
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทดสอบระหวางตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผล
ตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) ตัวแปรมหภาคดังกลาว ไดแก อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 12 เดือน(INT), อัตราแลกเปล่ียนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา(EX), ราคาน้ํามันดิบ
ดูไบลวงหนา 1 เดือน(DU), ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย(VOL) และ มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย
สุทธิ(VAL) โดยใชขอมูลรายวันระยะเวลา 489 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายม 2550 ถึงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2552 โดยการใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติดวยเทคนิควิธีCointegration และ Error 
Correction Model (ECM) ตามกระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ซ่ึงสามารถ
นําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธและพิจารณาผลกระทบท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย(SET) 

การทดสอบคร้ังนี้ใชวิธี Cointegration ตามกระบวนการ ARDL ซ่ึงจะไมเหมือนกับการ
ทดสอบ Cointegration โดยท่ัวไป เนื่องจากการใชเทคนิคตามกระบวนการ ARDL นั้นมีการ
หลีกเล่ียงท่ีจะจัดหมวดหมูของตัวแปรใหเปน I(0) และ I(1) อีกท้ังไมทําการทดสอบ Unit Root 
กอนแตอยางใด (Bahmani-Oskooee and Brooks,1999: 158) โดยการศึกษาตามกระบวนการ ARDL 
นี้สามารถแบงเปนข้ันตอนหลักๆได 2 ข้ันตอนซ่ึงเปนการตรวจสอบและประมาณคาในระยะส้ัน 
ควบคูกับการประมาณคาในระยะยาว โดยในข้ันตอนแรกเปนการประยุกตใชคาสถิติ F-statistic เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธท่ีมีอยูในระยะยาวหรือการทดสอบการมี Cointegration ของตัวแปร ดวย
การตั้งสมมติฐานหลักคือ H0 =δ 1 = δ 2 = 0 และสมมติฐานทางเลือกคือ H1 ≠δ 1 ≠ δ 2 ≠ 0 ซ่ึงผล
การทดสอบในข้ันตอนแรกของการศึกษาคร้ังนี้พบวาสามารถคํานวณคา Prob โดยมี ลําดับความ
ลาชาถึงลําดับ 15 ลําดับความลาชา (Lag Order) ใน ตัวแปรตาง ๆ  แตเนื่องจากผลท่ีไดคอนขางมี
ความไหวไมแนนอนในลําดับความลาชาท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นเม่ือลําดับความลาชาเปล่ียนแปลง
ไปจึงทําใหผลการวิเคราะหเปล่ียนแปลงไปดวย 

ข้ันตอนท่ีสองเปนการประมาณคา Error Correction Model (ECM) เพื่อวิเคราะหผลกระทบ
ในระยะส้ัน ถาตัวแปรท่ีทําการศึกษาไมมี Cointegration ระหวางกันแตมีนัยสําคัญของ Error 
Correction term ท่ีมีอยูจะแสดงถึงระดับความลาชาของตัวแปรท่ีทําการศึกษามีลักษะของการ 
Cointegration อยูดวย โดยในการเลือก lagged length ท่ีเหมาะสมของตัวแปรแตละตัว โดยใชเกณฑ
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ในการเลือก 3 เกณฑในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก Adjust R2 criterion, AIC (Akaike Information 
Criterion) และ SBC (Schwartz Baysian Criterion) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจากการเลือกตามเกณฑท้ัง 
3 นี้คอนขางใหผลท่ีสอดคลองกันเปนสวนใหญดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงยึดเอาผลจากการใชเกณฑ 
SBC (Schwartz Baysian Criterion) ในการวิเคราะหเทานั้น 
  
