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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท เหมราชพฒันาทีด่ิน จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF 

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

(HEMRAJ) 

สุกญัญา  กล่ินหอม1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษัท    

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  (HEMRAJ) 

ปัจจัยท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EXUS)  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม (MLR)   และราคานํ้ ามนัดิบ

ในตลาดโลก (OIL)  โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือนธันวาคม 2555  

รวมระยะเวลา 60 เดือน  โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions)  ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (HEMRAJ) ไดแ้ก่ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

คําสําคัญ :   ราคาหุน้  ,  อตัราแลกเปล่ียน 

 

___________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study of  Factors Affecting the stock price of Hemaraj 

Land And Development Public Company Limited (HEMRAJ) is to study factors 

that determine stock price of Hemaraj Land And Development Public Company 

Limited (HEMRAJ) 

 The factors used in this study are Construction Material Index  (CMI) ,  

Dow Jones Industrial Average Index, (DJIA), The exchange rate of the Thai baht to 

the US Dollar (EXUS),   Minimum Loan Rate  (MLR),   and  OIL.  The monthly 

data of January 2008 to December 2012  ; 60 months in total.  Multiple Linear 

Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that,  The exchange rate of the Thai baht to the US Dollar 

(EXUS)  statistically are positively affect the stock price of Hemaraj Land And 

Development Public Company Limited at the significance level of 0.05 

Key  Words  :  STOCK  PRICE ,  THE EXCHANGE RATE 

1.  บทนํา  

 ตลาดการเงิน   (Financial Market)   มีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย   เน่ืองจากเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะสั้ นและระยะยาว  ของ

ภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีตอ้งการเงินทุน เพื่อนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต์่างๆ  เช่น  

การลงทุนในด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐบาล  การขยายธุรกิจของภาคเอกชน  

สําหรับตลาดการเงินในประเทศไทย  ประกอบดว้ย 2 ตลาด  คือ   ตลาดเงิน (Money 

Market)  ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะสั้น โดยมีระยะเวลาชาํระคืนไม่เกิน 1 ปี    

และตลาดทุน  (Capital Market)  ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว  โดยมี

ระยะเวลาชาํระคืนเกินกวา่ 1 ปี   โดยตลาดทุนยงั  สามารถแบ่งออกเป็น 2  คือ  ตลาด

แรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่  (Primary Market)  โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุน

จะออกตราสารทางการเงิน  ซ่ึงประกอบดว้ย  หุ้นสามญั  หุ้นบุริมสิทธ์ิ  หุ้นกู ้ หน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล  เป็นตน้  มาจาํหน่ายให้กบัผูล้งทุน   และเม่ือ
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ผูล้งทุนตอ้งการนาํหลกัทรัพยท่ี์ถือครองอยูเ่ปล่ียนกลบัคืนเป็นเงินสดจะนาํไปทาํการ

ซ้ือขายใน  ตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (Secondary or Trading Market)  

ซ่ึงตลาดรองน้ี  มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหห้ลกัทรัพยท่ี์เคยออกจาํหน่ายแลว้ในตลาดแรก  มี

ความน่าสนใจ  มีสภาพคล่อง (Liquidity)  และมีความสามารถในการเปล่ียนมือ 

(Marketability)  ความเป็นเจา้ของสูง    สําหรับประเทศไทย  ตลาดรองท่ีเป็น

ศูนย์กลางในการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ี เคยผ่านตลาดแรกมาแล้ว  ก็ คือ   ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง

ในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

 ในช่วงคร่ึงแรกของปี  2555  ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัหลายประการท่ีมีผลต่อการเติบโตของตลาด  อาทิ

ผลกระทบจากปัญหานํ้ าท่วมหนกัในปี 2554 ปัจจยัแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ วิกฤติหน้ี

สาธารณะในยุโรปท่ียืดเยื้อซ่ึงส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย   แต่ในช่วงคร่ึง

หลงัของปี 2555  เป็นตน้มา  ตลาดอสังหาริมทรัพยก์ลบัมาฟ้ืนตวัดีข้ึนและมีแนวโนม้

ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง          

 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั  (มหาชน) ช่ือยอ่  “HEMRAJ”   เป็นบริษทั

