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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ

ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ

การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

(BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์  

ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

____________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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อสังหาริมทรัพย ์

Abstract 

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

the stock  price index of property development groups in stock exchange of 

Thailand. Monthly data, from August 2007 to July 2012, 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, business sentiment index , Consumer Confidence 

Index , Consumer Price 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 development index. Test of the relationship. Found that price 

index of Thailand, construction material index, business sentiment index , consumer  

confidence index had a relationship in the same direction as statistically significant. 

There are many variables and relationships. The consumer price index, that correlate 

significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS  :  ECONOMIC FACTORS, STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND,PROPERTY DEVELOPMENTGROUP 

1.บทนํา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัตั้ งข้ึนมาเพื่อเป็นตลาดทุนประเภท

ตลาดรองท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยเป็นอย่างมากใน

ส่วนของการระดมทุนจากในประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ

ขายแบ่งออกเป็น 27 หมวด ณ  26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หมวดท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม

ราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนหลกัทรัพยท่ี์สูงสุดคือ หมวดธนาคาร (BANK) มี
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มูลค่าตลาด  6,795,578.82 พนับาท รองลงมาคือ หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) มีมูลค่าตลาด  5,455,264.52 พนับาท และอนัดบัสามเป็นพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์(PROP) มีมูลค่าตลาด  4,937,570.84 พนับาท  

หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งนับเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความ

น่าสนใจสําหรับการลงทุน นอกจากจะมีมูลค่าตลาดอนัดบัตน้ๆแล้ว ยงัเป็นธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและภาวะการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ และเป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโต ซ่ึงความตอ้งการ

ท่ี อยู่อ า ศัย นับ เ ป็ นปั จจัย พื้ นฐา นข อง ก า ร ดํา รง ชี วิต  แล ะ ใ นปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์มีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน รวมถึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถให้

ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว ทาํให้ผูท่ี้มีเงินทุนแมไ้ม่มีความชาํนาญก็ให้ความสนใจ

ในการลงทุนและประกอบธุรกิจในดา้นน้ีเป็นจาํนวนมาก แต่ทั้งน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัความผนั

ผวนตลอดเวลาและยากต่อการควบคุม ทั้ง ผูป้ระกอบการ นักลงทุน หรือทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งต่างก็จาํเป็นจะตอ้งหาปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจและผลกระทบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน

ตลอดเวลา  

ดงันั้น ก่อนท่ีนกัลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุน้กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน     

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานงานวจัิย  

ศึกษาปัจจัย ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีศึกษามีดงัน้ี ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 
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(CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ขอบเขตการวจัิย  

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ซ่ึงไดศึ้กษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม  2550 ถึงเดือน

กรกฎาคม  2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไดท้าํการศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เพื่อนาํ มาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP)  

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามคําศัพท์ 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คือ ดชันีราคาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีนํา เฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจัดอยู่ในหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์(PROP) เท่านั้นมาคิดดชันี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX)  หมายถึง 

ดชันีราคาหุ้นประเภทท่ีคาํนวณถวัเฉล่ียราคาหุ้นสามญัแบบถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยจาํนวน

SET INDEX 

CPI 

CII 

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

(PROP) 

CMI 

BSI 
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หุ้นจดทะเบียน เป็นดชันีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณข้ึน โดยใช้หุ้น

สามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยใ์นการคาํนวณ 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวมจดัเก็บ

ขอ้มูลโดยสํานกัดชันีเศรษฐกิจและการคา้ กระทรวงพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเป็นรายเดือน  

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  หมายถึง ดชันีช้ีภาวะทางธุรกิจท่ีสามารถ

ใช้เตือนภยัทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง มีวตัถุประสงค์ในการจดัทาํ คือ เพื่อเป็น

เคร่ืองมือใหท้ั้งภาครัฐและเอกชนในการติดตามภาวะธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม  

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) หมายถึง ความเช่ือมัน่ต่อสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่จะเป็นปัจจยัช้ีวดัและแนวโนม้ เช่น พฤติกรรมการบริโภค