โดยผลการศึกษาสามารถอธิบาย ไดดังนี ้
ตารางท่ี 4.1 คา Prob สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคกับดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ลําดับความลาชา (Lag order) F Statistic [Prob.] 
1 1.8763 [.083]** 
2 1.6400   [.134] 
3 1.5365   [.164] 
4 1.6748   [.125] 
5 2.0891   [.053]** 
6 2.0592   [.057]** 
7 1.7832   [.101] 
8 2.3042   [.034]** 
9 1.8551   [.087] 
10 2.2612   [.037]** 
11 2.1631   [.046]** 
12 1.3821   [.220] 
13 1.5234   [.169] 
14 1.5572   [.158] 
15 1.7017   [.119] 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บ [ ] แสดงคา Prob 

2) ** แสดงนยัสําคัญท่ีระดบั 0.10 
ดังท่ีไดกลาวไวในตอนตนแลววาเม่ือลําดับความลาชาเปล่ียนแปลงไปจึงทําใหผลการ

วิเคราะหเปล่ียนแปลงไปดวย 
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ข้ันตอนท่ีสอง การประมาณคา Error Correction Model ตามกระบวนการ ARDL เปนการ
แสดงถึงการเกิดกลไกการปรับออกนอกดุลยภาพของตัวแปรท่ีตองการศึกษาใหกลับเขาสูดุลยภาพ
ในระยะยาว ตัวแปรท่ีตองการศึกษา ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET), 
อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT), อัตราแลกเปล่ียนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา(Δ ln 
EX), ราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU), มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln 
VAL) และ ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VOL) โดยการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาว
ของตัวแปรนั้นใหผลในชวงระยะเวลาของความลาชาแตกตางกันออกไป ดังตาราง 4.2 

บทบาทของดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET) ท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(Δ ln SET) ในระยะส้ัน จากตารางท่ี 4.2 พบวา Schwarz Bayesian Criterion ได
เลือกชวงท่ีเหมาะสม คือ ลําดับความลาชาท่ี 1 และ 2 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนบวกใน
ลําดับความลาชาท่ี 1 และ 2 โดยมีคาเทากับ .021398 และ .092390 จะเห็นวาในลําดับความลาชาท่ี 2 
คา Prob ที่คํานวณไดมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 และเปนไปตามสมุติฐานท่ีต้ังไวแสดงวาดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET) มีผลตอ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET)  
ในลําดับความลาชาท่ี 2 ในทิศทางเดียวกัน  

บทบาทของอัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT) ท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(Δ ln SET) ในระยะส้ัน จากตารางท่ี 4.2 พบวา Schwarz Bayesian Criterion ได
เลือกชวงท่ีเหมาะสม คือ ลําดับความลาชาท่ี 0 และ 1 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนบวกใน
ลําดับความลาชาท่ี 0 โดยมีคาเทากับ .10088 และมีคาสัมประสิทธของตัวแปรเปนลบในลําดับความ
ลาชาท่ี 1 โดยมีคาเทากับ -.17362 จะเห็นวาในลําดับความลาชาท่ี 1 คา Prob ท่ีคํานวณไดมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.10 และเปนไปตามสมุติฐานท่ีต้ังไวแสดงวาอัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT) 
มีผลตอ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET)  ในลําดับความลาชาท่ี 1 ในทิศทาง
ตรงกันขาม  

