
 
บทที่ 2 

กรอบแนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 กรอบแนวความคิด 

ภาวะตลาดหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมากระทบ 
ซ่ึงสงผลตอระดับราคาโดยรวม ซ่ึงผูลงทุนท่ัวไปมีความตองการท่ีจะทราบถึงการเปล่ียนแปลงของ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยในขณะใดขณะหนึ่ง วาจะมีการเปล่ียนแปลงอยางไรในทิศทางใด 
เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยได การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีราคา
หุนตลาดหลักทรัพยโดยสมํ่าเสมอ เปนส่ิงจําเปนสําหรับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยท้ังผูลงทุนใน
ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะผูลงทุนในระยะปานกลาง และระยะยาวควรจะมี
ขอมูลบางอยาง ซ่ึงสามารถบอกแนวโนมของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยได ซ่ึงขอมูลท่ีทําใหผู
ลงทุนสามารถพยากรณแนวโนมดังกลาวไดก็คือ ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุผลท่ีวา 
ภาวะตลาดหลักทรัพยมีความสัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะตลาดหลักทรัพยเปนสวนหน่ึงของ
ตลาดการเงิน (Financial market) เม่ือปจจัยทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง ยอมสงผลกระทบตอ
ตลาดหลักทรัพยดวย ดังนั้น การวิเคราะหถึงการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเชน อัตราดอกเบ้ีย 
อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ประมาณเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด มูลคาการซ้ือขาย
หลักทรัพย ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย คาเงินบาท และอัตราแลกเปล่ียน เปนตน ยอมทําใหทราย
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับภาวะตลาดหลักทรัพย และสามารถพยากรณถึงแนวโนมดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยได 

 
2.1.1 อัตราเงนิเฟอ (Inflation) 

ภาวการณเกิดเงินเฟอ คือ ภาวะท่ีระดับราคาสินคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ (Rising price) ซ่ึงปกติ
เราใชดัชนีราคาผูบริโภคเปนเคร่ืองวัดอํานาจซ้ือของผูบริโภค การเกิดภาวะเงินเฟอจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ กลาวคือ หากอัตราเงินเฟอมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  จนเกินอัตราท่ีกําหนดไว รัฐบาลมักจะใชนโยบายทางการเงินท่ีเขมงวด เพื่อ
จํากัดกําลังซ้ือ และการลงทุนของผูบริโภค ทําใหผูผลิต และผูลงทุนจําเปนตองลดการผลิต และการ
จางงาน การวางงานจึงมากข้ึน รายไดลดลง ทําใหสงผลทางลบตอระดับราคาหลักทรัพย และดัชนี
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ราคาหุนตลาดหลักทรัพย ดังนั้น อัตราเงินเฟอจึงควรมีผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม กับ ดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.1.2 อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)  

ตามทฤษฎีการออม การลงทุน(Saving – Investment Theory of Interest) ถือวาอัตรา
ดอกเบ้ียถูกกําหนดโดยอุปสงค(Demand) และอุปทาน(Supply)ของเงิน และในทฤษฎีดอกเบ้ียได
อธิบายความหมายของดอกเบ้ียไวดังนี้ คือ 

1. Time-Preference Theory อธิบายวาดอกเบ้ียคือ คาบริการของสินทรัพยประเภททุน 
และคาตอบแทนท่ีจําเปนสําหรับดึงดูดใหมีการออม 

2. Loanable-Funds Theory อธิบายวาดอกเบ้ียคือ ราคาท่ีผูยืมจายใหแกผูใหยืมเปนคาใช
ประโยชนของเงิน 

ดังนั้นอัตราดอกเบ้ีย คือราคาของเงินทุนในการใชลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจตาง ๆ ผูท่ีมี
เงินทุนเหลือสามารถนําไปหาผลประโยชนโดยใหกู หรือแสวงหาผลตอบแทนแกผูตองการเงินทุน
ท้ังจากตลาดเงิน และตลาดทุน ความสัมพันธของตลาดท้ังสองจึงสะทอนออกมาในรูปแบบ
ความสัมพันธของหลักทรัพยในตลาดเงิน และตลาดทุน กลาวคือ หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน
สูงข้ึนเงินทุนก็อาจจะเคล่ือนยายจากตลาดทุนไปยังตลาดเงิน เพื่อแสวงหาผลตอบแทนท่ีสุงกวา การ
ลงทุนหลักทรัพยในตลาดทุน ดังนั้น อัตราดอกเบ้ียจึงควรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.1.3 ผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ (Gross domestic product) 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ คือ มูลคาของสินคา และบริการข้ันสุดทายท่ีผลิตจาก
ทรัพยากรของประเทศ ในรอบระยะเวลา 1 ป ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติท่ีเปล่ียนแปลงยอม
หมายถึง การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เม่ือใดท่ีเศรษฐกิจในประเทศเจริญเติบโต จะ
มีอัตราการขยายตัวท่ีสูงข้ึน ก็จะกระตุนใหผูลงทุนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การขยายตัว ความตองการสินคาอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือน ตามรายไดท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชาชน เม่ือผูประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
สามารถทํากําไรไดสูงข้ึน ก็จะสงผลใหบริษัทเหลานั้นมีมูลคาสูงข้ึน ทําใหมีอุปสงค(Demand) ใน
หลักทรัพยนั้นเพิ่มข้ึน ถาหากอุปทาน(Supply)หลักทรัพยนั้นคงเดิม หรือเพิ่มนอยกวา ก็จะสงผลให
ระดับราคาของหลักทรัพยนั้นเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงโดย
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ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ จึงควรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพย 

 
2.1.4 ปริมาณเงิน (Money supply) 

จากทฤษฎีความตองการถือเงิน บุคคลจะแบงสรรการถือทรัพยสินในรูปตาง ๆ เพื่อใหเขา
ไดรับอรรถประโยชนสุงสุด ดังนั้นสมมุติฐานความสัมพันธระหวางปริมาณเงิน กับดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพย จึงควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปริมาณเงินในความหมายแคบ(M1) คือ 
ธนบัตร เหรียญกษาปณ และบัญชีฝากเผ่ือเรียก เปนสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง สามารถเปล่ียนเปน
สินทรัพยอ่ืนไดรวดเร็ว ซ่ึงสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองใกลเคียงกับเงินสด คือ การลงทุนในหลักทรัพย 
เม่ือปริมาณเงินในมือของประชาชนมีมาก ประชาชนก็จะสามารถแบงสรรการถือสินทรัพย ไป
ลงทุนในรูปแบบของหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองเทาเทียมกัน เพื่อเก็งกําไร(Speculative demand for 
money) ทําใหทําให มีอุปสงค(Demand) ในหลักทรัพยนั้นเพิ่ม ข้ึน  ถาหากอุปทาน(Supply) 
หลักทรัพยนั้นคงเดิม หรือเพิ่มนอยกวา ก็จะสงผลใหระดับราคาของหลักทรัพยนั้นเพิ่มสูงข้ึนดวย 
ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงโดยปริมาณเงิน จึงควรมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.1.5 มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย (Trading value) 

ในภาวการณที่อุปทาน(Supply) ในตลาดหลักทรัพยนั้นคงเดิม หรือเพิ่มข้ึนนอยกวา อุป
สงค(Demand) ท่ีมีเขามา ก็จะสงผลใหระดับราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนดวย ดังนั้น มูลคาการซ้ือ
ขายหลักทรัพยจึงควรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.1.6 ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย (Trading volume) 

