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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาถึงผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงทางอาหารและการ
ส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร รวมถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทาง
อาหาร โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคนหรือความ
มั่นคงทางอาหาร (FAV),การส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (EX),อัตราการว่างงาน 
(UN),ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ (QR),รายได้ต่อหัว (PCI),จ านวนแรงงานในภาค
การเกษตร (LA),อัตราการตายของเด็กอายุต  ่ ากว่า 5 ปี (MR)และพื้นท่ีทางการเกษตร (AG)ซ่ึงผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ีหน่ึง ผลการทดสอบยนิูทรูทหรือการทดสอบความน่ิง (Stationary) ของเพื่อท าการทดสอบความ
น่ิงของขอ้มูลความมัน่คงทางอาหารและการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร รวมถึงปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารท่ีน ามาศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบ Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) Test (Pesaran and Pesaran, 1997) 

ส่วนท่ีสอง ผลการทดสอบ Co-integration หรือการทดสอบความสัมพนัธ์ระยะยาวของตวัแปร ตาม
กระบวนการ ARDL Approach to Co-integration (Pesaran et al.,2001) และ  (Pesaran and Pesaran,  
1997) 

ส่วนท่ีสาม ผลการทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น Error Correction Term (ECM) เพื่อ
วเิคราะห์ผลกระทบเชิงพลวตัรในระยะสั้น 

4.1 การทดสอบ Unit Root  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ทางเศรษฐศาสตร์จ าเป็นต้องมีการทดสอบ
ขอ้มูลก่อนวา่ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นสมการมีลกัษณะน่ิง (Stationary) หรือไม่น่ิง (Non-Stationary) 
ทั้ งน้ี เน่ืองจากข้อสมมติฐานของค่าสถิติต่างๆท่ีใช้ในการทดสอบ เช่น T-Test,F-Test เป็นต้น



  

  51 
 

ซ่ึงขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการทดสอบตอ้งมีลกัษณะน่ิง โดยการทดสอบวา่ขอ้มูลมีลกัษณะน่ิงหรือไม่น่ิงนั้น 
ทดสอบโดยการใช ้ยนิูทรูทในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกวิธีการออ๊กเมน้ตเ์ทดดิกก้ี-ฟลูเลอร์โดยสมมติฐานท่ี
ใชใ้นการทดสอบ คือ 

0 : 0H       (Non-stationary) 
<0aH     (Stationary) 

การทดสอบยนิูทรูท มีรูปแบบสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 สมการท่ีไม่มีค่าคงท่ีและค่าแนวโนม้ของเวลา เรียกวา่ วธีิ None 

1
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รูปแบบท่ี 2 สมการท่ีมีค่าคงท่ีและไม่มีค่าแนวโนม้ของเวลา เรียกวา่ วธีิ Intercept 
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รูปแบบท่ี 3 สมการท่ีมีค่าคงท่ีและค่าแนวโนม้ของเวลา เรียกวา่ วธีิ Trend and Intercept 
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ส าหรับผลการทดสอบยนิูทรูทสามารถพิจารณาจากความน่าจะเป็น(Prob.)โดยสามารถแสดงได ้ดงัน้ี 
ตารางที ่4.1 ผลการทดสอบยนิูทรูทโดยวธีิการทดสอบวธีิการออ๊กเมน้ตเ์ทดดิกก้ี-ฟลูเลอร์ 

Variable 

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

Intercept Intercept 
and Trend 

None 
Intercept Intercept 

and Trend 
None 

lnFAV 0.9998 0.0029 0.9931 0.0000 0.0032 0.0000 
lnEX 0.0183 0.0724 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 
lnUN 0.8650 0.4987 0.1617 0.0001 0.0114 0.0130 
lnQR 0.9545 0.0002 1.0000 0.0009 0.0062 0.5912 
lnPCI 0.8469 0.2109 0.9789 0.0154 0.0066 0.0059 
lnLA 0.7081 0.6427 0.0021 0.0001 0.0009 0.0000 

LnMR 0.3034 1.0000 0.0474 0.8774 0.9371 0.3967 
lnAG 0.3095 0.5714 0.8027 0.0440 0.1637 0.0035 

