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บทคดัย่อ 

 
การศึกษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อดชันีราคาหมวด

พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary 
Data) ซึ่งเก็บรวบรวมเป็นรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 
2559 ปจัจยัที่ใช้ในศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) อัตราเงนิเฟ้อ (INF) อตัรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Index) 

การศกึษาครัง้นี้ ได้ท าการทดสอบทางสถติิ ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 จากการทดสอบ 
พบว่า ตวัแปรต่าง ๆ ทีอ่ธบิายถงึดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) โดยมตีวัแปร
ที่มีนัยส าคัญ 1 ตัวแปร คือ ดัชนีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนตวั
แปรทีไ่ม่มนีัยส าคญั 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ (MLR) 
อตัราเงนิเฟ้อ (INF) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และ
พฒันาระบบต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อขายหลกัทรพัยม์คีวามยุตธิรรม
และมคีวามเป็นมาตรฐานสากลท าหน้าทีส่่งเสรมิการออมและการระดมเงนิทุนระยะยาวเพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศปจัจุบนัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย จดัโครงสร้างกลุ่ม
อุตสาหกรรมของบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อเป็นขอ้มูลด้านการลงทุน และสะทอ้นประเภทธุรกจิได้
ชดัเจน โดยแบ่งเป็นโครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม และหมวดธุรกจิ 28 หมวด 

หลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 ภาวะอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งได้
ปรับตัวดีขึ้นมากเนื่องจากเศรษฐกิจดีขึ้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนามากขึ้นตาม
เศรษฐกจิทีม่กีารขยายตวั ท าใหบ้รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยบ์างรายหนัมาพฒันาโครงการบา้น
จดัสรร โดยใหค้วามส าคญักบัการออกแบบบา้นให้ทนัสมยั มีความโดดเด่น ดงึดูดใจผู้อยู่อาศยั 
มแีบบบ้านให้เลอืกมากขึ้น ขนาดที่ดินมหีลากหลาย มกีารออกแบบจดัสวน ออกแบบประตู
ทางเขา้ของหมู่บ้าน และมกีารจดัสรรพื้นทีส่่วนกลางแบ่งเป็นสดัส่วนส าหรบัท ากจิกรรมต่าง ๆ 
เช่น สระว่ายน ้ า  สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ท าให้บรเิวณบ้านหน้าอยู่มากขึ้น มกีารพฒันา
โครงการ และท าโฆษณาเพื่อท าให้เป็นที่รู้จกัมากขึน้ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ
ไทยเตบิโตเป็นอย่างมากในช่วงปี 2531 - 2540 มบีรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เกดิใหม่เป็น
จ านวนมากและมกีารพฒันาโครงการที่มคีวามหลากหลาย ในช่วงปี 2551 – 2553 โครงการที่
อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมเีนียมมกีารขยายตวัอยา่งมาก ไดร้บัความนิยมอย่างสูง ผูป้ระกอบการ
หลายรายไดผ้นัตวัเขา้สู่โครงการคอนโดมเีนียม จนกระทัง่ปี 2554 การพฒันาโครงการคอนโดมี
เนียมปรบัลดลง มกีารพฒันาโครงการแนวราบเพิม่มากขึน้ แต่ไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมใหญ่ 
ปลายปี  2554 ซึง่หลายโครงการไดร้บัความเสยีหายอย่างมากเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตชานเมอืง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหนัมาพฒันาโครงการคอนโดมเีนียมอกีครัง้ในช่วงปี 2547 
– 2557 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนเพิม่จาก 26 บรษิทั ในปี 2547 เป็น 36 บรษิทั ในปี 2557 และใน
ปจัจุบนัม ี55 บรษิทั สภาวะแวดลอ้มในปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง เช่น ระบบคมนาคม ขนส่ง 
ท าใหเ้มอืงขยายออกอยา่งต่อเนื่อง การยา้ยถิน่ฐานของคนชนบทเขา้สู่เมอืง ท าใหป้รมิาณความ
ตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่พิม่ขึน้ตลอดเวลาจงึกลายเป็นตวัขบัเคลื่อนให้อุตสาหกรรมนี้เตบิโตขึน้ ท า 
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ใหห้ลกัทรพัยห์มวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(Property Development) เป็นหลกัทรพัยท์ีม่คีวาม
น่าสนใจส าหรบัการลงทุน 

หลกัทรพัยใ์นหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยท์ีม่คีวามน่าสนใจส าหรบัการ
ลงทุน นอกจากจะมมีลูค่าตลาดอนัดบัต้นๆแลว้ ยงัเป็นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีวามส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกจิในประเทศไทย และเป็นแรงขบัเคลื่อนใหเ้ศรษฐกจิเจรญิเตบิโต ซึง่ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยเป็นปจัจยัพื้นฐานของการด ารงชวีิต และ ในปจัจุบนัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ มกีาร
พฒันาไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ รวมถงึเป็นธุรกจิทีส่ามารถใหผ้ลตอบแทนทีสู่งในระยะยาว ท าใหผู้้ที่
มเีงนิทุนแมไ้มม่คีวามช านาญกใ็หค้วามสนใจในการลงทุนและประกอบธุรกจิในดา้นนี้เป็นจ านวน
มาก แต่ปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ธุรกจิมคีวามผนัผวนและ
ยากต่อการควบคุม ผู้ประกอบการ นักลงทุน จ าเป็นต้องหาปจัจยัที่มผีลต่อธุรกิจที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาดงันัน้ก่อนที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จงึมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อดชันีราคาหุ้นเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าจากการลงทุนและป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

การศกึษานี้จะท าการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึง่เกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
รายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559โดยอ้างองิขอ้มูลจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) SETSMART (Set Market Analysis and Reporting 
Tool) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาที่ธนาคาร
พาณิชยเ์รยีกเกบ็จากลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารพาณิชยเ์ฉลีย่ 4 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคาร
กสกิรไทย ธนาคารกรงุไทย ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารไทยพาณชิย ์
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2. ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) คอื ดชันีราคาผลผลติที่ได้จากอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้านพกัอาศัย และดชันีราคาวสัดุก่อสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสรา้งอาคารอื่นๆ นอกเหนือจากบา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 

3. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หมายถงึ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ประกอบด้วย 
พืน้ทีร่บัอนุญาตก่อสรา้งในเขตเทศบาล ปรมิาณจ าหน่ายปนูซเีมนต์ในประเทศ มลูค่าการน าเขา้
สนิค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปรมิาณจ าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชย ์มลูค่าการจ าหน่ายเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที ่
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อให้ทราบถงึปจัจยัต่างๆที่น ามาศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2. เพื่อให้นักลงทุนหรอืผู้สนใจทัว่ไปน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวจิยัไปใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการวเิคราะหก์ารลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดชันีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ซึ่ง

ประกอบดว้ยแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
แนวคดิและทฤษฎกีารลงทุน 
แนวคดิและทฤษฎคีวามเสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัย ์
แนวคดิและทฤษฎ ีArbitrage Pricing Theory (APT) 
ความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัย ์
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน 

 
การลงทุน (Investment) หมายถงึการซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยข์องบุคคลหรอื

สถาบนั ซึง่ใหผ้ลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัความเสีย่งการลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้3 
ประเภท  

1. การลงทุนเพื่อการบรโิภค (consumer investment) เกี่ยวข้องกบัการซื้อสนิค้า 
ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทัง้การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(real estate investment) 
การลงทุนในลกัษณะน้ีไมไ่ดห้วงัก าไรในรปูตวัเงนิ 

2. การลงทุนในธุรกจิ (business or economic investment) การซื้อสนิทรพัยเ์พื่อ
ประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวงัว่ารายได้ที่ได้นี้จะเพยีงพอที่จะชดเชยกบัความเสี่ยงในการ
ลงทุนได้แก่ การลงทุนในสนิค้าประเภททุน เครื่องจกัร โรงงาน เพื่อผลติสนิค้าและบรกิารเพื่อ
สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค การลงทุนลกัษณะนี้มุ่งหวงัก าไรจากการลงทุน ก าไรจะเป็นตวั
ดงึดดูผูล้งทุนน าเงนิมาลงทุน 

3. การลงทุนในหลกัทรพัย์ (financial or securities investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงนิหรอืการลงทุนในหลกัทรพัย ์(asset) ในรปูของหลกัทรพัย ์(securities) 
เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร เป็นต้น การลงทุนในลกัษณะนี้เป็นการลงทุนทางอ้อมที่
แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผู้ลงทุนน าเงินที่ออมได้ไปซื้อหลักทรัพย์ลงทุนโดยให้
ผลตอบแทนในรปูของอตัราดอกเบีย้หรอืเงนิปนัผล (yield) และ ส่วนต่างราคา (capital gain) ซึง่
มากหรอืน้อยจะขึน้อยูก่บัความเสีย่งของหลกัทรพัยท์ีล่งทุน 
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แนวคิดและทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