เม่ือมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน ยอมมีผลทําใหเกิดการ
หมุนเวียนปริมาณหุนมากข้ึน การเพิ่มของอุปสงค(Demand) จึงทําใหระดับราคาหลักทรัพยเพิ่ม
สูงข้ึน ดังนั้น ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยจึงควรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับดัชนีราคา
หุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.1.7 คาเงินบาท (Value of Thai currency) 

ในภาวะการคาเสรีในปจจุบัน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนยอมสงผลกระทบ
ตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การที่อัตราแลกเปล่ียน คือคาเงินบาทสูงข้ึน จะไมกอใหเกิดความจูงใจ
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ในการซ้ือหลักทรัพยเพราะมีราคาแพง ในทางตรงกันขาม ถาคาเงินบาทถูกลด ราคาหลักทรัพยใน
ตลาดยอมมีราคาท่ีถูกลงจากอัตราแลกเปล่ียน ทําใหมีการลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มข้ึน ดังนั้น คาเงิน
บาทจึงควรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.1.8 ระบบอัตราแลกเปล่ียน (Currency exchange system) 

ในการคาระหวางประเทศ อัตราแลกเปล่ียนมีทบบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ กลาวคือถา
ระบบอัตราแลกเปล่ียนทําใหเกิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(Comparative advantage) ก็จะทํา
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ราคาหลักทรัพยในตลาดก็ยอมสูงข้ึนไปดวย แตในทางตรงกันขาม
อาจทําใหเกิดผลลบตอระบบเศรษฐกิจ จากการท่ีประเทศไทยเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียน
จากระบบอัตราแลกเปล่ียนท่ีอิงตะกราเงินตรา(Basket of currencies) มาเปนระบบอัตราแลกเปล่ียน
ลอยตัวท่ีมีการจัดการ(Managed float) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนยอมสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การท่ีอัตราแลกเปล่ียน คือคาเงินบาท
สูงข้ึน จะไมกอใหเกิดความจูงใจในการซ้ือหลักทรัพยเพราะมีราคาแพง ในทางตรงกันขาม ถา
คาเงินบาทถูกลด ราคาหลักทรัพยในตลาดยอมมีราคาท่ีถูกลงจากอัตราแลกเปล่ียน ทําใหมีการ
ลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มข้ึน ดังนั้น คาเงินบาทจึงควรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  ทฤษฎีการเงิน (Theory of  Money) 
นักเศรษฐศาสตรในแตละยุคนั้นมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในท่ีนี้ก็จะสงผลถึงแนวคิดท่ี

กอใหเกิดทฤษฎีทางการเงินข้ึนมาน้ันยอมท่ีจะแตกตางกันไปดวย ซ่ึงในแตละทฤษฎีนั้นก็มีความ
เหมาะสมในแตละยุคสมัย 

แตในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคน้ัน การที่เราเรียนรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในเร่ืองของภาคการเงินก็เปนอีกสวนหน่ึงท่ีจะตองศึกษา ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปแลวนั้นเรา
สามารถท่ีจะจําแนกทฤษฎีการเงิน ออกได 3 ทฤษฎี ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิม  
2. ทฤษฎีการเงินของเคนส 
3. ทฤษฎีการเงินสมัยใหม 
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ทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิม (Crude Quantity Theory of  Money) 
Classic : การเพิ่มข้ึนของระดับราคาเกิดจากการเพิ่มข้ึนในปริมาณเงินโดยพืน้ฐานของ

ทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิมกลาววา  “การเปล่ียนแปลงในระดับราคาสินคา และบริการจะเกดิข้ึนใน
สัดสวนเดยีวกนักับการเปล่ียนแปลงในปริมาณเงิน”  เชน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนรอย
ละ 10 ก็จะสงผลใหระดับราคาสูงข้ึนรอยละ 10 เชนเดียวกัน 
   สมการแหงการแลกเปล่ียน (Equation Of Exchange) 

MV = PQ 

โดยท่ี    
 M = ปริมาณเงนิ (Money Supply) 
 V = อัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน 

(Velocity of Circulation) 
 P = ระดับราคาสินคาท่ัวไป (Price Level) 
 Q = ปริมาณผลผลิต (Quantity of Product) 

 
Velocity of Circulation : จํานวนคร้ังของเงินในแตละหนวยโดยเฉล่ียท่ีถูกใชหมุนเวียน

ในการซ้ือสินคา และบริการในระยะเวลาหนึ่งๆ เชนมีปริมาณเงินท้ังหมดในระบบเศรษฐกิจ 1 พัน
บาท มีการซ้ือขายสินคาบริการทั้งหมดในระยะเวลา 1 ป เทากับ 4 พันบาท ดังนั้นคาเฉล่ียของเงินท่ี
ใชซ่ึงถือไดวาเปนอัตราเร็วในการหมุนเวียนจะมีคาเทากับ 4 (4 พัน / 1 พัน) (คา V ถามีมากแสดงถึง
เงินเร่ิมเฟอทําใหรีบใชจายดีกวารอใหราคาสูงข้ึน แตถา นอยแสดงวามีการชะลอการใชจายลง) 

 
ทฤษฎีการเงินของเคนส  

โดยเคนสมีความเห็นท่ีวา ไมมีกลไกลในการปรับตัวโดยอัตโนมัติในระบบเศรษฐกิจ 
เพื่อแกไขปญหาการวางงานที่เกิดข้ึน แตเคนสไดนําเสนอวาการนํานโยบายการเงินมาใชในการ
แกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวนั้นไมนาจะชวยใหระบบเศรษฐกิจเกิดเสถียรภาพข้ึน
ได แตส่ิงท่ีควรจะกระทําคือการท่ีภาครัฐควรจะเขามาแทรกแซงในการดําเนินกิจการทางดาน
เศรษฐกิจ โดยการนํานโยบายการคลังมาใชในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการ
ใชนโยบายการเงิน โดยแนวคิดของเคนสนั้นไดพยามท่ีจะเนนใหเห็นความเช่ือมโยงกันระหวาง
ตลาดเงิน และตลาดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดุลยภาพในตลาดเงินจะมี
ผลกระทบตอการจางงานและตลาดผลผลิต  โดยมีอัตราดอกเบ้ียเปนตัวแปรที่ ทําให เกิด
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ความสัมพันธ โดยปรากฏตามทฤษฎีความตองการถือเงิน (Liquidity Preference Theory) ซ่ึงกลาว
วาบุคคลจะมีความปรารถนาในการถือเงินสืบเนื่องดวยจุดประสงค หรือเหตุผล ท่ีวา  
 ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย (Transaction Demand for Money) 
 ความตองการถือเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) 
 ความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไร (Speculative Demand for Money) 
ทฤษฎีการเงินสมัยใหม (Monetarist Theory) 

แนวคิดนี้เกิดจากนักเศรษฐศาสตรสํานักการเงิน(Monetarist School) โดยอาศัยพื้นฐาน
ทาง Classic เดิม โดยมีแนวคิดสรุปไดวา “เนนใหเห็นถึงปจจัยท่ีกําหนดความตองการถือเงินของ
บุคคลวาเกิดจากความตองการในการจับจายใชสอย เม่ือมีความตองการสินคาและบริการมากข้ึน 
ความตองการถือเงินเพื่อจับจายก็มากข้ึนดวย”  

