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ปัจจัยทีส่่งผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากดั (มหาชน) 

FACTOR AFFECTING THE STOCK PRICE OF SIAMGAS AND 

PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED (SGP) 

พรธนา รัตนชยั1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) โดยใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ 1 9ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย1 9(OIL) 1 9

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย

(GOLD) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 55 เดือน โดยวิธีการสร้างสมาการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least  Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) ไดแ้ก่ 1 9

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน

(INT)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ , ราคาหุ้น, บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) (SGP) 

Abatract 

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

and Petrochemicals  PCL(SGP) is to study economic factor that determine stock 

price of Siamgas and Petrochemicals  PCL(SGP) 

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

(SET),SET Energy Index (SETE),  Domestic Oil Prices (OIL), Fixed Deposit 

Interest Rate (INT), Domestic Gold Prices (GOLD) and Business Confidence Index 

(BSI) The monthly data of June 2008 to December 2012 ; 55 months in total. 

Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze 

the data. 

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

positively affect the stock price of Siamgas and Petrochemicals  PCL. at the 

significance level of 0.05 

Key Words : Economic factor, stock price, Siamgas and Petrochemicals  PCL 

(SGP) 

1. บทนํา 

1 8ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand: SET) 

เป็นแหล่งรวมของบริษทัหลายๆ บริษทั ท่ีเขา้มาทาํการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เพื่อใหผู้ท่ี้มีเงินเหลือเก็บ ซ่ึงเราเรียกวา่ "นกัลงทุน" เขา้มาร่วมลงทุน และเป็นหน่ึงใน

ผูร่้วมถือหุ้นของบริษทั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน

ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517  โดยมีวตัถุประสงค ์

เพื่อจดัให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือ ขาย หลกัทรัพย ์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์
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และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ โดยไดเ้ปิดให้มีการซ้ือขายข้ึนอยา่งเป็นทางการ

ในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา  

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว หรือ

สภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดวกิฤติ ยอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากท่ีผา่นมา

เห็นไดช้ดัวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ มีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศและอยูใ่นความสนใจของประชาชนโดยทัว่ไป การวเิคราะห์ถึงปัจจยัทางดา้น

เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์จึงมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของนักลงทุน ในปี 2555 ท่ีผ่านมาความเคล่ือนไหวของดัชนีในตลาด

หลกัทรัพย ์ ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในหุ้นขนาดกลาง

และหุ้นขนาดเล็กท่ีปรับตวัข้ึนมาอย่างมาก และมีโอกาสปรับตวัข้ึนได้อีกอย่าง

ต่อเน่ือง  

 จากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบนั การศึกษาดชันีราคาหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ไทยจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่ม 

ปิโตรเคมี ท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน จึงอยู่ในความสนใจท่ีได้เลือกทาํการศึกษาเก่ียวกับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นโดยเฉพาะของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคมี เน่ืองดว้ย

สภาวะราคานํ้ ามนัสูงข้ึน และความตอ้งการในการใช้พลงังานเพิ่มข้ึน นอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่ง และค่าครองชีพของประชาชนแลว้ ยงักระทบต่อขีด

ความสามารถด้านการแข่งขนัของประเทศ ดงันั้นการท่ีจะนําก๊าซธรรมชาติมาใช้

ทดแทนการนํ้ ามนัในภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 

น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในช่วงเวลาน้ี Liquefied Petroleum Gas หรือ 0LPG เป็น

พลงังานอีกประเภทหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชเ้พื่อตอบรับกบัความตอ้งการของคนในสังคม 

LPG มีประโยชน์อีกมากมาย เช่น0การนาํ LPG มาผา่นกระบวนการต่างๆ ก่อให้เกิด

สารตั้งตน้ตวัใหม่ท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในวงการอุตสาหกรรมท่ีเราเรียกวา่ ปิโตรเคมี 
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เช่น เกา้อ้ี แกว้นํ้า คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ลว้นมีท่ีมาจาก ปิโตรเคมี LPG จึงเป็นส่ิงท่ีมี