ความเสี่ยง หรอื ความไม่แน่นอน เกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าจะเกิด
อะไรขึ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รบัจริง  ต ่ากว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังไว้  อัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ผู้ลงทุนพยายามหลกีเลี่ยงความเสี่ยงหรอืลดความเสี่ยงใหเ้หลอืน้อย
ที่สุด ซึ่งแต่ละบุคคลยอมรบัความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชอบ 
ทศันคต ิแรงจงูใจของผูล้งทุนนัน้ว่ามากน้อยเพยีงใด  ซึง่ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหลกัทรพัยจ์ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คอื  

1. ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (Systematic Risk) 
คอื การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ ที่เปลี่ยนแปลงไปที่

เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกจิ ซึ่งไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ในตลาดทัง้หมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้ราคาหลกัทรพัย์
โดยทัว่ไปเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั 

2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) ความเสี่ยงที่เกดิขึน้เฉพาะกจิการ
หนึ่ง หรอื อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึง่เมื่อเกดิเหตุการณ์นี้แลว้จะมผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องธุรกจินัน้ ไม่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยอ์ื่นในตลาดความเสีย่งทีถู่กจัดอยู่ใน
ความเสีย่งทีไ่มเ่ป็นระบบ 
 
แนวคิดและทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) 
 

Arbitrage คอืการแสวงหาโอกาสท าก าไรการท า Arbitrage หมายถงึ การท าก าไรโดย
ปราศจากความเสีย่งโดยการซือ้หลกัทรพัยห์นึ่งพรอ้มกบัขายหลกัทรพัยน์ัน้ในราคาทีต่่างกนัใน
ตลาดสองตลาดด้วยมูลค่าการลงทุนเท่ากบัศูนยโ์อกาสในการท า Arbitrage อาจเกดิขึน้ใน
สถานการณ์ซึง่กลุ่มหลกัทรพัยห์นึ่งใหผ้ลลพัธ์ (Payoff) จากการลงทุนเท่ากบัอกีหลกัทรพัยห์นึ่ง 
โดยการลงทุนทัง้สองมรีาคาแตกต่างกนั 

ภายใต้ “กฎการมรีาคาเดยีว” (Law of One Price) ซึง่ระบุว่าหลกัทรพัยส์องชนิดทีม่ ี
ลกัษณะเหมอืนกนัทุกประการจะต้องขายในราคาทีเ่ท่ากนัดงันัน้เมื่อมกีารคน้พบสถานการณ์ซึง่
ราคาของหลกัทรพัยส์องชนิดที่ให้ผลลพัธ์ในการลงทุนเท่ากนัมรีาคาแตกต่างกนัผู้ลงทุนจะเขา้
ซื้อขายหลกัทรพัย์เหล่านัน้จนราคาสู่ดุลยภาพ กลไกของตลาดในลกัษณะที่เป็นรากฐานของ
แนวคดิArbitrage Pricing Theory (APT) 

ขอ้สมมตขิอง ATP มอียูว่่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง
กบัตัวแปรต่างๆกลุ่มหนึ่งโดยตวัแปรแต่ละตัวเป็นตัวแทนปจัจยัแต่ละปจัจยัซึ่งมอีิทธพิลต่อ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยน์ัน้ภายใต้กฎราคาเดยีวผู้ลงทุนในตลาดจะซื้อและขายหลกัทรพัย์
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โดยหลกัทรพัย์ต่างๆที่ได้รบัผลกระทบจากปจัจยัหน่ึงในลกัษณะที่เหมอืนกันควรจะให้อตัรา
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัเท่ากนัการซือ้และขายเพื่อท าก าไรจากราคาทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละตลาด
จนกระทัง่ราคาหลกัทรพัยเ์ท่ากนั จงึเป็นกระบวนการที่ก่อใหเ้กดิการท านายอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย ์
 
ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรพัย ์
 

ความมปีระสทิธภิาพของตลาด (Efficient market hypothesis) หรอื EMHการ
เปลีย่นแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นขอ้มูลสะทอ้นข่าวสารอย่างสมบูรณ์ หาก
การตดัสนิใจซื้อขายหุ้นของนักลงทุนในตลาดตัง้อยู่บนพื้นฐานของการคาดคะเนด้วยเหตุผล 
(rational expectations) ราคาหุน้จะปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงอย่างรวดเรว็เมื่อมขีอ้มูลข่าวสาร
ใหม่ๆเขา้มาดงันัน้จงึไม่มใีครสามารถท าก าไรเกนิปกตไิด้ ผลก าไรที่นักลงทุนไดร้บัจะเป็นก าไร
ในระดบัปกต ิ(Normal Profit) ความมปีระสทิธภิาพของตลาด แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื  
 

1. ความมปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า (Weak- Form Efficiency) ถ้าข่าวสารขอ้มูลที่ผู้
ลงทุนใชใ้นการประเมนิเพื่อตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดแ้ก่ขอ้มลูตลาดซึง่ไดแ้ก่ขอ้มลูเกี่ยวกบั
ราคาและปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าราคาปจัจุบนัของหลกัทรพัย์ใน
ตลาดหลกัทรพัยไ์ด้สะท้อนถงึขอ้มูลตลาดเรยีบรอ้ยแล้วแสดงว่าตลาดมปีระสทิธภิาพระดบัต ่า
ดงันัน้การใช้แนวคดิการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ด้านเทคนิคเพื่อพยากรณ์ราคาหลกัทรพัย์จงึไม่
สามารถท าก าไรส่วนเกนิไดก้ารทดสอบระดบัความมปีระสทิธภิาพระดบัต ่าสามารถท าไดโ้ดยตัง้
ขอ้สมมตฐิานว่าถ้าตลาดมปีระสทิธภิาพต ่าการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์นอดตีจะไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตกล่าวอกีนัยหนึ่งคอืตลาดหลกัทรพัยห์นึ่ง
จะมปีระสทิธภิาพระดบัต ่าไดถ้้าราคาปจัจุบนัของหลกัทรพัยส์ะทอ้นถงึขอ้มลูตลาดทีผ่่านมาแลว้
ทัง้หมด 
 

2. ความมปีระสทิธภิาพในระดบักลาง (Semi-Strong-Form) ถ้าข่าวสารขอ้มลูทีผู่ล้งทุน
ใช้ในการประเมนิเพื่อตดัสนิใจซื้อขายหลกัทรพัยน์อกจากข้อมูลตลาดแล้วผู้ลงทุนยงัใช้ข้อมูล
ทัง้หมดซึง่สาธารณะไดร้บัทราบและมอียู่ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัการผลติการเงนิการบรหิาร
การบญัชีทัง้ข้อมูลในอดตีปจัจุบนัและการคาดการณ์แสดงว่าราคาปจัจุบนัของหลกัทรพัย์ใน
ตลาดหลกัทรพัยน์ี้ได้สะท้อนถงึขอ้มูลตลาดและขอ้มูลสาธารณะเรยีบรอ้ยแล้วแสดงว่าตลาดมี
ประสทิธภิาพระดบักลางดงันัน้การใชแ้นวคดิการวเิคราะหห์ลกัทรพัยด์า้นเทคนิคและแนวคดิการ
วเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐานเพื่อพยากรณ์ราคาหลกัทรพัยจ์งึไมส่ามารถท าก าไร-ส่วนเกนิได ้
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3. ความมปีระสทิธภิาพในระดบัสูง (Strong-Form Efficiency) ถ้าข่าวสารขอ้มูลที่ผู้
ลงทุนใช้ในการประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ได้แก่ข้อมูลทุกประเภททัง้ข้อมูล
สาธารณะและที่มใิช่ข้อมูลสาธารณะเช่นขอ้มูลที่ก าลงัอยู่ในกระบวนการตดัสนิใจของทางการ
ขอ้มลูภายใน (inside information) ต่างๆ ดงันัน้ราคาปจัจุบนัของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์
นี้ไดส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทุกชนิดเรยีบรอ้ยแลว้แสดงว่าตลาดมปีระสทิธภิาพระดบัสูงจงึไม่มผีู้ลงทุน
คนใดหรอืกลุ่มใดเลยที่สามารถท าก าไรส่วนเกนิได้อย่างคงเส้นคงวาการทดสอบระดบัความมี
ประสทิธภิาพในระดบัสงู 

สามารถท าได้โดยการสงัเกตการด าเนินงานของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มที่คาดว่าจะสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูสาธารณะไดเ้ช่นบุคคลภายในของบรษิทัถ้ากลุ่มผูล้งทุนเหล่านี้สามารถ
ท าก าไรส่วนเกนิไดแ้สดงว่าตลาดนัน้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพระดบัสงู 
 

ข้อสมมติฐานของแนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพของตลาดจะเกิดขึ้นได้
ภายใตเ้งือ่นไขต่อไปนี้ 

1. ในตลาดมผีู้ลงทุนเป็นจ านวนมากโดยเป็นผู้ลงทุนทีม่เีหตุมผีลและต้องการท าก าไร
สูงสุด ณ ระดบัความเสีย่งหนึ่งผูล้งทุนเหล่านี้เขา้ร่วมในตลาดโดยการวเิคราะหป์ระเมนิและซื้อ
ขายหุ้นทัง้นี้การตดัสนิใจของผู้ลงทุนเพยีงรายเดยีวไม่สามารถก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาได ้

