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ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

FACTOCRS AFFECTING THE STOCK  PRICE  

OF PROPERTY AND CONSTRUCTION GROUPS (PROPCON) 

สาธิรัตน์ ช่ืนสมบติั 1   ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร
2

 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) 

 ปัจจัย ท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่   ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index)  ,ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันี

ดาวน์โจนส์(DJIA)  , อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) และ อตัราเงินเฟ้อ(INF) โดยใชข้อ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน 

ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดย

วธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple linear Regression) ดว้ยวธีิการกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95  ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง(PROPCON) 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : อสังหาริมทรัพย ์ราคาหลกัทรัพย ์

 

__________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract  

The objective of the study factors affecting the stock price index of 

property and construction groups (PROPCON) is to study factor that determine 

stock price index of property and construction groups (PROPCON) 

Factors used in this study are Stock Exchange in Thailand (SET) , Business 

Sentiment Index (BSI) , Dow Jones Industrial Average Index  (DJIA) , Minimum 

Loan Rate (MLR) , Inflation Rate (INF) The monthly data of January 2008 to 

December 2012; 60 months in total. Multiple Linear Regression with Ordinary 

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

The results shows that ,  Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price index of property and construction groups  at the 

significance level of 0.05  

Key Words : Property , Stock price 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย

หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นดา้นดาํเนินงาน ( Operation Efficiency ) และ

ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ( Information Efficiency ) มีความยุติธรรมและมีความ

เป็นมาตรฐานสากล อันจะ เ ป็นการส่ง เส ริมให้ เ กิดการออมและระดมทุน

ภายในประเทศอันจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศและนับว่าเป็น

แนวทางหน่ึงในการดาํเนินเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ปัจจุบนัตลาดหลกัหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยจัดประเภทอุตสาหกรรมตามวตัถุประสงค์การลงทุน และเพื่อให้

สอดคล้องกบัการจดัประเภทอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยฯ์ต่างประเภท โดย

แบ่งเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัและ 27 หมวดธุรกิจ 

ในปัจจุบนัภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไดป้รับตวัดีข้ึนมาก

หลงัจากวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เน่ืองจากเศรษฐกิจดีข้ึน ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือเพิ่มข้ึน 

ปริมาณความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีเพิ่มข้ึนจึงกลายเป็นตวัขบัเคล่ือนให้อุตสาหกรรมน้ี
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เติบโตข้ึนทาํให้หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งนบัเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ความน่าสนใจสําหรับการลงทุนดังนั้นก่อนท่ีนักลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุ้นกลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและ

ป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน 

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในตลาดทุนท่ีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ

ดงันั้นก่อนท่ีนักลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุ้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้น

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index),ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI),ดชันีดาวน์โจนส์(DJIA)อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR),อตัรา

เงินเฟ้อ(INF)เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนใน

ดชันีราคาหุน้กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิเป็นรายเดือนโดยใชร้าคาปิดรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index), ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (BSI),ดชันีดาวน์โจนส์(DJIA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR),อตัราเงินเฟ้อ(INF)  

เพื่อนํามาวิ เคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(PROPCON)โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th) ศูนย์ข้อมูล
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อสังหาริมทรัพย ์(www.reic.or.th) สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้(www.price.moc.go.th) 

เป็นตน้  

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆท่ีนํามาศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 

2. เพื่อใหน้กัลงทุนหรือผูส้นใจทัว่ไปนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างโดยใช้ขอ้มูลเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจการลงทุนใน

หลกัทรัพยส์ามารถสร้างผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่าจากการลงทุนไดแ้ละช่วยลด

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มดงักล่าว 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

 

ดชันีดาวน์โจนส์ 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราเงินเฟ้อ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุน้กลุ่ม

อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

 

ดชันีราคาหุน้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาและค้นควา้เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงบทความและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการนาํเสนอผลงานวิจยัของผูศึ้กษาอยา่งมีคุณค่าโดย

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและประกอบการตดัสินใจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของการศึกษาวจิยัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งเป็น3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1    แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราตอบแทน 

แนวความคิดการวเิคราะห์ความถดถอย (regression Analysis) 

ส่วนท่ี 2   ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างเหตุการณ์ตลาดหลกัทรัพยท่ี์สาํคญัในช่วง พ.ศ.  

2551-2555 

5แนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ส่วนท่ี 3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วริษฐา เลิศทิวากร (2551)   เร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และเพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยทําการศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยทั้งหมด 19 กองทุนกบัตวัแปรทาง

เศรษฐกิจคือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET Index ,ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง,อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี(MLR) เฉล่ียของธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํ 4 แห่ง,ปริมาณ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั,อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน โดยเก็บขอ้มูลระหว่างปี 2550-2551 เป็นรายสัปดาห์ จาํนวน 85 
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สัปดาห์ โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณ แบบวิธีStepwise  และแบบวิธี Enter  ณ 

ระดบันยัสาํคญัท่ี0.05 

 วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ(2555) เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลักทรัพย์พฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐานและเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษาได้แก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง

มากสามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละจากการ

ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ,ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติและดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554)  เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้นอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคอตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผู ้

ลงทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคตขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 
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2553จาํนวน 48 เดือนขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือนยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาสโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติไดแ้ก่อตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรหุ้นดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อ

โดยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้นและดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ข้ามดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนักลงทุนสามารถนํา

ความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการ 

พิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ลกัขณา สินโน  (2550) เร่ืองปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูล

รายเดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จนถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 รวบรวม

ขอ้มูลทั้งหมด 30 Observation โดยการใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐกิจมิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ด้วยวิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares-OLS) เพื่อหาความสัมพนัธ์และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตวัแปรต่างๆโดยกปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุราคาวสัดุก่อสร้าง 

ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา และปริมาณเงิน

ตามความหมายแบบกวา้ง  

       ผลการศึกษา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ

และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
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99 ส่วนปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 90 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อดชันีราคา

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET Index),ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI),ดชันีดาวน์โจนส์

(DJIA)อตัราดอกเบ้ียเงินกู้(MLR),อตัราเงินเฟ้อ(INF)  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูล

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ท่ี มีส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธีก ําลังสองน้อยสุด  

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปร

อิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx + ei 
โดยท่ี Y = ตวัแปรตาม 

a  =ค่าคงท่ี 

b  =ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพล

ของตวัแปรตาม  

x  =ตวัแปรอิสระ 

e  =ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 
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ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูจ้ดัทาํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ไดด้งัน้ี 

PROPCON = a + b1SET Index + b2BSI + b3DJIA 

   +b4MLR + b5INF 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

ตวัแปรตาม 

 PROOCON หมายถึง ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

ตวัแปรอิสระ 

SET Index หมายถึง  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

BSI   หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

DJIA  หมายถึง ดชันีดาวน์โจนส์ 

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า

ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุป

และอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
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อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํMultiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล  

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา

Multicollinearityด้วยการทาํ ทาํ Correlation matrix หลงัจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบcross terms จากนั้นทดสอบ

ปัญหา Autocorrelation โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.)หลงัจากนั้น

หาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

PROPCON = 5.316463+0.080635BSI+0.129191INF+0.074746MLR+0.083048SET 

         (-0.589927)  (1.555313)   (0.742929)     (0.031683)       ( 27.14824)** 

โดยผลการคาํนวณ มีดงัน้ี 

F-statistic = 1580.331 

Prob(F-statistic) = 0.000 

R-square = 0.99465 

Adjusted R-squared = 0.994021 

N = 58 

Durbin-Watson stat = 2.062498 
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หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึงค่า T-statistic 

        **     หมายถึงระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาไดส้ามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(PROPCON)  ไดร้้อยละ 99.47โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั3ตวัแปรคือดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR),อตัราเงินเฟ้อ(INF)  ส่วนตวัแปรท่ี

มีนยัสําคญัมีทั้งหมด1ตวัแปรได้แก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(PROPCON)  ในทิศทางเดียวกนั โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวั

แปรไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากับ 0.083048  สามารถอธิบายได้ว่าหากดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  0.083048 หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(PROPCON) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่  

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อราคา

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทาง

เดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ในระดับ 99.47%  จะเห็นเห็นได้ว่าดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจาก 449.96 จุด ณ เดือน

ธนัวาคม 2551 ไปยงัระดบัสูงสุด 1,391.93 จุด ณ เดือนธนัวาคม 2555 (ขอ้มูล
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สถิติสําคญัของ SET,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยใช้ขอ้มูลจาก

ราคาปิดของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET )  

2. ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง (PROPCON) ไดแ้ก่  

2.1  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงโดยปกติดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)   จะมีความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกนั 

เพราะ ถ้านักลงทุนมีความเช่ือมัน่ในธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจเหมาะแก่การ

ลงทุน ก็จะส่งผลทาํให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างเพิ่มสูง ข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ัง น้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) นั้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) อยา่งมีนยัสําคญัอนั

เน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย การชุมนุมของกลุ่ม

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ ไดท้วีความรุนแรงข้ึน เป็น

เหตุผลหลกัท่ีทาํให้ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแย่

ลง( ค่าเฉล่ียของ BSI  ประมาณ47.47) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข(2551) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วราภรณ์ 

จามรสวสัด์ิ  (2555) 

 2.2  อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

(MLR)จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางตรงกันข้าม เพราะโดยปกติแล้วอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้(MLR) ถือเป็นต้นทุนของบริษัทเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้

(MLR)เพิ่มสูงข้ึนบริษทัจะตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน  ดงันั้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวั

สูงข้ึนส่งผลบวกต่อราคาหุ้นดว้ยเช่นกนั แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม
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อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)อยา่งมีนยัสําคญัอนั

เน่ืองมาจาก ในช่วงปี2551 ได้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงข้ึนพร้อมๆกบั

ปัญหาเศรษฐกิจของโลกเร่ิมชะลอตวั ทาํให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่

สามารถท่ีจะลดอตัราดอกเบ้ียเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของชลิต วงศ์ประเสริฐสุข(2551) และไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วริษฐา เลิศทิวากร (2551) 

2.3  อัตราเงินเฟ้อ (INF)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงโดยปกติอัตราเงินเฟ้อ 

(INF)จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกนั เพราะอตัราเงินเฟ้อท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างปรับตวั

สูงข้ึน ทาํใหก้ารลงทุนหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

มีความน่าสนใจมากข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทําการศึกษาอัตราเงินเฟ้อ (INF)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)อย่างมีนัยสําคญัอนัเน่ืองมาจาก  

ในช่วงเวลาท่ีการศึกษามีอตัราเงินเฟ้อไม่สูงมากนกั ส่งผลให้นกัลงทุนเกิด

การชะลอการลงทุน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของลักขณา สินโน 

(2550) 

ข้อเสนอแนะ 

 สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควรจะศึกษาปัจจยั

ทางด้านการเมือง และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(PROPCON)และยงัช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนอีกดว้ย 

 ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุนในการซ้ือขายหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) นกัลงทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การลงทุนในหลักทรัพยน์ั้นอย่างเพียงพอและตอ้งมีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่าง

ละเอียด เน่ืองมากจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างให้ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็มี
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ความเส่ียงสูง ด้วยเช่นกนั  นักลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเพื่อนาํมาใช้ตดัสินใจลงทุนการซ้ือขาย
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