
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนผูทําการศึกษาไดใชแบบจําลอง ARDL approach to cointegration ในการ

วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงปจจัยดังกลาวไดแก ปจจัยของปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยแตละ
ตัวในกลุมวัสดุกอสราง ปจจัยดานราคาน้ํามัน ปจจัยดานอัตราแลกเปล่ียนระหวางคาเงินบาทกับ
ดอลลารสหรัฐ ปจจัยดานราคาทองคํา และปจจัยดานอัตราดอกเบ้ีย โดยการศึกษาจะศึกษาโดยใช
ขอมูลรายเดือนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึง
รายละเอียดของผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 
4.1 ผลการทดสอบยูนิทรูท 

 ในการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ทางเศรษฐศาสตรจําเปนตองมีการ
ทดสอบขอมูลกอนวาตัวแปรตาง ๆ ท่ีนํามาใชในสมการมีลักษณะน่ิง (Stationary) หรือไมนิ่ง (Non- 
Stationary) ท้ังนี้เนื่องจากขอสมมติฐานของคาสถิติตางๆ ท่ีใชในการทดสอบ เชน T-test, F-test 
เปนตน ขอมูลท่ีจะใชในการทดสอบตองมีลักษณะนิ่ง โดยการทดสอบวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง 
หรือไมนิ่งนั้น ทดสอบโดยการใชยูนิทรูท ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกวิธีการทดสอบออกเมนตเทดดิก
กี้-ฟลูเลอร (Augmented Dickey – Fuller: ADF Test) โดยสมมติฐานในการทดสอบ มีดังนี้ 

 
   H0:  γ = 0                                    (Non-Stationary) 
   H1:| γ | < 1                                 (Stationary) 

 
การทดสอบยนูิทรูทมีรูปแบบสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกัน ดังนี ้

รูปแบบท่ี 1 สมการท่ีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมของเวลา เรียกวา วิธี None 

 Δxt = γ xt-1 + 


p

i
i

1

 Δxt-i + ut                                   (4.1) 

รูปแบบท่ี 2 สมการท่ีมีเฉพาะคาคงท่ีเรียกวา วิธี Intercept 

  Δxt = α + γ xt-1 + 


p

i
i

1

 Δxt-i + ut                    (4.2) 
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รูปแบบท่ี 3 สมการท่ีมีคาคงท่ีและแนวโนมของเวลา เรียกวา วิธี Trend and Intercept 

  Δxt = α + βt + γ xt-1 + 


p

i
i

1

 Δxt-i + ut                   (4.3) 

สําหรับผลการทดสอบยูนิทรูทของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางสามารถพิจารณาจากความ
นาจะเปน(Prob.) โดยสามารถแสดงได ดังนี้ 

1) หมวดอุตสาหกรรมสินคาตกแตงภายในอาคาร ประกอบไปดวยหลักทรัพยท้ังหมด 4 
หลักทรัพย ไดแก TCMC, VNG, SINGHA และ KWH  

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร  
        ของหลักทรัพย TCMC  

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnTCMC 0.7734 0.2249 0.4182 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLTCMC 0.0325 0.3140 0.5599 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
                        
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย TCMC พบวาราคาหลักทรัพย TCMC, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย TCMC, 
ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และ
อัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept 
คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย TCMC มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ี
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นํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย TCMC มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดย
การหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference 
กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวา
ระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย TCMC มีลักษณะน่ิง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร 
         ของหลักทรัพย VNG 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend 
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend 
Intercept None 

lnVNG 0.9740 0.8159 0.6501 0.0001 0.0000 0.0000 
lnVOLVNG 0.0097 0.6589 0.7781 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
  จากตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย VNG พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย VNG มีลักษณะขอมูลแบบ 
I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคา 
0.0097 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย VNG มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปรราคา
หลักทรัพย VNG, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, 
ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี 
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Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย VNG มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึง
นําขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย VNG มาทําการทดสอบท่ี order of integration 
ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึง
นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย VNG มีลักษณะนิ่ง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร    
       ของหลักทรัพย SINGHA 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnSINGHA 0.9125 0.6598 0.3288 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLSINGHA 0.0084 0.0012 0.3335 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย SINGHA พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย SINGHA มีลักษณะขอมูล
แบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมี
คา 0.0084 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
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หลักทรัพย SINGHA มีลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปร
ราคาหลักทรัพย SINGHA,  ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดบั 
Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึง
มากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 
Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SINGHA มีลักษณะไมนิ่ง 
หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย SINGHA มาทําการ
ทดสอบที่ order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะ
ขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจาก
การคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย SINGHA มีลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
  
ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร  
        ของหลักทรัพย KWH 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnKWH 0.7195 0.2626 0.0587 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLKWH 0.0009 0.0004 0.7129 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย KWH พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย KWH มีลักษณะขอมูลแบบ 
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I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคา 
0.0009 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย KWH มีลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปรราคา
หลักทรัพย KWH,  ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level 
กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย KWH มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึง
นําขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย KWH มาทําการทดสอบท่ี order of integration 
ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึง
นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย KWH มีลักษณะนิ่ง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 

2) หมวดอุตสาหกรรมกระเบื้องและเซรามิค ประกอบไปดวยหลักทรัพยท้ังหมด 5 
หลักทรัพย ไดแก DCC, DRT, UMI, TGCI และ RCI  

จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย DCC พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย DCC มีลักษณะขอมูลแบบ 
I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคา 
0.0041 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย DCC มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปรราคา
หลักทรัพย DCC, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, 
ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี 
Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย DCC มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึง
นําขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย DCC มาทําการทดสอบท่ี order of integration 
ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ที่ระดับ 1st 
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Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึง
นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย DCC มีลักษณะนิ่ง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร   
        ของหลักทรัพย DCC 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnDCC 0.9616 0.9944 0.9934 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLDCC 0.0041 0.0022 0.6733 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 

ของหลักทรัพย DRT พบวาราคาหลักทรัพย DRT, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย DRT, ราคา
น้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตรา
ดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คา
ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย DRT มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใช
ในการทดสอบหลักทรัพย DRT มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตาง
ระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทํา



70 
 

การทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย DRT มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะ
ขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร          
       ของหลักทรัพย DRT 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnDRT 0.9714 0.9476 0.9735 0.0008 0.0001 0.0000 
lnVOLDRT 0.2054 0.0600 0.6756 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย UMI พบวาราคาหลักทรัพย UMI, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย UMI, ราคา
น้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตรา
ดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คา
ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย UMI มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใช
ในการทดสอบหลักทรัพย UMI มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตาง
ระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทํา
การทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
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Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย UMI มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะ
ขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร  
        ของหลักทรัพย UMI 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnUMI 0.8488 0.8769 0.5533 0.0014 0.0004 0.0000 
lnVOLUMI 0.0327 0.0097 0.5383 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย TGCI พบวาราคาหลักทรัพย TGCI, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย TGCI, ราคา
น้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตรา
ดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คา
ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย TGCI มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ี
นํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย TGCI  มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการ
หาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี 
Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st Difference 
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กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย TGCI มีลักษณะน่ิง หรือไมมียู
นิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร   
        ของหลักทรัพย TGCI 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnTGCI 0.7355 0.9280 0.7714 0.0001 0.0000 0.0000 
lnVOLTGCI 0.5886 0.2494 0.4420 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย RCI พบวาราคาหลักทรัพย RCI, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย RCI, ราคา
น้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตรา
ดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คา
ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย RCI มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใช
ในการทดสอบหลักทรัพย RCI  มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตาง
ระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทํา
การทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
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Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย RCI มีลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะ
ขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร          
       ของหลักทรัพย RCI 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnRCI 0.8949 0.4761 0.0901 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLRCI 0.1643 0.1895 0.5793 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 
lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 
lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 
lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 3) หมวดอุตสาหกรรมคอนกรีต ประกอบไปดวยหลักทรัพยท้ังหมด 10 หลักทรัพย ไดแก 
SCC, SCCC, TASCO, SCP, TPIPL, Q-CON, DCON, CCP, SUPER และ GEN  

จากตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย SCC พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย SCC ท่ีมีลักษณะขอมูลแบบ 
I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคา 
0.0075 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย SCC มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปรราคา
หลักทรัพย SCC,  ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, 
ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี 
Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend 
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and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SCC มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนํา
ขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย SCC มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ี
สูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึง
นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SCC มีลักษณะนิ่ง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 

 
ตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร      
          ของหลักทรัพย SCC 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnSCC 0.9777 0.7909 0.7879 0.0009 0.0003 0.0000 
lnVOLSCC 0.0075 0.0062 0.7427 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย SCCC พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย SCCC ท่ีมีลักษณะขอมูล
แบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมี
คา 0.0044 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย SCCC มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปรราคา
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หลักทรัพย SCCC,  ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level 
กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SCCC มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึง
นําขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย SCCC มาทําการทดสอบท่ี order of 
integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ี
ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 
0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ี
ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SCCC มี
ลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร     
          ของหลักทรัพย SCCC 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnSCCC 0.9026 0.5804 0.5960 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLSCCC 0.0044 0.0011 0.5532 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร       
          ของหลักทรัพย TASCO 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnTASCO 0.9679 0.8477 0.8828 0.0005 0.0002 0.0000 
lnVOLTASCO 0.0712 0.1512 0.5852 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย TASCO พบวาราคาหลักทรัพย TASCO, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย 
TASCO, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคา
ทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ี
ทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and 
Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย TASCO มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนํา
ขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย TASCO  มาทําการทดสอบที่ order of 
integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ี
ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 
0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ี
ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย TASCO มี
ลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร         
          ของหลักทรัพย SCP 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnSCP 0.8098 0.6361 0.7579 0.0002 0.0000 0.0000 
lnVOLSCP 0.1108 0.0317 0.4473 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย SCP พบวาราคาหลักทรัพย SCP, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย SCP, ราคา
น้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตรา
ดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คา
ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย SCP มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใช
ในการทดสอบหลักทรัพย SCP  มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตาง
ระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทํา
การทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ  1st Difference กรณี Trend and 
Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SCP มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะ
ขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร     
          ของหลักทรัพย TPIPL 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnTPIPL 0.8050 0.4527 0.5245 0.0067 0.0016 0.0001 
lnVOLTPIPL 0.0246 0.0052 0.5413 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย TPIPL พบวาราคาหลักทรัพย TPIPL, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย TPIPL, 
ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และ
อัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept 
คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย TPIPL มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดที่
นํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย TPIPL  มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดย
การหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference 
กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวา
ระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ  1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย TPIPL มีลักษณะนิ่ง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร   
          ของหลักทรัพย Q-CON 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnQ-CON 0.8096 0.8063 0.6835 0.0090 0.0002 0.0000 
lnVOLQ-CON 0.0447 0.0171 0.4062 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย Q-CON พบวาราคาหลักทรัพย  Q-CON, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย Q-
CON, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคา
ทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ี
ทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and 
Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย Q-CON มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนํา
ขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย Q-CON  มาทําการทดสอบที่ order of 
integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ี
ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 
0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ี
ระดับ  1st Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย Q-CON มี
ลักษณะนิ่ง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร         
          ของหลักทรัพย DCON 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnDCON 0.7766 0.3796 0.4960 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLDCON 0.0802 0.1003 0.4926 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย DCON พบวาราคาหลักทรัพย  DCON, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย DCON, 
ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และ
อัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept 
คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย DCON มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ี
นํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย DCON  มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดย
การหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference 
กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวา
ระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ  1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย DCON มีลักษณะน่ิง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร   
                       ของหลักทรัพย CCP 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnCCP 0.9385 0.8522 0.6348 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLCCP 0.2583 0.1001 0.5863 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย CCP พบวาราคาหลักทรัพย  CCP, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย CCP, ราคา
น้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตรา
ดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คา
ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ 
ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใช
ในการทดสอบหลักทรัพย CCP มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใช
ในการทดสอบหลักทรัพย CCP  มาทําการทดสอบท่ี order of integration ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตาง
ระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st Difference กรณี Trend and 
Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทํา
การทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ  1st Difference กรณี Trend and 
Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย CCP มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะ
ขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร        
          ของหลักทรัพย SUPER 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnSUPER 0.8260 0.5844 0.5094 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLSUPER 0.0627 0.0180 0.5343 0.0000 0.0000 0.0000 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย SUPER พบวาราคาหลักทรัพย  SUPER, ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย 
SUPER, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, ราคา
ทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ี
ทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and 
Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SUPER มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึงนํา
ขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย SUPER  มาทําการทดสอบท่ี order of integration 
ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึง
นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ  1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย SUPER มีลักษณะน่ิง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกก้ี-ฟลูเลอร      
          ของหลักทรัพย GEN 

Variable 

Level (Prob.) 1st Difference (Prob.) 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