2. ไม่มตี้นทุนในการไดม้าซึง่ข่าวสารขอ้มลูและผูล้งทุนแต่ระรายไดร้บัข่าวสารขอ้มลูใน
เวลาไล่เลีย่กนั 

3. ขา่วสารขอ้มลูเกดิขึน้ในเชงิสุ่มและขอ้มลูแต่ละชิน้ไมข่ึน้ต่อกนั 
4. ผู้ลงทุนสนองตอบต่อข่าวสารขอ้มูลใหม่อย่างรวดเรว็และเต็มที่เป็นเหตุใหร้าคาหุ้น

เปลีย่นแปลงตามขา่วสารขอ้มลูอยา่งรวดเรว็ 
 

แนวคดิตลาดมปีระสทิธภิาพมไิดต้อ้งการการสะทอ้นของขอ้มลูข่าวสารอย่างสมบูรณ์แต่
แนวคดินี้ระบุว่าการปรบัตวัในราคาหลกัทรพัยอ์นัเป็นผลมาจากข่าวสารข้อมลูเป็นการปรบัตวัที่
ไม่มอีคตหิรอืไม่เอนเอยีงซึง่หมายความว่าค่าที่คาดไวข้องความผดิพลาดในการปรบัตวัเท่ากบั
ศูนยก์ล่าวคอืบางครัง้อาจปรบัตวัมากไปบางครัง้น้อยไปแต่โดยเฉลี่ยแลว้อยู่ในภาวะสมดุลและ
ถูกต้องราคาที่เกดิขึน้ใหม่ไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาดุลยภาพแต่เฉพาะการประมาณการอย่างไม่
เอนเอยีงของราคาดุลยภาพสุดทา้ยจะถูกสรา้งขึน้หลงัจากทีผู่ล้งทุนไดร้บัข่าวสารขอ้มลูอย่างเตม็
รปูแบบในตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งสมบรูณ์ราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นถงึข่าวสารขอ้มลูทีม่อียู่
ทัง้หมดอย่างทนัททีนัใดและผูล้งทุนจะไม่สามารถใชข้่าวสารขอ้มลูเพื่อท าผลตอบแทนส่วนเกนิ 
(abnormal return) ได้เพราะข้อมูลเหล่านี้อยู่ในราคาเรยีบร้อยแล้วในตลาดเช่นนี้ราคา
หลกัทรพัยท์ุกหลกัทรพัยจ์ะเท่ากบัมูลค่าที่แทจ้รงิ(intrinsic value) ซึ่งสะท้อนข่าวสารขอ้มูล
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ทัง้หมดของความคาดหวงัในหลกัทรพัยน์ัน้ๆถา้หากขา่วสารขอ้มลูบางประเภทมิไดส้ะทอ้นอย่าง
เต็มที่ในราคาหลกัทรพัย์หรอืมคีวามล่าในการสะท้อนข่าวสารข้อมูลแสดงว่าตลาดนัน้มไิด้มี
ประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์อันที่จริงแล้วตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งมีระดับของความมี
ประสิทธิภาพต่างๆกันไปขึ้นกับชุดของข่าวสารข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย
หลกัทรพัย์หากตลาดหลกัทรพัย์เป็นตลาดที่สมบูรณ์แล้วราคาหลกัทรพัย์จะสะท้อนถึงข้อมูล
ขา่วสารทัง้หมดทีผู่ล้งทุนไดร้บัเมื่อข่าวสารขอ้มลูทีผู่ล้งทุนไดร้บัเปลีย่นแปลงไปราคาหลกัทรพัย์
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยหากยิง่ตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ข้อมูลบางชนิดก็จะไปถึงผู้ลงทุน
อยา่งทัว่ถงึและรวดเรว็ขึน้ 
 

ขา่วสารขอ้มลูทีแ่พรไ่ปยงัผูล้งทุนอาจจ าแนกออกเป็น 3 ระดบัคอื 
1. ขอ้มลูตลาด (market information) ซึง่หมายถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาและปรมิาณซือ้

ขายหลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 
2. ขอ้มลูสาธารณะทัว่ไป (public information) ซึง่หมายถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัพืน้ฐาน

ของบริษัทเช่นข้อมูลก าไรเงินปนัผลการแตกหุ้นการรวมกิจการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
คุณภาพผูบ้รหิารวธิกีารปฏบิตัทิางบญัชกีารพยากรณ์ก าไรเป็นตน้ 

3. ขอ้มูลทุกประเภท (all information) หมายถงึขอ้มูลทัง้หมดที่เกดิขึน้ทัง้ขอ้มูล
สาธารณะและขอ้มลูภายใน 
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ตารางที ่1 ตารางสรปุแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

2549 
แนวคิด/ทฤษฎี ทฤษฎกีารลงทุน 
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง การลงทุน 
ข้อสรปุ การลงทุน (investment) หมายถึงการซื้ออสงัหารมิทรพัย์หรือ

หลกัทรพัยข์องบุคคลหรอืสถาบนั ซึง่ใหผ้ลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบั
ความเสีย่ง 
การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้3 ประเภท  
    1. การลงทุนเพื่อการบรโิภค (consumer investment) เกี่ยวขอ้ง
กบัการซือ้สนิคา้ ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทัง้การลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย ์(real estate investment) การลงทุนในลกัษณะ
นี้ไมไ่ดห้วงัก าไรในรปูตวัเงนิ 
     2.การลงทุนในธุรกจิ(business or economic investment ) การ
ซือ้สนิทรพัยเ์พื่อประกอบธุรกจิหารายได ้โดยหวงัว่ารายไดท้ีไ่ดน้ี้จะ
เพยีงพอที่จะชดเชยกบัความเสี่ยงในการลงทุนได้แก่ การลงทุนใน
สนิคา้ประเภททุน เครือ่งจกัร โรงงาน เพื่อผลติสนิคา้และบรกิารเพื่อ
สนองความต้องการของผู้บรโิภค การลงทุนลกัษณะนี้มุ่งหวงัก าไร
จากการลงทุน ก าไรจะเป็นตวัดงึดดูผูล้งทุนน าเงนิมาลงทุน 
     3.การลงทุนในหลักทรัพย์ (financial or securities 
investment) การลงทุนตามความหมายทางการเงนิหรอืการลงทุน
ในหลกัทรพัย์ (asset) ในรูปของหลกัทรพัย์ (securities) เช่น 
พนัธบตัร หุ้นกู้ หุน้ทุน ตราสาร เป็นต้น การลงทุนในลกัษณะนี้เป็น
การลงทุนทางออ้มทีแ่ตกต่างจากการลงทุนทางธุรกจิ ผูล้งทุนน าเงนิ
ทีอ่อมได้ไปซือ้หลกัทรพัยล์งทุนโดยให้ผลตอบแทนในรปูของอตัรา
ดอกเบี้ยหรอืเงนิปนัผล (yield) และ ส่วนต่างราคา (capital gain) 
ซึง่มากหรอืน้อยจะขึน้อยูก่บัความเสีย่งของหลกัทรพัยท์ีล่งทุน 
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ตารางที ่1 ตารางสรปุแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

2555 
แนวคิด/ทฤษฎี ความเสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัย ์
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง ความเสีย่ง 
ข้อสรปุ ความเสีย่ง หรอื ความไม่แน่นอน เกดิขึน้ไดเ้มื่อสภาพทีไ่ม่อาจรูไ้ด้

แน่นอนว่าจะเกดิอะไรขึน้ โอกาสทีผ่ลตอบแทนที่ได้รบัจรงิ  ต ่ากว่า
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวงัไว ้ อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ผู้
ลงทุนพยายามหลกีเลี่ยงความเสี่ยงหรอืลดความเสี่ยงให้เหลอืน้อย
ทีสุ่ด ซึง่แต่ละบุคคลยอมรบัความเสีย่งในระดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
ขึน้อยู่กบัความชอบ ทศันคติ แรงจูงใจของผู้ลงทุนนัน้ว่ามากน้อย
เพียงใด  ซึ่งประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย์
จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คอื  
     1.ความเสี่ยงที่เ ป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การ
เปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัย์ในตลาดทัง้หมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้ราคา
หลกัทรพัยโ์ดยทัว่ไปเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั   
     2.ความเสีย่งที่ไม่เป็นระบบ(Unsystematic Risk) ความเสี่ยงที่
เกดิขึน้เฉพาะกจิการหนึ่ง หรอื อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึง่
เมือ่เกดิเหตุการณ์นี้แลว้จะมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องธุรกจิ
นัน้ ไม่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยอ์ื่นในตลาด ความเสี่ยงที่ถูก
จดัอยูใ่นความเสีย่งทีไ่มเ่ป็นระบบ  
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ตารางที ่1 ตารางสรปุแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี Ross, 1976 
แนวคิด/ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory: APT 
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
ข้อสรปุ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงกบัตวั

แปรต่างๆ กลุ่มหนึ่ง โดยตัวแปรแต่ละตวัเป็นตวัแทนปจัจยัแต่ละ
ปจัจยั ซึ่งมอีิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลกัทรพัย์นัน้ ภายใต้กฎ
ราคาเดยีวผู้ลงทุนจะซื้อและขายหลกัทรพัยโ์ดยหลกัทรพัยต่์างๆที่
ได้รบัผลกระทบจากปจัจยัหน่ึงในลกัษณะที่เหมอืนกัน ควรจะให้
อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัเท่ากนั  

 
ตารางที ่1 ตารางสรปุแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัขอ้ เน้ือหา 
ชื่อผูแ้ต่ง/ปี Fama, 1970 
แนวคดิ/ทฤษฎ ี ความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัย ์
ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง ราคา ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ขอ้สรปุ ความมปีระสทิธภิาพของตลาด (efficient market hypothesis) หรอื 

EMH การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็น
ขอ้มลูสะทอ้นขา่วสารอยา่งสมบรูณ์ หากการตดัสนิใจซือ้ขายหุน้ของ
นักลงทุนในตลาดตัง้อยู่บนพื้นฐานของการคาดคะเนด้วยเหตุผล 
(rational expectations) ราคาหุน้จะปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงอย่าง
รวดเรว็เมือ่มขีอ้มลูขา่วสารใหม่ๆ เขา้มา ดงันัน้จงึไมม่ใีครสามารถท า
ก าไรเกนิปกตไิด้ ผลก าไรทีน่ักลงทุนไดร้บัจะเป็นก าไรในระดบัปกต ิ
(Normal Profit)ความมปีระสทิธิภาพของตลาด แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ  คือ1.ความมีประสิทธิภาพในระดับต ่ า  (Weak-Form 
Efficiency)2.ความมีประสิทธิภาพในระดับกลาง(Semi-Strong-
Form) 3.ความมปีระสทิธภิาพในระดบัสงู(Strong-Form Efficiency)  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ชลติ วงศ์ประเสรฐิสุข (2552) ได้ศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่มผีลกระทบต่อ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงเดอืนมกราคม 
2547 ถงึเดอืนมถุินายน 2551 ตวัแปรทีศ่กึษาประกอบดว้ย การม ีหรอื ไม่มมีาตรการลดหย่อน
ภาษ ีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั ราคาน ้ามนัดบิตลาดล่วงหน้าตลาดดูไบ อตัราการ
ว่างงาน อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้(MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง(CMI) ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI) ปรมิาณเงนิในความหมายกวา้ง (M2) และค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER)ผลการวจิยัพบว่า 
ที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามกบั
ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และค่าเงนิบาทที่
แท้จรงิมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวด
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในส่วนของอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะยาว ราคาน ้ามันดบิตลาดล่วงหน้า
ตลาดดูไบ อตัราการว่างงาน ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ ปรมิาณเงนิในความหมายกว้าง และ
มาตรการลดหย่อนภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนของกระทรวงการคลงันัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งมนียัส าคญั  
ณรงคเ์ดช ฉัว่กะบุตร(2553) ไดศ้กึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัยห์มวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ ในช่วงเดอืนมกราคม 2547 ถึงเดอืนธนัวาคม 2552 ปจัจยัทางเศรษฐกิจที่
น ามาศกึษา ได้แก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสรา้ง (CMI) อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร(์EX) อตัราดอกเบีย้เงนิกู้(MLR) ดชันีการ
ลงทุนภาคเอกชน(PII) โดยกลุ่มตวัอย่าง 3 บรษิทั คอื บรษิทัซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนด์คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน)(STEC) บรษิัทอมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (AMATA) และ
บรษิทัแลนด์แอนด์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (LH)ผลการวจิยัพบว่า ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง(CMI)มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์และค่าเงนิบาทที่แท้จรงิมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัดชันีราคาตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 

รชันี รุง่ศรรีตันวงศ ์(2553) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยS์ET 50 
ในช่วงเดอืน มกราคม ปี พ.ศ. 2548 ถึง เดอืน มถุินายน ปี พ.ศ. 2553 เป็นข้อมูลรายเดอืน 
จ านวน 66 เดอืน ตวัแปรที่ใชศ้กึษา ประกอบดว้ย อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้าชัน้ด ี(MLR) ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย 
(LOCAL) อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายเดอืนค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั (THB)ราคาทองค า
ต่างประเทศถัวเฉลี่ยรายเดือน (GOLD) ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อดชันีราคาตลาด
หลกัทรพัย ์SET 50 คอืดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(DJIA)และมูลค่าการซื้อขายถวัเฉลี่ยราย
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เดอืนของนกัลงทุนรายยอ่ย (LOCAL) ทีร่ะดบันยัส าคญั รอ้ยละ 99 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50  
 

สาธิรตัน์ ชื่นสมบัติ (2556) ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง ในช่วงเดอืน มกราคม ปี พ.ศ. 2551 ถงึเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
ตวัแปรที่ใช้ศกึษา ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) ดชันีดาวโจนส ์(DJIA) อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) อตัราเงนิเฟ้อ 
( INF)  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง คอื ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
ทีร่ะดบันยัส าคญัรอ้ยละ 95 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
 

ดวงกมล วงศ์สายตา (2557) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลตอบแทนหลกัทรพัยก์ลุ่ม
อสังหาริมทรพัย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ศึกษา
ทัง้หมด 47 บรษิทั จาก 53 บรษิทัตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2555 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2557
ตวัแปรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุน้(Price/ Earnings Ratio: P/E) มลูค่า
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาด(Market Capitalization) ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ(BSI) อตัรา
ดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา(Minimum Loan Rate) ดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกิจใน 3 เดอืน(3-Month Expected BSI) ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทน
หลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัอตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกู้แบบมี
ระยะเวลาระยะเวลา (Minimum Loan Rate)และดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิใน 3 เดอืน (3-
Month Expected BSI) 
 

วัลภา สุภาพรรค (2557) ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรพัย์หมวดธุรกิจ
ธนาคาร หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและ สนัทนาการ 
ก่อนและหลงัวกิฤตการเงนิ โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิเป็นรายเดอืน ช่วงที ่1 ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2547 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2549 และช่วงที่ 2 ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 ถงึ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2556 ตวัแปรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงนิบาท (NEER) ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการเปลีย่นแปลงดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป 
(CPI) อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างเงนิบาทไทยกบัเงนิตราสหรฐัอเมรกิา (EX) และดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) อตัรา
เงนิปนัผลเฉลี่ยของแต่ละหมวดธุรกจิ จ านวน 3 หมวดธุรกจิ จ านวนนักท่องเทีย่วต่างประเทศ 
อตัราการเขา้พกัแรมรวมทัง้ประเทศ (%) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ลูกคา้



14 
 

รายใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR) ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อ
ดชันีราคาหลกัทรพัย์หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ในช่วงที่ 1 ได้แก่ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII)ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) อตัราเงนิปนัผล
เฉลี่ยของหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (DY-PROP) ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยห์มวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในช่วงที ่2 ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงนิบาท (NEER) ดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (PII)อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (CPI)อัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างเงนิบาทไทยกบัเงนิตราสหรฐัอเมรกิา (EX) อตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ของ
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(DY-PROP)  
 
ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ณรงคเ์ดช ฉัว่กะบุตร(2553) 
ช่ืองานวิจยั การศึกษาปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศึกษาปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย ์
กลุ่มตวัอย่าง บรษิทัซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน)(STEC) 

บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (AMATA)  
บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (LH) 

ตวัแปร 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)    
     -ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
     -ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) 
     -อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร(์EX) 
     -อตัราดอกเบีย้เงนิกู(้MLR) 
     -ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
ราคาหลกัทรพัยห์มวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
     -บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
(STEC) 
     -บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (AMATA)  
     -บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (LH) 
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ณรงคเ์ดช ฉัว่กะบุตร(2553) (ต่อ) 
ผลการวจิยั ปจัจยัที่มีผลต่อราคาหลักทรพัย์บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน

สตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)(STEC) คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลาร(์EX) ปจัจยัที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัยบ์รษิทั
อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) (AMATA) คือ ดัชนีราคาตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) และ อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้(MLR) 
ปจัจยัที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย์บรษิัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(LH) คอื ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    

 
 
ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ชลติ วงศป์ระเสรฐิสุข (2552) 
ช่ืองานวิจยั การศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
กลุ่มตวัอย่าง ราคาปิดรายเดอืนของดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยห์มวดอสงัหารมิทรพัย์ 
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ชลติ วงศป์ระเสรฐิสุข (2552) (ต่อ) 
ตวัแปร 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)    

     -การมี หรือ ไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษี และค่าธรรมเนียมของ
กระทรวงการคลงั 
     -ราคาน ้ามนัดบิตลาดล่วงหน้าตลาดดไูบ  
     -อตัราการว่างงาน 
     -อตัราดอกเบีย้เงนิกู(้MLR) 
     -ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง(CMI) 
     -ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
     -ค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) 
     -ปรมิาณเงนิในความหมายกวา้ง (M2) 
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
     -ดัชนี ร า ค าต ล าดหลักท รัพ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทยหมว ดพัฒน า
อสงัหารมิทรพัย ์