ซ่ึงเปนมองวาเงินมีลักษณะคลายสินคา โดยเรียกราคาของเงินวา อํานาจการซ้ือของเงิน
เม่ือเทียบกับจํานวนสินคา และบริการอ่ืนๆ ท่ีจะซ้ือไดนั่นเอง  “ความตองการถือเงินของคนจะมี
มากถาราคาของเงินมีคาต่ํา (ระดับราคาท่ัวไปของสินคามีคาสูง)” ในทํานองกลับกัน “ถาระดับราคา
ท่ัวไปของสินคาต่ํา จะทําใหราคาของเงินมีคาสูงความตองการก็ถือเงินของคนก็จะลดลง” 

สํานัก แนวความคดิ 

คลาสสิก เงิน ระดับราคา 

เคนส เงิน อัตราดอกเบี้ย การลงทุน ผลผลิตและการ
จางงาน 

การเงินสมัยใหม เงิน การจับจายใช
สอย 

ผลผลิตและการ
จางงาน 

ระดับราคา 

 
2.2.2  ทฤษฎีบนอนุกรมเวลา 

ในการศึกษาขอมูลหุน เปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา โดยลักษณะของอนุกรมเวลาใดๆมี
ขอพิจารณา คือขอมูลอนุกรมเวลาเปนขอมูลท่ีมีลักษณะนิ่งหรือไม ซ่ึงขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนําไป
วิเคราะห จะตองเปนขอมูลท่ีนิ่ง ดังนั้นจึงจําตองตรวจสอบกอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะน่ิง (Stationary) หมายถึง ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีสภาพของ
การสมดุลเชิงสถิติ (Statistic Equilibrium) หมายถึง การที่ขอมูลไมมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลา
เปล่ียนไป แสดงดังนี้  

 
1) กําหนด X1  , X t 1+  , X t 2+  , ……..… , X kt+  
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2) กําหนดให X mt+  , X mt 1++  , X mt 2++  , ……….. , X kmt ++  เปนขอมูล
อนุกรมเวลาท่ีเวลา t+m , t+m+1 , t+m+2 , ………. , t+m+k 

3) กําหนด P( X1  , X t 1+  , X t 2+  , ……..… , X kt+  ) เปนการแจกแจงความนาจะ
เปนรวมของ X1  , X t 1+  , X t 2+  , ……..… , X kt+  
                 4) กําหนด P( X mt+  , X mt 1++  , X mt 2++  , ……….. , X kmt ++ ) เปนการแจก
แจงความนาจะเปนรวมของ X mt+  , X mt 1++ , X mt 2++  ,…., X kmt ++                
 

จากขอกําหนดท้ัง 4 ขอดังกลาว จะเปนอนกุรมเวลาท่ีมีลักษณะน่ิงเม่ือ 
P( X1 , X t 1+ , X t 2+ , …, X kt+ ) = P( X mt+ , X mt 1++ , X mt 2++  ,…, X kmt ++ ) 
 

โดยถาหากพบวา  P( X1 , X t 1+  , X t 2+  ,…, X kt+ )   มีคาไมเทากับ 
P( X mt+ , X mt 1++ , X mt 2++ ,…, X kmt ++ )  จะสรุปไดวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไม
นิ่ง (Non Stationary) ซ่ึงในการทดสอบ จะพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิในตัวเอง (Autocorrelation 
Coefficient Function : ACF) ตามแบบจําลองของบ็อก- เจนกินน (Box – Jenkins Model) ซ่ึงหาก
พบวาคา Correlation ( ρ ) ท่ีไดจากการพิจารณาคาสัมประสิทธในตัวเองนั้น มีคาใกล 1 มากๆ จะ
สงผลใหการพิจารณาที่คา ACF คอนขางจะไมแมนยํา เพราะวากราฟแสดงคา ACF มีแนวโนม
ลดลงเหมือนๆกัน บางคนอาจสรุปไมไดเหมือนกันเพราะประสบการณท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนได ดังนั้น ดิกกี้ – ฟลูเลอร (Dickey – Fuller)จึงพัฒนาการตรวจสอบขอมูล
อนุกรมเวลาวานิ่งหรือไมโดยการทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test)  

 
2.2.3  Cointegration and  Error Correcteion 

ปจจุ บันนั้นเปนท่ีทราบกันวา  การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรมหภาคดวยวิธีทางเศรษฐมิติแบบดั้งเดิม  จะใหผลการประมาณท่ีไมนาเช่ือถือ เพราะ
ความสัมพันธท่ีไดจะเปนความสัมพันธท่ีไมแทจริง (spurious relationship)  ซ่ึงเราสามารถสังเกตได
จากคาสถิติบางอยาง เชน  คา R2 จะมีคาสูงมาก  ในขณะท่ีคา Durbin-Watson จะมีคาตํ่ามาก  
เนื่องจากตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคสวนใหญจะเปนขอมูลอนุกรมเวลา  ซ่ึงจะมีลักษณะเปน 
non-stationary กลาวคือ  มีคาเฉล่ีย (mean) และ คาความปรวนแปร (variance) ไมคงท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา ดังนั้นเพื่อแกปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริงดังกลาวตองมีการปรับ
ขอมูล  โดยการทํา first differencing กอน  แลวจึงนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการประมาณคาทาง
เศรษฐมิติตอไป  และจากปญหาขางตน จึงไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ
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แนวใหมข้ึนมา เรียกวา Cointegration และError correction  เพี่อจัดการกับขอมูลท่ีมีลักษณะเปน 
non-stationary  เนื่องจากสามารถใชเปนเครื่องมือในการทดสอบวิเคราะหความสัมพันธระยะยาว 
(cointegration relationship) ระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆไดโดยตรง (รังสรรค หทัยเสรี,2538) 

 
2.2.4  การทดสอบความนิง่ของขอมูล  unit root  

วิธีการทดสอบท่ีเรียกวา unit root เปนวิธีทดสอบเพื่อแสดงวากระบวนการของI(1)มี unit 
root นั่นเอง สมมติวาตัวแปรหน่ึงๆ (x) เปน unit root แลวก็เทากับเราพบวาตัวแปรนั้นไมนิ่ง วิธี
ทดสอบมีหลายวิธีนอกเหนือจากวิธีของ Dicky - Fuller (DF) และ Augmented Dicky - Fuller 
(ADF) แลว ยังมีวิธีท่ีปรับปรุงจากการตัดสินใจ (decision tree) เสนอโดย Holden and  Perman และ
นํามาใชโดย (Mukherger) ในท่ีนี้เราจะเสนอวิธีทดสอบท่ีแพรหลายคือ DF และ ADF ดังตอไปนี้   

การทดสอบ unit root ท่ีใชการทดสอบแบบ Dicky-Fuller (DF) (Dicky and Fuller)และ
การทดสอบแบบ Augmented Dicky-Fuller (ADF)  นั้นมีสมมุติฐานวาง(null hypothesis) ของการ
ทดสอบ DF (DF test)  จากสมการ   
 

                                            xt   = ρ xt-1+  et                              (1)                     
โดยท่ี 

1, −tt xx    คือขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระ ณ เวลา t และ t-1 

tε           คือความคลาดเคล่ือนเชิงสุม (random error) 
ρ           คือสัมประสิทธ์ิอัตสหสัมพันธ(AutoCorrection  coefficience) 