Intercept 
and 

Trend  
Intercept None 

lnGEN 0.5879 0.6795 0.6861 0.0000 0.0000 0.0000 
lnVOLGEN 0.0005 0.0001 0.5604 - - - 
lnOIL 0.2168 0.0657 0.7315 0.0051 0.0027 0.0001 

lnEX 0.8621 0.8217 0.1975 0.0000 0.0000 0.0000 

lnGOL 0.0497 0.8143 0.9678 0.0000 0.0000 0.0000 

lnINT 0.9242 0.3702 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดับนยัสําคัญท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร 
ของหลักทรัพย GEN พบวามีเพียงปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย GEN ท่ีมีลักษณะขอมูลแบบ 
I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคา 
0.0005 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ
หลักทรัพย GEN มีลักษณะน่ิง หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) สวนตัวแปรราคา
หลักทรัพย GEN, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ, 
ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย พบวาไมไดมีลักษณะขอมูลแบบ I(0) เพราะ ท่ีระดับ Level กรณี 
Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.01 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ Level กรณี Trend 
and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย GEN มีลักษณะไมนิ่ง หรือมียูนิทรูท ดังนั้นจึง
นําขอมูลท่ีเหลือท่ีนํามาใชในการทดสอบหลักทรัพย GEN มาทําการทดสอบท่ี order of integration 
ท่ีสูงข้ึน โดยการหาผลตางระดับท่ี 1 หรือ I(1) พบวา มีลักษณะขอมูลแบบ I(1) เพราะ ท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept คาความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณมีคานอยกวา 0.01 ซ่ึง
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นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีทําการทดสอบ ซ่ึงอยูในชวงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาท่ีระดับ 1st 
Difference กรณี Trend and Intercept ขอมูลท่ีใชในการทดสอบหลักทรัพย GEN มีลักษณะนิ่ง 
หรือไมมียูนิทรูท และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1) 
 
4.2 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)   
      ตามวิธีการ ARDL approach to cointegration จากการทดสอบเพ่ือดูวาปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
อันไดแก ปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพย ราคาน้ํามันดีเซล อัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) ราคา
ทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย กับราคาของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางท้ัง 19 หลักทรัพยมี
ความสัมพันธท่ีมีเสถียรภาพในระยะยาวโดยสามารถแยกหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางออกเปน 3 
หมวด ไดแก  
 1) หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง หมวดอุตสาหกรรมสินคาตกแตงภายในอาคาร มีท้ังหมด 4 
หลักทรัพย เรียงลําดับราคาจากมูลคามากไปนอย ไดแก TCMC, VNG, SINGHA และ KWH 
ตามลําดับ 
 2) หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง หมวดอุตสาหกรรมกระเบ้ือง และเซรามิคมีท้ังหมด 5 
หลักทรัพย เรียงลําดับตามราคาจากมูลคามากไปนอย ไดแก DCC, DRT, UMI, TGCI และ RCI 
ตามลําดับ 
 3) หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง หมวดอุตสาหกรรมคอนกรีต มีท้ังหมด 10 หลักทรัพย 
เรียงลําดับตามราคาจากมูลคามากไปนอย ไดแก SCC, SCCC, TASCO, SCP, TPIPL, QCON, 
DCON, CCP, SUPER และ GEN ตามลําดับ 

 ผลจากการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวในการศึกษานี้ไดใชการอานคาตาม
รายงานทางวิชาการที่ทําการศึกษา โดย Bandiera et al. (2000), Loayza et al. (2000) และ Reinhart 
and Tokatlidis (2001) ซ่ึงมาสารถแสดงไดดังนี้ 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลของการทดสอบดุลยภาพระยะยาวโดยการใชแบบจําลอง ARDL 
approach to cointegration ของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง หมวดอุตสาหกรรมอุปกรณตกแตง
ภายในอาคารสามารถแสดงไดดังนี้ 
 1) กรณีหลักทรัพย TCMC 

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยTCMC สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปจจัยราคาน้ํามันดีเซล (lnOIL) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับ
ราคาของหลักทรัพยTCMC (lnTCMC) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัยปริมาณในการ
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ซ้ือขายหลักทรัพยTCMC (lnVOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ท่ีมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันกับราคาของหลักทรัพยTCMC (lnTCMC) (อางจากหนา 85) 

2) กรณีหลักทรัพย VNG 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยVNG สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยVNG (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) อัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยVNG (lnVNG) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1, 0.05 และ 
0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 

3) กรณีหลักทรัพย SINGHA 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพย SINGHA สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยSINGHA (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) 
อัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบี้ย (lnINT) ไม
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยSINGHA (lnSINGHA) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 

4) กรณีหลักทรัพย KWH 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยKWH สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปจจัยอัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) มีความสัมพันธไปในทิศ
ทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยKWH (lnKWH) ในขณะท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 ปจจัย
ราคาทองคํา (lnGOL) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยKWH (lnKWH) 
(อางจากหนา 85) 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลของการทดสอบดุลยภาพระยะยาวโดยการใชแบบจําลอง ARDL 
approach to cointegration ของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง หมวดอุตสาหกรรมกระเบ้ือง และ         
เซรามิคสามารถแสดงไดดังนี้ 

1) กรณีหลักทรัพย DCC 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพย DCC สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยDCC (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) อัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยDCC (lnDCC) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1, 0.05 และ 
0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 
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2) กรณีหลักทรัพย DRT 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยDRT สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัยอัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) กับอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) 
มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยDRT (lnDT) แตปจจัยปริมาณในการ
ซ้ือขายหลักทรัพยDRT (lnVOL) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของหลักทรัพย DRT 
(lnDRT) (อางจากหนา 85) 

3) กรณีหลักทรัพย UMI 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพย UMI สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 ปจจัยอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคา
ของหลักทรัพยUMI (lnUMI) อีกท้ัง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ 0.01 ปจจัยอัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) กับราคาทองคํา (lnGOL) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขาม
กับราคาของหลักทรัพยUMI (lnUMI) ตามลําดับ ยกเวนท่ี ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัย
ปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยUMI (lnVOL) ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของ
หลักทรัพยUMI (lnUMI) (อางจากหนา 85) 

4) กรณีหลักทรัพย TGCI 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยTGCI สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพย TGCI (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) อัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย TGCI (ln TGCI) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1, 0.05 และ 
0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 

5) กรณีหลักทรัพย RCI 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยRCI สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปจจัยอัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) มีความสัมพันธไปในทิศ
ทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยRCI (lnRCI) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัย
ปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยRCI (lnVOL) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของ
หลักทรัพยRCI (lnRC) (อางจากหนา 85) 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยกลุมกอสรางใน         
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมอุปกรณตกแตงภายในอาคาร 

Stock’s 
Prices 

Constant Trend lnVOL lnOIL lnEX lnGOL lnINT 

lnTCMC 
2.4255 

(0.8073) 
-0.0011667  
(-0.22653) 

0.06001*** 
(2.7828) 

-0.64666**  
(-2.5331) 

-1.415  
(-1.2015) 

0.28759 
(0.51707) 

0.48804*** 
(3.2579) 

lnVNG 
-18.6233 

 (-0.30578) 
-0.020333   
(-0.24606) 

1.4184 
(0.82172) 

6.2831 
(0.81919) 

6.9442 
(0.33698) 

-1.4750  
(-0.2002) 

-1.8304  
(-0.47032) 

lnSINGHA 
46.2497* 
(1.7928) 

0.015665 
(0.40278) 

