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บทคดัย่อ 
 

        การศกึษาค้นควา้อสิระเรื่อง ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) ซึ่งตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่น ามา
ศกึษามทีัง้หมด 9 ตวั ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ข ัน้ต ่าลูกคา้รายใหญ่ชัน้
ด ีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 
ปี อตัราการว่างงาน ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน และดชันี
ความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค โดยขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิประเภทอนุกรม
เวลารายเดอืนยอ้นหลงั 5 ปี ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2552 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2556 รวม
ระยะเวลาทัง้สิ้น 60 เดอืน โดยวธิกีารวเิคราะห์ข้อมูลมทีัง้การวเิคราะห์เชงิพรรณนาและการ
วเิคราะห์เชงิปรมิาณด้วยวธิกีารทางเศรษฐมติิ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติในการสรา้ง
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Square : OLS) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
        วตัถุประสงค์เพื่อการศกึษาความสามารถในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมติิ และเพื่อศึกษา
ความแตกต่างของตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคแต่ละตวัที่มผีลกระทบต่อแต่ละประเภทธุรกจิที่
กองทุนไป 
 



ลงทุน อกีทัง้ยงัเพื่อศกึษาและประเมนิน ้าหนกัความสมัพนัธข์องปัจจยัทางเศรษฐกจิแต่ละตวัทีม่ ี
อทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละประเภทธุรกจิ 
        จากการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) จะพบว่าตวัแปรทางเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นปะเทศไทย (กอง1) อย่างมนีัยสาคญัทางสถติิ ไดแ้ก่ 
การเปลีย่นแปลงของดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (∆CON), การเปลีย่นแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (∆SET), อตัราการว่างงาน (UNEMPLOY) และ การเปลีย่นแปลง
ของดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภค (∆CCI) และตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การ
เปลีย่นแปลงของอตัราเงนิเฟ้อ 
(∆INF), การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจา 1 ปีเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยไ์ทย
(∆INT), การเปลีย่นแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (∆PII) และ การเปลีย่นแปลงของดชันี
การอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน (∆PCI) 

จ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

        ในระบบเศรษฐกจิยคุโลกาภวิตัน์  ซึง่กระแสเงนิลงทุนทัว่โลกสามารถเคลื่อนยา้ยถ่ายโอน
ไปได้ทุกที่อย่างเสร ีจากข้อตกลงและความร่วมมอืทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และธุรกรรมใหม่ๆทางการเงนิ ก่อใหเ้กดิการ
เพิม่แหล่งเงนิทุน ซึง่ส่งผลใหต้ลาดทุนและตลาดเงนิต่างๆทัว่โลกไดพ้ฒันาและขยายตวัขึน้อยา่ง
รวดเรว็  กองทุนรวมจงึเป็นเสมอืนเครื่องมอืชนิดหนึ่งทีถู่กน ามาใช้เป็นช่องทางในการระดมทุน
และการลงทุนส าหรบัผู้ลงทุนรายย่อย แต่เนื่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยจ์ าเป็นต้องใช้
เงนิลงทุนเป็นจ านวนมาก และมรีะยะเวลาการลงทุนค่อนขา้งยาวนาน ท าใหส้มยัก่อนการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ถูกจ ากดัอยู่แต่ในกลุ่มผูอ้อมเงนิทีม่พีืน้ฐานเศรษฐกจิระดบับน 
ต่อมาได้มกีารใช้กระบวนการทางการเงนิในการแปลงอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตราสารทางการเงนิ 
เพื่อช่วยเพิม่โอกาสและเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งในการลงทุนส าหรบันักลงทุนรายย่อย ที่มคีวาม
ประสงคจ์ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มเีงนิลงทุนน้อย กส็ามารถทีจ่ะลงทุนไดโ้ดยผ่านกองทุน
รวม ส าหรบัประเทศไทยกระบวนการดงักล่าวด าเนินการโดยการจดัตัง้กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Fund) โดยเริม่แรกเป็นการจดัตัง้ตามความจ าเป็นอนัเนื่องมาจากวกิฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจการเงนิในปี 2540 ในรูปของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
สถาบนัการเงนิ และปรบัโครงสรา้งหนี้ของสถาบนัการเงนิ (กอง 2, 3 และ 4)   ต่อมาเศรษฐกจิ
ไทยได้มกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ท าให้เกิดทางเลอืกในการพฒันา
กองทุนอสงัหารมิทรพัยไ์ปสู่การเป็นตราสารทางการเงนิเพื่อการลงทุนในรปูแบบต่างๆ หรอืที่
เรยีกย่อๆ ว่า “กอง 1”  ส าหรบันักลงทุนรายย่อย และผู้ที่สนใจทัว่ไป โดยการแปลงสนิทรพัยท์ี่
แท้จรงิ (Real Asset) ซึ่งได้แก่อสงัหารมิทรพัย์ประเภทต่างๆ ไปเป็นสินทรพัย์ทางการเงนิ 
(Financial Assets) 
        กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Fund) เริม่เกิดขึ้นครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี 
2546 ซึง่ปัจจุบนั ณ.ปี พ.ศ.2557 มกีองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้สิน้ 53 กองทุน ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ให้นักลงทุนได้เลอืกลงทุนได้อย่างหลากหลายตามความสนใจ  ซึ่งโดย
เฉลีย่ผลตอบแทนจากเงนิปันผลในช่วงเวลาทีผ่่านมา เงนิปันผลเฉลีย่จะอยูท่ีป่ระมาณ 6-10%  
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แล้วแต่กองแต่ละกองซึ่งจดัอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ อีกทัง้ยงัสูงกว่าผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารทัว่ไปทีอ่ยู่ในเกณฑร์ะดบัต ่า  และถ้าหากจะเทยีบกบัหุน้ปันผลแลว้  ก็
ยงัถอืว่ากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Fund) นัน้มคีวามผนัผวนดา้นราคาหุน้น้อยกว่า
มาก และยงัจดัได้ว่าเป็นสินทรพัย์ลงทุนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรในตลาดกองทุนรวมของ
ประเทศไทย   
        ในมุมมองของนักพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ การระดมเงนิทุนโดยใช้วิธีการกู้ยมืเงนิจาก
ธนาคารเพื่อมาพัฒนาโครงการในขณะนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะปัจจุบันแบงก์ชาติได้ออก
กฎระเบยีบเข้มงวดมากขึน้ในการปล่อยกู้ภาคอสงัหาฯ  ในขณะเดยีวกนัการระดมทุนด้วยวธิี
เก่าๆ เช่น การเพิม่ทุนในขณะน้ีกค็งไม่ไดผ้ล  เพราะผูถ้อืหุน้แต่ละรายส่วนใหญ่ไม่มคีวามพรอ้ม
เนื่ องจากกลัวว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัว หรือหากจะใช้วิธีระดมเงินทุนผ่านตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในรูปของหุ้นอสังหารมิทรพัย์ ก็ยงัไม่ใช่ทางออกที่ดีในขณะนี้
เนื่องจากปรมิาณความตอ้งการซือ้หุน้อสงัหารมิทรพัย ์ในตลาดไมค่่อยมคีวามเคลื่อนไหว ฉะนัน้
จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะระดมทุนโดยวธินีี้  ดงันัน้นักพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจบุนัจงึหนัมาระดม
เงนิทุนโดยผ่านกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้ เพราะเป็นวธิกีารระดมเงนิทุนทีง่า่ย และเอื้อ
ประโยชน์ต่อทัง้ผู้ซื้อและผู้ขาย  โดยผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุนจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเงนิปันผล
จากกองทุนอสงัหา ฯ ซึง่โดยเฉลีย่แลว้อยู่ในอตัราทีสู่งกว่าอัตราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารทัว่ไป
จงึจดัว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมาก  ส าหรบัส่วนของผูข้ายหรอืเจา้ของกองทุนก็
จะได้รบัประโยชน์จากการจดัหาเงนิทุนไปพัฒนาปรบัปรุงโครงการต่าง ๆ ด้วยต้นทุนทาง
การเงนิทีต่ ่ามากเมือ่เทยีบกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ากธนาคาร 
        ปัจจุบนัการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยน์ับเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการลงทุนที่
ก าลงัได้รบัความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงที่ภาวะอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารต ่า และ
การลงทุนในสนิค้าทางการเงนิอื่น ๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ ฯลฯ มคีวามเสีย่งจากภาวะตลาดทีผ่นัผวน 
นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยย์งัเป็นการกระจายความเสีย่งของการลงทุน 
และยังช่วยป้องกันการเสื่อมค่าของเงินลงทุนจากอัตราเงินเฟ้อได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย  
เนื่องจากราคาอสงัหารมิทรพัยม์กัปรบัตวัสูงขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ และผูล้งทุนสามารถเจรจาเกบ็
ค่าเช่าเพิม่ขึน้ได ้แต่ขณะเดยีวกนัในทางปฏบิตัหิากสญัญาเช่ายงัไม่ครบก าหนดกย็งัไม่สามารถ
ปรบัขึน้ค่าเช่าได้โดยทนัที  นอกจากนี้การลงทุนผ่านกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยย์งัได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษโีดยไดร้บัการยกเวน้ภาษจีากเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหน่วยลงทุนอกีดว้ย 
        งานวจิยัชิน้นี้ผูว้จิยัไดมุ้่งเน้นไปทีผ่ลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ
ไทย หรอื กอง 1  เนื่องจากผู้วิจยัเล็งเห็นว่ากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เป็นกองทุนรวมที่
น่าสนใจมากประเภทหนึ่ งส าหรับการลงทุนในระยะยาว  เนื่ องจากโอกาสในการได้ร ับ
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ผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและดอกเบี้ยขาลงในปัจจุบัน อีกทัง้กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยย์งัจดัว่าเป็นนวตักรรมทางการเงนิชนิดใหม่ที่ช่วยเพิม่ช่องทางการระดมเงนิทุน
ทีม่ปีระสทิธภิาพใหแ้ก่ภาคธุรกจิและเอกชนในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศ  ซึ่งเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัที่เป็นกลไกส าคัญในการผลกัดนัและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมัน่คง ดังนัน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ทาง
เศรษฐกจิทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ
ไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มนักลงทุนรายย่อย และผู้ที่สนใจทัว่ไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ตดัสนิใจก่อนการลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.) เพื่อศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคแต่ละตวัที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง 1) 

2.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคแต่ละตัวที่มีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง 1)  

ขอบเขตของการศึกษา 

1.) งานวิจยัชิ้นนี้จะวิจยัเฉพาะกองทุนอสงัหารมิทรพัย์กอง 1 เท่านัน้ เนื่องจากกองทุน
อสงัหารมิทรพัยก์อง 1 เป็นกองทุนทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนใหก้บันกัลงทุนรายยอ่ย 

2.) งานวิจยัชิ้นนี้จะวิจยัจากกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ที่ได้จดทะเบียนต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ 

3.) งานวิจัยชิ้นนี้จะท าการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย  โดยตัวแปรที่เลือกมา
ศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ย ตวัแปรทางเศรษฐกจิทัง้หมด 9 ตวั ไดแ้ก่  (1) ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสรา้ง (Construction Materials Price Index : CON)  (2) อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ข ัน้ต ่า
ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (Minimum Loan Rate : MLR) (3) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET Index : SET)  (4) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate : INF) โดยวดั
จากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) (5) อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 
ปี   (Time Deposit Interest Rate for 1 year : INT)  (6) อั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง า น 
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(Unemployment Rate : UNEMPLOY)  (7) ดัชนี ก ารลงทุ นภาค เอกชน  (Private 
Investment Index : PII)  (8) ดั ช นี ก า ร อุ ป โภ ค บ ริ โภ ค ภ าค เอ ก ช น  (Private 
Consumption Index : PCI)  (9) ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (Consumer Confidence 
Index : CCI) โดยงานวิจยัชิ้นนี้จะใช้ข้อมูลทุติยภูมริายเดือนย้อนหลงั 5 ปี โดยช่วง
ระยะเวลาทีท่ าการศกึษาจะเริม่ตัง้แต่ มกราคม 2552 ถงึ ธนัวาคม 2556  รวมระยะเวลา
ทัง้สิน้ 60 เดอืน 

4.) งานวิจัยชิ้นนี้ จะท าการเก็บรวบรวม ราคาปิด (Closing Price) ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นกลุ่มตวัอย่างของแต่ละหมวดหมู่ธุรกจิแต่ละประเภททีก่องทุนไป
ลงทุน เช่น ที่พักอาศยั (Residential), ศูนย์การค้า (Plaza), อาคารส านักงาน (Office 
Building), สนามบนิ (Airport) และโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้า (Industrial 
Warehouse) โดยขอบเขตของงานวจิยัชิ้นนี้จะครอบคลุมกองทุนทัง้หมด 13 กองทุนที่
สุ่มมาจากแต่ละประเภทธุรกจิที่กองทุนไปลงทุน โดยเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างของงานวจิยัชิน้น้ีจะพจิารณาจากกองทุนทีม่ ีระยะเวลาด าเนินงานยาวนาน โดย
จะท าการสุ่มเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากแต่ละประเภทธุรกิจที่กองทุนไปลงทุนด้วยจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่เท่าๆ กัน ยกเว้นแต่ธุรกิจสนามบิน (Airport) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง
กองทุนเดยีว คอื กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์สนามบนิสมุย  (SPF) โดยรายละเอียด
เพิม่เตมิของแต่ละกองทุนจะกล่าวไวใ้นส่วนของภาคผนวก ดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี  (MNIT)   เป็นตวัแทนของ
ธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential) 

2. กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ทียูโดม เรซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์  (TU-PF)   
เป็นตวัแทนของธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential) 

3. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์โกลด์  (GOLDPF)   เป็นตวัแทนของธุรกิจที่พัก
อาศยั (Residential) 

4. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทลโกรท  (CPNRF)   เป็นตัวแทนของ
ธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 

5. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอรพ์ารค์  (FUTUREPF)   เป็นตวัแทนของ
ธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 

6. กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  (MJLF)   เป็น
ตวัแทนของธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 

7. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยบ์างกอก  (BKKCP)   เป็นตวัแทนของธุรกจิอาคาร
ส านกังาน (Office Building) 

8. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ศาลาแอทสาทร  (SSPF)   เป็นตวัแทนของธุรกิจ
อาคารส านกังาน (Office Building) 
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9. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ควอลติี้ เฮ้าส์  (QHPF)   เป็นตวัแทนของธุรกิจ
อาคารส านกังาน (Office Building) 

10. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน  (TFUND)   เป็นตวัแทนของธุรกจิโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) 

11. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ไทอินดัสเตรียล 1  (TIF1)   เป็น
ตัวแทนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังเก็บสินค้า (Industrial 
Warehouse) 

12. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์บบมกีรรมสทิธิ ์101 มนตร ีสโตรเ์รจ  (MONTRI)   
เป็นตัวแทนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังเก็บสินค้า (Industrial 
Warehouse) 

13. กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์สนามบินสมุย  (SPF)   เป็นตัวแทนของธุรกิจ
สนามบนิ (Airport) 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

        กองทุนเปิด (Opened - End Fund) : คอื กองทุนรวมชนิดที ่บลจ. รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
จากผู้ลงทุนที่ต้องการขายคนืได้ตลอดเวลา โดยไม่มกีารก าหนดขนาดและอายุของกองทุนที่
แน่นอน บลจ. สามารถที่จะออกหน่วยลงทุนใหม่เพื่อขายเพิม่เตมิได้ตลอดเวลาเมื่อมผีู้ต้องการ
ซื้อ หลงัจากที่มกีารเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรกไปแล้ว โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนคนื จะอ้างอิงจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ(Net Asset Value) 
ต่อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา 
        กองทุนปิด (Closed - End Fund) : คอื กองทุนรวมชนิดที ่บลจ. ไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ก่อนครบก าหนดโครงการ และมกีารก าหนดขนาดและอายุโครงการอย่างชดัเจนแน่นอน  โดย
เปิดขายหน่วยลงทุนเพยีงครัง้เดยีวเมื่อเริม่ต้นโครงการ หลงัจากนัน้กจ็ะไม่มกีารออกขายหน่วย
ลงทุนเพิม่เตมิแต่อย่างใด ท าให้จ านวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มกีารเพิม่ขึน้หรอื
ลดลง และจะรบัไถ่ถอนคนืหน่วยลงทุนจากผูซ้ือ้กต่็อเมื่อกองทุนหมดอายุเท่านัน้  ในทางปฎบิตัิ
กองทุนรวมประเภทน้ีมกัน าหน่วยลงทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเพิม่สภาพคล่อง
ให้หน่วยลงทุนสามารถซื้อขายเปลีย่นมอืไดอ้ย่างสะดวก โดยราคาซือ้ขายอาจจะสูงหรอืต ่ากว่า
มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนกไ็ด ้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัราคาตลาด ณ.เวลานัน้    
        กอง 1 : คอื กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีม่วีตัถุประสงคท์ี่จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี่มี
รายได้ประจ าในรปูค่าเช่า เช่น คอนโด อาคารส านักงาน พลาซ่า โรงแรม อพารท์เมน้ เป็นต้น 
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โดยมุ่งเน้นการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้เกิดผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอเพื่อจะน ามาปันผล
ใหแ้ก่นกัลงทุน โดยผูล้งทุนจะไดร้บัผลประโยชน์จากกองทุนในรปูของเงนิปันผล และ ก าไรหรอื
ส่วนต่างของราคาซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์(capital gain) 
        มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (Net Asset Value : NAV) : คอื ตวัที่สะทอ้นถงึมลูค่า
ของทรพัยส์นิทัง้หมดที่กองทุนลงทุนในขณะนัน้ ๆ  โดยจะค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิทัง้หมด
ของกองทุนรวม และผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมไดร้บัจากการลงทุน ณ .ขณะใดขณะหนึ่ง  
ซึ่งโดยปกตินิยมใช้ราคาตลาดในแต่ละวนัในการค านวณหามูลค่าทรพัย์สินของกองทุนรวม  
เพื่อที่จะสะท้อนให้เหน็ถงึมูลค่าที่แท้จรงิตามสภาวะตลาดที่เปลีย่นแปลงไป  แล้วจงึค่อยน าไป
หกัดว้ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ และหน้ีสนิของกองทุนรวม 
        ราคาปิด (Close หรือ Closing Price) : คอื ราคาของหลกัทรพัย์ใดๆ ที่เกิดจากการซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั    

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.) นักลงทุนสามารถทราบถึงตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางใน
การประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน และปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหด้ยีื่งขึน้ของทัง้
ภาครฐั ภาคธุรกิจและเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชนผู้ที่สนใจทัว่ไป ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาฯ 

2.) นักลงทุนทราบถึงน ้าหนักความสมัพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจแต่ละตัวที่ ใช้เป็น
ตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง 1) 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมน่ย ายิง่ขึน้ 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
 
        กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์คอื กองทุนรวมประเภทหนึ่ง โดยผูจ้ดัการกองทุนจะน าเงนิที่
ไดจ้ากการระดมทุนจากผูล้งทุนไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทต่างๆ โดยขึน้อยู่กบันโยบาย
การลงทุนของการจดัตัง้กองทุนนัน้ๆ ขึ้นมา ได้แก่ โรงแรม  เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อาคาร
ส านักงาน โรงงานคลังสินค้า ศูนย์การค้า สนามบิน เป็นต้น โดยหลักๆ แล้ วกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์ในประเทศไทย ปัจจบุนัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
        1. กองทุนแบบ Freehold  หรือ กองทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั ้นมาเป็นกรรมสิทธิ ์ 
หมายถงึ กองทุนที่ซื้อและไดก้รรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ด้วย โดยรายได้หลกัของกองทุน
รวมจะมาจากการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์ และน ารายได้จากการให้เช่ามาจ่ายให้กบัผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในรูปของเงนิปันผล และรายได้จากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์มื่อเลกิกองทุน ดงันัน้
หากมลูค่าการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนถอืกรรมสทิธิอ์ยูม่มีลูค่าสงูขึน้กว่าตอนทีก่องทุน
เขา้ไปซื้อในตอนแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัคนืก็จะเพิม่สูงขึน้ด้วย  จะก่อให้เกิด
ก าไรในรูปของส่วนต่างของราคาซื้อขายหลกัทรพัย ์(Capital Gain)  ปัจจุบนัมกีองทุนประเภท 
Freehold อยูท่ ัง้หมด 28 กอง  
         2. กองทุนแบบ Leasehold  หรอื กองทุนที่ลงทุนในสทิธิการเช่าของอสงัหารมิทรพัย ์
หมายถึง กองทุนไม่ได้ซื้อตวัอสงัหารมิทรพัย์แต่ซื้อสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์แทน จงึไม่มี
กรรมสทิธใินอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะลงทุน จะมแีต่เพยีงสทิธใินการน าเอาอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใช้
ประโยชน์หาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสญัญาเช่า เช่น 10 ปี 20 ปี 30 ปี ซึ่งเมื่อครบ
ก าหนดสญัญาเช่าแลว้กจ็ะต้องคนือสงัหารมิทรพัยน์ัน้ให้เจา้ของ ดงันัน้เมื่อหมดอายุสญัญาเช่า
แลว้ มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะเป็นศูนย์ เพราะไม่มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยอ์อกไป กองทุนจะ
ไดร้บัรายไดค้่าเช่าในช่วงระยะเวลาทีอ่ยู่ในสทิธกิารเช่าเท่านัน้ โดยผลตอบแทนหลกัทีน่ักลงทุน
จะไดร้บัจะอยูใ่นรปูของเงนิปันผลทีแ่ต่ละกองทุนไดจ้า่ยออกมา อกีทัง้นกัลงทุนอาจจะไดก้ าไร  



 

 

จากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์ช่นกนัหากกองทุนนัน้มรีาคาสูงขึน้ ซึ่งปัจจุบนัมี
กองทุนประเภท Leasehold อยูท่ ัง้หมด 16 กอง  
        3.) กองทุนแบบ Freehold และLeasehold หรอื กองทุนผสม หมายถงึกองทุนที่ผสมไป
ดว้ยอสงัหารมิทรพัยแ์บบ Freehold และ Leasehold เช่น บางกองทุนอาจจะมทีรพัยท์ีเ่ป็นแบบ 
Freehold 60% และมีทรัพย์ที่ เป็นแบบ Leasehold อีก 40%   ปัจจุบันมีกองทุนประเภท 
Freehold และ Leasehold อยูท่ ัง้หมด 9 กอง  
        สทิธิค์วามเป็นเจา้ของของการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยน์ัน้จะแตกต่างกนัไป
ตามประเภทของกองทุน ถ้าเป็นกองทุนประเภท Freehold  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเปรยีบเสมอืน
เป็นเจ้าของทางอ้อมในอสงัหารมิทรพัย์นัน้ๆ  โดยใช้จ านวนเงนิที่น้อยกว่าและมสีภาพคล่อง
มากกว่าการไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์โดยตรง เพราะสามารถขายคืนได้ในตลาดรองหรอื
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรณีนี้ รายได้ของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้และน ารายไดจ้ากการปล่อยเช่าพื้นที่มาจ่ายเป็นเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน และรายได้จากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์มื่อเลกิกองทุนรวม ซึ่งเท่ากบัว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะมีโอกาสได้ร ับผลตอบแทนในรูปก าไรที่ เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ (capital gain) ด้วยอกีทางหนึ่ง  ส่วนกองทุนประเภท Leasehold เป็นการเช่า
อสงัหารมิทรพัย์จากเจ้าของทรพัย์สิน เพื่อใช้หาประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันตาม
สญัญาเช่า  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มกีรรมสทิธใินตวัอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทุน จะมเีพยีงสทิธใิน
การน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปหาผลตอบแทนในช่วงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า เช่น 10 ปี 20 
ปี หรอื 30 ปี เท่านัน้ซึง่เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่ากต็อ้งคนือสงัหารมิทรพัยใ์หเ้จา้ของไป ดงันัน้ 
เมื่อสัญญาเช่าหมดอายุแล้ว มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะเป็นศูนย์ เพราะไม่ได้มีการจ าหน่าย
อสงัหารมิทรพัย์ออกไป ดงันัน้กองทุนจะได้รบัรายได้ค่าเช่าเฉพาะแต่ในช่วงที่อยู่ในระยะเวลา
สิท ธิก ารเช่ า เท่ านั ้น  แ ต่ จะไม่ ได้ ร ับ ผ ลตอบแทน ใน รูป ขอ งส่ วน ต่ างราคาซื้ อ ข าย
อสังหารมิทรพัย์ หรือ capital gain จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรพัย์เหมือนแบบ freehold  
เพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไป ระยะเวลาที่จะใช้หาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์นัน้ๆ ก็จะลด
น้อยลงไปเรื่อยๆ ท าให้มูลค่าทรพัย์สินของกองทุนรวมลดลงตามระยะเวลาสิทธิการเช่าที่
เหลอือยู ่จนกลายเป็นศูนย ์ณ.วนัทีค่รบก าหนดอายสุญัญาเช่า 
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ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบความแตกต่าง Freehold และ Leasehold 

ความแตกต่าง Freehold Leasehold 
1. กรรมสทิธิ ์ ม ี ไมม่ ี
2. ผลตอบแทน เงนิปันผล + อาจได ้Capital 

Gain ณ. ตอนเลกิกอง 
เงนิปันผล 

3. ณ.ตอนเลกิกองทุนรวม มโีอกาสไดร้บัเงนิคนืตามมลูค่า
หน่วยลงทุน โดยอาจเพิ่มขึ้น
หรอืลดลงจาก ณ ตอนเริม่กอง 

มลูค่าหน่วยลงทุนเป็น 0 

ทีม่า : ธญัธรีา สาระเกต, 2555: 121-124 
 
การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
 
        ก่อนการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยใ์ดก็ตามนักลงทุนควรที่จะศกึษาถงึมูลค่าที่แท้จรงิ
ของตวัหลกัทรพัย์นัน้เสยีก่อน ไม่ควรลงทุนด้วยความเสี่ยงโดยขาดหลกัการที่ด ีซึ่งหลกัการ
วเิคราะห์หลกัทรพัย์นัน้ก็มอียู่หลายวธิขีึ้นอยู่กบัความละเอียด และความซบัซ้อนของวธิกีาร
วเิคราะห์  ดงันัน้ การทีน่ักลงทุนจะเลอืกใช้วธิกีารใดก็ขึน้อยู่กบัความเขา้ใจในกลวธิ ีเวลา และ
เงนิทุนของนักลงทุนแต่ละราย โดยสามารถสรุปหลกัการและขัน้ตอนเบื้องต้นที่ใช้วิเคราะห์
หลกัทรพัยไ์ดด้งันี้ 
        การแสวงหาข้อมูล  เนื่องจากสภาพการณ์เศรษฐกิจและการเมอืงมีอิทธิพลส าคัญต่อ
ผลตอบแทนในการลงทุน  ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องแสวงหาขอ้มลูเบือ้งตน้ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน เช่น รายงานภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานประจ าเดือนของ
ธนาคารกรุงเทพ ราบงานไตรมาสของธนาคารกสกิรไทย นอกจากนี้ยงัมรีายงานของส านักงาน
สถติแิห่งชาต ิวารสารธุรกิจ ข่าวธุรกจิของหนังสอืพมิพ์ และข่าวพาณิชย ์เป็นต้น ซึ่งให้ขอ้มูล
เบือ้งตน้ทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนได้ 
        ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกจิกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์  ภาวะ
เศรษฐกจิเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพจิารณา โดยทัว่ไปแล้วผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยจากการลงทุนในหลักทรพัย์มกัเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะความ
เจรญิรุ่งเรอืงของเศรษฐกจิในระยะยาวซึ่งอาจวดัได้จากผลผลติประชาชาตทิีจ่ะเตบิโตไปพรอ้ม
กบัความเจรญิรุ่งเรอืงของกจิการ หรอืจากก าไรรวมของกจิการ ที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ในรูปของเงนิปันผล และส่วนเพิ่มของราคาของหลกัทรพัย์
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มกัจะสูงขึน้ตามไปดว้ย  ในทางกลบักนั ความตกต ่าของเศรษฐกจิจะเป็นเหตุใหผ้ลตอบแทนโดย
เฉลีย่จากการลงทุนในหลกัทรพัยล์ดต ่าลง 
        การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม นกัลงทุนควรพจิารณาถงึเอกลกัษณ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่
สามารถแยกอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ในประเทศออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้  ธนาคาร 
เกษตรกรรม การเงนิ โรงแรม ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นต้น  การแยกอุตสาหกรรมออกเป็น
ประเภทต่างๆ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ที่จะน าความเจรญิหรอืตกต ่ามาสู่
อุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้ เช่น จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นปัจจยัส าคญัและน า
ความรุ่งเรอืงมาสู่ธุรกจิโรงแรม จ านวนสนิคา้ขาออกของผลผลติทางการเกษตรเป็นปัจจยัส าคญั
ของอุตสาหกรรมผลผลติทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ นักลงทุนยงัสามารถศกึษาถงึภาวะ
ของอุตสาหกรรมต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อดูแนวโน้มของความรุ่งเรอืงและความตกต ่า
ของอุตสาหกรรมไดอ้กีดว้ย 
        การวเิคราะหบ์รษิทั  นักลงทุนอาจจะเปรยีบเทยีบฐานะการเงนิของบรษิทัในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัเพื่อเปรยีบเทยีบฐานะของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยนกัลงทุนสามารถค านวณ
ส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมจากรายการบสงรายการในงบการเงนิ เช่น ส่วนเฉลี่ยของยอดการ
ขาย นอกจากนี้ นักลงทุนยงัสามารถค านวณอตัราส่วนบางรายการเพื่อเปรยีบเทียบระหว่าง
บรษิัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอาจค านวณอัตราส่วนเหล่านี้พรอ้มรายการในงบ
การเงนิบางรายการเป็นเวลาหลายๆ ปีตดิต่อกนัเพื่อใหเ้หน็แนวโน้มของกจิการ นอกจากนี้ นัก
ลงทุนควรพจิารณาคุณลกัษณะต่างๆ ของบรษิทั เช่น ความสามารถของผูบ้รหิาร นโยบายของ
บรษิทั เป็นตน้ (จฑุา เทยีนไทย, ไพศาล แนวมาล ีและ วริชั สงวนวงศว์าน, 2528:      275-278) 

   

การลงทุน (Investment) 

 
        การลงทุน (Investment)  หมายถงึการซื้ออสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยข์องบุคคลหรอื
สถาบนัซึง่ให้ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัความเสีย่งตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี และ
อยา่งต ่าไมต่ ่ากว่า 3 ปี  โดยสามารถแบ่งการลงทุนออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท ดงันี้ 

1.  การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment)  คือการลงทุนของผู้บริโภคที่
เกี่ยวกบัการซื้อสนิค้าประเภทคงทนถาวร (Durable goods) เช่น รถยนต์ เครื่องดูดฝุ่ น เครื่อง
ซกัผ้า ตู้เยน็ โทรทศัน์ เป็นต้น การลงทุนลกัษณะนี้ไม่ได้หวงัก าไรในรปูตวัเงนิ แต่ผู้ลงทุนหวงั
ความพึงพอใจในการใช้ทรพัย์สนิเหล่านัน้มากกว่า  การซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศยัถือว่าเป็นการ
ลงทุนอย่างหนึ่ งของผู้บริโภค ที่ เรียกว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate 
Investment) เงนิทีจ่า่ยซือ้เป็นเงนิออม การซือ้บา้นเป็นทีอ่ยู่อาศยันอกจากเจา้ของจะไดค้วามพงึ
พอใจแลว้ หากต่อไปขา้งหน้าในอนาคตขายไดก้ าไรกถ็อืว่าเป็นเพยีงผลพลอยได ้ 
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2.  การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment)  หมายถึงการซื้อทรพัย์สิน
เพื่อประกอบธุรกจิหารายได้ โดยอย่างน้อยที่สุดรายได้ที่ได้ต้องเพยีงพอที่จะชดเชยกบัความ
เสี่ยงในการลงทุน โดยการน าเงนิออม (Saving) เงนิที่สะสมไว้ (Accumulated fund) และหรอื
เงินกู้ยืมจากธนาคาร (Bank Credit) ไปลงทุนในสินค้าประเภททุน ซึ่งประกอบไปด้วย 
เครื่องจกัร อุปกรณ์ และสนิทรพัยป์ระเภทอสงัหารมิทรพัย ์ได้แก่ ที่ดนิ อาคาร โรงงาน อาคาร
สิง่ปลูกสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าและบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค  โดยเป้าหมายหลกัของการลงทุนของธุรกจิกค็อืก าไร 

3.  การลงทุนในหลักทรพัย์ (Financial or Securities Investment) คือการซื้อสินทรพัย ์
(Asset) ในรปูของหลกัทรพัย ์(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุน้กู ้หุน้ทุน (Stock) เป็นการ
ลงทุนทางอ้อมทีผู่้มเีงนิออมไม่ได้ต้องการจะเป็นผู้ประกอบธุรกจิเอง เนื่องจากความเสีย่งหรอืผู้
ออมยงัมเีงนิลงทุนไม่มากพอ โดยผู้ลงทุนจะน าเงนิออมไปซือ้หลกัทรพัยท์ี่สนใจจะลงทุน ซึ่งจะ
ได้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยหรอืเงนิปันผลก็แล้วแต่ประเภทหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน นอกจากนี้ผู้
ลงทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนอกีลกัษณะหนึ่งในรปูของก าไรหรอืขาดทุนจากการขายหลกัทรพัย ์
(Capital Gain or Loss)  (เพชร ีขมุทรพัย,์ 2540: 1-2)   
 
การจดัการลงทุน (Portfolio Management) 
 
        หมายถงึ กระบวนการลงทุนในหลกัทรพัย ์และสนิทรพัยป์ระเภทต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประเมนิมูลค่าของหลกัทรพัย ์
ตลอดจนการคดัเลอืกว่าหลกัทรพัย ์และทรพัยส์นิใดทีค่วามเหมาะสมต่อการลงทุนทีสุ่ด 
 
ทฤษฎีในการลงทุนเบือ้งต้น 
 
ทฤษฎกีารลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย ์สามารถแบ่งไดด้งันี้ 
        1.) ทฤษฎกีารบรหิารพอรต์โฟลโิอสมยัใหม่ (Modern Portfolio Theory : MPT)  กล่าวว่า 
ผู้ลงทุนทุกรายเป็นผู้ที่มเีหตุมผีล (Rational) และเลอืกลงทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ตนได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรพัยห์ลายๆ ประเภทที่มคีวามสมัพนัธ ์
(Correlation) ของอัตราผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อจะได้มัน่ใจว่าผลตอบแทนที่
เกดิขึน้จรงิจะไม่เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่คาดหวงัไว้ เช่น ถ้าหากลงทุนในหลกัทรพัย ์A 
และหลกัทรพัย ์B ทีอ่ตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้ม
กนัอย่างสมบูรณ์ เมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมากระทบหลกัทรพัยต์วัใดตวัหนึ่ง จนท าให้
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป แต่ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์อีกตวั จะส่งผลในทศิทางตรงกนั
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ข้ามท าให้ผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และยงัช่วยลดความ
รนุแรงของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อกีดว้ย 
        2.) ทฤษฎกีารคดิราคาสนิทรพัย ์(Asset Pricing Theory)  เน้นการลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่
ให้อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ผู้ลงทุนยอมรบัได้ โดยพจิารณาคดัเลอืก
หลกัทรพัย์จากอตัราผลตอบแทนส่วนเกนิที่ผู้ลงทุนรบัได้ (Risk Premium) เมื่อเทยีบกบัอตัรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่งในการลงทุน เช่น การฝากเงนิ หรอืการลงทุนในตัว๋เงนิคลงั  
โดยจุดมุ่งหมายหลกัของการกระจายการลงทุนในหลกัทรพัย์ในทฤษฎนีี้ก็เพื่อขจดัความเสี่ยง
เฉพาะตวั (Unsystematic Risk) ของหลกัทรพัย์ที่อยู่ในกลุ่มหลกัทรพัย์นัน่เอง ซึ่งทฤษฎีนี้ยงั
สามารถแบ่งออกเป็น 

2.1) ทฤษฎีการคดิราคาสนิทรพัย์ต้นทุน (Capital Asset Pricing Theory : CAPM) 
เป็นทฤษฎกีารลงทุนทีม่ขีอ้สมมตฐิานว่า อตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการลงทุนในหลกัทรพัย์
ใดๆ ไม่ควรต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่ง และการกระจายการลงทุนในจ านวน
หลกัทรพัยท์ี่มากพอจะช่วยขจดัความเสี่ยงเฉพาะตวัของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ได้  แต่ความเสี่ยงที่
เป็นระบบ (Systematic Risk) นัน้ยงัคงอยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลักทรพัย์ทุกตัว และไม่
สามารถหลกีเลีย่งได ้

2.2) ทฤษฎีการท าก าไรจากราคาที่ผิดปกติ (Arbitrage Pricing Theory)  มีข้อ
สมมตฐิานว่าในบางขณะเวลาราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์ดหลกัทรพัยห์นึ่งอาจมมีลูค่ามากกว่า
หรอืต ่ ากว่ามุลค่าที่ควรจะเป็นของหลักทรพัย์นัน้ เรยีกภาวะที่ เกิดขึ้นนี้ว่า ราคาที่ผิดปกต ิ
(Mispricing) ซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากการที่ราคาตลาดของหลกัทรพัยน์ัน้ยงัไม่สะท้อนถึงข้อมูล
ปัจจบุนัอยา่งสมบรูณ์ โดยผูล้งทุนในตลาดจะเป็นผูก้ าหนดราคาสมดุลของหลกัทรพัยโ์ดย 

         1. ขายหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีค่วรจะเป็น (Overpriced) 
           2. ซือ้หลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าเกนิกว่าทีค่วรจะเป็น (Underpriced) 

        ในที่สุดการซื้อขายข้างต้นจะท าให้ราคาที่ผดิปกติของหลกัทรพัย์ทัง้หลายวิง่กลบัเข้าสู่
ภาวะราคาสมดุล (ธนยัวงศ ์กรีตวิานิชย ์และ ภสัรา ชวาลกร, 2556: 113-115) 
 
การค านวณราคามลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม 
 
        มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนรวม คอื มูลค่าของทรพัย์สนิ
ทัง้หมดที่กองทุนรวมถอืครองอยู่ ณ. เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยต้องท าการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธทิุกวนัท าการและต้องได้รบัการตรวจสอบและเหน็ชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมนัน้ 
        การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิริม่จากค านวณมูลค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิที่กองทุน
รวมลงทุนทัง้หมดตามราคาตลาด โดยปรบัมูลค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิตามราคาตลาด (Mark 
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to Market) ในแต่ละวนั เพื่อใหส้ะทอ้นถงึมลูค่าทีเ่ป็นจรงิตามราคาตลาดทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปนัน้ 
หรอือาจค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิจากราคาปิดหรอืราคาเสนอซื้อครัง้สุดท้ายใน
กรณีทีห่ลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นินัน้ไม่มกีารซือ้ขายเกดิขึน้ในวนัทีท่ าการค านวณ หลงัจากนัน้ให้
น ามูลค่าที่ค านวณได้มาบวกกับเงนิสดและผลตอบแทนสะสมที่ได้จากการลงทุน แล้วจงึน า
ค่าใชจ้า่ยและหนี้สนิกองทุนของกองทุนรวมนัน้มาหกัออก 
 
 

 

                   

 

 

 

(ธนยัวงศ ์กรีตวิานิชย ์และ ภสัรา ชวาลกร, 2556: 34-35) 

 
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 
        ค านวณจากอตัราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธต่ิอหนึ่งช่วงเวลาและปรบัค่า
ดว้ยเงนิปันผลจา่ย เป็นแนวคดิเดยีวกบัการหาอตัราผลตอบแทนในช่วงเวลาการลงทุน (holding 
period return) แลว้จงึน าอตัราผลตอบแทนทีค่ านวณไดต้ลอดระยะเวลาทีศ่กึษามาหาค่าเฉลีย่ 
 
 

    Rpt = 
NAV t−NAV t−1+Dt

NAV t−1
  

  
โดย 
 

  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน =  
มลูคา่ทรพัยส์นิรวม−หน้ีสิน

จ านวนหน่วยลงทุน
 

 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) = มลูค่าทรพัยส์นิตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม 

                         + เงนิสด – ค่าใชจ้่าย – หนี้สนิของกองทุน 

มลูค่าต่อหน่วย (NAV ต่อหน่วย) = 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ

จ านวนหน่วยลงทุน
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ถา้ให ้
  Rpt  = อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ. เวลาที ่t 
  NAVt  = มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนรวม ณ. เวลาที ่t 
  NAVt-1  = มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนรวม ณ. เวลาที ่t-1 
  Dt  = เงนิปันผลจา่ยในเวลา t 
 
(จริตัน์ สงัขแ์กว้, 2544: 704) 

 
การวิเคราะหธ์รุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
        ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเป็นอย่างมาก  โดยรฐับาลได้ใช้การกระตุ้นอสังหาฯ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการ
เจรญิเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เพื่อให้พ้นจากวกิฤติเศรษฐกิจ โดย
ภาคอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างถูกคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 
20% ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) 
 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

1.) ภาวะเศรษฐกิจ  เช่นในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540-2545 เกดิภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ท าให้รายได้ที่ แท้ จริงของผู้บริโภคลดลง ส่ งผลกระทบ ต่อความต้องการในการซื้ อ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละความสามารถในการผ่อนช าระสนิเชื่ออสงัหารมิทรพัยใ์หล้ดลง  

2.) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะส่งผลกระทบต่อทัง้ผู้ประกอบการและ
ผูบ้รโิภค โดยถ้าหากอตัราดอกเบี้ยปรบัสูงขึน้ ทัง้ผู้ประกอบการและผู้บรโิภคต้องแบกรบัภาระ
ดอกเบีย้เพิม่สุงขึน้ โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการอสงัหาฯ กบัผูบ้รโิภคที่พึง่สนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัต่าง
กใ็ช้แหล่งเงนิกู้จากธนาคารพาณิชย ์ ดงันัน้ เมื่ออตัราดอกเบี้ยเพิม่สูงขึน้ จะส่งผลลบต่อธุรกจิ
อสังหาริมทรัพย์  ในทางตรงกันข้ามหากดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ต้นทุนทางการเงินของ
ผู้ประกอบการและผู้บรโิภคก็จะลดลง ปรมิาณความต้องการอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดก็จะเพิม่
สูงขึ้น ความผนัผวนของต้นทุนก่อสรา้ง  ราคาวสัดุก่อสรา้งหลกัทัง้เหลก็และปูนซเีมนต์มกีาร
ปรบัราคาเพิม่สูงขึน้หลงัจากประกาศใชอ้ตัราแลกเปลีย่นลอยตวั  อกีทัง้ราคาน ้ามนัดบิกป็รบัตวั
ขึน้สูงมาก ท าใหบ้รษิทัอสงัหารมิทรพัยห์ลายๆ บรษิทัตอ้งแบกรบัภาระตน้ทุนการก่อสรา้งทีเ่พิม่
สูงขึ้น  แต่บรษิัทอสงัหาฯ ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพด้านการเงนิสูงจะไม่ได้รบั
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ผลกระทบมากนัก เนื่องจากมอี านาจต่อรองสงู อกีทัง้ยงัมกีารเซน็ตส์ญัญาระยะยาวในการสัง่ซือ้
วตัถุดบิหรอืวสัดุก่อสสรา้งกกัตุนไวส้ าหรบัแต่ละโครงการท าให้สามารถลดผลกระทบจากความ
ผนัผวนของราคาวตัถุดบิลงไปได ้

3.) ด้านแรงงาน  ปัจจุบนัมผีู้ประกอบการอสงัหาฯ รายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากท าให้
แรงงานก่อสรา้งเริม่ขาดแคลนและไม่มคีุณภาพ  อกีทัง้ค่าแรงงานที่เพิม่สูงขึน้มากตามสภาวะ
เศรษฐกจิท าให้ต้องใชแ้รงงานต่างด้าวเจา้มาทดแทนในบางส่วน ดงันัน้ ผลกระทบด้านแรงงาน
จงึกลายเป็นปัญหาทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งไดโ้ดยหากผูป้ระกอบการรายใดไม่มผีูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่ ี
แรงงานที่ด ีการก่อสรา้งอาจมปัีญหาและไม่มคีุณภาพ ท าให้การก่อสรา้งต้องหยุดชะงกัลงและ
ตอ้งหาผูร้บัเหมาและแรงงานก่อสรา้งใหม่ 

4.) การเปลี่ยนแปลงกฏหมายต่างๆ   ผู้ประกอบการอสังหาฯ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ เพื่อที่จะได้มวีสิยัทศัน์ที่กว้างไกล เช่น การ
เวนคนืที่ดนิเพื่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของภาครฐั จะมผีลต่อความยากง่ายในการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ในละแวกใกล้เคยีง การส่งเสรมิของภาครฐับาล  การกระตุ้นและส่งเสรมิของ
ภาครฐัด้วยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี หรอืทางด้านอตัราดอกเบี้ยขัน้ต ่าส าหรบั
การปล่อยสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั จะสามารถกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัยใ์หฟ้ื้นตวัไดแ้ละพฒันาต่อไป 

5.) เทคโนโลย ี การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบใหม่ๆ รวมถงึวสัดุก่อสรา้ง
แบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมคีวามสะดวกและประหยดัต้นทุนในการด าเนินงานมากขึ้น 
เป็นปัจจยัที่ผู้ประกอบการอสงัหาฯให้ความส าคญัเพื่อที่จะก้าวทนัเทคโนโลยกีารก่อสรา้งและ
สามารถลดตน้ทุนของบรษิทั 
 
ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
        ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ มคีวามเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัที่กระทบต่อการด าเนินงานโดยตรง 
ปัจจยัดา้นการเงนิ และปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวม ดงันี้ 
 
1.) ปัจจยัความเสีย่งจากการด าเนินงาน 

1.1 ภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากกระทบต่ออ านาจซื้อของผู้บรโิภคโดยตรง ช่วงที่
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดมีกีารเจรญิเติบโตสูง จะน ามาซึ่งรายได้ประชาชาติต่อหวัของ
ประเทศนัน้ๆทีสู่งขึน้ และน ามาซึง่รายไดท้ีส่ามารถใชจ้่ายไดข้องประชาชนทีเ่พิม่สงูขึน้ ส่งผลให้
ผูบ้รโิภคมอี านาจซือ้เพิม่ขึน้ ในทางตรงกนัขา้มหากเศรษฐกจิชะลอตวัจะส่งผลต่อความตอ้งการ
ซือ้ทีล่ดลง ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวางแผนเปิดโครงการใหอ้ยูใ่นช่วงเศรษฐกจิด ี
และเข้าถึงลูกค้าที่มคีวามต้องการซื้ออย่างแท้จรงิเพื่อลดผลกระทบจากการเก็งก าไรในยาม
เศรษฐกจิด ีเช่นปัญหาการทิง้เงนิจองเป็นจ านวนมากของนักเกง็ก าไรเมื่อเศรษฐกจิมปัีญหา ท า
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ให้โครงการจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการก่อสรา้งได้ จนสุดท้ายโครงการนัน้ต้องปิดไปใน
ทีสุ่ด 