 
โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ   

H0 : θ  = 0           (non-stationary)  
H1 : θ   < 0                 (stationary) 

 
โดยการทดสอบสมมติฐานเปนการทดสอบวาตัวแปรท่ีศึกษา ( tx ) นั้นมี   unit root  

หรือไม สามารถพิจารณาไดจากคา  ρ  ถายอมรับ :0H 1=ρ จะกลาวไดวา  xt   มีลักษณะไมนิ่ง

(non - stationary) หรือ xt  มี unit root และถายอมรับ 11;1:1 <<−< ρρH    หมายความวา  xt 

จะมีลักษณะน่ิง (stationary) หรือ xt  ไมมี unit root จากการเปรียบเทียบคา t-statistics ท่ีคํานวณได
กับคาในตาราง Dickey-Fuller จะสามารถปฏิเสธสมมติฐานได  แสดงวาตัวแปรท่ีนํามาทดสอบมี
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ลักษณะนิ่ง  หรือเปน Integrated of  order 0 แทนดวย )0(Ixt ≈ อยางไรก็ตามการทดสอบนี้
สามารถทําไดอีกทางหนึ่งซ่ึงใหผลเหมือนกับสมการขางบนกลาวคือ 
 
ให        θρ += 1  ;  -1< 1<θ                                    (2) 
โดยท่ี           θ     คือพารามิเตอร 
จะได           ttt xx εθ ++= −1)1(                                                                             (3) 
                    tttt xxx εθ ++= −− 11                                                 (4) 
                    tttt xxx εθ +=− −− 11                                                                           (5)      
    
จะไดสมมติฐานการทดสอบของ  Dickey-Fuller ใหม คือ 
สมมติฐาน คือ      

H0 : θ  = 0           (non-stationary)  
H1 : θ   < 0                (stationary) 

 
ถา θ ในสมการ มีคาเปนลบ จะไดวา ρ ในสมการมีคานอยกวา 1 ดังนั้นสามารถสรุป

การทดสอบไดวา เราปฏิเสธ  H0 : θ  = 0  ซ่ึงเทากับเปนการยอมรับ H1 : θ  < 0 หมายความวา 

ρ  < 1  และ xt มี integration of order zero นั่นคือ xt มีลักษณะน่ิง (stationary) แตถาเราไม

สามารถปฏิเสธ    H0 : θ  =  0 ได ก็จะหมายความวา   xt มีลักษณะไมนิ่ง  (non-stationary)    

เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t  มีสวนสัมพันธกับขอมูลอนุกรมเวลา ณ  เวลา t-1 
คาคงท่ี   และแนวโนมดังนั้นแลว  Dickey- Fuller  จะพิจารณาสมการถดถอยได 3 รูปแบบที่
แตกตางกันในการทดสอบวามี  unit root  หรือไม  ซ่ึง 3  สมการดังกลาวไดแก 

 

ttt exx +=Δ −1θ                                    (6) 

ttt exx ++=Δ −1θα                                                 (7) 

ttt extx +++=Δ −1θβα                                                (8) 
 

การต้ังสมมติฐานของการทดสอบ  Dickey-Fuller เปนเชนเดียวท่ีกลาวมาแลวขางตน
สวนการทดสอบโดยใชการทดสอบ Augmented  Dickey - Fuller (ADF) โดยเพิ่มขบวนการถดถอย
ในตัวเอง(autoregressive  processes) เขาไปในสมการ  ซ่ึงเปนการแกปญหาในกรณีท่ีใชการ
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ทดสอบของ  Dickey- Fuller  แลวคา Durbin Watson  ตํ่า การเพิ่มขบวนการถดถอยในตัวเองนั้น ผล
การทดสอบ  ADF  จะทําใหไดคา Durbin Watson  เขาใกล 2 ทําใหไดสมการใหมจากการเพ่ิม 
lagged chance  เขาไปในสมการการทดสอบ unit root ทางดานขวามือ ซ่ึงพจนท่ีใสเขาไปนั้น  
จํานวน lagged term (p) จะข้ึนอยูกับความเหมาะสมของขอมูล  หรือสามารถใสจํานวน lag ไป
จนกระท่ังไมเกิดปญหา autoCorrection ดังนี้ 
 

None  t

p

it
ititt exxx +Δ+=Δ ∑

=
−− φθ 1      (9) 

Intercept              t

p

it
ititt exxx +Δ++=Δ ∑

=
−− φθα 1    (10) 

Intercept&Trend       ttt xtx 1−++=Δ θβα              

                                                   t

p

it
iti ex +Δ+ ∑

=
−φ                           (11) 

              
โดยท่ี      

tx   คือ  ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t  

1−tx  คือ  ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-1  
φθβα ,,,  คือ  คาพารามิเตอร 

t                   คือ  คาแนวโนม 

te   คือ  คาความคลาดเคล่ือนเชิงสุม 
 

จํานวนของ lagged  term (p) ท่ีเพิ่มเขาไปในสมการข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละ
งานวิจัย หรือเพิ่มคา lag  ในสมการจนกวาสวนของคาความคลาดเคล่ือนจะไมเกิดปญหา  
autoCorrection  

การทดสอบสมมติฐานท้ังวิธี Dickey-Fuller Test(DF) และวิธี Augmented  Dickey-
Fuller Test (ADF)  เปนการทดสอบวาตัวแปรท่ีทดสอบ( tx ) มี unit root  หรือไม ซ่ึงสามารถหาได

จากคาθ  ถาคา θ  มีคาเทากับ 0 แสดงวาตัวแปร tx นั้นมี  unit root ซ่ึงทดสอบสมมติฐานไดโดย
การเปรียบเทียบคา t-statistic ท่ีคํานวณไดกับคาในตาราง Dickey-Fuller ซ่ึงคา t-statistic ท่ีนํามา
ทดสอบสมมติฐานในแตละรูปแบบนั้นจะตองนํามาเปรียบเทียบกับตาราง Dickey-Fuller ระดับ
ตางๆ  ถาสามารถปฏิเสธสมมติฐานได  แสดงวาตัวแปรท่ีนํามาทดสอบเปน Integration of  order 0 
แทนไดดวย )0(~ Ixt  
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กรณีท่ีการทดสอบสมมติฐานพบวา tx  มี unit root  นั้นตองมีคา txΔ มาทํา  

differencing  ซ่ึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา tx  มีความไมนิ่งของขอมูลได เพื่อทราบวา order  
of  integration (d)  วาอยูในระดับใด [ ]0);(~ >ddIxt (Enders, 1995) 

 
2.2.5  การทดสอบความสอดคลองของขอมูลอนุกรมเวลา (Cointegration test) 

เปนการทดสอบความสอดคลองของขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรคูใดๆ วามีการ
เคล่ือนไหวท่ีสอดคลองกันหรือไม เนื่องจากภายใตความเช่ือท่ีวาในระยะยาวแลวตัวแปรทาง
เศรษฐกิจควรจะมีการเคล่ือนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งท่ีสอดคลองกัน แมวาในระยะส้ันความ
เคล่ือนไหวของตัวแปรดังกลาวอาจจะมีการเคล่ือนไหวที่ไมสามารถกําหนดทิศทางท่ีแนนอนไดก็
ตาม และยังเปนการทดสอบการเคล่ือนไหวของคาความคลาดเคลื่อน (Error term) ของสมการ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีตองการทดสอบ ซ่ึงมีเง่ือนไขดังนี้ 

- ตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีตองการทดสอบ ตองมีคุณสมบัติของความนิ่งของตัวแปร หรือถา
ตัวแปรท่ีตองการทดสอบไมมีคุณสมบัติดังกลาว แตถาการเปล่ียนแปลง (differenced) ของตัวแปร 
ณ ลําดับท่ีใดๆ (d) มีคุณสมบัติของความนิ่งแลว กลาวไดวา ตัวแปรอนุกรมเวลาดังกลาวมีการ
เคล่ือนไหวท่ีสอดคลองกัน (cointegration) 

- แมวาตัวแปรท่ีตองการทดสอบจะไมมีคุณสมบัติความนิ่งอยูก็ตาม แตถาคาความ
คลาดเคล่ือน ( tε ) ของความสัมพันธเชิงเสนตรงของตัวแปรคูใดๆ มีคุณสมบัติของความนิ่ง เรา
สามารถกลาวไดวา ตัวแปรท้ังสองมีลักษณะความสัมพันธเปน cointegration ได 

ข้ันตอนในการทดสอบ cointegration มีดังตอไปนี้ทดสอบตัวแปรในแบบจําลองวามี
ลักษณะเปน non-stationary หรือไม โดยใชวิธี ADF test และไมตองใสคาคงที่ และแนวโนมของ
เวลา แลวนํามาประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary least squares: OLS) นํา
สวนท่ีเหลือ (residuals) จากสมการถดถอยท่ีประมาณได มาทดสอบวามีลักษณะน่ิงหรือไม ซ่ึงการ
ทดสอบสวนท่ีเหลือ (residuals) มีสมการดังตอไปนี้ 
 

ttt νεγε +=Δ −1ˆ                                             (12) 
โดยท่ี  

tε̂ , 1ˆ −tε   = สวนท่ีเหลือ ณ เวลา t  และ 1−t  ท่ีนํามาหาสมการ     
             ถดถอยใหม 

γ   = คาพารามิเตอร 

tν   = ขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรสุม 
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สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ cointegration มีดังนี ้

0:0 =γH   (no-cointegration) 
0:1 <γH   (cointegration) 

 
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคา t-statistics ท่ีคํานวณไดจากอัตราสวน

ของ γγ ˆ../ˆ ES  ไปเปรียบเทียบกับตาราง ADF test  ซ่ึงถาคา t-statistics มากกวาคาวิกฤตของ 
MacKinnon ณ ระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดไว ก็จะเปนการปฏิเสธสมมติฐานวาง นําไปสูขอสรุปท่ีวา
ตัวแปรท่ีมีลักษณะไมนิ่ง (no-cointegration) ในสมการดังกลาวมีลักษณะรวมกันไปดวยกัน 
(cointegration) 

อยางไรก็ตาม ถาสวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือ (residuals) ของสมการ(11) ไมเปน write 
noise เราก็จะใชการทดสอบ ADF แทนท่ีจะใชสมการ (11) สมมติวา tν  ของสมการ (11) มี
สหสัมพันธเชิงอันดับ (serial Correction) เราก็จะใชสมการดังนี้ 
 

∑
=

−− +Δ+=Δ
p

i
ttitt a

1
11 ˆˆˆ νεεγε              (13) 

 
และถา 02 <<− γ  เราสามารถสรุปไดวา สวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือ (residuals) มี

ลักษณะน่ิง (stationary) และ ty  และ tx  จะเปน )1,1(CI โปรดสังเกตวา สมการ (11) และ (12) ไม
มีพจนสวนตัด (intercept term) เนื่องจาก tε̂  เปนสวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือ (residuals) จาก
สมการถดถอย (regression equation)(Engle, 1982; Granger and Engle, 1974) 

 
2.2.6 การทดสอบ Error Correction Mechanism (ECM) 

เม่ือทําการทดสอบแลวขอมูลอนุกรมเวลาที่ทําการศึกษาเปนขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมี
ลักษณะไมนิ่ง และไมเกิดปญหาสมการถดถอยไมแทจริงสมการถดถอยท่ีไดมีการรวมกันไป
ดวยกันโดยมีกลไกการปรับตัวเขาสูสมดุลในระยะยาว หมายความวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพในระยะยาว แตในระยะส้ันอาจมีการออกนอกดุลยภาพแบบจําลอง Error Correction 
Mechanism (ECM) คือ กลไกการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาว สมมติให tY  และ tX  เปน
อนุกรมเวลาที่มีลักษณะไมนิ่ง และไมเกิดปญหาสมการถดถอยไมแทจริง สมการถดถอยท่ีไดมีการ
รวมกันในดวยกัน โดยมีกลไกการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาว นั่นคือตัวแปรท้ังสองมี
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ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว แตในระยะส้ันอาจมีการออกนอกดุลยภาพได เพราะฉะน้ันจึง
ใหพจนคาความคลาดเคล่ือนดุลยภาพน้ี อาจเปนตัวเช่ือมพฤติกรรมในระยะส้ัน และระยะยาวเขา
ดวยกันโดยลักษณะสําคัญของตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีมีการรวมไปดวยกันคือวิถีเวลา (time path) ของ
อนุกรมเวลาเหลานี้ไดรับอิทธิพลจากการเบ่ียงเบนออกนอกดุลยภาพระยะยาว ดังนั้นเม่ือกลับเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว การเคล่ือนไหวของขอมูลอนุกรมเวลาอยางนอยบางตัวแปรจะตองตอบสนองตอ
ขนาดของการออกนอกดุลยภาพ ในแบบจําลอง Error Correction Mechanism พลวัตรระยะส้ัน 
(short-term dynamic) ของตัวแปรในระบบจะไดรับอิทธิพลจากการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพ 
(ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตตและอารี วิบูลยพงค.  2542 : 16-51)  
 

ตัวอยางแบบจาํลอง Error Correction Model (ECM) เปนดังนี ้

∑ ∑
= =

−−− +Δ+Δ++=Δ
n

m

q

p
ytptpmtmtt YaXaaaY

0 1
54121 ˆ με                   (14) 

∑ ∑
= =

−−− +Δ+Δ++=Δ
s

r

v

u
xtuturtrtt YbXbbbX

1 0
54121 ˆ με                   (15) 

โดยท่ี 

tX , tY               = ขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t  

mtX − , rtX −      = ขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา mt − และเวลา  rt −  

ptY − , utY −         = ขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา pt − และเวลา ut −  

1ˆ −tε              = สวนท่ีเหลือ ณ เวลา 1−t  จากสมการความสัมพันธ   
                           ระยะยาว 

ytμ , xtμ  = ความคลาดเคล่ือนของตัวแปรสุม 

1a , 2a , ma4 , pa5 , 1b , 2b , rb4 , ub5 = คาพารามิเตอร ตัวท่ี m = 1, 2, 3,…, n 
                                                                                                            ตัวท่ี p  = 1, 2, 3,…, q 

             ตัวท่ี r  = 1, 2, 3, …, s 
                                                                                               ตัวท่ี u  = 1, 2, 3,…, v     

สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ Error Correction Mechanism มีดังนี้ 
1)  0: 20 =aH  ไมมีความสัมพันธกันในระยะส้ัน  
     0: 21 ≠aH   มีความสัมพันธกันในระยะส้ัน  
2)  0: 20 =bH  ไมมีความสัมพันธกันในระยะส้ัน 
     0: 21 ≠bH          มีความสัมพันธกันในระยะส้ัน  
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2.2.7 เทคนิคการประมาณคา ARDL และ ECM 
แบบจําลองเชิงพลวัตร (Dynamic Model) โดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยคาปจจุบันของ

ตัวแปรและความลาชา (lagged) ของตัวแปรอยูในระบบสมการรวมกัน ซ่ึงระบบสมการในลักษณะ
ดังกลาวสามารถสรางไดหลายรูปแบบ อาทิเชน 
 

แบบจําลอง Distributed Lag Model 
yt  = utxtxt +−++ 1321 βββ                                                                      (16) 

 
แบบจําลอง Autoregressive Model 

             yt  = 1 2 1t ty uβ β −+ +                                                                       (17) 
        

ซ่ึงระบบสมการท่ียกตัวอยางมาดังกลาวถือเปนลําดับ order ของขอมูลท่ีเทากับ 1 ใน
องคประกอบของ Autoregressive ดังสมการท่ี (14) และเปนลําดับของขอมูลท่ีเทากับ 1 ใน
องคประกอบของ Distributed ดังสมการท่ี (15) จึงเขียนไดเปน ARDL(1,1) ดังสมการท่ี (16)และถา
ระบบสมการมีการลําดับของขอมูลเปน ณ ลําดับ order ใดๆ โดยสมมติใหเปน ณ p และ q แลวจึง
เขียนไดเปน ARDL(p,q) และแสดงความสัมพันธใหเปนรูปแบบสมการดังตอไปนี้ ( University of 
Strathclyde.  2003:online) 
 

yt  = a + uty ptpytx qtqxt +−++−+−++− ααββ ...11...11              (19) 

                 
โดยท่ัวไปลักษณะเชิงความสัมพันธท่ีเปน ARDL ตัวแปรตางๆในสมการถดถอยจะ

ประกอบดวยคาความลาชาของตัวแปรตามและคาปจจุบันกับคาความลาชาของตัวแปรอธิบายหนึ่ง
ตัวแปรหรือมากกวานั้น ซ่ึงโครงสรางท่ีเปนความลาชาในลักษณะท่ีกลาวมานั้นสามารถทําการ 
Generalization ใหเปนสมการในรูป Lag polynomial ภายใตเง่ือนไขของความคลาดเคล่ือน (error 
term) ซ่ึงแทนดวย ut  ตองเปน white noise คือมีคาเฉล่ีย (mean) เปนศูนย และความแปรปรวน 
(variance) คงท่ี แลวระบบสมการเปน ARDL(p , q) ซ่ึงอยูภายใตตัวแปรอธิบายเพียงหนึ่งตัว
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ (Johnston and Dinardo. 1997:224-248) 
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A(L) yt =  a + B(L) xt +  ut                                                                                (20)                            
โดยท่ี 
 A(L)      =  1 -  α L1  - L21α + … - L pα 2  
 B(L)      = β 0 + Lβ1 + L2

1β + … + Lqβ1  
 หากเพิ่มตัวแปรอธิบายเขาไปในฝงขวาของสมการ (right – hand – side) โดยท่ี ARDL 
( p , q1  , q2  , …, qk ) จะไดสมการดังตอไปนี้  

A(L) yt =  a + B1 (L) x t1 + B2 (L) x t2 + …+ Bk (L) xkt +  ut                        (21) 
                  
วิธีการทั่วไปเพื่อใชปรับหรือจัดรูปแบบสมการท่ีเปน Dynamic Adjustment Process เพื่อ

เขาสูการ parameterization ของแบบจําลองใหอยูในรูปแบบของ ECM นั้น ยกตัวอยางท่ีเปน Simple 
ECM ดังตอไปนี้ (Leighton, Thomas R. 1993: 152 – 154) 

สมมติระบบสมการท่ีมีความสัมพันธในระยะยาวถูกกําหนดโดยสมการ (21) 
 
                                      xyt 121 γγ +=                                                               (22) 
          
แตเนื่องจากตัวแปร y  และ x  ไมไดอยูในดุลยภาพตลอดเวลาจึงไมสามารถหา

ความสัมพันธในระยะยาวไดโดยตรง แตเราสามารถหาความสัมพันธท่ีขาดดุลยภาพ ดวยการ
พิจารณาถึงคาความลาชาของตัวแปรดังกลาว ซ่ึงแสดงในสมการตอไปนี้ 

 

utytxtxtyt +−+−++= 111210 αβββ    โดยท่ี  0 < α  < 1                  (23) 
        

จะเห็นวาสมการท่ี (21) มีระดับของตัวแปรท่ีเปน Non – stationary  และอยูในรูป  
ARDL (1,1)  และเม่ือทําการจัดรูปสมการท่ี (23) จะไดสมการท่ี (24) ดงัตอไปนี ้
 

( ) utytxtxtyt +−−−−++=Δ 111210 αβββ                                          (24)  
                      

เนื่องจาก ytytyt 1−+=Δ  และ xtxtxt 1−+=Δ  จึงจัดสมการใหมไดเปนดังนี้ 
               ( ) ( ) utytxtxtyt +−−−−+−Δ+=Δ 1112110 αββββ             (25)   
                      
จากนั้นยังสามารถ resparameterise สมการ (25) ไดดังนี ้
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( )αββ −−Δ+=Δ 110 xtyt [ xtyt 121 −−− γ ]+ut  

โดยท่ี
( )
( )α

ββ
γ

−

+
=

1
21

2                                                                                         (26)       

  
 จากนั้นยังสามารถ reparameterise สมการ (26) ไดอีกเปนดังนี ้

( )αβ −−Δ=Δ 11 xtyt [ xtyt 121 −−− γ ]+ ut            

โดยท่ี    ( )α
β

γ
−

=
1

0
2                                                                                           (27)   

ฉะนั้นสมการท่ี (25) ถือเปน ECM โดยท่ีการเปล่ียนแปลงของตัวแปร y จะข้ึนอยูกับการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปร x และเทอมของ [ xtyt 121 −−− γ ] ท่ีถือเปน disequilibrium error จาก
ชวงระยะเวลากอนหนา และคา γ1และ γ 2  ท่ีปรากฏใน dis – equilibrium error term ในสมการ 
(27) ก็คือพารามิเตอรในระยะยาวของสมการท่ี (22) อีกท้ังสัมประสิทธ์ิของ xΔ 1  หรือ β รวมท้ัง α  
ถือเปนตัวพารามิเตอรในระยะส้ันท่ีวัดผลกระทบโดยทันทีในระยะส้ันของตัวแปร y จากการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปร x  