ของประชาชน โอกาสในการหางานทาํในอนาคต 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  หมายถึง ตวัเลขทางสถิติท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลง

ของราคาสินคา้และบริการท่ีครอบครัวหรือผูบ้ริโภคซ้ือหามาบริโภคเป็นประจาํใน

ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัราคาในปีท่ีกาํหนดไวเ้ป็นปีฐาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ ดชันีราคาหุ้น

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน  

2.เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน  

3.ทาํใหท้ราบถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหุน้กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์

4.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจ  

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎกีารลงทุน 

การลงทุน (investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์อง

บุคคลหรือสถาบนัซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลาดเวลาอนัยาวนาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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ประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่ต ํ่ากว่า 3 ปี การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 

ประเภทดงัน้ี (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2549, หนา้ 1-2) 

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment) 

2. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment) 

3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(financial or securities investment) 

ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

แนวคิดตามทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพยข์อง Markowitz เป็นแนวคิดท่ีริเร่ิมโดย

การวางรากฐานวา่การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ

ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์หลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิได้มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีไป

ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตํ่ากวา่+1) จึงสามารถลดค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยล์งได ้ แต่ถา้กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายชนิด

ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์  (ค่ า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั+1) จะไม่สามารถลดความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยล์ง

ได ้

ข้อมูลหลกัทรัพย์ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษานั้น อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงแบ่งออกเป็นหมวดยอ่ยอีก 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวดวสัดุ

ก่อสร้าง (CONMAT) หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) และหมวดกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์(PFUND) 

 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ชลิต วงศ์ประเสริฐสุข (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมี

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ดัช นี ร า ค า ต ล า ด หลัก ท รั พ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห ม ว ด พัฒ น า

อสังหาริมทรัพย ์โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) ชนิดทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ขอ้เป็นแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 

2551 รวม 54 เดือน ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ปัจจยัทั้ง 8 

javascript:__doPostBack('bDE6c2VhcmNocmVzdWx0','cHM6dHJ1ZXxiYTrguKrguJbguLLguJrguLHguJnguJ7guLHguJLguJnguLLguITguKfguLLguKHguKPguLnguYnguJXguKXguLLguJTguJfguLjguJkg4LiV4Lil4Liy4LiU4Lir4Lil4Lix4LiB4LiX4Lij4Lix4Lie4Lii4LmM4LmB4Lir4LmI4LiH4Lib4Lij4Liw4LmA4LiX4Lio4LmE4LiX4Lii')
javascript:__doPostBack('bDE6c2VhcmNocmVzdWx0','cHM6dHJ1ZXxiYTrguKrguJbguLLguJrguLHguJnguJ7guLHguJLguJnguLLguITguKfguLLguKHguKPguLnguYnguJXguKXguLLguJTguJfguLjguJkg4LiV4Lil4Liy4LiU4Lir4Lil4Lix4LiB4LiX4Lij4Lix4Lie4Lii4LmM4LmB4Lir4LmI4LiH4Lib4Lij4Liw4LmA4LiX4Lio4LmE4LiX4Lii')
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ปัจจยั มีเพียงดชันีราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ และค่าเงินบาท

ท่ีแท้จริงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ใน

ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ราคานํ้ ามนัดิบตลาดล่วงหน้าตลาด  อตัราการวา่งงาน 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ปริมาณเงินในความหมายกวา้ง และการมีหรือไม่มี

มาตรการลดหยอ่นทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงันั้น ปรากฏวา่ไม่

มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

ลกัขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคา  หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2549 ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคา

นํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 99 ส่วนปริมาณเงิน ตามความหมายแบบกวา้งมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสาํคญัร้อยละ 90 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

กาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญัซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษา

แบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั ตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์
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โดยมีผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐและดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

นางสาวศิริว ัลย์ จูพัฒนกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนี

หลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ 

(TOURISM) อย่างมีนัยสําคญั ได้แก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

อตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดัชนีหลักทรัพย์

หมวดท่องเท่ียวและสันทนาการ ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวด

ท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ และกาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวด

ท่องเท่ียวและสันทนาการ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษา

ตามระเบียบวธีิวจิยัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลในการศึกษาเป็นขอ้มูลทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน ประกอบดว้ย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อจะได้

ทราบวา่เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลง ตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX)  

2. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

3. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  
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4. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

5. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตวัแปรท่ีผนัแปรตามตวัแปรอิสระ ซ่ึง

อาจจะเป็นการผนัแปรในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มก็ได ้กล่าวคือ เม่ือค่า

ของตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึน ค่าของตวัแปรตามอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ไดใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (PROP) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ช่วงเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 โดยใช้การหาความสัมพนัธ์โดย

วธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series 

Data) โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือน

กรกฎาคม  2555 รวมเป็นเวลา 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์ วา่มีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอยา่งไร โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า

ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระแต่

ละตวั ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปร

อิสระต่าง ๆ กบัดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ หรือตวัแปรตามท่ีได้

กาํหนดไว ้
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แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบ ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

PROP = C + β1 SET + β2 CMI + β3 BSI  + β4 CII  + β5 CPI 

โดยท่ี  

PROP   หมายถึง ดชันีหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

C   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

β1 … β5      หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

SET   หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

CMI   หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  

BSI   หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

CII  หมายถึง  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค  

CPI   หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ(secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series) ราย

เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550  ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 มาใช้ในการศึกษา โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึง

การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวั

ข้ึนไป ซ่ึงช่วยใหก้ารพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน และใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 

(Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์วา่ตวัแปรอิสระท่ีสนใจศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยห์รือไม่ 
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ตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROP 60 51.07 184.79 123.6823 34.2374 

SET 60 401.84 1228.49 837.0288 223.6348 

CMI 60 107.70 142.40 118.1067 8.1871 

BSI 60 34.40 55.70 46.9433 5.4120 

CCI 60 7.80 30.20 18.1920 6.2733 

CPI 60 99.70 115.82 107.7835 4.3083 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP)  ดชันี 

มีค่าเฉล่ียท่ี 123.6823 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 34.2374 จุด โดยมีค่าสูงสุด 

184.79 จุดและค่าตํ่าสุด 51.07 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล  

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเฉล่ียท่ี  

837.0288 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 223.6348 จุด โดยมีค่าสูงสุด 1228.49  จุด

และค่าตํ่าสุด 401.84 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีค่าเฉล่ียท่ี 118.1067 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 8.1871 จุด โดยมีค่าสูงสุด 142.40 จุดและค่าตํ่าสุด 107.70 จุด จาํนวนขอ้มูล

ท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีค่าเฉล่ียท่ี 46.9433 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 5.4120 จุด โดยมีค่าสูงสุด 55.70 จุดและค่าตํ่าสุด 34.40 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล  

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีค่าเฉล่ียท่ี  18.1920 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 6.2733 จุด โดยมีค่าสูงสุด 30.20 จุดและค่าตํ่าสุด 7.80 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าเฉล่ียท่ี 107.7835 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 4.3083 จุด โดยมีค่าสูงสุด  115.82 จุดและค่าตํ่าสุด 99.70 จุด จาํนวนขอ้มูล

ท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 

ตารางท่ี 4.2   Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .983a .965 .962 6.6475688 

a. Predictors: (Constant), CPI, CMI, BSI, CCI, SET 

 

 

ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 89.585 31.904  2.808 .007   

SET .143 .008 .935 18.429 .000 .248 4.027 

CMI .446 .153 .107 2.920 .005 .479 2.090 

BSI .660 .244 .104 2.705 .009 .430 2.328 

CCI .689 .256 .126 2.691 .009 .290 3.444 

CPI -1.688 .376 -.212 -4.489 .000 .285 3.503 

R = 0.983   R2= 0.965   F =  302.211   Sig. = 0.000 
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ตารางท่ี 4.4 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Multicollinearity) 