1.2  การเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอุตสาหกรรมที่
ถูกควบคุมอย่างเขม้งวดด้วยกฏหมายต่างๆ จงึมคีวามเสี่ยงจากการแก้ไขกฏหมายต่างๆ และ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายผังเมือง การตัดถนน การเวนคืนที่ดิน และการส ร้างระบบ
สาธารณูปโภคใหม่ เช่น รถไฟฟ้าลอยฟ้า และใต้ดนิ เป็นต้น ดงันัน้ผู้พฒันาจ าเป็นต้องตดิตาม
ขอ้มูลต่างๆ อย่างต่อเนื่องก่อนตดัสนิใจเลอืกพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละโครงการกจ็ะท าให้
สามารถลดความเสีย่งจากปัจจยันี้ลงไปไดม้าก 

1.3  ความผันผวนของภาวะวัสดุก่อสร้าง  การบรหิารจดัการต้นทุนที่ดีมีผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการเป็นอย่างมาก  ราคาวสัดุก่อสรา้งทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง สะทอ้นให้
เหน็ถงึความต้องการใช้วสัดุก่อสรา้งในประเทศและประเทศที่ใกล้เคยีง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
หลายแห่งประสบปัญหาความล่าช้าของโครงการเนื่องจากไม่สามารถซื้อวสัดุก่อสรา้งได้อย่าง
เพยีงพอ กล่าวคอืต้นทุนของโครงการสูงกว่าทีป่ระเมนิไวเ้กดิผลกระทบต่ออตัราการท าก าไรของ
ผู้ประกอบการได้  ดงันัน้ผู้ประกอบการจงึควรประเมนิสถานการณ์ทางด้านราคา และความ
เพยีงพอของวสัดุก่อสรา้งที่ส าคญั เพื่อวางแผนในการท าสญัญาระยะสัน้หรอืระยะยาวในการ
สัง่ซือ้วสัดุก่อสรา้งล่วงหน้า หรอืการหาแหล่งวตัถุดบิจากผูจ้ าหน่าย (supplier) หลายๆ ราย เพื่อ
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 
2.) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 

2.1  ความเสี่ยงในเรื่องอตัราดอกเบี้ย  อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้นับเป็นหวัใจส าคญัของ
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์โดยมแีหล่งเงนิทุนทีส่ าคญัจากการกู้เงนิจากธนาคารพาณิชย ์จากบรษิทั
เงนิทุนและสถาบนัการเงนิทัว่ไป  การระดมเงนิทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นต้น 
ดงันัน้ การทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิกูใ้นทอ้งตลาดสงูขึน้ จะท าใหต้น้ทุนในการประกอบธุรกจิอสงัหาฯ
สูงขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงก็จะท าให้ต้นทุนในการ
ประกอบการของธุรกิจอสงัหาฯ ลดลงเช่นกนั  นอกจากนี้ อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยงัเป็นปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ย เพราะว่าอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นสนิคา้ทีม่รีาคาต่อหน่วย
สูง ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้สินเชื่อ ซึ่งหากดอกเบี้ยปรบัเพิ่มขึ้น ก็จะหมายถึงภาระ
ตน้ทุนในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่จะส่งผลใหค้วามสามารถใน
การผ่อนช าระของผูบ้รโิภคลดลง และปรมิาณความต้องการอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดลดลงไปใน
ทีสุ่ด 

2.2  ความเสีย่งในเรื่องอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  เนื่องจากธุรกจิอสงัหา
ฯ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงนิลงทุนสูงจงึจ าเป็นต้องมกีารกู้ยมืเพื่อมาใช้ในการลงทุน ซึ่งการกู้ยมื
บางส่วนจะมาจากต่างประเทศเพราะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต ่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
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ภายในประเทศ ท าให้เกดิความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจก่อให้เกดิการ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นได ้(กุลภทัรา สโิรดม, 2549: 189-210) 
 
ดชันีราคาหลกัทรพัย ์
 
        เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดหลกัทรพัยโ์ดยรวมจะส่งผลกระทบอย่างมากกบัอตัรา
ผลตอบแทนของหุน้รายตวั จงึท าใหน้ักลงทุนส่วนใหญ่ตดัสนิใจลงทุนโดยดูแนวโน้มและรปูแบบ
การเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึ่งการวเิคราะหส์ภาพตลาดโดยรวมจะช่วยในการวเิคราะหจ์งัหวะ
การซื้อได้ นอกจากนี้ยงัสามารถใช้วดัผลส าเรจ็ของการลงทุนในรูปกลุ่มหลกัทรพัย ์เช่น วดัผล
การด าเนินงานของกองทุนรวมซึง่อาจน ามาเปรยีบเทยีบกบัสภาวะรวมของตลาดได้ 
 
ดชันีราคาหุ้น 
 
        เป็นเครื่องมอืทางสถิติที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยส่วนรวม ซึ่งจะบอกถึง
สภาวะโดยรวมของตลาดหุ้นได้ ค านวณได้จากการเปรยีบเทียบมูลค่าตลาดของหลกัทรพัย์
โดยรวมในแต่ละวนั กบัมลูค่าตลาดรวม ณ.วนัฐาน โดยวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัฐานจะมดีชันีราคา
หุน้เป็น 100 
 
ดชันีราคาหุ้นในประเทศไทย 
 
        ดชันีราคาหุ้นในประเทศไทยที่ใช้กนัอยู๋ม ี5 ดชันี คอื ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET Index) ดัชนี ราคาหุ้น  SET 50 (SET 50 Index) ซึ่ งจัดท าโดยตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ดชันีราคาหุ้นบุคคลภัย ์(Book Club Index) ซึ่งจดัท าโดยบรษิัท
เงนิทุนหลกัทรพัย์บุคคลภัย์  ดชันีราคาหุ้นทิสโก้ (TISCO Price Index) ซึ่งจดัท าโดยบรษิัท
เงนิทุนหลกัทรพัยท์สิโก้  และดชันีราคาหุ้นซเีอ็มอารไ์อ (CMRI Liquidity Index) ซึ่งจดัท าโดย
สถาบนัวจิยัตลาดทุน (Capital Markets Research Institute)  บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  นอกจากนี้ สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ยงัคดิดชันีราคาหุ้นขึ้นอีกเรยีกว่า TIA 
Index   
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ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
 
        เป็นดชันีราคาถ่วงน ้ าหนักด้วยมูลค่าจดทะเบียน โดยการเปรยีบเทียบมูลค่าตลาดใน
ปัจจุบนัของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหุ้นสามญัทัง้หมด  ที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและหลกัทรพัยร์บั
อนุญาตในตลาดหลกัทรพัย ์กบั มลูค่าตลาดของหลกัทรพัย ์ณ.วนัฐาน โดยวนัฐานที่ก าหนดคอื
วนัที่ 30 เมษายน 2518 ซึง่เป็นวนัทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเริม่ด าเนินการซือ้ขายวนั
แรก โดยมสีตูรการค านวณดงันี้ 
 
 

 ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ = 
มลูคา่ตลาดรวมเวลาปัจจุบนั

มลูคา่ตลาดรวมวนัฐาน
 x 100 

 
 
(จริตัน์ สงัขแ์กว้, 2544: 81-86) 
 
ลดความเส่ียงด้านเงินเฟ้อด้วยอสงัหาริมทรพัย ์
 
        ภาวะเงนิเฟ้อถือเป็นศัตรูของการออมและการลงทุน ท าให้การกระจายความเสี่ยงของ
พอรต์โฟลโิอไปยงัสนิทรพัย์ประเภทหุ้นทุน หุ้นกู้ พนัธบตัร และตราสารทางการเงนิประเภท
ต่างๆ ไมไ่ดช้่วยป้องกนัความเสีย่งจากภาวะเงนิเฟ้อไดม้ากนกั 
        ตราสารทางการเงนิที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยทัง้หลายไม่ว่าจะเป้นเงนิฝาก หุ้นกู ้
และพนัธบตัรต่างๆ สามารถช่วยลดภาวะเงนิเฟ้อไดเ้ฉพาะภาวะเงนิเฟ้อทีค่าดการณ์ไวล้่วงหน้า 
(expected inflation) เท่านัน้ แต่เมื่อเงนิเฟ้อมอีตัราสูงขึ้นเหนือความคาดหมาย (unexpected 
inflation) ราคาของสนิทรพัยป์ระเภทที่ก าหนดอตัราดอกเบี้ยคงที่จะลดลง และลดลงไปเรื่อยๆ 
เมือ่อตัราเงนิเฟ้อสงูขึน้ 
        พนัธบตัรหรอืหุน้กูท้ีเ่หลอือายจุะครบก าหนดอกีนาน จะได้รบัผลกระทบจากอตัราเงนิเฟ้อ
ที่เหนือความคาดหมาย (unexpected inflation) มากกว่าพันธบัตรระยะสัน้ อีกทัง้พอร์ตการ
ลงทุนในหุน้ทุน (stock) ในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้ป็นเครื่องมอืทีใ่ชล้ดความเสีย่งจากทัง้เงนิเฟ้อ
แบบทีส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและเงนิเฟ้อทีเ่หนือความคาดหมายได ้ส่งผลใหผ้ลตอบแทนที่
แทจ้รงิของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยม์กัมอีตัราลดลงเมือ่อตัราเงนิเฟ้อเพิม่สงูขึน้ 
        ที่ผ่านมาธนาคารกลางของแทบจะทุกประเทศจะนิยมใช้นโยบายการเงนิที่เรยีกว่า 
Inflation Targeting เพื่อป้องกันเงนิเฟ้อเป็นการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยใชก้ารปรบัอตัราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมอืในการควบคุมและรกัษาระดบัเงนิเฟ้อให้อยู่ในอตัรา
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เป้าหมาย ดอกเบีย้จงึจดัว่าเป็นตวัแปรส าคญัในการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมของหลกัทรพัย ์ซึง่
ดชันีราคาในตลาดหลกัทรพัยส์่วนใหญ่จงึมกัจะลดลงเมื่อมกีารปรบัอตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ และ
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ (real return) ของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลกจะสูงเฉพาะช่วงที่
อตัราเงนิเฟ้อต ่าเท่านัน้ 
        อสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะพอรต์การลงทุนในอสงัหาฯ เพื่อให้เช่าเป็นทีอ่ยู่อาศัย จดัเป็น
เครื่องมอิส าคญัที่ช่วยลดความเสี่ยงจากทัง้เงนิเฟ้อที่คาดการณ์ล่วงหน้าและเงนิเฟ้อที่เหนือ
ความคาดหมายไดเ้ป็นอย่างดเีพราะเนื่องจากการค านวณดชันีราคาผูบ้รโิภค (Consumer Price 
Index : CPI) ของทุกประเทศจะรวมเอาค่าเช่าทีอ่ยู่อาศยัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการค านวณ
ดชันีนี้ จงึท าให้เมื่อสนิค้ามรีาคาสูงขึ้น ค่าจ้างแรงงาน และค่าเช่าที่พกัอาศยั จงึมกัจะเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วยเสมอ ดงันัน้ ค่าเช่าที่อยู่อาศยัจงึเป็นส่วนหนึ่งของการเกดิเงนิเฟ้อ  นอกจากนี้ ใน
ภาวะที่เงนิเฟ้อมอีตัราสูง ธนาคารกลางส่วนใหญ่จะใช้นโยบายเงนิแพง คอื ให้อตัราดอกเบี้ย
ตลาดมรีะดบัสูงตามไปด้วยเพื่อลดความต้องการบรโิภคสนิค้าและบรกิาร เนื่องจากภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้สินเชื่อในอัตราสูงจึงเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้มาก เมือ่อตัราดอกเบีย้เพิม่สงูขึน้ จงึท าใหต้น้ทุนการเงนิของการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ๆ หรอืต้นทุนการบรหิารอาคารเพื่อการให้เช่าที่สร้างเสรจ็สูงตามไปด้วย 
ดงันัน้ ค่าเช่าอาคารต่างๆ จงึมกัสงูขึน้เมือ่อตัราดอกเบีย้ตลาดปรบัสงูขึน้ 
(รจุพงศ ์ประภาสะโนบล, 2548: 29-31) 

    
การฝากเงินกบัการลงทุน 
 
        การฝากเงนิเป็นช่องทางส าคญัในการพกัเงนิแทนการเก็บเงนิสดไว้กบัตวั มสีภาพคล่อง
สูงสุด ท าได้ง่าย ความเสี่ยงต ่ามาก จะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ เงนิต้นไม่สูญหายแถมพอสิ้นงวดยงัมี
ดอกเบี้ยอีกด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบนัอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต ่า  ล าพัง
ดอกเบีย้จากเงนิฝากจงึไม่สามารถท าให้เรามเีงนิพอกพูนขึน้มาได ้โดยเฉพาะการฝากเงนิระยะ
ยาว ยงัเป็นการลอ็คอตัราดอกเบีย้ไวใ้หค้งทีใ่นช่วงทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดต ่าผดิปกต ิเป็นเรื่อง
ที่เสี่ยงมาก เพราะท าให้สูญเสยีโอกาสที่จะได้รบัดอกเบี้ยสูงในอนาคต และยงัได้รบัความเสี่ยง
จากเงนิเฟ้อที่ท าให้อ านาจซื้อลดลงในอนาคตอกีด้วย ส่งผลให้คนนิยมมาลงทุนในกองทุนรวม
ตลาดเงนิ (Money Market Fund) กันมากขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากต ่ามากๆ เช่นนี้  
โดยจุดเด่นของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ก็คอืให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบญัชเีงนิฝาก 
และยงัได้รบัการยกเว้นภาษีหกั ณ .ที่จ่าย 15%  นอกจากนี้การกระจายการลงทุนในตราสาร
หลายๆ ประเภทของกองทุนยงัช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ด ีจงึกลายเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจมากส าหรบัคนที่มเีงนิออมมากๆ เมื่อสถาบนัประกนัเงนิฝากเลกิค ้าประกนัเงนิฝากที่มี



20 

ยอดเกนิ 1 ล้านบาทขึน้ไป โดยแนวทางในการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิอาจท าไดโ้ดยการ
เลอืกลงทุนในกองทุนชนิดที่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวนั แทนที่จะเลอืกลงทุนในกองทุนแบบไถ่
ถอนไดค้รัง้เดยีวเมื่อครบอาย ุโดยท าการเชื่อมโยงกองทุนเขา้กบับญัชอีอมทรพัย ์เมือ่ใดกต็ามที่
มเีงนิสดส่วนเกินก็ให้ท าการย้ายเงนิสดส่วนนั ้นไปพักไว้ในกองทุนรวมตลาดเงนิ เพราะได้
ผลตอบแทนมากกว่า และเมื่อใดที่ต้องการใช้เงนิก็สามารถสัง่ขายกองทุน เงนิก็จะถูกโอนยา้ย
กลบัเขา้ไปในบญัชอีอมทรพัยโ์ดยใชเ้วลาเพยีง 1 วนัท าการเท่านัน้ (อนุชา กุลวสิุทธิ,์ 2553: 77-
89) 
 
การวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน 
 
        การวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัพืน้ฐานจะเริม่จากการวเิคราะหส์ภาพเศรษฐกจิ สภาพ
อุตสาหกรรม ตลอดจนผลการด าเนินของบรษิัท โดยท าการรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และของบรษิัทมาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพื่อน าไปใช้ในการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั ท าใหน้ักลงทุนสามารถก าหนดค่าตวัแปรทีใ่ชใ้นการประเมนิหา
มลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์อนัประกอบไปดว้ยกระแสเงนิสดรบัจากการลงทุน และความเสีย่ง
ได ้ โดยมขีัน้ตอนทีส่ าคญัดงันี้ 
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                                                           เปรียบเทียบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2548: 243 

การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ 
องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวฏัจกัร

เศรษฐกิจ โดยตวัชีว้ดัต่างๆ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ผลผลติอุตสาหกรรม 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค ดชันีราคาผูผ้ลติ อตัราการว่างงาน อตัราดอกเบีย้ ดชันีความเชื่อมัน่

ผูบ้รโิภค และดชันีการบรโิภคภาคเอกชน นโยบายเศรษฐกิจของรฐับาล ไดแ้ก่ 
นโยบายการคลงั นโยบายการเงนิ และภาพรวมเศรษฐกิจ ตลอดจนความมัน่คง

ทางการเมอืง และความสงบสุขของประเทศ 
 

การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม 
องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ วฏัจกัรธุรกจิ วงจรการขยายตวัของ

อุตสาหกรรม โครงสรา้งการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม ผลกระทบของขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศ และการเปลีย่นแปลงของกฏหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การวิเคราะหบ์ริษทั 
องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ประเภทของบรษิทั ลกัษณะของบรษิทัเชงิ

คุณภาพ เช่น ขนาดของบรษิทั อตัราการเตบิโต นโยบายการบรหิารงาน เป็นตน้ และ
ผลการด าเนินงานและสถานะของบรษิทัในเชงิปรมิาณ 

 

ประเมนิอตัราผลตอบแทนและ
ความเสีย่ง 

ประเมนิหามลูค่าทีแ่ทจ้รงิของ
หลกัทรพัย ์

 
 

 
ราคาตลาดของหลกัทรพัย ์

 
 

ตดัสนิใจซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์
 
 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์
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การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ 
 
        เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคญัต่อการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ทางปัจจยัพื้นฐาน เพราะการ
เปลีย่นแปลงขอองภาวะเศรษฐกจิจะส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรพัย ์และความสามารถใน
การท าก าไรของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์เช่น หลกัทรพัยบ์างกลุ่มมรีะดบัราคาลดลงเมื่อสภาพ
เศรษษฐกิจชะลอตวั และจะมรีะดบัราคาสูงขึน้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตวั  อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดยีวกบัสภาพเศรษฐกจิ หรอืดว้ยขนาดการเปลีย่นแปลงเท่าเทยีมกนัเสมอไป หลกัทรพัยใ์นบาง
อุตสาหกรรมอาจไดร้บัผลกระทบเพยีงเลก็น้อยจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ ขณะที่
หลกัทรพัยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจได้รบัผลกระทบอย่างมากเมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้ การวเิคราะห์หลกัทรพัยจ์งึจ าเป็นทีจ่ะต้องวเิคราะห์เศรษฐกจิ เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์
ทศิทางการขยายตวัของเศรษฐกจิ และก าหนดอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รบัผลประโยชน์จาก
การขยายตวัของเศรษฐกจิ และสามารถหาทางเลอืกเกี่ยวกบับรษิทัในอุตสาหกรรมนัน้ทีค่วรจะ
ลงทุน การตรวจสอบและการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจท าให้ทราบถึงอุตสาหกรรมที่ได้รบั
ผลประโยชน์จากการขยายตวัของเศรษฐกจิได้ ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานและ
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั กล่าวคอื ถ้าแนวโน้มของเศรษฐกจิในอนาคตเป็นไปในทางลบกม็กั
คาดการณ์ว่าระดบัราคาของหลกัทรพัยส์่วนใหญ่มกัต ่าลง หรอืถ้าแนวโน้มเศรษฐกจิเป็นไปใน
ทางบวกระดับราคาของหลักทรพัย์โดยทัว่ไปมักสูงขึ้นตามไปด้วย ในการวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจสามารถพจิารณาได้จากวฏัจกัรเศรษฐกิจ ซึ่งจะบ่งบอกถึงลกัษณะการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกจิในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
วฏัจกัรเศรษฐกิจ 
 
ประกอบดว้ย 4 ช่วงดว้ยกนั ดงันี้ 

1.) เศรษฐกจิรุง่เรอืง (peak)  เป็นจุดสงูสุดของวฏัจกัร และเป็นจดุทีร่ะบบเศรษฐกจิ
มปีระสทิธภิาพสูงสุดทัง้การผลติและการบรโิภค เริม่มกีารขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ทีม่ฝีีมอื และขาดแคลนวตัถุดบิ ส่งผลใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ ระดบัราคาสนิคา้สูง ท าใหธุ้รกจิมี
ก าไรสงูตามไปดว้ย 

2.) เศรษฐกจิหดตวั (contraction)  เป็นช่วงทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่ลดลง GDP 
ทีแ่ท้จรงิ และความต้องการสนิคา้โดยรวมลดลง ส่งผลให้การผลติและการจา้งงานลดลง รายได้
ครวัเรอืนลดลง ก าไรของธุรกิจลดลง บางธุรกิจอาจประสบปัญหาทางการเงนิและขาดแคลน
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เงินทุนหมุนเวียน ถ้าหากการหดตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้นเป็นเวลานานจะเรียกว่า ภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า (depression) 

3.) เศรษฐกิจตกต ่า (recession)  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มกีารว่างงานสูง ความต้องการ
สนิคา้โดยรวมลดลง สนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาไมส่ามารถขายได ้ก าไรของธุรกจิลดลง การขยายตวัทาง
ธุรกจิอยูใ่นอตัราต ่าเนื่องจากเสีย่งในการขาดทุนสงู 

4.) เศรษฐกจิขยายตวั (recovery or expansion)  เป็นระยะทีก่ารผลติ และการจา้ง
งานเริม่เพิม่ขึน้ รายได้และรายจ่ายของครวัเรอืนสูงขึน้ การคาดการณ์บรรยากาศในการลงทุน
เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ ท าใหเ้กดิการลงทุนเพิม่ขึน้ อุปสงคโ์ดยรวมเพิม่สงูขึน้ท าใหก้ารผลติเพิม่ขึน้ 
GDP ทีแ่ทจ้รงิเพิม่สงูขึน้ 
        นอกจากนัน้ ยงัจ าเป็นต้องพจิารณาขอ้มลูทางเศรษฐกจิอื่นๆ อกีดว้ย ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
เกี่ยวกับอตัราดอกเบี้ยในปัจจุบนั และที่คาดไว้ในอนาคต นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั 
รวมทัง้นโยบายเศรษฐกจิอื่นๆ ของรฐับาล 

 ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ  (gross domestic product : GDP)  เป็ น
เครื่องมอืวดัมลูค่าของผลผลติสนิค้าและบรกิารทัง้หมดทีผ่ลติขึ้นในประเทศ ไม่
ว่าปัจจยัการผลติเป็นของประเทศใดก็ตาม และยงัใช้วดัการใช้จ่ายของหน่วย
เศรษฐกจิต่างๆ ต่อสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติขึน้ จดัเป็นเครือ่งมอืวดัทางเศรษฐกจิ
ทีน่ิยมใชท้ีสุ่ด 

 ผลผลติอุตสาหกรรม (industrial production)  เป็นมูลค่าผลติผลอุตสาหกรรม
มวลรวม และจ าแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งผลผลิตมวลรวม
อุตสาหกรรมมกัเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจและวฏัจกัร
เศรษฐกจิ 

 ดชันีราคาผู้บรโิภค (consumer price index)  คอืดชันีที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ราคาของสนิค้าและบรกิารในแต่ละงวด ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมอืวดั
ภาวะเงนิเฟ้อไดอ้กีวธิหีนึ่ง 

 ดชันีราคาผูผ้ลติ (producer price index)  คอืดชันีทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงราคา
สนิคา้จากผูผ้ลติจ าแนกเป็นราคากลุ่มผลติภณัฑ ์และราคาในแต่ละช่วงของการ
ผลิตตัง้แต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาผู้ผลิตสามารถใช้เป็น
เครือ่งมอืทีบ่่งบอกภาวะเงนิเฟ้อทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

 อตัราการว่างงาน (unemployment rate)  เป็นตวัเลขที่แสดงอตัรารอ้ยละของผู้
ว่างงานในระบบเศรษฐกจิเทยีบกบัก าลงัแรงงานรวม ซึ่งจะแสดงให้เหน็สภาพ
เศรษฐกจิว่าเป็นไปในทศิทางทีก่ าลงัขยายตวัหรอืหดตวั 
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 อตัราดอกเบี้ยในประเทศและอตัราดอกเบี้ยต่างประเทศ อตัราดอกเบี้ยที่ควร
น ามาใชว้เิคราะหเ์ศรษฐกจิควรเป็นอตัราดอกเบีย้ทีม่กีารเคลื่อนไหวเปลีย่แปลง 
และสามารถสะท้อนสภาพคล่องของตลาดเงนิได้ดี ส าหรบัอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดคงทีเ่ป็นการเฉพาะเป็นอตัราดอกเบี้ยทีไ่ม่เหมาะสมที่จะน ามาพจิารณา
วเิคราะหเ์ศรษฐกจิ 

 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (private consumption index)  แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาคเอกชน ที่ค านวณจากยอดจ าหน่ายและมูลค่า
น าเขา้สนิคา้อุปโภคบรโิภค รวมทัง้ภาษมีลูค่าเพิม่ ในบางประเทศทีร่ะบบขอ้มลู
เศรษฐกิจครบถ้วน อาจมตีวัเลขเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจะช่วยวเิคราะห์
เศรษฐกจิใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

  
การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม 
 

        นอกจากวฏัจกัรเศรษฐกิจที่มผีลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้ว นักลงทุน
จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งเป็นการพิจารณาว่า
อุตสาหกรรมนัน้ก าลังอยู่ในช่วงใดของวัฏจกัรชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งวงจรการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไดเ้ป็น 4 ช่วงดว้ยกนั ดงันี้ 

1.) ระยะเริม่พัฒนา (initial development stage)  เป็นระยะเริม่ก่อตัง้จะมีผู้ผลิต
เพยีงไมร่าย โดยในช่วงเริม่ตน้กจิการยอดขายของธุรกจิเตบิโตค่อนขา้งชา้ ท าใหม้กี าไรต ่า หรอื
ยงัอยู่ในช่วงไม่คุ้มทุนในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งในช่วงนี้บรษิัทจะมคี่าใช้จ่ายในการท าตลาดและ
ส่งเสรมิการขายค่อนข้างสูง อีกทัง้ยงัมตี้นทุนในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์สูง ระดบัความ
เสีย่งสูง มบีรษิทัจ านวนน้อยที่สามารถอยู่รอดในช่วงนี้ ถ้าเป็นบรษิทัขนาดเลก็จ าเป็นที่จะต้อง
น าผลก าไรของบรษิทัไปใชใ้นการลงทุน ท าใหบ้รษิทัเหล่านี้มกัไม่จ่ายเงนิปันผลหรอืจ่ายเงนิปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน้อย  ถ้าการด าเนินงานของบรษิัทประสบความส าเรจ็ในตลาด อุปสงค์ของ
สนิคา้ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้ ท าใหย้อดขาย ก าไร และสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ หลงัจากนัน้อุตสากรรมจะ
กา้วสู่ระยะ 2 

2.) ระยะเจรญิเตบิโต (growth)  เป็นระยะที่สนิค้าเป็นที่ยอมรบัของตลาด ผู้ลงทุน
สามารถมองเหน็แนวโน้มของอุตสาหกรรมไดช้ดัเจนขึน้ ยอดขายและก าไรเพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่ง 
ท าให้เริม่มคีู่แข่งขนัเขา้มาในอุตสาหกรรมแต่การแข่งขนัยงัไม่รุนแรงนัก ผลก าไรที่บรษิทัไดร้บั
จ านวนมากจ าเป็นทีจ่ะต้องน าไปลงทุนต่อเพื่อใหส้ามารถผลติสนิคา้เพื่อมารองรบัความต้องการ
ของตลาด และน าผลก าไรนัน้ไปขยายกจิการและอุตสาหกรรมเพื่อเขา้สู่ระยะที ่3 ต่อไป 
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3.) ระยะขยายตวั (expansion)  ในระยะนี้อตัราการเจรญิเติบโตของยอดขายและ
ผลก าไรยงัเป็นบวก แต่เป็นไปในอตัราที่ชะลอตวัลงจากระยะที่ 2 เนื่องจากมคีู่แข่งเขา้มาแย่ง
ส่วนแบ่งในตลาดมากขึน้ อุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในระยะนี้ไดข้ยายกจิการไปมากและมคีวามสามารถ
ทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลไดม้ากขึน้ 

4.) ระยะอิม่ตวัหรอืเสื่อมถอย (maturity or decline) เป็นระยะทีอุ่ปสงคใ์นสนิค้าลด
น้อยถอยลง และบรษิทัต่างๆ เริม่ออกจากอุตสาหกรรม โดยถา้บรษิทัในอุตสาหกรรมไมส่ามารถ
ปรบัปรุงและพฒันากลยุทธท์างการตลาด หรอืไมเ่ปลีย่นแปลงสนิคา้หรอืบรกิารใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้อุตสาหกรรมนัน้จะเขา้สู่ระยะเสื่อมถอยได้ 
 
การวิเคราะหภ์าวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมจาก Five Force Model 
 
        จากแนวคิดกลยุทธ์การแข่งขันของ Michael E. Porter ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
ก าหนดการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมและแนวโน้มการท าก าไรในระยะยาวของบรษิทัต่างๆ ทีอ่ยูใ่น
อุตสาหกรรม ออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

1.) การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งที่มอียู่ในปัจจุบนั  เป็นการพจิารณาถงึคู่แข่งขนัทีม่อียู่
แลว้ในปัจจุบนั โดยถ้าหากมกีารแข่งขนัระหว่างคู่แข่งขนัในปัจจุบนัสูง จะท าใหก้ารด าเนินธุรกจิ
ในอุตสาหกรรมนี้มคีวามล าบากมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นที่มกีารแข่งขนักนัต ่า ซึ่งอาจสรุปการ
แขง่ขนัระหว่างคู่แขง่ขนัทีม่อียูใ่นปัจจบุนั ไดด้งันี้ 

 หากจ านวนกจิการในอุตสาหกรรมมมีาก จะส่งผลใหก้ารแขง่ขนัในทอ้งตลาดทวี
ความรนุแรง 

 หากขนาดของกิจการใกล้เคยีงกนัมากในอุตสาหกรรม การแข่งขนัยิง่รุนแรง 
เช่น การแข่งขนัระหว่างโทรศัพท์มอืถือ 3 ค่าย คอื AIS DTAC และ Orange 
ยอ่มรนุแรงกว่าการแขง่ขนัระหว่างรา้น 7-Eleven กบัรา้น Family Mart 

 หากตลาดเตบิโตในอตัราต ่าการแข่งขนัยิง่รุนแรง เนื่องจากการแย่งชงิส่วนแบ่ง
ตลาด เช่น ตลาดโทรศพัท์มอืถอืในช่วงแรกที่เริม่บุกเบกิตลาดใหม่ๆ จะมกีาร
แขง่ขนัทีน้่อยกว่าปัจจบุนั ซึง่เขา้ใกลจ้ดุทีต่ลาดเตบิโตเตม็ที่ 

 หากโครงสรา้งตน้ทุนทีม่ตี้นทุนคงทีส่งู จะเกดิการแข่งขนัตดัราคา โดยกจิการที่
มตีน้ทุนคงทีสู่งจะเรง่ขายใหไ้ดจ้ านวนหน่วยมากๆ เพื่อใหบ้รษิทัเประโยชน์จาก
การประหยดัจากขนาด (economy of scale) ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง ท าให้
สามารถลดราคาขายแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 คู่แข่งจากต่างประเทศ จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพการแข่งขนัเช่นเดยีวกบัคู่แข่ง
ในประเทศ 
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2.) อุปสรรคในการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่  เป็นการพจิารณาว่าคู่แข่งขนัราย
ใหม่สามารถเข้าสู่ อุตสาหกรรมได้ยากง่ายเพียงใด โดยปัจจัยที่เป็นสิ่งกีดขวางการเข้าสู่
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่  

 อตัราการท าก าไร หรอืราคาขายทีต่ ่า เมือ่เทยีบกบัตน้ทุน 
 การลงทุนทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนจ านวนมาก 
 กจิการทีม่อียู่มตี้นทุนคงที่ต่อหน่วยต ่า ท าให้เกดิการประหยดัจากขนาดในการ

ผลติ  
 ช่องทางการจ าหน่ายทีส่รา้งขึน้ยาก เนื่องจากเป็นสญัญาจดัจ าหน่ายเฉพาะราย 

เช่น เบยีรส์งิห์ ท าสญัญากบัรา้นค้าให้รบัเบยีรท์ี่เป็นของคนไทยจากเบยีรส์งิห์
เจา้เดยีว ท าใหเ้บยีรข์องคนไทยยีห่อ้อื่นถูกตดัช่องทางการจดัจ าหน่ายทนัท ี

 ผู้บรโิภคมตี้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้าสูง เช่น หากใช้เครื่องจกัรของตรา
สินค้าหนึ่ง แล้วระบบสายพาน หรอืระบบโรงงานต่างๆ ต้องเป็นตราสินค้า
เดยีวกนั ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของตราสนิค้าอื่นได้ ท าห้หากต้องการเปลี่ยน
ตราสนิค้าที่ใช้ต้องเปลีย่นทัง้ระบบ ซึ่งต้นทุนในการเปลี่ยนสูงมาก ผู้บรโิภคจงึ
ไม่ต้องการที่จะเปลีย่นตราสนิค้าเพราะไม่คุ้มกบัต้นทุนที่ต้องเปลี่ยน ท าให้ตรา
ยีห่อ้ใหม่ๆ  ไมส่ามารถเขา้มาในตลาดได ้

 ขอ้จ ากดัจากรฐับาล เช่น การใหส้มัปทานเฉพาะราย 
3.) สนิค้าทดแทน  อุตสาหกรรมที่มสีนิค้าทดแทนได้ง่าย จะก่อให้เกิดสภาพการ

แข่งขนัภายในสูง ท าให้มกีารแบ่งปันส่วนแบ่งตลาดและก าไรกนัเพิม่สูงขึน้ เนื่องจากผูบ้บรโิภค
สามารถเลอืกทีจ่ะบรโืภคสนิคา้อื่นๆ ทีส่ามารถทดแทนกนัได ้และมรีะดบัราคาที่ใกลเ้คยีงหรอืต ่า
กว่า เช่น ผูบ้รโิภคหนัไปบรโิภคเนื่อไก่แทนเน่ือหมเูพราะราคาถูกกว่า 

4.) อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ  เนื่ องจากผู้ซื้อสามารถเสนอราคาซื้อที่ถูกลง 
เรยีกรอ้งสนิค้าหรอืบรกิารที่มคีุณภาพกบัคู่แข่งได้ จงึท าให้ผู้ซื้อมอีทิธพิลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของบรษิทัได ้ปัจจยัทีท่ าใหผู้ซ้ือ้มอี านาจในการต่อรองมากขึน้ ไดแ้ก่ 

 ผู้ซื้อที่ซื้อในปรมิาณมากเมื่อเทยีบกบัยอดขายของผู้ขายหนึ่งราย เช่น บรษิัท
ผลิตขวดเบียร์ที่ขายขวดเบียร์ให้กับโรงงานผลิตเบียร์เพียงเจ้าเดียว หาก
โรงงานผลติเบยีรป์ระสบปัญหา หรอืต้องการต่อรองใดๆ บรษิทัผลติขวดเบยีรก์็
ตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงโดยต่อรองไดต่้อนขา้งน้อย 

 ผูซ้ือ้ทราบโครงสรา้งต้นทุนของสนิคา้นัน้ๆ ของผูข้าย ท าใหผู้ซ้ือ้จะไดเ้ปรยีบใน
การต่อรอง 

5.) อ านาจการต่อรองของผู้ขาย  ผู้จ าหน่ายปัจจยัการผลติสามารถเพิม่ราคาปัจจยั
การผลติ หรอืลดคุณภาพและบรกิารลงได้ ถ้ามผีู้จ าหน่ายปัจจยัการผลติอยู่น้อยรายหรอืมอียู่
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เพียงรายเดียว ซึ่งจะเข้าข่ายผูกขาดการขายปัจจยัการผลิต ท าให้ผู้ซื้อปัจจยัการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ต่อรองไดต้ ่า เพราะไม่มปัีจจยัการผลติทีใ่ชท้ดแทนได ้หรือมกีารทดแทนได้
น้อย และหากผู้ซื้อสร้างข้อต่อรองมากเกินไปอาจท าให้ผู้ขายปัจจยัการผลิตน าสนิค้าไปขาย
ใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นๆ แทน 

 
การวิเคราะหบ์ริษทั 
 
        การวิเคราะห์บรษิัทเป็นการศึกษาคัดเลือกบรษิัทที่ควรลงทุน โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 รูปแบบ คอื การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ (quantitative) และการคดัเลอืกเชงิคุณภาพ 
(qualitative) แลว้น าผลการวเิคราะหท์ัง้สองรปูแบบมาประมวลเขา้ดว้ยกนัเพื่อหาขอ้สรปุ 
 
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 
 
        เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลของบรษิัท ซึ่งอาจจะเป็นขอ้มูลในอดตี ปัจจุบนั หรอืแนวโน้มใน
อนาคตที่เกี่ยวกบับรษิัท โดยอาจบอกถึงประวตัิความเป็นมา ลกัษณะการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ แผนงานในอนาคต โดยผู้วเิคราะห์จ าเป็นต้องวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ
น าไปใช้ประเมนิผลร่วมกบัการวเิคราะห์เชงิปรมิาณต่อไป ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วขอ้มูลเชงิคุณภาพ
ของบรษิทั อาจแบ่งไดด้งันี้ 

1) ขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมา 
2) ขอ้มลูลกัษณะการด าเนินงาน 
3) ขอ้มลูแผนงานในอนาคต 
4) การเชื่อมโยงผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 
5) การเชื่อมโยงผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งทีม่ต่ีอการวเิคราะห์

บรษิทั เช่น แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลย ีการเมอืง เป็นตน้ 
 
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 
 
        เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทีว่ดัไดเ้ป็นตวัเลขทีม่าจากกจิกรรมดา้นต่างๆ ของบรษิทั ซึง่กค็อื
การวเิคราะหง์บการเงนิของบรษิทันัน่เอง ปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา
หุน้ คอื ผลประกอบการของบรษิทั ยิง่บรษิทัมคีวามสามารถในการท าก าไรสงู กจ็ะยิง่เพิม่โอกาส
ทีร่าคาหุน้ของบรษิทัจะเคลื่อนไหวเพิม่สูงขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ การวเิคราะหง์บการเงนิในอดตี
ของบรษิัทจงึกลายเป็นขอ้มูลพื้นฐานที่นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์หรอืนักลงทุนใช้เพื่อคาดการณ์
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แนวโน้มของความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบรษิทั ซึง่มผีลให้การตดัวนิใจลงทุนใน
หลกัทรพัย์ของนักลงทุนเป็นไปอย่างมหีลกัเกณฑ์และถูกต้องแม่นย ายิง่ขึ้น  (สถาบนัพฒันา
ความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2548: 242-308)  



 

ตารางที ่2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

กุลภทัรา สโิรดม 2549, น.189-210 ดัชนีราคาวัสดุ ก่อสร้าง 
(Construction Materials 
Price Index : CON) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง หมายถึง ตัวเลขที่ใช้วดัการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวสัดุ
ก่อสรา้ง ณ. เวลาใดเวลาหนึ่งเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลา ณ ปีฐาน  ดงันัน้ หากราคา
วสัดุก่อสรา้งเพิม่สูงขึน้จะกระทบต่อต้นทุนของโครงการใหสู้งกว่าทีป่ระเมนิไว้ซึง่จะ
ส่งผลต่ออตัราการท าก าไรของผูป้ระกอบการใหล้ดลงได ้

กุลภทัรา สโิรดม 2549, น.189-210 อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้ ัน้ต ่า
ลู ก ค้ า ร า ย ให ญ่ ชั ้น ด ี
(Minimum Loan Rate : 
MLR) 

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้เป็นหวัใจส าคญัของธุรกจิอสงัหาฯ  การทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิกู้ใน
ท้องตลาดสูงจะส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจอสังหาฯสูงตามไปด้วย 
นอกจากนี้  อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ยงัส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของผู้บรโิภคอีกด้วย 
เพราะอสงัหารมิทรพัย์เป็นสินค้าที่มีราคาแพง ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้
สินเชื่อ ดังนั ้น หากดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น จะหมายถึงภาระต้นทุนในการซื้ อ
อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่จะส่งผลใหค้วามสามารถในการ
ผ่อนช าระของผู้บรโิภคลดลง และปรมิาณความต้องการอสงัหารมิทรพัย์ในตลาด
ลดลงไปในทีสุ่ด 
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ตารางที ่2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

จริตัน์ สงัขแ์กว้ 2544, น.81-86 ดั ช นี ร า ค าหุ้ น ต ล า ด
หลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (SET Index : SET) 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นดชันีทีส่ะทอ้นการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์
ทัง้หมดทุกตวัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดชันีกระดานหลกัทีน่กัลงทุน
ส่วนใหญ่น ามาใช้ประกอบการพิจารณา  เนื่องจากดชันีตลาดหลกัทรพัย์สะท้อน
ภาพรวมของตลาดได้ดีที่สุด  มีหน่วยวดัดชันีเป็นจุด  และนิยมน ามาเป็น “ดชันี
มาตรฐาน (Benchmark)” เพื่อให้นักลงทุนทราบว่ากองทุนรวมนั ้นๆ มีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไรโดยน าผลตอบแทนของกองทุนนัน้มาเทยีบกบัผลตอบแทน
ของ SET Index จะท าให้ทราบว่ากองทุนนั ้นให้ผลตอบแทนที่ดีหรือแย่กว่า
ผลตอบแทนของตลาดโดยรวมอยา่งไรภายในช่วงเวลาเดยีวกนั 

รจุพงศ ์ประภาสโนบล 2548, น.29-31 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation 
Rate : INF) 

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยพ์วกบ้านและที่ดนิจดัเป็นหนึ่งในการลงทุนทางเลอืกที่
สามารถน ามาใช้ในการรบัมอืกบัวกิฤตการณ์เงนิเฟ้อได้ เพราะในช่วงที่เงนิเฟ้อสูง 
ราคาบ้านและที่ดนิ รวมถงึค่าเช่าจะขยบัตวัสูงขึน้ตาม อกีทัง้ยงัมแีรงจูงใจทางภาษี
และค่าธรรมเนียมที่รฐับาลให้การสนับสนุนเป็นพเิศษกบัการลงทุนในบ้านและที่ดนิ 
รวมถงึเงื่อนไขการกู้ยมืเงนิของสนิเชื่อที่อยู่อาศยั ที่ระยะเวลายาวนาน ดอกเบี้ยต ่า 
และกู้ได้มาก ลว้นแต่เป็นปัจจยัสนับสนุนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยพ์วกบ้านและ
ทีด่นิ ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่าอตัราเงนิเฟ้อหลายเท่าตวั 
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ตารางที ่2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

อนุชา กุลวสิุทธิ ์ 2553, น.77-89 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
(Deposit Interest Rate : 
INT) 

เนื่องจากปัจจุบนัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากอยู่ในอตัราที่ค่อนข้างต ่า ท าให้ผู้ที่มรีายได้
หลกัจากดอกเบี้ยเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิเริม่มองหาการลงทุนในรปูแบบอื่นที่ให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่า  อกีทัง้ภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ขา้มายงัลดค่าเงนิลงไปอกีจงึท าให้เงนิ
จ านวนเท่าเดมิทีม่อียู่มมีูลค่าและอ านาจในการซื้อลดลงไป  นัน่คอืเหตุผลทีค่นส่วน
ใหญ่เริม่หนัมาสนใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่มากขึน้ โดยเมื่อใด
ทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารต ่า ครวัเรอืนจะรูส้กึว่าการออมเงนิไม่จงูใจพอ และก็
จะเลอืกไปลงทุนในหลกัทรพัยเ์พิม่แทน 

สถาบันพัฒนาความรู้
ต ล า ด ทุ น  ต ล า ด
หลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

2548, น.242-308 อั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง า น 
(Unemployment Rate : 
UNEMPLOY) 

อตัราการว่างงาน คอื ดชันีทีจ่ะบอกถงึสภาพเศรษฐกจิในขณะนัน้ว่าดหีรอืไมด่ ี
ถ้าอัตราการว่างงานสูง แสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจช่วงนั ้นไม่ดี ท าให้มีการปลด
พนักงานออกมาก ท าใหป้ระชาชนไม่มรีายได ้เศรษฐกจิไม่เตบิโต ไมเ่กดิการจบัจา่ย
ใชส้อย จงึส่งผลต่อภาคอสงัหารมิทรพัยต่์อไป 

สถาบันพัฒนาความรู้
ต ล า ด ทุ น  ต ล า ด
หลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

2548, น.242-308 ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น
ภ า ค เอ ก ช น  (Private 
Investment Index : PII) 

เป็นดชันีที่ชีท้ศิทางการลงทุนของภาคเอกชน โดยปัจจยัส าคญัที่ก าหนดทศิทางการ
ลงทุนของภาคเอกชน ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ และผลตอบแทน ดงันัน้ 
เมื่อเศรษฐกจิด ีความเชื่อมัน่ในประเทศสูง กจ็ะก่อใหเ้กดิการขยายตวัของการลงทุน
ในภาคเอกชนของไทยเพิม่สงูขึน้ 
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ตารางที ่2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

สถาบันพัฒนาความรู้
ต ล า ด ทุ น  ต ล า ด
หลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

2548, น.242-308 ดัชนีการอุปโภคบรโิภค
ภ า ค เอ ก ช น  (Private 
Consumption Index : 
PCI) 

เป็นดัชนีที่ชี้ทิศทางการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน  โดยปัจจัยส าคัญที่
ก าหนดการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน ได้แก่ รายได้ ความมัง่คัง่ ระดบัราคาสนิค้า 
อตัราดอกเบี้ย และการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ดงันัน้ เมื่อเศรษฐกจิและความ
เชื่อมัน่ในประเทศเขม้แขง็ กจ็ะท าให้ประชาชนมกีารจบัจ่ายใช้สอยสูงขึน้ ก่อใหเ้กดิ
โอกาสทางธุรกจิ การคา้ขายและการลงทุนของประชาชนในประเทศ 

สถาบันพัฒนาความรู้
ต ล า ด ทุ น  ต ล า ด
หลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

2548, น.242-308 ดั ช นี ค ว า ม เชื่ อ มั ่น
ผู้ บ ริ โ ภ ค  (Consumer 
Confidence Index : 
CCI) 

ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคเป็นดชันีรายเดอืนที่ได้จากการสอบถามความรู้สกึ
ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภาวะเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ในปัจจบุนั และคาดการณ์อนาคตในช่วง 
3-6 เดอืนขา้งหน้า ในเรื่องภาวะเศรษฐกจิทัว่ไป การใชจ้่ายรายได ้โอกาสหางานท า 
และการใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค โดยดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคถือ
เป็นปัจจยัส าคญัเพื่อดูว่าประชาชนภายในประเทศมคีวามพรอ้มที่จะจบัจ่ายใช้สอย
แลว้หรอืยงั ตวัเลขนี้ยิง่มากยิง่ด ีในทางตรงกนัขา้มถา้หากความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค
ลดต ่าลง  ผูบ้รโิภคกจ็ะพยายามประหยดักจิกรรมการใชจ้่ายของตนมากขึน้ ส่งผลให้
มกีารลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัยล์ดลง ส่งผลเสยีต่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวม 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 สาธิรตัน์ ช่ืนสมบติั (2556)  ได้ท ำกำรศกึษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อดชันีรำคำ
หุ้นกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง” โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมริำยเดอืน ตัง้แต่เดอืน 
มกรำคม พ .ศ.5..ศ ถงึเดอืน ธนัวำคม พ.ศ. 5... รวมระยะเวลำ 60 เดอืน เพื่อศกึษำถงึปัจจยั
ทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดชันีรำคำหุ้นกลุ่มอสงัหำรมิทรพัย์และก่อสร้ำง ได้แก่ ดชันีรำคำหุ้น
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index), ดชันีควำมเชื่อมัน่ทำงธุรกิจ (BSI), ดชันีดำวน์
โจนส์ (DJIA), อัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) และ อัตรำเงนิเฟ้อ (INF) โดยวิธี Multiple Linear 
Regressions ด้วยวิธีก ำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) เพื่อตรวจสอบ
ทศิทำงควำมสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตำม   