คุณูปการทั้งในเชิงพลงังาน(consumable) และเชิงการใชชี้วติอยา่งย ัง่ยนื (sustainable)  

 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ SGP ผูน้าํตลาด 

ก๊าซ LPG ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และเป็นผูจ้าํหน่ายก๊าซรายใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 

ของประเทศ เน่ืองจาก ตน้ทุนก๊าซมีราคาถูกกว่าพลงังานชนิดอ่ืน ในอนาคตคาดว่า

ภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมจะหนัมาใชก้๊าซLPG  เพิ่มมากข้ึน 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 1 9ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน

(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย1 9 1 9(OIL)  1 9อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย 1 9(GOLD)  ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ1 9(BSI)  ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) 19(SGP)   

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

วา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ 1 9ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนั

ดีเซลขายปลีกในประเทศไทย19(OIL) 19อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคา

ทองคาํแท่งขายในประเทศไทย(GOLD) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) อยา่งนอ้ย 1 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกัด 

(มหาชน)19 (SGP)   

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 19(SGP)  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ1 9(Secondary Data)     เป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 

55 เดือน ซ่ึงตัวแปรอิสระ ท่ีนํามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นบริษัท 

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) ได้แก่ 1 9ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
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พลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย1 9(OIL) 1 9อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย(GOLD)  ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คลัส์ จาํกดั(มหาชน) (SGP) 

กรอบแนวคิด 

      ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP)   

2. เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม

พลงังานและปิโตรเคมี 

3. เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน (SETE)   

ราคานํ้ ามนัดีเซลในประเทศ (OIL) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) 

ราคาทองคาํในประเทศ (GOLD) 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 

ราคาหุน้  

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั

(มหาชน) 

(SGP) 
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ส่วนที ่1   แนวคิดทฤษฎีไดแ้ก่  

ปัจจยัพื้นฐานส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

แนวคิดความสัมพนัธ์ "หุ้น"กบั"ทองคาํ" 

แนวคิดเร่ืองความเช่ือในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จ่ายเงินปันผล 

ส่วนที่ 2 ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะ

 อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์บริษทัสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด 

(มหาชน) โครงสร้างการกาํกบัดูแลและบทบาทความสําคญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในปัจจุบนัและแนวโนม้อุตสาหกรรมพลงังาน

และปิโตรเคมีประวติัความเป็นมาบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มห

ชน) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและแนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนที ่3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แสงเพช็ร  ศรีองัคาร (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่ม

พลงังาน : กรณีศึกษา บริษทั ปตท.สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน และดชันีราคา

ผูบ้ริโภครายเดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัราคาหุน้ บริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน)  และ กรณีศึกษาบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) พบว่า ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัราคาหุ้นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ส่วน อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)   
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 พรชัย  กิจสิริสินชัย (2548)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจ

กลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย  : กรณีศึกษา บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่ดชันี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาขายปลีกเฉล่ียของนํามันเบนซิน 95 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1 สัปดาห์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอธิบายได้ว่าเม่ือดชันี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเป็นแรงจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมากข้ึนทาํให้

อุปสงค์ในหลักทรัพย์สูงข้ึนส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมีค่าสูงข้ึนตามไปดว้ย และราคาขายปลีกเพิ่มข้ึนจะเป็นผลทาํให้กาํไร

ของบริษทัเพิ่มข้ึน ทาํให้นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในตวับริษทัเพิ่มข้ึน ทาํให้ราคาหุ้น

สูงข้ึนตามไปดว้ย 

 ชมพูนุท  จิตนาวสาร (2555)  ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบว่า 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ

(EXR)  ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET)  และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12  เดือน  (INR) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF) และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม  (EP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 สุกัญญา  สวัสดิ์ ชิตัง(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการลงทุนใน 

SET50 Index futures พบว่าราคาทองคาํ(G) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