-0.16269  
(-1.2029) 

4.2798 
(1.5307) 

-6.6209 
 (-0.90551) 

-10.1426  
(-1.4487) 

-1.6305  
(-0.9578) 

lnKWH 
17.2983** 

(2.59) 
-0.6656E-3  
(-0.67143) 

0.32586 
(0.58073) 

0.93620 
(1.4197) 

-7.1197**  
(-2.1289) 

-1.8779* 
 (-1.9794) 

-0.49713  
(-1.3922) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยกลุมกอสรางใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดอุตสาหกรรมกระเบื้องและเซรามิค 
Stock’s 
Prices 

Constant Trend lnVOL lnOIL lnEX lnGOL lnINT 

lnDCC 
12.1036 

(0.91356) 
0.030909 
(1.3541) 

0.52549 
(1.0613) 

3.8114 
(1.3234) 

-5.2886 
 (-0.98619) 

-2.6025 
 (-1.0584) 

-0.79468 
 (-0.84689) 

lnDRT 
6.4460 

(1.6466) 
-0.0071443 

 (-1.4670) 
0.33553*** 

(4.2639) 
0.20955 

(0.68963) 
-5.0472*** 

 (-3.5186) 
0.052929 

(0.092588) 
-0.63595*** 

 (-3.9797) 

lnUMI 
23.856*** 

(4.3426) 
0.02437* 
(1.9211) 

0.35133*** 
(4.7110) 

0.8669 
(1.38) 

-6.0891**  
(-2.1815) 

-4.2885*** 
 (-3.2016) 

-0.77184*  
(-1.7913) 

lnTGCI 
246.6158 

(0.026298) 
1.1043 

(0.064143) 
-0.49044  

(-0.48684) 
-55.5818  

(-0.061879) 
160.8154 

(0.063027) 
-106.2924  

(-0.063385) 
32.7605 

(0.062923) 

lnRCI 
5.4847 

(0.73799) 
-0.032055  
(-1.9996) 

0.24766 
(3.1548) 

0.63849 
(1.0535) 

-6.603  
(-2.1583) 

0.87312 
(0.58805) 

-0.87144   
(-1.6439) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บท่ีอยูใตสัมประสิทธ์ิ คือคา T-Ratio 

*        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 
**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยกลุมกอสรางใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมคอนกรีต 

Stock’s 
Prices 

Constant Trend lnVOL lnOIL lnEX lnGOL lnINT 

lnSCC 
23.9705** 

(2.4940) 
-0.0056085  
(-0.38771) 

0.66272 
(1.6405) 

-1.5938  
(-1.1601) 

-11.0812**  
(-2.6817) 

-1.2639 
 (-0.81053) 

-0.84732   
(-1.4068) 

lnSCCC 
12.4049* 
(1.9053) 

-0.012036 
 (-1.1533) 

0.57191** 
(1.7225) 

0.017636 
(0.14353) 

-3.1790  
(-1.1624) 

-1.632  
(-1.6434) 

-1.3043**  
(-2.4636) 

lnTASCO 
22.3263* 
(1.8291) 

0.057027** 
(2.3289) 

0.42544*** 
(2.7718) 

3.7871** 
(2.1222) 

3.1021 
(0.51454) 

-8.1958*** 
 (-2.8638) 

-0.36563  
(-0.6751) 

lnSCP 
-1.249   

(-0.36535) 
0.0056771 

(1.5683) 
0.17692*** 

(5.6108) 
0.20199 

(0.82213) 
1.6117  

(1.0368) 
-0.31081 

 (-0.71319) 
0.14077 
(1.4625) 

lnTPIPL 
50.247*** 

(3.2735) 
-0.014194 
(-0.61258) 

-0.16004  
(-0.79356) 

-2.396  
(-1.3288) 

-19.2494** 
 (-2.512) 

-3.6543**  
(-1.5582) 

-1.6353  
(-2.2984) 

lnQ-CON 
-70.8907 

 (-0.22384) 
-0.27138* 
(-0.27095) 

1.9290*** 
(0.30925) 

-12.1013  
(-0.27862) 

-37.9705** 
 (-0.34705) 

35.6485 
(0.27147) 

-0.7557  
(-0.22384) 

lnDCON 
-0.43984* 

(-0.047391) 
-0.19570 

 (-0.85829) 
0.16054 
(17947) 

-0.35363  
(-0.49150) 

-3.0476  
(-1.1951) 

1.4459 
(0.62713) 

-0.20560 
 (-0.4345) 

lnCCP 
15.0523** 

(1.7047) 
0.0094388 

(1.0538) 
0.11956** 

(2.4385) 
-0.65456 

 (-1.1174) 
-6.7090*  
(-1.6876) 

-1.0879  
(-1.0256) 

0.18057 
(0.59656) 

lnSUPER 
2.9808*** 

(2.9855) 
-0.0114***  

(-10.321) 
0.088971*** 

(13.5893) 
0.66047*** 

(7.675) 
-2.9925***  
(-6.144683) 

0.10237 
(0.83352) 

-0.013965 
(-0.31656) 

lnGEN 
25.3197 

(0.37856) 
-0.0281 

 (-0.70354) 
-0.17282  

(-0.30153) 
4.1757 

(0.91235) 
-15.1679  

(-0.56034) 
-1.7287 

( -0.21988) 
-1.0130  

(-0.46212) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บท่ีอยูใตสัมประสิทธ์ิ คือคา T-Ratio 

*        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 
**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.22 ผลของการทดสอบดุลยภาพระยะยาวโดยการใชแบบจําลอง ARDL 
approach to cointegration ของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง หมวดอุตสาหกรรมคอนกรีต สามารถ
แสดงไดดังนี้ 

1) กรณีหลักทรัพย SCC 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยSCC สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยSCC (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) อัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยSCC (lnSCC) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1, 0.05 และ 
0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 

2) กรณีหลักทรัพย SCCC 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยSCCC สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปจจัยอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคา
ของหลักทรัพยSCCC (lnSCCC) แตปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยSCCC (lnVOL) มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของหลักทรัพยSCCC (lnSCCC) (อางจากหนา 85) 

3) กรณีหลักทรัพย TASCO 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยTASCO สามารถกลาวไดวา ณ 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ 0.01 ปจจัยราคานํ้ามัน (lnOIL) กับปริมาณในการซ้ือขาย
หลักทรัพยTASCO (lnVOL) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของหลักทรัพยTASCO 
(lnTASCO) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัยราคาทองคํา (lnGOL) 
มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยTASCO (lnTASCO) (อางจากหนา 85) 

4) กรณีหลักทรัพย SCP 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพย SCP สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยSCP (lnVOL) มีความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกันกับราคาของหลักทรัพยSCP (lnSCP) (อางจากหนา 85) 

