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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) 

 Factors affecting the stock price of SANSIRI 

Company Limited. (SIRI) 

อุไรวรรณ  ดว้งดี 1  ผศ.ดร. วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2  

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

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ (IR) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของบริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติกบัราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุ้น, บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

--------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

The Objective of the study of economic Factors Affecting the stock price of 

SANSIRI Company Limited. (SIRI) is to study economic factor that determine 

stock price of SANSIRI Company Limited. (SIRI) 

The Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand 

(SET) Construction Material Index (CMI), Consumer Price Index (CPI), Foreign 

Exchange Rate (EX), Inflation Rate (IR) and Private Investment Index (PII) 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, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of  SANSIRI Company Limited. (SIRI).at the 

significance level of 0.05 

Key Words: Economic facture, stock price, SANSIRI Company Limited. 

1. บทนํา 

ตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้กบัภาครัฐและภาคธุรกิจ โดย

ผ่านการออกหลักทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธ์ิ ฯลฯ 

โครงสร้างตลาดทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง ตลาด

แรกเป็นแหล่งกลางสําหรับรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนท่ีตอ้งการระดมเงินทุน โดยนาํ

หลกัทรัพยอ์อกใหม่เสนอขายให้กบัผูต้อ้งการลงทุน (Initial Public Offerings- IPO) 

ส่วนตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่งกลางสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

มือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ท่ีได้ผ่านการจองซ้ือในตลาดแรกแล้ว ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นตลาดรองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงทาํหนา้ท่ี

เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเสนอขายในตลาดทุน ช่วยให้ธุรกิจ

ต่าง ๆ สามารถระดมทุนเพื่อขยายกิจการ และนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่ประเทศ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนระยะยาวในการลงทุนหรือ

การดาํเนินงานและเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก การกูย้ืมจากสถาบนั
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การเงิน จะมีภาระทางดา้นตน้ทุนดอกเบ้ียค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถใน

การแข่งขนัและกาํไรสุทธิของกิจการ ดงันั้นธุรกิจน้ีจึงนิยมท่ีจะระดมทุนโดยขาย

หลกัทรัพยแ์ก่ผูมี้เงินออม และนาํหลกัทรัพยเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ในปัจจุบนั

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การพฒันาในทิศทางท่ีดีข้ึน การปรับปรุงแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจเน้นความมัน่คง และประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ทั้งน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัภาวะความผนั

ผวนตลอดเวลาและยากต่อการควบคุม ทั้งผูป้ระกอบการ นักลงทุน หรือทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี

สาเหตุจากสภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ 

ต่อเศรษฐกิจหลายประเทศทัว่โลกตามมา  

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์นาํหุ้นเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 ซ่ึงมีผลงานโดดเด่น

ด้านการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารบริหารงานขาย บริการท่ี

ปรึกษ า กา รลง ทุ น บ ริก า รตรวจส อบ อาค า ร บ ริก า รด้า นเค ร่ือง ไฟ ฟ้ าแล ะ

เคร่ืองปรับอากาศ อีกทั้ ง บริษัทฯ ย ังพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

หลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้ งบ้านเด่ียว บ้านแฝด 

ทาวน์เฮาส์ โฮม ออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดบัราคา เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงประสบ

ความสําเร็จเป็นอยา่งมากในปีท่ีผา่นๆมา แต่อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

ก็ยงัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภยั ภาวะเศรษฐกิจโลก 

การขาดแคลนแรงงาน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเพิ่มสูงข้ึนรวมถึงค่าแรงขั้นตํ่าท่ีปรับ

สูงข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลใหน้กัลงทุนชะลอการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจภาค

อสังหาริมทรัพย ์ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ 

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

นั้นเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน อีกทั้งปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนันบัวา่เป็น
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้ น การวิเคราะห์ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมากสาํหรับนกัลงทุน การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์อีกทางเลือกหน่ึง สําหรับนักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจท่ีตดัสินใจจะลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

