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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุ้นบริษทั ไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) (RML)ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณา

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราแลกเปล่ียน(EXUS) ใชข้อ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ.2551 ถึง เดือนธนัวาคมพ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple  Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงั

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares :OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น บริษทัไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) (RML) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และอตัราแลกเปล่ียน

(EXUS)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ , ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ไรมอน

แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 
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Abstract 

 The objective of the study of economic Factors affecting the stock price of  

Raimon Land PCL.(RML) is to study economic factor that determine stock price of 

Raimon Land PCL.(RML) 

 The Economic factors used in this study are Minimum Loan Rates (MLR), 

construction material index(CMI), Private Investment Index (PII) ,Inflation Rate 

(INF) ,and The Exchange rate of the Thai baht to the US dollar (EXUS) 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 , construction material index(CMI) and Exchange rate of the 

Thai baht to the US dollar (EXUS) statistically are positively affect the stock price 

Of  Raimon Land PCL.(RML) at the significance level of 0.05  

KEYWORDS : Economic facture , stock price of Raimon Land PCL.(RML) 

บทนํา 

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลาดหลกัทรัพยมี์บทบาทอย่างมากท่ี

ช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ  เพราะเน่ืองจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนทั้งระยะสั้ นและ

ระยะยาวของธุรกิจหรือกิจการท่ีตอ้งการการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการดาํเนินธุรกิจ

หรือต่อยอดธุรกิจ สามารถระดมเงินทุนโดยมีการออกเป็นหลักทรัพย์ขายให้แก่

ประชาชนเพื่อถือครองไวแ้ละถือว่ามีพนัธะสัญญาต่อกนั มีทั้ งหุ้น หุ้นกู้ พนัธบตัร 

และกองทุนรวมต่างๆ ตลาดสําหรับซ้ือขายหุ้นแบ่งออกเป็น ตลาดแรก(Primary 

Market) กบั ตลาดรอง(Secondary Market) โดยตลาดแรกเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีความ

ตอ้งการท่ีระดมเงินทุนเพื่อมาใช้หรือลงทุนในกิจการ จึงออกและเสนอขาย หุ้น แก่

ประชาชน หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือ แบ่งความเป็นเจ้าของบริษทัให้แก่บุคคล

ทัว่ไป ซ่ึงการขายต่อประชาชน คร้ังแรกน้ีเรียกวา่ IPO  (Initial Public Offering) ตลาด

รอง การซ้ือขายในตลาดรอง(Secondary Market) ปัจจุบนัมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นผูบ้ริหารจดัการและดูแลใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดน้ี 
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ราคาของหุน้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดรองจะเป็นไปตามกลไกตลาดมีการเปล่ียนแปลงข้ึน

ลงตามปัจจัยต่างๆ ตลาดแรกและตลาดรองมีความสัมพันธ์ท่ีเก้ือหนุนกัน และ

เก้ือหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศไปในขณะเดียวกนั เงินระดมทุนในตลาดแรกทาํ

ใหภ้าคธุรกิจมีการเติบโตในขณะท่ีการซ้ือขายหุน้ในตลาดรองทาํใหเ้กิดการหมุนเวียน

ทางการเงิน  

2 ภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างถือเป็นองค์ประกอบสําคญัของการ

ลงทุนในเศรษฐกิจไทย โดยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกวา่ 322,300 ลา้นบาท และมีสัดส่วน

ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมจริง (Real GDP) คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.8 และร้อยละ 2.4 

ตามลาํดบั ณ ปี 2549 นอกจากน้ี ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างยงัถือเป็น

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง (Linkage Industries) ท่ีมีความเช่ือมโยงถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

และมีบทบาทสําคญัในการสนับสนุนศกัยภาพการผลิตของเศรษฐกิจไทยในระยะ

ยาว ทั้งน้ี ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างของประเทศไทยไดป้ระสบปัญหา

ชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปี 2549 เน่ืองจากปัจจยัลบต่างๆ เช่น  ความไม่