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัย ต่ำงๆ สำมำรถอธิบำยถึงรำคำหุ้นกลุ่มอุตสำหกรรม
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง (PROPCON)  ไดร้อ้ยละ 99.47 โดยมตีวัแปรทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 3ตวั
แปร คอื ดชันีควำมเชื่อมัน่ทำงธุรกิจ (BSI), อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR), อตัรำเงนิเฟ้อ (INF)  
ส่วนตวัแปรทีม่นีัยส ำคญัม ีศ ตวัแปร คอื ดชันีรำคำหุน้ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
Index) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับรำคำหุ้นกลุ่ม อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ และก่อสร้ำง 
(PROPCON)  ในทศิทำงเดยีวกนัอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิณ. ทีร่ะดบันยัส ำคญัรอ้ยละ 95 โดย
มสีมกำรทีแ่สดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรตน้และตวัแปรตำมดงันี้  
PROPCON=5.316463+0.080635BSI+0.129191INF+0.074746MLR+0.083048SET  สมกำร
ทีค่ ำนวณไดม้คี่ำ R-Square เท่ำกบั 0.99465 ซึง่ถอืว่ำสมกำรดงักล่ำวสำมำรถอธบิำยถงึผลกำร
เปลีย่นแปลงของดชันีรำคำหุน้กลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้งได ้

พิชญา แซ่อ้ึง (2550)  ไดท้ ำกำรศกึษำคน้ควำ้เรือ่ง “ปัจจยัก ำหนดมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์ (กอง 1)” โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมูริำยเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2546 
ถงึเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2548 จำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำหำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงมลูค่ำทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยก์บัปัจจยัต่ำงๆ และท ำกำรวเิครำะหโ์ดยใชว้ธิทีำง
เศรษฐศำสตรม์ติสิรำ้งสมกำรถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Linear Redressions) ในรปูแบบ
ลอกำรทิมึ (Double-Log Function) 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ ดชันีรำคำผู้บรโิภค (CPI), มูลค่ำทรพัยส์นิของกองทุนรวมตรำสำร
ทุน (NAVEPF) และอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำกประจ ำ (R) มคีวำมสมัพนัธ์กบัมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ
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ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงมนีัยส ำคญัที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99, 97 และ 99 
ตำมล ำดับ และได้สมกำรที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นและตัวแปรตำม ดังนี้ 
LOG(NAVPF)=97.635-15.192LOG(CPI)-1.652LOG(NAVEQF)+2.267LOG(R) โดยสมกำรที่
ค ำนวณได้มคี่ำ R-Square เท่ำกับ 0.875 ซึ่งถือว่ำสมกำรดงักล่ำวสำมำรถอธบิำยถึงผลกำร
เปลีย่นแปลงของมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ด้ 

ศิริลกัษณ์ ธ ารงรกัษ์กลุ (2551)  ไดท้ ำกำรศกึษำคน้ควำ้เรื่อง “กำรศกึษำเปรยีบเทยีบ
ผลกำรด ำเนินงำนและปัจจยัที่ก ำหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ
ไทย” โดยคดัเลอืกศกึษำกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ที่อยู่ภำยใต้กำรบรหิำรจดักำรโดยบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม 8 แห่ง มทีัง้หมด 13 กองทุน โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมูริำยเดอืนตัง้แต่
เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2550 โดยใช้วธิวีเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ทำงสถิตแิบบก ำลงั
สองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ กำรศกึษำปัจจยัทำงมหภำคที่มผีลกระทบกบัผลตอบแทน เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้โดยอัตรำกำรเปลี่ยน แปลงของ GDP, อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนค่ำเงินบำทเทียบกับสกุลดอลลำร์สหรัฐ , อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงของดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย์ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ ดชันีกำรลงทุน
ภำคเอกชน (Private Investment Index : PII) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์ส่วนอตัรำกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้เงนิ
ฝำกประจ ำของธนำคำรเฉลีย่ 1 ปี, อตัรำกำรเปลีย่นแปลงของรำคำน ้ำมนัดบิโลก, อตัรำเงนิเฟ้อ, 
อตัรำกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับำลอำยุ 10 ปี และอตัรำกำรเปลีย่นแปลง
ของรำคำทองค ำแท่งในตลำดโลกมคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงตรงกนัขำ้มกบัอตัรำผลตอบแทนของ
กองทุนรวม โดยกำรวจิยัไดส้มกำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงอตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำค ดงันี้  
Rp =0.7572+0.125999GDP(-6)-0.032663FIX12(3)+0.183663FX 
-9.285872OIL(-2)+0.144522SET(-3)-1.196571INF(-3)+88.16233PII(-2)-
0.112614BOND10(-2)-0.192831GOLD สมกำรที่ค ำนวณ ได้นั ้นมีค่ ำ R-Squared เท่ ำกับ 
0.923 ซึ่งถือว่ำ สมกำรดงักล่ำวสำมำรถอธบิำยถึงผลกำรเลี่ยนแปลงของมูลค่ำทรพัย์สนิของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้

ชลิต วงศ์ประเสริฐสุข (2551)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “กำรศึกษำปัจจยัทำง
เศรษฐกิจมหภำคที่มผีลกระทบต่อดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหมวดพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย์” โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมริำยเดอืนตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2547 ถึงเดอืนมถุินำยน 
2551 รวมระยะเวลำ 54 เดอืน เพื่อศกึษำปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำค ที่มผีลกระทบต่อ ดชันี
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รำคำตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งตวัแปรทีศ่กึษำประกอบ
ไปดว้ย อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR), รำคำน ้ำมนัดบิตลำดล่วงหน้ำตลำดดูไบ, อตัรำกำรว่ำงงำน, 
ดชันีควำมเชื่อมัน่ทำงธุรกิจ (BSI) ดัชนีรำคำวสัดุก่อสร้ำง, ปรมิำณเงนิในควำมหมำยกว้ำง 
(M5), ค่ำเงินบำทที่แท้จริง (REER) และกำรมีหรือไม่มีมำตรกำรลดหย่อนทำงภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมของกระทรวงกำรคลงั 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ ณ.ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคทัง้ 8 
ปัจจยั มเีพียงดชันีรำคำวสัดุก่อสร้ำง ที่มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงตรงข้ำมกบัดชันีรำคำตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และค่ำเงินบำทที่แท้จริงจะมี
ควำมสมัพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับดชันีรำคำหลักทรพัย์หมวดพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิำนทีต่ ัง้ไว ้ในส่วนของอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ระยะยำว รำคำน ้ำมมัดบิล่วงหน้ำ 
ตลำดล่วงหน้ำ อตัรำกำรว่ำงงำน ดชันีควำมเชื่อมัน่ทำงธุรกิจ ปรมิำณเงนิในควำมหมำยกว้ำง 
และมำตรกำรลดหย่อนทำงภำษแีละค่ำธรรมเนียมกำรโอนของกระทรวงกำรคลงันัน้ปรำกฏว่ำไม่
มคีวำมสมัพนัธ์กบัดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย ์
อยำ่งมนียัส ำคญั 

วราภรณ์  จามรสวสัด์ิ  (2555)  ไดท้ ำกำรศกึษำคน้คว้ำเรื่อง “ปัจจยัทำงเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อดชันีหลกัทรพัยห์มวดพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” 
โดยใช้ขอ้มลูทุตยิภูมริำยเดอืนตัง้แต่ เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2550 ถงึเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 
โดยน ำข้อมูลมำค ำนวณสถิติ ในรูปสมกำรถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใช้
โปรแกรมส ำเรจ็รูปเพื่อท ำกำรทดสอบสมมตฐิำน และเพื่อทดสอบควำมสมัพันธร์ะหว่ำงตวัแปร
อสิระและตวัแปรตำมโดยปัจจยัทีท่ กำรศกึษำ ได้แก่ ดชันีรำคำหุน้ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Index), ดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้ง (CMI), ดชันีควำมเชื่อมัน่ทำงธุรกจิ (BSI), ดชันีควำม
เชื่อมัน่ผูบ้รโิภค (CCI), ดชันีรำคำผุบ้รโิภค (CPI) 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ ที่ระดบันัยส ำคญั 0.05 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอสิระและตัว
แปรตำมมีควำมสัมพันธ์สูงมำก สำมำรถส่งผลต่อดัชนีรำคำหลักทรัพย์หมวดพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ และจำกกำรทดสอบควำมสมัพนัธ์พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index), ดชันีรำคำวสัดุก่อสร้ำง (CMI), ดชันีควำมเชื่อมัน่ทำงธุรกิจ (BSI) 
และ ดชันีควำมเชื่อมัน่ผบูร้โิภค (CCI) มคีวำมสมัพนัธไ์ปในทศิทำงเดยีวกนัอยำ่งมนียัส ำคญัทำง
สถติ ิและดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) มคีวำมสมัพนัธไ์ปในทศิทำงตรงกนัขำ้มอย่ำงมนียัส ำคญัทำง
สถติ ิ

ลกัขณา สินโน  (2550)  ได้ท ำกำรศกึษำค้นควำ้เรื่อง “ปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิล
ต่อดชันีรำคำหลกัทรพัยก์ลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย”์ โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูมริำยเดอืนตัง้แต่ เดอืน
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กรกฎำคม พ.ศ. 2547 ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2549 มขีอ้มูลทัง้หมด 30 Observation โดยกำร
ใชแ้บบจ ำลองทำงเศรษฐกจิมติใินรปูสมกำรถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression Model) ดว้ย
วธิกีำรกำลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) เพื่อหำควำมสมัพนัธ์และประมำณ
ค่ำสมัประสทิธิข์องตวัแปรต่ำงๆ โดยปัจจยัที่เลอืกท ำกำรศกึษำ ได้แก่ ดชันีรำคำวสัดุรำคำวสัดุ
ก่อสรำ้ง, รำคำน ้ำมนัดเีซลขำยปลกีในประเทศ, อตัรำเงนิเฟ้อในเดอืนทีผ่ำนมำ และปรมิำณเงนิ
ตำมควำมหมำยแบบกวำ้ง 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อดัชนี รำคำหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ในทศิทำงตรงขำ้มอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิต ิณ ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
คอื ดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้ง ส ำหรบัรำคำน ้ำมนัดเีซลขำยปลกีในประเทศ  และอตัรำเงนิเฟ้อใน
เดือนที่ผ่ำนมำ มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ณ ระดับควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99 ส่วนปรมิำณเงนิตำม
ควำมหมำยแบบกว้ำงมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกับดัชนีรำคำหลักทรพัย์กลุ่มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัยอ์ยำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิณ ระดบัควำมเชื่อมนัรอ้ยละ 90 

วริษฐา เลิศทิวากร   (2551)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัทำงเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่ออตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย”  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำ
อตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์และเพื่อศกึษำปัจจยัทำงเศรษฐกจิที่มผีลต่อ
อตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ โดยท ำกำรศกึษำหำควำมสมัพนัธ์ระหวำง
อตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยท์ัง้หมดที่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์น
ประเทศไทยทัง้หมด ศ9 กองทุน กบัตวัแปรทำงเศรษฐกจิคอื ดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย ์(SET 
Index), ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง, อัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี (MLR) เฉลี่ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ชัน้น ำ 4 แห่ง, ปรมิำณสินเชื่อที่อยู่อำศัย, อัตรำผลตอบแทนของพันธบตัร
รฐับำลอำยุ ศ0 ปี และ ดชันีกำรลงทุนภำคเอกชน โดยเก็บขอ้มลูระหว่ำงปี 5..0-5..ศ เป็นรำย
สปัดำห์ จ ำนวน 8. สปัดำห์ โดยใช้สมกำรถดถอยแบบพหุคูณ แบบวธิี Stepwise และแบบวธิ ี
Enter ณ.ระดบันยัส ำคญัที ่0.05 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ มีกำรกระจำยตัวของดัชนีรำคำหลักทรพัย์ (SET Index) และ
ปรมิำณสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อำศยัค่อนขำ้งมำก ในขณะทีต่วัแปรทีเ่หลอืมรีะดบัควำมผนัผวนต ่ำกว่ำ 
และเมื่อน ำตวัแปรทัง้หมดมำวเิครำะห์หำควำมสมัพนัธท์ำงสถิตดิว้ยสมกำรถดถอยแบบพหุคูณ 
พบว่ำมเีพยีงตวัแปรดชันีรำคำหลกัทรพัย์ ดชันีกำรลงทุนภำคเอกชน และอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้
ลกูคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ี(MLR) เท่ำนัน้ ทีส่่งผลต่ออตัรำผลตอบแทนจำกกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์
ในทศิทำงตรงกนัขำ้มอยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิณ.ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

มนสิชา ลิมปวธญัญ   (2555)  ได้ท ำกำรศกึษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อรำคำหุ้น
ของบรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)”  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อรำคำหุน้ของบรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ปัจจยัทีน่ ำมำพจิำรณำใน
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กำรศึกษำครัง้นี้  ได้แก่ ดัชนีควำมเชื่อมัน่ผู้บรโิภคของประเทศไทย (CCI), ดัชนีรำคำวสัดุ
ก่อสรำ้ง (CMI), ดชันีรำคำผู้บรโิภค (CPI), อตัรำเงนิเฟ้อ (INF), และอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ (MLR) 
โดยใชข้อ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิปรมิำณเป็นรำยเดอืน 
ตัง้แต่เดือนมกรำคม 5..ศ ถึงเดือนธนัวำคม 5... เป็นจ ำนวน 60 เดือน โดยวิธีกำรสร้ำง
สมกำรถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวธิกี ำลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Squares : OLS)  

ผลกำรศกึษำพบว่ำ ณ.ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ตวัแปรทีส่ำมำรถอธบิำยรำคำหุ้น
ของบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ได้แก่ ดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) โดยมี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และอัตรำเงินเฟ้อ (INF) ที่มี
ควำมสมัพนัธใ์นทศิทำงตรงกนัขำ้มอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ

อรรถสิทธ์ิ บุตรพรหม   (2547)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่ก ำหนดกำร
ลงทุนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรำยย่อย”  มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ปัจจยัที่ก ำหนดกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรำยย่อย โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมริำยเดือนตัง้แต่เดือนมกรำคม 2544 ถึงเดือนมนีำคม 2547 รวมระยะเวลำ 39 
เดอืน ตวัแปรอสิระที่น ำมำศกึษำ ได้แก่ ดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ดชันี
รำคำผู้บรโิภค, มูลค่ำกำรซื้อหลกัทรพัยส์ุทธขิองนักลงทุนต่ำงประเทศ, ดชันีอุตสำหกรรมดำว
โจนส์ และอัตรำดอกเบี้ยเงนิฝำกประเภทออมทรพัย์ ซึ่งรวบรวมจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย, ธนำคำรแห่งประเทศไทย, เอกสำรทำงวชิำกำรและสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  โดยสร้ำง
สมกำรถดถอยเชงิซ้อนในรูป Logarithm และประมำณค่ำด้วยวธิกี ำลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Squares—OLS)  

ผลกำรศกึษำพบว่ำ  แบบจ ำลองทีก่ ำหนดอยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม กล่ำวคอืตวัแปรอสิระ
ที่จะอธบิำยควำมสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตำมได้รอ้ยละ 94.25 และค่ำสมัประสทิธิข์องกำรตดัสนิใจ 
(Adjusted R squared) เท่ำกบั 93.37 โดยตวัแปรอสิระที่มอีิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติที่
ควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ไดแ้ก่ ดชันีรำคำหุน้ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนตวัแปรอสิระ
ที่มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99 ได้แก่ มูลค่ำกำรซื้อขำย
หลกัทรพัย์สุทธขิองนักลงทุนต่ำงประเทศ, ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส์, อตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำก
ประเภทออมทรพัย ์ซึ่งตวัแปรเหล่ำนี้มทีศิทำงตำมสมมตฐิำนที่ได้ตัง้ไวแ้ละตวัแปรที่มอีทิธพิล
อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99 แต่มทีศิทำงตรงกนัขำ้มกบัสมมตฐิำนที่
ได้ตัง้ไว้ ได้แก่ ดชันีรำคำผู้บรโิภค ซึ่งอำจเป็นเพรำะว่ำช่วงที่ได้ท ำกำรศึกษำนัน้ ดชันีรำคำ
ผูบ้รโิภคมรีะดบัทีเ่พิม่สูงขึน้เรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้ระดบัสนิคำ้และบรกิำรทีเ่พิม่สูงขึน้ ท ำให้อ ำนำจ
ซื้อและรำยได้ที่แท้จรงิของประชำชนลดลง มผีลท ำให้อตัรำกำรขยำยตวัของสนิค้ำและบรกิำร
ลดลงตำมไปด้วย รวมทัง้ภำวะเงนิเฟ้อกท็ ำให้ต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัมแีนวโน้มที่เพิม่
สงูขึน้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถงึก ำไรของบรษิทั เงนิปันผลต่อหุน้ ในทีสุ่ดกท็ ำใหอุ้ปสงคข์อง
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หลกัทรพัยล์ดลง ดงันัน้ ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ของนกัลงทุนย่อย
กบัดชันีรำคำผูบ้รโิภคจงึมคีวำมสมัพนัธไ์ปในทศิทำงตรงกนัขำ้ม 

พิมณภทัร สุวรรณค า   (2553)  ได้ท ำกำรศกึษำค้นควำ้เรื่อง “ปัจจยัทำงเศรษฐกจิที่มี
อิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุ้ นในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง”  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่อีทืธพิลต่อรำคำหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหำรมิทรพัย์
และก่อสรำ้ง โดยใช้ข้อมูลทุตยิภูมริำยเดอืนตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ .ศ. 2548 ถงึเดอืนธนัวำคม 
พ.ศ. 2552 รวมทัง้สิ้น 60 เดอืน ตวัแปรอสิระที่น ำมำศกึษำ ได้แก่ ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์
(DJIA), ดชันีรำคำหลกัทรพัย์ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index), ดัชนีรำคำ
หลักทรพัย์กลุ่ม SET50 INDEX (SET50), มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรพัย์ภำคเอกชนในกลุ่ม
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง (VALUE), ดชันีรำคำน ้ำมนัในตลำดโลก (OIL) และ อตัรำดอกเบี้ย
เงนิกู้ (MLR) และตวัแปรตำมคอื ดชันีรำคำหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอสงัหำและก่อสรำ้ง (PROPCON) 
โดยเก็บรวบรวมข้ออมูลได้จำก เอกสำรเผยแพร่ของหน่วยรำชกำรต่ำงๆ อำทิเช่น รำยงำน
เศรษฐกจิรำยเดอืนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ขอ้มูลสถติกิำรซื้อขำยหลกัทรพัย์และรำยงำน
กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยร์ำยเดอืนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีรำคำน ้ำมนัของกอง
ระดบัรำคำกระทรวงพำณิชย ์ ซึง่สำมำรถเขยีนสมกำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรตน้และ
ตวัแปรตำมไดด้งันี้ PROPCON=𝛽0+ 𝛽1DJIA+ 𝛽2SET+ 𝛽3SET50+ 𝛽4VALUE+ 𝛽5OIL 
+ 𝛽6MLR โดยใช้วิธีสมกำรถดถอยเชิงซ้อนและประมำณค่ำด้วยวิธึก ำลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Square Method —OLS) 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ดัชนีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ , ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, มูลค่ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ภำคเอกชนในกลุ่มอสงัหำรมิทรพัย์
และก่อสรำ้ง, ดชันีรำคำน ้ำมนัในตลำดโลก และอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำง
เดยีวกนักบัดชันีรำคำหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้งทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 
99, 99, 95, 99 และ 95 ตำมล ำดับ ส่วนดัชนีรำคำหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 INDEX มี
ควำมสมัพนัธ์ในทศิทำงตรงกนัขำ้มกบัดชันีรำคำหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมและก่อสรำ้ง ที่
ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 

สุกญัญา กล่ินหอม  (2556)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อรำคำหุ้น 
บรษิทั เหมรำชพฒันำทีด่นิ จ ำกดั (มหำชน)”  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อรำคำ
หุ้น บริษัท เหมรำชพัฒนำที่ดิน จ ำกัด (มหำชน) (HEMRAJ)  ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำใน
กำรศกึษำครัง้นี้ไดแ้ก่ ดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้ง (CMI), ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์(DJIA), อตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐั (EXUS), อตัรำดอกเบีย้ลูกคำ้ชัน้ดสี ำหรบัเงนิกู้ยมื (MLR) 
และรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลก (OIL) โดยใชข้อ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
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ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิปรมิำณเป็นรำยเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2551 ถงึ เดอืนธนัวำคม 2555 รวม
ระยะเวลำ 60 เดือน โดยวธิีกำรสร้ำงสมกำรถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) 
ดว้ยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด ( Ordinary LeastSquares : OLS) 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ ที่ระดบันัยส ำคญัรอ้ยละ 9. ตวัแปรที่สำมำรถอธบิำยรำคำหุ้นของ 
บรษิัท เหมรำชพฒันำที่ดนิ จ ำกัด (มหำชน) (HEMRAJ) ได้แก่ อตัรำแลกเปลี่ยนเงนิบำทต่อ
ดอลลำรส์หรฐั (EXUS) โดยมคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงตรงกันขำ้มอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิและ
ปัจจยัที่ไม่มผีลต่อรำคำหุ้น บรษิัท เหมรำชพฒันำที่ดนิ จ ำกัด (มหำชน) (HEMRAJ) อย่ำงมี
นยัส ำคญั ไดแ้ก่ ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์(DJIA), อตัรำดอกเบีย้ลูกคำ้ชัน้ดสี ำหรบัเงนิกู้ยมื ( 
MLR), รำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลก (OIL)    

นครินทร์ ปาร์มวงศ์  (2550)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัทำงเศรษฐกิจที่
ก ำหนดดชันีรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย”  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำปัจจยัทำง
เศรษฐกจิทีก่ ำหนดดชันีรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีรำคำหุน้ในหมวด
ธุรกจิ 4 หมวด คอื หมวดธุรกจิพลงังำน หมวดธุรกจิธนำคำรพำณิชย ์หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรำ้ง 
และหมวดธุรกจิสื่อสำร โดยปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีน่ ำมำศกึษำ ไดแ้ก่ ดชันีรำคำผูบ้รโิภค ปริมำณ
เงนิในระบบเศรษฐกจิ อตัรำแลกเปลี่ยนเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐั ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์
ดชันีกำรลงทุนภำคเอกชน และดุลบัญชีเดินสะพัด โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลำรำยเดือน 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544-2548 ใช้กำรวเิครำะห์เชงิปรมิำณจำกสมกำรถดถอยพหุคูณ และท ำกำรวิ
เครำหด์ว้ยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด ( Ordinary LeastSquares : OLS) 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัทำงเศรษฐกิจที่มีควำมสัมพันธ์กับดัชนีรำคำหุ้นตลำด
หลกัทรพัย ์ในทศิทำงเดยีวกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ได้แก่ 
ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์ดชันีกำรลงทุนภำคเอกชน และ ดุลบญัชเีดนิสะพดั และตวัแปรทำง
เศรษฐกิจ ที่มีควำมสัมพันธ์กับดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรพัย์ ในทิศทำงตรงข้ำมอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถติ ิทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 คอื อตัรำแลกเลีย่นเงนิดอลลำรส์หรฐั ส ำหรบั
ปัจจยัทำงเศรษฐกิจที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวด จะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละ
หมวดธุรกิจ ส ำหรบัหมวดธุรกิจพลงังำน พบว่ำ ดชันีหมวดธุรกิจพลงังำนมคีวำมสมัพนัธ์กับ
ดชันีรำคำผูบ้รโิภค ดชันีกำรลงทุนภำคเอกชน และดุลบญัชเีดนิสะพดั ในทศิทำงเดยีวกนัอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และดชันีหมวดพลงังำนมคีวำมสมัพนัธ์กับ
อตัรำกำรแลกเปลีย่นเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ ในทศิทำงตรงขำ้ม อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่
ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  ส ำหรบัหมวดธุรกจิธนำคำรพำณิชย์ พบว่ำ ดชันีรำคำผู้บรโิภค 
ปรมิำณเงนิในระบบเศรษฐกิจ และดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ มคีวำมสมัพนัธ์กบัดชันีหมวด
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ธุรกจิธนำคำรพำณิชย์ ในทศิทำงเดยีวกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 
99, 95 และ 95 ตำมล ำดบั  และอตัรำกำรแลกเปลีย่นเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ มคีวำมสมัพนัธ์
กบัดชันีหมวดธุรกจิธนำคำรพำณิชย์ ในทศิทำงตรงขำ้ม อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดับควำม
เชื่อมัน่ร้อยละ 99  ส ำหรบัหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้ำง พบว่ำ ดัชนีหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้ำงมี
ควำมสมัพนัธ์กบัอตัรำกำรแลกเปลี่ยนเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ ในทศิทำงตรงข้ำม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเขื่อมัน่ร้อยละ 99 และดัชนีหมวดธุรกิจวัสดุ ก่อสร้ำงมี
ควำมสมัพนัธก์บัดชันีกำรลงทุนภำคเอกชน ในทศิทำงเดยีวกนั อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั
ควำมเขื่อมัน่ร้อยละ 99 และส ำหรบัหมวดธุรกิจสื่อสำร พบว่ำ ดัชนีหมวดธุรกิจสื่อสำรมี
ควำมสมัพนัธ์กบัอตัรำกำรแลกเปลี่ยนเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ ในทศิทำงตรงข้ำม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเขื่อมัน่ร้อยละ 95 และพบว่ำ ดัชนีหมวดธุรกิจสื่อสำรมี
ควำมสมัพนัธก์บัดชันีรำคำผูบ้รโิภค และดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์ในทศิทำงเดยีวกนั อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบัควำมเขือ่มัน่รอ้ยละ 95 

เก้ือกลู  แจ่มศิลป์ (2548)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่ออตัรำ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย”  
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัรำผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำ
อสังหำรมิทรพัย์ในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้ข้อมูลรำยวนัระหว่ำงวันที่ 1 
มนีำคม 2545 ถงึวนัที ่31 ตุลำคม 2545 โดยเกบ็รวบรวมจำกแหล่งต่ำงๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซต์ธนำคำรแห่งประเทศไทย เอกสำรและหนังสอืที่เผยแพร่
ต่ำงๆ  ซึง่ไดแ้บ่งกำรศกึษำเป็น 2 ส่วน คอื 1) อตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งของหลกัทรพัย์
ในกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  2) ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อ
อตัรำผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยตวัแปรอสิระที่เลอืกน ำมำพจิำรณำมทีัง้หมด 5 ตวั ได้แก่ ดชันีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET Index) ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มก่อสร้ำงและวัสดุ ก่อสร้ำง (BUILD) ดัชนี
อุตสำหกรรมดำวโจนส์ (Dow Jones Industrial Index : DOW) อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ำรำย
ย่อยชัน้ด ีMRR ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (INT) เพื่อน ำมำหำควำมสมัพนัธ์กบัตวัแปรตำม 
คอื อตัรำผลตอบแทนกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(PROP) โดยใช้วธิสีมกำรถดถอยพหุคูณเชงิ
เสน้ตรง (Multiple Linear Regression) วธิ ีSTEPWISE  

ผลกำรศกึษำในส่วนของอตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งของหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์พบว่ำ อตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ใน
ช่วงเวลำที่ศึกษำสูงกว่ำอตัรำ ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลำด โดยมผีลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทน
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เฉลี่ยที่สูงสุดและต ่ ำสุดมำกกว่ำผลต่ำงของ ผลตอบแทนของตลำด ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ำ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์มคีวำมผนัผวน่สูงกว่ำตลำด  และ
หลกัทรพัยใ์นกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์มคี่ำควำมเสี่ยงมำกกว่ำค่ำควำมเสี่ยงของตลำด โดย
ประกอบดว้ยควำมเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบในสดัส่วนที่มำกกว่ำควำมเสีย่งทีเ่ป็นระบบ แสดงให้เหน็
ว่ำควำมเสีย่งของหลกัทรพัยใ์นกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ส่วนใหญ่เกดิจำกปัจจยัภำยในบรษิทั
ซึง่สำมำรถปรบัลดไดด้ว้ยกำรบรหิำรจดักำรใหด้ขีึน้  ส ำหรบัสว่นของควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงอตัรำ
ผลตอบแทนดชันีหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำ อสงัหำรมิทรพัย์และตวัแปรอสิระอื่น สำมำรถเขยีน
สมกำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรตน้และตวัแปรตำมไดด้งันี้   
PROP = 62.7350 + 0.0310 BUILD - 0.0027DOW -8.1260INT แสดงว่ำตัวแปรอิสระที่มี
ผลกระทบโดยมนีัยส ำคญักบัอตัรำผลตอบแทนดชันีหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
ได้แก่ ดชันีหลกัทรพัย์กลุ่มก่อสร้ำงและวสัดุก่อสร้ำง ดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ และอัตรำ
ดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ำรำยย่อยชัน้ด ีโดยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคำ้รำยย่อยชัน้ดมีคีวำมสมัพนัธ์ใน
ระดับที่สูงที่สุดแต่มีทิศทำงตรงข้ำม กับอัตรำผลตอบแทนดัชนีหลักทรพัย์ในกลุ่ มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มก่อสรำ้งและวสัดุก่อสรำ้งมคีวำมสมัพนัธใ์นระดบัรองลงมำ
โดยมทีศิทำงเดยีวกนั ส่วนดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส์มคีวำมสมัพนัธ์ในระดบัที่น้อยทีสุ่ดโดยมี
ทศิทำงตรงขำ้มกบัอตัรำผลตอบแทนดชันีหลกัทรพัย์ในกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ส่วนอกี 2 
ปัจจยั ซึง่ไดแ้ก่ ดชันีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอตัรำแลกเปลีย่นเงนิบำทต่อดอลลำร์
สหรฐั พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กับอัตรำผลตอบแทนของดัชนีหลักทรพัย์ในกลุ่มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ 

อญัชุลี ศุกระศร (2550)  ได้ท ำกำรศกึษำคน้คว้ำเรื่อง “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อดชันีรำคำ
หลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง”  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
ดชันีรำคำหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้งที่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลำรำยเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ .ศ. 2547 ถึง
เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2549  โดยตวัแปรที่ใชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้ คอื ปัจจยัพื้นฐำนทำงเศรษฐกจิ
ประกอบดว้ย อตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิบำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ (EXUS)  อตัรำเฉลีย่ดอกเบีย้
มำตรฐำนของสหรฐัฯ (INTUS)  รำคำน ้ำมนัดบิ Brent (BRENT)  ดชันีผลผลติอุตสำหกรรมกลุ่ม
สนิคำ้วสัดุก่อสรำ้ง (MPIC)  และดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  และมี
ตวัแปรตำมคอื ดชันีรำคำหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง (PROPCON) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย รำยงำน
เศรษฐกจิรำยเดอืน วำรสำรทำงเศรษฐกจิอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูทำงสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์ำงๆ โดยใช้
วธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด ( Ordinary Least Squares : OLS) 
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ผลกำรศกึษำพบว่ำ ตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวั สำมำรถอธบิำยกำรเปลี่ยนแปลงของระดบั
รำคำหลักทรพัย์ได้ดังนี้  อัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงนิบำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ  อัตรำเฉลี่ย
ดอกเบี้ยมำตรฐำนของสหรฐัฯ และรำคำน ้ำมนัดบิ Brent มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงตรงขำ้มกบั
ดชันีรำคำหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้งอย่ำงมนีัยส ำคญัทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 99  ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมกลุ่มสินค้ำวสัดุก่อสร้ำง และดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงเดียวกันกบัดชันีรำคำหลกัทรพัย์กลุ่ม
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง อย่ำงมนีัยส ำคญัที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 โดยสำมำรเขยีน
สมกำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรตน้และตวัแปรตำมไดด้งันี้  
PROPCON = 58.56899 -1.23239EXUS - 3.56929INTUS - 0.36147BRENT + 
0.03813MPIC + 0.13148SET 

ศุภชัย อัศววงษ์สันติ  (2548)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจัยพื้นฐำนทำง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนี รำคำหลักทรัพย์ของกลุ่มธนำคำรพำณิ ชย์ และกลุ่มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย”์  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำควำมสมัพนัธข์องปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิที่มผีล
ต่อดชันีรำคำหลกัทรพัยข์องกลุ่มธนำคำรพำณิชย ์และกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยใชข้อ้มลู
รำยเดือนแบบทุติยภูมทิี่เป็นแบบอนุกรมเวลำ เริม่ตัง้แต่เดือนมกรำคม พ .ศ. 2542 ถึง เดอืน
ธนัวำคม พ.ศ. 2546 โดยมปัีจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิที่น ำมำพจิำรณำ ดงันี้ อตัรำดอกเบีย้เงนิ
กูย้มืระหว่ำงธนำคำร (INT)  อตัรำแลกเปลีย่น (บำท : ดอลลำร ์สรอ.) (EX)  ดชันีรำคำผูบ้รโิภค 
(CPI) มูลค่ำกำรซื้อขำยสุทธิของหลักทรพัย์ไทย (VALUE) และดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์
(DJIA) ซึ่งสำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้จำกรำยงำนเศรษฐกจิรำยเดอืน ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัหลกัทรพัยต่์ำงๆ โดยใชว้ธิกีำรทำงเศรษฐมติิ
ในกำรสรำ้งสมกำรถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธิกี ำลงัสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Squares—OLS) 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ มูลค่ำกำรซื้อขำยสุทธิของหลักทรพัย์ไทย (VALUE) และดัชนี
อุตสำหกรรมดำวโจนส ์(DJIA) มคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงเดยีวกบัดชันีรำคำหลกัทรพัยข์องกลุ่ม
ธนำคำรพำณิชย ์อย่ำงมนีัยส ำคญัที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99   ในขณะที่อตัรำแลกเปลี่ยน 
(บำท : ดอลลำร์ สรอ.) (EX)  อัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระหว่ำงธนำคำร (INT)  และดัชนีรำคำ
ผู้บรโิภค (CPI) มคีวำมสมัพันธ์ในทิศทำงตรงข้ำมกับดชันีรำคำหลกัทรพัย์ของกลุ่มธนำคำร
พำณิชย์ อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 95, 90 และ ไม่มีนัยส ำคัญ (NS) 
ตำมล ำดบั โดยสำมำรถเขยีนสมกำรแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตำมได้
ดงันี้ BANK=8.891698-0.078653INT-1.722862EX- 1.551983CPI+0.140807VALUE 
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+0.962919DJIA  ส ำหรบักลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ผลกำรศกึษำพบว่ำ มลูค่ำกำรซือ้ขำยสุทธิ
ของหลกัทรพัยไ์ทย (VALUE) และดชันีอุตสำหกรรมดำวโจนส ์(DJIA) มคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำง
เดยีวกบัดชันีรำคำหลกัทรพัย์ของกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ อย่ำงมนีัยส ำคญัที่ระดบัควำม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และ 95 ตำมล ำดบั ในขณะที่อตัรำแลกเปลี่ยน (บำท : ดอลลำร ์สรอ.) (EX) 
อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระหว่ำงธนำคำร (INT)  และดชันีรำคำผู้บรโิภค (CPI) มคีวำมสมัพนัธใ์น
ทิศทำงตรงข้ำมกับดชันีรำคำหลกัทรพัย์ของกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ อย่ำงมนีัยส ำคญัที่
ระดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99, ไม่มนีัยส ำคญั (NS) และไม่มนีัยส ำคญั (NS)  ตำมล ำดบั โดย
สำมำรถเขยีนสมกำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตำมไดด้งันี้ PROP= 
2.072744-0.021673INT-2.732577EX-0.404078CPI+0.130340VALUE+0.748866DJIA 

จิตนภา แช่มกนั, ณัฐนันท์ ล้ิมโสภิตพรรณ และ หน่ึงฤทยั วงศ์ค าจนัทร ์ (2552)  
ไดท้ ำกำรศกึษำคน้ควำ้เรือ่ง “ผลกระทบของปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่ต่ีอธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย”์  มี
วตัถุประสงค์เพื่อวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) อตัรำ
ดอกเบี้ย อตัรำเงนิเฟ้อ และจ ำนวนประชำกร ที่มต่ีอ มูลค่ำกำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย ์กำรขอ
จดทะเบยีนอำคำรชุด และกำรออกใบอนุญำตจดัสรรที่ดนิในประเทศไทย และเพื่อหำสมกำรที่
เหมำะสมในกำรพยำกรณ์แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำกำรซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์กำร
ขอจดทะเบยีนอำคำรชุด และกำรออกใบอนุญำตจดัสรรที่ดนิ ในประเทศไทย โดยมวีธิกีำรวจิยั
คอื ศกึษำแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำกำรซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์กำรจดทะเบยีนอำคำร
ชุด กำรออกใบอนุญำตจดัสรรที่ดนิทัง้ประเทศ และวเิครำะห์เปรยีบเทยีบกบัค่ำผลติภณัฑม์วล
รวมภำยในประเทศ อตัรำดอกเบี้ย อตัรำเงนิเฟ้อ และจ ำนวนประชำกร ในปี พ .ศ. 2531-2550 
โดยใชข้อ้มูลรำยปีรวมทัง้สิน้ 20 ปี โดยมกีำรแบ่งขอ้มูลทีศ่กึษำออกเป็น 3 ช่วง คอื ช่วงแรกใช้
ขอ้มลูในปี พ.ศ. 2531-2550  ช่วงที่ 2 ใชข้อ้มลูในปี พ.ศ. 2531-2539  และช่วงที่ 3 ใช้ขอ้มลูใน
ปี   พ .ศ . 2542-2550  โดยมีตัวแปรอิสระที่น ำมำศึกษำ 4 ตัว คือ  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) อตัรำดอกเบีย้ อตัรำเงนิเฟ้อ และจ ำนวนประชำกร เพื่อหำควำมสมัพนัธ์
กบัตวัแปรตำม 3 ตวั คอื มลูค่ำกำรซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ัง้ประเทศ กำรขอจดทะเบยีนอำคำร
ชุดทัง้ประเทศ และ กำรออกใบอนุญำตจดัสรรที่ดนิทัง้ประเทศ  กำรศึกษำทัง้ 3 ส่วนนี้ใช้กำร
วเิครำะห์เชงิพรรณำโดยอำศยัค่ำสถิติ ตวัเลขต่ำงๆ ในรูปของอตัรำส่วนหรอืรอ้ยละประกอบ
ตำรำงในกำรอธบิำย โดยมกีำรวเิครำะหค์วำมสมัพนัธโ์ดยใช ้Correlation และเทคนิคกำรเลอืก
ตวัแปรอสิระเขำ้สมกำรควำมถดถอยโดยใชก้ำรวเิครำะหถ์ดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนดว้ยวธิกีำร
ของ Stepwise Multiple Regression Analysis 

ผลกำรศึกษำค้นคว้ำเมื่อวิเครำะห์ข้อมูลรวมทัง้หมด 20 ปี คือ ข้อมูลตัง้แต่ปี พ .ศ. 
2531-2550 ที่ระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำ มลูค่ำกำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัยม์คีวำมสมัพนัธ์กบั
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ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP) อตัรำเงนิเฟ้อ จ ำนวนประชำกร ไปในทศิทำงเดยีวกนั 
และมคีวำมสมัพนัธ์กบัอตัรำดอกเบี้ยในทศิทำงตรงกนัขำ้ม และตวัพยำกรณ์ที่สำมำรถร่วมกนั
อธิบำยควำมแปรปรวนของมูลค่ำกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพ ย์ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (X2) อัตรำเงนิเฟ้อ (X3) กำรขอจดทะเบียนอำคำรชุดไม่มคีวำมสมัพันธ์กับ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) อตัรำเงนิเฟ้อ จ ำนวนประชำกร และอตัรำดอกเบี้ย 
และตวัพยำกรณ์ทีส่ำมำรถร่วมกนัอธบิำยควำมแปรปรวนของมลูค่ำกำรซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 
คือ อัตรำดอกเบี้ย (X4) กำรขอใบอนุญำตจดัสรรที่ดินทัง้ประเทศมีควำมสมัพันธ์ในทิศทำง
ตรงกนัขำ้มกบัจ ำนวนประชำกรมำกที่สุด รองลงมำได้แก่อตัรำเงนิเฟ้อและผลติภณัฑม์วลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ส่วนอตัรำดอกเบี้ย มคีวำมสมัพนัธ์น้อยที่สุดโดยมคีวำมสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั และตวัพยำกรณ์ทีส่สำมำรถอธบิำยควำมแปรปรวนกำรออกใบอนุญำตจดัสรร
ทีด่นิทัง้ประเทศ คอื อตัรำเงนิเฟ้อ (X3)  ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (X2) อตัรำดอกเบีย้ 
(X4) และจ ำนวนประชำกร (X1) 

เมื่อวเิครำะห์โดยใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2531-2539 ที่ระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำ มูลค่ำ
กำรซื้อำยอสงัหำรมิทรพัยม์คีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงเดยีวกบัอตัรำเงนิเฟ้อมำกที่สุด  รองลงมำ 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP) และจ ำนวนประชำกร ส่วนอตัรำดอกเบีย้ไม่มี
ควำมสมัพนัธ์กบัมูลค่ำกำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย ์และตวัพยำกรณ์ที่สำมำรถร่วมกนัอธบิำย
ควำมแปรปรวนของมลูค่ำกำรซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์คอื อตัรรำเงนิเฟ้อ (X3) กำรวเิครำะหก์ำร
ขอจดทะเบยีนอำคำรชุด มคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงเดยีวกบั ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ 
(GDP) และอตัรำเงนิเฟ้อมำกทีสุ่ด โดยมคีวำมสมัพนัธใ์นระดบัเดยีวกนั รองลงมำ ไดแ้ก่ จ ำนวน
ประชำกร ส่วนอตัรำดอกเบีย้ไมม่คีวำมสมัพนัธก์บักำรขอจดทะเบยีนอำคำรชุด และตวัพยำกรณ์
ที่สำมำรถร่วมกนัอธบิำยควำมแปรปรวนของมูลค่ำกำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย์  คอื  จ ำนวน
ประชำกร (X1)  กำรขอใบอนุญำตจดัสรรที่ดินทัง้ประเทศ  ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ  จ ำนวน
ประชำกร  อตัรำเงนิเฟ้อ  ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP)  และไมส่ำมำรถหำตวัแปร
ทีใ่ชใ้นกำรสรำ้งสมกำรพยำกรณ์ได ้

เมือ่วเิครำะหโ์ดยใชข้อ้มลูในปี พ.ศ. 2542-2550 ทีร่ะดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำมลูค่ำกำร
ซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย์มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงเดยีวกบัผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
(GDP) มำกทีสุ่ด   รองลงมำ ไดแ้ก่ อตัรำเงนิเฟ้อ ส่วนอตัรำดอกเบีย้ มคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำง
ตรงกนัขำ้ม  และจ ำนวนประชำกรไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัมูลค่ำกำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ และ
พบว่ำตัวพยำกรณ์ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของมูลค่ ำกำรซื้ อขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์คอื อตัรำดอกเบี้ย (X4) และผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (X2)  กำรขอ
จดทะเบยีนอำคำรชุด  ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) อตัรำ
เงนิเฟ้อ จ ำนวนประชำกร และอตัรำดอกเบีย้ และพบว่ำตวัพยำกรณ์ทีส่ำมำรถร่วมอธบิำยควำม
แปรปรวนของมูลค่ำกำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย์ คือ อัตรำเงนิเฟ้อ (X3)  กำรขอใบอนุญำต
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จดัสรรทีด่นิทัง้ประเทศ  ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP)  อตัรำ
เงนิเฟ้อ  อตัรำดอกเบี้ย  และพบว่ำตวัพยำกรณ์ที่สำมำรถอธบิำยควำมแปรปรวนของกำรออก
ใบอนุญำตจดัสรรทีด่นิทัง้ประเทศคอือตัรำดอกเบีย้(X4)   

ขวญัฤทัย บุญถึง  (2555)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย  : กรณีศึกษำ 
อุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง”  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อรำคำ
หลกัทรพัยแ์ละควำมสมัพนัธข์องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2550-2552  ตวัแปรอสิระที่น ำมำใช้ในงำนวจิยัม ี5 ตวั คอื ระดบักำรเปิดเผยขอ้มูล ก ำไร
ทำงบญัช ีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุน้ ขนำดกจิกำร และประเภทส ำนักงำนสอบบญัช ีเพื่อหำ
ควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำม คือ รำคำหลักทรพัย์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรำยปีของรำคำ
หลกัทรพัยแ์ละงบกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2550-2552 จำกฐำนขอ้มลู SETSMART โดยใชก้ำรวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนำ
ของแต่ละตวัแปรเพื่อบรรยำยลกัษณะของขอ้มูลตวัแปรปัจจยัต่ำงๆ และใชเ้ทคนิคกำรวเิครำะห์
ควำมถดถอยเชงิพหุ เพื่อศกึษำควำมสมัพนัธข์องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อรำคำหลกัทรพัย์ 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ รำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มอุตสำหกรรม
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง ตัง้แต่ปีพ.ศ.2550-2552 มแีนวโน้มลดลง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อรำคำ
หลกัทรพัย ์คอื ระดบักำรเปิดเผยขอ้มลู ก ำไรทำงบญัช ีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุน้และขนำด
กจิกำร โดยพบว่ำ ก ำไรทำงบญัช ีและ ขนำดกจิกำร มอีทิธพิลต่อรำคำหลกัทรพัยใ์นทศิทำงบวก
อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบันัยส ำคญั 0.01  ส่วนอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุน้มอีทิธพิลต่อ
รำคำหลกัทรพัยใ์นทศิทำงบวกอยำ่งไม่มนีัยส ำคญัทำงสถติ ิ   และระดบักำรเปิดเผยขอ้มลูมี
อทิธพิลต่อรำคำหลกัทรพัยใ์นทศิทำงลบอยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบันยัส ำคญั 0.01  ส่วน
ประเภทส ำนกังำนสอบบญัชไีมพ่บว่ำมอีทิธพิลต่อรำคำหลกัทรพัยแ์ต่อยำ่งใด 