ดัชนีราคาผู ้บริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ท่ีมีผลต่อราคา

หุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั

แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัรา

เงินเฟ้อ (IR) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) โดยตวั

แปรต่าง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัรา

เงินเฟ้อ (IR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซ่ึงใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิรายเดือน ช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (SIRI) ผูศึ้กษาจะ

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการลงทุน 

 ทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์การเงินนิยม 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ภายในประเทศ (CPI) 

       อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 

     ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) 

      อตัราเงินเฟ้อ (IR) 

 

    ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

 

ราคาหุน้บริษทั 

แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) 
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 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 แนวคิดเคร่ืองช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ทฤษฎีอตัราเงินเฟ้อ 

ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหุ้นบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

(SIRI) 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ประวติัความเป็นมาและโครงสร้างของบริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (SIRI) 

 ภาพรวม เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)   

(SIRI) 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ลกัขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2549 รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 observations 

โดยการใช้แบบจําลองทางเศรษฐกิจมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple 

regression model) ดว้ยวธีิการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares –OLS)

ผล กา รวิจัย พบ ว่า  ตัวแป รท่ี มี อิท ธิ พล ต่อดัช นีรา คา หลัก ท รัพ ย์ก ลุ่ ม พัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อย

ละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ และ

อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 99 

ส่วนปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความสาํคญัร้อยละ 90 
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วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เ ร่ือ ง  ปั จ จัย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อดัช นี หลัก ท รัพ ย์ห ม ว ดพัฒน า

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์พัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลราย

เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ

ในรูปสมการถดถอดเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

ทาํการทดสอบสมมติฐานและเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่า

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัแห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์2) ทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และ 3) 

สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดเพื่อนําไปใช้ในการพยากรณ์ดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิ ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

คน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี คือ ใช้วิธีการทางเศรษฐกิจมิติสร้างสมการในรูปของสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด 
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(Method of Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter ผลการวิจยัพบวา่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย MRR 

เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษา : ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยภายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร ได้แก่ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การวเิคราะห์ทางสถิติดว้ย วธีิการถดถอยเชิงซอ้น ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ อตัราดอกเบ้ีย 

ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารอย่างมีนัยสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ืออตัราดอกเบ้ีย

และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะ

เพิ่มข้ึนดว้ย ในขณะท่ีค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาทเพิ่มข้ึน ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะลดลง 
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ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมูลค่าการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารได้อย่างชัดเจน อาจจะเน่ืองมาจาก

การศึกษาในคร้ังเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทาํให้เกิดความผนัผวน

ของค่าตวัแปรต่าง ๆ เหล่าน้ี ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

วิโรจน์ เดชะผล (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีนํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา 

และมูลค่าซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ตัวแปรตาม คือ ดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาราย

เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธนัวาคม 2551 ผลการวิจยัสรุปดงัน้ี ตวัแปร

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา มูลค่าซ้ือ

หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค และ

ดชันีนํ้ามนัสหรัฐอเมริกา ไม่มีนยัสาํคญัในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  

ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวิธี

การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลาผา่นแบบจาํลองสมการถดถอย
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พร้อม ทดสอบข้อส มม ติฐา นและ แป รผ ลก ารศึก ษ า  ดัง นั้ น จึง ต้องท ดส อบ

Multicollinearity เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและดําเนินการหาค่า 

Autocorrelation ของสมการถดถอยพหุคูณและการแกปั้ญหาAutocorrelation ดว้ยวิธี 

First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิและสร้าง

รูปแบบสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐาน เพื่อทราบผลการศึกษาโดยตวัแปรท่ีใช้

ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู ้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดุลการคา้ ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ คือ ดัชนีราคาหุ้นของตลาด

หลกัทรัพย ์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั คือ อตัรา

เงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และตวัแปรท่ี

ไม่มีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ ดุลการคา้ 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ทาํการศึกษาวิจยั

เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading 

Volume) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earnings Ratio: P/E) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer 

Price Index: CPI) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ  ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(Price/Earnings Ratio: 

P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) และ

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีเหลืออีก 3 ตวั คือ ผลิตภณัฑ์
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มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจาก

ชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 

Index: CPI) ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันี

ราคาผู ้บ ริโภคภายในประเทศ (CPI)  อัตราแลกเปล่ียนเ งินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จ ํากัด (มหาชน)(SIRI) โดย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสอมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx  + ei 

โดยท่ี 

 Y  =  ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x =  ตวัแปรอิสระ 
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 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาค้นควา้วิจัยท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx  + ei 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงได้สร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  ไดด้งัน้ี 

SIRI = a + b1CMI + b2CPI + b3EX + b4IR + b5PII 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

 SIRI หมายถึง ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

 CMI หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

 CPI หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

EX หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์   

               สหรัฐอเมริกา 

 IR หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

 PII หมายถึง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Serier Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

อีกทั้งยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูล

ท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํ

ผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้นบริษทั แสน

สิริ จาํกดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอ

ข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยจะนําเสนอในรูปแบบของ

สมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

       ผลการวิเคราะห์ คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น F-

Statistic, ค่า R Square(R2), ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.)  และตรวจสอบสมมุติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SIRI = 16.95006+0.022725CPI+0.013190IR – 0.440642EX – 0.020776CMI 

           (2.557400)    (0.441916)     (0.287034)     (-3.532739)**      (-1.21111) 
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โดยมีค่า 

F-statistic = 60.33170 

R-square = 0.850560 

Adjusted R-squared = 0.836462 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 2.027193 

หมายเหตุ   

ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (SIRI) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติดว้ยระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 99.44 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.56 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 2.027193 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากับ0.440642 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ SIRI เปล่ียนแปลงไป 

0.440642 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ไดแ้ก่ 

1.1 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) โดยมีทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญั 

เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลงจะมีผลกระทบทาํให้ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน ทาํให้

ตน้ทุนนาํเขา้วสัดุในการก่อสร้างลดลงรวมทั้งถา้กิจการนั้น ๆ กูย้ืมเงินจากต่างประเทศ

ก็จะตอ้งชาํระหน้ีลดลง เป็นการลดตน้ทุนให้กบักิจการ ทาํให้กิจการมีกาํไรเพิ่มข้ึน ซ่ึง
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ส่งผลในทางบวกแก่บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียและ

อตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะตรงขา้มตามทฤษฎี The International 

Fisher Effect ดงันั้น การท่ีอตัราดอกเบ้ียลดลงหรืออตัราแลกเปล่ียนแข็งค่าข้ึน ก็จะ

ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มข้ึนและทาํให้ดชันีราคาหุ้นเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นราคา

หุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิโรจน์ 

เดชะผล (2552) และสุวมิล สังขทบัทิมสังข1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 (2554) 

 2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

2.1 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสน

สิริ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาวสัดุก่อสร้างจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะดชันีราคาวสัดุก่อสร้างท่ี

สูงข้ึน เป็นผลให้ตน้ทุนในการพฒันาโครงการหรือตน้ทุนโครงการสูงกวา่ท่ีประเมิน

ไว ้และส่งผลให้อตัราการทาํกาํไรของผูป้ระกอบการลดลง นกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะ

ซ้ือหลกัทรัพยล์ดลง ทาํใหร้าคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ลดลง แต่เน่ืองจาก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากราคาวสัดุก่อสร้างในบางหมวดปรับตวัสูงข้ึน เป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใช้

ในการผลิตปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการขยายตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทาํให้

ความตอ้งการวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน ซ่ึงวสัดุก่อสร้างเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นวตัถุดิบใน

การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างจึงส่งผล

โดยตรงต่อต้นทุนการพฒันาโครงการของบริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ทั้ งน้ี 