แน่นอนทางการเมือง อตัราดอกเบ้ียท่ีอยู่ในระดบัสูง และภาวะราคานํ้ ามนัท่ีปรับ

สูงข้ึนต่อเน่ือง ทาํให้ตน้ทุนราคาวสัดุก่อสร้างปรับตวัสูงข้ึน อสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้างล่าสุด พบว่า ภาวะภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างของไทยเร่ิมส่ง

สัญญาณการฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 2/2550 โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการลงทุนของ

ภาครัฐ เป็นสําคญั ปัจจยับวกท่ีจะสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละ

การก่อสร้างในระยะต่อไป ไดแ้ก่ 1) ทิศทางการเมืองท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะสร้างความ

เช่ือมัน่แก่การใชจ่้ายของนกัลงทุนและประชาชน 2) การดาํเนินนโยบายการคลงัแบบ

ขาดดุลในปีงบประมาณ 2551 และเพิ่มการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะในโครงการ

รถไฟฟ้าสายต่างๆ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้เกิดโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้างท่ี เ ก่ียวเ น่ืองกับโครงการรัฐบาลสําหรับปัจจัยเ ส่ียงท่ีอาจทําให้ภาค

อสังหาริมทรัพยฟ้ื์นตวัไดล่้าช้ากวา่คาดการณ์ ไดแ้ก่ 1) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากปัจจยัลบต่างๆ เช่น แนวโนม้ราคานํ้ ามนัและ

อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ 2) แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียท่ีอาจปรับตวัสูงข้ึนตามเงิน

เฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน2ตั้งแต่ปี 2549ต่อเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1/2550 ท่ีผา่นมา ภาคอสังหาริมทรัพย ์
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และการก่อสร้างของไทยประสบปัญหาภาวะชะลอตวัมาตลอด โดยจะเห็นไดว้า่ภาค

อสังหาริมทรัพย ์และภาคการก่อสร้างขยายตวัในอตัราท่ีชะลออยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็

ตาม ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3/2550 ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างเร่ิมมี

สัญญาณของการฟ้ืนตวั โดยมีปัจจยับวกจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเร่ิมคล่ีคลาย 

ทาํให้ผูป้ระกอบการและประชาชนมีความมัน่ใจในเศรษฐกิจมากข้ึน ประกอบกบั

อตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา นอกจากน้ี มาตรการ

เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล และงบประมาณในส่วนขององค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดส่้งผลใหก้ารก่อสร้างปรับตวัดีข้ึน 

 บริษัทไรมอน แลนด์ จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลัก ท รัพ ย์แล ะ ด้า น บ ริษัท ไ รม อ น แล นด์  เอ ง ก็ เ ป็ น บ ริ ษัท ใ ห ญ่ ใ น ตล า ด

อสังหาริมทรัพยมุ์่งเนน้พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นระดบัไฮเอน และมุ่งพฒันาแบรนด์

ให้เป็นท่ีรู้จกัและบริษทัไรมอน แลนด์ยงัมีบริษทัในเครืออีกซ่ึงต่างก็มุ่งเน้นพฒันา

บริษัทให้เป็นท่ีรู้จักสร้างมูลค่าทางตลาดให้แก่บริษัทเสมอซ่ึงในปัจจุบันตลาด

อสังหาริมทรัพยถื์อวา่คึกคกัมากเพราะนโยบายจากรัฐบาลในการสร้างรถไฟฟ้า ทาํให้

เกิดการลงทุนในดา้นการก่อสร้างเพิ่มข้ึนมีโครงการเกิดข้ึนใหม่ตามแนวรถไฟฟ้า ทาํ

ให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนซ่ึงส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัมีแนวโน้มปรับเพิ่ม

ขั้น 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย ์ มีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจในไทยมาก และยงัรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยอี์กด้วย ทั้งน้ี

การศึกษาปัจจยัท่ีผลกระทบต่อราคาหุ้นอสังหาริมทรัพย ์จะทาํให้นกัลงทุนทราบถึง

สาเหตุหรือผลกระทบต่างๆท่ีมีผลต่อผลตอบแทนในหลกัทรัพย ์จะช่วยให้นกัลงทุน

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อนาํมาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  
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และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXUS) ท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั 

ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (RML) 

สมมุติฐานการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง(CMI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อัตราเงินเฟ้อ (INF) และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXUS)อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (RML) 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน

มกราคม  พ.ศ.2551 ถึง เดือนธนัวาคมพ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ(EXUS) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) (RML) 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

  

 

   

 

         

 

 

  

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุ้น

บริษทัไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนใช้ในการประกอบการ

ตดัสินในลงทุน และสําหรับบริษทัเพื่อทาํให้ผลการดาํเนินงานดีข้ึน  โดยสามารถลด

ความเส่ียงในการลงทุนในหุน้อสังหาริมทรัพย ์

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ไรมอนแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อ

การทาํการศึกษาคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น  3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องได้แก่ 

แนวคิดเบ้ืองตน้ของการลงทุน  (Investment) 

แนวคิดความเส่ียงจากการลงทุน 

ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)   

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

(PII) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation)  

 
อตัราแลกเปล่ียน (EX) 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั ไรมอน 

แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (RML) 
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              ทฤษฏีดาว (Dow Theory) 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 ทฤษฏี Loannable funds Theory of Interest 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

 อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) 

 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ส่วนที ่2ประวตัิความเป็นมาบริษัท 

            การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

           สถานการณ์ทางการตลาด 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 พมิณภัทร สุวรรณคํา (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยใช้สมการ

ถดถอยเชิงซอ้นและประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 60 

เดือนผลการศึกษาพบวา่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในภาคเอกชนกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 INDEX มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 กญัญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ 

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

รูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ
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การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

ตาม ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปร ตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) 

(BSI)พบวา่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ลักขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2547 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือดชันีราคา

วสัดุก่อสร้าง สาํหรับราคานํ้ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศและอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ี

ผ่านมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนปริมาณเงินตาม

ความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

 อัญชุลี ศุกระศร (2550)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา(time series)รายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาโดยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) พบว่าปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ทั้ง 5 ตวั

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญั โดยอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 

ราคานํ้ ามนัดิบ Brent มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
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กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในขณะท่ีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้วสัดุ

ก่อสร้าง และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

รัตนา เฉลียว (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชนั และเอเรอร์คอร์

เรคชนั (Cointegration and Error Correction) ในช่วงระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2540 

ถึงเดือนธันวาคม 2547 ผลการทดสอบคุณสมบติัความน่ิงของขอ้มูลสําหรับตวัแปร

ทุกตวั โดยวิธียูนิทรูทเทสต์พบว่า ตวัแปรทุกตัวท่ีใช้ในแบบจาํลองในทุกกรณีมี

ลกัษณะน่ิง และมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในอนัดบัท่ี 1 ดงันั้น จึงสามารถ

นาํไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอตัราแลกเปล่ียนท่ี

แทจ้ริง และตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ในแบบจาํลอง โดยใชว้ิธีการทดสอบโคอินทิ

เกรชนัของ Engle and Granger ผลการศึกษากรณีอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ พบว่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงในคาบท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ผลต่างของระดบัราคาใน

ประเทศกบัต่างประเทศสัดส่วนของเงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศต่อมูลค่าการนาํเขา้ 

และดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1, 0.01 และ 0.01 ตามลาํดบั 

สิวารมณ์ ธกูลสวัสดิ์ 2550 ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการใช้

ทฤษฎี Arbitrage Pricing (APT)และเทคนิคการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ OLS ในการประมาณ

ค่าความเส่ียงจากปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาค ค่าชดเชยความเส่ียง และอตัราความคา

ของหลกัทรัพย ์การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัแทนหลกักลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์าํนวนทั้งส้ิน 66 

หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546 ถึง ธนัวาคม 2549 รวม

ทั้งส้ิน 48 เดือน ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีใช้ในการศึกษา 4 ปัจจยั อตัรา

ผลตอบแทนตลาด อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช้ือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัรา

เงินเฟ้อ 
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ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล พบวา่มี 8 หลกัทรัพยท่ี์ไม่สามารถทดสอบ

ความน่ิงได ้FUTUPF PAE PRECHA QHPE SPF TUPF TYONG และ WIN 

เน่ืองจากมีข้อมูลน้อยหรือ ข้อมูลขาดหายไปหลายเดือน สําหรับส่วนใหญ่ 58 

หลักทรัพย์มีข้อมูลครบและทดสอบพบว่ามีลักษณะน่ิง ซ่ึงสามารถนําไปใช้ใน

แบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory ได ้ผลการประมาณค่าความเส่ียงของปัจจยัการ

วเิคราะห์โดยวิธี OLS พบวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทั้ง 4 ตวั

สามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของอตัราผลการตอบแทนหลักทรัพยไ์ด้ทั้ งส้ิน 37 

หลกัทรัพยท่ี์ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 (21หลกัทรัพย)์ ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05(10 หลกัทรัพย)์และท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.10 (6 หลกัทรัพย)์ 

แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

มากท่ีสุดรองลงมาคือ อตัราตอบเบ้ียเงินให้สินเช้ือ ดชันีการลงทุนและอตัราเงินเฟ้อ

ตามลาํดบั 

3.   วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  อตัราเงินเฟ้อ (INF)  

อตัราแลกเปล่ียน (EXUS) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหุน้บริษทั ไรมอน แลนด ์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์

เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 
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Y i  = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + e i 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a ; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e ตวั

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

RML=a+b1MLR+b2CMI+b3PII+b4INF+b5EX 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

RML  หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

MLR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
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CMI  หมายถึง  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

PII                หมายถึง  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

INF   หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

              EX   หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2550  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือนโดยท่ีมาของขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบ

และทิศทางความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression  

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั ไร

มอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearityดว้ยการทาํCorrelation matrixหลงัจากนั้นทดสอบWhite 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหาAutocorrelationโดยใชส้ถิติทดสอบของDurbin-Watson 
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(D.W.)หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions)ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านยัสาํคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป จากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามผลลพัธ์

จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

RML = 1.127725 + 0.025297MLR + 0.011575CMI – 0.00139PII -0.00558INF-

0.06818EXUS                     

(0.668495) (0.164236) (2.176303)** (-0.269638) (-0.802186)(-2.439828)** 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

      ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได ้ สามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงราคาหุน้ของ RML ไดร้้อยละ 99.44 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3 

ตวัแปรคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII ) และ อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ส่วนตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 2ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI) อตัราแลกเปล่ียน (EXUS) ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RML 

ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง

(CMI) สาํหรับ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุน้ของ RML ในทิศทางตรงขา้ม คือ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ(INF)และอตัราแลกเปล่ียน (EXUS)  

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 0.025297 สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) เปล่ียนแปลง

ไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้น ของ RML0.025297 หน่วย (บาท) ในทิศทาง

เดียวกันซ่ึง เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ดัชนีราคาว ัส ดุก่อสร้าง(CMI)มีค่ า

สัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.011575 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํใหร้าคาหุ้น ของ RML0.011575 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  อยา่งมีนยัสาํคญั

ไดแ้ก่ 

 1.1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(CMI) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างจะ

แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เม่ือมีนโยบายการสร้างสถานีรถไฟฟ้า 

ออกมาจากภาครัฐนั้นเป็นการกระตุน้การลงทุนเพิ่มของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่ม

ราคาวสัดุก่อสร้างส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯมีการปรับตัวสูงข้ึนและแสดง

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั 

(มหาชน)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลกัขณา สินโนและไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ กญัญารัตน์ ศิริประไพ 1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 1.2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) มีผลต่อราคาหุ้น

บริษทัไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจาก 

นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็ง

ค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 

ดังนั้ นหากเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองจะทาํให้มีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภชยั อศัววงษส์ันติและ อญัชุลี 

ศุกระศร 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทัไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

 2.1. อัตราดอกเบีย้เงินให้กู้(MLR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด ์