จนัทรจี์รา ต่อศกัด์ิอุดม  (2552)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “ปัจจยัที่ก ำหนดกำร
ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศประเภทธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศไทย ”  มวีตัถุประสงค์
เพื่ อศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศประเภทธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมริำยปี พ .ศ. 2536-2550 ปัจจยัที่น ำมำ
วิเครำะห์ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) อัตรำ
ค่ำแรงงำนขัน้ต ่ำ (WT) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูลู้กคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ี(MLR) อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ (ER) ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรม (FEE)  ดชันีรำคำที่อยู่อำศัย 
(HPI)  มูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศสำขำอสงัหำรมิทรพัย ์(GDPt)  ดชันีรำคำวสัดุ
ก่อสรำ้ง (MPI)  ทีอ่ยู่อำศยัสรำ้งเสรจ็และจดทะเบยีนเพิม่ในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
(REG)  และสนิเชื่ออสงัหำรมิทรพัยข์องธนำคำรพำณิชย ์(LOAN)  โดยแหล่งขอ้มลูคอื ธนำคำร
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แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สภำพัฒนำ
เศรษฐกิจ)  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั ศูนย์ข้อมูลอสงัหำรมิทรพัย ์
กรมที่ดนิ และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ และใช้วธิแีบบจ ำลองสมกำรถดถอยเชงิซ้อนด้วยวธิี
ก ำลงัสองน้อยทีสุ่ด  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัที่ก ำหนดกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศประเภทธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศไทย ได้แก่ อัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี (MLR) อตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ (ER) ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม (FEE) โดยมี
ควำมสมัพนัธ์ในทศิทำงตรงข้ำมกบัปรมิำณเงนิลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศประเภทธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติ ที่ระดบันัยส ำคญั 0.05, 0.01 และ 0.01 ตำมล ำดบั 
และปัจจยัดชันีรำคำที่อยู่อำศยั (HPI) มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงเดยีวกนักบัปรมิำณเงนิลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศประเภทธุรกิจอสังหำรมิทรพัย์ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ
นัยส ำคญั 0.01  ส ำหรบัปัจจยัอื่นๆได้แก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP) ดชันีรำคำ
ผู้บริโภค (CPI) อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ ำ (WT) มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศสำขำ
อสงัหำรมิทรพัย ์(GDPt) ดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้ง (MPI) และทีอ่ยู่อำศยัสรำ้งเสรจ็และจดทะเบยีน
เพิ่มในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล (REG) ไม่มีควำมสัมพันธ์กับปรมิำณเงนิลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศประเภทธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศไทย (FDIt) อย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถิติ จึงได้ท ำกำรตัดปัจจยัดังกล่ำวออก โดยสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรต้นและตัวแปรตำมได้ดังนี้   FDIt=27715.61-3878.41MLR-3115.01ER-
4.62FEE+1168.12HPI 

โชคอนันต์ เหมือนเนียม  (2556)  ไดท้ ำกำรศกึษำคน้ควำ้เรือ่ง “ปัจจยัก ำหนดดชันี
รำคำบำ้นในเขตกรุงเทพมหำนคร”  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำควำมสมัพนัธข์องตวัแปรทีส่่งผล
กระทบต่อดชันีรำคำบำ้นในเขตกรงุเทพมหำนคร โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมูริำยไตรมำส ตัง้แต่ไตร
มำสที ่2 ของปี พ.ศ. 2549 ถงึไตรมำสที ่4 ของปี พ.ศ. 2554 จ ำนวน 23 ไตรมำส โดยท ำกำร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ ธนำคำร
แห่งประเทศไทย ศูนยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์เอกสำร วำรสำรของธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์และ
เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์ โดยมตีวัแปรอสิระทีน่ ำมำศกึษำทัง้หมด 5 ตวั คอื 
ผลติภณัฑม์วลรวมในเขตกรุงเทพมหำนคร (GPP) ทีอ่ยูอ่ำศยัสรำ้งเสรจ็จดทะเบยีนในเขต
กรงุเทพมหำคร (HS) ดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะยำว (MLR) จ ำนวน
แรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร (PP) เพื่อน ำมำหำควำมสมัพนัธก์บัตวัแปรตำม คอื ดชันีรำคำ
บำ้นเดีย่วในเขตกรงุเทพมหำนคร (HPI)  โดยใชว้ธิวีเิครำะหเ์ชงิพรรณนำ (Descriptive 
Analysis) และ วธิกีำรวเิครำะหแ์บบถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) ใหอ้ยูใ่นรปู 
Logarithm โดยใชว้ธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS) เพื่อหำผลกระทบ
จำกปัจจยัต่ำง ๆ ทีม่ผีลต่อกำรปรบัตวัของระดบัรำคำทีอ่ยูอ่ำศยั 
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ผลกำรศกึษำพบว่ำ กำรเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในเขตกรงุเทพมหำนคร 
(GPP) และดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) มคีวำมสมัพนัธก์บัดชันีรำคำบำ้นเดีย่วในเขต
กรงุเทพมหำนคร (HPI) ในทศิทำงเดยีวกนั อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติิ ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 99 และ 90 ตำมล ำดบั และทีอ่ยูอ่ำศยัสรำ้งเสรจ็จดทะเบยีนในเขตกรงุเทพมหำนคร (HS) มี
ควำมสมัพนัธก์บัดชันีรำคำบำ้นเดีย่วในเขตกรงุเทพมหำนคร (HPI) ในทศิทำงตรงกนัขำ้ม อยำ่ง
มนีัยส ำคญัทำงสถติ ิ ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  ส่วนปัจจยัดำ้นอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ระยะ
ยำว (MLR) และ จ ำนวนแรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร (PP) ไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัดชันีรำคำ
บำ้นเดีย่วในเขตกรงุเทพมหำนคร (HPI) อยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิ โดยสำมำรถเขยีนสมกำร
แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรตน้กบัตวัแปรตำม คอื LOGHPI=0.2749+0.4352LOGGPP-
0.0485LOGHS+0.0149LOGCPI 

Takayasu Ito  (2013)  ไดท้ ำกำรศกึษำคน้ควำ้เรื่อง “ผลกระทบของรำคำหุน้และอตัรำ
ดอกเบี้ยที่มผีลต่อตลำดกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของประเทศญี่ปุ่ น ” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษำผลกระทบของรำคำหุน้และอตัรำดอกเบี้ยที่มผีลต่อตลำดกองทรสัต์เพื่อ
กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยข์องประเทศญี่ปุ่ น โดยไดแ้บ่งกำรศกึษำออกเป็น 2 ช่วง คอื ช่วง A 
เริม่ตัง้แต่ 31 มนีำคม 2013 ถงึ 31 พฤษภำคม 2007 และช่วง B เริม่ตัง้แต่ 1 มถุินำยน 2007 
ถึง 10 มกรำคม 2013  และท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ตลำดหุ้นโตเกียว และ Mitsubishi 
UFJ Morgan Stanley Securities  โดยตวัแปรอสิระที่น ำมำศกึษำ ได้แก่ ดชันีรำคำหุ้นในตลำด
หุ้นโตเกียว (TSE Stock Index) แทนด้วยสัญลักษณ์ TOPIX,  อัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตร
รฐับำลญี่ปุ่ น (JGB Yields) และอัตรำดอกเบี้ยสวอป (Swap Rate)  และตัวแปรตำมใช้ดัชนี
กองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยใ์นตลำดหุน้โตเกยีว (TSE REIT Index)  ซึง่สำมำรถ
เขยีนสมกำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรตน้กบัตวัแปรตำม ไดด้งันี้  ln(REIT)t=∝+ 
𝛽1 ln(TOPIX)t+ 𝛽2 ln(Interest Rate)t+∈t  โดยใช้วิธีวิเครำะห์ เชิงพรรณนำ  (Descriptive 
Analysis) และวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS)  

ผลกำรศกึษำพบว่ำ  ตลำดกองทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยข์องประเทศญีปุ่่ น 
ได้รบัผลกระทบในทำงบวก ท ำให้รำคำหุ้นเพิ่มขึ้นสูงมำกในช่วง B  แต่อัตรำดอกเบี้ยได้รบั
ผลกระทบทำงลบ ท ำให้อตัรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้สูงมำกในช่วง B  อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ควำม
ตงึเครยีดทำงกำรเงนิที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ได้แก่ กำรประกำศล้มละลำยของบรษิัทเลห์แมน บรำ
เธอรส์ และวกิฤตหินี้สำธำรณะในกลุ่มประเทศยโูร จงึท ำใหเ้ป็นเรื่องยำกทีบ่รษิทักองทรสัต์เพื่อ
กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์จะระดมเงนิทุนในช่วงนี้  ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบในทำงลบท ำให้
อตัรำดอกเบี้ยสวอปในตลำดกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยส์ูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ย
พนัธบตัรรฐับำลญี่ปุ่ น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในกำรจดัหำเงนิทุนของกองทรสัต์ เพื่อกำรลงทุนใน
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อสงัหำรมิทรพัย์สูงใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบี้ยสวอปซึ่งสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับำล
ญีปุ่่ น  

Antonina Mavrodiy  (2005)  ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง “กำรวิเครำะห์ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อรำคำอสังหำริมทรพัย์ในเมืองเคียฟ  (เมืองหลวงของประเทศยูเครน )” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อรำคำอสงัหำรมิทรพัย์ในเมอืงเคยีฟ  โดยใช้ขอ้มูล
ทุตยิภูมริำยเดอืน ตัง้แต่ปี 1996 ถงึปี 2004 โดยท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำก ธนำคำรชำตขิอง
ประเทศยเูครน และ ส ำนักงำนสถติแิห่งชำตยิเูครน โดยตวัแปรอสิระทีน่ ำมำศกึษำ ประกอบดว้ย 
ตวัแปรทำงเศรษฐศำสตรม์หภำค ได้แก่ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ค่ำจำ้งแรงงำน
เฉลีย่ อตัรำดอกเบี้ย และจ ำนวนประชำกร และตวัแปรทำงเศรษฐศำสตรจ์ุลภำคที่เน้นทำงดำ้น
ท ำเลทีต่ ัง้และคุณภำพ ได้แก่ ท ำเลทีต่ ัง้ จ ำนวนห้อง จ ำนวนพืน้ที่ใชส้อย ชนิดวสัดุก่อสรำ้งที่ใช้
สรำ้งบำ้น จ ำนวนหอ้งน ้ำ เป็นต้น และตวัแปรตำม คอื รำคำบำ้นทีอ่ยู่อำศยัในเมอืงเคยีฟ (เมอืง
หลวงของประเทศยเูครน)  โดยใชว้ธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS) และ 
ตวัแปรหุ่น (Dummy Variable)  

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตวัแปรทำงเศรษฐกิจมหภำคมอีทิธพิลต่อตลำดอสงัหำรมิทรพัย ์
กำรเพิ่มผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ค่ำจำ้งแรงงำนเฉลี่ย และจ ำนวนประชำกร จะ
ส่งผลทำงบวกต่อรำคำอสงัหำรมิทรพัย ์ในขณะทีก่ำรเพิม่อตัรำดอกเบีย้จะส่งผลทำงลบต่อรำคำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่ตรงกบัสมมตฐิำนทีก่ล่ำวว่ำ กำรพัฒนำเศรษฐกจิ กำรเพิม่ระดบัรำยได ้และ
กำรเพิม่ของจ ำนวนประชำกร จะน ำไปสู่ควำมต้องกำรซื้อที่อยู่อำศยัเพิม่มำกขึน้ส่งผลให้รำคำ
บ้ำนสูงขึ้น  ในขณะเดียวกัน กำรเพิ่มของอตัรำดอกเบี้ย ท ำให้ควำมต้องกำรซื้อบ้ำนน้อยลง 
ส่งผลใหบ้ำ้นรำคำถูกลง  ส ำหรบัตวัแปรทำงเศรษฐศำสตรจ์ลุภำคทีเ่น้นปัจจยัทำงดำ้นท ำเลทีต่ ัง้
และคุณภำพ สรุปว่ำปัจจยัทำงด้ำนท ำเลที่ตัง้และคุณภำพมอีทิธพิลต่อรำคำบ้ำน โดยบ้ำนที่มี
ท ำเลทีต่ ัง้และคุณภำพทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปจะส่งผลถงึระดบัรำคำบำ้นทีแ่ตกต่ำงกนั 

Tess Alexandra Jansen  (2011)  ไดท้ ำกำรศกึษำคน้ควำ้เรื่อง “ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
ควำมอ่อนไหวของอตัรำดอกเบีย้ของกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยท์ำงอ้อม (กองทรสัต์เพื่อกำร
ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์) เปรยีบกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยท์ำงตรง”  โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่ อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมอ่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ยของกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรพัย์ทำงอ้อม (กองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำรมิทรพัย์) กับกำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัยท์ำงตรง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมติัง้แต่ปี 1999 ถึงปี 2010 จำก Datastream ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่ช่วยหำขอ้มลูเกี่ยวกบัตลำดหลกัทรพัย ์มูลค่ำหุ้น รำคำสูงสุด ต ่ำสุด มูลค่ำกำร
ซื้อขำย ที่สำมำรถย้อนหลังได้สิบกว่ำปี  โดยตัวแปรอิสระที่น ำมำศึกษำ ประกอบด้วย 
ผลตอบแทนของตลำด (AEX)  พันธบัตรรฐับำลอำยุ 10 ปี (BOND)  อัตรำดอกเบี้ยครึ่งปี 
(INTEREST)  อตัรำกำรว่ำงงำน (UNEMPLOYMENT)  ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  
อตัรำเงนิเฟ้อ (INFLATION) เพื่อหำควำมสมัพนัธ์กับตัวแปรตำมคือ อัตรำผลตอบแทนของ
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พอรต์กำรลงทุนในกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (Rt) โดยม ี2 โมเด็ลที่ใช้แสดง
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตำมในรปู logarithm ดงันี้ โมเดล็ที ่1 คอื  
Rt = 𝛽0 + 𝛽1AEXt + 𝛽2LNBONDt + 𝛽3LNINFLATION + 𝛽4LNUNEMPLOYMENT 
+ 𝛽5GDPt + ∈t และโมเดล็ที ่2 คอื Rt = 𝛽0+ 𝛽1AEXt + 𝛽2LNINTERESTt 
+𝛽4LNUNEMPLOYMENT+ 𝛽5GDPt + ∈t โดยใช้วิธกี ำลงัสองน้อยที่สุด  (Ordinary Least 
Squares : OLS) 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยท์ำงอ้อม (กองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์) ไม่ได้อ่อนไหวตำมปัจจยัทำงเศรษฐกิจ เท่ำกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์
ทำงตรง จำกผลวิจัยจะเห็นว่ำปัจจัยทำง เศรษฐศำสตร์มหภำคสำมำรถอธิบำยควำม
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนของกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ทำงตรง ได้ดีกว่ำกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรพัย์ทำงอ้อม (กองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรพัย์) โดยงำนวิจยันี้ ได้
พยำยำมที่จะศึกษำถึงเหตุผลที่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ทำงตรงให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ
ผลตอบแทนจำกตลำดในช่วงมำกกว่ำ 10 ปีทีผ่่ำนมำในอดตีทัง้ทีม่วีกิฤตกำรณ์ทำงกำรเงนิในปี 
2007-2009  เนื่ องจำกกำรลงทุนในอสังหำรมิทรพัย์ทำงอ้อม (กองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์) มคีวำมคล่องตวัสูง มผีู้มสี่วนร่วมในตลำดมำก ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนต ่ำ 
ส่งผลให้รำคำของอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ลงทุนทำงอ้อมตอบสนองต่อวกิฤติกำรณ์ทำงกำรเงนิในปี 
2007-2009 ไดเ้รว็กว่ำ 



 

ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวิจยั 

ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
ส า ธิ
ร ั ต น์ 
ชื่ น
สมบตั ิ

ปัจจยัที่มผีลต่อ
ดัชนี ราคาหุ้ น
ก ลุ่ ม
อุ ต ส าห ก รรม
อสังหาริมทรพั
ยแ์ละก่อสรา้ง 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ปั จ จั ย ท า ง
เศรษ ฐกิ จที่ มี
ผ ล ต่ อ ดั ช นี
ราคาหุ้ นกลุ่ ม
อสงัหารมิทรพั
ย ์และก่อสรา้ง 

1. ขอ้มลูทุตยิภูมริายเดอืนโดยใชร้าคา
ปิดรายเดอืนตัง้แต่เดอืน มกราคม พ.ศ.
2551 ถงึเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
รวมระยะเวลา 60 เดอืน 
2. ปัจจยัทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index), ดชันีความเชื่อมัน่ทาง
ธุรกจิ (BSI), ดชันีดาวน์โจนส ์(DJIA) ,
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR), อตัราเงนิ
เฟ้อ (INF)  เพื่อนํามาวเิคราะหด์ชันี 

1. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
(www.set.or.th), ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(www.bot.or.th), 
ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์
(www.reic.or.th) และ  สาํนัก
ดชันีเศรษฐกจิการคา้
(www.price.moc.go.th)  
2. วธิ ีMultiple Linear 
Regressions ดว้ยวธิกีําลงัสอง 

1. ดัชนี ราค าหุ้ น
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
(SET Index) มีผล
ต่อราคา หุ้นกลุ่ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพย์
แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง 
( PROPCON) ใ น
ทศิทางเดยีวกนั 
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http://www.bot.or.th/
http://www.reic.or.th/
http://www.price.moc.go.th/


 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัย์

และก่อสรา้ง (PROPCON) 
น้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares : OLS) 

อย่างมีนัยสําคัญ
ท า ง ส ถิ ติ  ณ .ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ
รอ้ยละ 95 
2. ดั ช นี ค ว า ม
เชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI) เป็นปัจจยัที่
ไม่ มี ผ ล ต่ อ ดัช นี
ร า ค า หุ้ น ก ลุ่ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพย์
แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง 
(PROPCON) 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     3. อตัราดอกเบีย้

เงนิกู ้ (MLR) ไมม่ี
ผลต่อราคาหุน้
กลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 
(PROPCON) 
4. อตัราเงนิเฟ้อ 
(INF) ไมม่ผีลต่อ
ราคาหุน้กลุ่ม
อุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
      และก่อสรา้ง 

(PROPCON) 
พชิญา 
แซ่อึง้ 

ปัจจัยกํ าหนด
มูลค่าทรพัย์สิน
สุ ท ธิ ข อ ง
ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรพั
ย ์(กอง 1) 

เพื่ อศึกษาถึง
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น
ตั ว กํ า ห น ด
มลูค่าทรพัยส์นิ
สุ ท ธิ ข อ ง
ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสงัหารมิทรพั
ย์ (กอง 1) ใน
ประเทศไทย 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่เดอืน 
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2546 ถงึเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2548  
2.ปัจจยักําหนดมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมอสงัหาฯ ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ผูบ้รโิภค, มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
รวมตราสารทุน และ อตัราดอกเบีย้เงนิ
ฝากประจาํ 12 เดอืน 

1. มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net 
Asset Value Property Fund : 
NAVPF) เกบ็รวบรวมขอ้มลูได้
จาก www.set.or.th และ บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง, ดชันีราคา
ผูบ้รโิภค (Consumer Price 
Index : CPI) เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูไดจ้าก website ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th และ กระทรวง  

1. อัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจํา 12 
เ ดื อ น  มี
ความสัมพันธ์กับ
มู ล ค่ าท รัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุน
ร ว ม
อสงัหารมิทรพัย์ใน
ทิศทางเดียวกัน
อย่างมนีัยสําคญัที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
    พาณชิย ์www.moc.go.th , 

มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม
ตราสารทุน (Net Asset Value 
Equity Fund : NAVEQF) เกบ็
ขอ้มลูไดจ้ากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย www.bot.or.th , 
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 
12 เดอืน เกบ็ขอ้มลูไดจ้าก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th    
2. วธิทีางเศรษฐศาสตรม์ติสิรา้ง
สมการถดถอยเชงิซอ้น 
(Multiple Linear Redressions) 

รอ้ยละ 99 
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http://www.moc.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/


 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
    ในรปูแบบลอการทิมึ (Double-

Log Function) 
 

ศิ ริ
ล ั ก ษ
ณ์ 
ธํ า ร ง
รั ก ษ์
กุล 

ก า ร ศึ ก ษ า
เปรยีบเทยีบผล
การดําเนินงาน
แ ล ะ ปั จ จั ย ที่
กํ า ห น ด
ผ ล ต อ บ แ ท น
ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรพั
ย์ ใน ป ร ะ เท ศ
ไทย 

1.เพื่อวเิคราะห์
อตัรา
ผลตอบแทน, 
ความเสีย่ง 
รวมทัง้
เปรยีบเทยีบ
ผลการ
ดาํเนินงานของ
แต่ละกองทุน
รวม 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่เดอืน 
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2549 ถงึเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2550 2.ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิมหภาค ไดแ้ก่ GDP, อตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากสะสม 
ทรพัยแ์บบประจาํ 1 ปี, อตัรา
แลกเปลีย่นค่าเงนิบาทเทยีบกบัเงนิสกุล
ดอลลารส์หรฐั, ราคาน้ํามนัดบิโลก, 
ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย,์ อตัราเงนิ
เฟ้อ, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII),  

1. เกบ็รวบรวมจากเอกสาร, 
วารสาร, website ของ
หน่วยงานต่างๆ และงานศกึษา
ทีเ่กีย่วขอ้งจากแหล่งต่างๆ 
ดงันี้คอื หอ้งสมดุต่างๆ, 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
, สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน, 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย,  

1. อั ต ร า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ
ดั ช นี ร า ค า หุ้ น
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบั
อตัราผลตอบแทน
ของกองทุ นรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ที่
ระดบันยัสาํคญั  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  อสงัหารมิทรพั

ย ์(กอง1)  
อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 
ปี, ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมทัง้ 8 
แห่ง 

2. ใชว้ธิวีเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ทางสถติแิบบกําลงัสองน้อย
ทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares : OLS) 

0.01 
2. อั ต ร า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ
ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น 
(Private 
Investment 
Index) มี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบั
อตัราผลตอบแทน
ของกองทุ นรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
3. อตัราการ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     เปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยเงนิ
ฝ าก ป ระจํ าข อ ง
ธนาคารเฉลี่ย 1 ปี 
มคีวามสมัพันธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม
กั บ อั ต ร า
ผลตอบแทนของ
กองทุนรวม 
4. อัตราเงนิเฟ้อมี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม
กบัอตัรา 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ผลตอบแทนของ

กองทุนรวม 
ช ลิ ต 
ว ง ศ์
ประเส
รฐิสุข 

ก า ร ศึ ก ษ า
ปั จ จั ย ท า ง
เศ รษ ฐกิ จม ห
ภ า ค ที่ มี
ผลกระทบ ต่อ
ดชันีราคาตลาด
หลกัทรพัย์แห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย
ห มวด พัฒ น า
อสังหาริมทรพั
ย ์

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิมห
ภาคว่ามี
ผลกระทบต่อ
ดชันีราคา
ตลาด 
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย
หมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพั 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่เดอืน 
มกราคม พ.ศ. 2547 ถงึเดอืนมถุินายน 
พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 54 เดอืน 
2.ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาค ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR), ราคา
น้ํามนัดบิตลาดล่วงหน้าตลาดดไูบ, 
อตัราการว่างงาน, ดชันีความเชื่อมัน่
ทางธุรกจิ (BSI) ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง, 
ปรมิาณเงนิในความหมายกวา้ง (M2), 
คา่เงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) และการมี
หรอืไมม่มีาตรการลดหยอ่นทางภาษ ี

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  www.setsmart.com, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th 

, www.biznew.com , สาํนกั
ดชันีเศรษฐกจิและการคา้ 
www.price.moc.go.th , 
กระทรวงการคลงัแหง่ประเทศ
ไทย www.mof.go.th  และ 
www.efinancethai.com   

1. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่ อ ส ร้ า ง มี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางตรงขา้มกบั
ดัชนี ราค าตลาด
ห ลัก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหมวด
พั ฒ น า
อสงัหารมิทรพัย ์
2. อัตราดอกเบี้ย
เงนิกู ้MLR ไมม่ ี
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  ย์หรอืไม ่และ

สรา้ง
แบบจาํลอง
แสดง 
ความสมัพนัธ ์

และค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั 2. ใชว้ธิกีารสรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้น (Multiple 
Regression) 

ความสัมพันธ์กับ
ดัชนี ราค าตลาด
ห ลัก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหมวด
พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย ์
อยา่งมนียัสาํคญั 
3. อตัราการ
ว่างงานไม่มี
ความสมัพนัธก์บั
ดชันีราคาตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยหมวด 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์
อยา่งมนียัสําคญั 

ว ร า
ภ ร ณ์  
จ า ม ร
สวสัดิ ์  

ปั จ จั ย ท า ง
เศ รษ ฐกิ จที่ มี
ผลกระทบ ต่อ
ดชันีหลกัทรพัย์
ห มวด พัฒ น า
อสังหาริมทรพั
ย์ ใ น ต ล า ด
หลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่ ี
ผลกระทบต่อ
ดชันีราคา
หลกัทรพัย์
พฒันา
อสงัหารมิทรพั
ยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่ง 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม พ.ศ. 2550 ถงึเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555  
2.ปัจจยัทีท่ําการศกึษา ไดแ้ก่ ดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index), ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง 
(CMI), ดชันีความเชื่อมัน่ ทางธุรกจิ 
(BSI), ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค 
(CCI), ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย www.setsmart.com 
สาํหรบัเกบ็ขอ้มลูดชันีราคา
หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัย ์
และดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวด
พฒันาอสงัหารมิทรพัย,์ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
www.bot.or.th สาํหรบัเกบ็
ขอ้มลูดชันีความเชื่อมัน่ทาง 

1. ดัชนี ราค าหุ้ น
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
( SET Index) มี
ความสมัพนัธไ์ปใน
ทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนั ยสําคัญ
ทางสถติ ิ
2. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสรา้ง (CMI) ม ี 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  ประเทศไทย  ธุรกจิ, สาํนกัดชันีเศรษฐกจิ

การคา้ www.price.moc.go.th  
สาํหรบัเกบ็ขอ้มลูดชันีราคาวสัดุ
ก่อสรา้ง, ดชันีความเชื่อมัน่
ผูบ้รโิภค  และ ดชันีราคา
ผูบ้รโิภค 
2. ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหก์ารถดถอย เชงิ
พหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) 

ความสมัพนัธไ์ปใน 
ทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนั ยสําคัญ
ทางสถติ ิ
3. ดั ช นี ค ว า ม
เชื่ อมัน่ ผู้ บ ริโภค 
( CCI) มี
ความสมัพนัธไ์ปใน
ทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนั ยสําคัญ
ทางสถติ ิ

ลกัขณ
า สนิ  

ปั จ จั ย ท า ง
เศรษฐกจิทีม่ ี

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีส่ําคญั 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่ เดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถงึ  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสรา้งม ี
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
โน อทิธพิลต่อดชันี

ร า ค า
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
พั ฒ น า
อสังหาริมทรพั
ย ์

ทางเศรษฐกจิที่
มอีทิธพิลต่อ
การเคลื่อนไหว
ของราคา
หลกัทรพัยใ์น
กลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพั
ย ์

เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2549 มขีอ้มลู
ทัง้หมด 30 Observation 
2. ปัจจยัทีเ่ลอืกทาํการศกึษา ไดแ้ก่ 
ดชันีราคาวสัดุราคาวสัดุก่อสรา้ง, รา
คาน้ํามนัดเีซลขายปลกีในประเทศ, 
อตัราเงนิเฟ้อในเดอืนทีผ่านมา และ
ปรมิาณเงนิตามความหมายแบบกวา้ง 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้กลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพัย,์ ขอ้มลูจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ราคาน้ํามนัดเีซลในประเทศ, 
อตัราเงนิเฟ้อ และ ปรมิาณเงนิ
ในความหมายแบบกวา้ง, 
ขอ้มลูจากสาํนกัดชันีเศรษฐกจิ
การคา้ ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสรา้ง และ บทความตพีมิพ์
ต่างๆ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความสัมพันธ์ ใน
ทศิทางตรงขา้มกบั
ดั ช นี ร า ค า
ห ลัก ท รัพ ย์ก ลุ่ ม
พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดบั
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 95  
2. อัตราเงนิเฟ้อมี
ความสมัพนัธใ์น  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
    2. ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐกจิ

มติใินรปูสมการถดถอยเชงิซอ้น 
(Multiple Regression Model) 
ดว้ยวธิกีําลงัสองน้อยทีสุ่ด 
(Ordinary Least Squares-
OLS) 

ทศิทางตรงขา้มกบั
ดั ช นี ร า ค า
ห ลัก ท รัพ ย์ก ลุ่ ม
พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์
อย่ างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดบั
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 99 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
วริษ ฐ
า เลิศ
ทิว าก
ร 

ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่ ี
ผลกระทบต่อ
อตัรา 
ผ ล ต อ บ แ ท น
ของกองทุนรวม
อ สั ง ห า ร ิ
มทรพัย ์

เพื่อศกึษา
อตัรา 
ผลตอบแทน
ของกองทุน
รวม
อสงัหารมิทรพั
ยแ์ละเพื่อ
ศกึษาปัจจยั
ทางเศรษฐกจิที่
มผีล 
ต่ออตัรา
ผลตอบแทน
ของกองทุน 

1. ศกึษากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทัง้หมดที ่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์น
ประเทศไทยทัง้หมด 19 กองทุน โดยใช ้
ขอ้มลูทุตยิภูมริายสปัดาหร์ะหว่างปี 
2550-2551 จาํนวน 85 สปัดาห ์
2. ปัจจยัทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) ,ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง
,อตัราดอกเบีย้เงนิกู้รายใหญ่ชัน้ด ี
(MLR) เฉลีย่ของธนาคารพาณชิยช์ัน้นํา
4 แห่ง, ปรมิาณสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั,   

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลู NAVจาก
ศูนยว์จิยัและพฒันาหลกัทรพัย์
กมิเอง็, SET Index จากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 
ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง จาก
กระทรวงพาณชิย,์ MLR เฉลีย่ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย, 
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี จาก 
Program Biz News, ปรมิาณ
สนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั จากศูนย์
ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัยธ์นาคาร
อาคารสงเคราะห,์ ดชันีการ  

1. ดัชนี ราค าหุ้ น
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
( SET Index) มี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม
กั บ อั ต ร า
ผลตอบแทนของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  รวม

อสงัหารมิทรพั
ย ์

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ10 ปี และ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน 

ลงทุนภาคเอกชน จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย  
2. ใชส้มการถดถอยแบบ
พหุคณู แบบวธิ ีStepwise และ
แบบวธิ ีEnter ณ  
ระดบันยัสําคญัที0่.05 
 

2. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสรา้งไม่มผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ข อ ง อั ต ร า
ผลตอบแทนของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
3. อัตราดอกเบี้ย
เงิน กู้ ลู ก ค้ า ร าย
ใหญ่ชัน้ด ีม ี
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ความสมัพนัธไ์ปใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม
กั บ อั ต ร า
ผลตอบแทนของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
4. ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) 
มคีวามสมัพันธ์ไป
ในทศิทางตรงกนั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ข้ า ม กั บ อั ต ร า

ผลตอบแทนของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 

ม น สิ
ช า 
ลิมปว
ธญัญ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ราคาหุน้ของ
บรษิทั เอสซี
แอสเสท คอร ์
ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ราคาหุน้ของ
บรษิทั เอสซี
แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่ เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดอืน 
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ ดชันี
ความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคของประเทศไทย  
 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลู ดชันี
ราคาหลกัทรพัยต์ลาด
หลกัทรพัยแ์ละ ดชันีราคา
หลกัทรพัยบ์รษิทั เอสซแีอสเสท 
คอรป์อเรชัน่ จาํกดั จาก ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1. ดั ช นี ค ว า ม
เชื่ อมัน่ ผู้ บ ริโภค
ของประเทศไทย 
(CCI) ไม่สามารถ
อ ธิ บ า ย ก า ร
เปลีย่นแปลงราคา 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  จาํกดั 

(มหาชน) 
(CCI), ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI), 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI), อตัราเงนิ 
เฟ้อ (INF) และอตัราดอกเบีย้เงนิกู้
ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) 
 

www.setsmart.com , เกบ็
ขอ้มลูอตัราเงนิเฟ้อ และอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกู ้MLR จาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
www.bot.or.th , เกบ็ขอ้มลู 
ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคของ
ประเทศไทย, ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสรา้ง 
และดชันีราคาผูบ้รโิภค จาก 
สาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้  
www.price.moc.go.th     
2. ใชว้ธิกีารสรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้น (Multiple Linear  

หุ้ น ข อ ง  บ ริษั ท 
เอสซแีอสเสท คอร์
ป อ เรชั ่น  จํ า กั ด 
(มหาชน) ได้อย่าง
มี ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 95 
2. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสรา้ง (CMI) ไม่
ส าม ารถอธิบ าย
การเปลี่ยนแปลง
ร า ค า หุ้ น ข อ ง 
บรษิทั เอส 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
    Regressions) ดว้ยวธิกีําลงัสอง

น้อย 
ทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares : OLS)  

ซี แ อ ส เส ท  ค อ ร์
ป อ เรชั ่น  จํ า กั ด 
(มหาชน) ได้อย่าง
มนีัยสําคญัที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 95 
3. อัต ราเงิน เฟ้ อ 
(INF) มี ผ ล ต่ อ
ร า ค า หุ้ น ข อ ง
บรษิัท เอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 
(มหาชน) ใน 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ทศิทางตรงกนัขา้ม

อย่างมนีัยสําคญัที่
ระดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 
4.อัต ราดอก เบี้ ย
เงินกู้   (MLR) ไม่
ส าม ารถอธิบ าย
การเปลี่ยนแปลง
ร า ค า หุ้ น ข อ ง 
บรษิัท เอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     (มหาชน) ได้อย่าง

มี ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 95 

อ ร ร ถ
สิ ท ธิ ์
บุ ต ร
พรหม
    

ปั จ จั ย ที่
กํ า ห น ด ก า ร
ลงทุนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย
ของนั กลงทุ น
รายยอ่ย 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัที่
กําหนดการ
ลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย
ของนกัลงทุน
รายยอ่ย 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่เดอืน
มกราคม 2544 ถงึเดอืนมนีาคม 2547 
รวมระยะเวลา 39 เดอืน  
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 
ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย, ดชันีราคาผูบ้รโิภค, มลูค่า
การซือ้หลกัทรพัยส์ุทธขิองนกัลงทุน
ต่างประเทศ, ดชันีอุตสาหกรรมดาว 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 
เอกสารทางวชิาการและ
สิง่พมิพต่์าง ๆ   
2. ใชว้ธิกีารสรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้นในรปู Logarithm และ
ประมาณค่าดว้ยวธิกีําลงัสอง 

1. ดัชนี ราค าหุ้ น
ตลาดหลักทรัพย ์
( SET Index) มี
ความสัมพันธ์กับ
มู ล ค่ า ก า ร ซื้ อ
ห ลัก ท รัพ ย์สุ ท ธิ
ของนักลงทุนราย
ย่ อ ย ใน ทิ ศ ท า ง
เดยีวกนัอยา่งม ี
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   โจนส ์และอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก

ประเภทออมทรพัย ์
น้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares—OLS)  

นัยสําคญัทางสถิติ
ทีค่วามเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95 
2. อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประเภท
อ อ ม ท รั พ ย์  มี
ความสัมพันธ์กับ
มู ล ค่ า ก า ร ซื้ อ
ห ลัก ท รัพ ย์สุ ท ธิ
ของนักลงทุนราย
ย่ อ ย ใน ทิ ศ ท า ง
ตรงกนัขา้มอยา่งม ี
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     นัยสําคญัทางสถิติ

ทีค่วามเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 99 

พิ ม ณ
ภั ท ร 
สุ ว ร ร
ณคาํ 

ปั จ จั ย ท า ง
เศ รษ ฐกิ จที่ มี
อิทธิพลต่อการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ของราคาหุ้นใน
ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรพั
ยแ์ละก่อสรา้ง 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่อีื
ทธพิลต่อราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
อสงัหารมิทรพั
ยแ์ละก่อสรา้ง 

1. ขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืนตัง้แต่เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2548 ถงึเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2552 รวมทัง้สิน้ 60 เดอืน 
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ์(DJIA), ดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Index), ดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม SET50 INDEX  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้าก
จาก เอกสารเผยแพรข่องหน่วย
ราชการต่างๆ อาทเิช่น รายงาน
เศรษฐกจิรายเดอืนของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย, ขอ้มลูสถติิ
การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์
รายเดอืนของตลาดหลกัทรพัย ์

1. ดัชนี ราค าหุ้ น
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
( SET Index) มี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบั
ดั ช นี ร า ค า
หลกัทรพัยใ์นกลุ่ม  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   (SET50), มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ภาคเอกชนในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง (VALUE), ดชันีราคาน้ํามนัใน
ตลาดโลก (OIL) และ อตัราดอกเบีย้
เงนิกู ้(MLR) และตวัแปรตามคอื ดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอสงัหาและ
ก่อสรา้ง (PROPCON) 

แหง่ประเทศไทย และ ดชันี
ราคาน้ํามนัของกองระดบัราคา
กระทรวงพาณชิย ์
2. ใชส้มการถดถอยเชงิซอ้น
และประมาณค่าดว้ยวธิกึําลงั
สองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Square Method —OLS) 

อสังหาริมทรัพย์
แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง ที ่
ระดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 99 
2. อัตราดอกเบี้ย
เ งิ น กู้  MLR มี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบั
ดั ช นี ร า ค า
หลกัทรพัย์ในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสรา้งที ่
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ระดบัความเชื่อมัน่

รอ้ยละ 95 
สุ
กัญ ญ
า กลิน่
หอม 

ปัจจยัที่มผีลต่อ
ราคาหุน้ บรษิทั 
เหมราชพัฒนา
ที่ ดิ น  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ราคาหุน้ 
บรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ 
จาํกดั 
(มหาชน) 
(HEMRAJ) 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 
รายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2551 ถงึ 
เดอืนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 
เดอืน 
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ ดชันี
ราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI), ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ์(DJIA), อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั 
(EXUS), อตัราดอกเบีย้ลกูคา้ชัน้ด ี

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้าก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
www.set.or.th , ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยwww.bot.or.th , 
บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั 
http://topspace.icwdc.com/faq
s/  
2. ใชว้ธิกีารสรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้น (Multiple Linear  

1. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสรา้ง (CMI) ไม่
มีผลต่อราคาหุ้ น
ขอ งบ ริษั ท  เห ม
ราชพัฒ นาที่ ดิน 
จํากัด  (มหาชน ) 
(HEMRAJ) อย่ า ง
มีนั ย สํ าคัญ ท าง
สถติ ิที่ระดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   สาํหรบัเงนิกูย้มื (MLR) และราคาน้ํามนั

ดบิในตลาดโลก (OIL) 
Regressions) ดว้ยวธิกีําลงัสอง
น้อยทีสุ่ด ( Ordinary Least 
Squares : OLS) 

2. อัตราดอกเบี้ย
ลูกค้าชัน้ดีสําหรบั
เงนิกูย้มื (MLR) 
ไม่มผีลต่อราคาหุ้น 
บ ริษั ท  เห ม ราช
พฒันาที่ดนิ จํากัด 
( ม ห า ช น ) 
(HEMRAJ) อย่ า ง
มีนั ย สํ าคัญ ท าง
สถติ ิที่ระดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
น ค ริน
ท ร ์
ป า ร์
มวงศ ์

ปั จ จั ย ท า ง
เศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
กํ าห น ด ดัช นี
ร า ค า หุ้ น ใ น
ต ล า ด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิที่
กําหนดดชันี
ราคาหุน้ใน
ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
รายเดอืน ตัง้แต่ปี 2544-2548 
2. ปัจจยัทางเศรษฐกจิทีนํ่ามาพจิารณา 
ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้รโิภค, ปรมิาณเงนิ
ในระบบเศรษฐกจิ, อตัราแลกเปลีย่น 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและ ดชันีหมวด
ธุรกจิต่างๆ ไดจ้ากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
www.setsmart.com , ดชันี
ราคาผูบ้รโิภค, ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน, ปรมิาณเงนิตาม
ความหมายกวา้ง (M2), อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร์
สหรฐั และดุลบญัชเีดนิสะพดั 
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1. ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) 
มคีวามสมัพนัธ์กบั
ดั ช นี ร า ค า หุ้ น
ตลาดหลกัทรพัย ์
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   เงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั, ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส,์ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน และดุลบญัชเีดนิสะพดั 

www.bot.or.th , ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ์รวบรวม
จาก โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Reuters3000 Extra 
2. ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ
จากสมการถดถอยพหุคณู และ
ทาํการวเิคราหด์ว้ยวธิกีําลงัสอง
น้อยทีสุ่ด ( Ordinary Least 
Squares : OLS) 

ในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 95 
2. ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) 
มคีวามสมัพนัธ์กบั
ดัชนีหมวดธุรกิจ
พ ลั ง ง า น  ใ น
ทิศทางเดียวกัน
อยา่งมนียัสาํคญั  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ทางสถิติ ที่ระดับ 

ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 95 
3. ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) 
ไม่มคีวามสมัพันธ์
กั บ ดั ช นี ห ม ว ด
ธุ ร กิ จ ธ น า ค า ร
พาณิ ชย์ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
4. ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     มคีวามสมัพนัธ์กบั

ดัชนีหมวดธุรกิจ 
วัสดุ ก่ อสร้าง ใน
ทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 99 

เกื้อกูล  
แ จ่ ม
ศลิป์ 

ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
อั ต ร า
ผลตอบแทน 

เพื่อศกึษาถงึ
ปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
อตัรา 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
รายวนัระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2545 ถงึ
วนัที ่31 ตุลาคม 2545 
 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่ง
ต่างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตต์ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 
เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศ
ไทย, เอกสารและหนงัสอืที ่

1. ดชันีราคาตลาด
หลักทรัพย์  ) SET 
Index) ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับ
อตัราผลตอบแทน 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
 ของหลกัทรพัย์

ในกลุ่มพัฒนา
อสงัหารมิทรพั
ย์ ใ น ต ล า ด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย์
ในกลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพั
ยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ ดชันี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
Index), ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มก่อสรา้ง
และวสัดุก่อสรา้ง (BUILD), ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ์(Dow Jones 
Industrial Index : DOW), อตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้รายยอ่ยชัน้ด ีMRR 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เผยแพรต่่างๆ 
2. ใชว้ธิสีมการถดถอยพหุคูณ
เชงิเสน้ตรง (Multiple Linear 
Regression) วธิ ีSTEPWISE 

ข อ ง ดั ช นี 
หลกัทรพัย์ในกลุ่ม
พั ฒ น า
อสงัหารมิทรพัย ์

อัญชุล ี
ศุ ก ร ะ
ศร 

ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ดั ช นี ร า ค า
หลกัทรพัยก์ลุ่ม 

เพื่อศกึษาถงึ
ปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
ดชันีราคา 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
แบบอนุกรมเวลารายเดอืน เริม่ตัง้แต่
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 ถงึเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
รายงานเศรษฐกจิรายเดอืน  

1. ดัชนี ราค าหุ้ น
ตลาดหลักทรพัย์ 
) SET Index) มี
ความสมัพนัธใ์น 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
 อสงัหารมิทรพั

ยแ์ละก่อสรา้ง 
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
อสงัหารมิทรพั
ยแ์ละก่อสรา้งที่
ทาํการซือ้ขาย
ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณาคอื 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ
ประกอบดว้ย อตัราแลกเปลีย่นระหว่าง
เงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (EXUS),  
อตัราเฉลีย่ดอกเบีย้มาตรฐานของ
สหรฐัฯ (INTUS),  ราคาน้ํามนัดบิ 
Brent (BRENT),  ดชันีผลผลติ
อุตสาหกรรมกลุ่มสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
(MPIC)  และดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)   

วารสารทางเศรษฐกจิอื่นๆ 
รวมทัง้ขอ้มลูทางสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ 
2. ใชว้ธิกีําลงัสองน้อยทีสุ่ด 
(Ordinary Least Squares : 
OLS) 
 

ทศิทางเดยีวกนักบั
ดั ช นี ร า ค า
ห ลัก ท รัพ ย์ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสรา้ง อย่าง
มนีัยสําคญัที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ร้อย
ละ 99 

ศุภชัย 
อั ศ ว
วงษ์ 

ปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกจิที่
มผีลต่อดชันี 

เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์
ของ 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
แบบอนุกรมเวลารายเดอืน เริม่ตัง้แต่
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2542 ถงึ เดอืน  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
รายงานเศรษฐกจิรายเดอืน, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย,  

- 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
สนัต ิ ร า ค า

หลกัทรพัยข์อง
กลุ่ ม ธนาคาร
พาณิ ชย์ และ
ก ลุ่ ม พั ฒ น า
อสงัหารมิทรพั
ย ์

ปัจจยัพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกจิที่
มผีลต่อดชันี
ราคา
หลกัทรพัยข์อง
กลุ่มธนาคาร
พาณชิย ์และ
กลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพั
ย ์

ธนัวาคม พ.ศ. 2546  
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณาคอื 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีนํ่ามา
พจิารณา ดงันี้ อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื
ระหว่างธนาคาร (INT), อตัรา
แลกเปลีย่น (บาท : ดอลลาร ์สรอ.) 
(EX),  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI), มลูค่า
การซือ้ขายสุทธขิองหลกัทรพัยไ์ทย 
(VALUE) และดชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส ์(DJIA) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และบรษิทัหลกัทรพัย์
ต่างๆ 
2. ใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติใิน
การสรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้น (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวธิกีําลงัสอง
น้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares—OLS) 

 

จิ ต
น ภ า 
แช่ม 

ผลกระทบของ
ปั จ จั ย ท า ง
เศรษฐกจิทีม่ ี

เพื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ของผลติภณัฑ ์

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
รายปีคัง้แต่ พ.ศ. 2531 ถงึ พ.ศ. 2550 
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณาประกอบดว้ย 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ขอ้มลูสถติขิอง
สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ ขอ้มลู 

1. อัตราดอกเบี้ย 
มคีวามสมัพันธ์ใน
ทศิทางตรงขา้มกบั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
กั น , 
ณัฐนัน
ท์  ลิ้ ม
โส ภิ ต
พรรณ 
แ ล ะ 
ห นึ่ ง
ฤ ทั ย 
วงศ์คํา
จนัทร ์

ต่ อ ธุ ร กิ จ
อสงัหารมิทรพั
ย ์

มวลรวม
ภายในประเทศ 
(GDP) อตัรา
ดอกเบีย้ อตัรา
เงนิเฟ้อ และ
จาํนวน
ประชากร ทีม่ ี
ต่อ มลูค่าการ
ซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพั
ย ์การขอจด
ทะเบยีนอาคาร
ชุด และการ 

ตวัแปรตน้ 4 ตวั คอื ผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ, อตัราดอกเบีย้, อตัรา
เงนิเฟ้อ และ จาํนวนประชากร  และมี
ตวัแปรตาม 3 ตวั คอื มลูค่าการซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ประเทศ, การขอจด
ทะเบยีนอาคารชุดทัง้ประเทศ และ การ
ออกใบอนุญาตจดัสรรทีด่นิทัง้ประเทศ 

จากสํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต,ิ ขอ้มลูจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย, งานวจิยัดา้น
วชิาการ บทความ รายงานการ
วจิยัวทิยานิพนธ ์และขอ้มลูจาก
แหล่งสารสนเทศทางอเิล๊กทรอ
นิกส ์
2. ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา 
และการวเิคราะหถ์ดถอย
พหุคณูแบบขัน้ตอนดว้ยวธิกีาร
ของ Stepwise Multiple 
Regression Analysis 

มูลค่าการซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2550 
2. อตัราเงนิเฟ้อ มี
ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับ
มูลค่าการซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ
0.05 ในช่วงปี  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  ออกใบอนุญาต

จดัสรรทีด่นิ ใน
ประเทศไทย 
และเพื่อหา
สมการที่
เหมาะสมใน
การพยากรณ์
แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลง
ของมลูค่าการ
ซือ้ขาย 

  พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2550 
3. อัตราดอกเบี้ย 
และ อตัราเงนิเฟ้อ 
ไม่มคีวามสมัพันธ์
กั บ ก า ร ข อ จ ด
ทะเบยีนอาคารชุด 
ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2550 
4. อตัราดอกเบี้ยมี
ความสมัพนัธใ์น  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  อสงัหารมิทรพั

ย ์การขอจด
ทะเบยีนอาคาร
ชุด และการ
ออกใบอนุญาต
จดัสรรทีด่นิ ใน
ประเทศไทย 

  ทิศทางเดียวกับ
ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตจดัสรร
ที่ดนิทัง้ประเทศ ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2550 
5. อตัราเงนิเฟ้อ มี
ความสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงขา้มกบั
การออก 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ใบอนุญาตจดัสรร

ที่ ดินทั ้งป ระเทศ 
ประเทศ  ที่ ระดับ
นั ย สํ า คั ญ  0.05 
ใน ช่ ว ง ปี  พ .ศ . 
2531-พ.ศ. 2550 
6. อตัราดอกเบีย้ 
ไมม่คีวามสมัพนัธ์
กบัมลูค่าการซือ้
ขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ที่
ระดบันยัสําคญั 
0.05 ในช่วงปี 

 

8
7
 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     พ .ศ .2531-พ .ศ . 