บทบาทของอัตราแลกเปล่ียนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา(Δ ln EX) ท่ีมีผลตอดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET) ในระยะส้ัน จากตารางท่ี 4.2 พบวา Schwarz Bayesian 
Criterion ไดเลือกชวงท่ีเหมาะสม คือ ลําดับความลาชาท่ี 0 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนลบ
ในลําดับความลาชาท่ี 0 โดยมีคาเทากับ -.052620 ซ่ึงเปนไปตามสมุติฐานท่ีต้ังไวแตจะเห็นไดวาใน
ลําดับความลาชาท่ี 0 คา Prob ท่ีคํานวณไดไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 แสดงวาอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา(Δ ln EX) ไมมีผลตอ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln 
SET)  
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บทบาทของราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU) ท่ีมีผลตอดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET) ในระยะส้ัน จากตารางท่ี 4.2 พบวา Schwarz Bayesian 
Criterion ไดเลือกชวงท่ีเหมาะสม คือ ลําดับความลาชาท่ี 0 ถึง 3 โดยมีคาสัมประสิทธของตัวแปร
เปนลบในลําดับความลาชาท่ี 2 โดยมีคาเทากับ -.035146 และมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนบวก
ในลําดับความลาชาท่ี 0, 1 และ 3 โดยมีคาเทากับ .22681, .037886 และ .052901 จะเห็นวาในลําดับ
ความลาชาท่ี 0 และ 3 คา Prob ท่ีคํานวณไดมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 และเปนไปตามสมุติฐานท่ีต้ังไว
แสดงวาราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU) มีผลตอ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย(Δ ln SET)  ในลําดับความลาชาท่ี 0 และ 3 ในทิศทางเดียวกัน 

บทบาทของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VAL) ท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย(Δ ln SET) ในระยะส้ัน จากตารางท่ี 4.2 พบวา Schwarz Bayesian Criterion ไดเลือก
ชวงท่ีเหมาะสม คือ ลําดับความลาชาท่ี 0 ถึง 3 โดยมีคาสัมประสิทธของตัวแปรเปนลบในลําดับ
ความลาชาท่ี 2 โดยมีคาเทากับ -.0040848 และมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนบวกในลําดับความ
ลาชาท่ี 0, 1 และ 3 โดยมีคาเทากับ .0074777, .0080488  และ .0045988 จะเห็นวาในลําดับความ
ลาชาท่ี 0 และ 1 คา Prob ท่ีคํานวณไดมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 และเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว
แสดงวามูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VAL) ผลตอ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ 
ln SET)  ในลําดับความลาชาท่ี 0 และ 1 ในทิศทางเดียวกัน  

บทบาทของปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VOL) ท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย(Δ ln SET) ในระยะส้ัน จากตารางท่ี 4.2 พบวา Schwarz Bayesian Criterion ไดเลือก
ชวงท่ีเหมาะสม คือ ลําดับความลาชาท่ี 0 และ 1 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนบวกในลําดับ
ความลาชาที่ 0 และ 1 โดยมีคาเทากับ .0064284 และ .0085728 จะเห็นวาในลําดับความลาชาท่ี 0 
และ 1 คา Prob ท่ีคํานวณไดมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 และเปนไปตามสมุติฐานท่ีต้ังไวแสดงวา
ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VOL) มีผลตอ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln 
SET)  ในลําดับความลาชาท่ี 2 ในทิศทางเดียวกัน  

โดยคาสัมประสิทธ์ิ ECt-1 มีคาเทากับ -.018193 ซ่ึงสอดคลองกับท่ีคาดการณไว (-1< ECt-

1<0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10) ซ่ึงบงบอกไดวา ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(Δ ln SET), อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT), ราคาน้ํามันดิบตลาด
ดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU), มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VAL) และ ปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพย(Δ ln VOL) มีความสัมพันธกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Δ ln SET)   
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ตารางท่ี 4.2 การประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรมหภาคและดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยดวย วิธีการ Error–Correction ของแบบจําลอง ARDL โดยใช Schwarz Bayesian Criterion     

ตัวแปร 
(variable) 

ลําดับความลาชา ( Lag order ) 
0 1 2 3 

Δ ln SET  .021398[.643] .092390[.045]**  
Δ ln INT .10088[.150] -.17362[.013]**   
Δ ln EX -.052620[.224]    
Δ ln DU .22681[.000]** .037886[.189] -.035146[.222] .052901[.053]** 
Δ ln VAL .0074777[.054]** .0080488[.059]** -.0040848[.198] .0045988[.112] 
Δ ln VOL .0064284[.099]** .0085728[.024]**   
Constant .29712[.147]    

ECt-1  -.018193[.041]**   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บ [ ] แสดงคา Prob  