SET50  อธิบายว่าทองคาํเป็นสินค้าท่ีมีสภาพคล่องสูงอีกชนิดหน่ึง ฉะนั้ นจึงเป็น

ทางเลือกหน่ึงในการลงทุน ถ้าราคาทองคาํสูงข้ึนก็จะทาํให้ นักลงทุนขายทองคาํ

ออกมาเพื่อทาํกาํไร อุปสงค์บางส่วนก็จะเขา้มาในตลาดหลกัทรัพยท์าํให้ราคาหลดั

ทรัพยสู์งข้ึนดว้ย ส่วนอตัราดอกเบ้ีย(R) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัSET50 

Index อธิบายวา่ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงทาํให้ความตอ้งการลงทุนซ้ือหุ้นมีนอ้ย เพราะ
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ตน้ทุนของเงินทุนสูง เม่ือความตอ้งการมีน้อยก็จะทาํให้ราคาหุ้นตํ่า ในทางตรงกนั

ขา้ม ถา้อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดตํ่า ผูล้งทุนก็มีความตอ้งการซ้ือหุ้นเอาไว ้เพราะเสีย

ตน้ทุนนอ้ย และเป็นผลทาํใหร้าคาหุน้นั้นสูงข้ึน 

 ธนวัฒน์ คิมผล (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง พบว่า ดัชนีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีแนสแด็ก NASDAQ มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติโดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กันมาก 

ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ศุภวัฒน์ ธนศิริหิรัญสุข (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลงังาน พบว่า  ดัชนีหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

NYMAX มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนัยสําคญั  ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอย่างมี

นยัสาํคญั 

วราภรณ์  จามรสวัสดิ์  (2555)  ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเชิง

บวก มีจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  (BSI) ดชันีความ

เช่ือมันผู ้บริโภค (CCI) ส่วนตัวแปรท่ีส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นเชิงลบ มี 1 ตวัแปร คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 กัญญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาสกลุ่มก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  สําหรับ

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษาในงานวจิยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง

เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย(OIL) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย

(GOLD) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 55 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจาํลองท่ีใช้ในการคน้ควา้วิจยัจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั

(มหาชน) (SGP) โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมี

แบบจาํลองดงัน้ี 

   จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั

และตวัแปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี   

    Yi      =   a  +  bX  +  ei 

โดยท่ี    Y   =   ตวัแปรตาม 

   a = ค่าคงท่ี 

   b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี 
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     อิทธิพลของตวัแปรตาม 

   X = ตวัแปรอิสระ 

   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

  อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติจึงอยูใ่นรูป 

    Yi      =   a  +  bX +  ei 

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

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

และ Yi =  ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ  (Y – Yi ) 2  

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e =  0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า  a  

และ b  เท่านั้น 

    Yi      =   a  +  bXi 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวจิยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) (SGP) ไดด้งัน้ี 

SGP = a + b1SETE + b2OIL + b3INT + b4GOLD + b5BSI 

โดยที่ SGP       =  ราคาหุน้ บริษทั สยามแก๊ส ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) 

 a  =   ค่าคงท่ี 

 b  =   ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 SETE     =   ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

 OIL        =  ราคานํ้ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ 

 INT       =  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

 GOLD   =  ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศ 
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 BSI        =  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

การเกบ็ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอ้มูลรวบรวมเป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.  2555 รวมระยะเวลา  

55 เดือน 

การรวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระกบัราคาหุ้นหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) โดยมี

ขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน)ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอใน

รูปแบบสมการตารางและการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมาการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมาการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น 

ค่า F-Statistic, ค่า R Square (R2), ค่า Adjusted Coefficient of Multiple Determination 

(Adj. R2), ค่า Dubin-Wasson (D.W) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 
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ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

SGP= -0.554034+0.000569SETE+0.123838OIL+1.388595INT- 0.000242GOLD 

         (-0.086695)     (5.200143)**   (1.340292)   (2.783295)**   (-0.876847)   