5) กรณีหลักทรัพย TPIPL 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยTPIPL สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปจจัยอัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) กับราคาทองคํา (lnGOL) 
มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยTPIPL (lnTPIPL) (อางจากหนา 85) 
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6) กรณีหลักทรัพย Q-CON 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยQ-CON สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยQ-CON (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) 
อัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบี้ย (lnINT) ไม
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยQ-CON (lnQ-CON) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 

7) กรณีหลักทรัพย DCON 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยDCON สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยDCON (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) อัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยDCON (lnDCON) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1, 0.05 
และ 0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 

8) กรณีหลักทรัพย CCP  
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยCCP สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 ปจจัยอัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) มีความสัมพันธไปในทิศ
ทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยCCP (lnCCP) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปจจัย
ปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยCCP (lnVOL) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของ
หลักทรัพยCCP (lnCCP) (อางจากหนา 85)  

9) กรณีหลักทรัพย SUPER 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยSUPER สามารถกลาวไดวา ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ปจจัยอัตราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) มีความสัมพันธไปในทิศ
ทางตรงขามกับราคาของหลักทรัพยSUPER (lnSUPER) ยกเวนปจจัยปริมาณในการซ้ือขาย
หลักทรัพยSUPER (lnVOL) กับราคาน้ํามัน (lnOIL) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคา
ของหลักทรัพยSUPER (lnSUPER) (อางจากหนา 85) 

10) กรณีหลักทรัพย GEN 
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของหลักทรัพยGEN สามารถกลาวไดวา การ

เปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณในการซ้ือขายหลักทรัพยGEN (lnVOL) ราคาน้ํามัน (lnOIL) อัตรา
แลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร) (lnEX) ราคาทองคํา (lnGOL) และอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยGEN (lnGEN) ไดท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.1, 0.05 และ 
0.01 ตามลําดับ (อางจากหนา 85) 
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4.3 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้น 
เม่ือทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวแลว พบวาตัวแปรท่ีนํามาทดสอบนั้นมี

ลักษณะความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว จากน้ันจะนํามาทดสอบกระบวนการปรับตัวในระยะ
ส้ันของตัวแปรตน  และตัวแปรตาม เพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาว 

1) หมวดอุตสาหกรรมสินคาตกแตงภายในอาคาร ประกอบไปดวยหลักทรัพยท้ังหมด 4 
หลักทรัพย ไดแก TCMC, VNG, SINGHA และ KWH ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพยTCMC 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVOL 0.036148*** 0.012626 2.8629 
dlnOIL 0.16354 0.33243 0.49194 
dlnOIL(-1) 0.58708* 0.33721 1.7410 
dlnEX -0.85230 0.76064 -1.1205 
dlnGOL 0.17323 0.32618 0.53108 
dlnINT 0.29396*** 0.10507 2.7978 
Constant 1.4610 1.9334 0.75565 
Trend -0.7028E-3 0.0030911 -0.22735 
emc(-1) -0.60234*** 0.13566 -4.4401 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
                  

จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย
TCMC พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย 
TCMC (lnVOL) และการเปล่ียนแปลงของของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางบวกตอ
การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยTCMC (lnTCMC)  

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ผลตอบแทนของหลักทรัพยTCMC (lnTCMC) มีคาเทากับ -0.60234 
ซ่ึงสอดคลองกับท่ีคาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา 
ปจจัยปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยTCMC (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงิน
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ระหวางสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)  
มีความสัมพันธในการปรับตัวตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยTCMC (lnTCMC)  

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย VGN 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVNG(-1) -0.25298* 0.14334  -1.7649 
dlnVNG(-2)                   -0.39853**  0.14822 -2.6888 
dlnVOL                         0.096987***  0.027142  3.5733 
dlnOIL                  0.42963*  0.24278  1.7696 
dlnEX                          -3.0404**  1.4150    -2.1487 
dlnGOL               0.36621  0.38463 0.95211 
dlnGOL(-1)              0.49476  0.38988         1.2690  
dlnINT              0.13930  0.22096  0.63042 
dlnINT(-1)                     -0.27179  0.22889  -1.1874 
dlnINT(-2)                     0.36859*  0.19789  1.8626 
Constant -1.2734  2.9242  -0.43548 
Trend -0.0013903  0.0046453     -0.29929 
ecm(-1)                        -0.068378  0.085450       -0.80020 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
VNG พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปจจัยปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพยVNG (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยVNG (lnVNG) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของปจจัยอัตรา
แลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยVNG (lnVNG) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 
การเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามัน (lnOIL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยVNG (lnVNG) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย VNG มีคาเทากับ -0.68378 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา ตัวแปรปริมาณ
การซ้ือขายของหลักทรัพยVNG (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุล
เงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมมี
ความสัมพันธในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยVNG (lnVNG) 
ดังนั้นจึงไมสามารถเขียนสมการการปรับตัวระยะส้ันได  

จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
SINGHA พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของสกุลเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยSINGHA 
(lnSINGHA) แตการเปล่ียนแปลงราคาน้ํามัน (lnOIL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลง
ของผลตอบแทนของหลักทรัพยSINGHA (lnSINGHA) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 การ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน
ของหลักทรัพยSINGHA (lnSINGHA) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย SINGHA มีคาเทากับ -0.17176 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา ตัวแปรปริมาณ
การซ้ือขายของหลักทรัพยSINGHA (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวาง
สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบี้ย (lnINT) ไมมี
ความสัมพันธในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยSINGHA 
(lnSINGHA) ดังนั้นจึงไมสามารถเขียนสมการการปรับตัวระยะส้ันได  
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ตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SINGHA 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnSINGHA(-1)            -0.098319  0.16686  -0.58925 
dlnSINGHA(-2)            -0.27591*  0.15491  -1.7811 
dlnVOL -0.027945  0.020368  -1.3720 
dlnOIL 1.5280***  0 .53117  2.8766 
dlnOIL(-1)                     -0.57470  0 .44762  -1.2839 
dlnEX       -4.6008***  1.6530  -2.7833 
dlnGOL                 0.15323  0.52320  0.29287 
dlnGOL(-1)                   1.1064**  0 .54300  2.0376 
dlnGOL(-2)                   1.9146***  0 .49948  3.8331 
dlnINT -0.28006*  0.16491  -1.6982 
Constant 7.9440**  3.3363  2.3811 
Trend 0.0026907  0.0058782  0.45774 
ecm(-1)                    -0.17176  0.11830  -1.4520 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
KWH พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย
KWH (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยKWH 
(lnKWH) แตการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 
(lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยKWH (lnKWH) 
และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (lnINT) มีผลกระทบ
ในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยKWH (lnKWH) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพยKWH มีคาเทากับ -0.31414 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา ตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยKWH (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
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บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)  มีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยKWH (lnKWH) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย KWH 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVOL 0.038673***  0.012945  2.9876 
dlnOIL 0.29410  0.22091  1.3313 
dlnEX          -3.9473 ***  0.97573  -4.0455 
dlnEX(-1)                      3.4009 **  1.3380  2.5418 
dlnGOL                  -0.063412  0.28837  -.21989 
dlnINT          -0.31865*  0.18309  -1.7404 
dlnINT(-1)                     -0.42178 **  0.18579  -2.2702 
dlnINT(-2)                     0.25657  0.16368  1.5675 
Constant 5.4341***  1.9317  2.8131 
Trend -0.2091E-3  0.0030975    -0.067508 
ecm(-1)                    -0.31414***  0.096641  -3.2506 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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2) หมวดอุตสาหกรรมกระเบื้องและเซรามิค ประกอบไปดวยหลักทรัพยท้ังหมด 5 
หลักทรัพย ไดแก DCC, DRT, UMI, TGCI และ RCI ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย DCC  