นอกจากนั้น ECM ยังมีความสอดคลองกันกับแบบจําลองท่ีนําเสนอโดย Hendy 
(1979)หรือเรียกวา “General – to – Specific Approach) เนื่องจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวนใหญไม
สามารถช้ีแนะใหเห็นวาการปรับตัวในระยะส้ันของตัวแปรตางๆท่ีอยูในแบบจําลองนั้นๆวามี
ลักษณะเปนอยางไรได ในขณะที่ดุลยภาพในระยะยาวนั้น กลับสามารถช้ีใหเห็นวาตัวแปรทาง
เศรษฐกิจใดบางท่ีจะสงผลหรือใหการอธิบายใหการอธิบายวามีลักษณะเปนอยางไรไดถึงแมตัวแปร
จะ Cointegrated กันแลวก็ตาม แตความสัมพันธในระยะส้ันหรือท่ีมีลักษณะเปน dis – equilibrium 
relationship จะถูกแสดงดวย ECM  เสมอ อีกท้ังการวิเคราะหท่ีเปนลักษณะของการมี Cointegration  
นั้นกลับไมไดกลาวถึงรูปแบบท่ีแนนนอนแตอยางใด และโครงสรางลาชาก็ไมสามารถอธิบาย
ความสัมพันธในระยะส้ันไดอยางชัดเจนอีกเชนกัน ดังนั้นเขาจึงเห็นวาควรปลอยใหขอมูลเปน
ตัวกําหนดรูปแบบในระยะส้ันมากท่ีสุด โดยการใหมีลักษณะท่ัวไปใหมากท่ีสุดกอน หลังจากนั้นจึง
ใชหลักการทางหลักทางสถิติทดสอบเชน F – test เพื่อใหตัวแปรท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติลดลง
เร่ือยๆ นั่นคือกระบวนการท่ีเรียกวา test – down procedure  จนกระท่ังไดสมการท่ีมีคาสถิติท่ีดีและ
สามารถใชแสดงรูปแบบการปรับตัวในระยะส้ันของตัวแปรตางๆ ในแบบจําลองนั้นๆได (รังสรรค 
หทัยเสรี.  2538:29) 

อธิบายวิธีการ Hendry – type general – to – specific methodology  โดยยกตัวอยางจาก
แบบจําลอง ARDL (p , q) โดยท่ี p = q = 2 ไดดังตอไปนี้(Leighton and Thomas R. 1993:155-157) 
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utytytxtxtxtyt +−+−+−+−++=Δ 2211331210 ααββββ       (28)                
 
และทําการจดัรูปสมการ (28) ใหมไดดังนี ้

             ( ) ( )xtxty ty t 12121110 −++Δ+Δ −Δ−+=Δ βββαβ       
                           ( ) ( ) utxty t +−+++−−−− 23212211 βββαα                        (29) 
 
 จากนั้น reparameterising สมการ (27) 
             ( ) ( )xtxtytyt 1211111 −++Δ+Δ −Δ−=Δ βββα                  
                            ( )αα 211 −−− [ xtyt 222 −−− γ ]+ ut                                              (30) 
    
 โดยท่ี ( )ααβγ 21101 −−=  
               และ ( ) ( )ααβββγ 2113212 −−++=                                                          (31) 
 

เนื่องจาก γ1และ γ 2  เปน unknown จากสมการท่ี (22) จึงไมสามารถประมาณคาได แต
สามารถประมาณคาเร่ิมตนในสมการ (29) กอน และนํามาใสในสมการที่ (31) เพื่อประมาณคา γ1
และ γ 2  อีกคร้ังจึงสามารถอธิบายความสัมพันธในระยะยาวได อันเนื่องจากการพิจารณา
ความสัมพันธในระยะส้ันในแบบจําลอง ECM ดังท่ีกลาวมา  

จะเห็นไดวาสมการ (29) ถูก reparameterization บนชวงเวลา (period) t-1 หรือ  t-2 ซ่ึง
แทนไดดวย  
 
             ytytyt 1−−=Δ  หรือ    ytytyt Δ+−= 1   
              จะไดวา ytytyt Δ−=−1  ดังนั้น ytytyt Δ −−−=− 112  
             xtxtxt 1−−=Δ  หรือ    xtxtxt Δ+−= 1   
              จะไดวา xtxtxt Δ−=−1   ดังนั้น xtxtxt Δ −−−=− 112  
 
 แลวนําไปแทนในสมการที่ (29) ไดการจัดรูปแบบเปนดงันี้ 
              xtytxtyt Δ −−Δ −+Δ=Δ 13121 βαβ    
                          ( )αα 211 −−− [ xtyt 222 −−− γ ]+ ut                                                  (32) 
 



  
23 

จากสมการท่ี (32) จะเห็นวา Error Correction term มีความสัมพันธกับชวงเวลา (period) 
t-1และตัวแปรอ่ืนๆ ท้ังหมดเปนชวงเวลาในปจจุบันกับความลาชาท่ีมีผลตางลําดับท่ีหนึ่ง  นอง
จากนั้น จากสมการท่ี (30) เปน ECM โดย term  [ xtyt 222 −−− γ ]นั่นคือ dis-equilibrium จาก 2 
period กอนหนานั้น ดั้งนั้นหากมีลําดับ order ท่ี m ตามกระบวนการ general distributed lag แลวจะ
สามารถเขียนรูปแบบสมการไดดังตอไปนี้ 

utx it
m

i
iy it

m

i
iY +Δ +−∑

+

=
+−∑

=
+= 1

1

11
0 βαβ                                                     (33) 

                                       
ดังนั้นในสมการท่ัวไปดังสมการ (33) จะมีการซอนกันของ ECM  มากกวา 1 ทําให 

Hendry methodology พยายามทําการ testing down procedure เพื่อกําหนดให ECM  สามารถ
อธิบายขอมูลไดดีท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม ECM ท่ีอยูบนพื้นฐานการประยุกตใชความสัมพันธในระยะยาวระหวางตัว
แปรตางๆ  ฉะนั้นเราสามารถแนใจไดอยางไรวาความสัมพันธระยะยาวน้ันมีอยูจริง หรือเปน
Cointegration  หรอไม เหลานี้เปนขอจํากัดของตัวแปร Non – stationary ซ่ึงการใชเทคนิคท่ีเปน 
Standard regression เชนการใช OLS จะไมสามารถประยุกตใชได ในขณะท่ีเทคนิค Cointegration 
จะตองมีการทดสอบ Stationary ของขอมูลอนุกรมเวลากอน หรือท่ีเรียกวา การทดสอบ unit root 
ซ่ึงท่ีนิยมใชมากก็คือ Augmented Dickey – Fuller (ADF) test และหาเราตองการใหขอมูลเปน 
Stationary  นั้นเราตองทําการ first difference ตามดวย second difference ไปเรื่อยๆจนกระท่ัง
สมมติฐานหลักท่ีต้ังไววาตัวแปรเปน Non – stationary ( มี unit root ) นั้นจะถูกปฎิเสธ  และพบวา
ตัวแปรตางๆนั้นมีคุณสมบัติ Stationary  ท่ีระดับการ differencing  ใดๆ เชน xt ~ I(d) เปนตน 
จากนั้นทําการพิจารณาการทดสอบ Cointegration ซ่ึงโดยท่ัวไปนัน้ ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระ
หวา 2 ตัวแปรอนุกรมเวลา x และ y  นั้นจะเขาการทดสอบไดจะตองมี I(d) อยู ณ orderเดยีวกัน แลว
ทําการประมาณคาของ dis – equilibrium errors  หรือ residual โดย OLS โดยการทําการทดสอบ 
residual วาเปนStationaryหรือไม เชนถา u1~ I(0) หรือสามารถปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีเปน Non – 
stationary ไดแสดงวาตัวแปร x และ y   ท้ังคูเปน Cointegrated ระหวางกัน ท้ังนีE้ngle and  Granger 
ไดเสนอสถิติท่ีใชทดสอบ Cointegration อยู 7 วิธี อาทิเชน Cointegrating Regression Durbin – 
Watson (CRDW) test และ Cointrgration ADF test เปนตน (Leighton, Thomas R.,1993:165) 
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2.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ขวัญชนก ธรรมวิวรณ (2543) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยกับเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจมหภาค โดยใชขอมูลรายเดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2537 ถึง วันท่ี 
31 ธันวาคม 2542 ตัวแปรท่ีใชไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ียผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ดุล
บัญชีเดินสะพัด ปริมาณเงิน มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย คาเงินบาท 
และระบบอัตราแลกเปล่ียน และทําการวิเคราะหความสัมพันธดวยรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน 