2539 
7. อตัราเงนิเฟ้อ มี
ความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกับ
มูลค่าการซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2539 
8. อตัราดอกเบีย้ 
ไมม่คีวามสมัพนัธ์  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     กั บ ก า ร ข อ จ ด

ทะเบยีนอาคารชุด 
ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2539 
9. อตัราเงนิเฟ้อ มี
ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับ
การขอจดทะเบยีน
อาคารชุด ที่ระดับ
นั ย สํ า คั ญ  0.05 
ในช่วงปี พ.ศ.  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     2531-พ.ศ. 2539 

10. อตัราดอกเบี้ย 
และ อตัราเงนิเฟ้อ 
ไม่มคีวามสมัพันธ์
กั บ ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตจดัสรร
ที่ดนิทัง้ประเทศ ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2531-พ .ศ . 
2539 
11. อตัราดอกเบี้ย 
มคีวามสมัพนัธใ์น  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ทศิทางตรงขา้มกบั

มูลค่าการซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2542-พ .ศ . 
2550 
12. อัตราเงินเฟ้อ 
มคีวามสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับ
มูลค่าการซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ที่
ระดบันยัสาํคญั  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 

พ .ศ . 2542-พ .ศ . 
2550 
13. อตัราดอกเบี้ย 
และ อตัราเงนิเฟ้อ 
ไม่มคีวามสมัพันธ์
กั บ ก า ร ข อ จ ด
ทะเบยีนอาคารชุด
ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ .2542-
พ.ศ.2550  
14. อตัราดอกเบีย้ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     และ อตัราเงนิเฟ้อ 

ไม่มคีวามสมัพันธ์
กั บ ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตจดัสรร
ที่ดินทัง้ประเทศที่
ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ 
0.05 ใ น ช่ ว ง ปี 
พ .ศ . 2542-พ .ศ . 
2550 

ข วั ญ
ฤ ทั ย 
บุญถงึ 

ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ร า ค า
หลกัทรพัยข์อง 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ราคา 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
รายปีคัง้แต่ พ.ศ. 2550 ถงึ พ.ศ. 2552 
2. ปัจจยัทีนํ่ามาพจิารณาประกอบดว้ย
ตวัแปรตน้ 5 ตวั คอื ระดบัการเปิดเผย 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลู SETSMART 
2. ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
สถติเิชงิพรรณนา และใช ้

- 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
 บ ริ ษั ท จ ด

ท ะ เบี ย น ใ น
ต ล า ด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย : 
ก ร ณี ศึ ก ษ า 
อุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพั
ยแ์ละก่อสรา้ง 

หลกัทรพัยแ์ละ
ความสมัพนัธ์
ของปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
ราคา
หลกัทรพัยข์อง
บรษิทัจด
ทะเบยีนใน
ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยใน
กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

ขอ้มลู, กําไรทางบญัช,ี อตัราส่วนราคา
ต่อกําไรต่อหุน้, ขนาดกจิการ และ 
ประเภทสํานกังานสอบบญัช ีเพื่อหา
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม คอื ราคา
หลกัทรพัย ์

เทคนิคการวเิคราะหค์วาม
ถดถอยเชงิพหุ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  อสงัหารมิทรพั

ย์และก่อสร้าง 
ระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2552 

   

จัน ท ร์
จี ร า 
ต่ อ
ศั ก ดิ ์
อุดม 

ปั จ จั ย ที่
กํ า ห น ด ก า ร
ลงทุนโดยตรง
จ า ก
ต่ า งป ระ เท ศ
ประเภทธุรกิจ
อสงัหารมิทรพั
ย์ ใน ป ระ เท ศ
ไทย 

เพื่อศกึษาถงึ
ปัจจยัทีม่ ี
ผลกระทบต่อ
การลงทุน
โดยตรงจาก
ต่างประเทศ
ประเภทธุรกจิ
อสงัหารมิทรพั
ยใ์นประเทศ 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
รายปีคัง้แต่ พ.ศ. 2536 ถงึ พ.ศ. 2550 
2. ปัจจยัทีนํ่ามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
ผลผลติมวลรวมภายในประเทศ ดชันี
ราคาผูบ้รโิภค, อตัราค่าแรงงานขัน้ตํ่า
,อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้รายใหญ่ชัน้ด,ี 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ, 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละ 

1. แหล่งขอ้มลูคอื ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒันา
เศรษฐกจิ)  สาํนกังานสถติิ
แห่งชาต ิสาํนกังานเศรษฐกจิ
การคลงั ศูนยข์อ้มลู
อสงัหารมิทรพัย ์กรมทีด่นิ และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เกบ็ 

1. อตัราดอกเบีย้
เงนิกู ้(MLR) มี
ความสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงขา้มกบั
ปรมิาณเงนิลงทุน 
โดยตรงจาก
ต่างประเทศ
ประเภทธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยใ์น 

 

9
5
 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
  ไทย นิตกิรรม, ดชันีราคาทีอ่ยูอ่าศยั, มลูค่า

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศสาขา
อสงัหารมิทรพัย,์ ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง
, ทีอ่ยูอ่าศยัสรา้งเสรจ็และจดทะเบยีน
เพิม่ในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล และสนิเชื่ออสงัหารมิทรพัย์
ของธนาคารพาณิชย ์

รวบรวมขอ้มลูจากฐานขอ้มลู 
SETSMART 
2. ใชว้ธิแีบบจาํลองสมการ
ถดถอยเชงิซอ้นดว้ยวธิกีําลงั
สองน้อยทีสุ่ด 

ประเทศไทย 
(FDIt) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบันัยสาํคญั 
0.05 
2. ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง (MPI) ไม่
มคีวามสมัพนัธ์กบั
ปรมิาณเงนิลงทุน
โ ด ย ต ร ง จ า ก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ป ร ะ เภ ท ธุ ร กิ จ
อสงัหารมิทรพัยใ์น 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

(FDIt) อ ย่ า ง มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ

โ ช ค
อนันต ์
เหมอืน
เนียม 

ปัจจัยกําหนด
ดชันีราคาบ้าน
ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหาน
คร 

เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรที่
ส่งผลกระทบ
ต่อดชันีราคา
บา้นในเขต
กรงุเทพมหาน
คร 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data)
รายไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ของปี 
พ.ศ. 2549 ถงึไตรมาสที ่4 ของปี พ.ศ. 
2554 จาํนวน 23 ไตรมาส  
2. ปัจจยัทีนํ่ามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑม์วลรวมในเขต
กรงุเทพมหานคร (GPP), ทีอ่ยูอ่าศยั
สรา้งเสรจ็จดทะเบยีนในเขตกรงุเทพ
มหาคร (HS), ดชันีราคาผูบ้รโิภค 
(CPI), อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ระยะยาว  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศนูย์
ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ เอกสาร
, วารสารของธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์และเวบ็ไซตศ์ูนย์
ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์
2. ใชท้ัง้การวเิคราะหเ์ชงิ
พรรณนา (Descriptive  

1. อัตราดอกเบี้ย
ลูกค้าชัน้ดีสําหรบั
เงิน กู้ ยื ม  (MLR) 
ไม่มคีวามสมัพันธ์
กับดัชนีราคาบ้าน
เ ดี่ ย ว ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
(HPI) อ ย่ า ง มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   (MLR) และ จาํนวนแรงงานในเขต

กรงุเทพมหานคร (PP) เพื่อนํามาหา
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม คอื ดชันี
ราคาบา้นเดีย่วในเขตกรงุเทพมหานคร 
(HPI) 

Analysis) และ วธิกีารวเิคราะห์
แบบถดถอยเชงิซอ้น (Multiple 
Regression) ใหอ้ยูใ่นรปู 
Logarithm โดยใชว้ธิกีําลงัสอง
น้อยทีสุ่ด 

 

Takay
asu 
Ito 

ผลกระทบของ
ราคาหุ้ น แล ะ
อัตราดอกเบี้ที่
มีผลต่อตลาด
กองทรสัต์เพื่อ
การลงทุนใน 

เพื่อศกึษา
ผลกระทบของ
ราคาหุน้และ
อตัราดอกเบีย้
ทีม่ผีลต่อตลาด
กองทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนใน 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 
เริม่ตัง้แต่ เริม่ตัง้แต่ 31 มนีาคม 2013 
ถงึ10 มกราคม 2013 โดยแบ่ง
การศกึษาออกเป็น 2 ช่วง คอื ช่วง A 
เริม่ตัง้แต่ 31 มนีาคม 2013 ถงึ 31 
พฤษภาคม 2007 และช่วง B เริม่ตัง้แต่ 
1 มถุินายน 2007 ถงึ 10 มกราคม 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
ตลาดหุน้โตเกยีว และ 
Mitsubishi UFJ Morgan 
Stanley Securities 
2. ใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิพรรณนา 
(Descriptive Analysis) และวธิี
กําลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary  

- 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
 อสงัหารมิทรพั

ย์ของประเทศ
ญีปุ่่ น 

อสงัหารมิทรพั
ยข์องประเทศ
ญีปุ่่ น 

2013   
2. ปัจจยัทีนํ่ามาวเิคราะห ์ประกอบดว้ย
ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ใน
ตลาดหุน้โตเกยีว (TSE Stock Index) 
แทนดว้ยสญัลกัษณ์ TOPIX,  อตัรา
ดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาลญีปุ่่ น 
(JGB Yields) และอตัราดอกเบีย้สวอป
(Swap Rate)  และตวัแปรตาม คอืดชันี
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดหุน้โตเกยีว 
(TSE REIT Index) 

Least Squares : OLS)    
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
Antoni
na 
Mavro
diy 

การวิเค ราะห์
ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ร า ค า
อสงัหารมิทรพั
ยใ์นเมอืงเคยีฟ 
(เมื อ ง ห ล ว ง
ข อ งป ระ เท ศ
ยเูครน) 

เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
ราคา
อสงัหารมิทรพั
ยใ์นเมอืงเคยีฟ 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ 
(Secondary Data) 
รายเดอืน ตัง้แต่ปี 1996 ถงึปี 2004 

2. ตวัแปรอสิระทีนํ่ามาศกึษา 
ประกอบดว้ย ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์
มหภาค ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (GDP) ค่าจา้งแรงงานเฉลีย่ 
อตัราดอกเบีย้ และจาํนวนประชากรและ
ตวัแปรทางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคทีเ่น้น
ทางดา้นทําเลทีต่ ัง้และคุณภาพ ไดแ้ก่ 
ทาํเลทีต่ ัง้ จาํนวนหอ้ง จาํนวนพืน้ทีใ่ช้
สอย ชนิดวสัดุก่อสรา้งทีใ่ชส้รา้งบา้น  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
ธนาคารชาตขิองประเทศยเูครน 
และ สาํนกังานสถติแิห่งชาติ
ยเูครน 
2. ใชว้ธิวีเิคราะหใ์ชว้ธิกีําลงัสอง
น้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares : OLS) และ ตวัแปร
หุ่น (Dummy Variable) 

1. อัตราดอกเบี้ ย
ลูกค้าชัน้ดีสําหรบั
เงนิกู้ยมื (MLR) มี
ความสัมพันธ์ใน
ทศิทางตรงขา้มกบั
ร า ค า
อสงัหารมิทรพัย ์

 

1
0
0
 

 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
   จาํนวนหอ้งน้ํา เป็นตน้ และตวัแปรตาม 

คอื ราคาบา้นทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืงเคยีฟ 
(เมอืงหลวงของประเทศยเูครน) 

  

Tess 
Alexa
ndra 
Janse
n 

ความสัมพันธ์
ระหว่างความ
อ่อนไหวของ
อัตราดอกเบี้ย
ของการลงทุน
ใ น
อสงัหารมิทรพั
ย์ ท า ง อ้ อ ม 
(กองทรสัต์เพื่อ
การลงทุนใน 

เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างความ
อ่อนไหวของ
อตัราดอกเบีย้
ของการลงทุน
ใน
อสงัหารมิทรพั
ยท์างออ้ม 
(กองทรสัตเ์พื่อ 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ 
(Secondary Data) 
ตัง้แต่ปี 1999 ถงึปี 2010 
2. ตวัแปรอสิระทีนํ่ามาศกึษา 
ประกอบดว้ย ผลตอบแทนของตลาด 
(AEX),  พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี 
(BOND),  อตัราดอกเบีย้ครึง่ปี 
(INTEREST), อตัราการว่างงาน 
(UNEMPLOYMENT), ผลติภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP) และ อตัราเงนิ 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
Datastream 
2. ใชว้ธิกีําลงัสองน้อยทีสุ่ด 
(Ordinary Least Squares : 
OLS) 

1. อัตราดอกเบี้ย
ค รึ่ ง ปี 
(INTEREST) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ
อตัราผลตอบแทน
ของการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ทางอ้อม อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิต ิ
และม ี

 

1
0
1
 

 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
 อสงัหารมิทรพั

ย์) เปรียบกับ
ก ารล งทุ น ใน
อสงัหารมิทรพั
ยท์างตรง 

การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพั
ย)์ เปรยีบกบั
การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพั
ยท์างตรง 

เฟ้อ (INFLATION) เพื่อหา
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอื อตัรา
ผลตอบแทนของพอรต์การลงทุนใน
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(Rt) 

 ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับ
ผลตอบแทนของ
ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์
ท างต รงอ ย่ า งมี
นัยสําคญัทางสถิติ
ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
2. อั ต ร า ก า ร
ว่ า ง ง า น 
(UNEMPLOYME
NT) ไมม่ ี

 

1
0
2
 

 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ความสมัพนัธก์บั

อตัราผลตอบแทน
ของการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์
ทางออ้ม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
และ มี
ความสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงขา้มกบั
อตัราผลตอบแทน
ของการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์
ทางตรงอย่างม ี

 

1
0
3
 

 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     นยัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 90 
3. อตัราเงนิเฟ้อ 
(INFLATION) ไม่
มคีวามสมัพนัธก์บั
อตัราผลตอบแทน
ของการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์
ทางตรงอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ

 
 
 

1
0
4
 

 



 
ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 
     ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่รอ้ยละ 90 

 

1
0
5
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สมมติฐานของงานวิจยั 

1. ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) ในทศิทางตรงขา้ม เนื่องจากดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งถอืเป็น
ต้นทุนวตัถุดบิทางตรงของการก่อสรา้ง ซึง่กระทบต่อต้นทุนของโครงการใหสู้งกว่า
ทีป่ระเมนิไว ้ส่งผลต่ออตัราการท าก าไรของผูป้ระกอบการใหล้ดลง 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข ัน้ต ่ าลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีควรจะมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) ในทศิทางตรงขา้ม เนื่องจาก 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข ัน้ต ่ าลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีถือเป็นต้นทุนทางการเงิน ของ
ผูป้ระกอบการ และส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รโิภค 

3. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยควรจะมีความสมัพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) ในทิศทางเดียวกัน    
เนื่องจากดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นดชันีที่สะท้อนการ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ัง้หมดทุกตวัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และสะทอ้นภาพรวมของตลาดไดด้ทีีสุ่ด 

4. อัตราเงินเฟ้อควรจะมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
พวกบา้นและทีด่นิจดัเป็นหนึ่งในการลงทุนทางเลอืกทีส่ามารถน ามาใชใ้นการรบัมอื
กบัวกิฤตการณ์เงนิเฟ้อได้ เพราะในช่วงทีเ่งนิเฟ้อสูง ราคาบา้นและทีด่นิ รวมถงึค่า
เช่าจะขยบัตวัสงูขึน้ตาม 

5. อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (กอง1) ในทิศทางตรงข้าม เนื่องจากเมื่อใดที่อัตรา
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารต ่า ครวัเรอืนจะรูส้กึว่าการออมเงนิไมจ่งูใจพอ กจ็ะเลอืกไป
ลงทุนในหลกัทรพัยแ์ทน 

6. อัตราการว่างงานควรจะมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) ในทศิทางตรงขา้ม เนื่องจากกธุรกจิด้านอสงัหารมิทรพัย์
เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงนิลงทุนป็นจ านวนมาก  และเมื่อตัดสินใจลงทุนก็จะมีภาระ
หนี้สนิผกูพนัเป็นเวลานาน  อตัราการว่างงาน เป็นดชันีทีบ่อกถงึสภาพเศรษฐกจิใน
ขณะนัน้ว่าดหีรอืไม่ด ีถ้าอตัราการว่างงานสูง แสดงว่าสภาวะเศรษฐกจิช่วงนัน้ไม่ด ี
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เป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อและการตัดสินใจปล่อยกู้ของธนาคารที่มีต่อ
ผูป้ระกอบการและผูซ้ือ้ 

7. ดชันีการลงทุนภาคเอกชนควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากดชันทีีช่ ีท้ศิทางการลงทุน
ของภาคเอกชน โดยปัจจยัส าคญัทีก่ าหนดทศิทางการลงทุนของภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน ดังนัน้ เมื่อเศรษฐกิจดี ความ
เชื่อมัน่ในประเทศสูง ก็จะก่อให้เกดิการขยายตวัของการลงทุนในภาคเอกชนของ
ไทยเพิม่สงูขึน้ 

8. ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชนควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากดชันีการอุปโภค
บรโิภคภาคเอกชนเป็นดชันีทีช่ีท้ศิทางการอุปโภคบรโิภคของภาคเอกชน โดยปัจจยั
ส าคญัที่ก าหนดการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน ได้แก่ รายได้ ความมัง่คัง่ ระดบั
ราคาสนิคา้ อตัราดอกเบีย้ และการคาดการณ์รายไดใ้นอนาคต ดงันัน้ เมือ่เศรษฐกจิ
และความเชื่อมัน่ในประเทศเขม้แขง็ ก็จะท าใหป้ระชาชนมกีารจบัจ่ายใช้สอยสูงขึน้ 
ก่อใหเ้กดิโอกาสทางธุรกจิ การคา้ขายและการลงทุนของประชาชนในประเทศ 

9. ความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคควรจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ (กอง1) ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค
เป็นดัชนีรายเดือนที่ได้จากการสอบถามความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะ
เศรษฐกจิที่เกดิขึน้ ในปัจจุบนั และคาดการณ์อนาคตในช่วง 3-6 เดอืนขา้งหน้า ใน
เรื่องภาวะเศรษฐกจิทัว่ไป การใช้จ่ายรายได้ โอกาสหางานท า และการใช้จ่ายเพื่อ
ซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค โดยดชันีความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคถอืเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อ
ดูว่าประชาชนภายในประเทศมคีวามพรอ้มทีจ่ะจบัจ่ายใช้สอยแลว้หรอืยงั   ถ้าหาก
ความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคลดต ่าลง  ท าใหผู้บ้รโิภคพยายามประหยดักจิกรรมการใช้
จา่ยของตนมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหม้กีารลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัยล์ดลง 

 



 

กรอบแนวคิด 

                    ตวัแปรตน้ (Independent  variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Fund( 

ตวัแปรตาม (Dependent  Variable( ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  (Economic Variable( 

– ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CON) 
– อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ข ัน้ต ่าลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) 
– ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
– อตัราเงนิเฟ้อ (INF) 
– อตัราดอกเบีย้เงนิฝากแบบประจ า 1 ปี (I1)   
– อตัราการว่างงาน (UNEMPLOY) 
– ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
– ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน (PCI) 
– ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค (CCI) 

จดักลุ่มสมการ 5 สมการ แบ่งตามประเภทธุรกจิทีก่องทุน
ไปลงทุน ไดแ้ก่ ทีพ่กัอาศยั (Residential), ศูนยก์ารคา้ 
(Plaza), อาคารส านกังาน (Office Building), สนามบนิ 
(Airport) และโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ 

(Industrial Warehouse) 

1
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในงานวจิยันี้คอืข้อมูลเกี่ยวกบั กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) จ านวน 52 กองทุน และ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 
อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ข ัน้ต ่าลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
อตัราเงนิเฟ้อโดยวดัจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาผูบ้รโิภค อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 
ปี อตัราการว่างงาน ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน และดชันี
ความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค  โดยกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาเป็นข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม พ .ศ. 
2552 ถึง เดือนธันวาคม พ .ศ. 2556 รวมระยะเวลาทัง้สิ้น 60 เดือน โดยครอบคลุมกองทุน
ทัง้หมด 13 กองทุนทีสุ่่มมาจากแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนไปลงทุน โดยเกณฑใ์นการคดัเลอืก
กลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาจากกองทุนที่มีระยะเวลาด าเนินงานยาวนาน โดยจะท าการเลือก
ตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากแต่ละประเภทธุรกจิที่กองทุนไปลงทุนด้วยจ านวน
กลุ่มตวัอย่างที่เท่าๆ กนั ยกเว้นแต่ธุรกจิสนามบนิ (Airport) ซึ่งปัจจุบนัมอียู่เพยีงกองทุนเดยีว 
คอื กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย  (SPF) ดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อม็เอฟซ-ีนิชดาธานี  (MNIT)   เป็นตวัแทนของ
ธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential) 

2. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ยีโูดม เรซเิดนทเ์ชยีล คอมเพลก็ซ ์ (TU-PF)   
เป็นตวัแทนของธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential) 

3. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์ (GOLDPF)   เป็นตวัแทนของธุรกจิทีพ่กั
อาศยั (Residential) 

4. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ CPN รเีทลโกรท  (CPNRF)   เป็นตวัแทนของ
ธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 

5. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์  (FUTUREPF)   เป็นตวัแทนของ
ธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 

6. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ (MJLF)   เป็น
ตวัแทนของธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 
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7. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยบ์างกอก  (BKKCP)   เป็นตวัแทนของธุรกจิอาคาร
ส านกังาน (Office Building) 

8. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาธร (SSPF)  เป็นตวัแทนของธุรกจิ
อาคารส านกังาน (Office Building) 

9. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยค์วอลติี ้เฮา้ส ์ (QHPF)   เป็นตวัแทนของธุรกจิ
อาคารส านกังาน (Office Building) 

10. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน  (TFUND)   เป็นตวัแทนของธุรกจิโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) 

11. กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทอนิดสัเตรยีล 1  (TIF1)   เป็น
ตวัแทนของธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial 
Warehouse) 

12. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์บบมกีรรมสทิธิ ์101 มนตร ีสโตรเ์รจ  (MONTRI)   
เป็นตวัแทนของธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial 
Warehouse) 

13. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมยุ  (SPF)   เป็นตวัแทนของธุรกจิ
สนามบนิ (Airport) 

ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาเพื่อประเมนิน ้าหนกัความสมัพนัธใ์นครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
ตวัแปรตาม คอื อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 
ตวัแปรอสิระทีเ่ป็นปัจจยัทางเศรษฐกจิทัง้หมด 9 ตวั ไดแ้ก่   

1. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index : CON) ถือเป็น
ต้นทุนวตัถุดบิทางตรงของการก่อสรา้ง กระทบต่อต้นทุนของโครงการใหสู้งกว่าราคาทีป่ระเมนิ
ไว้  ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการท าก าไรของผู้ประกอบการให้ลดลงได้ จงึมคีวามสมัพันธ์ในทิศ
ทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 

2. อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ข ัน้ต ่าลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (Minimum Loan Rate : MLR)  
จดัเป็นต้นทุนทางการเงนิของผู้ประกอบการ และมอีทืธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์
ของผู้บรโิภค จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 
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3. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index : SET) เป็นดชันีที่
สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ัง้หมดทุกตวัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และสะทอ้นภาพรวมของตลาดไดด้ทีีสุ่ด  จงึมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 

4. อัตราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate : INF) เนื่องจากการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์
พวกบ้านและที่ดินจัดเป็นหนึ่ งในการลงทุนทางเลือกที่สามารถน ามาใช้ในการรบัมือกับ
วกิฤตการณ์เงนิเฟ้อได้ เพราะในช่วงที่เงนิเฟ้อสูง ราคาบ้านและที่ดนิ รวมถงึค่าเช่าจะขยบัตวั
สูงขึ้นตาม  จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 

5. อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี  (Time Deposit Interest Rate for 1 year : 
INT) เมื่อใดทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารต ่า ครวัเรอืนจะรูส้กึว่าการออมเงนิไม่จงูใจพอ กจ็ะ
เลอืกไปลงทุนในหลกัทรพัยแ์ทน จงึมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 

6. อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate : UNEMPLOY) เนื่องจากธุรกิจด้าน
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกจิที่ต้องใช้เงนิลงทุนป็นจ านวนมาก และเมื่อตดัสนิใจลงทุนกจ็ะมภีาระ
หนี้สนิผูกพนัเป็นเวลานาน  อตัราการว่างงาน เป็นดชันีทีบ่อกถงึสภาพเศรษฐกจิในขณะนัน้ว่าดี
หรอืไมด่ ีถ้าอตัราการว่างงานสงู แสดงว่าสภาวะเศรษฐกจิช่วงนัน้ไมด่ี เป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบ
ต่อผูซ้ือ้และการตดัสนิใจปล่อยกู้ของธนาคารทีม่ต่ีอผูป้ระกอบการและผูซ้ือ้ จงึมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 

7. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index : PII) เป็นดชันีที่ชี้ทิศ
ทางการลงทุนของภาคเอกชน โดยปัจจยัส าคญัทีก่ าหนดทศิทางการลงทุนของภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
ภาวะเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ และผลตอบแทน ดงันัน้ เมื่อเศรษฐกจิด ีความเชื่อมัน่ในประเทศ
สูง ก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชนของไทยเพิ่มสูงขึ้น   จึงมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (กอง 1) 

8. ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน (Private Consumption Index : PCI) เป็น
ดชันีทีช่ ีท้ศิทางการอุปโภคบรโิภคของภาคเอกชน โดยปัจจยัส าคญัทีก่ าหนดการอุปโภคบรโิภค
ภาคเอกชน ได้แก่ รายได้ ความมัง่คัง่ ระดับราคาสินค้า อัตราดอกเบี้ย และการคาดการณ์
รายไดใ้นอนาคต ดงันัน้ เมื่อเศรษฐกจิและความเชื่อมัน่ในประเทศเขม้แขง็ กจ็ะท าใหป้ระชาชนมี
การจบัจ่ายใช้สอยสูงขึน้ ก่อให้เกดิโอกาสทางธุรกจิ การค้าขายและการลงทุนของประชาชนใน
ประเทศ  จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 
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9. ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (Consumer Confidence Index : CCI) เป็นดัชนี
รายเดอืนทีไ่ดจ้ากการสอบถามความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภาวะเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ในปัจจุบนั 
และคาดการณ์อนาคตในช่วง 3-6 เดอืนขา้งหน้า ในเรื่องภาวะเศรษฐกจิทัว่ไป การใชจ้่ายรายได ้
โอกาสหางานท า และการใชจ้า่ยเพื่อซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค โดยดชันีความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค
ถอืเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อดูว่าประชาชนภายในประเทศมคีวามพรอ้มที่จะจบัจ่ายใช้สอยแล้วหรอื
ยงั  ถ้าหากความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคลดต ่าลง  ท าใหผู้บ้รโิภคพยายามประหยดักจิกรรมการใช้
จ่ายของตนมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้มกีารลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัยล์ดลง จงึมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 
 
ตารางที่ 4 สรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว ที่มีอิทธิพลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง 1) 
 

ตวัแปรทางเศรษฐกิจ 

 
                ตวัแปร                 สญัลกัษณ์            ทิศทางความสมัพนัธ์ 
1.ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง                                    CON                             - 
2.อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้ ัน้ต ่าลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี      MLR                             - 
3.ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย       SET                            + 
4.อตัราเงนิเฟ้อ                                                INF                             + 
5.อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี                       INT                             - 
6.อตัราการว่างงาน                                     UNEMPLOY                       -   
7.ดชันีการลงทุนภาคเอกชน                                PII                              + 
8.ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน                     PCI                             + 
9.ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค                               CCI                             + 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศกึษาคน้ควา้วจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบจ าลองการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ
เพื่อใชใ้นการศกึษาตวัแปรปัจจยัอสิระทัง้หมด 9 ตวั ทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยสามารถเขยีนในรปูของสมการถดถอยไดด้งันี้ 

RETURNi,t    = 𝛽0 + 𝛽1CONt + 𝛽2MLRt + 𝛽3SETt + 𝛽4INFt + 𝛽5INTt    

                    + 𝛽6UNEMPLOYt + 𝛽7PIIt + 𝛽8PCIt + 𝛽9CCIt + 𝜀t 
 

โดยก าหนดให ้  

RETURN t      =  อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ณ.เวลา t  

𝛽0+…+ 𝛽9    =  สมัประสทิธิห์น้าตวัแปรแต่ละตวั 

      CONt      =  ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง ณ.เวลา t   

      MLRt      =  อตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่ลกูคา้ชัน้ด ีณ.เวลา t                        

      SETt       =  ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย ์ณ.เวลา t  

       INFt       =  อตัราเงนิเฟ้อ โดยวดัจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคา  

             ผูบ้รโิภค ณ.เวลา t  

       INTt       =  อตัราดอกเบีย้เงนิฝากเฉลีย่ประจ า 1 ปี ณ.เวลา t  

UNEMPLOYt  =  อตัราการว่างงาน ณ.เวลา t   

PIIt     =  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ณ.เวลา t  
PCIt    =  ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน ณ.เวลา t  
CCIt    =  ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค ณ.เวลา t  

 𝜀t          =  ค่าความคลาดเคลื่อน ณ.เวลา t 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะหใ์นงานวจิยัชิน้นี้เป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จาก
แหล่งขอ้มลูต่างๆ สามารสรุปขอ้มลูและแหล่งทีม่าไดด้งัตารางที ่3.1 

     ตารางที ่5 สรปุแหล่งทีม่าของขอ้มลู     
ขอ้มลู แหล่งทีม่าของขอ้มลู เวบ็ไซต ์

1. มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
(NAV). ราคาปิด (Closing 
Price) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

www.setsmart.com 

2. ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง 
(Construction Materials 
Price Index) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

3. อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR 
(เฉลีย่จาก 3 ธนาคารพาณชิย ์
ไดแ้ก่ ธนาคารกรงุเทพ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์และ
ธนาคารกสกิรไทย) 
(Minimum Loan Rate) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

www.bot.or.th 

4. ดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

www.setsmart.com 

5. อตัราเงนิเฟ้อ (ดชันีราคา
ผูบ้รโิภค) (Inflation Rate) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

6. อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ประจ า 1 ปี (เฉลีย่จาก 3 
ธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารไทย
พาณชิย ์และธนาคารกสกิร
ไทย )   
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
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ตารางที ่5 สรปุแหล่งทีม่าของขอ้มลู (ต่อ)  
ขอ้มลู แหล่งทีม่าของขอ้มลู เวบ็ไซต ์

Rate for 1 year)   

7. อตัราการว่างงาน 
(Unemployment Rate) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

8. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
(Private Investment Index) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

9. ดชันีการอุปโภคบรโิภค
ภาคเอกชน (Private 
Consumption Index) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

10. ดชันีความเชื่อมัน่
ผูบ้รโิภค (Consumer 
Confidence Index) 

ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ www.price.moc.go.th 

การวิเคราะหข้์อมลู 

        การศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิอนุกรมเวลา (Time Series Data) และท าการ
ทดสอบความสมัพนัธข์องปัจจยัทางเศรษฐกจิต่างๆ ทีเ่ลอืกมาศกึษาทัง้หมด 9 ตวั ไดแ้ก่ 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ข ัน้ต ่ าลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงนิเฟ้อโดยวดัจากการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผู้บรโิภค 
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี อตัราการว่างงาน ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีการอุปโภค
บรโิภคภาคเอกชน และดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค ทีม่อีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1)  โดยงานวิจยันี้จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน
ยอ้นหลงั 5 ปี โดยช่วงระยะเวลาทีท่ าการศกึษาจะเริม่ตัง้แต่ มกราคม 2552 ถงึ ธนัวาคม 2556  
รวมระยะเวลาทัง้สิ้น 60 เดอืน เพื่อศึกษาความแตกต่างของตวัแปรทางเศรษฐกจิแต่ละตวัที่มี
ผลกระทบต่อแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) ไปลงทุน 
และ ประเมนิขนาดน ้าหนักและทศิทางความสมัพนัธข์องปัจจยัทางเศรษฐกจิแต่ละตวัทีม่อีทิธพิล
ต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) พร้อมทัง้เปรยีบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์กับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อื่น  และท าการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ 

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
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(Quantitative Method) ดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติโิดยการสรา้งสมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple 
Linear Regression) และใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห์ ดว้ยใชว้ธิกี าลงัสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS)  ที่ระดบันัยส าคญั 0.05  โดยมขีัน้ตอนการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 

ขัน้ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลของมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ (NAV) และ ราคาปิด (Closing 
Price)  ของทั ้งหมด 13 กองทุน โดยใช้ข้อมูลรายเดือนย้อนหลัง 5 ปี   ในช่วงเวลาที่
ท าการศึกษาตัง้แต่ มกราคม 2552 ถึง ธนัวาคม 2556  รวมระยะเวลาทัง้หมด 60 เดือน มา
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของแต่ละกองทุน (Rt) ณ.ช่วงเวลา t    

 
 

   Rt =  ( (Pt− Pt−1)

Pt−1
) } x 100 

 
        โดย 
                Pt     =  ราคาปิด (Closing Price) ของกองทุน ณ.เวลา t 
                Pt-1   =  ราคาปิด (Closing Price) ของกองทุน ณ.เวลา t-1  
 

ขัน้ที ่2 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนไปลงทุน จะ
ได้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของทัง้หมด 5 ประเภทธุรกิจ  คือ ที่พักอาศัย (Residential), 
ศูนย์การค้า (Plaza), อาคารส านักงาน (Office Building), สนามบิน (Airport) และโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) ตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

 
 

  R average  = 
R1NAV1 + R2NAV2+ R3NAV3 +..+ RnNAVn

∑ U𝑛
𝑖=1    

 
 

           โดย 
  R average =  อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
  R i,…,n     =  อตัราผลตอบแทนของกองทุนแรกถงึกองทุนที ่n 
  NAV i,…,n    = มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) ของโครงการของกองทุน
     แรกถงึกองทุนที ่n  
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ขัน้ที ่3 สรา้งกราฟแสดงความสมัพนัธ ์(Scatter Plot) โดยก าหนดใหแ้กนนอน (แกน X) 

แทนตวัแปรตน้ (เหตุ)  ซึง่กค็อืตวัแปรเศรษฐกจิแต่ละตวั และแกนตัง้ (แกน Y) แทนตวัแปรตาม 
(ผล) ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์แต่ละประเภทที่กองทุน
อสงัหารมิทรพัย์ไปลงทุน ท าไปทลีะคู่จนครบตวัแปรเศรษฐกิจที่เราเลอืกศึกษาทัง้หมด 9 ตวั 
ส าหรบั 1 ประเภทธุรกิจที่กองทุนอสงัหารมิทรพัยไ์ปลงทุน ท าจนครบ 5 ประเภทธุรกิจ จะได้
กราฟ Scatter Plot ทัง้หมด 45 อัน  รวมทัง้พิจารณาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean), 
ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าต ่าสุด (Minimum), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation), ค่าความเบ้ (Skewness), ค่าความโด่ง (Kurtosis), สมัประสทิธิข์องการ
แปรผนั (Coefficient of Variation) และวดัการกระจายตวัแบบปกต ิ(Normal Distribution) โดย
ใช ้Jarque-Bera Test 

 
ขัน้ที ่4 การแปลงขอ้มลู (Transformation)  ก่อนการวเิคราะหก์ารถดถอย จากขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ของการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัแปรตาม Y ทีก่ าหนดว่าตวัแปรตาม Y มกีารแจก
แจงแบบปกตสิ าหรบัทุกจดุของตวัแปรอสิระ Xi ทุกตวั  แต่ถา้หลงัจากตรวจสอบการแจกแจง
ของตวัแปรตาม Y  แลว้พบว่าตวัแปรตาม Y ทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ทีก่ าหนดไว ้สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการแปลงขอ้มลูของตวัแปรตาม Y เช่น 

 
4.1 ถา้การแจกแจงของตวัแปรตาม Y เป็นแบบเบข้วา สามารถแกไ้ขโดยเปลีย่นรปูแบบ

ของตวัแปรตาม Y เพื่อยงัคงท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ Xi และ Y อยูใ่นรปูเชงิเสน้
ซึง่ท าไดด้งันี้คอื  

Y’ = log(Y)   เมือ่ Y > 0 
     ก าหนดให ้Y’ เป็น ตวัแปร Y ทีเ่ปลีย่นรปูแบบแลว้ 
 
4.2 ถ้าการแจกแจงของตวัแปรตาม Y เป็นแบบเบ้ซา้ย จงึแก้ไขโดยเปลีย่นรปูแบบของ

ตวัแปรตาม Y เพื่อยงัคงท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ Xi และ Y อยู่ในรปูเชงิเส้นท า
ไดด้งันี้คอื  

 Y’ = Y2 
 

อย่างไรก็ตาม การแปลงข้อมูลของตวัแปรตาม Y อาจพิจารณาได้จากแผนภาพการ
กระจายของข้อมูลระหว่างตัวแปรตาม Y บนแกน Y และตัวแปรอิสระ X บนแกน X ถ้า
ความสมัพนัธไ์ม่เป็นรปูเชงิเส้นตรง กอ็าจเปลีย่นรปูแบบของตวัแปรตาม Y หรอืตวัแปรอสิระ X 
หรอือาจเปลี่ยนทัง้ตัวแปรตาม Y และตวัแปรอิสระ X พร้อมกันก็ได้ เพื่อท าให้ความสมัพนัธ์



118 

ระหว่างตวัแปรอิสระ X และตวัแปรตาม Y อยู่ในรปูเชงิเส้นตรง นอกจากนี้การเปลี่ยนรูปแบบ
ของตวัแปรตาม Y ยงัสามารถพจิารณาจากค่าของความคลาดเคลื่อนและความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนไดอ้กีดว้ย 

 
ขัน้ที่  5 ก าหนดรูปแบบของสมการถดถอยเชิงเส้น  โดยการสร้างสมการแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามดงัสมการ 
 Y = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3x3 +…..+ 𝛽nXn + 𝜀t 
 

ขัน้ที ่6 ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity 
 ปัญหา Multicollinearity เกดิจากตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธก์นัเอง สามารถตรวจสอบ
ด้วยตาราง Correlation Matrix โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of 
Correlation) จะต้องไม่มากกว่า 0.8  วธิกีารแก้ปัญหา  Multicollinearity สามารถท าไดห้ลายวธิ ี
เช่น ท าการเพิม่ขนาดของจ านวนตวัอย่างหรอืชุดขอ้มูลให้มากขีน้อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ , 
ตดัตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งทิง้โดยเลอืกตดัตวัแปรอสิระทีม่คีวามส าคญัน้อยหรอือาจแก้ไขดว้ยการ
สรา้งตวัแปรใหมข่ึน้มาแทนตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธก์นัสงูหรอืรวมตวัแปร เป็นตน้  

 

ขัน้ที่  7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรต้น (X1, X2, 
X3,…Xn) โดยการตรวจสอบค่า Significance Level เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 
ดงันี้   

 
สมมตฐิานในการทดลอง 
HO :  β1 = β2 = … = βn = 0  

 (ไมม่ตีวัแปรตน้ตวัใดมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้กบัตวัแปรตาม)  
H1 :  ม ีβi อยา่งน้อย 1 ค่าทีไ่มเ่ท่ากบั 0  เมือ่ i = 1, 2, … , n 
       (มตีวัแปรตน้อยา่งน้อย 1 ตวั ทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้กบัตวัแปรตาม) 
 
ขัน้ที ่8 ท าการประเมนิระดบัความส าคญัของตวัแปรต้นแต่ละตวัในการพยากรณ์ตวัแปร

ตาม  โดยการตรวจสอบค่า Significance Level เพื่อทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั ดงันี้   
 
สมมตฐิานในการทดลอง 
HO : ตวัแปรตน้ทีพ่จิารณาไมม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้กบัตวัแปรตาม ( 𝛽 i = 0 )  
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H1 : ตวัแปรตน้ทีพ่จิารณามคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้กบัตวัแปรตาม (  𝛽 i ≠ 0 ) 
 
ขัน้ที่ 9 ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกบัความคลาดเคลื่อนโดยการวเิคราะห์เศษ

ตกคา้ง (Residual Analysis) ดงันี้ 
 
   9.1 การตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของความคลาดเคลื่อน (ตรวจสอบปัญหา 

Autocorrelation) สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื 
 

1.) วิธีการทดสอบทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเป็นอิสระกันของความ
คลาดเคลื่อนคอื ค่าสถติ ิDurbin-Watson Statistic (D.W.) 