ท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมประเภท

อสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง หมวดพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ และเป็นหน่ึง

ในผูน้าํด้านธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมของไทย  ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2531 และจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2535  ผลการดาํเนินงานของบริษทั  

มีความโดดเด่นในทุกกลุ่มธุรกิจหลกัทั้งรายไดจ้ากการขายท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค   รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

รวมทั้งรายไดจ้ากการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมหรูในใจกลางกรุงเทพฯ  ซ่ึงจาก

ผลประกอบการท่ีโดดเด่นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  สะท้อนให้เห็นถึง

ศกัยภาพในการดาํเนินงานและความมัน่คงของบริษทั   ส่งผลให้หุ้นของบริษทัเป็น

หน่ึงในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนดงันั้น การศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ จึงเป็นแนวทางในการประกอบการ

ตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะช่วยให้
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นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนได้ป้องกันความเส่ียงจากการลงทุนและได้รับ

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  

อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  (MLR)   ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (OIL)  

ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  

อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  (MLR)   ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) 

อย่างน้อย 1 ปัจจยั  ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน) 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

โดยตวัแปรต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ได้แก่  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  

อตัราดอกเบ้ียลูกค้าชั้นดีสําหรับเงินกู้ยืม (MLR) และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(OIL)  โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน  ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือน

มกราคม 2551  ถึง  เดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

           ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

 

 

         

                                                                 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน  จาํกดั (มหาชน)    สําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุน 

และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวม  แนวคิดทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี  โดยแบ่งเป็น 3  ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที ่1   แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  ทฤษฎีการลงทุน  

  แนวคิดความเส่ียงจากการลงทุน   

  ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

   แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

   ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์   

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) 

 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสาํหรับเงินกูย้มื (MLR) 

 ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) 

 

ราคาหุน้ 

บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน  

จาํกดั (มหาชน) 

(HEMRAJ) 
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   เงินตราต่างประเทศ  (Foreign Currency)  

  ทฤษฎี Loanable funds Theory of Interest 

   ราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

ส่วนที ่2  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และประวติัความเป็นมาของ บริษทั เหมราช 

   พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  

   ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2551-2555       

   ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย ์

   แนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ทยปี 2555 

   ความเป็นมาของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กาญจนวดี  วิบูลย์พานิช (2547)  ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์  โดยศึกษาการวิเคราะห์แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ  

ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดย

ทาํการตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ   ไดแ้ก่   ปริมาณเงิน  ระดบัราคาเช้ือเพลิง  

ระดบัราคาทองคาํรูปพรรณ  ระดบัรายได ้อตัราเงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย  ์ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกู้ยืม  อตัรา

แลกเปล่ียน   ผลการศึกษาพบวา่    ปริมาณเงิน  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.0164   เป็น

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ระดบัราคาเช้ือเพลิง  

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.9493   เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม  ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐาน  ระดบัราคาทองคาํ   มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.5320  เป็นการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ระดบัรายได้  มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1179  เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน  อตัราเงินเฟ้อ  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.0906   เป็นการเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางตรงขา้ม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ  มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.0980   เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.1423  
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เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  อตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  อตัราแลกเปล่ียน  ไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ 

 ศุภชัย  อัศววงษ์สันติ  (2548)  ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อดัชนีราคารหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์  และกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์โดยใชข้อ้มูล Time Series Data รายเดือน เป็นขอ้มูลวนัสุดทา้ยของ

เดือน (end of period)  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม 2542 ถึง เดือน ธนัวาคม 

2546  โดยการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ของดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์(banking sector) กบัปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

และศึกษาความสัมพันธ์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

(property development sector) กบัปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงในทั้ง 2 ส่วนจะใช้

ตวัแปรทางเศรษฐกิจชุดเดียวกนั คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร  อตัรา

แลกเปล่ียน  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของหลกัทรัพยไ์ทย  และดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  โดยจะใช้การประมาณค่าวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares-OLS)  ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระ 5 ตวั  ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงเดือนมกราคม 2542  ถึง เดือน

ธนัวาคม 2546  ไดแ้ก่  VALUE (มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของหลกัทรัพยไ์ทย)  มีค่า t = 

3.721951  มีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

0.130340  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  EX (อตัราแลกเปล่ียน)    มีค่า  t = 