ผลการศึกษาพบวา มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยนั้นไดมี
ความสัมพันธกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 

 
ธนศักดิ์ ตันตินาคม (2539) ไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเศรษฐศาสตรท่ีมีผลกระทบตอดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการทําการศึกษาไดใชขอมูลรายวัน ต้ังแตวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2537 ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน 2539 รวม 490 ตัวอยาง ซ่ึงปจจัยท่ีนํามาศึกษาไดแก มูลคาการ
ซ้ือขายหลักทรัพย ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารประเภท
ขามคืน อัตราเงินเฟอ คาเงินบาท มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของผูลงทุนตางประเทศ อัตราสวน
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาดตอกําไรสุทธิรวม และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
ซ่ึงไดแก ดัชนี Dow Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนี Straits Times ประเทศสิงคโปร ดัชนี 
Composite ประเทศมาเลเซีย และไดวิเคราะหความสัมพันธโดยใชรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน 

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาดตอกําไรสุทธิรวมดัชนี 
Straits Times ประเทศสิงคโปร และมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของผูลงทุนตางประเทศนั้น
เปนปจจัยเชิงเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงในขณะท่ีคาเงินบาทนั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ศิริรัตน ญาติจอมอินทร (2546) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหบทบาทของรายได
ประชาชาติและอัตราการแลกเปล่ียนท่ีมีตอดุลการคาไทย การลดคาเงินบาทมีผลตอดุลการคาไทย
กับประเทศคูคาสําคัญในลักษณะเสนโคงรูปตัวเจ โดยการใชวิธีวิธี Cointegration test และ Error 
Correction mechanism ตามกระบวนการ ARDL ( Autoregressive Distributed Lag) โดยประเทศคู
คาท่ีสําคัญของไทยไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เยอรมัน ซ่ึงใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ต้ังแตป
พ.ศ. 2530-2545 ผลการวิเคราะหเสนโคงรูปตัวเจ พบวา ผลกระทบในระยะส้ันจากการลดคาเงิน
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บาทท่ีมีตอดุลการคาไทยกับประเทศคูคาสําคัญ ไมเปนไปตามลักษณะเสนโคงรูปตัวเจท้ัง 3 กรณี
การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรรายไดประชาชาติของไทย รายไดประชาชาติของคูคาท่ี
สําคัญ และอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอดุลการคาของไทย พบวา คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายได
ประชาชาติของไทยไดแก ดุลการคาไทยแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของรายไดประชาชาติ ในกรณี
ของไทยกับอเมริกา สวนกรณีของไทยกับญ่ีปุน ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของ
รายไดประชาชาติ และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของ
รายไดประชาชาติคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายไดประชาชาติของประเทศคูคา ไดแก กรณีไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของรายไดประชาชาติของ
สหรัฐอเมริกา สวนกรณีของไทยกับญ่ีปุน ดุลการคาไทยแปรผกผันกับการเปล่ียนแปลงของรายได
ประชาชาติของญ่ีปุน และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการคาไทยแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของ
รายไดประชาชาติของเยอรมัน และคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอัตราแลกเปล่ียน กรณีไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ดุลการคาไทยดีข้ึนจากการลดคาเงินบาทตอดอลลาร สวนกรณีไทยกับญ่ีปุน
ดุลการคาไทยดีข้ึนจากการลดคาเงินบาทตอเยน และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการคาไทยดีข้ึนจาก
การลดคาเงินบาทตอมารกเยอรมัน 
 

สลิลทิพย ศิริไพบูลย (2546) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายเดือน ต้ังแตเดือนมกราคม 2538 ถึงเดือน ธันวาคม 
2544 โดยปจจัยท่ีนํามาศึกษาไดแก มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิ
ของผูลงทุนตางประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ คาเงินบาท และดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีต 

ผลการศึกษาพบวาขอมูลของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาการซ้ือ
ขายหลักทรัพยสุทธิของผูลงทุนตางประเทศ และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
อดีต มีลักษณะน่ิง ในขณะท่ีมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ คาเงินบาท 
มีลักษณะไมนิ่ง จึงไดใชวิธีวิเคราะหแบบสมการถดถอยโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด โดยพบวามูลคา
การซ้ือขายหลักทรัพย มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของผูลงทุนตางประเทศ และดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและ คาเงิน
บาทไมมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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สุโลจนี ศรีแกลว (2535) ไดทําการวิเคราะหหลักทรัพยซ่ึงในการศึกษานี้ไดใชขอมูลท่ีเปน
รายวันต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2533 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2533 เพื่อตองการทราบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย และการเคล่ือนไหวของราคาหุน 2 กลุม คือ 
กลุมธนาคาร และ กลุมเงินทุนหลักทรัพย 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
คือ ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ดัชนี Hang Seng สถานการณทางการเมืองในประเทศและ
สถานการณในตะวันออกกลาง สวนหุนกลุมธนาคารและกลุมเงินทุนหลักทรัพย จากการวิเคราะห 
พบวา หุนกลุมธนาคารมีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) ตํ่า และมีคาความเส่ียงท่ีไมเปน
ระบบ (unsystematic risk) สูง ซ่ึงแสดงวาราคาของหุนกลุมธนาคารมีการปรับตัวชา(defensive 
stock) ในขณะท่ีหุนกลุมเงินทุนหลักทรัพยมีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบสูง และมีคาความเส่ียงท่ีไม
เปนระบบตํ่า ซ่ึงแสดงวาราคาของหุนกลุมนี้มีการปรับตัวเร็ว (aggressive stock) นอกจากนี้ยังทํา
การเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวของราคาหุนกลุมธนาคารและกลุมเงินทุนหลักทรัพย ซ่ึงไดพบวา
ราคาของหุนกลุมธนาคารเคลื่อนไหวชากวาราคาหุนกลุมเงินทุนหลักทรัพย เนื่องจาก หุนกลุม
ธนาคารสวนใหญมีมูลคาทุนจุดทะเบียนตามมูลคาตราไวสูงกวาหุนกลุมเงินทุนหลักทรัพยและเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกับอัตราดอกเบ้ีย จะมีผลกระทบตอการลงทุนในหุนกลุมธนาคารไมมาก 
แตสําหรับหุนกลุมเงินทุนหลักทรัพยท่ีมีรายไดจาก 2 แหลงคือรายไดจากดอกเบ้ีย และไมใช
ดอกเบ้ียซ่ึงสวนใหญคือคานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยเปล่ียนแปลงไป 
 