จํากัด (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็น
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ตน้ทุนของของกิจการ หากอตัราดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจการมี

ภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปีเพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกาํไรสุทธินอ้ยลง จึงส่งผลให้

ราคาหุ้นปรับตวัลดลง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูน้ั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) 

อนัเน่ืองมาจากการกูเ้งินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั (floating 

rate) หรือ MLR ซ่ึงอิงกบัภาวะการตลาด ดงันั้น ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียจึง

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ แต่อยา่งไรก็ตาม 

ความผนัผวนดงักล่าวมีผลกระทบนอ้ยมากต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษทัฯ แต่ทั้งน้ีแนวโน้มการปรับข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย อาจส่งผลกระทบทั้งในดา้น

กาํลงัซ้ือ และความสามารถในการขอสินเช่ือท่ีลดลง ของลูกคา้โครงการท่ีใช้สินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสิวารมณ์ ธกลูสวสัด์ิ 

 2.2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทัไรมอน 

แลนด์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีการลงทุนภาคเอกชนจะมีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหุ้นบริษทัไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะว่า เม่ือ

เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงขาข้ึน ก็จะส่งผลใหเ้กิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจและ จะส่งผล

ให้ราคาหลักทรัพย์ในหลายๆกลุ่มและบริษัทฯก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วยมูลค่า

หลกัทรัพยข์องบริษทัก็จะเพิ่มสูงข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษา ดชันีการลงทุนภาคเอกชนนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทัไรมอน แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก ผูบ้ริโภคเพิ่มการจบัจ่ายใช้สอย 

ประกอบกบัการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางท่ีเพิ่มสูงข้ึนและตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์ฟ้ืน

ตวัข้ึน ไดช่้วยชดเชยการลงทุนภาคเอกชนท่ีอ่อนแอลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของกญัญารัตน์ ศิริประไพ 1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 และ 

 2.3.อัตราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ีย จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทัฯในทิศทาง

เดียวกนัเพราะวา่ในภาวะการปัจจุบนัธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับเพิ่มหรือ

ลดดอกเบ้ียนั้นเพื่อเป็นการควบคุมอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการกระตุน้
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การลงทุนทั้งในส่วนของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และช่วยลดตน้ทุน

ของผูป้ระกอบการ ทาํให้กาํไรของบริษทัมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนมีผลต่อราคาหุ้น

สูงข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ นั้น

จะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทัฯอยา่งมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากอตัราเงินเฟ้อท่ีปรับตวั

เพิ่มสูงข้ึน ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ี

จะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงจึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง โดยมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

ลกัขณา สินโน 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั

ฯนั้นทาํให้ทราบถึงตวัแปรในแต่ละตวัว่ามีความสัมพนัธ์อย่างไรต่อราคาหุ้นของ

บริษทั ฯ ซ่ึงจากการศึกษานั้นอาจจะมีตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้

กู้ ดัชนีราคาว ัสดุก่อสร้าง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ตวัแปรท่ีน่านาํมาทาํการศึกษา เช่น การเมือง 

การลงทุนจากต่างประเทศ เป็นตน้อาจจะมีผลกระทบและความสัมพนัธ์ต่อราคาหุ้น

ของบริษทัฯ 

 2.ข้อเสนอสําหรับนักลงทุน จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯสามารถทาํให้นักลงทุนมีขอ้มูลเพื่อใช้ในการ

นาํมาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุ้น ซ่ึงปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนและตวัแปรท่ี

นาํมาทาํการศึกษานั้น นกัลงทุนควรท่ีจะนาํปัจจยัอ่ืนๆและตวัแปรอ่ืนๆนาํมาวิเคราะห์

ร่วมดว้ยในการตดัสินใจในการลงทุนเพราะการศึกษาการวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

นั้นข้ึนอยู่กับช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาด้วย นักลงทุนควรนําตัวแปรอ่ืนและข้อมูล

ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมาร่วมเป็นขอ้มูลในการลงทุนในแต่ละคร้ัง 
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