ผลการวจิยั ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัดชันีราคาตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และค่าเงนิบาทที่
แท้จรงิมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ดวงกมล วงศส์ายตา (2557) 
ช่ืองานวิจยั ปจัจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์                

หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลตอบแทนหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์

หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มตวัอย่าง ผลตอบแทนหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์น

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศกึษาทัง้หมด 47 บรษิทั 
ตวัแปร 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)    

     -อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุน้ 
     -มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 
     -ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 
     -อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา 
     -ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิใน 3 เดอืน 
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
     -ผลตอบแทนหลักทรัพย์ก ลุ่ ม อสังห า ริมทรัพย์  หมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการวิจยั ผลตอบแทนหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัอตัรา
ดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา และดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิใน 3 เดอืน 
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี รชันี รุง่ศรรีตันวงศ ์(2553) 
ช่ืองานวิจยั ปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50 ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มตวัอย่าง ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50 และปจัจยัที่ส่งผลต่อดชันีราคาตลาด

หลกัทรพัย ์SET 50 ในช่วงเดอืน มกราคม ปี พ.ศ. 2548 ถงึ เดอืน มถุินายน 
ปี พ.ศ. 2553 เป็นขอ้มลูรายเดอืน จ านวน 66 เดอืน 

ตวัแปร 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  
     -อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้ชัน้ด ี(MLR) 
     -ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(DJIA) 
     -มลูค่าการซือ้ขายถวัเฉลีย่รายเดอืนของนกัลงทุนรายยอ่ย (LOCAL) 
     -อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืนค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั (THB) 
     -ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉลีย่รายเดอืน (GOLD) 
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
     -ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50 ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ผลการวิจยั ปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50 คอืดชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (DJIA)และมูลค่าการซื้อขายถวัเฉลี่ยรายเดอืนของนักลงทุนราย
ย่อย (LOCAL) ที่ระดบันัยส าคญั ร้อยละ 99 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50  
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี สาธริตัน์ ชื่นสมบตั ิ(2556) 
ช่ืองานวิจยั ปจัจยัทีม่ผีลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
กลุ่มตวัอย่าง ดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งและปจัจยัทีส่่งผล

ต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งในช่วงเดอืน 
มกราคม ปี พ.ศ. 2551 ถงึเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

ตวัแปร 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  
     -ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
     -ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
     -ดชันีดาวโจนส ์(DJIA) 
     -อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR) 
     -อตัราเงนิเฟ้อ (INF) 
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
     -ดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

ผลการวิจยั ตวัแปรทีส่ามารถอธบิายดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง คอื ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(SET Index) ที่
ระดบันัยส าคัญร้อยละ 95 โดยมคีวามสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ 
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี วลัภา สุภาพรรค (2557) 
ช่ืองานวิจยั ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดธุรกจิธนาคาร หมวดธุรกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ หมวดุรกิจการท่องเที่ยวและสนัทนาการ ก่อน
และหลงัวกิฤตการเงนิ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกจิและปจัจยัทางอุตสาหกรรม 
ว่าปจัจยัใดบางที่มผีลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
หมวดธุรกจิธนาคาร และ หมวดุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ  

กลุ่มตวัอย่าง ดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดธุรกจิธนาคาร และ 
หมวดุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ 

ตวัแปร 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)    
     -ดชันีค่าเงนิบาท (NEER)  
     -ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI)  
     -ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  
     -อตัราเงนิเฟ้อ  
     -อตัราการเปลีย่นแปลงดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป (CPI)  
     -อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างเงนิบาทไทยกบัเงนิตราสหรฐัอเมรกิา 
(EX)  
     -ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX)  
     -ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI)  
     -อัตราเงนิปนัผลเฉลี่ยของแต่ละหมวดธุรกิจ จ านวน 3 หมวดธุรกิจ -
จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ  
     -อตัราการเขา้พกัแรมรวมทัง้ประเทศ (%)  
     -อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์ 
     -อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR)  
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
     ดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดธุรกจิธนาคาร 
และ หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ 
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ตารางที ่2 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี วลัภา สุภาพรรค (2557) (ต่อ) 
ผลการวิจยั ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดธุรกจิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงที่ 1 ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII)ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) อตัราเงนิ
ปนัผลเฉลี่ยของหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(DY-PROP) ปจัจยัที่มี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในช่วง
ที่ 2 ได้แก่ ดชันีค่าเงนิบาท (NEER) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)อตัรา
การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บรโิภคทัว่ไป (CPI)อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างเงนิบาทไทยกบัเงนิตราสหรฐัอเมรกิา (EX) อตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ของ
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(DY-PROP) 

 
กรอบแนวคิด 
  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   
-ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index) 
-อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR) 
-ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI)  
-ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  
-อตัราเงนิเฟ้อ INF) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์น

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลต่อดชันี
ราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์วีธิกีารด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การศกึษานี้จะท าการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
โดยน าทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งมาอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
และตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัรา
เงนิเฟ้อ (INF) และดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ซึง่เกบ็ขอ้มลูรายเดอืน
ระหว่างเดอืนมกราคม 2555 ถงึ ธนัวาคม 2559 โดยอ้างอิงข้อมูลจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) SETSMART (Set Market Analysis and Reporting Tool) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้น้ีเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบเพื่อใชใ้นการศกึษาปจัจยัปจัจยั
ทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูซึง่เป็น
การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณดว้ยวธิกีารสรา้งสมการเชงิถดถอยโดยใชว้ธิกี าลงัสองน้อยโดยมสีมการ
ดงันี้ 
  

                       
 
Y = ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
X= ปจัจยัทางเศรษฐกจิ 
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แบบจ าลองทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 

                                          

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

PROP   หมายถงึ ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

          SET Index  หมายถงึ ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 INF   หมายถงึ อตัราเงนิเฟ้อ 

MLR   หมายถงึ อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

PII  หมายถงึ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

CMI  หมายถงึ ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง  

  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูทุตยิภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเกบ็รวบรวมเป็นราย
เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 รวม 60 เดอืนไดแ้ก่ 

1. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดข้อมูลจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (https://www.setsmart.com/) 

2. อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป (INF) ดาวน์โหลดข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(https://www.bot.or.th/) 

3. อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) ดาวน์โหลดข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(https://www.bot.or.th/) 

4. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดาวน์โหลดขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(https://www.bot.or.th/) 
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               5. ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) ดาวน์โหลดขอ้มลูจากส านักดชันีเศรษฐกจิการค้า 
กระทรวงพาณชิย ์(http://www.price.moc.go.th/default5.aspx) 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ในการศึกษาค้นคว้าวิจยัครัง้นี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อดชันีราคาหมวดพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ โดยน าข้อมูลที่
รวบรวมได้มาท าการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระแต่ละตวัแล้วจงึน าผลทีไ่ดม้าสรุป
และอธิบายผลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับ ดัชนีราคาหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ น าเสนอข้อมูลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตโดยจะน าเสนอใน
รปูแบบของสมการ ค าบรรยาย และตารางประกอบ 
 
ขัน้ตอนในการวิเคราะหข้์อมูล 
 

ขัน้ที ่ 1 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาเบือ้งต้นของตวัแปรอสิระ (Independent variable) 
และตวัแปรตาม (Dependent variable) 

 
ขัน้ที ่2 ทดสอบความนิ่งของขอ้มลู (Unit Root Test) เพื่อทดสอบว่าขอ้มลูมลีกัษณะนิ่ง 

(Stationary) หรอืมลีกัษณะทีไ่มน่ิ่ง (Non-stationary) 
 

ขัน้ที ่3 ทดสอบและแกไ้ขปญัหาตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธก์นัเองสงู Multicollinearity 
 
การสรา้งแบบจ าลองแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม 

                                          

 
ขัน้ที ่4 ตรวจสอบปญัหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation  
 
ขัน้ที ่5 แกป้ญัหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ปจัจยัที่น ามาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) อตัราเงนิเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบี้ย
เงนิกู้ (MLR) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)และดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
Index) ซึ่งเก็บข้อมูลรายเดือนระหว่างเดอืนมกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2559  ได้ท าการ
ทดสอบเพื่อประมาณค่าทางสถิติและหาความสมัพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อดชันีราคา
หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ว่ามทีศิทางความสมัพนัธเ์ป็นอย่างไรโดยมขีัน้ตอนการวเิคราะห์
ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนโดยขัน้ตอนแรกจะท าการวเิคราะห์ค่าสถิตเิบื้องต้นของตวัแปร
ตาม (Dependent variable)และตวัแปรอสิระ (Independent variable) ขัน้ทีส่องท าการทดสอบ
ความนิ่งของขอ้มลู (Unit Root Test) เพื่อทดสอบว่าขอ้มลูมลีกัษณะนิ่ง (Stationary) หรอืมี
ลกัษณะที่ไม่นิ่ง (Non-stationary) ขัน้ที่สามทดสอบปญัหา Multicollinearity ขัน้ที่สี่ตรวจสอบ
ป ัญ ห า Heteroskedasticity แ ล ะ  Autocorrelation แ ล ะ ขั ้ น ต อ น สุ ด ท้ า ย แ ก้ ป ัญ ห า 
Heteroskedasticityและ Autocorrelation โดยมผีลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 
ขัน้ที ่1 สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดท้ าการวเิคราะหค์่าสถติเิบือ้งต้น ของตวัแปรตาม (Dependent variable) และตวัแปร
อสิระ (Independent variable) มคี่าดงันี้ 
 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเบื้องต้น ของตัวแปรตาม (Dependent variable) และตัวแปรอิสระ 