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnDCC(-1)                      -0.34499 **  0.13989  -2.4662 
dlnDCC(-2)                   -0.25832*  0.13833  -1.8674 
dlnVOL   -0.0018181  0.028664    -0.063426 
dlnOIL 0.93963***  0.21422  4.3863 
dlnEX     -2.6979***  0 .79988  -3.3729 
dlnGOL 0.10667  0.23831  0.44763 
dlnINT      -0.17264  0.16290  -1.0598 
dlnINT(-1)                     -0.64397***  0.15439  -4.1710 
Constant 1.2045  1.6401  0.73445 
Trend 0.0030761  0.0026445  1.1632 
ecm(-1)                  -0.099520  0.078896  -1.2614 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 

DCC พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวาง
สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน
ของหลักทรัพยDCC (lnDCC) แตการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามัน (lnOIL) มีผลกระทบในทางบวก
ตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยDCC (lnDCC) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย DCC มีคาเทากับ -0.99520 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา ตัวแปรปริมาณ
การซ้ือขายของหลักทรัพยDCC (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุล
เงินบาทตอดอลลารสหรัฐ(lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมมี
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ความสัมพันธในการปรับตัวจากดุลยภาพในระยะส้ันเขาสูดุลยภาพระยะยาวตออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยDCC (lnDCC) 

 
ตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย DRT 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVOL 0.054832**  0.025582  2.1433 
dlnVOL(-1)                      -0.059252  0.037913  -1.5628 
dlnVOL(-2)                     -0.054484*  0.029000  -1.8787 
dlnOIL 0.096685  0.15654  0.61763 
dlnEX -2.3287***  0.74883  -3.1098 
dlnGOL 0.024421  0.26381  0.092570 
dlnINT    0.29342***  0.075905  -3.8656 
Constant 2.9741  1.7939  1.6579 
Trend -0.0032963  0.0021478  -1.5347 
ecm(-1)                   -0.46139***  0.13863  -3.328 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.28 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
DRT พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวาง
สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) และการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบ
ในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยDRT (lnDRT) และ ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย DRT (lnVOL) มี
ผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยDRT (lnDRT)  

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพยDRT มีคาเทากับ -0.46139 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2< ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา ตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยDRT (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
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บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)  มีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยDRT (lnDRT) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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จากตารางท่ี 4.29 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย UMI 

พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยUMI (lnUMI) ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยUMI 
(lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยUMI (lnUMI) 
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทาง
ลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยUMI (lnUMI) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย UMI มีคาเทากับ -0.29928 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวาตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยUMI (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย UMI 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย UMI 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnUMI(-1)                    0.029118  0.14975  0.19445 
dlnUMI(-2)                    -0.59622***  0 .15049  -3.9618 
dlnVOL        0.062341 ***  0.018029  3.4577 
dlnVOL(-1)                   -0.027887  0.019199  -1.4525 
dlnVOL(-2)                   0.038291**  0.015177  2.5230 
dlnOIL 0.53107  0.36032  1.4739 
dlnOIL(-1)                     -0.85835**  0.32067  -2.6767 
dlnOIL(-2)                     0.57147 *  0.31193  1.8320 
dlnEX -3.4335***  1.1065  -3.1031 
dlnGOL -0.36160  0.34733  -1.0411 
dlnGOL(-1)                   1.0354***  0.37199  2.7834 
dlnGOL(-2)                   0.58613*  0.32877  1.7828 
dlnINT -0.23100**  0.10628  -2.1735 
Constant 7.1400***  2.3111  3.0895 
Trend 0.0072953  0.0044758  1.6299 
ecm(-1)                    -0.29928***  0.082029  -3.6485 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.30 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
TGCI พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายมีผลกระทบ
ในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยTGCI (lnTGCI) แตการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน
ของหลักทรัพยTGCI (lnTGCI)  

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย TGCI มีคาเทากับ -0.0096001 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยTGCI (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)ไมมีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยTGCI ดังนั้นจึงไมสามารถเขียน
เปนสมการการปรับตัวระยะส้ันได  

จากตารางท่ี 4.31 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย RCI 
พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย
RCI (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยRCI 
(lnRCI) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวาง
สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) กับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบ
ในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยRCI (lnRCI)  

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย RCI มีคาเทากับ -0.25065 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวาตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยRCI (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย RCI  

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย TGCI 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnTGCI(-1)                     -0.11857  0.19075  -0.62159 
dlnTGCI(-2) -0.49871***  0.16485  -3.0253 
dlnVOL            0.033141**  0.012542  2.6424 
dlnVOL(-1)      -0.0040778 0.020630  -0.19766 
dlnVOL(-2)          0.029545*  0.016876  1.7507 
dlnOIL 0.44229  0.30382  1.4558 
dlnOIL(-1) -0.828***  0.27245  -3.0391 
dlnEX -1.5438  0.93567  -1.6500 
dlnGOL 0.28543  0.39716  0.71867 
dlnINT    -0.53514**  0.20671  -2.5889 
dlnINT(-1)     -0.39958*  0.20693  -1.9309 
dlnINT(-2)     -0.21442  0.19492  -1.1000 
Constant -2.3675  1.8915  -1.2517 
Trend   -0.010601  0.0064375  -1.6468 
ecm(-1)                   -0.0096001  0.15488  -0.061986 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
ตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย RCI 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnRCI(-1)                     -0.43161*** 0.14009  -3.0810 
dlnVOL 0.062077***  0.018071  3.4351 
dlnOIL           -0.32934  0.35078  -0.93890 
dlnEX -1.6551**  0.80875  -2.0464 
dlnGOL 0.21885  0.35015  0.62501 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย RCI (ตอ) 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnINT    -0.21843**  0.095261  -2.2930 
Constant 1.3748  1.9874 0.69173 
Trend   -0.0080346**  0.0031058     -2.5870 
ecm(-1)                    -.25065***  0.079885  -3.1377 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
3) หมวดอุตสาหกรรมคอนกรีต ประกอบไปดวยหลักทรัพยท้ังหมด 10 หลักทรัพย ไดแก 