 
        สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
        HO : 𝜌 =  0   (Non-Autocorrelation)   
        H1 : 𝜌 ≠ 0   (Autocorrelation) 
 
ค่ า  D.W. (Durbin Watsan Statistic) จะมีค่ าระห ว่ าง  0-4 (0 เป็ น ก รณี  Positive 

Autocorrelation และ 4 เป็นกรณ ีNegative Autocorrelation) โดยที ่
ถา้หากค่า 𝜌 = -1 ค่า D.W. = 4 แสดงว่ามปัีญหา Perfect Negative Autocorrelation 
ถา้หากค่า 𝜌 =  0 ค่า D.W. = 2 แสดงว่าไมม่ปัีญหา Autocorrelation 
ถา้หากค่า 𝜌 =  1 ค่า D.W. = 0 แสดงว่ามปัีญหา Perfect Positive Autocorrelation 

โดยทัว่ไป ถ้าค่า D.W. มีค่าใกล้เคียง 2 แสดงว่าสมการถดถอยที่พิจารณาอยู่ ไม่มี
ปัญหา Autocorrelation 

 
      2.) วธิกีารพลอ็ตกราฟของความคลาดเคลื่อนกบัเวลา  โดยก าหนดให้แกน X คอื

เวลา และแกน Y คอืความคลาดเคลื่อน (𝜀i)  ถ้าพบว่าไม่มรีูปแบบที่แน่นอน คอื การกระจาย
ของจุดไม่เป็นระบบ แสดงว่าไม่มปัีญหาที่เรยีกว่า Autocorrelation หรอื Serial correlation แต่
ถ้าพบว่าการกระจายของจุดมรีูปแบบก็แสดงว่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตวัมคีวามสมัพนัธ์กนั 
แสดงว่าเกดิปัญหา Autocorrelation 

วิธีการแก้ปัญหา  Autocorrelation สามารถท าได้โดยวิธี Cochrane-Orcutt Iterative 
Method 

 
9.2 การตรวจสอบเกีย่วกบัความแปรปรวน (ตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity) 
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สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื 
      1.) วิธีการทดสอบทางสถิติ สามารถตรวจสอบด้วยวิธีการ White’s test for 

Heteroskedasticity โดยดทูีต่่า Probability 
        
 สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
        HO : Homoscedasticity   (ไมเ่กดิปัญหา Heteroscedasticity)   
        H1 : Heteroskedasticity   (เกดิปัญหา Heteroscedasticity) 
 
      2.) วธิกีารพลอ็ตกราฟของความคลาดเคลื่อนกบัเวลา  โดยก าหนดให้แกน X คอื

ค่าท านายของตวัแปรตาม (ŷi)  และแกน Y คอืความคลาดเคลื่อน (𝜀i)  ถา้พบว่าค่า 𝜀i กระจาย
อยู่รอบ ๆ ค่า 0 ไม่ว่าค่า ŷi จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แสดงว่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนคงที่ (ไม่เกดิปัญหา Heteroscedasticity)  แต่ถ้าพบว่าค่า 𝜀i มกีารกระจายอย่างมี
รูปแบบ แสดงว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ในทุกค่าของ ŷi นัน่คือเกิด
ปัญหา Heteroscedasticity 

วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า   Heteroscedasticity ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ โ ด ย วิ ธี ก า ร  White 
Heteroskedasticity consistent covariance แ ล ะ  the Newey-West HAC consistent 
covariance, การ Weighted ด้วยตวัแปรต่างๆ หรอือาจใช้วธิวีธิกีารแปลงข้อมูล เช่น แปลงค่า
ของขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูของ log เป็นตน้ 

 
ขัน้ที่ 10 ประเมนิความถูกต้องของสมการถดถอยด้วยค่าสมัประสทิธิข์องการตดัสนิใจ 

(Coefficient of Determination : R2) 
 

ถา้ค่า R2 มคี่าเขา้ใกล ้1 หมายถงึตวัแปรอสิระชุดนัน้สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวั 
   แปรตามไดม้าก (มคีวามสมัพนัธก์นัมาก)                              
ถา้ค่า R2 มคี่าเขา้ใกล ้0 หมายถงึตวัแปรอสิระชุดนัน้สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวั 
   แปรตามไดน้้อย (มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย หรอื ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
   เลย)                

 
ขัน้ที่ 11 หลงัจากตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหาใดๆ ให้น าผลที่ได้ไปเขยีนสมการและ

รายงานผล 
 

 

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

        การประเมนิน ้าหนักความสมัพนัธข์องปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมิน
น ้าหนักความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกจิแต่ละตวัที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) รวมทัง้ศกึษาถงึความสามารถในการพยากรณ์อตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) และศกึษาความแตกต่าง
ของตัวแปรทางเศรษฐกิจแต่ละตัวที่มีผลกระทบต่อแต่ละประเภทธุรกิจที่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ไปลงทุน 

        งานวจิยัชิน้นี้ได้แบ่งผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้คอื ส่วนแรกเป็นการวเิคราะหเ์ชงิ
พ รรณ า (Descriptive Method) โดยท าก ารวิเค ราะห์ ข้อมู ล เบื้ อ งต้ นของกองทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) พร้อมทัง้เปรยีบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) กับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรพัย์อื่นๆ 
รวมถงึการเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท และส่วน
ทีส่อง จะเป็นการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ (Quantitative Method) โดยใช้วธิกีารทางเศรษฐมติดิว้ย
วธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS) เพื่อวเิคราะห์สมการผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1)  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

        ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Method) ออกเป็น 3 
ส่วน ดงันี้คอื 
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1.1 การวิเคราะหข้์อมลูเบือ้งต้นของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) 

        การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้นจากการวเิคราะห์ค่าสถติเิบือ้งต้น เพื่อดูค่าเฉลีย่ (Mean), ค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ความเบ ้(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) 
ของกลุ่มตวัอย่างกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) 13 กองทุนทีเ่ป็นตวัแทน
ของแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนเลอืกไปลงทุน ไดด้งันี้ 
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ตารางที ่6 วเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

Fund 

 

Representative 

Monthly Statistical Estimates 

Mean 
Standard 
Deviation Skewness Kurtosis 

SET Market 1.843417 5.510747 -0.626656 3.559071 

MNIT 

Residential 

 

-0.976749 

 

3.455693 

 

-2.371108 

 

9.994970 TU-PF 

GOLDPF 

CPNRF  

Plaza 

 

1.085228 

 

3.071151 

 

-1.226433 

 

5.223020 FUTUREPF 

MJLF 

BKKCP  

Office Building 

 

0.723666 

 

3.292677 

 

0.225030 

 

2.363851 SSPF 

QHPF 

TFUND 
Industrial 

Warehouse 

 

0.149575 

 

3.848629 

 

-1.694504 

 

9.119331 TIF1 

MONTRI 

SPF Airport 2.087974 4.820486 0.742497 6.004799 

ทีม่า : จากโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
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        จากตารางที่ 6 สามารถแสดงผลการศึกษาแบ่งตามแต่ละประเภทธุรกิจที่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) เลอืกไปลงทุน ไดด้งันี้ 

1. กองทุนทีล่งทุนในธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential) 

        จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กองทุนที่เป็นตวัแทนของธุรกจิที่พกัอาศยั (Residential) ซึ่ง
ได้แก่ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อ็มเอฟซี-นิชดาธานี (MNIT), กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี
ยโูดม เรซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ์ (TU-PF) และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยโ์กลด์ (GOLDPF) 
มคี่าเฉลีย่ (Mean) โดยเฉลีย่ตดิลบเท่ากบั -0.976749 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนที่
ลงทุนในธุรกิจที่พักอาศัย (Residential) จะมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยติดลบ และต ่ ากว่า
ผลตอบแทนของตลาด (SET) เท่ากบั 1.843417 

        เมื่อพจิารณาที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในธุรกิจที่พักอาศยั (Residential) จะมคี่าความเสี่ยงโดย
เฉลีย่เท่ากบั 3.455693 ซึง่ต ่ากว่าความเสีย่งของตลาด (SET) เท่ากบั 5.510747 

        เมื่ อพิ จารณ าถึ งค่ าความ เบ้  (Skewness) จะพบว่ าโดย เฉลี่ย แล้วกองทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นตวัแทนของธุรกจิที่พกัอาศยั (Residential) จะมคี่าความเบ้ (Skewness) 
โดยเฉลีย่เท่ากบั -2.371108 แสดงว่าการแจกแจงความถีโ่ดยเฉลีย่เป็นแบบเบซ้า้ย เนื่องจากค่า
สมัประสทิธิค์วามเบ้เป็นค่าลบ และมคีวามเสี่ยงโดยเฉลี่ยสูงกว่าตลาด (SET) ซึ่งมคี่าความเบ ้
(Skewness) เท่ากบั -0.626656 

        เมือ่พจิารณาทีค่่าความโด่ง (Kurtosis) จะพบว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ที่ลงทุนในธุรกิจที่พกัอาศยั (Residential) จะมคี่าความโด่งโดยเฉลี่ยเท่ากบั 9.994970 ซึ่งมคี่า
มากกว่า 3 แสดงว่ากองทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่พกัอาศยั (Residential) โดยเฉลี่ยมคีวามโด่งสูง
กว่าปกติ มกีารกระจายของขอ้มูลน้อย และมคีวามเสี่ยงสูงกว่าตลาด (SET) ซึ่งมคี่าความโด่ง
เท่ากบั 3.559071 
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Series: RSET

Sample 2009M01 2013M12

Observations 59

Mean       1.843417

Median   2.615951

Maximum  13.08202

Minimum -15.52151

Std. Dev.   5.510747

Skewness  -0.626656

Kurtosis   3.559071

Jarque-Bera  4.629910

Probability  0.098771

 

แผนภมูทิี ่1 : กราฟแจกแจงความถี ่(Histogram) ของตลาด (SET) 
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Series: RETURN_RESIDENTIAL

Sample 2009M01 2013M12

Observations 60

Mean      -0.976749

Median  -0.127856

Maximum  4.059469

Minimum -15.72236

Std. Dev.   3.455693

Skewness  -2.371108

Kurtosis   9.994970

Jarque-Bera  178.5455

Probability  0.000000

 

แผนภูมทิี่ 2 : กราฟแจกแจงความถี่ (Histogram) ของกองทุนอสงัหาฯ ที่ลงทุนในธุรกิจที่พกั
อาศยั (Residential) 

 

2. กองทุนทีล่งทุนในธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) 

        จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กองทุนที่เป็นตวัแทนของธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) ซึ่งไดแ้ก่ 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทลโกรท (CPNRF), กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์
พารค์ (FUTUREPF) และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) มี
ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยเฉลีย่เป็นบวกเท่ากบั 1.085228 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนที่
ลงทุนในธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) จะมผีลตอบแทนโดยเฉลีย่เป็นบวก และต ่ากว่าผลตอบแทน
ของตลาด (SET) เท่ากบั 1.843417 
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        เมื่อพจิารณาที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้า (Plaza) จะมคี่าความเสี่ยงโดยเฉลี่ย
เท่ากบั 3.071151 ซึง่ต ่ากว่าความเสีย่งของตลาด (SET) เท่ากบั 5.510747 

        เมื่ อพิ จารณ าถึ งค่ าความ เบ้  (Skewness) จะพบว่ าโดย เฉลี่ยแล้วกองทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นตวัแทนของธุรกจิศูนยก์ารค้า (Plaza) จะมคี่าความเบ้ (Skewness) โดย
เฉลี่ยเท่ากบั -1.226433 แสดงว่าการแจกแจงความถี่โดยเฉลี่ยเป็นแบบเบ้ซ้าย เนื่องจากค่า
สมัประสทิธิค์วามเบ้เป็นค่าลบ และมคีวามเสี่ยงโดยเฉลี่ยสูงกว่าตลาด (SET) ซึ่งมคี่าความเบ ้
(Skewness) เท่ากบั -0.626656 

        เมือ่พจิารณาทีค่่าความโด่ง (Kurtosis) จะพบว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้า (Plaza) จะมีค่าความโด่งโดยเฉลี่ยเท่ากับ  5.223020 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 3 แสดงว่ากองทุนที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้า (Plaza) โดยเฉลี่ยมคีวามโด่งสูงกว่า
ปกต ิมกีารกระจายของขอ้มลูน้อย และมคีวามเสีย่งสงูกว่าตลาด (SET) ซึง่มคี่าความโด่งเท่ากบั 
3.559071 
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Series: RETURN_PLAZA

Sample 2009M01 2013M12

Observations 60

Mean       1.085228

Median   1.567674

Maximum  6.478246

Minimum -8.753339

Std. Dev.   3.071151

Skewness  -1.226433

Kurtosis   5.223020

Jarque-Bera  27.39592

Probability  0.000001

 

แผนภูมิที่ 3 : กราฟแจกแจงความถี่  (Histogram) ของกองทุนอสังหาฯ ที่ลงทุนในธุรกิจ
ศูนยก์ารคา้ (Plaza) 
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3. กองทุนทีล่งทุนในธุรกจิอาคารส านกังาน (Office Building) 

        จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กองทุนที่เป็นตัวแทนของธุรกิจอาคารส านักงาน (Office 
Building) ซึ่ ง ได้ แ ก่  ก อ งทุ น รวมอสังห าริมท รัพ ย์ บ างก อก  (BKKCP), กอ งทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัยค์วอลติี้ เฮาส ์(QHPF) และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร (SSPF) 
มคี่าเฉลีย่ (Mean) โดยเฉลีย่เป็นบวกเท่ากบั 0.723666 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุน
ทีล่งทุนในธุรกจิอาคารส านักงาน (Office Building) จะมผีลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นบวก และต ่า
กว่าผลตอบแทนของตลาด (SET) เท่ากบั 1.843417 

        เมื่อพจิารณาที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในธุรกิจอาคารส านักงาน (Office Building) จะมคี่าความ
เสีย่งโดยเฉลีย่เท่ากบั 3.292677 ซึง่ต ่ากว่าความเสีย่งของตลาด (SET) เท่ากบั 5.510747 

        เมื่ อพิ จารณ าถึ งค่ าความ เบ้  (Skewness) จะพบว่ าโดย เฉลี่ยแล้วกองทุ น รวม
อสังหารมิทรพัย์ที่เป็นตัวแทนของธุรกิจอาคารส านักงาน (Office Building) จะมีค่าความเบ ้
(Skewness) โดยเฉลีย่เท่ากบั 0.225030 แสดงว่าการแจกแจงความถี่โดยเฉลีย่เป็นแบบเบ้ขวา 
เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิค์วามเบเ้ป็นค่าบวก และมคีวามเสีย่งโดยเฉลีย่ต ่ากว่าตลาด (SET) ซึง่มี
ค่าความเบ ้(Skewness) เท่ากบั -0.626656 

        เมือ่พจิารณาทีค่่าความโด่ง (Kurtosis) จะพบว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทีล่งทุนในธุรกจิอาคารส านักงาน (Office Building) จะมคี่าความโด่งโดยเฉลีย่เท่ากบั 2.363851 
ซึง่มคี่าต ่ากว่า 3 แสดงว่ากองทุนทีล่งทุนในธุรกจิอาคารส านักงาน (Office Building) โดยเฉลีย่มี
ความโด่งแบนกว่าโค้งปกต ิมกีารกระจายของขอ้มูลมาก และมคีวามเสีย่งต ่ากว่าตลาด (SET) 
ซึง่มคี่าความโด่งเท่ากบั 3.559071 
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Series: RETURN_OFFICE_BUILDING

Sample 2009M01 2013M12

Observations 60

Mean       0.723666

Median   0.533628

Maximum  7.701894

Minimum -5.222866

Std. Dev.   3.292677

Skewness   0.225030

Kurtosis   2.363851

Jarque-Bera  1.518097

Probability  0.468112

 

แผนภูมทิี่ 4 : กราฟแจกแจงความถี่ (Histogram) ของกองทุนอสงัหาฯ ที่ลงทุนในธุรกจิอาคาร
ส านกังาน (Office Building) 

 

4. กองทุนทีล่งทุนในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) 

        จะพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 กองทุนทีเ่ป็นตวัแทนของธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงั
เก็บสินค้า (Industrial Warehouse) ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน (TICON), 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์บบมกีรรรมสทิธิ ์101 มนตร ีสโตรเ์รจ (MONTRI) และกองทุนรวม
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทอินดสั เตรยีล1 (TIF1) มคี่าเฉลี่ย (Mean) โดยเฉลี่ยเป็นบวก
เท่ากบั 0.149575 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนที่ลงทุนในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรม
หรอืโกดงัเก็บสนิค้า (Industrial Warehouse) จะมผีลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นบวก และต ่ากว่า
ผลตอบแทนของตลาด (SET) เท่ากบั 1.843417 

        เมื่อพจิารณาที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial 
Warehouse) จะมีค่าความเสี่ยงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.848629 ซึ่งต ่ ากว่าความเสี่ยงของตลาด 
(SET) เท่ากบั 5.510747 

        เมื่ อพิ จารณ าถึ งค่ าความ เบ้  (Skewness) จะพบว่ าโดย เฉลี่ยแล้วกองทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นตัวแทนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสินค้า (Industrial 
Warehouse) จะมคี่าความเบ้ (Skewness) โดยเฉลี่ยเท่ากับ -1.694504 แสดงว่าการแจกแจง
ความถี่โดยเฉลี่ยเป็นแบบเบ้ซ้าย เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิค์วามเบ้เป็นค่าลบ และมคีวามเสี่ยง
โดยเฉลีย่สงูกว่าตลาด (SET) ซึง่มคี่าความเบ ้(Skewness) เท่ากบั -0.626656 



129 
 

        เมือ่พจิารณาทีค่่าความโด่ง (Kurtosis) จะพบว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทีล่งทุนในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) จะมคี่าความ
โด่งโดยเฉลี่ยเท่ากับ 9.119331 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3 แสดงว่ากองทุนที่ลงทุนในธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้า (Industrial Warehouse) โดยเฉลี่ยมคีวามโด่งสูงกว่าปกต ิมี
การกระจายของข้อมูลน้อย และมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด (SET) ซึ่งมีค่าความโด่งเท่ากับ 
3.559071 
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Series: RETUEN_INDUSTRIAL_WAREHO

Sample 2009M01 2013M12

Observations 60

Mean       0.149575

Median   0.190536

Maximum  8.592167

Minimum -16.44687

Std. Dev.   3.848629

Skewness  -1.694504

Kurtosis   9.119331

Jarque-Bera  122.3290

Probability  0.000000

 

แผนภูมทิี ่5 : กราฟแจกแจงความถี่ (Histogram) ของกองทุนอสงัหาฯ ทีล่งทุนในธุรกจิโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) 

 

5. กองทุนทีล่งทุนในธุรกจิสนามบนิ (Airport) 

        จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนของธุรกิจสนามบนิ (Airport) ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์สนามบนิสมุย (SPF)  มคี่าเฉลี่ย (Mean) เป็นบวกเท่ากบั 2.087974 ซึ่งแสดง
ให้เหน็ว่าโดยเฉลี่ยแล้วกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสนามบนิ (Airport) จะมผีลตอบแทนโดยเฉลี่ย
เป็นบวก และสงูกว่าผลตอบแทนของตลาด (SET) เท่ากบั 1.843417 

        เมื่อพจิารณาที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในธุรกิจสนามบิน (Airport) จะมคี่าความเสี่ยงโดยเฉลี่ย
เท่ากบั 4.820486 ซึง่สงูกว่าความเสีย่งของตลาด (SET) เท่ากบั 5.510747 

        เมื่ อพิ จารณ าถึ งค่ าความ เบ้  (Skewness) จะพบว่ าโดย เฉลี่ยแล้วกองทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นตวัแทนของธุรกิจสนามบนิ (Airport) จะมคี่าความเบ้ (Skewness) โดย
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เฉลี่ยเท่ากับ 0.742497 แสดงว่าการแจกแจงความถี่โดยเฉลี่ยเป็นแบบเบ้ขวา เนื่องจากค่า
สมัประสทิธิค์วามเบ้เป็นค่าบวก และมคีวามเสีย่งโดยเฉลีย่สูงกว่าตลาด (SET) ซึง่มคี่าความเบ ้
(Skewness) เท่ากบั -0.626656 

        เมือ่พจิารณาทีค่่าความโด่ง (Kurtosis) จะพบว่าโดยเฉลีย่แลว้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทีล่งทุนในธุรกจิสนามบนิ (Airport) จะมคี่าความโด่งโดยเฉลีย่เท่ากบั 6.004799 ซึง่มคี่ามากกว่า 
3 แสดงว่ากองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสนามบนิ (Airport) โดยเฉลี่ยมคีวามโด่งสูงกว่าปกติ มกีาร
กระจายของขอ้มลูน้อย และมคีวามเสีย่งสงูกว่าตลาด (SET) ซึง่มคี่าความโด่งเท่ากบั 3.559071 
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Series: RETURN_AIRPORT

Sample 2009M01 2013M12

Observations 60

Mean       2.087974

Median   1.360947

Maximum  19.43320

Minimum -11.79775

Std. Dev.   4.820486

Skewness   0.742497

Kurtosis   6.004799

Jarque-Bera  28.08506

Probability  0.000001

 

แผนภูมทิี ่6 : กราฟแจกแจงความถี ่(Histogram) ของกองทุนอสงัหาฯ ทีล่งทุนในธุรกจิ
สนามบนิ (Airport) 
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1.2 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยก์บัหลกัทรพัยอ่ื์นๆ 

        ผูว้จิยัไดท้ ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลตอบแทนรำยเดอืนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทัง้จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรพำณิชย ์มูลนิธปิระเมนิค่ำทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย 
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมำคมทองค ำแห่งประเทศไทยเพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำ
วเิครำะหห์ำค่ำเฉลีย่รำยปี และค ำนวณหำผลตอบแทนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ทองค ำยอ้นหลงัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยใชส้ตูรทำงกำรเงนิ ดงันี้ 

 

FV = PV (1+i)t 

 

        โดย       FV (Future Value)     = มลูค่ำในอนำคตของหลกัทรพัย ์

                    PV (Present Value)   = มลูค่ำปัจจบุนัของสนิทรพัย ์

   I (Interest Rate)       = อตัรำดอกเบีย้ทบตน้ 

    t (Time)                 = จ ำนวนงวด  

 

 

 



ตารางที ่7 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) เทยีบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นๆ 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) เทยีบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นๆ (ต่อ) 
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ทองค า 

 

โกดงั / 

โรงงาน 

 

ศูนยก์าร 

คา้ 

 

อาคาร 

ส านกังาน 

ทีพ่กัอาศยั  

สนามบนิ 

(SPF) 

เซอรว์สิ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

โรงแรม 

2553 

 

7-10% 

ปรมิณฑล 

 

8-12% 

กทม. 

ปรมิณฑล 

กทม.CBD 

7-8% / 

กทม.นอก 

CBD 

5-7% 

กทม.
เกรด A 

6-8% / 

กทม. 

เกรด B 

6-8% 

 

กทม. 

6-8% 

 

กทม. 

7-8% 

 

 

6.26% 

 

 

3.60% 

 

 

0.78% 

 

 

0.50% 

 

 

3.34% 

 

 

1.81% 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) เทยีบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นๆ (ต่อ) 

 

 

ปี 

พ.ศ. 

    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์  

พนัธบตัร 

รฐับาล 

อาย ุ10 

ปี 

 

เงนิฝาก 

ประจ า 

1 ปี 

 

เงนิฝาก 

ออม
ทรพัย ์

 

 

 

ตลาด 

หลกัทรพัย ์

 

 

 

ทองค า 

 

โกดงั / 

โรงงาน 

 

ศูนยก์าร 

คา้ 

 

อาคาร 

ส านกังาน 

ทีพ่กัอาศยั  

สนามบนิ 

(SPF) 

เซอรว์สิ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

โรงแรม 

2554 

 

6-8% 

ปรมิณฑล 

 

8-12% 

กทม. 

ปรมิณฑล 

กทม.CBD 

7-8% / 

กทม.นอก 

CBD 

6-7% 

กทม.
เกรด A 

6-8% / 

กทม. 

เกรด B 

5-7% 

 

กทม. 

5-7% 

 

กทม. 

7-9% 

 

 

9.74% 

 

 

3.69% 

 

 

1.73% 

 

 

0.78% 

 

 

0.51% 

 

 

1.62% 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) เทยีบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นๆ (ต่อ) 

 

 

ปี 

พ.ศ. 

    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์  

พนัธบตัร 

รฐับาล 

อาย ุ10 

ปี 

 

เงนิฝาก 

ประจ า 

1 ปี 

 

เงนิฝาก 

ออม
ทรพัย ์

 

 

 

ตลาด 

หลกัทรพัย ์

 

 

 

ทองค า 

 

โกดงั / 

โรงงาน 

 

ศูนยก์าร 

คา้ 

 

อาคาร 

ส านกังาน 

ทีพ่กัอาศยั  

สนามบนิ 

(SPF) 

เซอรว์สิ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

โรงแรม 

2555 

 

9-12% 

เขต
ปรมิณฑล 

(พืน้ทีน่ ้า 

ไมท่่วม) 

กทม.CBD 

12-15% / 

กทม.นอก 

CBD  

10-12% 

กทม.CBD 

7-8% / 

กทม.นอก 

CBD 

6-7% 

กทม.
เกรด A 

7-8% / 

กทม. 

เกรด B 

6-7% 

 

 

กทม. 

6-7% 

กทม.
เกรด 4-
5 ดาว 

10-12%/ 

เกรด 3 

ดาว 

8-10% 

 

 

 

6.70% 

 

 

 

3.53% 

 

 

 

2.63% 

 

 

 

0.77% 

 

 

 

2.11% 

 

 

 

0.17% 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) เทยีบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นๆ (ต่อ) 

 

 

ปี 

พ.ศ. 

    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์  

พนัธบตัร 

รฐับาล 

อาย ุ10 

ปี 

 

เงนิฝาก 

ประจ า 

1 ปี 

 

เงนิฝาก 

ออม
ทรพัย ์

 

 

 

ตลาด 

หลกัทรพัย ์

 

 

 

ทองค า 

 

โกดงั / 

โรงงาน 

 

ศูนยก์าร 

คา้ 

 

อาคาร 

ส านกังาน 

ทีพ่กัอาศยั  

สนามบนิ 

(SPF) 

เซอรว์สิ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

อะพารต์ 

เมนต์ 

โรงแรม 

2556 

 

 

8-10% 

ปรมิณฑล 

 

กทม.CBD 

10-12% / 

กทม.นอก 

CBD  

8-10% 

กทม.CBD 

6-8% / 

กทม.นอก 

CBD 

5-7% 

กทม.
เกรด A 

6-8% / 

กทม. 

เกรด B 

5-7% 

 

 

กทม. 

5-7% 

กทม.
เกรด 4-
5 ดาว 

8-10% / 

เกรด 3 

ดาว 

7-8% 

 

 

 

7.53% 

 

 

 

3.80% 

 

 

 

2.29% 

 

 

 

0.74% 

 

 

 

(1.05%) 

 

 

 

(2.57%) 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณชิย,์ มลูนิธปิระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย, ตลาดหลกัทรพัย ์และสมาคมทองค าแห่งประเทศไทย 
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หมายเหตุ :  

1. CBD (Central Business District) หมายถงึย่านทีม่ธีุรกจิ / การคา้ หรอืบรเิวณศูนยก์ลางเขตธุรกจิกรงุเทพมหานคร โดยทัว่ไปมกั หมายถงึ ย่าน
สลีม, สาธร, สุขมุวทิช่วงตน้, เพลนิจติ, ชดิลม เป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุนในเงนิฝากประจ า 1 ปี, เงนิฝากออมทรพัย ์เป็นการค านวณจากค่าเฉลี่ยของอตัราดอกเบี้ยยอ้นหลงัของ 3 ธนาคาร
ใหญ่ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์
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1.3 ข้อดีและข้อเสียจากลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท 

        นอกเหนือจากผลตอบแทนที่ได้รบัแลว้ยงัมปัีจจยัอื่นๆ ที่ควรน ามาพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ ด้วย 
ดงันี้ 

 

ตารางที ่8 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท 

เครือ่งมอืการลงทุน กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

กอง 1 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาล 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนในหุน้กู้

ของธนาคารพาณิชย ์
สถาบนัการเงนิ และ

ภาคเอกชน 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ บญัชเีงนิฝากประจ า 

ขอ้ด ี มมีอือาชพีช่วย
บรหิารจดัการ
เงนิทุน 

มมีอือาชพีช่วยบรหิาร
จดัการเงนิทุน 

มมีอือาชพีช่วยบรหิาร
จดัการเงนิทุน 

คนส่วนใหญ่รูจ้กั ท าได้
งา่ย ไม่ซบัซอ้น 

คนส่วนใหญ่รูจ้กั ท าได้
งา่ย ไม่ซบัซอ้น 

อตัราผลตอบแทน สงู 1.) อตัราผลตอบแทน
ต ่า แต่โดยเฉลีย่สงูกว่า 

อตัราผลตอบแทนสงูกว่า
กองทุนรวมตราสารหนี้ 

ต ่า อตัราผลตอบแทนต ่า
แต่โดยเฉลีย่สงูกว่าการ 

1
3

8
 



 

ตารางที ่8 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท (ต่อ) 

เครือ่งมอืการลงทุน กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

กอง 1 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาล 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนในหุน้กู้

ของธนาคารพาณิชย ์
สถาบนัการเงนิ และ

ภาคเอกชน 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ บญัชเีงนิฝากประจ า 

อตัราผลตอบแทน  การฝากเงนิในบญัชี
ออมทรพัยแ์ละประจ า 
2.) กรณกีองทุนไม่ม ี
นโยบายจา่ยเงนิปันผล
ผูล้งทุนจะไดร้บั
ผลตอบแทนเตม็ทีโ่ดย
ไมต่อ้งเสยีภาษ ี

ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนใน
พนัธบตัรรฐับาล 

 ฝากเงนิในบญัชอีอม
ทรพัย ์

ความเสีย่ง ความเสีย่งสงูกว่า
การลงทุนในตรา
สารหนี้ระยะสัน้ 

ความเสีย่งจดัอยูใ่น
ระดบัต ่าแต่สงูกว่าการ
ฝากเงนิในบญัชอีอม
ทรพัย ์

1.) มคีวามเสีย่งเพราะไมม่ี
การรบัประกนัทัง้เงนิตน้
และผลตอบแทน 
2.) ความเสีย่งจดัอยูใ่น
ระดบัปานกลางสงูกว่า 

ความเสีย่งในดา้นเครดติ
น้อยเนื่องจากในปัจจบุนั
รฐับาลยงัรบัประกนัทัง้
เงนิตน้และดอกเบีย้ 

ต ่า 

 

1
3
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ตารางที ่8 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท (ต่อ) 

เครือ่งมอืการลงทุน กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

กอง 1 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาล 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนในหุน้กู้

ของธนาคารพาณิชย ์
สถาบนัการเงนิ และ

ภาคเอกชน 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ บญัชเีงนิฝากประจ า 

 
สภาพคล่อง 

 
มสีภาพคล่องสงู
กว่า
อสงัหารมิทรพัย์
อื่นๆ เนื่องจาก
กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์
(กอง1) จด
ทะเบยีนท าการ
ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
1.) มใีหเ้ลอืก
หลากหลายตามความ
ตอ้งการ เช่น พนัธบตัร
รฐับาลอาย ุ3 เดอืน, 6 
เดอืน หรอื 1 ปี 
2.) สภาพคล่องมน้ีอย
กว่าการฝากเงนิใน
บญัชอีอมทรพัย ์

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุน
พนัธบตัรรฐับาล 
1.) มใีหเ้ลอืกหลากหลาย
ตามความตอ้งการ เช่น หุน้
กูอ้าย ุ3 เดอืน, 6 เดอืน 
หรอื 1 ปี 
2.) สภาพคล่องมน้ีอยกว่า
การฝากเงนิในบญัชอีอม
ทรพัย ์

 
สงู 

 
ต ่า 

ประเภทของนกัลงทุน ยอมรบัความ
เสีย่งไดเ้หมาะกบั 

ยอมรบัความเสีย่งได้
บา้ง 

ยอมรบัความเสีย่งไดบ้า้ง กลวัความเสีย่ง กลวัความเสีย่ง 

1
4

0
 



 

ตารางที ่8 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท (ต่อ) 

เครือ่งมอืการลงทุน กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

กอง 1 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาล 

กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะสัน้ทีเ่น้นลงทุนในหุน้กู้

ของธนาคารพาณิชย ์
สถาบนัการเงนิ และ

ภาคเอกชน 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ บญัชเีงนิฝากประจ า 

ประเภทของนกัลงทุน ผูม้เีงนิออมที่
ตอ้งการลงทุนใน
ระยะยาวทีใ่ห้
ผลตอบแทน
ดกีว่าธนาคาร 

    

 

 

1
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142 
 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน จะเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติขิ ัน้สงูเพื่อทีจ่ะ
ท าการศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์น
ประเทศไทย (กอง1) โดยมีตัวแปรทางเศรษฐกิจ 9 ตัวที่น ามาศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุ
ก่อสร้าง (CON), อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ข ัน้ต ่ าลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR), ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET), อัตราเงนิเฟ้อ (INF), อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี
(INT), อตัราการว่างงาน (UNEMPLOY), ดชันีลงทุนภาคเอกชน (PII), ดชันีการอุปโภคบรโิภค
ภาคเอกชน (PCI) และดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (CCI)  โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) รายเดือน ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ .ศ. 2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.  
2556 เป็นจ านวน 60 เดอืน โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมติิในรูปของสมการถดถอยเชงิพหุ 
(Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาสมการพยากรณ์ตาม  5 ประเภทธุรกิจที่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ไปลงทุน ไดแ้ก่ ธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential), ธุรกจิ
ศูนยก์ารค้า (Plaza), ธุรกจิอาคารส านักงาน (Office Building), ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรอื
โกดงัเกบ็สนิคา้ (Industrial Warehouse) และธุรกจิสนามบนิ (Airport) 

        โดยเบือ้งต้นผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบ Unit Root เพื่อดูว่าขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะหม์คีวามนิ่ง 
(Stationary) หรอืไม่ เนื่ องจากตัวแปรที่สามารถจะน ามาใส่ในสมการถดถอยได้ควรจะนิ่ง 
(Stationary) เพื่อที่จะสามารถน ามาพยากรณ์ได้ ต่อจากนัน้จงึสร้างกราฟแสดงความสมัพนัธ ์
(Scatter Plot) โดยให้แกน X แทนตัวแปรต้นหรอืตัวแปรทางเศรษฐกิจทัง้หมด 9 ตัวที่น ามา
ศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index : CON), อัตรา
ดอกเบี้ย เงินกู้ ลูกค้ารายใหญ่ ชั ้นดี (Minimum Loan Rate : MLR), ดัชนี ราคาหุ้นตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index : SET), อตัราเงนิเฟ้อโดยวดัจากการเปลีย่นแปลงของ
ดชันีราคาผู้บรโิภค (Inflation Rate : INF), อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี (Time Deposit 
Interest Rate for 1 year : INT), อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate : UNEMPLOY), 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index : PII), ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน (Private Consumption Index : PCI) และดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (Consumer 
Confidence Index : CCI)  และให้แกน Y แทนตวัแปรตามหรอือตัราผลตอบแทนของกองทุน
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รวมอสงัหารมิทรพัย ์ตาม 5 ประเภทธุรกจิที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่ ที่พกัอาศยั (Residential), 
ศูนย์การค้า (Plaza), อาคารส านักงาน (Office Building), สนามบิน (Airport) และ โรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้า (Industrial Warehouse) เพื่อศกึษาหาความสมัพนัธ์ หรอืหา
รูปแบบฟังก์ชันที่เหมาะสมของสมการพยากรณ์  ต่อมาผู้วิจ ัยได้ท าการทดสอบการเกิด 
Multicollinearity เนื่องจากการสรา้งแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณนัน้อาจจะมตีวัแปรอิสระ
บางตัวเกิดความสมัพันธ์ซึ่งกันและกันหรอืสมัพันธ์กันเอง โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์  (Coefficient of Correlation) จะต้ องมากกว่ า -0.8 แต่ต้ อ งไม่มากกว่ า 0.8            

(-0.8 ≤ ρ ≤ +0.8) แล้วหลงัจากนัน้จงึท าการทดสอบสหสมัพนัธเ์ชงิอนุกรม (Autocorrelation) 
ที่ระดับนัยส าคัญ (Significance Level) เท่ากับ 0.05 โดยใช้ค่า Probability ที่มากกว่า 0.05 
แสดงว่าไม่มปัีญหา Autocorrelation หลงัจากนัน้จงึมาทดสอบปัญหาความแปรปรวนของตัว
แปรความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ที่ระดับนัยส าคัญ (Significance Level) 
เท่ากบั 0.05 โดยใชค้่า Probability ทีม่ากกว่า 0.05 แสดงว่าไมม่ปัีญหา Heteroscedasticity 

ล าดบัขัน้ตอนของสมการพยากรณ์ซ่ึงแบ่งตามประเภทการลงทุน  

1.) การทดสอบ Unit Root 

        ด้วยวธิ ีAugmented Dicky Fuller Test เพื่อทดสอบว่าขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห์มคีวามนิ่ง 
(Stationary) หรอืไม ่หลงัจากทดสอบพบว่าตวัแปร CON, MLR, SET, INF, INT, PII, PCI และ 
CCI ม ีUnit Root หรอื ขอ้มลูไม่มคีวามนิ่ง (Non-Stationary) จงึต้องปรบัตวัแปรเหล่านี้ใหอ้ยูใ่น

รูป ∆CON, ∆MLR, ∆SET, ∆INF, ∆INT, ∆PII, ∆PCI และ ∆CCI เพื่อท าให้ข้อมูลมคีวาม
นิ่ง (Stationary) จนสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวั
แปรตามได ้

 

2.) สรา้งกราฟ Scatter Plot 

        เพื่อศึกษาหาความสมัพนัธ์หรอืหารูปแบบฟังก์ชนัที่เหมาะสมในสมการ โดยให้แกน X 
แทนตวัแปรต้นซึ่งก็คอืตวัแปรเศรษฐกจิมหภาคแต่ละตวัที่น ามาพจิารณา และแกน Y แทนตวั
แปรตามซึง่กค็อือตัราผลตอบแทนของแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (กอง1) ไปลงทุน 
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3.) ทดสอบการเกดิปัญหา Multicollinearity 

        ปัญหา Multicollinearity เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการถดถอยมี
ความสมัพนัธ์กันเองโดยมคี่าสหสมัพันธ์กันสูงมาก โดยการทดสอบปัญหา Multicollinearity 
ด้วยวิธี Correlation Matrix จะพิจารณ าจากค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์  (Coefficient of 

Correlation) จะต้องมากกว่า -0.8 และไม่มากกว่า +0.8  ( -0.8 ≤ 𝜌 ≤ +0.8 )  ซึ่งจะส่งผลให้
ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิข์องสมการถดถอยมีความแม่นย าและมีเสถียรภาพในระดับที่

น่าเชื่อถือได้ จากผลการทดสอบพบว่ามเีพียง ∆INT ∝ ∆MLR =0.823827 ดังนัน้จงึแก้ไข

ปัญหาการเกดิ Multicollinearity โดยการเลอืกตดั ∆MLR ออกจากสมการพยากรณ์ผลตอบแทน
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) 

 

4.) ทดสอบปัญหา Autocorrelation 

        เป็นปัญหาที่เกดิจากตวัคลาดเคลื่อน (Residuals : ∈ ) มสีหสมัพนัธ์ระหว่างกนั หรอืตัว
คลาดเคลื่อนมีการกระจายที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้วิธี Breusch-Godfrey Test ในการ
ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation และแกปั้ญหา Autocorrelation ดว้ยวธิ ีHAC (Newey-West) 

 

5.) ทดสอบปัญหา Heteroscedasticity 

        เป็นปัญหาที่ตวัคลาดเคลื่อน (Residuals : ∈ ) มคี่าความแปรปรวนไม่คงที่ ส่งผลให้ตวั
ประมาณค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยยงัคงมคีุณสมบตั ิUnbiased และ Consistency แต่
ไม่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใช้วิธี White’s Heteroskedasticity test ในการตรวจสอบ
ปัญหา Heteroscedasticity  

 

6.) หลงัจากตรวจสอบแลว้ไมพ่บปัญหาใดๆ ใหน้ าผลทีไ่ดไ้ปเขยีนสมการรายงานผล 
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สมการพยากรณ์และผลการศึกษาแบ่งตามประเภทธรุกิจการลงทุน 

        เมื่อได้ค ำนวณหำอตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเภทธุรกิจที่กองทุน 
รวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ไปลงทุนแลว้ สำมำรถเขยีนสมกำรพยำกรณ์อตัรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของแต่ละประเภทธุรกจิที่กองทุนอสงัหำฯ ไปลงทุนให้อยู่ในรูป
ของสมกำรถดถอยเชงิซอ้นและบรรยำยควำมสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 
 
1. ธุรกจิทีพ่กัอำศยั (Residential) 
 
        จำกผลกำรวเิครำะหส์มกำรพยำกรณ์โดยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square 

: OLS) ของกองทุนอสงัหำฯ ที่ไปลงทุนในธุรกจิทีพ่กัอำศยั (Residential) สำมำรถเขยีนสมกำร

พยำกรณ์อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์ ที่ไปลงทุนในธุรกิจที่พกัอำศัย 

(Residential) ไดด้งันี้   

 
RETURNResidential = -2.458169  +  0.385904(∆CON)  +  0.027651(∆SET) +   
                         (1.051456)**      (0.572981)             (0.008201)*** 
                        0.068686(∆INF) – 1.457545(∆INT) + 0.980594(UNEMPLOY) + 
                          (0.179477)           (3.874512)           (0.986961) 
                        0.082517(∆PII) + 0.062216(∆PCI) – 0.036469(∆CCI) + Ut 
                          (0.081075)           (0.167030)           (0.166171) 
 
หมำยเหตุ ค่ำในวงเลบ็คอื ค่ำ Std. Error 
             *      =  Sig 10% 
             **     =  Sig  5% 
             ***    =  Sig  1% 
 
        เมือ่พจิำรณำค่ำสถติทิีส่ ำคญัของปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของ

กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) ทีไ่ปลงทุนในธุรกจิทีพ่กัอำศยั (Residential) 

พบว่ำ ค่ำสมัประสทิธก์ำรตดัสนิใจ (R2) มคี่ำเท่ำกบั 0.262904 หมำยควำมว่ำตวัแปรอสิระทีเ่ป็น



146 
 

ตวัแปรทำงเศรษฐกจิทัง้ 8 ตวัทีน่ ำมำศกึษำ สำมำรถอธบิำยอตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุน

รวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจที่พกัอำศยั (Residential) ได้

เพยีงรอ้ยละ 26.2904% และส่วนทีเ่หลอือกี 73.7096% สำมำรถอธบิำยไดจ้ำกปัจจยัอื่นๆ 

        จำกสมกำรพยำกรณ์ขำ้งต้น สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์แห่ งประเทศไทย (กอง1) ที่ ไปลงทุนในธุรกิจที่พักอำศัย 
(Residential) ถูกก ำหนดดว้ยตวัแปรทำงเศรษฐกจิมหภำคคอื ∆SET อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติิ
ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆SET เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้อตัรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกจิที่
พักอำศัย (Residential) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกัน ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99 
ส่วนตวัแปรทำงเศรษฐกจิมหภำคทีเ่หลอืไม่ได้มคีวำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิตใินช่วงเวลำที่ท ำกำรศกึษำซึ่งเป็นไปตำมสมมตฐิำน
ของงำนวจิยัที่ตัง้ไว้ และตรงกบัแนวคดิของคุณจริตัน์ แสงแก้ว ที่กล่ำวว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรพัย์เป็นดัชนีที่สะท้อนกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรพัย์ทัง้หมดทุกตัวในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันีทีส่ะทอ้นภำพรวมของตลำดไดด้ทีีสุ่ด 
        อีกทัง้ยงัตรงกับผลงำนวิจยัของคุณศิรลิกัษ์ ธ ำรงรกัษ์กุล ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยอ์ยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติิ 
       แต่ตรงกันข้ำมกับผลงำนวิจยัของคุณวรษิฐำ เลิศทิวำกร ที่พบว่ำดัชนีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติ  และตรงกันข้ำมกับ
ผลงำนวิจยัของคุณเกื้อกูล แจ่มศิลป์ ที่พบว่ำดัชนีรำคำตลำดหลกัทรพัย์ (SET Index) ไม่มี
ควำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทนของดชันีหลกัทรพัยใ์นกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 
2. ธุรกจิศูนยก์ำรคำ้ (Plaza) 
 
        จำกผลกำรวเิครำะหส์มกำรพยำกรณ์โดยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square 

: OLS) ของกองทุนอสังหำฯ ที่ไปลงทุนในธุรกิจศูนย์กำรค้ำ (Plaza) สำมำรถเขียนสมกำร

พยำกรณ์อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์ ที่ไปลงทุนในธุรกิจศูนยก์ำรค้ำ 

(Plaza) ไดด้งันี้   
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RETURNPlaza =       0.506053    +   0.024867(∆CON)  +  0.035260(∆SET) +   
                         (0.774593)        (0.422107)              (0.006041)*** 
                        0.178499(∆INF) – 0.923379(∆INT) + 0.126532(UNEMPLOY) - 
                          (0.132218)          (2.854299)           (0.727080) 
                        0.015220(∆PII) + 0.106257(∆PCI) + 0.098979(∆CCI) + Ut 
                          (0.059727)           (0.123048)           (0.122416) 
 
หมำยเหตุ ค่ำในวงเลบ็คอื ค่ำ Std. Error 
             *      =  Sig 10% 
             **     =  Sig  5% 
             ***    =  Sig  1% 
 
        เมือ่พจิำรณำค่ำสถติทิีส่ ำคญัของปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจศูนย์กำรค้ำ (Plaza)  
พบว่ำ ค่ำสมัประสทิธก์ำรตดัสนิใจ (R2) มคี่ำเท่ำกบั 0.454754 หมำยควำมว่ำตวัแปรอสิระทีเ่ป็น
ตวัแปรทำงเศรษฐกจิทัง้ 8 ตวัทีน่ ำมำศกึษำ สำมำรถอธบิำยอตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุน
รวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ (Plaza) ได้เพยีง
รอ้ยละ 45.4754% และส่วนทีเ่หลอือกี 54.5246% สำมำรถอธบิำยไดจ้ำกปัจจยัอื่นๆ 
        จำกสมกำรพยำกรณ์ขำ้งต้น สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจศูนย์กำรค้ำ (Plaza)  
ถูกก ำหนดด้วยตวัแปรทำงเศรษฐกจิมหภำคคอื ∆SET อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิที่ระดบัควำม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 99 กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆SET เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้อตัรำผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์กำรค้ำ 
(Plaza) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกัน ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99 ส่วนตัวแปรทำง
เศรษฐกจิมหภำคทีเ่หลอืไมไ่ดม้คีวำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทนของกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์ที่
ไปลงทุนในธุรกิจศูนย์กำรค้ำ (Plaza) อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิตใินช่วงเวลำที่ท ำกำรศึกษำซึ่ง
เป็นไปตำมสมมตฐิำนของงำนวจิยัทีต่ ัง้ไว ้และตรงกบัแนวคดิของคุณจริตัน์ แสงแก้ว ทีก่ล่ำวว่ำ
ดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยเ์ป็นดชันีที่สะทอ้นกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัยท์ัง้หมดทุก
ตวัในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันีทีส่ะทอ้นภำพรวมของตลำดไดด้ทีีสุ่ด 
        อีกทัง้ยงัตรงกับผลงำนวิจยัของคุณศิรลิกัษ์ ธ ำรงรกัษ์กุล  ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  แต่ตรงกันข้ำมกับ
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ผลงำนวจิยัของคุณวรษิฐำ เลศิทวิำกร ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ และตรงกนัขำ้มกบัผลงำนวจิยัของคุณเกื้อกูล แจ่ม
ศลิป์ ที่พบว่ำดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย ์(SET Index) ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทน
ของดชันีหลกัทรพัยใ์นกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
         
3. ธุรกจิอำคำรส ำนกังำน (Office Building) 
 
        จำกผลกำรวเิครำะหส์มกำรพยำกรณ์โดยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square 

: OLS) ของกองทุนอสงัหำฯ ที่ไปลงทุนในธุรกิจอำคำรส ำนักงำน (Office Building) สำมำรถ

เขยีนสมกำรพยำกรณ์อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสงัหำรมิทรพัย ์ที่ไปลงทุนในธุรกิจ

อำคำรส ำนกังำน (Office Building) ไดด้งันี้   

RETURNOffice Bldg.  =  -1.377790    +  1.239708(∆CON)  +  0.024002(∆SET) -   
                          (0.886660)        (0.483177)**             (0.006916)*** 
                        0.097185(∆INF) – 2.487338(∆INT) +  1.400315(UNEMPLOY) - 
                          (0.151347)          (3.267257)           (0.832274)* 
                        0.035023(∆PII) + 0.001693(∆PCI) + 0.250428(∆CCI) + Ut 
                          (0.068368)          (0.140851)           (0.140127)* 
 
หมำยเหตุ ค่ำในวงเลบ็คอื ค่ำ Std. Error 
             *      =  Sig 10% 
             **     =  Sig  5% 
             ***    =  Sig  1% 
 