บริษทัฯ มีมาตรการในการควบคุมและลดความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของ

ราคาวสัดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างบริษทัฯ จดัซ้ือ

วสัดุก่อสร้างบางรายการจากผูผ้ลิตโดยตรง ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้รับประโยชน์จากการ

สั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ดงันั้นจึงไม่มีนยัสําคญัและ

ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) และลกัขณา สินโน 

(2550) 
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  2.2 ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เน่ืองจากเป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการ อีกทั้งยงัเป็น

เคร่ืองมือช้ีวดัเงินเฟ้อ ดงันั้นหากดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน

จึงหมายความวา่เงินเฟ้อก็จะสูงข้ึนเช่นกนั ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งสํารองเงินไวใ้ชเ้พื่อ

บริโภค ทาํให้ไม่นาํเงินมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) จึงลดลง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) นั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

ขยายตวัได้ดีอย่างต่อเน่ือง แม้จะประสบภาวะอุทกภยั และการเมืองท่ีเป็นปัจจัย

ภายในประเทศ แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลโครงการบา้นหลงัแรก 

ทาํให้ผลประกอบการของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) มีการเติบโตท่ีดีข้ึน ดงันั้น

จึงไม่มีนัยสําคัญและไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) และไม่

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิโรจน์ เดชะผล 

(2552)  และสุวิมล สังขทบัทิมสังข ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) และไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) และอญัรัตน์ เศวต

ประสาธน์ (2555)   

 2.3 อตัราเงินเฟ้อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (IR) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ทาํให้ราคาสินคา้

อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ลดลงจึงทําให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง ราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) จึงลดลง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา อตัราเงิน

เฟ้อนั้ นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จ ํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจากเป็นภาวะเงินเฟ้ออยา่งอ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation) เพราะ

ระดบัราคาของสินคา้อุปโภคบริโภคจะเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์มองว่า
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เงินเฟ้อประเภทน้ี อาจให้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มข้ึนของราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคจะช่วยกระตุน้การบริโภคของประชาชน ดงันั้นจึงไม่มีนยัสําคญัและ

ไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552) และอญัรัตน์ เศวต

ประสาธน์ (2555) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554) 

และฐิติวชัร์ รวพีรสุรัชต ์(2553) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) 

ในช่วงเวลาปี 2551-2555 นักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในราคาหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

วิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ทาํให้ตวัแปรอิสระท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาจึงมีจาํกดั

ในการท่ีจะนํามาเลือกใช้ในการศึกษา ประกอบกับช่วงเวลาการศึกษาคร้ังน้ีมี

ระยะเวลาท่ีนอ้ย และมีขอ้จาํกดัของระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาจึงทาํให้อาจมีผลต่อการ

เปรียบเทียบสมมติฐานในอดีตได ้

     2. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) เป็น

การวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการนาํไปใช้ในการ

ลงทุน อีกทั้งเป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือ

ภาคเอกชน ใช้ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละบริหารจดัการ

ระบบเศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) เพียงบางปัจจยัเท่านั้น ผูท่ี้สนใจในงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํตวัแปรอ่ืนมา

วิเคราะห์ เช่น ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) และผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ(GDP) เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจลงทุนและ

เพิ่มศกัยภาพในการทาํกาํไรของนกัลงทุนในอนาคต 
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2. ผูท้าํการวจิยัมีขอ้เสนอแนะใหผู้ท่ี้สนใจจะทาํการศึกษาในตวัแปรต่าง ๆ 

เ พิ่ ม ข้ึ น เ ช่ น  ร า ค า นํ้ า มัน ดิ บ ใ น ต ล า ด โ ล ก  (NYMEX) ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม

ภายในประเทศ (GDP) เป็นตน้ เพื่อทาํให้มีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต่าง ๆ และมุมมองเก่ียวขอ้งในทางธุรกิจไดม้ากข้ึน 
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