-2.932235  มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

-2.732577  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม  DJIA (ดชันีอุตสาหกรรม  

ดาวโจนส์)  มีค่า t = 2.497093  มีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.748866  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  INT (อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร)  มีค่า t = -0.429448 ไม่มีนยัสําคญั  CPI  (ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค)  มีค่า t = -0.087710 ไม่มีนยัสาํคญั 
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 อัญชุลี  ศุกระศร (2550)  ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  โดยใช้ขอ้มูล Time Series Data ราย

เดือน เป็นขอ้มูลวนัสุดทา้ยของเดือน (end of period)  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน 

มกราคม 2547 ถึง เดือน ธันวาคม 2549 โดยใช้ตวัแปรอิสระ 5 ตวั ได้แก่ อตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXUS)  อตัราเฉล่ียดอกเบ้ีย

มาตรฐานของสหรัฐ (INTUS)  ราคานํ้ ามนัดิบ Brent (BRENT)  ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้วสัดุก่อสร้าง (MPIC)  และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET)  โดยทาํการทดสอบสมการดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares-OLS)   ผลการศึกษาพบว่า  อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 บาท จะทาํให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเปล่ียนแปลงลดลง 1.06057 เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม  อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 

(INTUS)  ถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์ จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงลดลง 3.94353 เปอร์เซ็นต ์ เป็น

การเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม  ราคานํ้ ามนัดิบ Brent (BRENT)  ถา้มีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทาํให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงลดลง 0.23407  ดอลลาร์สหรัฐฯ  เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม  ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้และวสัดุ

ก่อสร้าง (MPIC) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์  จะทาํให้ดชันีราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.06578 

เปอร์เซ็นต์  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์ จะทาํให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.11774 

เปอร์เซ็นต ์ เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั 

 ลักขณา  สินโน (2550)  ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondaary 
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data)  ประเภทอนุกรมเวลา (time series)  เป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 

2547  จนถึงเดือน ธันวาคม 2549  รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 observation  วิธี

การศึกษาโดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ (econometric model)  คือ วิเคราะห์ดว้ย

แบบจาํลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis)    โดยทดสอบตวั

แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยใชว้ิธีการกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด ท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  เพื่อคาํนวณค่าสถิติความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรต่างๆ  ไดแ้ก่  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  ราคานํ้ ามนัขายปลีกในประเทศ  อตัรา

เงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา  และปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง  โดยผลการศึกษา

พบวา่  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -0.958  ราคา

นํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -2.428  

อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมา  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -2.224  

ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั 5.59 x 10-5 

 พิมณภัทร  สุวรรณคํา (2553)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดย

ศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative)  ในการทดสอบแบบจาํลองดว้ยวิธีกาํลงั

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  ช่วงระยะเวลาโดยใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรมสําเร็จ Eviews Version 5.0 ในการคาํนวณหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ดชันีราคาหลกัทรัพย์
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ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX   

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  ดชันี

ราคานํ้ ามันในตลาดโลก   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้   จากผลการศึกษาพบว่า   ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างในทิศทางเดียวกนั  ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX  มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในทิศทางตรงกนัขา้ม  

 กญัญารัตน์  ศิริประไพ (2554) ทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  โดยใช้ขอ้มูลทางสถิติจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน  

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 ถึง  เดือน ธนัวาคม 2553  รวมระยะเวลา 48 เดือน  มาทาํ

การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย  ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression  Analysis)  โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ของ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวั

แปรอิสระต่างๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย  ตวัแปรอิสระ 4  ตวั ไดแ้ก่  ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)  ผลการศึกษาการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์  พบวา่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 96.4%  ส่วนท่ีเหลือมาจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่า Sig = 0.016  และ F = 291.258  โดยดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  และดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  สําหรับดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง  มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
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3.  วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  (MLR)  ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (OIL)     โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่ วนัท่ี        

1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้บริษธั เหมราช

พฒันาท่ีดิน  จาํกดั (มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ย

วธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น  ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และ 

ตวัแปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi  =  a + bx + ei 

โดยท่ี  Y   =    ตวัแปรตาม 

 a    =    ค่าคงท่ี 

 b    =    ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x    =    ตวัแปรอิสระ 

 e    =    ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 
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โดย a = ตวัประมาณค่าของ a ; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi  เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี  ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุ   เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น  บริษทั  

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

HEMRAJ =a+b1CMI+b2DJIA+b3EXUS+b4MLR+b5OIL 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

HEMRAJ   หมายถึง    ราคาหุน้ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

 CMI        หมายถึง    ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

 DJIA       หมายถึง    ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 EXUS        หมายถึง    อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 MLR        หมายถึง    อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสาํหรับเงินกูย้มื 

 OIL       หมายถึง    ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรม

เวลา (Time Series Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัต่างๆ ในช่วง

เวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์  โดย



13 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกับราคาหุ้น 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)   

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย

จะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้ น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

HEMRAJ = +6.373821+0.003841DJIA-0.120510EXUS+0.243885MLR+0.003357OIL 

       (0.528415)  (0.775232)       (-2.439647)**    (1.516018)         (1.353708) 

 โดยมีค่า  F-statistic  = 388.4040 (Sig=0.000000) 

   R-Squared  = 0.973434 

   Adjusted R-Squared = 0.970928 

   Durbin-Watson Stat = 1.834694 

   N   = 59 

 หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง ค่า T-statistic 

   **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากการใช้สถิติทดสอบ F-Test ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของทั้ง

สมการ ผลการคาํนวณจะไดค้่า F-statistic = 388.4040  และไดค้่า Prob(F-statistic) = 

0.000 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงส่งผลให้ปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 : ไม่มีตวัแปรใดๆท่ีมี

ผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน)  แต่จะยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

 จากข้อมูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได้ สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึงมูลค่าท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน)  ไดร้้อยละ 97.34   โดยตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 1 ตวัแปร คือ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคา

หุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน  จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงข้าม โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)    มีค่าสัมประสิทธ์

เท่ากบั    -0.120510 สามารถอธิบายไดว้่า  หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)   จะทาํให้ราคาหุ้น บริษทั

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  เปล่ียนแปลง 0.120510 หน่วย (บาท) ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้น  บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (HEMRAJ) สามารถอธิบาย

ปัจจยัต่างๆ ได ้โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน)  (HEMRAJ)  และ ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (HEMRAJ)  ดงัน้ี 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 

(HEMRAJ) อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่  

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  มีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษทั   เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั  

เพราะวา่  นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้

ท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน ดงันั้น  หากเงินบาทแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุน

ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภชยั  อศัววงษส์ันติ (2548)  ซ่ึง

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยแ์ละกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ และ  อญัชุลี  ศุกระศร  (2550)  ซ่ึง

ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 

 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 

(HEMRAJ) อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่  

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  (DJIA) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั  เหมราช

พัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุน้ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทาง

เดียวกัน  เพราะว่าโดยทัว่ไปแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จะใช้ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นตวัช้ีนาํในตลาดหุ้นไทยเป็นหลกั  เพื่อนาํมาอา้งอิงและ

เปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดโดยทัว่ไป  และยงัใช้เป็นตวัช้ีนาํสภาวะการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์  ดงันั้น  ถา้ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน  

จะมีผลทาํให้ดชันีหลักทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน    
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แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้น  จะไม่มีผลต่อ 

ราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  อย่างมีนยัสําคญั  ซ่ึงอาจ

เกิดจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบางช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  และบางช่วงอยู่ในช่วง

เศรษฐกิจฟ้ืนตวั  แต่เน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  มีการ

ฟ้ืนตวัช้ากว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ  ทาํให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคามีการ

เคล่ือนไหวอยู่ในกรอบการซ้ือขายช่วงแคบๆ  ซ่ึงต่างกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนท่ีมีการ

ปรับตวัของราคาในทิศทางท่ีสูงข้ึน  จึงทาํให้ผลการศึกษาตวัแปรท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ ศุภชยั  อศัววงษส์ันติ  (2548)  และ พิมณภทัร  สุวรรณคาํ (2553) 

 อัตราดอกเบี้ยลูกค้าช้ันดีสําหรับเงินกู้ยืม (MLR)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้น ของ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดี

สาํหรับเงินกูย้มื  จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี

สูงข้ึน  จะมีผลทาํใหมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินปันผลจ่ายลดลง และราคาหุ้นของบริษทัฯ 

ลดลงไปดว้ย  ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นของบริษทัฯ  

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้น

ดีสําหรับเงินกู้ยืม  นั้นไม่มีผลต่อ ราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน)  อยา่งมีนยัสําคญั  จากการศึกษา แบบ 56-1 ประจาํปี 2554  พบว่าบริษทัฯ 

ไดมี้การปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ  อยา่งต่อเน่ืองดงัจะเห็นไดจ้ากผลการ

ดาํเนินงานในระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในระดบัท่ีตํ่า ใน

ปี 2554 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนเท่ากบั 0.78 ต่อ 1 และมีเงินสดเท่ากนั 

3,719 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพื่อให้บริษทัฯ สามารถดาํรงสภาพคล่องในการดาํเนินการขยาย

ธุรกิจและลดความเส่ียงดา้นการเงิน  บริษทัฯ จึงดาํเนินการโดยให้มีงบดุลท่ีมีสภาพ

แขง็แกร่ง มีหน้ีสินในระดบัตํ่า รักษาเงินสดในมือให้มีความคล่องตวั ไม่มีเงินกูย้ืมใน

เงินตราต่างประเทศ และพยายามจดัแหล่งเงินกูท่ี้หลากหลาย  ปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมาน้ี

จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษทัฯในการขยายธุรกิจและลดความเส่ียงทางด้าน

การเงิน   นอกจากน้ียงัได้มีการเซ็นสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  

(Interest Rate Swap)  และสัญญาอ่ืนๆ เพื่อให้รายรับ รายจ่าย เงินกู ้และอตัราดอกเบ้ีย
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ท่ีมีหลากหลายสกุลเงินมีความสอดคล้องกนั เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆทาํ

ใหผ้ลการศึกษาตวัแปรท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาญจนวดี  วิบูลยพ์านิช 

(2547)  และ พิมณภทัร  สุวรรณคาํ (2553) 

 ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก  (OIL)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ บริษทั    

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้ม  เพราะวา่การเปล่ียนแปลง

ระดบัราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก  มีผลต่อตน้ทุนและการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

ของกิจการ  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบว่า ช่วงเวลาท่ีได้ทาํการศึกษา  ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก  นั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน)  อย่างมีนยัสําคญั  จากการศึกษา แบบ 56-1 ประจาํปี 2554  พบว่า

บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนั 

โดยพยายามติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ในระดบัท่ี

รับไดเ้ม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดไว ้โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหาร 

ได้ดาํเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรอบคอบและได้มีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งเหมาะสมท่ีสุด  ทาํให้ผลการศึกษาตวัแปรท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของพิมณภทัร  สุวรรณคาํ (2553) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ โดยทาํการเลือก บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.  จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั ของ บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน)  นั้ นเราสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปทาํการ

วางแผนในการลงทุนในหุ้นท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์  ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโต

สูงทั้งในด้านของรายได้และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นักลงทุนใน

รูปแบบเงินปันผล รวมทั้งแนวโนม้ในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็น
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ได้จากราคาหุ้นท่ีสูงข้ึนมากในปัจจุบนั  เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้ง

ตลาดหุน้โดยรวมมีทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโตไดอี้ก 

 2.  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงสูงอนั  เน่ืองจากปริมาณของ

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีเป็นจาํนวนมาก   ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในอนาคตไดเ้หมือนกบัปี 2540   ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรท่ีจะ

ทาํการศึกษาข้อมูลอย่างระมดัระวงั   รวมทั้ งนําความเข้าใจในปัจจยัท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อธุรกิจประเภทน้ี ท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าและราคาของหลกัทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็น

ในรายบริษทัหรือกลุ่มหลกัทรัพยก์็ตาม เพื่อช่วยให้นกัลงทุนทาํการตดัสินใจในการ

ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น  บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) นั้น  นอกจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาแลว้นั้น ควรทาํการศึกษาปัจจยั

ภายในบริษทั โดยอาจใชว้ิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจาก

งบการเงินยอ้นหลงั   กาํไรต่อหุ้น (Earning per share) อตัราผลตอบแทนของเจา้ของ

ในทางบญัชี (Return of Equity (ROE)) การวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัทั้งในดา้น

ของธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงของหุ้น และ อตัราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratios) เพื่อทาํการทดสอบความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะทาํ

ใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

6.  บรรณานุกรม 

กาญจนวดี  วบิูลยพ์านิช. (2547). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

 หลักทรัพย์.  สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

กญัญารัตน์  ศิริประไพ. (2554). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

 หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

 ไทย.  สารนิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, สถาบนั

 กองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน. ตลาดเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์.      

