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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน
กลุมวัสดุกอสรางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปพ.ศ. 2550-2553โดยวิธี เออารดีแอล มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประมาณการปจจัยท่ีมีความสัมพันธ และมีอิทธิพลในการเคล่ือนไหวตอ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระยะส้ัน 
และระยะยาว โดยหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีทําการศึกษา
ในคร้ังนี้มีจํานวนท้ังหมด 19 หลักทรัพย โดยสามารถแบงออกเปน 3 หมวดไดแก 1) หมวด
อุตสาหกรรมอุปกรณตกแตงภายในอาคารมีจํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก TCMC, VNG, SINGHA 
และKWH 2) หมวดอุตสาหกรรมกระเบ้ืองและเซรามิคมีจํานวน 5 หลักทรัพย ไดแก DCC, DRT, 
UMI, TGCI และRCI 3) หมวดอุตสาหกรรมคอนกรีตมีจํานวน 10 หลักทรัพย ไดแก SCC, SCCC, 
TASCO, SCP, TPIPL, Q-CON, DCON, CCP, SUPER และGEN โดยใชขอมูลราคาปดรายเดือน
ของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง ปริมาณการซ้ือขายรายเดือนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง 
ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล อัตราแลกเปล่ียนระหวางบาทตอดอลลารสหรัฐ ราคาปดรายเดือนของ
ทองคําแทง และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร เร่ิม
ศึกษาต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2550 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 
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 การทดสอบยูนิทรูท (Unit Root) ของขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนํามาศึกษาดวยวิธี ออกเมนตเทด
ดิกกี้-ฟลูเลอร (Augmented Dickey-Fuller) พบวาราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง
ทุกหลักทรัพยและปจจัยท่ีนํามาใชทําการศึกษามีลักษณะน่ิงในระดับ 1 หรือมี integration of order 
1: I(1) ยกเวนเพียงแตปริมาณการซ้ือขายรายเดือนของหลักทรัพย DCC, GEN, KWH, SCC, SCCC, 
SINGHA และ VNG ท่ีมีลักษณะน่ิงในระดับ 0 หรือมี integration of order zero: I(0) จากนั้นนําตัว
แปรทั้งหมดมาทําการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองเออารดีแอล ซ่ึงสามารถวิเคราะหในกรณีขอมูลมี
ลักษณะน่ิงท่ีท้ัง I(0) และ I(1) มาใชเพื่อทําการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวและ
ระยะส้ัน จากการศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธในระยะยาวพบวาในระยะยาวปจจัยปริมาณการ
ซ้ือขายรายเดือนของหลักทรัพยและราคาน้ํามันมีผลกระทบทางบวกตอผลตอบแทนของหลักทรัพย
กลุมวัสดุกอสรางทุกหมวด สวนอัตราแลกเปล่ียนระหวางบาทตอดอลลารสหรัฐ ราคาปดรายเดือน
ของทองคําแทง และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนมีผลกระทบทางลบตอผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางทุกหมวด นอกจากน้ีในสวนของการทดสอบวามสัมพันธเชิงดุลยภาพ
ระยะส้ัน พบวาผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางท้ัง 3 หมวดมีความสัมพันธเชิงดุลย
ภาพระยะส้ันตอ ปริมาณการซ้ือขายรายเดือนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง ราคาขายปลีกน้ํามัน
ดีเซล อัตราแลกเปล่ียนระหวางบาทตอดอลลารสหรัฐ ราคาปดรายเดือนของทองคําแทง และอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน 
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ABSTRACT 
 

 This study has the objective to analyze the factors affecting the rate of return of securities 
in the construction and materials sector in the Stock Exchange of Thailand through the application 
of the ARDL approach to cointegration. Nineteen securities can be separated into 3 groups: 1) 4 
securities in the interior decoration industry group are TCMC, VNG, SINGHA and KWH. 2) 5 
securities in the tiles and ceramics industry group are DCC, DRT, UMI, TGCI and RCI. 3) 10 
securities in the concrete industry group are SCC, SCCC, TASCO, SCP, TPIPL, Q-CON, DCON, 
CCP, SUPER and GEN. Data for study were the monthly closing prices of securities, trading 
volume of securities, diesel retail prices, exchange rate in Baht-US dollar, monthly closing price 
of gold, average 3-month fixed deposit interest rate of four major commercial banks. The study 
period started from 31 January 2007 to 31 December 2010. 
 Unit Root Test of time series data was performed by the Augmented Dickey-Fuller 
method with the results that showed integration of order 1: I(1) occurred in every factor, except 
the trading volume of securities named DCC, GEN, KWH, SCC, SCCC, SINGHA and VNG 
showing integration of order 0: I(0). Then the ARDL approach to cointegration which can analyze 
both I(0) and I(1), was applied to analyze the long-run and short-run. The long-run results 
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indicate that the trading volume of securities and diesel retail prices have a positive effect on the 
rate of return of every group of securities. However the exchange rate in Baht-US dollar, monthly 
closing price of gold, and the average 3-month fixed deposit interest rate of four major 
commercial banks have a negative effect on the rate of return of every group of securities. 
Moreover the short-run results indicate that there are short-run relationships between the rate of 
return of every group of securities and trading volume of securities, diesel retail prices, exchange 
rate in Baht-US dollar, monthly closing price of gold, and the average 3-month fixed deposit 
interest rate of four major commercial banks.  
 

 
 