        เมือ่พจิำรณำค่ำสถติทิีส่ ำคญัของปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) ทีไ่ปลงทุนในธุรกจิอำคำรส ำนักงำน (Office 
Building)  พบว่ำ ค่ำสมัประสทิธก์ำรตดัสนิใจ (R2) มคี่ำเท่ำกบั 0.375094 หมำยควำมว่ำตวัแปร
อสิระทีเ่ป็นตวัแปรทำงเศรษฐกจิทัง้ 8 ตวัที่น ำมำศกึษำ สำมำรถอธบิำยอตัรำผลตอบแทนเฉลี่ย
ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกจิอำคำรส ำนักงำน 
(Office Building) ไดเ้พยีงรอ้ยละ 37.5094% และส่วนที่เหลอือกี 62.4906% สำมำรถอธบิำยได้
จำกปัจจยัอื่นๆ 
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        จำกสมกำรพยำกรณ์ขำ้งต้น สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจอำคำรส ำนักงำน 
(Office Building) ถูกก ำหนดด้วยตัวแปรทำงเศรษฐกิจมหภำคทัง้หมด 4 ตัวดงันี้คือ ∆CON 
UNEMPLOY ∆SET และ ∆CCI  
        ซึง่ผลของงำนวจิยัที่ออกมำ ∆CON และ UNEMPLOY ให้ผลตรงขำ้มกบัสมมตฐิำนของ
งำนวิจยัที่ตัง้ไว้เมื่อก ำหนดให้ปัจจยัอื่นๆ มคี่ำคงที่ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบัควำม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และ 99 ตำมล ำดบั กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆CON เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้
อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนใน
ธุรกิจอำคำรส ำนักงำน (Office Building) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกัน ที่ระดับควำม
เชื่อมัน่ร้อยละ 95 และเมื่อตัวแปร UNEMPLOY เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้อัตรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกิจ
อำคำรส ำนักงำน (Office Building) เปลีย่นแปลงไปในทศิทำงเดยีวกนัรอ้ยละ 1.400315 ทีร่ะดบั
ควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 ส่วนตวัแปรทำงเศรษฐกจิมหภำคทีเ่หลอืไม่ไดม้คีวำมสมัพนัธ์กบัอตัรำ
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ไปลงทุนในธุรกจิอำคำรส ำนักงำน (Office Building) 
อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติใินช่วงเวลำทีท่ ำกำรศกึษำ 
        แต่ในขณะที่ ∆SET และ ∆CCI ให้ผลเป็นไปตำมสมมติฐำนของงำนวิจยัที่ตัง้ไว้เมื่อ
ก ำหนดใหปั้จจยัอื่นๆ มคี่ำคงที ่อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และ 90 
ตำมล ำดบั กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆SET เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ทีล่งทุนในธุรกจิอำคำรส ำนักงำน (Office 
Building) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดยีวกนั ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และเมื่อตวัแปร 
∆CCI เปลีย่นแปลงไป จะส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกิจอำคำรส ำนักงำน (Office Building) เปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 และตรงกบัแนวคดิของคุณจริตัน์ แสงแก้ว ที่
กล่ำวว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยเ์ป็นดชันีที่สะท้อนกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัย์
ทัง้หมดทุกตวัในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันีทีส่ะทอ้นภำพรวมของตลำดได้
ดทีีสุ่ด และตรงกบัแนวคดิของสถำบนัพฒันำควำมรูต้ลำดทุน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ทีก่ล่ำวว่ำดชันีควำมเชื่อมัน่ผู้บรโิภคเป็นปัจจยัส ำคญัเพื่อดูว่ำประชำชนภำยในประเทศมคีวำม
พรอ้มที่จะจบัจ่ำยใช้สอยหรอืยงั ถ้ำหำกควำมเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคลดลง ผู้บรโิภคจะประหยดั
กจิกรรมกำรใชจ้ำ่ยของตนมำกยิง่ขึน้ ส่งผลใหผ้ลตอบแทนของกองทุนลดลงตำมไปดว้ย 
        อีกทัง้ยงัตรงกับผลงำนวิจยัของคุณศิรลิกัษ์ ธ ำรงรกัษ์กุล  ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติิ และยงัตรงกบัผลงำนวจิยั
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ของคุณวรำภรณ์ จำมรสวสัดิ ์ทีก่ล่ำวว่ำดชันีควำมเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคและดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้งมี
ควำมสมัพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติ แต่ตรงกนัข้ำมกับแนวคิดของ
สถำบนัพฒันำควำมรูต้ลำดทุน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่ำวว่ำอตัรำกำรว่ำงงำน คอื 
ดชันีที่บอกถึงสภำพเศรษฐกิจในขณะนัน้ว่ำดหีรอืไม่ด ีถ้ำอตัรำกำรว่ำงงำนสูงแสดงว่ำสภำวะ
เศรษฐกจิช่วงนัน้ไม่ด ีท ำให้มกีำรปลดพนักงำนออกมำก ท ำให้ประชำชนไม่มรีำยได ้เศรษฐกจิ
ไม่เติบโต ไม่เกิดกำรจบัจ่ำยใช้สอย จึงส่งผลต่อภำคอสงัหำรมิทรพัย์ต่อไป และขดัแย้งกับ
แนวคิดของคุณกุลภัทรำ สิโรดม ที่กล่ำวว่ำดัชนีรำคำวสัดุก่อสร้ำงมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหำฯ ในทิศทำงตรงกันข้ำม ซึ่งอำจอธิบำยได้ว่ำเมื่อรำคำวสัดุ
ก่อสรำ้งเพิม่สูงขึน้ ส่งผลให้อตัรำกำรท ำก ำไรของผู้ประกอบกำรลดลง ดงันัน้ผู้ประกอบกำรจงึ
เลอืกทีจ่ะเช่ำอำคำรส ำนกังำนหรอืโกดงัเกบ็สนิคำ้แทนกำรก่อสรำ้งเอง   
        แต่ขัดแย้งกับผลงำนวิจัยของคุณวริษฐำ เลิศทิวำกร ที่พบว่ำดัชนีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ อกีทัง้ยงัตรงกนัขำ้มกบั
ผลงำนวิจยัของคุณเกื้อกูล แจ่มศิลป์ ที่พบว่ำดัชนีรำคำตลำดหลกัทรพัย์ (SET Index) ไม่มี
ควำมสมัพันธ์กับอัตรำผลตอบแทนของดชันีหลกัทรพัย์ในกลุ่มพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์  และ
ตรงกันข้ำมกับผลงำนของคุณมนสิชำ ลิมปวธญัญ  ที่พบว่ำดัชนีควำมเชื่อมัน่ผู้บรโิภคของ
ประเทศไทยไม่สำมำรถอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงไดอ้ยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติิ และตรงกนัขำ้มกบั
ผลงำนวจิยัของคุณชลติ วงศ์ประเสรฐิสุข และผลงำนวจิยัของ Tess Alexandra Jansen ทีพ่บว่ำ
อัตรำกำรว่ำงงำนไม่มีควำมสมัพันธ์กับอัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุนในอสังหำรมิทรพัย์
ทำงออ้มอยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ
         
4. ธุรกจิโรงงำนอุตสำหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคำ้ (Industrial Warehouse) 
 
        จำกผลกำรวเิครำะหส์มกำรพยำกรณ์โดยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square 
: OLS) ของกองทุนอสังหำฯ ที่ไปลงทุนในธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมหรือโกดังเก็บสินค้ำ 
(Industrial Warehouse) สำมำรถเขยีนสมกำรพยำกรณ์อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน
อสังหำริมทรพัย์ ที่ไปลงทุนในธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมหรือโกดังเก็บสินค้ำ (Industrial 
Warehouse) ไดด้งันี้   
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RETURNWarehouse  =   0.007083    +   1.351347(∆CON)  +  0.016654(∆SET) -   
                          (1.144611)         (0.623745)**           (0.008927)* 
                          0.210789(∆INF) + 1.045617(∆INT) - 0.751438(UNEMPLOY) +  
                           (0.195378)          (4.217782)           (1.074403)                             
                          0.056595(∆PII) - 0.001679(∆PCI) + 0.419355(∆CCI) + Ut 
                           (0.088258)          (0.181828)           (0.180894)** 
 
หมำยเหตุ ค่ำในวงเลบ็คอื ค่ำ Std. Error 
             *      =  Sig 10% 
             **     =  Sig  5% 
             ***    =  Sig  1% 
 
        เมือ่พจิำรณำค่ำสถติทิีส่ ำคญัของปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) ทีไ่ปลงทุนในธุรกจิโรงงำนอุตสำหกรรมหรอื
โกดงัเก็บสนิค้ำ (Industrial Warehouse) พบว่ำ ค่ำสมัประสทิธ์กำรตดัสนิใจ (R2) มคี่ำเท่ำกับ 
0.296735 หมำยควำมว่ำตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรทำงเศรษฐกิจทัง้ 8 ตัวที่น ำมำศึกษำ 
สำมำรถอธบิำยอตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) 
ที่ไปลงทุนในธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้ำ (Industrial Warehouse) ได้เพยีง
รอ้ยละ 29.6735% และส่วนทีเ่หลอือกี 70.3265% สำมำรถอธบิำยไดจ้ำกปัจจยัอื่นๆ 
        จำกสมกำรพยำกรณ์ขำ้งต้น สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม
หรอืโกดังเก็บสินค้ำ (Industrial Warehouse) ถูกก ำหนดด้วยตัวแปรทำงเศรษฐกิจมหภำค
ทัง้หมด 3 ตวัดงันี้คอื ∆CON อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และตรง
ข้ำมกับสมมติฐำนของงำนวจิยั  ∆SET  และ ∆CCI อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบัควำม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 90 และ 95 ตำมล ำดบั  ซึ่งผลของงำนวจิยัที่ออกมำ ∆CON ให้ผลตรงข้ำมกบั
สมมตฐิำนของงำนวจิยัที่ตัง้ไว้เมื่อก ำหนดให้ปัจจยัอื่นๆ มคี่ำคงที่ กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆CON 
เปลีย่นแปลงไป จะส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกจิโรงงำนอุตสำหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้ำ (Industrial Warehouse) 
เปลีย่นแปลงไปในทศิทำงเดยีวกนั ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ส่วนตวัแปรทำงเศรษฐกจิมห
ภำคทีเ่หลอืไม่ไดม้คีวำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทนของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่ปลงทุนใน
ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้ำ (Industrial Warehouse) อย่ำงมนีัยส ำคญัทำง
สถติใินช่วงเวลำทีท่ ำกำรศกึษำ 
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        แต่ในขณะที่ ∆SET และ ∆CCI ให้ผลเป็นไปตำมสมมติฐำนของงำนวิจยัที่ตัง้ไว้เมื่อ
ก ำหนดให้ปัจจยัอื่นๆ มคี่ำคงที่ กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆SET เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้อตัรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกิจ
โรงงำนอุตสำหกรรมหรอืโกดงัเก็บสินค้ำ (Industrial Warehouse) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำง
เดียวกัน ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 90 และเมื่อตัวแปร ∆CCI เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้
อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนใน
ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมหรอืโกดังเก็บสินค้ำ  (Industrial Warehouse) เปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และตรงกบัแนวคดิของคุณจริตัน์ แสงแก้ว ที่
กล่ำวว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยเ์ป็นดชันีที่สะท้อนกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัย์
ทัง้หมดทุกตวัในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันีทีส่ะทอ้นภำพรวมของตลำดได้
ดทีีสุ่ด และตรงกบัแนวคดิของสถำบนัพฒันำควำมรูต้ลำดทุน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ทีก่ล่ำวว่ำดชันีควำมเชื่อมัน่ผู้บรโิภคเป็นปัจจยัส ำคญัเพื่อดูว่ำประชำชนภำยในประเทศมคีวำม
พรอ้มที่จะจบัจ่ำยใช้สอยหรอืยงั ถ้ำหำกควำมเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคลดลง ผู้บรโิภคจะประหยดั
กจิกรรมกำรใชจ้ำ่ยของตนมำกยิง่ขึน้ ส่งผลใหผ้ลตอบแทนของกองทุนลดลงตำมไปดว้ย 
        อีกทัง้ยงัตรงกับผลงำนวิจยัของคุณศิรลิกัษ์ ธ ำรงรกัษ์กุล  ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิและยงัตรงกบัผลงำนวจิยั
ของคุณวรำภรณ์ จำมรสวสัดิ ์ที่กล่ำวว่ำดชันีควำมเชื่อมัน่ผู้บรโิภคมคีวำมสมัพนัธไ์ปในทศิทำง
เดยีวกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ แต่ตรงกนัข้ำมกบัผลงำนวจิยัของคุณวรษิฐำ เลศิทวิำกร ที่
พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำง
ตรงกนัขำ้มกบัอตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ อกี
ทัง้ยงัตรงกนัข้ำมกบัผลงำนวจิยัของคุณเกื้อกูล แจ่มศิลป์ ที่พบว่ำดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย ์
(SET Index) ไม่มีควำมสัมพันธ์กับอัตรำผลตอบแทนของดัชนีหลักทรพัย์ในกลุ่มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ และตรงกันข้ำมกับผลงำนของคุณมนสิชำ ลิมปวธญัญ  ที่พบว่ำดชันีควำม
เชื่อมัน่ผูบ้รโิภคของประเทศไทยไมส่ำมำรถอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติิ 
 
5. ธุรกจิสนำมบนิ (Airport) 
 
        จำกผลกำรวเิครำะหส์มกำรพยำกรณ์โดยวธิกี ำลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square 
: OLS) ของกองทุนอสังหำฯ ที่ไปลงทุนในธุรกิจสนำมบิน (Airport) สำมำรถเขียนสมกำร
พยำกรณ์อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสังหำรมิทรพัย์ ที่ไปลงทุนในธุรกิจสนำมบิน 
(Airport) ไดด้งันี้         
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RETURNAirport       =    1.529351    -   0.511940(∆CON)  +  0.035759(∆SET) -   
                          (1.273129)         (0.693780)             (0.009930)*** 
                          0.029936(∆INF) - 3.806663(∆INT) - 0.129860(UNEMPLOY) +  
                           (0.217315)          (4.691355)           (1.195037)                             
                          0.014580(∆PII) - 0.109385(∆PCI)  + 0.168416(∆CCI) + Ut 
                           (0.098168)          (0.202243)           (0.201204) 
 
หมำยเหตุ ค่ำในวงเลบ็คอื ค่ำ Std. Error 
             *      =  Sig 10% 
             **     =  Sig  5% 
             ***    =  Sig  1% 
 
        เมือ่พจิำรณำค่ำสถติทิีส่ ำคญัของปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของ
กองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจสนำมบิน (Airport) 
พบว่ำ ค่ำสมัประสทิธก์ำรตดัสนิใจ (R2) มคี่ำเท่ำกบั 0.286100 หมำยควำมว่ำตวัแปรอสิระทีเ่ป็น
ตวัแปรทำงเศรษฐกจิทัง้ 8 ตวัทีน่ ำมำศกึษำ สำมำรถอธบิำยอตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุน
รวมอสงัหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ไปลงทุนในธุรกิจสนำมบนิ (Airport) ได้เพียง
รอ้ยละ 28.6100% และส่วนทีเ่หลอือกี 71.3900% สำมำรถอธบิำยไดจ้ำกปัจจยัอื่นๆ 
        จำกสมกำรพยำกรณ์ขำ้งต้น สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) ทีไ่ปลงทุนในธุรกจิสนำมบนิ (Airport) ถูก
ก ำหนดด้วยตวัแปรทำงเศรษฐกิจมหภำคคือ ∆SET อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบัควำม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 99 กล่ำวคอืเมื่อตวัแปร ∆SET เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้อตัรำผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์แห่งประเทศไทย (กอง1) ที่ลงทุนในธุรกิจสนำมบิน 
(Airport) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดยีวกนั ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 99 ส่วนตวัแปรทำง
เศรษฐกจิมหภำคทีเ่หลอืไมไ่ดม้คีวำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทนของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
ไปลงทุนในธุรกิจสนำมบิน (Airport) อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติในช่วงเวลำที่ท ำกำรศึกษำซึ่ง
เป็นไปตำมสมมตฐิำนของงำนวจิยัทีต่ ัง้ไว ้และตรงกบัแนวคดิของคุณจริตัน์ แสงแก้ว ทีก่ล่ำวว่ำ
ดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยเ์ป็นดชันีทีส่ะทอ้นกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัยท์ัง้หมดทุก
ตวัในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันีทีส่ะทอ้นภำพรวมของตลำดไดด้ทีีสุ่ด 
        อีกทัง้ยงัตรงกับผลงำนวิจยัของคุณศิรลิกัษ์ ธ ำรงรกัษ์กุล  ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  แต่ตรงกันข้ำมกับ
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ผลงำนวจิยัของคุณวรษิฐำ เลศิทวิำกร ที่พบว่ำดชันีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET Index) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ และตรงกนัขำ้มกบัผลงำนวจิยัของคุณเกื้อกูล แจ่ม
ศลิป์ ที่พบว่ำดชันีรำคำตลำดหลกัทรพัย ์(SET Index) ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัอตัรำผลตอบแทน
ของดชันีหลกัทรพัยใ์นกลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 



 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

บทสรุปจากการศกึษาเรื่องปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1) โดยแบ่งโครงสร้างการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนหลกั 
ดงันี้คอื 1) บทสรุปจากการศกึษาซึง่เป็นการสรปุทีม่าของการศกึษา แนวคดิและระเบยีบวธิวีจิยั
ที่ใช้ในการศึกษา 2) การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  3) บทสรุปผู้บริหารที่จะให้
ขอ้เสนอแนะแก่นักลงทุนทีส่นใจซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และรวมถงึทศิ
ทางการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยด์ว้ย  

สรปุผลการศึกษา 

        สรุปผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย (กอง1)  มทีี่มาจากแนวคิดในเรื่องของการเสรมิสร้างสภาพ
คล่อง และช่วยพฒันาเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมดว้ยกระบวนการทางการเงนิโดยการแปลง
อสงัหารมิทรพัย์เป็นตราสารทางการเงนิ  เพื่อเป็นช่องทางในการระดมแหล่งเงนิทุนส าหรบั
นักพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงโครงการต่างๆ ด้วยต้นทุนทางการเงนิทีต่ ่า
มากเมื่อเทยีบกบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้จากธนาคาร อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่โอกาสและเป็นอกีทางเลอืก
หนึ่งส าหรบันักลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ แต่มีเงินลงทุนน้อยก็
สามารถที่จะลงทุนไดโ้ดยผ่านกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยโ์ดยได้ผลตอบแทนในรปูของเงนิปัน
ผลซึง่โดยเฉลีย่แลว้กอ็ยูใ่นอตัราทีส่งูกว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารทัว่ไป 

        วตัถุประสงค์ของการศกึษา เพื่อศกึษาความสามารถในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมติ ิและ
เพื่อศกึษาความแตกต่างและประเมนิน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐกจิแต่ละตวัทีม่ ี
อทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาฯ ของแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนอสงัหาฯ ไป
ลงทุน โดยมขีอบเขตในการศกึษาเฉพาะกองทุนอสงัหารมิทรพัยก์อง 1 เท่านัน้ เพราะเป็น 



 

กองทุนที่ เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย และจะวิจัยจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย์ที่ได้จดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยเ์ท่านัน้จ านวน 13 กองทุนในช่วงปี 2552-2556 หรอืในรอบระยะเวลาทัง้สิน้ 60 เดอืน 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระดบัทุตยิภมู ิ(Secondary Data) จากขอ้มลูเชงิตวัเลขและตวัชีว้ดั
ทางเศรษฐกจิทัง้หมด 9 ตวั ดงันี้คอื ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง อตัราดออกเบี้ยเงนิกู้ข ัน้ต ่าลูกค้า
รายใหญ่ชัน้ดี ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อัตราเงนิเฟ้อโดยวดัจากการ
เปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผู้บรโิภค อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี อตัราการว่างงาน ดชันี
การลงทุนภาคเอกชน ดชันีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน และดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค 

        ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูเริม่จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเชงิตวัเลขและสถติจิากแหล่ง
อ้างองิขอ้มลูที่เชื่อถอืได ้เพื่อน ามาวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Method) 
โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้นของกองทุนรวมอสงัหาฯ พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหาฯ กับผลตอบแทนจากหลกัทรพัย์อื่น หลงัจากนัน้จงึท าการวิเคราะห์เชิง
ปรมิาณ (Quantitative Method) ดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติิโดยการสรา้งสมการถดถอยเชงิซ้อน 
(Multiple Linear Regression) โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห์ ด้วยวธิกี าลงั
สองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

        ผลที่ได้จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย (กอง1) พบว่าในแง่ของนักลงทุนรายย่อย การลงทุนในกองทุน
อสงัหารมิทรพัย์นัน้ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงนิฝากประจ า 1 ปี และเงนิฝากออม
ทรพัย ์แต่ก็ยงัคงให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยตรง นอกจากนี้การ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรงจ าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจ านวนมาก และมรีะยะเวลาการ
ลงทุนค่อนขา้งยาวนานท าให้ในอดตีการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนถูกจ ากดัอยู่แต่
ในกลุ่มผู้ออมเงนิที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจระดบับนเท่านัน้ ซึ่งต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ที่เปิดโอกาสให้แก่นักลงทุนรายย่อยท าให้สามารถลงทุนได้ง่ายเพราะใช้เงนิ
ลงทุนไมม่ากนัก อยา่งไรกต็าม การลงทุนทีถู่กตอ้งกไ็ม่ควรดเูฉพาะทีผ่ลตอบแทนจากการลงทุน
เพยีงอย่างเดยีว แต่ควรดูจากปัจจยัทางดา้นอื่นๆ ประกอบไปดว้ย เช่น ความเสีย่ง สภาพคล่อง 
และอุปนิสยัในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสมและไม่
ขาดทุนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วนสมการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของธุรกิจแต่ละ
ประเภทที่กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ไปลงทุนนัน้ การจะน าสมการพยากรณ์ไปใช้ในการ
พยากรณ์เพื่อการลงทุนไดน้ัน้จะต้องดดูว้ยว่าในช่วงเศรษฐกจิของประเทศในช่วงใดทีเ่อื้ออ านวย
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หรอืส่งผลดต่ีอภาคธุรกิจใดบ้าง เพราะกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์แต่ละกองนัน้จะลงทุนใน
ธุรกจิคนละประเภทกนั ดงันัน้เมื่อทราบประเภทธุรกจิทีจ่ะลงทุนแลว้ กส็ามารถวเิคราะหต์วัแปร
ทางเศรษฐกจิทีจ่ะเป็นตวัชีน้ าทศิทางผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท
ไดอ้ย่างแมน่ย า และยงัเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัการกองทุนในการเลอืกช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่นักลงทุนรายย่อยทัว่ไป โดยพจิารณาจากการปรบัเพิม่ขึน้หรอืลดลง
ของค่าดัชนีและตัวแปรต่างๆ ที่ได้ท าการศึกษามาแล้ว อีกทัง้ยังสามารถช่วยนักพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ในการวเิคราะห์ทิศทางของเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ก่อนที่จะตัดสนิใจระดม
เงนิทุนจรงิ 

        ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเบื้องต้นจากสถิติเชงิพรรณนา พบว่ากองทุนกลุ่ม
ธุรกิจที่พกัอาศยั (Residential) ต่างมคี่าเฉลี่ย (Mean) ติดลบซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
กองทุนที่ลงทุนในธุรกจิที่พกัอาศยั (Residential) จะมผีลตอบแทนโดยเฉลี่ยตดิลบ และต ่ากว่า
ผลตอบแทนของตลาด (SET) และเมือ่พจิารณาถงึค่าความเบ ้(Skewness) จะพบว่าเป็นแบบเบ้
ซา้ย มคี่าความโด่ง (Kurtosis) ที่สูงกว่าปกต ิแสดงว่ามกีารกระจายของขอ้มูลน้อย และมคีวาม
เสี่ยงสูงกว่าตลาด ส าหรบักองทุนที่ลงทุนในธุรกจิศูนยก์ารค้า (Plaza) มคี่าเฉลี่ย (Mean) เป็น
บวกคือมผีลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นบวก และต ่ากว่าผลตอบแทนของตลาด (SET) และเป็น
กองทุนที่มคีวามโด่งสูงกว่าปกติ มกีารกระจายของข้อมูลน้อย และมคีวามเสี่ยงสูงกว่าตลาด 
(SET) ส าหรบักองทุนที่ลงทุนในธุรกิจอาคารส านักงาน (Office Building) เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย (Mean) พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วกองทุนประเภทนี้ ให้ผลตอบแทน เฉลี่ยที่ต ่ ากว่า
ผลตอบแทนของตลาด (SET) มกีารแจกแจงความถี่ของขอ้มูลเป็นแบบเบ้ขวา และมคีวามโด่ง
แบนกว่าโค้งปกติ มกีารกระจายของข้อมูลมาก และมคีวามเสี่ยงต ่ากว่าตลาด (SET) ส าหรบั
กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดงัเก็บสินค้า (Industrial Warehouse) มี
ผลตอบแทนโดยเฉลีย่เป็นบวกและต ่ากว่าผลตอบแทนของตลาด (SET) และเมื่อพจิารณาถงึค่า
ความเบ้ (Skewness) จะพบว่าเป็นแบบเบ้ซ้าย และมีค่าความโด่ง (Kurtosis) ที่สูงกว่าปกต ิ
แสดงว่ามกีารกระจายของข้อมูลน้อย และมคีวามเสี่ยงสูงกว่าตลาด ส าหรบักองทุนที่ลงทุนใน
ธุรกจิสนามบนิ (Airport) จะมผีลตอบแทนโดยเฉลีย่เป็นบวก และสูงกว่าผลตอบแทนของตลาด 
(SET) มกีารแจกแจงความถี่ของข้อมูลของเป็นแบบเบ้ขวา และมคีวามโด่งสูงกว่าโค้งปกติ มี
การกระจายของข้อมูลน้อย และมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด (SET) และต่อมาเมื่อน าตัวแปร
ทัง้หมดมาวเิคราะหห์าความสมัพนัธท์างสถติดิ้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ สามารถวเิคราะห์
และสรปุผล ไดด้งันี้  
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ตารางที ่9 ปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนอสงัหาฯ (กอง1) 

แยกตามแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนอสงัหาฯไปลงทุน 

ตวัแปรทาง
เศรษฐกิจ 

ประเภทธรุกิจท่ีกองทุนอสงัหาฯ ไปลงทุน 

ท่ีพกัอาศยั ศนูยก์ารค้า 
อาคาร

ส านักงาน 

โรงงานอตุฯ/
โกดงัเกบ็
สินค้า 

สนามบิน 

∆CON - - x x - 

∆SET / / / / / 

∆INF - - - - - 

∆INT - - - - - 

UNEMPLOY - - x - - 

∆PII - - - - - 

∆PCI - - - - - 

∆CCI - - / / - 

ทีม่า : โดยผูว้จิยั 

หมายเหตุ  
             -      =  ตวัแปรทีไ่มม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
             /      =  ตวัแปรทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิและมทีศิทางเดยีวกนักบัสมมตฐิาน 
             X     =  ตวัแปรทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิแต่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิาน 
 

        จากตารางที่ 9 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน
อสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

1.) กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่พักอาศัย (Residential) ควรใช้ ∆SET เป็นตัวพยากรณ์ในการ
ประกอบการตดัสนิใจช่วยในการลงทุน และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวค้อื ดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในธุรกจิทีพ่กัอาศยั (Residential) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

2.) กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้า (Plaza) ควรใช้ ∆SET เป็นตัวพยากรณ์ในการ
ประกอบการตดัสนิใจช่วยในการลงทุน และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวค้อื ดชันีราคาหุน้ตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในธุรกจิศูนยก์ารคา้ (Plaza) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

3.) กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจอาคารส านักงาน (Office Building) มีตัวแปรทางเศรษฐกิจ 4 ตัว 

ไดแ้ก่ ∆CON, ∆SET, UNEMPLOY และ ∆CCI ที่สามารถใช้เป็นตวัช่วยในการพยากรณ์เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน โดยจากผลงานวจิยัสรุปว่า มตีวัแปรทางเศรษฐกิจ 2 ตวัที่

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้คือ ∆SET และ ∆CCI โดยดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค จะมคีวามสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทุนในธุรกจิอาคารส านักงาน (Office Building) ที่
ระดบันัยส าคญั 0.01 และ 0.10 ตามล าดบั ส่วนตัวแปรทางเศรษฐกิจอีก 2 ตัวไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ตัง้ไว้คอื ∆CON และ UNEMPLOY โดยจากผลการศกึษาสามารถสรุปได้ว่า ดชันี
ราคาวัสดุก่อสร้าง และอัตราการว่างงาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทุนในธุรกจิอาคารส านักงาน (Office Building) ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั   

4.) กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้า (Industrial Warehouse) 

โดยมตีวัแปรทางเศรษฐกจิ 3 ตวั ไดแ้ก่ ∆CON, ∆SET และ ∆CCI ทีส่ามารถใชเ้ป็นตวัช่วยใน

การพยากรณ์เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน โดยผลงานวจิยัสรุปว่า ∆CON ไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้คอื ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง จะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บ
สนิค้า (Industrial Warehouse) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ในขณะที่ตวัแปรทางเศรษฐกจิอกี 2 ตวั

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้คอื ∆SET และ ∆CCI โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทุนในธุรกจิโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดังเก็บสินค้า (Industrial Warehouse) ที่ระดับนัยส าคญั 0.10 และ 0.05 
ตามล าดบั  

5.) กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสนามบิน (Airport) ควรใช้ ∆SET เป็นตัวพยากรณ์ ในการ
ประกอบการตดัสนิใจช่วยในการลงทุน และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวค้อื ดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในธุรกจิสนามบนิ (Airport) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กอง1) จะพบว่าตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคทีม่ผีลกระทบต่อ
อตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นปะเทศไทย (กอง1) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

ไดแ้ก่การเปลีย่นแปลงของดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (∆CON), การเปลีย่นแปลงของดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (∆SET), อัตราการว่างงาน (UNEMPLOY) และ การ

เปลี่ยนแปลงของดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (∆CCI) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัและมทีฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

        1.ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง จากผลการวิจยัพบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสรา้ง (∆CON) มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ในธุรกจิอาคารส านักงาน และในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรม
หรอืโกดงัเก็บสนิค้า ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่งตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้และขดัแยง้กบั
แนวคิดของคุณกุลภัทรา สิโรดม ที่กล่าวว่าดัชนีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาฯ ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเมื่อราคาวสัดุ
ก่อสรา้งเพิม่สูงขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราการท าก าไรของผู้ประกอบการลดลง ผูป้ระกอบการจงึเลอืกที่
จะเช่าอาคารส านักงานหรอืโกดงัเก็บสนิค้าแทนการก่อสรา้งเอง อกีทัง้ยงัตรงกบัผลการศึกษา
ของคุณวราภรณ์ จามรสวสัดิ ์ที่พบว่า ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิที่ระดบันัยส าคญั 0.05  แต่เนื่องจากประเภทธุรกจิที่กองทุน
อสังหาริมทรพัย์ไปลงทุนมีหลากหลาย ส่งผลให้ตัวแปรทางเศรษฐกิจตัวหนึ่ งสามารถมี
ความสมัพันธ์กับผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ได้ทัง้ในทิศทางเดียวกันและ
ทศิทางตรงกนัขา้มขึน้อยูก่บัว่าแต่ละประเภทของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีท่ าศกึษา 

        2.ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการวจิยัพบว่า การเปลีย่นแปลง

ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (∆SET) มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิในธุรกจิที่
พกัอาศยั, ธุรกจิศูนยก์ารคา้, ธุรกจิอาคารส านักงาน และธุรกจิสนามบนิ ที่ระดบันัยส าคญั 0.01, 
และในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเกบ็สนิคา้ ที่ระดบันัยส าคญั 0.10 ซึ่งตรงกบัแนวคดิ
ของคุณจิรตัน์ แสงแก้ว ที่กล่าวว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เป็นดัชนีที่ สะท้อนการ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ัง้หมดทุกตวัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันี
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ทีส่ะท้อนภาพรวมของตลาดไดด้ทีีสุ่ด อกีทัง้ยงัตรงกบัผลงานวจิยัของคุณศริลิกัษ์ ธ ารงรกัษ์กุล  
ทีพ่บว่าดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
แต่ตรงกนัขา้มกบัผลงานวจิยัของคุณวรษิฐา เลศิทวิากร ทีพ่บว่าดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET Index) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ และตรงกนัข้ามกบัผลงานวจิยัของคุณ
เกื้อกูล แจ่มศลิป์ ที่พบว่าดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของดัชนีหลักทรพัย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ซึ่งสามารถอธิบายได้โดย
แนวคดิเรือ่งดชันีราคาหลกัทรพัยแ์ละดชันีราคาหุน้ในประเทศไทย ทีก่ล่าวว่าการเคลื่อนไหวของ
ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยรวมจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นรายตวั จงึเป็น
สาเหตุให้นักลงทุนส่วนใหญ่ตดัสนิใจที่จะลงทุนโดยดูแนวโน้มและรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ราคาหุน้ ซึง่การวเิคราะหส์ภาพตลาดโดยรวมจะช่วยในการวเิคราะหจ์งัหวะซือ้ได ้นอกจากนี้ยงั
สามารถใช้วดัผลส าเรจ็ของการลงทุนในรูปกลุ่มหลกัทรพัย์ เช่น วัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมโดยเอามาเปรยีบเทยีบกบัสภาวะรวมของตลาดได ้

        3.อตัราการว่างงาน จากผลการวจิยัพบว่า อัตราการว่างงานมคีวามสมัพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินธุรกิจ
อาคารส านักงาน ที่ระดบันัยส าคญั 0.10 ซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้และขดัแย้งกับ
แนวคดิของสถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวว่าอตัราการ
ว่างงาน คอื ดชันีทีบ่อกถงึสภาพเศรษฐกจิในขณะนัน้ว่าดหีรอืไม่ด ีถ้าอตัราการว่างงานสงูแสดง
ว่าสภาวะเศรษฐกจิช่วงนัน้ไม่ด ีท าให้มกีารปลดพนักงานออกมาก ท าให้ประชาชนไม่มรีายได ้
เศรษฐกจิไม่เตบิโต ไม่เกดิการจบัจ่ายใช้สอย จงึส่งผลต่อภาคอสงัหารมิทรพัยต่์อไป สถติ ิและ
ตรงกนัขา้มกบัผลงานวจิยัของคุณชลติ วงศ์ประเสรฐิสุข และผลงานวจิยัของ Tess Alexandra 
Jansen ที่พบว่าอัตราการว่างงานไม่มีความสมัพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยท์างอ้อมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งอาจสามารถอธบิายได้ด้วยแนวคดิของ
การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ด้วยปัจจยัพื้นฐาน กล่าวคือ ถ้าแนวโน้มของอัตราการว่างงานของ
ประชากรภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่
ในช่วงหดตวั (Contraction) ท าให้ธุรกจิประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ จงึไม่อยากที่จะ
ลงทุนสรา้งอาคารส านักงานหรอืขยายกิจการเพิม่เติมเพื่อที่จะต้องการที่จะกนัเงนิส่วนนี้ไว้ใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการ ดงันัน้จงึส่งผลให้ผลตอบแทนของ
กองทุนในกลุ่มอาคารส านักงานเพิม่สูงขึน้ ซึ่งจากงานวจิยัจะพบว่าให้ผลตรงกนัข้ามกบัธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้า และธุรกิจสนามบนิ ซึ่งอาจสามารถอธบิายได้ว่าเมื่อ
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อตัราการว่างงานเพิม่สูงขึน้ ท าให้ความต้องการจบัจา่ยใชส้อยสนิคา้โดยรวมลดลงอย่างมาก อกี
ทัง้ยงัส่งผลต่อการผลติการจา้งงานทีล่ดลง รายไดค้รวัเรอืนลดลง คนไม่อยากออกไปใชเ้งนิ และ
ยงัเป็นช่วงที่ก าไรของธุรกิจลดลง อาจส่งผลให้มกีารระงบัโครงการหรอืชะลอการขยายธุรกิจ
ออกไปในช่วงนี้  ซึ่งบางธุรกิจอาจถึงกับประสบปัญหาทางการเงินและขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวยีน ดงันัน้ อัตราผลตอบแทนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรอืโกดงัเก็บสนิค้า และ
ธุรกจิสนามบนิจงึมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบัอตัราการว่างงาน ซึ่งจะเหน็ไดว้่าตวั
แปรทางเศรษฐกจิตวัเดยีวกนัสามารถส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนในแต่ละประเภทธุรกจิได้
ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ นอกจากนี้ยงัมขีอ้จ ากดัในปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นสาเหตุท าใหผ้ลการวจิยัใน
เรื่องเดยีวกนัออกมาแตกต่างกนับ้างในบางตวัแปร เช่น กรอบเวลาในการวจิยัที่แตกต่างกนั, 
ขบวนการวจิยัที่แตกต่างกนั, สภาวะเศรษฐกจิ, วกิฤตกิารณ์ทางการเมอืง และ ปัจจยัต่างๆ ที่
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
        4.ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค จากผลการวิจัยพบว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคมี
ความสมัพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในธุรกิจอาคารส านักงาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 และในธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืโกดงัสนิคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ซึง่ตรงกบัตรงกบัแนวคิดของสถาบนัพฒันา
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีกล่าวว่าดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเป็นปัจจยั
ส าคญัเพ่ือดูว่าประชาชนภายในประเทศมีความพร้อมท่ีจะจับจ่ายใช้สอยหรือยัง ถ้าหากความ
เช่ือมั่นของผู้ บริโภคลดลง ผู้ บริโภคจะประหยัดกิจกรรมการใช้จ่ายของตนมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้
ผลตอบแทนของกองทนุลดลงตามไปด้วย และตรงกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวแ้ละตรงกบัผลงานวิจยัของ
คณุวราภรณ์ จามรสวสัดิ ์ท่ีกล่าวว่าดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แตต่รงกนัข้ามกบัผลงานวิจยัของคณุมนสิชา ลิมปวธัญญ ท่ีพบว่าดชันี
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของประเทศไทยไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซึง่อาจอธบิายไดด้ว้ยแนวคดิของการวเิคราะหห์ลกัทรพัยด์ว้ยปัจจยัพืน้ฐาน โดยดชันีความ
เชื่อมัน่ผู้บรโิภคถอืเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อดูว่าประชาชนภายในประเทศมคีวามพรอ้มที่จะจบัจ่าย
ใช้สอยหรอืยงั ซึ่งถ้าหากความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคลดต ่าลง ผู้บรโิภคก็จะพยายามประหยดั
กจิกรรมการใช้จ่ายของตนมากขึน้ ส่งผลให้มกีารลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัยล์ดลง และส่งผล
เสยีต่อเศรษฐกจิโดยรวมต่อมา 

ส าหรบัตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคทีเ่หลอืไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติใินช่วงเวลาทีท่ าการศกึษา 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้ 

1.) นักลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ควรให้ความสนใจในตัวแปรทาง
เศรษฐกิจมหภาคทัง้ 4 ตวั ได้แก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย อตัราการว่างงาน และดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค โดยน ามาประกอบการพจิารณา
ในการลงทุนดว้ย 

2.) สมการพยากรณ์อตัราผลตอบเฉลีย่ของแต่ละประเภทธุรกจิทีก่องทุนอสงัหารมิทรพัยไ์ป
ลงทุนทัง้ 5 สมการนี้ถูกสรา้งขึน้โดยตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ปัจจยัภายนอกอื่นๆ เช่น ปัจจยั
ทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก ฯลฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั ้น การน าสมการ
พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของแต่ละประเภทธุรกจิไปใช้ ไม่สามารถรบัประกนัความแม่นย าที่
จะเกดิขึน้ในอนาคตได ้เนื่องจากในสภาพความเป็นจรงิปัจจยัต่างๆ เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จงึตอ้งค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้มภายนอกทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปดว้ย  

3.) ผู้ลงทุนจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนประกอบด้วย 
นอกเหนือไปจากการใช้สมการพยากรณ์ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว เพราะการใช้สมการ
พยากรณ์ผลตอบแทนเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถที่จะรบัประกนัได้ว่าจะประสบความส าเรจ็ใน
การลงทุน เพราะเนื่ องจากในความเป็นจริงแล้ว การลงทุนที่ถูกต้องไม่ควรที่จะดูเฉพาะ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั ้น แต่ควรพิจารณาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ 
ประกอบดว้ย เช่น ความเสีย่ง สภาพคล่อง และอุปนิสยัในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท 
เพื่อทีจ่ะสามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมและไมข่าดทุนอยา่งรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1.) การวิจัยครัง้นี้มีข้อจ ากัดทางด้านข้อมูล เนื่ องจากข้อมูลทุติยภูมิของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยม์จี ากดั ดว้ยเหตุทีก่องทุนอสงัหารมิทรพัยเ์พิง่มใีนเมอืงไทยเมือ่ปี พ.ศ.2546 อกี
ทัง้บางกองทุนก็ปิดตวัไป ท าให้ไม่สามารถเก็บขอ้มูลของกองทุนได้ครบตามช่วงระยะเวลาที่
ท างานวจิยั ดงันัน้ เมื่อเวลาผ่านไปมากขึน้ ในงานวจิยัชิน้ต่อๆ ไปสามารถมขีอ้มูลของกองทุน
อื่นๆ ที่มากเพียงพอต่อการท างานวิจยั อีกทัง้ยงัควรขยายจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
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ประเภทธุรกจิที่กองทุนไปลงทุนให้มากขึน้ในจ านวนที่เท่ากนัของแต่ละกลุ่ม เพื่อจะไดส้ามารถ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน และแมน่ย ายิง่ขึน้ 

2.) การวจิยัครัง้นี้ได้น าตวัแปรที่เป็นตวัแปรทางเศรษฐกจิหลกัๆ มาใช้ในการวเิคราะห ์แต่
ยงัไม่สามารถอธบิายถงึการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย์
ได้มากนัก ดังนัน้ ในงานวิจยัครัง้ต่อไปควรลองพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละหมวดหมู่ธุรกิจที่กองทุนไปลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ เช่น ปัจจยัทางการเมอืง ปัจจยัทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานของ
กองทุน และปัจจยัพืน้ฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.) การวจิยัครัง้ต่อไปอาจเข้าไปท าการสมัภาษณ์และส ารวจความคิดเห็นจากผู้จดัการ
กองทุนรวมในแต่ละกองว่าแท้จรงิแล้วยงัมปัีจจยัเฉพาะเจาะจงหรอืกลยุทธ์อะไรอกีบ้างที่ท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนออกมาน่าพอใจ 
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ภาคผนวก



 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดกองทนุรวม 13 กองทนุท่ีใช้ในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ก-1 
กองทนุ MNIT และ กองทนุ TU-PF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 1. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์อม็เอฟซี-
นิชดาธานี 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์
ยโูดม เรซิเดนท์เชียล คอม

เพลก็ซ์ 
1 ชื่อยอ่ MNIT TU-PF 

2 บรษิทัจดัการ บลจ. เอม็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) 

บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 30 พ.ค.48 21 ก.ย.49 

5 เงนิทุนจดทะเบยีน 710 ลา้นบาท 1,042.298 ลา้นบาท 

6 วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน
รวม 

5 ก.ค.48 11 ต.ค.49 

7 รปูแบบการลงทุน Freehold   Leasehold 

8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท
การใชง้าน 

กรรมสทิธิใ์นอพารท์เมน้รมิ
ทะเลสาป เป็นอาคารพกัอาศยั
สงู 17 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร 
ไดแ้ก่ 
(1) อาคารเลคชอว ์นอรท์ 
(2) อาคารเลคชอว ์เวสต ์

โครงการ ทยี ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล 
คอมเพลก็ซ ์ประกอบดว้ย  
(1) อาคารเซอรว์สิอพารท์เมนทส์งู 
10 ชัน้ พรอ้มทชัน้ใตด้นิ จ านวน 1 
อาคาร และหอพกันกัศกึษาสงู 9 
ชัน้พรอ้มชัน้ใตด้นิ จ านวน 3 
อาคาร  
(2) พืน้ทีศู่นยก์ารคา้จ านวน 
11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ 
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ตารางท่ี ก-1 (ต่อ) 
กองทนุ MNIT และ กองทนุ TU-PF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 1. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์อม็เอฟซี-
นิชดาธานี 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์
ยโูดม เรซิเดนท์เชียล คอม

เพลก็ซ์ 
   ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ทีช่ ัน้ที ่1 - 3 ของ

อาคารเซอรว์สิอพารท์เมนท ์พืน้ที่
ชัน้ที ่1 - 2 ของอาคารหอพกัอาคาร
หอพกันกัศกึษา 2 และพืน้ทีช่ ัน้ 1 
ของอาคารหอพกันกัศกึษา 3  
กองทุนไดว้่าจา้ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์หบ้รหิาร
อาคารหอพกันกัศกึษาจ านวน 3 
อาคาร 

9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ในโครงการนิชดาธานี ซอย
ประเสรฐิอสิลาม ถนนสามคัค ี
ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก
เกรด็ นนทบุร ี

ตัง้อยูบ่นทีด่นิเช่า ซึง่เป็นทีด่นิ
บางส่วนของโฉนดทีด่นิเลขที ่1388 
เลขทีด่นิ 72 หน้าส ารวจ 91 ตัง้อยู่
ทีต่ าบลท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

10 เจา้ของสนิทรพัยเ์ดมิ บจ. นิชดา พรอ็พเพอรต์ี้ (1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
(2) บรษิทั เอกการคา้ไทย จ ากดั 

11 ราคาซือ้ / เช่า 700 ลา้นบาท 113.2 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายการที ่1 741  ลา้นบาท 1,020.90  ลา้นบาท 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ไนทแ์ฟรงค ์ชาเตอร ์
(ประเทศไทย) / 13 พ.ค.48 

บจ.ไนทแ์ฟรงค ์ชาเตอร ์(ประเทศ
ไทย) / 17 ส.ค.49 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 730  ลา้นบาท 1,175.2  ลา้นบาท 
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        ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ก-1 (ต่อ) 
กองทนุ MNIT และ กองทนุ TU-PF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 1. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์อม็เอฟซี-
นิชดาธานี 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์
ยโูดม เรซิเดนท์เชียล คอม

เพลก็ซ์ 
15 ผูป้ระเมนิรายที ่2/วนัที่

ประเมนิ 
บจ.บรคู เรยีลเอสเตท / 13 
พ.ค.48 

บจ.โปร แอพไพรเชอร ์/ 25 ก.ค.49 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคาร นครหลวงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร นครหลวงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ไมม่ ี ส านกังานจดัการทรพัยส์นิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

11 ส.ค.48 6 ธ.ค.49 

174 



 

ตารางท่ี ก-2 
กองทนุ GOLDPF และ กองทนุ CPNRF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 3. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์
4. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

CPN รีเทลโกรท 

1 ชื่อยอ่ GOLDPF CPNRF 
2 บรษิทัจดัการ บลจ. กสกิรไทย จ ากดั บลจ. ทหารไทย จ ากดั 
3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 9 เม.ย.50 7 ก.ค.48 
5 เงนิทุนจดทะเบยีน 2,060 ลา้นบาท 10,915 ลา้นบาท 
6 วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน

รวม 
4 พ.ค.50 11 ส.ค.48 

7 รปูแบบการลงทุน Leasehold Leasehold 
8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท

การใชง้าน 
(1) สทิธกิารเช่าระยะยาว 30 
ปี และสทิธฺในการต่ออายุ
สญัญาเช่าอกี 30 ปี ในทีด่นิ
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งประเภท
โรงแรมและเซอรว์ซิอพาร์
ทเมน้ในโครงการเดอะเมย์
แฟร ์แมรอิอท เอก็เซคควิทฟี 
อพารท์เมน้ท์ 

(1) โครงการศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2  และโครงการ
ศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลัพลาซา รชัดา-
พระราม 3   

9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ 60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

(1) ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซา 
พระราม 2 ตัง้อยูท่ี ่128 หมู่ 6  ถ.
พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบาง
ขนุเทยีน กรงุเทพ ฯ 
(2) ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซา-รชั
ดา พระราม 3 ตัง้ที ่79 ถนนสาธุ
ประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยาน
นาวา กรงุเทพฯ 

10 เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ บจ.โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ บมจ. เซน็ทรลัพฒันา 
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ตารางท่ี ก-2 (ต่อ)  
กองทนุ GOLDPF และ กองทนุ CPNRF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 3. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์
4. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

CPN รีเทลโกรท 

11 ราคาซือ้ / เช่า 2,033 ลา้นบาท 10,613 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายที ่1 2,200 ลา้นบาท 10,839.7 ลา้นบาท 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ. ซาลแมนน์ (ฟารอ์สีท)์ / 
21 ธ.ค. 49 

บจ. ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศ
ไทย)  / 28 ก.พ. 48 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 2,351 ลา้นบาท 10,036 ลา้นบาท 

15 ผูป้ระเมนิรายที ่2 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ. บรลู เรยีเอสเตท / 22 
พ.ย.49 

บจ. อเมรกินัแอ๊พเพรซลั (ประเทศ
ไทย) / 22 พ.ย.49 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคารซติีแ้บงก์ เอน็ เอ กรงุเทพฯ 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทั แมรอิอท โฮเตล็ส ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

22 พ.ค.49 24 พ.ย.49 

        ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ตารางท่ี ก-3  
กองทนุ FUTUREPF และ กองทนุ MJLF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 5. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอร์
พารค์ 

6. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

1 ชื่อยอ่ FUTUREPF MJLF 
2 บรษิทัจดัการ บลจ.บวัหลวง จ ากดั บลจ. กสกิรไทย จ ากดั 
3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 20 ต.ค.49 1 ม.ิย. 50 
5 เงนิทุนจดทะเบยีน 4,733.161 ลา้นบาท 2,300 ลา้นบาท    
6 วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน

รวม 
23 พ.ย.49 26 ม.ิย. 50 

7 รปูแบบการลงทุน Leasehold   Leasehold   
8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท

การใชง้าน 
อาคารศูนยก์ารคา้ เป็นอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ความสูง 
5 ชัน้ (รวมชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้) 
อายอุาคารประมาณ 18 ปี 
โดยมพีืน้ทีจ่อดรถภายใน
อาคารทัง้หมด 7 ชัน้ อยู่
ดา้นหลงัศูนยก์ารคา้ และมี
ลานจอดรถอยูใ่นระดบัพืน้ที่
ราบดา้นนอกอาคารอกี 3 แห่ง 
รวมจอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 
7,000 คนั(รวมทีจ่อดรถ
ชัว่คราวอกี 1,000 คนั) 
 
 
 
 

โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์3 
โครงการ ดงันี้ 
(1) โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชั
โยธนิ 
(2) โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
รงัสติ 
(3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์
ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ 
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ตารางท่ี ก-3 (ต่อ)  
กองทนุ FUTUREPF และ กองทนุ MJLF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 5. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอร์
พารค์ 

6. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ เลขที ่94 ถนนพหลโยธนิ 
ต าบลประชาธปัิตย ์อ าเภอ
ธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 

(1) โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชั
โยธนิ -  1839  ถ. พหลโยธนิ ใกลส้ี่
แยกรชัโยธนิ แขวงลาดยาว เขต
จตุจกัร กรงุเทพฯ 
(2) โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
รงัสติ -  439 หมู ่2  ถ. พหลโยธนิ 
ต. ประชาธปัิตย ์อ. ธญับุร ีจ. 
ปทุมธานี            
(3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์
ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ - 234 และ 
234/1-3 ถนนรชัดาภเิษก แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร 

10 เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ บรษิทั พพิฒันสนิ จ ากดั (1) โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชั
โยธนิ  -  บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี ้ / 
บจ. วรีวฒัน์ อนิคอรป์อเรชัน่ / บจ. 
รชัโยธนิ ซนีีมา่ 
(2) โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
รงัสติ -  บจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ 
พรอพเพอรต์ี ้/ บจ. พพิฒันสนิ / 
บจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ 
(3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์
ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ – บจ. รชั
โยธนิ อเวนิว / บจ. รชัโยธนิ อเวนิว 
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ตารางท่ี ก-3 (ต่อ)  
กองทนุ FUTUREPF และ กองทนุ MJLF 

 

ล าดบั กองทุนรวม 5. กองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอร์

พารค์ 

6. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

11 ราคาซือ้ / เช่า 4,700 ลา้นบาท 2,172.67 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายที ่1 5,111 ลา้นบาท 2,580 ลา้นบาท 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ 
(ประเทศไทย) / 1 ส.ค. 49 

บจ. ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศ
ไทย)  /  3 ม.ค.50 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 4,262  ลา้นบาท 2,591 ลา้นบาท 

15 ผูป้ระเมนิรายที ่2/วนัที่
ประเมนิ 

บจ.อเมรกินัแอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) / 1 ต.ค.49 

บจ. ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศ
ไทย)  /  3 ม.ค.50 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บจ.รงัสติ พลาซ่า บจ. รชัโยธนิ แมเนจเมน้ท ์และ/หรื
อบจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ 
และ/หรอื บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
กรุป้ 

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

7 ธ.ค.49 18 ก.ค. 50 

        ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ตารางท่ี ก-4  
กองทนุ BKKCP และ กองทนุ SSPF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 7. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยบ์างกอก 
8. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

ศาลาแอทสาทร 

1 ชื่อยอ่ BKKCP SSPF 
2 บรษิทัจดัการ บลจ.วรรณ จ ากดั บลจ.อยธุยา จ ากดั 
3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 6 ต.ค. 46 24 ม.ิย. 52 
5 เงนิทุนจดทะเบยีน 1,000 ลา้นบาท 1,670 ลา้นบาท 
6 วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน

รวม 
24 ต.ค. 46 15 ก.ค. 52 

7 รปูแบบการลงทุน Freehold   Freehold 
8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท

การใชง้าน 
(1) อาคารชาญอสิระทาวเวอร ์
/ กรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด
ส านกังานและหอ้งชุดพาณิช
ยกรรม จ านวน 29 ยนูิต  
พืน้ทีร่วม  6,917.64 ตรม. คดิ
เป็น 30.63% ของพืน้ทีห่อ้ง
ชุดสุทธทิีส่ามารถซือ้ขายหรอื
ใหเ้ช่า   
(2) อาคารชาญอสิระทาวเวอร ์
2 / กรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด
ส านกังานและหอ้งชุดพาณิชย์
กรรม 109 ยนูิต  
พืน้ทีร่วม 22,468.6 ตรม. คดิ
เป็น 38.36% ของพืน้ทีห่อ้ง
ชุดสุทธทิีส่ามารถซือ้ขายหรอื
ปล่อยใหเ้ช่า     
 

(1) อาคารศาลาแอทสาทร  / 
อาคารส านกังานซึง่ ประกอบดว้ย
อาคารสงู 25 ชัน้ และพืน้ทีจ่อดรถ
จ านวน 254 คนั 
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      ตารางท่ี ก-4 (ต่อ)  
กองทนุ BKKCP และ กองทนุ SSPF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 7. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยบ์างกอก 
8. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

ศาลาแอทสาทร 
9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ (1) อาคารชาญอสิระทาวเวอร ์

ถ.พระราม 4     
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ  
(2) อาคารชาญอสิระทาวเวอร ์
2   ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่แขวง
บางกะปิ เขตบางกระปิ 
กรงุเทพฯ 

ตัง้อยูท่ีถ่นนสาทรใต ้ เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 

10 เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ บมจ.ชาญอสิระ ดเิวลอ็ปเมน้ท์ บรษิทั เซน็ตห์ลุยส ์โฮลดงิส ์จ ากดั 

11 ราคาซือ้ / เช่า 956 ลา้นบาท 1,649.4 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายที ่1 256.1 ลา้นบาท   1,663 ลา้นบาท 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ไซมอ่น ลมิ และหุน้ส่วน /  
5 ม.ิย. 46 

บจ. บรคู เรยีลเอสเตท / 18 พ.ค. 
52 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 208 ลา้นบาท 1,675 ลา้นบาท 

15 ผูป้ระเมนิรายที ่2/วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ทีป่รกึษาธุรกจิ อนิทนนท ์/ 
13 ม.ิย. 46 

บจ. แปลน แอพไพรซลั  
 / 15 พ.ค.52 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธ. นครหลวงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
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ตารางท่ี ก-4 (ต่อ)  
กองทนุ BKKCP และ กองทนุ SSPF 

 

ล าดบั กองทุนรวม 7. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยบ์างกอก 

8. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

ศาลาแอทสาทร 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บมจ.ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ป
เมน้ท ์

บรษิทั เอ ซ ีพรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

19 พ.ย. 46 10 ส.ค. 2552 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ตารางท่ี ก-5  
กองทนุ QHPF และ กองทนุ TFUND 

 
ล าดบั กองทุนรวม 9. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ควอลิต้ี 
เฮ้าส ์

10. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
ไทคอน 

1 ชื่อยอ่ QHPF TFUND 
2 บรษิทัจดัการ บลจ. ไทยพาณชิย ์จ ากดั บลจ. ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 15 พ.ย.49 22 ม.ีค.48 
5 เงนิทุนจดทะเบยีน 7,970 ลา้นบาท 1,750 ลา้นบาท 
6 วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน

รวม 
7 ธ.ค.49 18 เม.ย.48 

7 รปูแบบการลงทุน Freehold  และ Leasehold Freehold   
8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท

การใชง้าน 
(1) โครงการควิเฮาส ์เพลนิ
จติ/สทิธกิารเช่าทีด่นิและ
อาคาร รวมระบบ
สาธารณูปโภคจาก บมจ.ควอ
ลติี ้เฮา้ส ์เป็นระยะเวลา 30 ปี 
 (2) โครงการควิเฮาส ์ลุมพนิี/
กรรมสทิธข์องอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค จาก บจ.
เซน็เตอรพ์อยท ์แมเนจเมน้ท ์
รบัโอนสทิธกิารเช่าทีด่นิจาก 
บจ.เซน็เตอรพ์อยทแ์มเนจ
เมน้ท ์เป็นเวลา 30 ปี และต่อ
อายไุดอ้กี 8 ปี 
(3) โครงการเวฟ เพลส/
กรรมสทิธิข์องอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค และรบั 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคาร
โรงงาน 39 แห่ง ตัง้ทีต่่างๆ ดงันี้ 
(1) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้1 
โรง 
(2) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 20 
โรง 
(3) นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
(ไฮเทค) 5 โรง 
(4) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 3 
โรง 
(5) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 10 โรง 
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ตารางท่ี ก-5 (ต่อ)  
กองทนุ QHPF และ กองทนุ TFUND 

 
ล าดบั กองทุนรวม 9. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ควอลิต้ี 
เฮ้าส ์

10. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
ไทคอน 

  โอนสทิธกิารเช่าทีด่นิจาก
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เป็นเวลา 
24 ปี 

 

9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ (1) โครงการควิเฮาส ์เพลนิจติ 
598 ถ.เพลนิจติ  แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 
(2) โครงการควิเฮาส ์ลุมพนิี 1 
ถ.สาธรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาธร กรงุเทพฯ 
(3) โครงการเวฟ เพลส 55 ถ.
วทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 
กรงุเทพฯ 

จ.ระยอง ชลบุร ีและ  
จ.พระนครศรอียธุยา 

10 เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ (1) โครงการควิเฮาส ์เพลนิจติ 
598 ถ.เพลนิจติ แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 
(2) โครงการควิเฮา้ส ์ลุมพนิี 1 
ถ.สาธรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาธร กรงุเทพฯ 
(3) โครงการเวฟ เพลส 55 ถ.
วทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 
กรงุเทพฯ 

บมจ. ไทคอนอนิดสัเทรยีล คอน
เน็คชัน่ 

11 ราคาซือ้ / เช่า ไมเ่กนิ 7,970 ลา้นบาท 1,730 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายที ่1 8,534.30  ลา้นบาท 1,881.2  ลา้นบาท 
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ตารางท่ี ก-5 (ต่อ)  
กองทนุ QHPF และ กองทนุ TFUND 

 
ล าดบั กองทุนรวม 9. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ควอลิต้ี 

เฮ้าส ์

10. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ 
(ประเทศไทย) / 26 ม.ิย.49 

บจ.เอน็ แอนด ์เอ แอพไพรซลั / 10 
ม.ค.48 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 7,996.033  ลา้นบาท 1,881.2  ลา้นบาท 

15 ผูป้ระเมนิรายที ่2/วนัที่
ประเมนิ 

บจ. กรงุเทพประเมนิราคา / 
23 ม.ิย. 49 

บจ.ซาลแมนน์(ฟารอ์สีท)์/18กย.47 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอน็เอ สาขา
กรงุเทพ 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บมจ. ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั / 
บจ. ควิ. เอช. อนิเตอรเ์นชัน่
แนล 

บมจ. ไทคอนอนิดสัเทรยีล คอน
เน็คชัน่ 

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

12 ธ.ค.49 12 พ.ค.48 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ตารางท่ี ก-6  
กองทนุ TIF1 และ กองทนุ MONTRI 

 
ล าดบั กองทุนรวม 11. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทอินดสัเต
รียล 1 

12. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 สโตรเ์รจ 

1 ชื่อยอ่ TIF1 MONTRI 

2 บรษิทัจดัการ 
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเีพลิ จ ากดั 

3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 22 ม.ีค. 48 16 เม.ย.52 
5 เงนิทุนจดทะเบยีน 505 ลา้นบาท    603 ลา้นบาท 

6 
วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน
รวม 9 ม.ิย. 48 30 ม.ิย.52 

7 รปูแบบการลงทุน Freehold Freehold 
8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท

การใชง้าน 
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคาร
โรงงาน 12 แห่ง ตัง้ทีต่่าง ๆ 
ดงันี้ 
(1) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 8 
โรง  
(2) นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 1 โรง 
(3) สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
1 โรง 
(4) นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อนิ  1 โรง 
(5) เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
นวนคร 1 โรง 

ลงทุนในทีด่นิและอาคาร ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั มนตรกีารช่าง ซึง่
ประกอบกจิการรบัฝากสนิคา้ใน
ปัจจบุนั ตลอดจนสิง่อ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ประกอบธุรกจิรบัฝากสนิคา้ และ
ลงทุนในอาคารของ บรษิทั มนตร ี
สตูดโิอ จ ากดั 
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ตารางท่ี ก-6 (ต่อ)  
กองทนุ TIF1 และ กองทนุ MONTRI 

 

ล าดบั กองทุนรวม 11. กองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยไ์ทอินดสัเต

รียล 1 

12. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 สโตรเ์รจ 

9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ จ.พระนครศรอียธุยา, จ.
ปทุมธานี, และ กรงุเทพฯ 

ตัง้อยู ่ณ เลขที ่4976 และ 4984 -
86 ถนนโพธิแ์กว้ (ซอยลาดพรา้ว 
101) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
กรงุเทพมหานคร 

10 เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ บมจ.ไทยพฒันาโรงงาน
อุตสาหกรรม และบจ.เอซเีอส
ท ีแคปปิตอล แอสเซท็ส ์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนตรกีารช่าง 
และบรษิทั มนตรสีตูดโิอ จ ากดั 

11 ราคาซือ้ / เช่า 491.3 ลา้นบาท 586 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายที ่1 526.6 ลา้นบาท 640 ลา้นบาท 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ.เอน็ แอนด ์เอ แอพไพรซลั  
/  5 เม.ย. 48 

บรษิทั ไซมอน ลมิ และหุน้ส่วน 
จ ากดั / 5 มกราคม 2552 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 486 ลา้นบาท 645  ลา้นบาท 

15 ผูป้ระเมนิรายที ่2/วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ซาลแมนน์ (ฟารอ์สีท)์ / 5 
เม.ย. 48 

บรษิทั โปร แอฟไพรซลั จ ากดั /14 
มค. 52 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธ. ซติีแ้บงก ์เอน็ เอ สาขา
กรงุเทพฯ 

ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอน็เอ จ ากดั 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บมจ.ไทยพฒันาโรงงาน
อุตสาหกรรม 

บจก.มนตรคีลงัสนิคา้ 

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

29 ม.ิย. 48 14 ส.ค.52 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ตารางท่ี ก-7  
กองทนุ SPF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 13. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยส์นามบิน 
สมยุ 

1 ชื่อยอ่ SPF 
2 บรษิทัจดัการ บลจ. นครหลวงไทย จ ากดั 
3 อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
4 วนัทีอ่นุมตัโิครงการ 24 ส.ค.49 
5 เงนิทุนจดทะเบยีน 9,500 ลา้นบาท 

6 
วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน
รวม 22 พ.ย.49 

7 รปูแบบการลงทุน Leasehold 
8 ทรพัยส์นิทีล่งทุน/ประเภท

การใชง้าน 
สทิธกิารเช่าสนามบนิสมยุ (30 
ปี) 449-3-83.8 ไร ่โดย
ทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมเช่าจาก 
บจ. การบนิกรงุเทพ 
ประกอบดว้ยทางวิง่ ลานจอด
เครือ่งบนิ อาคารผูโ้ดยสาร
ใหม ่อาคารสนบัสนุนต่างๆ 
และส่วนสนบัสนุนสนามบนิ
และการบนิ ไดแ้ก่ หอควบคุม
จราจรทางอากาศ คลงัน ้ามนั
เชือ้เพลงิ สถานีเครือ่งช่วยการ
เดนิอากาศ สถานีดบัเพลงิ 
อ่างเกบ็น ้า และบ่อน ้าบาดาล 

9 ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี 

10 เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ บจ. การบนิกรงุเทพ 
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ตารางท่ี ก-7 (ต่อ)  
กองทนุ SPF 

 
ล าดบั กองทุนรวม 13. กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยส์นามบินส
มยุ 

11 ราคาซือ้ / เช่า ไมเ่กนิ 10,200 ลา้นบาท 

12 ราคาประเมนิรายที ่1 11,100 ลา้นบาท 

13 ผูป้ระเมนิรายที ่1 / วนัที่
ประเมนิ 

บจ.ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ 
(ประเทศไทย) / 18 ต.ค.49 

14 ราคาประเมนิรายที ่2 10,788  ลา้นบาท 

15 ผูป้ระเมนิรายที ่2/วนัที่
ประเมนิ 

บจ. บรคู เรยีลเอสเตท / 26 
ม.ิย.49 

16 ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอน็เอ 
สาขากรงุเทพ 

17 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ไมม่ ี

18 วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

24 พ.ย.49 

                ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมลูทติุยภมิูท่ีใช้ในการวิจยั 



 

ภาคผนวก ข 
ข้อมลูทติุยภมิูท่ีใช้ในการวิจยั 

                ตารางท่ี ข-1 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายเดือนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ม.ค. 52 1,545.25 1,039.40 2,361.28 11,423.44 5,055.06 2,726.01 1,230.90 - 8,859.78 8,287.08 920.81 - 11,178.30 

ก.พ. 52 1,553.63 1,039.09 2,366.51 11,508.97 4,980.17 2,693.96 1,218.82 - 8,743.47 8,340.58 911.26 - 11,240.17 

ม.ีค. 52 1,520.22 1,037.63 2,295.78 11,353.56 5,014.30 2,735.51 1,226.44 - 8,797.27 8,345.26 915.61 - 11,083.74 

เม.ย. 52 1,528.31 1,036.25 2,299.32 11,430.77 5,052.06 2,751.32 1,232.14 - 8,843.96 8,322.43 919.69 - 11,154.10 

พ.ค. 52 1,536.38 1,026.57 2,302.05 11,267.19 4,965.62 2,712.16 1,219.35 - 8,737.48 8,221.27 910.33 - 10,985.84 

ม.ิย. 52 1,547.39 1,028.58 2,349.87 11,353.99 4,995.38 2,745.52 1,224.56 - 8,792.34 8,270.51 914.64 - 11,016.71 

ก.ค. 52 1,555.51 1,031.08 2,357.24 11,431.78 5,031.42 2,763.10 1,230.45 - 8,836.94 8,318.67 918.70 604.99 11,083.68 

ส.ค. 52 1,531.88 1,031.63 2,285.20 11,276.25 4,944.24 2,728.74 1,198.91 1,669.99 8,730.47 8,168.28 910.01 608.82 10,965.19 

ก.ย. 52 1,540.03 1,034.36 2,289.28 11,365.75 4,986.19 2,764.10 1,204.75 1,670.12 8,786.76 8,215.25 913.93 612.67 11,000.43 
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ตารางท่ี ข-1 (ต่อ) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายเดือนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ต.ค. 52 1,523.21 1,036.95 2,294.28 11,451.05 5,026.30 2,782.32 1,210.28 1,670.00 8,834.35 8,305.17 917.84 616.52 11,057.08 

พ.ย. 52 1,531.37 1,032.07 2,300.02 16,095.81 4,942.34 2,746.60 1,199.19 1,670.02 8,724.62 8,200.26 909.95 620.37 10,880.06 

ธ.ค. 52 1,474.06 986.39 2,341.08 16,569.86 4,921.21 2,701.92 1,205.76 1,670.02 8,836.73 8,245.85 915.61 641.71 10,935.54 

ม.ค. 53 1,482.31 988.30 2,348.15 16,712.44 4,969.81 2,720.68 1,211.60 1,670.03 8,884.81 8,294.49 920.32 645.32 11,027.25 

ก.พ. 53 1,466.53 990.23 2,356.74 16,851.86 4,890.75 2,685.67 1,199.48 1,670.03 8,781.93 8,343.75 912.95 648.82 11,108.73 

ม.ีค. 53 1,474.82 981.60 2,285.63 16,727.09 4,971.73 2,698.53 1,205.30 1,669.99 8,827.56 8,238.03 917.78 631.23 10,581.58 

เม.ย. 53 1,458.31 980.61 2,288.39 16,866.36 5,018.43 2,717.43 1,212.70 1,670.00 8,877.28 8,286.01 922.54 634.81 10,659.35 

พ.ค. 53 1,466.59 976.62 2,291.12 16,606.19 4,936.89 2,682.65 1,200.88 1,617.38 8,774.29 8,181.57 913.62 638.38 10,458.24 

ม.ิย. 53 1,517.83 978.74 2,337.93 16,743.86 5,013.58 2,697.46 1,206.44 1,617.38 8,819.03 8,228.74 918.23 641.96 10,491.72 

ก.ค. 53 1,526.20 944.57 2,346.89 16,874.91 5,075.87 2,718.12 1,212.80 1,617.40 8,859.89 8,277.41 923.02 645.57 10,563.79 

ส.ค. 53 1,509.71 947.15 2,288.95 16,616.00 4,993.65 2,688.84 1,211.22 1,617.70 8,763.33 8,238.55 914.26 627.93 10,465.59 

ก.ย. 53 1,518.09 948.64 2,293.20 16,750.93 5,065.46 2,705.24 1,216.83 1,618.18 8,810.57 8,134.98 919.67 631.49 10,501.15 
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ตารางท่ี ข-1 (ต่อ) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายเดือนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ต.ค. 53 1,501.35 952.20 2,297.19 16,884.31 5,114.26 2,726.20 1,221.85 1,618.47 8,859.41 9,932.07 924.43 635.11 10,568.07 

พ.ย. 53 1,509.74 954.07 2,301.24 16,608.06 5,024.71 2,696.69 1,210.49 1,617.83 8,771.73 9,991.65 914.90 639.28 10,400.11 

ธ.ค. 53 1,518.10 965.71 2,299.23 16,808.59 5,075.79 3,724.57 1,215.89 1,617.07 8,723.94 10,052.25 900.55 634.11 10,469.78 

ม.ค. 54 1,526.55 967.48 2,304.58 16,942.41 5,128.35 3,754.32 1,217.52 1,616.32 8,771.39 10,115.11 905.39 637.70 10,564.64 

ก.พ. 54 1,510.05 969.80 2,310.17 17,077.08 5,046.39 3,784.05 1,209.99 1,615.71 8,823.26 10,178.72 909.82 620.26 10,652.10 

ม.ีค. 54 1,518.55 962.65 2,224.99 16,810.47 5,124.76 3,873.54 1,215.35 1,615.15 8,721.23 10,056.74 914.28 623.85 10,509.31 

เม.ย. 54 1,501.37 961.73 2,228.53 16,951.86 5,175.28 3,904.20 1,220.76 1,614.48 8,768.62 10,181.45 903.85 627.47 10.586.29 

พ.ค. 54 1,509.76 959.89 2,232.07 16,696.23 5,085.25 3,932.11 1,210.81 1,476.03 8,668.59 10,058.89 909.22 631.01 10,400.22 

ม.ิย. 54 1,506.29 970.75 2,283.22 16,835.56 5,142.01 3,897.69 1,216.37 1,475.55 8,716.73 10,122.59 903.53 634.63 10,432.25 

ก.ค. 54 1,514.89 970.22 2,290.88 16,979.84 5,210.90 3,925.15 1,224.71 1,475.11 8,767.32 10,182.60 909.30 638.29 10,510.81 
ส.ค. 54 1,498.27 972.35 2,225.63 16,708.43 5,120.15 3,871.58 1,213.37 1,474.52 8,672.14 10,057.87 896.27 620.79 10,394.23 

ก.ย. 54 1,476.84 987.67 2,230.79 17,004.97 5,165.98 3,918.73 1,215.98 1,473.90 8,722.54 10,118.73 901.29 624.40 10,432.97 
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ตารางท่ี ข-1 (ต่อ)  
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายเดือนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ต.ค. 54 1,460.01 992.11 2,234.32 17,162.77 5,193.18 3,943.72 1,221.69 1,473.63 8,773.72 10,152.18 906.02 628.00 10,507.83 

พ.ย. 54 1,468.67 993.79 2,280.79 16,842.23 5,058.76 3,870.21 1,212.91 1,473.22 8,663.59 9,993.89 896.47 631.64 10,332.80 

ธ.ค. 54 1,477.32 1,103.89 2,331.07 17,018.92 5,100.93 3,925.83 1,218.84 1,472.83 8,658.23 9,827.34 886.11 641.35 10,384.27 

ม.ค. 55 1,481.37 1,108.11 2,336.45 17,176.64 5,151.33 3,953.42 1,225.13 1,472.35 8,709.97 9,851.51 891.73 644.90 10,487.68 

ก.พ. 55 1,463.25 1,113.84 2,258.56 16,927.65 5,130.24 3,901.43 1,213.56 1,471.96 8,614.55 9,895.46 897.20 627.44 10,341.88 

ม.ีค. 55 1,467.18 991.08 2,263.94 17,134.55 5,232.85 3,959.89 1,219.16 1,472.86 8,666.52 10,531.12 902.53 630.99 10,426.29 

เม.ย. 55 1,471.11 994.27 2,268.48 17,290.52 5,286.42 3,980.59 1,225.07 1,472.03 8,717.28 10,627.48 892.14 634.60 10,522.45 

พ.ค. 55 1,395.78 997.66 2,273.23 16,996.36 5,155.34 3,925.03 1,213.14 1,414.02 8,612.17 10,688.07 892.60 638.14 10,322.56 

ม.ิย. 55 1,400.84 997.48 2,279.81 17,172.42 5,296.41 3,954.23 1,218.85 1,415.26 8,658.93 10,746.09 885.02 641.76 10,370.40 

ก.ค. 55 1,404.09 1,011.37 2,287.17 17,319.67 5,349.76 3,980.41 1,224.20 1,417.66 8,708.85 10,806.14 890.26 645.33 10,464.58 

ส.ค. 55 1,386.09 1,007.56 2,260.14 17,025.24 5,268.33 3,920.94 1,214.67 1,420.93 8,614.55 10,712.51 885.26 648.76 10,317.48 

ก.ย. 55 1,390.92 982.39 2,265.37 17,408.86 5,313.68 3,963.01 1,221.16 1,422.93 8,665.63 10,770.44 886.42 631.45 10,373.29 

ต.ค. 55 1,394.62 985.61 2,241.06 17,577.82 5,369.37 3,988.43 1,226.28 1,424.83 8,716. 25 10,840.29 889.31 633.37 10,459.83 
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ตารางท่ี ข-1 (ต่อ) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายเดือนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

พ.ย. 55 1,399.15 1,007.54 2,246.04 17,278.37 5,182.50 3,935.99 1,213.93 1,424.32 8,620.50 10,576.54 882.86 636.52 10,243.02 

ธ.ค. 55 1,380.22 1,008.32 2,249.67 17,616.82 6,087.00 3,962.37 1,220.05 1,421.82 8,586.96 12,139.51  904.47 639.46 10,303.78 

ม.ค. 56 1,370.87 1,012.48 2,256.22 17,783.81 6,145.71 3,987.47 1,225.35 1,423.21 8,638.68 12,214.10 907.88 642.58 10,412.48 

ก.พ. 56 1,375.11 1,009.83 2,226.53 17,484.44 6,145.12 3,933.97 1,215.81 1,424.12 8,689.81 12,303.86 901.07 645.75 10,250.54 

ม.ีค. 56 1,103.52 936.79 2,232.89 17,301.51 6,191.95 3,966.91 1,221.01 1,417.90 8,592.31 12,374.52 905.06 627.75 10,471.94 
เม.ย. 56 1,106.79 944.20 2,237.81 17,438.80 6,249.46 3,995.66 1,226.48 1,419.47 8,644.60 12,509.34 909.53 630.85 10,571.46 
พ.ค. 56 1,103.55 946.87 2,240.33 17,131.34 6,153.44 3,938.42 1,216.91 1,465.39 8,548.91 12,338.41 906.41 633.95 10,350.12 
ม.ิย. 56 1,163.96 924.17 2,244.30 17,586.90 6,282.49 3,962.90 1,224.97 1,467.51 8,597.84 12,412.83 908.36 637.08 10,461.13 

ก.ค. 56 750.41 927.24 2,250.92 17,239.42 6,339.37 3,986.18 1,230.85 1,469.24 8,504.77 12,484.78 913.42 639.66 10,566.14 

ส.ค. 56 723.94 929.78 2,232.50 17,421.46 6,247.66 3,931.11 1,219.81 1,470.88 8,558.98 12,391.98 910.55 642.75 10,414.16 

ก.ย. 56 725.82 932.97 2,238.60 17,812.30 6,329.27 3,957.14 1,222.41 1,455.11 8,610.75 12,618.74 913.68 624.77 10,523.12 

ต.ค. 56 723.68 936.14 2,244.09 17,987.84 6,385.57 3,982.53 1,223.99 1,457.17 8,517.17 12,678.71 918.06 627.88 10,613.90 

พ.ย. 56 725.90 939.19 2,260.12 17,154.07 6,284.45 3,933.23 1,217.38 1,459.19 8,565.99 12,536.53 908.52 631.00 10,380.12 
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ตารางท่ี ข-1 (ต่อ) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายเดือนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ธ.ค. 56 727.84 620.92 2,265.20 17,826.57 6,371.67 3,982.79 1,224.80 1,461.43 8,591.18 12,614.75 917.36 631.90 10,490.01 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.setsmart.com   
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ภาคผนวก ข 
ข้อมลูทติุยภมิูท่ีใช้ในการวิจยั 

                ตารางท่ี ข-2 
ราคาปิดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                              (หน่วย : บาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ม.ค. 52 10.00 10.00 7.00 7.35 8.50 8.80 7.50 - 6.20 10.10 7.40 - 5.90 

ก.พ. 52 10.10 10.00 7.00 7.75 8.60 7.90 7.70 - 6.40 9.75 7.40 - 6.10 

ม.ีค. 52 10.50 9.85 7.00 7.75 8.60 7.75 7.65 - 6.10 8.05 6.85 - 6.15 

เม.ย. 52 10.10 9.85 7.50 7.75 8.80 8.70 7.75 - 6.50 8.10 8.80 - 6.20 

พ.ค. 52 10.00 10.00 7.20 8.05 8.95 8.60 8.45 - 6.80 8.50 7.50 - 7.00 

ม.ิย. 52 10.00 9.80 7.40 9.00 8.90 8.20 8.30 - 6.60 8.50 6.90 - 7.05 

ก.ค. 52 9.90 9.50 7,45 9.30 8.90 7.85 8.60 - 7.05 8.50 7.00 - 7.10 

ส.ค. 52 9.90 9.40 8.00 9.10 8.95 7.85 8.20 5.10 7.60 9.35 6.85 9.90 7.00 

ก.ย. 52 9.85 9.55 8.00 9.15 9.20 8.30 8.55 6.10 8.00 9.70 6.95 9.95 7.45 
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ตารางท่ี ข-2 (ต่อ) 
ราคาปิดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ต.ค. 52 9.70 8.90 7.80 9.00 9.30 8.25 8.80 5.05 8.00 9.95 7.25 10.00 7.95 

พ.ย. 52 9.60 8.70 8.00 9.15 9.30 8.35 8.80 4.88 8.00 10.20 7.15 9.95 8.20 

ธ.ค. 52 9.60 9.50 7.60 9.25 9.70 8.65 9.00 4.86 8.20 10.30 7.55 9.90 8.35 

ม.ค. 53 9.50 9.00 7.80 9.65 10.00 8.75 8.70 4.82 8.50 10.40 7.05 9.85 8.50 

ก.พ. 53 9.35 9.15 7.80 9.85 10.10 8.70 9.00 4.56 8.20 10.50 7.45 10.00 8.60 

ม.ีค. 53 9.05 7.80 8.00 10.10 10.20 8.90 8.90 4.32 8.30 10.80 7.40 9.95 8.80 

เม.ย. 53 8.80 8.60 7.70 10.20 10.50 9.25 9.05 4.22 8.80 11.00 7.50 9.85 9.00 

พ.ค. 53 8.40 8.20 7.90 10.20 10.70 9.70 9.05 4.30 8.95 10.80 8.30 9.90 8.60 

ม.ิย. 53 8.40 8.00 8.05 10.70 11.30 9.95 9.30 4.38 8.85 10.60 8.25 10.00 9.00 

ก.ค. 53 8.50 8.00 8.10 10.80 11.40 9.90 9.20 4.58 9.00 10.60 8.15 10.20 9.05 

ส.ค. 53 8.30 8.00 8.00 10.70 11.60 10.00 9.35 4.30 9.25 10.70 7.90 10.30 9.35 

ก.ย. 53 8.00 8.00 8.05 11.00 12.20 10.20 9.80 4.32 9.55 10.90 8.10 10.30 9.85 
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ตารางท่ี ข-2 (ต่อ) 
ราคาปิดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                              (หน่วย : บาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ต.ค. 53 7.95 8.00 8.10 11.20 12.30 10.20 9.60 4.34 9.60 11.10 8.05 10.20 9.95 

พ.ย. 53 8.00 8.00 8.10 11.60 12.40 10.30 9.55 4.34 9.40 11.30 8.05 10.00 9.70 

ธ.ค. 53 8.00 8.00 8.20 11.90 12.50 10.30 9.75 4.44 9.40 11.70 8.05 9.95 9.70 

ม.ค. 54 7.95 7.95 8.00 11.80 12.50 10.30 9.60 4.28 9.05 11.70 8.10 9.95 9.60 

ก.พ. 54 8.00 7.85 8.20 12.40 12.80 10.40 9.30 4.30 9.10 11.70 8.30 9.90 9.65 

ม.ีค. 54 8.05 8.00 7.80 12.30 13.00 10.30 9.25 4.28 8.55 11.60 8.15 9.55 9.55 

เม.ย. 54 8.00 8.00 7.80 12.60 13.40 10.60 9.25 4.12 8.50 11.60 8.25 9.55 9.55 

พ.ค. 54 8.15 7.90 7.80 12.80 13.90 11.10 9.10 4.20 8.55 11.60 8.15 9.45 9.55 

ม.ิย. 54 8.30 7.45 7.75 12.90 14.10 10.80 9.05 4.18 8.35 11.80 8.15 9.90 9.55 

ก.ค. 54 8.75 7.65 7.80 13.50 14.60 11.60 9.20 4.00 8.45 12.30 8.10 9.80 9.85 
ส.ค. 54 8.60 7.65 7.50 13.40 14.90 12.30 8.85 3.98 8.25 12.50 8.15 9.65 9.70 

ก.ย. 54 8.40 7.70 6.80 12.20 13.90 11.00 8.80 3.82 7.95 12.10 8.10 9.50 9.15 
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ตารางท่ี ข-2 (ต่อ)  
ราคาปิดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ต.ค. 54 8.00 7.50 6.70 12.00 12.90 10.50 9.00 3.70 7.95 10.40 7.70 9.50 9.25 

พ.ย. 54 8.50 7.40 6.85 12.50 13.80 11.20 9.10 3.52 8.30 10.50 7.70 9.80 9.55 

ธ.ค. 54 8.45 7.50 6.70 12.80 13.80 11.20 9.30 3.90 8.35 10.50 8.00 9.60 9.75 

ม.ค. 55 8.50 7.85 7.10 12.90 13.80 11.30 9.45 3.90 8.40 10.30 8.00 9.80 9.90 

ก.พ. 55 8.50 7.95 7.10 13.10 13.60 11.80 9.30 3.94 8.45 10.40 7.90 9.90 10.00 

ม.ีค. 55 8.55 7.80 7.25 13.50 13.90 11.70 9.35 3.90 8.80 10.40 7.85 9.75 10.60 

เม.ย. 55 8.35 7.85 7.55 14.10 14.30 12.10 9.30 4.10 9.30 11.00 7.80 9.70 10.90 

พ.ค. 55 8.10 7.70 7.80 14.30 14.10 12.10 9.60 4.00 9.30 10.50 7.60 9.65 11.40 

ม.ิย. 55 8.25 7.75 8.05 14.70 14.50 11.90 9.20 4.04 9.25 10.50 7.60 9.60 11.40 

ก.ค. 55 8.30 7.75 8.20 15.40 16.40 12.50 9.30 4.10 9.85 11.00 7.70 9.60 13.10 

ส.ค. 55 8.05 7.65 7.60 15.80 17.00 12.90 9.20 4.16 9.90 10.90 7.70 9.90 13.20 

ก.ย. 55 8.15 7.55 7.85 16.30 18.00 13.10 9.40 4.44 10.70 10.70 7.65 9.50 14.40 

ต.ค. 55 8.15 7.55 7.75 17.10 18.00 13.60 9.80 4.50 10.80 10.90 7.70 9.65 15.10 

2
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ตารางท่ี ข-2 (ต่อ) 
ราคาปิดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

พ.ย. 55 8.30 7.60 7.70 17.50 17.90 14.20 9.80 4.64 11.30 11.20 7.60 9.80 16.20 

ธ.ค. 55 8.35 7.50 7.75 19.00 17.70 14.70 9.90 4.56 11.50 11.40 7.60 9.55 16.80 

ม.ค. 56 8.85 7.50 7.80 19.60 18.60 14.80 9.90 4.92 12.00 12.50 7.55 9.70 17.40 

ก.พ. 56 8.65 7.25 7.50 20.00 18.40 14.90 9.90 4.90 12.10 12.50 7.50 9.75 17.70 

ม.ีค. 56 6.40 6.00 6.75 19.60 17.90 14.50 9.85 5.00 11.30 12.80 7.40 9.40 18.30 
เม.ย. 56 6.15 6.00 6.50 19.70 17.80 13.80 10.00 4.92 10.80 12.40 7.35 9.55 17.20 
พ.ค. 56 5.70 5.60 6.00 19.70 17.80 13.90 10.00 4.86 10.60 12.70 7.30 9.65 18.30 
ม.ิย. 56 3.00 5.40 5.95 18.40 16.60 13.40 9.80 4.60 10.00 12.10 6.80 9.60 17.60 

ก.ค. 56 3.02 5.40 5.80 17.50 16.80 13.70 9.90 4.50 9,75 11.60 6.70 9.70 17.80 

ส.ค. 56 3.38 4.20 5.25 15.40 16.70 12.70 9.75 4.80 9.10 10.80 6.90 9.80 15.70 

ก.ย. 56 3.20 4.24 5.45 16.00 16.20 12.80 9.95 4.60 9.35 11.30 6.80 9.55 16.90 

ต.ค. 56 3.24 4.52 5.30 16.20 16.30 12.60 9.90 5.00 9.45 11.30 7.10 9.35 17.10 

พ.ย. 56 3.36 4.36 5.10 16.00 16.30 12.40 10.10 5.10 9.20 11.00 6.85 9.50 16.40 
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ตารางท่ี ข-2 (ต่อ) 
ราคาปิดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 13 กองทนุ 

 
                                                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 

 

Date MNIT TU-PF GOLDPF CPNRF FUTUREPF MJLF BKKCP SSPF QHPF TFUND TIF1 MONTRI SPF 

ธ.ค. 56 3.76 3.90 5.00 15.70 15.80 11.90 9.80 4.82 8.95 10.70 6.85 9.50 16.00 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.setsmart.com   
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ภาคผนวก ข 

ข้อมลูทติุยภมิูท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ตารางท่ี ข-3 
ข้อมลูรายเดือนของตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวัท่ีใช้ในการพยากรณ์ 

 

Date CON MLR SET INF INT UNEMPLOY PII PCI CCI 

ม.ค. 52 110.60 6.75 437.69 102.10 1.75 2.70 161.2 126.3 13.1 

ก.พ. 52 111.30 6.50 431.52 103.10 1.50 2.30 154.2 120.3 13.0 

ม.ีค. 52 109.40 6.25 431.50 103.60 1.17 2.50 149.2 123.4 10.1 

เม.ย. 52 108.30 6.17 491.69 104.60 0.92 2.90 148.5 124.3 10.6 

พ.ค. 52 108.20 6.08 560.41 104.30 0.80 2.10 147.7 123.3 11.5 

ม.ิย. 52 108.50 5.86 597.48 104.70 0.76 1.10 149.6 126.5 10.8 

ก.ค. 52 110.50 5.86 624.00 104.70 0.84 0.90 152.5 130.8 10.1 

ส.ค. 52 112.70 5.86 653.25 105.10 0.84 1.10 155.5 126.7 10.2 
ก.ย. 52 113.50 5.86 717.07 105.30 0.84 1.00 159.6 132.3 14.8 
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ตารางท่ี ข-3 (ต่อ) 
ข้อมลูรายเดือนของตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวัท่ีใช้ในการพยากรณ์ 

 

Date CON MLR SET INF INT UNEMPLOY PII PCI CCI 

ต.ค. 52 113.20 5.86 685.24 105.50 0.73 1.00 161.8 130.8 18.0 

พ.ย. 52 111.70 5.86 689.07 105.80 0.73 0.70 165.3 132.5 16.7 

ธ.ค. 52 111.50 5.86 734.54 105.70 0.68 0.70 167.3 133.8 20.7 

ม.ค. 53 111.00 5.86 696.55 106.29 0.68 1.90 169.6 132.6 27.4 

ก.พ. 53 111.20 5.86 721.37 106.88 0.68 1.00 173.3 133.0 24.9 

ม.ีค. 53 111.60 5.86 787.98 107.13 0.68 1.00 178.6 135.2 19.3 

เม.ย. 53 114.60 5.86 763.51 107.66 0.68 1.60 179.3 134.0 15.3 

พ.ค. 53 114.70 5.86 750.43 107.87 0.68 1.30 181.1 133.7 13.1 

ม.ิย. 53 112.60 5.86 797.31 108.15 0.68 1.00 183.5 137.3 19.9 

ก.ค. 53 112.60 5.86 855.83 108.32 0.68 0.70 187.3 136.6 21.2 

ส.ค. 53 113.70 6.00 913.19 108.57 1.16 0.80 188.9 135.2 21.9 

ก.ย. 53 114.20 6.00 975.30 108.49 1.16 0.80 188.7 134.7 24.6 
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ตารางท่ี ข-3 (ต่อ) 
ข้อมลูรายเดือนของตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวัท่ีใช้ในการพยากรณ์ 

 
Date CON MLR SET INF INT UNEMPLOY PII PCI CCI 

ต.ค. 53 113.70 6.00 984.46 108.52 1.31 0.80 186.7 133.0 24.6 

พ.ย. 53 114.50 6.00 1,005.12 108.75 1.31 0.90 187.2 138.3 24.9 

ธ.ค. 53 115.40 6.00 1,032.76 108.92 1.31 0.30 184.8 138.2 23.7 

ม.ค. 54 117.70 6.12 964.10 109.51 1.54 0.69 192.4 138.4 20.3 

ก.พ. 54 117.90 6.37 987.91 109.95 1.71 0.73 195.0 137.8 19.3 

ม.ีค. 54 119.00 6.37 1,047.48 104.83 1.71 0.64 206.9 141.6 17.0 

เม.ย. 54 119.70 6.62 1,093.56 105.59 1.93 0.70 205.1 140.0 17.1 

พ.ค. 54 120.20 6.75 1,073.83 112.39 2.15 0.51 206.5 141.3 20.0 

ม.ิย. 54 120.10 6.75 1,041.48 112.54 2.15 0.38 201.7 141.3 21.2 

ก.ค. 54 120.80 6.87 1,133.53 112.74 2.33 0.56 202.5 138.0 29.1 
ส.ค. 54 120.90 7.13 1,070.05 113.23 2.62 0.72 206.6 143.0 30.2 

ก.ย. 54 120.80 7.25 916.21 112.86 2.87 0.71 206.5 140.8 29.6 
ต.ค. 54 121.90 7.25 974.75 113.07 2.87 0.80 198.9 135.8 23.8 
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ตารางท่ี ข-3 (ต่อ) 
ข้อมลูรายเดือนของตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวัท่ีใช้ในการพยากรณ์ 

 
Date CON MLR SET INF INT UNEMPLOY PII PCI CCI 

พ.ย. 54 122.90 7.25 995.33 113.31 2.87 0.80 185.3 135.1 18.5 

ธ.ค. 54 123.10 7.25 1,025.32 112.77 2.87 0.43 180.4 137.3 21.2 

ม.ค. 55 123.10 7.25 1,083.97 113.21 2.87 0.82 200.0 140.7 24.2 

ก.พ. 55 123.60 7.25 1,160.90 113.63 2.83 0.75 218.5 147.1 25.8 

ม.ีค. 55 124.40 7.13 1,196.77 114.30 2.85 0.48 228.3 145.7 23.0 

เม.ย. 55 125.40 7.13 1,228.49 114.78 2.85 0.89 234.5 143.9 24.3 

พ.ค. 55 125.40 7.13 1,141.50 115.23 2.85 0.81 239.8 149.7 27.4 

ม.ิย. 55 125.50 7.13 1,172.11 115.42 2.85 0.80 239.7 146.0 27.6 

ก.ค. 55 125.10 7.13 1,199.30 115.82 2.85 0.60 240.8 146.8 29.1 

ส.ค. 55 125.40 7.13 1,227.48 116.28 2.85 0.69 235.5 147.6 29.5 

ก.ย. 55 124.90 7.13 1,298.79 108.77 2.85 0.66 233.9 145.8 30.2 

ต.ค. 55 124.30 7.13 1,298.87 116.82 2.85 0.59 234.3 146.4 34.5 
พ.ย. 55 124.10 7.00 1,324.04 116.41 2.58 0.74 238.1 149.1 36.6 
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ตารางท่ี ข-3 (ต่อ) 
ข้อมลูรายเดือนของตวัแปรอิสระทัง้ 9 ตวัท่ีใช้ในการพยากรณ์ 

 

Date CON MLR SET INF INT UNEMPLOY PII PCI CCI 

ธ.ค. 55 124.80 7.00 1,391.93 116.86 2.44 0.45 253.2 144.7 35.4 

ม.ค. 56 125.40 7.00 1,474.20 104.44 2.44 0.65 253.9 150.3 33.1 

ก.พ. 56 125.80 7.00 1,541.58 104.66 2.41 0.62 246.7 149.1 32.4 

ม.ีค. 56 125.80 7.00 1,561.06 104.73 2.47 0.67 244.6 147.9 37.9 
เม.ย. 56 125.70 7.00 1,597.86 104.90 2.47 0.96 240.7 147.2 42.2 
พ.ค. 56 125.40 7.00 1,562.07 105.15 2.47 0.88 240.4 147.8 40.1 
ม.ิย. 56 124.90 7.00 1,451.90 105.31 2.53 0.63 239.4 147.4 39.1 

ก.ค. 56 125.30 7.00 1,423.14 105.42 2.53 1.04 240.5 146.6 37.0 

ส.ค. 56 125.40 7.00 1,294.30 105.41 2.53 0.90 241.2 148.1 36.0 

ก.ย. 56 125.90 7.00 1,383.16 103.23 2.53 0.81 240.2 146.2 34.9 

ต.ค. 56 126.40 7.00 1,442.88 105.76 2.53 0.66 236.5 148.0 36.2 

พ.ย. 56 126.50 7.00 1,371.13 103.54 2.53 0.83 234.5 146.5 35.1 

ธ.ค. 56 126.70 6.79 1,298.71 103.64 2.31 0.73 232.1 147.0 33.6 
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ประวติัผูศึ้กษา 

        นางสาวปุญยนุช ศริโิชคธนทรพัย ์เกดิเมือ่วนัที ่19 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2520 ทีจ่งัหวดั

กรุงเทพมหานคร จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ 

ภาควิชาบัญชี ปีการศึกษา 2542 และเข้ารบัการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงนิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ปี

การศึกษา 2556 ปัจจุบนัประกอบอาชพีเป็นที่ปรกึษาทางด้านการบญัชแีละการเงนิอสิระ และ

ประกอบธุรกจิส่วนตวั  

 



 


