATE, STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND 
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1. บทนํา 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดการเงิน (Financial Market) ถือว่ามี

บทบาทท่ีสาํคญั เน่ืองจากเป็นแหล่งในการระดมเงินออมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ

กิจการหรือธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ตลาดการเงินของประเทศ

ไทย ประกอบดว้ย 2 ตลาด คือ 1.ตลาดเงิน (Money Market) แหล่งระดมเงินออมระยะ

สั้นเพื่อจดัสรรให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนไดกู้ย้ืม โดยมีระยะเวลาชาํระคืนไม่เกิน 1 ปี  

2.ตลาดทุน (Capital Market) แหล่งระดมเงินออมระยะยาวเพื่อจดัสรรให้กับผูท่ี้

ตอ้งการลงทุน โดยมีระยะเวลาชาํระคืนเกินกว่า 1 ปีข้ึนไป ตลาดทุนสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ (Primary Market) เป็น

แหล่งกลางในการเสนอขายและซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุน

จะออกตราสารทางการเงิน หรือหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนเพื่อจาํหน่ายให้กบัผูท่ี้สนใจ  

และตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (Secondary Market) เป็นแหล่งกลางใน

การเสนอขายและซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เคยผา่นตลาดแรกมาแลว้ ในประเทศไทยตลาดรองท่ี

ถือว่าเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดแรก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  

ในปัจจุบนัผูมี้เงินออมเร่ิมหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อบริหารเงินให้ไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีสูงสุด การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นทางเลือกหน่ึงในการออม

เงินระยะยาว ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม

ออกเป็น 8 กลุ่ม แต่การท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดนั้น นัก

ลงทุนควรตระหนักถึงความเส่ียงในการลงทุนหรือความไม่แน่นอนในการได้รับ

ผลตอบแทน เน่ืองจากในแต่ละหลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ี

แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบโดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพยมี์อยู่หลายปัจจยั ดังนั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงผลการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

อุตสาหกรรม และนักลงทุนสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประกอบการ

ตดัสินใจในการเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเส่ียงในการลงทุน และ

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีพึงพอใจ 
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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี

มีสัดส่วนจาํนวนบริษัทจดทะเบียนและสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ทั้งหมดอยูใ่นระดบัตน้ ๆ จึงถือวา่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจในการเลือก

ลงทุนเป็นอยา่งมาก และปัจจยัทางเศรษฐกิจถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์และทาํให้เกิดความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ก่อนท่ีนักลงทุนจะตดัสินใจเลือกเขา้มาลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างมาก ดงันั้นการศึกษา

วจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนท่ีจะไดเ้พิ่มทางเลือกในการลงทุน และเพิ่ม

ผลตอบแทนจากเงินออมของตนเองได้มากข้ึน โดยนําข้อมูลท่ีได้รับทราบไปเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความเส่ียงในการ

ลงทุนน้อยลง และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจแขนงต่าง ๆ รวมทั้งกิจการ

ของรัฐท่ีจะสามารถขยายทุน และขอบข่ายการดาํเนินงานไดอ้ยา่งคล่องตวัยิง่ข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

(PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

สมมติฐานงานวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทาง

เศรษฐกิจวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  
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ขอบเขตการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 รวม

ระยะเวลา 48 เดือน ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) เป็นตวั

แปรอิสระ เพื่อนํามาวิ เคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(www.bot.or.th) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (www.reic.or.th) สํานักดัชนีเศรษฐกิจ

การคา้ (www.price.moc.go.th)  เป็นตน้ 

กรอบแนวความคิด 
        

     ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย (SET INDEX) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  

(สาขาก่อสร้าง) (BSI) 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ 

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

2. เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในอนาคต 

3. เพื่อให้นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ ได้นาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง รวมทั้งช่วยลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

4. เพื่อให้นักลงทุนหรือผู ้ท่ีสนใจ ได้ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจการลงทุนในหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในกา รศึก ษาปั จจัยท าง ท่ี มีผล กระท บต่อดัชนีราคา หลัก ทรัพ ย์ก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัได้ทาํการ

รวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อจดัให้มีแหล่ง

กลางสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทาํหน้าท่ีส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดม

เงินทุนในประเทศ สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยให้ความคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ให้

การซ้ือขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง อยู่ในระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปอย่างมี

ระเบียบและยุติธรรม ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบัน

เอกชน ดาํเนินการโดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนั โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัสมาชิก หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และผูล้งทุน 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติ  เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทาํหน้าท่ีหลกั 

ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ มาประมวลผลเป็นขอ้มูลภาพรวม

ของประเทศมาเผยแพร่โดยรวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ โดยได้ประสานงานกับ
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หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อออกแบบรายละเอียดในการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล

อสังหาริมทรัพย์ โดยได้หารือแนวทางการจดัทาํฐานข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพยก์บัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการผงัเมือง กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ  ฯลฯ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการหารือแนวทางไม่ให้

เกิดการซํ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ และเพื่อหลีกเล่ียงการส้ินเปลือง

ทรัพยากรของภาครัฐดว้ยกนัเอง 

ภารกจิหลกัของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มี 5 ด้าน คือ  

• เป็นศูนยก์ลางรวบรวมและพฒันาขอ้มูลดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละขอ้มูล

ประกอบดา้นอ่ืน ๆ   

• เป็นศูนย์สํารวจวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และ

แนวโนม้ของอสังหาริมทรัพย ์ 

• เป็นศูนยพ์ยากรณ์อุปสงค ์อุปทาน และราคาของอสังหาริมทรัพย ์ 

• เ ป็ น ศู น ย์ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี เ ก่ี ย ว กับ

อสังหาริมทรัพย ์   

• เ ป็ นศู นย์ใ ห้บ ริกา รคํา ปรึก ษ า แล ะ พัฒนา ค วา ม รู้ เ ก่ี ย วกับ ข้อมู ล

อสังหาริมทรัพย ์

3. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน ความเส่ียง ผลตอบแทน 

เพชรี ขุมทรัพย์ (2540) ได้กล่าวถึง ความหมายของการลงทุนไวว้่า คาํว่า 

“ลงทุน” (Investment) อาจหมายถึงการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนัซ่ึง

ให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่

อยา่งตํ่าไม่ต ํ่ากวา่ 3 ปี 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่  ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้
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เริงรัก จาํปาเงิน (2544) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนการลงทุนไวว้า่ ในการลงทุน

นั้นไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เม่ือตดัสินใจใชเ้งินลงทุนในวนัน้ีก็หวงัว่า

จะได้รับเงินคืนในอนาคต มากกว่าเงินท่ีลงทุนไปในวนัน้ี แนวความคิดของ 

ผลตอบแทน (Return) นั้น จะช่วยใหน้กัลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวา่เป็นเช่นไร 

4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีลาํดบัการ

พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษทัมาวิเคราะห์แต่

ละส่วน เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท การ

วิเคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นการวิเคราะห์ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล และการตีความผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เพื่อนาํมาพิจารณา

กาํหนดหลกัทรัพย ์หรือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน 

5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กนกกาญจน์ ทวีอภิรดีเจริญ (2541) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาหุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อให้ทราบถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นหมวดอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญัในทางบวกกบัดชันีราคา

หุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนของภาคเอกชน ดชันีดาวน์โจนส์และ

อัตราเงินเฟ้อ ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และอัตราดอกเบ้ียระหว่างธนาคารมี

ค วา ม สั ม พัน ธ์ ใ นท า ง ล บ  หรื อทิ ศ ท า ง ต รง กันข้า ม กับ ดัช นี รา ค า หุ้น หม ว ด

อสังหาริมทรัพย ์

กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช (2547) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย โดยมีผลการศึกษา

พบวา่ เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยพบวา่ ปริมาณเงิน ระดบัราคาทองคาํ ระดบัรายได ้

และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั ส่วนระดบัราคาเช้ือเพลิง อตัรา
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เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม และระดบัราคา

เช้ือเพลิงมีผลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากท่ีสุด ส่วนอตัราเงิน

เฟ้อของประเทศไทย มีอิทธิพลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด 

อญัชุลี ศุกระศร (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาห์

สหรัฐฯ อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ และราคานํ้ ามันดิบ Brent                

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์

และก่อสร้าง และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

พิมณภทัร สุวรรณคาํ (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดย

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หลกัทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยมีผลการศึกษาพบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันี

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ภาคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 INDEX มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการศึกษา

โดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Secondary Data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดย

มีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
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ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ

รายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 รวมระยะเวลา 

48 เดือน ประกอบดว้ย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อจะได้

ทราบวา่เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลง ตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) 

2. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

3. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

4. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตวัแปรท่ีผนัแปรตามตวัแปรอิสระ ซ่ึง

อาจจะเป็นการผนัแปรไปในทิศทางเดียวกนั หรือในทิศทางตรงกนัขา้มก็ได ้กล่าวคือ 

เม่ือค่าของตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึน ค่าของตวัแปรตามอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้ ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง (PROPCON) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การหาความสัมพนัธ์จะใช้วิธีการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน วเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2553 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ว่ามีทิศทาง
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ความสัมพนัธ์เป็นอยา่งไรโดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย  