         + 0.041585BSI  

          ( 0.911661) 

โดยมีค่า  F-statistic   = 180.0030 (Sig =0.00000) 

  R-square   = 0.958297 

  Adjusted R-squared  = 0.952973 

  Durbin-Watson stat = 1.877218 

  N    = 54 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า t-statistic 

  **          หมายถึง      ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) (SGP) อย่างมี

นัยสําคญั ด้วยระดับเช่ือมั่นร้อยละ95 โดยตัวแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ํากัด(มหาชน) 

(SGP)ไดร้้อยละ95.82 อีกร้อยละ 4.18 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ และค่า Durbin-Watson 

เท่ากับ 1.877218 ไม่เกิดปัญหา สหสัมพนัธ์ในตวั(Autocorrelation)โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 ดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน(SETE) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000569 

อธิบายไดว้า่ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะ

ทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน)(SGP) 

เปล่ียนแปลงไป 0.000569 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INT) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

1.388595 สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) 
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เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) เปล่ียนแปลงไป 1.388595 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง

ไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) 

สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) และปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั 

(มหาชน) (SGP) ดงัน้ี 

 ปัจจัยเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาราคาหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคัลส์ จํากดั (มหาชน) (SGP) ได้แก่ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน(SETE)  ท่ีสามารถอธิบาย ราคาหุ้นของ

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)(SGP) ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.82  ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของการวจิยัของ แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551), พรชยั กิจสิริสินชยั (2548) และ ศุภวฒัน์ 

ธนศิริหิรัญสุข (2554) เน่ืองดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  จะแสดงถึง

ระดบัราคาหลกัทรัพยต์่างๆท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละการเพิ่มข้ึนของดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  จะเป็นตวับ่งช้ีวา่เศรษฐกิจจะดีข้ึนและหุ้นของบริษทั 

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ํากัด (มหาชน)(SGP) ก็เป็นอีกตัวหน่ึงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจเน่ืองจากมีสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัต่อการอุปโภคบริโภค เม่ือดชันีตาคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพิ่มข้ึน จึงมีผลทาํ

ให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) 

เพิ่มข้ึนไปดว้ย 
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INT)  ท่ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลง ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)

(SGP) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.82  ในทิศทาง

เดียวกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ของชมพูนุท จิตนาวสาร (2551), แสงเพช็ร  

ศรีองัคาร (2551) และศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2554) เน่ืองจากอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบั

ท่ีไม่สูงนัก แต่เน่ืองจากหุ้นของบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ํากัด 

(มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม พลงังานและอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญั

สาํหรับการดาํเนินชีวติในภาวะปัจจุบนั จึงยงัอยูค่วามสนใจของนกัลงทุ่นท่ีอาจมองถึง

การเติบโตของบริษทัในอนาคตดงันั้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนราคาหุ้นของ

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานก็ยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ 

ปัจจัยทีไ่ม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส์ จํากดั (มหาชน) ได้แก่ 

ราคานํ้ามันดีเซลขายในประเทศ(OIL) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกัด (มหาชน) ได้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการศึกษาราคา

นํ้ ามนัในตลาดโลกมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนแต่จากการท่ีรัฐบาลมีมาตรการตรึงราคา

นํ้ามนัดีเซลขายในประเทศ และราคาแก๊สหุงตม้LPG ซ่ึงจาํเป็นตอ้งตรึงราคาไวไ้ม่ให้

เพิ่มสูงข้ึนมากนัก ถ้าหากข้ึนราคาจะส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคใน

ภาคเอกชนและส่งผลให้ประชาชนมีค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นราคานํ้ ามนัดีเซล

ขายในประเทศ จึงไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรชยั กิจสิริสินชยั (2548) 
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ราคาทองคําแท่งขายในประเทศ(GOLD) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากในช่วง

ท่ีมีการศึกษานั้น ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศ และราคาทองคาํในต่างประเทศ มี