SCC, SCCC, TASCO, SCP, TPIPL, QCON, DCON, CCP, SUPER และ GEN ตามลําดับ 
 
จากตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย SCC 

พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย
SCC (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยSCC 
(lnSCC) แตการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 
(lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยSCC (lnSCC) 

 คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย SCC มีคาเทากับ -0.7037E-3 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวา ตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยSCC (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยSCC (lnSCC) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SCC 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnSCC(-1)                         -0.37506  0.16708  -2.2447 
dlnVOL 0.083156  0.034018  2.4445 
dlnOIL 0.078489  0.22961  0.34183 
dlnOIL(-1)                    0.39719  0.18969  2.0939 
dlnOIL(-2)                    0.35448  0.20974  1.6901 
dlnEX -1.3904  0.59925  -2.3203 
dlnGOL      -0.15859  0.21512  -0.73720 
dlnINT -0.10632  0.065780  -1.6163 
Constant 3.0077  1.5659  1.9208* 
Trend -0.7037E-3  0.0017519  -0.40170 
ecm(-1)                    -0.12548  0.059074  -2.1241 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
ตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SCCC 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnSCCC(-1)                 -0.32570*  0.17210  -1.8926 
dlnSCCC(-2)                   -0.32268*  0.16702  -1.9320 
dlnVOL   0.0087838  0.030697  0.28615 
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ตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SCCC (ตอ) 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVOL(-1)                     -0.056222*  0.031658  -1.7759 
dlnVOL(-2)                   -0.073421***  0.026151  -2.8076 
dlnOIL 0.017633  0.12482  0.14126 
dlnEX -2.4336***  0.89114  -2.7309 
dlnGOL 0.15697  0.23332  0.67276 
dlnINT -0.079817  0.16074  -0.49656 
Constant 2.8730  2.1126  1.3599 
Trend    -0.0027876  0.0020504  -1.3595 
ecm(-1)                    -0.23160**  0.092755  -2.4969 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.33 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 

SCCC พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวาง
สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน
ของหลักทรัพยSCCC (lnSCCC) 

 คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย SCCC มีคาเทากับ -0.23160 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการซ้ือ
ขายของหลักทรัพยSCCC (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธในการ
ปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยSCCC (lnSCCC) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย TASCO 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnTASCO(-1)              -0.2362  0.14813  -1.5945 
dlnVOL 0.080487***  0.022546  3.5699 
dlnOIL -0.038621  0.37540  -0.10288 
dlnOIL(-1)                 0.67667**  0.31228  2.1669 
dlnOIL(-2)                 0.53052  0.32684  1.6232 
dlnEX       -5.1031***  1.5136 -3.3714 
dlnGOL -0.016164  0.37956  -0.042585 
dlnGOL(-1)                   0.71818*  0.41403  1.7346 
dlnGOL(-2)                   0.79181**  0.35396  2.2370 
dlnINT             -0.4061*  0.23752  -1.7097 
dlnINT(-1)                  -0.61196**  0.28252  -2.1661 
dlnINT(-1)                 0.31514  0.21966  1.4347 
Constant 4.2238  2.9696  1.4224 
Trend 0.010789**  0.0048402  2.2290 
ecm(-1)                    -0.18919***  0.059287  -3.1910 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.34 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
TASCO พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของตัวแปรปริมาณการซ้ือขาย
ของหลักทรัพยTASCO (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยTASCO (lnTASCO) แตการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยTASCO (lnTASCO) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย
TASCO (lnTASCO)  

 คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย TASCO มีคาเทากับ -0.18919 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการซ้ือ
ขายของหลักทรัพยTASCO (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)มีความสัมพันธใน
การปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยTASCO (lnTASCO) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SCP 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVOL             0.065452***  0.013074  5.0061 
dlnVOL(-1)                   -0.035575**  0.015152  -2.3479 
dlnVOL(-2)                      -0.038610***  0.012980  -2.9746 
dlnOIL      0.13614  0.16829  0.80900 
dlnEX   -2.6809**  1.0020  -2.6757 
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ตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SCP (ตอ) 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnEX1 -1.7876  1.0805  -1.6545 
dlnGOL 0.54631*  0.28416  1.9225 
dlnINT 0.46454 ***  0.16681  2.7848 
Constant   -0.84181  2.2571  -0.37296 
Trend 0.0038264  0.0025357  1.5090 
ecm(-1)                    -0.67400***  0 .12253  -5.5007 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพยSCP 

พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย
SCP กับการเปล่ียยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลง
ของผลตอบแทนของหลักทรัพยSCP (lnSCP) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 การ
เปล่ียนแปลงของราคาทองคํา (lnGOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยSCP (lnSCP) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX)มีผลกระทบในทางลบตอ
การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยSCP (lnSCP)  

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย SCP มีคาเทากับ -0.67400 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวาตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยSCP (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยSCP (lnSCP) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย TPIPL 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnTPIPL(-1)                 0.40738**  0.16161  2.5208 
dlnVOL         0.029048  0.032705  0.88820 
dlnOIL               -0.45617  0.29428  -1.5501 
dlnEX            -4.7609***  1.6542  -2.8780 
dlnEX1                    2.9290  1.9811  1.4785 
dlnGOL 0.12695  0.48308  0.26279 
dlnINT 0.13942  0.31396  0.44409 
Constant 9.5667**  3.7107  2.5782 
Trend -0.0027024  0.0041678  -0.64839 
ecm(-1)                    -0.19039***  0.068217  -2.7910 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 

TPIPLพบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวาง
สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน
ของหลักทรัพยTPIPL (lnTPIPL)  

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย TPIPL มีคาเทากับ -0.19039 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดวาตัวแปรปริมาณการ
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ซ้ือขายของหลักทรัพยSINGHA (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุล
เงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มี
ความสัมพันธในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TPIPL 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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                                   (4.13) 

 
จากตารางท่ี 4.37 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย Q-

CON พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของ
หลักทรัพยQ-CON (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยQ-CON (lnQ-CON) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยQ-
CON (lnQ-CON) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย Q-CON มีคาเทากับ -0.020577 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยQ-CON (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) ไมมี
ความสัมพันธในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยQ-CON (lnQ-CON) 
ดังนั้นจึงไมสามารถเขียนสมการการปรับตัวระยะส้ันได  

 
ตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย Q-CON 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnQ-CON(-1)                  -0.026647  0.16650  -0.16004 
dlnQ-CON(-2)               -0.41336***  0.14062  -2.9395 
dlnVOL              0.046657***  0.014195  3.2870 
dlnVOL(-1)                   -0.023211  0.016061  -1.4451 
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ตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย Q-CON (ตอ) 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnOIL 0.37347      0.30835  1.2112 
dlnOIL(-1)             -0.15912  0.26341  -0.60407 
dlnOIL(-2)             0.59506**  0.27039  2.2007 
dlnEX   -0.78131  0.74052  -1.0551 
dlnGOL           0.45664  0.31215  1.4629 
dlnGOL(-1)                   -0.69590**  0.32575  -2.1363 
dlnGOL(-2)               -0.44728  0.28571  -1.5655 
dlnINT   -0.15550*  0.090905  -1.7106 
Constant -1.4587  2.0382  -0.71568 
Trend         -0.0055840  0.0038003    -1.4694 
ecm(-1)                  -0.020577  0.067990  -0.30264 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.38 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 