Model 

Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) SET CMI BSI CCI CPI 

1 5.884 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .089 8.144 .00 .02 .00 .00 .18 .00 

3 .019 17.413 .00 .56 .00 .00 .42 .00 

4 .007 30.038 .00 .00 .08 .61 .18 .00 

5 .001 65.605 .18 .30 .75 .38 .07 .03 

6 .000 141.152 .82 .11 .17 .00 .15 .97 

a. Dependent Variable: PROP 

จากตาราง 4.2 4.3 และ4.4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและการ

วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบวา่  

1. ค่า Tolerance   ถือว่า เขา้ใกล ้1 แสดงว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง

ตวัแปรอิสระ 

2. ค่า VIF ก็อยูใ่นระดบัไม่เกิน 10 ซ่ึงแสดงว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระ  

3. ค่า R2 = 0.965 เขา้ใกล้ 1 มาก แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดัชนี

หลักทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 96.5% ส่วนท่ีเหลือเกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ 

4. ค่า Sig. ของตวัแปรทุกตวัตํ่ากวา่ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยตวัแปรอิสระ

ท่ีส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเชิงบวก มี

จาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ส่วนตวัแปรท่ีส่งผลเชิง

ลบมี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
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จากสมการตน้แบบ : 

PROP = C + β1 SET + β2 CMI + β3 BSI  + β4 CII  + β5 CPI 

สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี :  

PROP =  89.585 + 0.143 SET + 0.446 CMI + 0.660 BSI  + 0.689CII  - 1.688 CPI 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ  

จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI)  มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) ซ่ึง

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหน้กัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจทราบถึงความสัมพนัธ์

ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาเพิ่ม

ผลตอบแทนในการลงทุน  รวมทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ทิศทางการ

เคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงหมวดอ่ืนๆ 

จะไดช่้วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

จากการลงทุน 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม  2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดใ้ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของ ตวัแปร

ตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 

PROP = C + β1 SET + β2 CMI + β3 BSI  + β4 CII  + β5 CPI 

 



317 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig = 0.007 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นระดบั  

96.5% โดยมีค่า R2 = 0.965 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 3.5 % ซ่ึงสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 5.1 Correlation Analysis 

 SET CMI BSI CII CPI 

PROP + + + + - 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั  

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI), ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ดว้ยไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางดา้นการเมือง  ปัจจยัทางดา้นนกัลงทุนต่างชาติ 

วิธีการประเมินหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางประกอบการ  อีกทั้งข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลรายเดือน ซ่ึงอาจจะทาํให้การ

ทดสอบความสัมพนัธ์คาดเคล่ือนได ้

ข้อ เ ส น อแ นะ สํ า ห รับ นัก ล ง ทุ นใ นก า ร ซ้ื อข า ย หุ้น ใ นห ม ว ดพัฒน า

อสังหาริมทรัพย์นั้ น นักลงทุนต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้นอย่างเพียงพอและตอ้งมีเวลาศึกษาขอ้มูลและภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งใกลชิ้ด เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีก่อรายไดสู้งแต่

ก็มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ฉะนั้นนกัลงทุนควรใช้ความระมดัระวงัในการลงทุน หาก

กาํลงัตดัสินใจท่ีจะลงทุนควรหาขอ้มูลดา้นอ่ืนประกอบการตดัสินใจดว้ย  
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัภายนอกประเทศ ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และอาจจะตอ้งศึกษา

ข้อมูลในเชิงคุณภาพมากข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน เช่น การ

ออกแบบสอบถามโดยตรงกบัผูล้งทุน วา่มีปัจจยัอะไรท่ีเป็นตวักาํหนดให้เกิดการซ้ือ

หรือลงทุนในดชันีหุน้หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และในการวิจยัคร้ังต่อไปขอ้มูลท่ี

ใช้ในการศึกษาอาจจะใช้ข้อมูลท่ีเป็นรายว ัน หรือรายสัปดาห์ในการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะทาํใหผ้ลการวเิคราะห์ใกลก้บัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
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