การผนัผวนเป็นอย่างมาก จึงเกิดมีการเก็งกาํไรในกลุ่มนกัลงทุ่นบางกลุ่มทาํให้ราคา

ทองคาํมีการปรับตวัข้ึนๆ ลงๆ ตลอดเวลาในช่วงปีท่ีผ่านมา เม่ือนาํราคาทองคาํมา

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนและเป็นหุ้นท่ีนักลงทุนให้ความสําคญั   

ช่วงท่ีศึกษาราคาทองคําแท่งภายในประเทศจึงไม่มีความสัมพันธ์กันตามท่ีได้

สมมติฐานไว ้และไม่สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ สุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) , 

กาญจนาวดี วบิูลยพ์านิช (2547) และธนวฒัน์ คิมผล (2547) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ(BSI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากในช่วงท่ี

ทาํการศึกษาวิจยั ดชันีความเช่ือมนัทางธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ประกอบกบัหุ้นใน

กลุ่มพลังงาน และรวมถึงหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกัด 

(มหาชน) เป็นหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจ และคาดการณ์วา่ใน

อนาคตราคาหุ้นน่าจะสูงข้ึนเน่ืองจากผลประกอบการดีข้ึน ดงันั้นนกัลงทุนจึงซ้ือหุ้น

ไวแ้ละถือไวร้ะยะยาวเพื่อผลตอบแทนจากเงินปันผลในอนาคต จึงส่งผลให้หุ้นของ

บริษทัสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เหลืออยูใ่นการถือครองของ

นกัลงทุนรายยอ่ยในสัดส่วนท่ีนอ้ยลง ส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายหุน้ของบริษทัสยาม

แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพย ์ ทาํให้การศึกษาใน

คร้ังน้ีดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ กญัญารัตน์ ศิริ

ประไพ (2554) และวราภรณ์  จามรสวสัด์ิ  (2555) 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาใชเ้พียงขอ้มูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทาํให้

เป็นขอ้สังเกตไดว้า่ ผลการศึกษาคร้ังน้ี อาจไดผ้ลลพัธ์เฉพาะตวัตามภาวการณ์หน่ึงๆ 

จึงน่าจะมีการศึกษาเพิ่มในประเด็นดงักล่าวโดยอาจจะขยายเขตช่วงเวลาในการศึกษา

ให้มากข้ึน และทาํอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคต และทาํการปรับปรุงแบบจาํลองให้

สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและนักลงทุนควรท่ีจะนําปัจจยัอ่ืนๆเช่น สภาวะทางการเมือง  

นโยบายภาครัฐ  นโยบายทางการคลงั รวมถึงนโยบายของบริษทั แนวโนม้ของธุรกิจ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ประสิทธิภาพของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพย์

และเงินทุน (อตัรา ROA-Return On Asset)  ผลตอบแทนต่อส่วนทุนท่ีผูถื้อหุ้นลงทุน

(อตัรา ROE-Return On Equity) เงินทุนหมุนเวยีน(Working Capital) ซ่ึงจะสะทอ้นให้

เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นและเงินทุนของกิจการ ท่ีจะส่งผล

กระทบต่อราคาหุ้นตวันั้น ๆ  มาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นของบริษทั 

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และรวมถึงหุ้นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในกลุ่ม

พลงังาน และกลุ่มปิโตรเคมี หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การคาดคะเนผลกาํไรและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ และเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดจาก

การลงทุน   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชข้อ้มูลท่ีมีช่วงความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน ขยายกรอบเวลา

ให้กวา้งข้ึน เพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพมากข้ึนโดยออกแบบสอบถามโดยตรงต่อผู ้

ลงทุนทั้งตวับุคคลและสถาบนัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ตวัแปรให้มีมากข้ึนและควรจะนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี

จะมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราการจ่ายเงินปันผล ปริมาณเงิน

ลงทุนจากต่างประเทศ  อัตราเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาหลักทรัพย์

ต่างประเทศต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อนาํมาศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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