DCON พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของ
หลักทรัพยDCON (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยDCON (lnDCON) และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 การเปล่ียนแปลงของอั952
ดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย
DCON (lnDCON) แตการเปล่ียยนแปลงของราคาน้ํามัน (lnOIL) กับการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยDCON (lnDCON) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย DCON มีคาเทากับ -0.33664 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยDCON (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)ไมมีความสัมพันธ
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ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยDCON (lnDCON) ดังนั้นจึงไม
สามารถเขียนสมการการปรับตัวระยะส้ันได  

 
ตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย DCON 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnDCON(-1)                -0.24234  0.18573  -1.3048 
dlnDCON(-2)                -0.34435**  0.15413  -2.2342 
dlnVOL       0.032777***  0.011738  2.7923 
dlnVOL(-1)                   -0.020501  0.013215    -1.5514 
dlnOIL   -0.76928*  0.39427  -1.9511 
dlnEX -2.8696*  1.4430  -1.9887 
dlnGOL 0.082077  0.42762  0.19194 
dlnGOL(-1)                   -0.80112**  0.38090  -2.1032 
dlnINT 0.43434*     0.25462  1.7058 
dlnINT(-1)                    -0.53256 **  0.25212  -2.1124 
Constant   -0.14807  3.0540  -0.048482 
Trend -0.0065878  0.0049525  -1.3302 
ecm(-1)                    -0.33664  0.21599  -1.5586 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย CCP 

พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยCCP (lnCCP) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือ
ขายของหลักทรัพยCCP (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยCCP (lnCCP) 



112 
 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย CCP มีคาเทากับ -0.38165 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการซ้ือ
ขายของหลักทรัพยCCP (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีความสัมพันธในการ
ปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยCCP (lnCCP) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย CCP 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnVOL                 0.045632**  0.017042  2.6776 
dlnOIL   -0.24982  0.23047  -1.0839 
dlnEX -6.3899 ***  1.6212 -3.9416 
dlnEX(-1)               2.8361  1.8326  1.5476 
dlnGOL -0.41519    0.42022  -0.98802 
dlnINT 0.068914  0.11617  0.59325 
Constant 5.7448  3.8440  1.4945 
Trend 0.0036024  0.0034165  1.0544 
ecm(-1)                    -0.38165***  0.10405  -3.6679 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย SUPER 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnSUPER(-1)               0.27111  0.10605  2.5565 
dlnVOL              0.050621  0.0060030  8.4327 
dlnVOL(-1)                   -0.045897  0.0087085  -5.2703 
dlnOIL -0.19231  0.16566  -1.1609 
dlnOIL(-1)                         -1.0992  0.15321  -7.1748 
dlnOIL(-2)                          -0.58288  0.13029  -4.4737 
dlnEX            -2.2255  0.40990  -5.4293 
dlnEX(-1)                      1.9955  0.60533  3.2965 
dlnEX(-2)                      0.85379  0.51339  1.6630 
dlnGOL 0.11366  0.14223  0.79910 
dlnINT   -0.015506  0.048633  -0.31883 
Constant 3.3096  1.1070  2.9897 
Trend -0.012728  0.0020494  -6.2110 
ecm(-1)                    -1.1103  0 .12456  -8.9135 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.40 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 
SUPER พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การเปล่ียนแปลงของตัวแปรปริมาณการซ้ือขาย
ของหลักทรัพยSUPER (lnVOL) มีผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยSUPER (lnSUPER) แตการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐ (lnEX) มีผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยSUPER (lnSUPER) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย SUPER มีคาเทากับ -1.1103 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2< ecm(-1) < 0) และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการซ้ือ
ขายของหลักทรัพยSUPER (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
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บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)มีความสัมพันธใน
การปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยSUPER (lnSUPER) 

จากผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติต้ังแต 0.10 สามารถเขียนเปนสมการการปรับตัว
ระยะส้ันได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.41 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย GEN 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnGEN(-1)                   0.0061343  0.23809  0.025765 
dlnGEN(-2)                   -0.39119**  0.18162  -2.1538 
dlnVOL         0.070550*  0.040958  1.7225 
dlnVOL(-1)                   0.034933  0.048808  0.71572 
dlnVOL(-2)                   0.14884***  0.039660  3.7528 
dlnOIL 2.4204***  0.68381  3.5396 
dlnOIL(-1)                         -1.2748**  0.51055  -2.4969 
dlnOIL(-2)                     1.0517*  0.57571  1.8267 
dlnEX   -2.9292  2.4503  -1.1954 
dlnEX(-1)                     -0.80468  2.5050  -0.32123 
dlnEX(-2)                      3.3064  2.2452  1.4727 
dlnGOL           1.1082*  0.60731 1.8247 
dlnGOL(-1)                        -0.058185  0.78535  -0.074089 
dlnGOL(-2)                   1.8441***    0.62502  2.9505 
dlnINT -0.83493**  0.39886  -2.0933 
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ตารางท่ี 4.41 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของหลักทรัพย GEN (ตอ) 

Regressor Coefficient( 0 ) Standard Error T-Ratio 
dlnINT(-1)                       -0.57463  0.47874 -1.2003 
Constant 5.1667  6.6112  0.78150 
Trend   -0.0057340  0.011554  -0.49626 
ecm(-1)                    -0.20406  0.30742  -0.66377 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  *        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.10 

**      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.41 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของหลักทรัพย 

GEN พบวา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01การเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามัน (lnOIL) มี
ผลกระทบในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยGEN (lnGEN) ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (lnINT) มีผลกระทบในทางลบตอการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยGEN (lnGEN) แต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 
การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยGEN (lnVOL) กับการเปล่ียนแปลงของ
ราคาทองคํา (lnGOL) ใหผลกระทบทางบวกตอการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย
GEN (lnGEN) 

คาสัมประสิทธ์ิ ecm(-1) ของหลักทรัพย GEN มีคาเทากับ -0.20406 ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
คาดการณไว (-2 < ecm(-1) < 0) แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบงบอกไดตัวแปรปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยGEN (lnVOL), ราคาน้ํามัน (lnOIL), อัตราแลกเปล่ียนเงินระหวางสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ (lnEX), ราคาทองคํา (lnGOL) และ อัตราดอกเบ้ีย (lnINT)ไมมีความสัมพันธ
ในการปรับตัวจากดุลยภาพตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย GEN ดังนั้นจึงไมสามารถเขียน
สมการการปรับตัวระยะส้ันได  

 
 