(Independent variable) 
 

ตวัแปร N Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. 
PROP 60 264.0202 267.8800 156.6800 361.5800 46.82736 
CMI 60 108.4250 110.0500 102.1000 112.4000 3.454284 
INF 60 1.279667 1.630000 -1.270000 3.630000 1.517222 
MLR 60 6.750783 6.750000 6.262500 7.218800 0.292491 
PII 60 124.7033 124.3200 104.8500 132.5300 4.007098 
SET 60 1409.652 1419.435 1083.970 1597.860 130.2445 
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ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (PROP) มคี่าเฉลีย่ (Mean) 264.0202 จุด ค่า
ฐานนิยม (Median) 267.8800 จุด ค่าต ่าสุด (Minimum)156.6800 จุด ค่าสูงสุด (Maximum) 
361.5800จดุ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 46.82736 จดุ 

ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) มคี่าเฉลีย่ (Mean) 108.4250 จุด ค่าฐานนิยม (Median) 
110.0500จุด ค่าต ่าสุด (Minimum) 102.1000 จุด ค่าสูงสุด (Maximum) 112.4000จุด และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 3.454284 จดุ 

อัตราเงินเฟ้อ (INF)มีค่าเฉลี่ย (Mean)1.279667เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) 
1.630000 เปอร์เซ็นต์ ค่าต ่ าสุด (Minimum) -1.270000 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด (Maximum) 
3.630000 เปอรเ์ซน็ต ์และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 1.517222เปอรเ์ซน็ต ์

อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) มคี่าเฉลี่ย (Mean) 6.750783 เปอรเ์ซน็ต์ ค่าฐานนิยม 
(Median)  6.750000เปอร์ เซ็นต์  ค่ าต ่ าสุ ด  (Minimum)  6.262500เปอร์ เซ็นต์  ค่ าสู งสุ ด 
(Maximum) 7.218800 เปอรเ์ซน็ตแ์ละค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.292491เปอรเ์ซน็ต ์

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 124.7033 จุด ค่าฐานนิยม 
(Median) 124.3200จุด ค่าต ่าสุด (Minimum) 104.8500 จุด ค่าสูงสุด (Maximum) 132.5300 
จดุ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 4.007098 จดุ  

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มคี่าเฉลีย่ (Mean) 1409.652 จุด 
ค่าฐานนิยม (Median) 1419.435จุด ค่าต ่าสุด (Minimum) 1083.970 จุด ค่าสูงสุด (Maximum) 
1597.860จดุ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 130.2445 จดุ 
 
ขัน้ที2่ ทดสอบความนิ่งของขอ้มลูStationary Test (Unit Root Test) 
 
ตารางที ่4 ทดสอบความนิ่งของขอ้มลูStationary Test 
 

ตวัแปร t-Statistic Prob.* 
PROP -2.919361 0.0492 
CMI -0.318271 0.9152 
INF -1.430844 0.5612 
MLR -0.509784 0.8814 
PII -2.586743 0.1016 

SET -2.527950 0.1141 
 

ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) ขอ้มลูมลีกัษณะน่ิง (Stationary) 
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ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI), อตัราเงนิเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ (MLR), ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) และดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ขอ้มลูมลีกัษณะไม่
นิ่ง (Non-stationary) จงึน าขอ้มลูมาหาผลต่างระดบัที ่1 (first difference) ไดด้งันี้ 
  
ผลต่างระดบัที ่1 (first difference) 
 
ตารางที ่5 การหาผลต่างระดบัที ่1 (first difference) 
 

ตวัแปร t-Statistic Prob.* 
 PROP -5.224282 0.0000 

 CMI -5.272084 0.0000 

 INF -6.377600 0.0000 

 MLR -8.207154 0.0000 

 PII -4.382997 0.0000 

 SET -6.575064 0.0000 
 

โดยการหาผลต่างระดับที่ 1 (first difference) ท าให้ดชันีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(CMI), อตัราเงนิเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ (MLR), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ
ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ขอ้มลูมลีกัษณะนิ่ง (Stationary) สามารถ
น าขอ้มลูไปวเิคราะหต่์อในขัน้ตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

ขัน้ที ่3 ทดสอบปญัหา Multicollinearity ดว้ยการท า Correlation matrix 
พจิารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระทัง้หมด 5 ตวัแปรโดยตวัแปรอสิระต้องไม่มี

ความสมัพนัธก์นัซึง่ถา้ความสมัพนัธค์ู่ใดมคี่ามากกว่า 0.8 จะเกดิปญัหา Multicollinearity 
 
ตารางที ่6 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระหรอื Correlation Matrix 
 

 SET PII MLR INF CMI 
SET 1.000000     
PII 0.126284 1.000000    

MLR 0.123659 -0.013736 1.000000   
INF 0.052125 -0.025494 -0.134335 1.000000  
CMI 0.129055 0.145661 -0.295518 0.255747 1.000000 

 
จากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระทัง้หมด 5 ตวัแปร ไม่พบปญัหา

Multicollinearity 
ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูจะได้

สมการดงันี้  
จากสมการ 

                                          

จะไดส้มการ 

PROP = 0.204895 + 1.891367CMI – 2.011199INF + 16.17917MLR – 0.540255PII + 0.289077SET 
        (0.143313)   (0.855588)  (-0.54670)   (0.553687)      (-0.766511)   (11.96333) ** 
 
 
Adjusted R-squared = 0.434118 
F-statistic  = 9.898965 
Prob(F-statistic) = 0.000001 
N   = 59 
 
หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า T-statistic  

**   หมายถงึ ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ขัน้ที ่4 ตรวจสอบปญัหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation 
ตรวจสอบปญัหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) 

ซึง่จากการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการทดสอบไดค้่าสถติ ิดงันี้ 
 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          F-statistic 0.443542     Prob. F(5,53) 0.8160 
Obs*R-squared 2.369618     Prob. Chi-Square(5) 0.7960 
Scaled explained SS 3.750824     Prob. Chi-Square(5) 0.5858 

           
ผลการทดสอบพบว่าค่า Prob. Chi-Square เท่ากบั 0.7960 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

ยอมรับสมมติฐานหลัก 0:  ความคลาดเคลื่ อนมีความแปรปรวนคงที่  ( ไม่มีปญัหา 
Heteroskedasticity) 
 
ทดสอบปญัหา Autocorrelation ดว้ยวธิ ีBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

                         F-statistic 1.649810     Prob. F(2,51) 0.2022 
Obs*R-squared 3.585247     Prob. Chi-Square(2) 0.1665 

               

จากการวเิคราะหส์ถติทิีไ่ด ้พบว่าค่า Prob. Chi-Square= 0.1665 ซึ่งมากกว่า 0.05 
ดงันัน้สมการดงักล่าวไมม่ปีญัหา Autocorrelation 
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ขัน้ที ่5 แกป้ญัหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation  
จากขัน้ที่ 4 ตรวจสอบปญัหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ไม่พบปญัหา 

Heteroskedasticity และ Autocorrelation จะไดส้มการดงันี้ 
 
PROP = 0.204895 + 1.891367CMI – 2.011199INF + 16.17917MLR – 0.540255PII + 0.289077SET 
        (0.143313)  (0.855588)  (-0.54670)      (0.553687)     (-0.766511)   (11.96333) ** 
 
Adjusted R-squared = 0.721033 
F-statistic  = 30.98200 
Prob(F-statistic) = 0.000000 
N   = 59 
 
หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า T-statistic  

**   หมายถงึ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในสมการสามารถ
อธบิายถงึดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (PROP) โดยมตีวัแปรที่ไม่มนีัยส าคญั 4 ตวั
แปร คอื ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR) อตัราเงนิเฟ้อ (INF) และดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ส่วนตัวแปรที่มีนัยส าคัญมีทัง้หมด 1 ตัวแปร คือ ดัชนีตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กับดชันีราคาหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ (PROP) ในทศิทางเดยีวกนัโดยสามารถอธบิายค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรได้
ดงันี้ 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.289077
อธบิายไดว้่า การเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 1 หน่วย 
จะท าให้ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ปลี่ยนแปลงไป 0.289077 หน่วย ในทศิทาง
เดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ปจัจยัทีน่ ามาศกึษาในครัง้น้ีคอื อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ (MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) ดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราเงนิเฟ้อ (INF) และดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index)  
 
สรปุผลการศึกษา 
 
ตารางที ่7 สรปุผลการศกึษา 
 

ตวัแปร Coefficient Sig 
CMI 1.891367 × 
INF – 2.011199 × 
MLR 16.17917 × 
PII – 0.540255 × 
SET 0.289077 / 
 