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่าง ๆ กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หรือตวัแปรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบ ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

PROPCON   =   C + β1SET Index+ β2CMI + β3PII + β4BSI 

โดยท่ี 

PROPCON หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

C  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

β1....β4   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

SET Index  หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

CMI  หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  

PII  หมายถึง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

BSI  หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ซ่ึงช่วยให้การพยากรณ์มีความ

ถูกตอ้งมากข้ึน และใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์

วา่ตวัแปรอิสระท่ีสนใจศึกษามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

PROPCON 48 357.08 1218.49 782.5912 214.28951 

SET INDEX 48 401.84 1032.76 724.8569 160.18499 

CMI 48 105.30 142.40 115.0729 9.06904 

PII 48 35.90 54.30 45.8708 4.56252 

BSI 48 151.28 190.50 172.7325 11.37981 

Valid N (listwise) 48     

 

จากตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 PROPCON มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 782.5912 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

214.28951 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 1218.49 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 357.08 

จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล 

 SET INDEX มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 724.8569 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

160.18499 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 1032.76 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 401.84 

จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล 

 CMI มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 115.0729 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.06904 จุด 

โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 142.40 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 105.30 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน    48 ขอ้มูล 

 PII มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 45.8708 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.56252 จุด โดยมี

จุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 54.30 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 35.90 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล 

 BSI มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 172.7325 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.37981 จุด 

โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 190.50 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 151.28 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน    48 ขอ้มูล 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

  

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -383.842 152.363  -2.519 0.016   

SET INDEX 1.153 0.057 0.862 20.353 0.000 0.461 2.168 

CMI -2.483 0.817 -0.105 -3.038 0.004 0.692 1.445 

PII 2.084 0.807 0.111 2.583 0.013 0.451 2.218 

BSI 5.583 1.601 0.119 3.487 0.001 0.712 1.404 

R = 0.983     R2 = 0.964     S.E.E. = 42.27     F = 291.258     Sig. = 0.016 

a.Dependent Variable : PROPCON 

ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Multicollinearity) 

Model 

Dimention Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
SET 

INDEX 
CMI PII BSI 

1 4.954 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.032 12.471 0.01 0.51 0.01 0.00 0.00 

3 0.011 21.287 0.00 0.02 0.11 0.01 0.41 

4 0.002 50.155 0.08 0.09 0.81 0.43 0.26 

5 0.001 68.599 0.91 0.39 0.07 0.57 0.33 

a. Dependent Variable : PROPCON 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้สามารถแสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 96.4 % (R2 = 0.964) ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงมี

ค่า Sig = 0.016 และ F = 291.258 โดยดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (สาขา

ก่อสร้าง ) มีความสัม พันธ์ในทิศ ทาง เ ดียวกันกับดัชนีราคาหลัก ทรัพย์ก ลุ่ ม
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สําหรับดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

จากสมการตน้แบบ : 

PROPCON   =   C + β1SET Index+ β2CMI + β3PII + β4BSI 

สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี : 

PROPCON   =   -383.842 + 1.153SET Index - 2.483CMI + 2.084PII + 5.583BSI 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)(BSI) ท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  

ซ่ึงวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจใช้ข้อมูลเป็น

แนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจาก

การลงทุน รวมทั้งจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่ม

อุตสาหกรรมในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในอนาคต 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นรายเดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 รวม

ระยะเวลา 48 เดือน มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซ่ึงได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการ

เปล่ียนแปลงของ ตวัแปรตามด้วยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของ

สมการ ดงัน้ี 

 PROPCON   =   C + β1SET Index+ β2CMI + β3PII + β4BSI 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  พบวา่ค่า Sig = 0.016 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัค่อนข้างสูง โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างใน

ระดบั 96.4 % โดยมีค่า R2 = 0.964 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 3.6 % ซ่ึงสามารถ

แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5.1 Correlation Analysis 

 SET INDEX CMI PII BSI 

PROPCON + - + + 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย นักลงทุนควรใช้ตัวแปรหลาย ๆ ตวัแปรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์เพื่อให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้

สนใจใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง รวมทั้ งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน ซ่ึงในความเป็นจริงยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ี

มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสมการท่ี

เหมาะสมข้ึนมาใหม่ได ้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 4 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (สาขาก่อสร้าง) ดงันั้นสําหรับ

การวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ

เป็นปัจจัยทางด้านการเมือง  ปัจจัยทางด้านนักลงทุนต่างชาติ วิธีการประเมิน

หลกัทรัพย ์บทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต่์าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการ
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เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน  เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปใน
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