 (พิมพค์ร้ังท่ี 12). กรุงเทพมหานคร : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 



19 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2551).  พฒันาการและการดาํเนินงานท่ีสาํคญัใน

 ปี 2551. รายงานประจาํปี 2551,  2551, 28. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2552).  สรุปภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสถิติ

 สาํคญัประจาํปี 2552. รายงานประจาํปี 2552, 2552, 23. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2553).  สรุปภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสถิติ

 สาํคญัประจาํปี 2553. รายงานประจาํปี 2553, 2553, 21. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2554).  สรุปภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสถิติ

 สาํคญัประจาํปี 2554. รายงานประจาํปี 2554, 2554, 21-22. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2555).  สรุปภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสถิติ

 สาํคญัประจาํปี 2555. รายงานประจาํปี 2555, 2555, 19-20.  

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2556). MLR MOR และ MRR  คืออะไร. สืบคน้เม่ือ 

 24 มีนาคม 2556 จาก http://www.bor.or.th/Thai/FinanciallLiteracy/interest/ 

 Pages/warning_interest.aspx 

บริษทั ซอฟทบิ์ส พลสั จาํกดั. (2555). แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 2555. 

 สืบคน้เม่ือ 24 มีนาคม 2556 จาก http://www.softbizplus.com/real-estate-

 property-news/1714-trends-in-marketing-real-estate-2012 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน). (2555). ราคานํา้มันในตลาดโลก. สืบคน้เม่ือ

 24 มีนาคม 2556 จาก http://topspace.icwdc.com/faqs/  

บริษทั อิมเมจ คอนซลัแทนท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั. (2537). Foreign  Exchange Risk 

 Management. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์ไอ เอม็ บุค๊ส์ จาํกดั. 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2553). สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย. (พิมพค์ร้ังท่ี 5). 

 กรุงเทพมหานคร : เรือนแกว้การพิมพ.์ 

บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ. (2555). การเงินและการธนาคาร. สงขลา : บริษทั นาํศิลป์

 โฆษณา จาํกดั. 

พิมณภทัร  สุวรรณคาํ. (2553). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ

 ราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

http://www.bor.or.th/Thai/FinanciallLiteracy/interest/Pages/
http://www.softbizplus.com/%20real-estate-property-news/1714-trends-in-marketing-real-estate-2012
http://www.softbizplus.com/%20real-estate-property-news/1714-trends-in-marketing-real-estate-2012
http://topspace.icwdc.com/faqs/


20 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

เพชรี  ขมุทรัพย.์ (2549). หลักการลงทุน. (พิมพค์ร้ังท่ี 12). กรุงเทพมหานคร : 

 สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

เพลินพิศ  สัตยส์งวน. (2554). เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร.

 กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2554). เอกสารการสอนชุดวิชา การลงทุนและการ

 วิเคราะห์หลักทรัพย์ หน่วยท่ี 9-15. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ลกัขณา  สินโน. (2550). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

 รามคาํแหง. 

ศุภชยั  อศัววงษส์ันติ. (2548). ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคา

 หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. 

 สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

อลิษา  แตม้ประเสริฐ. (2555). ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์. สืบคน้เม่ือ 24 มีนาคม 

 2556 จาก http://www.scbeic.com/THA/document/note_20121101_ 

 property/ 

อญัชุลี  ศุกระศร. (2550). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง.  สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A.J. (1998). การลงทุน : แนวคิดและทฤษฎี. 

 กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์มคกรอ-ฮิล. 

http://www.scbeic.com/THA/document/note_20121101_%20property/
http://www.scbeic.com/THA/document/note_20121101_%20property/