หมายเหตุ × หมายถงึ ตวัแปรอสิระทีไ่มม่นียัส าคญัทางสถติณิระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ     
                                   95 

/ หมายถงึ ตวัแปรอสิระทีม่นียัส าคญัทางสถติณิระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
 

จากตารางที่ 7 สรุปผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในสมการ
สามารถอธบิายถงึดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) โดยมตีวัแปรทีไ่ม่มนีัยส าคญั 
4 ตวัแปร คอื ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง (CMI) อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) อตัราเงนิเฟ้อ (INF) 
และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ส่วนตวัแปรที่มนีัยส าคญัม ี1 ตวัแปร ได้แก่ ดชันีตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กับดชันีราคาหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์(PROP) ในทศิทางเดยีวกนั 
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อภิปรายผล 
 

1. ปจัจยัทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) อยา่งมนียัส าคญั คอื 
ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มผีลต่อดชันีราคาหมวด

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (PROP)ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมื่อดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยมกีารปรบัตวัของระดบัราคา และปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีสู่งขึน้ จะส่งผลให้
ราคาหลกัทรพัย์หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึ้นตามไปด้วยสอดคล้องกบัทฤษฎีความมี
ประสิทธิภาพตลาดที่กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัย์จะปรบัตวัและสะท้อนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
หลกัทรพัยน์ัน้อย่างรวดเรว็นักลงทุนจะวเิคราะหโ์ดยอาศยัขอ้มูลทีม่ที าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้หรอื
ขาย ราคาปจัจุบนัของหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นข่าวสารขอ้มลู โดยไม่ใช่แค่ขอ้มูลในอดตี แต่รวมถงึ
ขอ้มลูปจัจบุนั และขา่วสารทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสาธริตัน์
ชื่นสมบตั ิ(2556) วลัภา สุภาพรรค (2557) และนภาพร โชตศิริ ิ(2558) 

 
2. ปจัจยัทีไ่มม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) ไดแ้ก่  

2.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ (PROP) ซึ่งการรบัสรา้งบ้านใหเ้สรจ็ก่อนจ าหน่ายและมกีารซือ้วสัดุก่อสรา้งไว้
ล่วงหน้าเมื่อสร้างเสรจ็จงึก าหนดราคาขายจงึไม่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานมากนักเนื่องจาก
ราคาขายบา้นจดัสรรดงักล่าวไดค้รอบคลุมตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ไวแ้ลว้ดงันัน้ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งจงึ
ไมม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
   

2.2 อัต ร าดอก เบี้ ย เ งินกู้  (MLR)ไม่ มีผ ล ต่ อ ดัชนี ร าค าหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ (PROP) ซึ่งโดยปกติอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) จะมคีวามสมัพนัธ์กบัดชันี
ราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (PROP) ในทศิทางตรงกนัข้ามเพราะอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้
(MLR) ถอืเป็นต้นทุนของบรษิัทเมื่ออตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) เพิม่สูงขึ้นบรษิทัจะต้องจ่าย
เพิม่ขึน้ดงันัน้เมือ่อตัราดอกเบีย้ปรบัตวัสงูขึน้ส่งผลบวกต่อราคาหุน้ดว้ยเช่นกนัแต่จากการศกึษา
ในครัง้นี้จะพบว่าช่วงเวลาที่ได้ท าการศกึษาอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ (MLR) ไม่มผีลต่อดชันีราคา
หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (PROP) อย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากปญัหาเศรษฐกจิของโลกเริม่
ชะลอตวัท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยไมส่ามารถทีจ่ะลดอตัราดอกเบีย้เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิได้ 
 

2.3 อัตราเงนิเฟ้อ (INF) ไม่มผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
(PROP) ซึง่โดยปกตอิตัราเงนิเฟ้อจะมคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ในทิศทางเดียวกัน เพราะอัตราเงนิเฟ้อที่ปรบัตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ดชันีราคาหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ ปรบัตวัสูงขึ้น ท าให้การลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และ
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ก่อสรา้ง มคีวามน่าสนใจมากขึน้ แต่เน่ืองจากการที่อตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ มาจากการผลกัดนั
ต้นทุน ท าใหร้ะดบัราคาของสนิคา้มกีารปรบัตวัสูงขึน้ ต้นทุนต่างๆ รวมทัง้ค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ และ
การที่รายได้เพิม่ขึน้ ท าใหม้กีารใช้สอยเพิม่ขึน้ ส่งผลดกีบัตลาดหุ้นในระยะสัน้ แต่ในระยะยาว
วตัถุในการผลติมรีาคาสูงขึ้น ส่งผลให้อ านาจซื้อของเงนิลดลง เป็นการท าให้ต้นทุนของภาค
ธุรกจิเพิม่สงูขึน้ ส่งผลใหน้กัลงทุนเกดิ การชะลอการลงทุน 
 

2.4 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (PROP) เนื่ องจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ค านวณมาจาก 5 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ปรมิาณจ าหน่ายปนูซเีมนตใ์นประเทศ, มลูค่าการน าเขา้สนิคา้ทุน ณ 
ราคาคงที,่ พืน้ทีร่บัอนุญาตก่อสรา้งในเขตเทศบาล, ปรมิาณจ าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชย ์และ
มูลค่าการจ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาที่
ท าการศกึษามปีจัจยัทางด้านการเมอืงซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงทุน จงึท าให้เกดิการ
ชะลอการลงทุน นักลงทุนยงัไม่เชื่อมัน่ที่จะลงทุนในหลกัทรพัย์หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เพราะมคีวามเสีย่งสงู  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
จากผลการศึกษาในครัง้นี้ ท าให้นักลงทุนมีความเข้าใจในอิทธิพลของปจัจัยทาง

เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และสามารถน าปจัจยัทางเศรษฐกิจที่ได้ท าการศึกษามาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตได้เมื่อ
ช่วงเวลาเปลีย่นไปเหตุการณ์และปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงดงันัน้ก่อนจะตดัสนิใจลงทุน นักลงทุนควร
จะตอ้งตดิตามขอ้มลูขา่วสารอยูต่ลอดเวลา ควรวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆในขณะนัน้ ว่ามปีจัจยั
ใดบา้งทีม่ผีลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิตวัอื่นๆ
ประกอบการตัดสินใจด้วย เพื่ อที่จะคาดคะเนหรือพยากรณ์ดัชนีราคาหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาอาจจะใชข้อ้มลูทีเ่ป็นรายวนัหรอืเป็น
ไตรมาส ในการทดสอบความสมัพนัธ ์อาจใหผ้ลสอดคลอ้ง หรอืผลแตกต่างจากการศกึษาครัง้นี้ 

2. ปจัจยัทางเศรษฐกจิที่น ามาศกึษาในครัง้ต่อไปควรศกึษาปจัจยัภายนอกประเทศ ที่มี
ผลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสังหารมิทรพัย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชดัเจน และใช้เป็น
แนวทางประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) และช่วยลด
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงทุน 

3. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ การศกึษาครัง้
ต่อไปอาจน าอุตสาหกรรมหมวดอื่น เพื่อใหท้ราบถงึความแตกต่างของแต่ละอุตสาหกรรม 

4. ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจน าตัวชี้ว ัดด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ใช้ในการติดตาม
สถานการณ์ภาคอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีราคาผูบ้รโิภค อตัรา
แลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืระหว่างธนาคาร อตัราส่วนเงนิฝากต่อสนิเชื่อ โครงการบา้น
หลังแรก ดัชนีค่าจ้างแรงงาน มาใช้ในทดสอบความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์(PROP) 
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ไทย. การคน้ควา้แบบอสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพ.  

นภาพร โชตศิริ.ิ 2558. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมทรพัยากร. สารนิพนธ์
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

รชันี รุ่งศรรีตันวงศ์. 2553. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์ SET 50. การ
คน้ควา้แบบอสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  

วรศิรา วฒันลขิติ. 2552. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีหมวดวสัดุก่อสร้าง. 
การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  

วลัภา สุภาพรรค. 2557. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดธรุกิจธนาคาร หมวด
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ และ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 
ก่อนและหลงัวิกฤตการเงิน. การค้นคว้าแบบอิสระ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  

สาธริตัน์ ชื่นสมบตั.ิ 2556. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์
และก่อสร้าง. สารนิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค า 

 
 
 
 



39 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2559. การวิเคราะห์หลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน. 