2) ** แสดงนยัสําคัญท่ีระดบั 0.10 
 
การศึกษาความสัมพันธในระยะยาว ไดผลการศึกษาดังนี ้

 
lnSET      =  16.3316** - .033416 lnINT - 2.8923 lnEX + .021612 lnDU  
                   [.054]            [.852]                 [.155]                [.933]                 

+ .53224 lnVAL**  + .32901 lnVOL**          
        [.004]                         [.009] 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บ [ ] แสดงคา Prob  

2) ** แสดงนยัสําคัญท่ีระดบั 0.10 
 

จากสมการ แสดงใหเห็นวาบทบาทของอัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT) 
เทากับ -0.033416 พบวา คาสัมประสิทธ์ิของอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT) มีคาเปน 
ลบ เทากับ -0.033416 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของแบบจําลองท่ีคาดหวังไว คือ การเพิ่มข้ึนของ
อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือน(Δ ln INT) รอยละ 1 จะทําใหดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
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ไทย(Δ ln SET) ลดลง รอยละ 0.033416 และไมมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 แสดงใหเห็นวา
อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 12 เดือนไมมีความสัมพันธกนักับดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในระยะยาว 

แสดงใหเห็นวาบทบาทของอัตราแลกเปล่ียนไทยระหวางสหรัฐอเมริกา(Δ ln EX) เทากับ - 
2.8923 พบวา คาสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปล่ียนไทยระหวางสหรัฐอเมริกา(Δ ln EX) มีคาเปน 
ลบ เทากับ -2.8723 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของแบบจําลองท่ีคาดหวังไว คือ การเพิ่มข้ึนของ
อัตราแลกเปล่ียนไทยระหวางสหรัฐอเมริกา(Δ ln EX) รอยละ 1 จะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย(Δ ln SET) ลดลง รอยละ 2.8923 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 แสดงใหเห็น
วาอัตราแลกเปล่ียนไทยระหวางสหรัฐอเมริกาไมมีความสัมพันธกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในระยะยาว 

แสดงใหเห็นวาบทบาทของราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU) เทากับ 
0.021612 พบวา คาสัมประสิทธ์ิของราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU) มีคาเปน 
บวก เทากับ 0.021612 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของแบบจําลองท่ีคาดหวังไว คือ การเพิ่มข้ึนของ
ราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน(Δ ln DU) รอยละ 1 จะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย(Δ ln SET) เพิ่มข้ึน รอยละ 0.021612 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 แสดงให
เห็นวาราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือนไมมีความสัมพันธกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในระยะยาว 

แสดงใหเห็นวาบทบาทของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VAL) เทากับ 0.53224 และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรมีคาเปนบวก เทากับ 0.53224 จึง
เปนไปตามสมมติฐานของแบบจําลองท่ีไดคาดหวังไว กลาวคือ การเปล่ียนแปลงของมูลคาการซ้ือ
ขายหลักทรัพย(Δ ln VAL) ควรสงผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(Δ ln SET) ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ 0.53224 แสดงวาการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการซ้ือขาย
หลักทรัพยรอยละ 1 สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.53224 ดังนั้น
หากมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเพิ่มข้ึน ก็จะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
ตามไปดวย 

แสดงใหเห็นวาบทบาทของปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VOL) เทากับ  0.32901 
และมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรมีคาเปนบวก เทากับ 0.32901 
จึงเปนไปตามสมมติฐานของแบบจําลองท่ีไดคาดหวังไว กลาวคือ การเปล่ียนแปลงของปริมาณการ
ซ้ือขายหลักทรัพย(Δ ln VOL) ควรสงผลในทิศทางเดยีวกันกับดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย(Δ ln SET) ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ 0.32901 แสดงวาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการซ้ือ
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ขายหลักทรัพยรอยละ 1 สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.32901 
ดังนั้นหากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยเพิม่ข้ึน ก็จะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพิ่มข้ึนตามไปดวย 
 