[ออนไลน์] เขา้ถงึไดจ้าก http://www.set.or.th 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2559. ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. [ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก
https://www.setsmart.com/ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2559. ทฤษฎีการลงทุน. [ออนไลน์] เขา้ถึงได้จาก 
http://www.set.or.th 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2559. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ และ
อตัราเงินเฟ้อ. [ออนไลน์] เขา้ถงึไดจ้าก https://www.bot.or.th/ 

ส านักดชันีเศรษฐกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2559. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง. [ออนไลน์] 
เขา้ถงึไดจ้าก http://www.price.moc.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ข้อมลูท่ีใช้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

YEAR INF MLR PROP SET PII CMI 
ม.ค.-55 3.38 7.2188 156.68 1,083.97 104.85 108.6 
ก.พ.-55 3.35 7.1263 163.09 1,160.90 114.85 109.1 
ม.ีค.-55 3.45 7.1263 169.56 1,196.77 120.08 109.8 
เม.ย.-55 2.47 7.1263 181.57 1,228.49 124.15 110.7 
พ.ค.-55 2.53 7.1263 168.46 1,141.50 126.09 110.7 
ม.ิย.-55 2.56 7.1263 176.77 1,172.11 127.79 110.8 
ก.ค.-55 2.73 7.1263 184.79 1,199.30 129.70 110.4 
ส.ค.-55 2.69 7.1263 194.82 1,227.48 129.59 110.7 
ก.ย.-55 3.38 7.1263 221.23 1,298.79 129.97 110.2 
ต.ค.-55 3.32 7.0313 231.55 1,298.87 129.75 109.8 
พ.ย.-55 2.74 7.0000 247.34 1,324.04 131.77 109.6 
ธ.ค.-55 3.63 7.0000 258.58 1,391.93 131.75 110.1 
ม.ค.-56 3.39 7.0000 303.14 1,474.20 132.53 110.6 
ก.พ.-56 3.23 7.0000 351.96 1,541.58 130.76 111.0 
ม.ีค.-56 2.69 7.0000 356.33 1,561.06 129.97 111.0 
เม.ย.-56 2.42 7.0000 361.58 1,597.86 127.43 110.9 
พ.ค.-56 2.27 7.0000 348.03 1,562.07 125.91 110.7 
ม.ิย.-56 2.25 7.0000 285.16 1,451.90 124.90 110.3 
ก.ค.-56 2.00 7.0000 267.51 1,423.14 124.71 110.6 
ส.ค.-56 1.59 7.0000 237.85 1,294.30 125.22 110.7 
ก.ย.-56 1.42 7.0000 270.73 1,383.16 124.51 111.1 
ต.ค.-56 1.46 7.0000 286.58 1,442.88 123.25 111.6 
พ.ย.-56 1.92 6.9375 263.49 1,371.13 122.72 111.7 
ธ.ค.-56 1.67 6.8438 233.91 1,298.71 121.56 111.8 
ม.ค.-57 1.93 6.8763 224.18 1,274.28 123.55 111.9 



42 
 

YEAR INF MLR PROP SET PII CMI 
ก.พ.-57 1.96 6.8763 242.08 1,325.33 123.33 112.0 
ม.ีค.-57 2.11 6.7500 257.89 1,376.26 124.04 112.4 
เม.ย.-57 2.45 6.7500 266.41 1,414.94 123.02 112.4 
พ.ค.-57 2.62 6.7500 268.25 1,415.73 123.10 112.1 
ม.ิย.-57 2.35 6.7500 290.59 1,485.75 123.02 112.2 
ก.ค.-57 2.16 6.7500 297.69 1,502.39 122.75 112.4 
ส.ค.-57 2.09 6.7500 316.05 1,561.63 121.18 112.1 
ก.ย.-57 1.75 6.7500 320.44 1,585.67 122.77 111.8 
ต.ค.-57 1.48 6.7500 326.12 1,584.16 123.31 111.3 
พ.ย.-57 1.26 6.7500 314.50 1,593.91 124.76 110.7 
ธ.ค.-57 0.60 6.7500 288.53 1,497.67 124.12 110.0 
ม.ค.-58 -0.41 6.7500 301.33 1,581.25 124.06 108.7 
ก.พ.-58 -0.52 6.7500 309.92 1,587.01 125.01 107.8 
ม.ีค.-58 -0.57 6.6263 282.12 1,505.94 124.30 107.4 
เม.ย.-58 -1.04 6.6263 284.59 1,526.74 123.90 107.5 
พ.ค.-58 -1.27 6.5125 275.42 1,496.05 122.91 107.3 
ม.ิย.-58 -1.07 6.5125 281.88 1,504.55 123.16 107.0 
ก.ค.-58 -1.05 6.5125 262.30 1,440.12 123.42 106.4 
ส.ค.-58 -1.19 6.5125 251.82 1,382.41 124.14 105.8 
ก.ย.-58 -1.07 6.5125 257.16 1,349.00 124.34 105.0 
ต.ค.-58 -0.77 6.5125 268.59 1,394.94 125.83 104.1 
พ.ย.-58 -0.97 6.5125 260.85 1,359.70 126.51 103.3 
ธ.ค.-58 -0.85 6.5125 256.77 1,288.02 126.86 102.7 
ม.ค.-59 -0.53 6.5125 248.21 1,300.98 127.14 102.1 
ก.พ.-59 -0.50 6.5125 246.50 1,332.37 126.01 102.4 
ม.ีค.-59 -0.46 6.5125 260.62 1,407.70 125.64 103.0 
เม.ย.-59 0.07 6.2625 259.19 1,404.61 124.65 104.7 
พ.ค.-59 0.46 6.2625 268.64 1,424.28 124.41 105.7 
ม.ิย.-59 0.38 6.2625 278.17 1,444.99 123.74 104.2 
ก.ค.-59 0.10 6.2625 286.54 1,524.07 122.97 102.2 
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YEAR INF MLR PROP SET PII CMI 
ส.ค.-59 0.29 6.2625 289.93 1,548.44 122.99 102.4 
ก.ย.-59 0.38 6.2625 272.41 1,483.21 123.49 103.0 
ต.ค.-59 0.34 6.2625 269.79 1,495.72 124.07 102.5 
พ.ย.-59 0.60 6.2625 265.15 1,510.24 124.36 102.9 
ธ.ค.-59 1.13 6.2625 269.87 1,542.94 125.53 103.6 

 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกัดชันีเศรษฐกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย.์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติ 

 
Dependent Variable: PROP   
Method: Least Squares   
Date: 08/09/17   Time: 11:46   
Sample: 1 59    
Included observations: 59   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C 0.204895 1.429700 0.143313 0.8866 

CMI 1.891367 2.210605 0.855588 0.3961 
INF -2.011199 3.761570 -0.534670 0.5951 
MLR 16.17917 29.22080 0.553687 0.5821 
PII -0.540255 0.704823 -0.766511 0.4468 

SET 0.289077 0.024164 11.96333 0.0000 
          R-squared 0.745082     Mean dependent var 1.918475 

Adjusted R-squared 0.721033     S.D. dependent var 18.25864 
S.E. of regression 9.643722     Akaike info criterion 7.466636 
Sum squared resid 4929.073     Schwarz criterion 7.677911 
Log likelihood -214.2658     Hannan-Quinn criter. 7.549109 
F-statistic 30.98200     Durbin-Watson stat 1.544163 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 



45 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
          F-statistic 0.443542     Prob. F(5,53) 0.8160 

Obs*R-squared 2.369618     Prob. Chi-Square(5) 0.7960 
Scaled explained SS 3.750824     Prob. Chi-Square(5) 0.5858 

               
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 08/10/17   Time: 11:49   
Sample: 1 59    
Included observations: 59   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C 94.77485 25.35804 3.737468 0.0005 

CMI -5.208225 39.20864 -0.132834 0.8948 
INF -13.39434 66.71751 -0.200762 0.8417 
MLR 377.5745 518.2780 0.728517 0.4695 
PII -9.144453 12.50117 -0.731487 0.4677 

SET -0.367431 0.428580 -0.857322 0.3951 
          R-squared 0.040163     Mean dependent var 83.54362 

Adjusted R-squared -0.050388     S.D. dependent var 166.8939 
S.E. of regression 171.0470     Akaike info criterion 13.21790 
Sum squared resid 1550624.     Schwarz criterion 13.42917 
Log likelihood -383.9280     Hannan-Quinn criter. 13.30037 
F-statistic 0.443542     Durbin-Watson stat 1.806107 
Prob(F-statistic) 0.816028    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
          F-statistic 1.649810     Prob. F(2,51) 0.2022 

Obs*R-squared 3.585247     Prob. Chi-Square(2) 0.1665 
               

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 08/10/17   Time: 11:51   
Sample: 1 59    
Included observations: 59   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C 0.277797 1.420778 0.195524 0.8458 

CMI 1.037944 2.333147 0.444869 0.6583 
INF -0.199411 3.754040 -0.053119 0.9578 
MLR 7.761080 29.29767 0.264904 0.7922 
PII 0.007734 0.698019 0.011080 0.9912 

SET -0.009700 0.025409 -0.381733 0.7042 
RESID(-1) 0.264292 0.148572 1.778881 0.0812 
RESID(-2) -0.083412 0.147823 -0.564266 0.5750 

          R-squared 0.060767     Mean dependent var 1.81E-16 
Adjusted R-squared -0.068147     S.D. dependent var 9.218678 
S.E. of regression 9.527616     Akaike info criterion 7.471741 
Sum squared resid 4629.549     Schwarz criterion 7.753441 
Log likelihood -212.4164     Hannan-Quinn criter. 7.581705 
F-statistic 0.471374     Durbin-Watson stat 1.959569 
Prob(F-statistic) 0.850748    
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