ท่ีมา: จากการค านวณ    หมายเหตุ: ทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบยนิูทรูท  โดยอ๊อกเมน้ตเ์ทดดิกก้ี-ฟลูเลอร์(ADF Test) ตามเง่ือนไขของ
วธีิ ARDL พบวา่ท่ีระดบั Level กรณีท่ีสมการมีค่าคงท่ีและค่าแนวโนม้ของเวลา( Intercept and Trend) 
มีเพียง ความพร้อมในการมี (เข้าถึง) อาหารต่อคน (lnFAV) และปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรใน
ประเทศ (lnQR) ท่ีมีความน่ิงท่ีระดบั level หรือมีลกัษณะน่ิงท่ี Order of Integration Zero [I(0)] ซ่ึงมีค่า
ความน่าจะเป็นท่ีได้จากการค านวณมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีท าการทดสอบ ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าท่ีระดับ Level กรณีท่ีสมการมีค่าคงท่ีและค่าแนวโน้มของเวลา             
( Intercept and Trend) ตวัแปรท่ีใช้มีเพียง lnFAV และ lnQR ท่ีมีลกัษณะน่ิงหรือไม่มียูนิทรูท ส่วนตวั
แปรการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX) , อตัราการวา่งงาน (lnUN), อตัราการตายของ
เด็กอายุต  ่ากวา่ 5 ปี (lnMR), รายไดต่้อหวั (lnPCI), จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร (lnLA) และพื้นท่ี
ทางการเกษตร (lnAG) พบว่าไม่ได้มีลักษณะข้อมูลแบบ I(0)เพราะค่าความน่าจะเป็นท่ีได้จากการ
ค านวณมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีท าการทดสอบ ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ียอมรับสมมติฐานหลกั แสดงว่า 
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบมีลักษณะไม่น่ิง หรือมียูนิทรูท (Order of  Integration Zero [I(d); d > 0])

 

(Pesaran and Pesaran, 1997)  ดังนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีเหลือมาท าการทดสอบท่ี Order of Integration ท่ี
สูงข้ึน โดยการหาผลต่างระดบัท่ี 1 หรือ I(1)

 

และพบวา่ ขอ้มูลทุกตวัมีลกัษณะขอ้มูลแบบ I(1) เพราะ ท่ี
ระดับ 1st Difference กรณีท่ีสมการมีค่าคงท่ีและค่าแนวโน้มของเวลา( Intercept and Trend) ท่ีมีค่า
ความน่าจะเป็นท่ีได้จากการค านวณมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีท าการทดสอบ ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ท่ีระดบั 1st Difference กรณีท่ีสมการมีค่าคงท่ีและค่าแนวโนม้ของเวลา
( Intercept and Trend) ขอ้มูลท่ีใช้ในการทดสอบ มีลกัษณะน่ิงหรือไม่มียนิูทรูท และมีลกัษณะขอ้มูล
แบบ I(1) ทุกตวัยกเวน้อตัราการตายของเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี (lnMR)และพื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG) ท่ี
มีค่าความน่าจะเป็นท่ีไดจ้ากการค านวณมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีท าการทดสอบ ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี
ยอมรับสมมติฐานหลกั แสดงวา่ท่ีระดบั 1st Difference กรณีท่ีสมการมีค่าคงท่ีและค่าแนวโนม้ของเวลา
( Intercept and Trend) ตวัแปร (lnMR), (lnAG) มีลกัษณะไม่น่ิงหรือมียูนิทรูทแต่ในการทดสอบตาม
กระบวนการ ARDL ถึงแมข้อ้มูลมีลกัษณะไม่น่ิงหรือไม่น่ิงท่ี I(0)

 

และ I(1)
 

ก็สามารถน ามาใชท้ดสอบ
ดว้ยวธีิน้ีได ้(Bahmani Oskooee and Brooks, 1999: 160 อา้งถึงในเฉลิมรัฐ ยอดกระโทก,2554) 

4.2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ตามกระบวนการ ARDL  

วิธีการทดสอบการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเชิงดุลยภาพระยะยาว  ตามกระบวนการ ARDL จะไม่
เหมือนการทดสอบเชิงดุลยภาพระยะยาว โดยวิธีทัว่ไปเน่ืองจากการใชเ้ทคนิคตามกระบวนการARDL 
มีการหลีกเล่ียงท่ีจะจดัหมวดหมู่ของ ตวัแปรให้เป็น I(1) และ I(0) อีกทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งท าการทดสอบ  
ยนิูทรูทก่อนแต่อยา่งใด (Morley,2006) 
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การทดสอบตามวธีิการ ARDL จากการทดสอบเพื่อดูวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การส่งออก
สินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX) , อตัราการว่างงาน (lnUN), ปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรใน
ประเทศ (lnQR), รายไดต่้อหัว (lnPCI), จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร (lnLA), อตัราการตายของ
เด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (lnMR)และ พื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG) วา่มีความสัมพนัธ์ท่ีมีเสถียรภาพในระยะ
ยาว โดยผลการศึกษาตามขั้นตอนในกระบวนการ ARDL มีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในการศึกษาน้ีไดใ้ชก้ารอ่านค่าตามรายงานทาง
วิชาการท่ีท าการศึกษาโดย (Banerjee et al.,1993) และ (Arshi ,2010) ซ่ึงสามารถแสดงได้ดังน้ี จาก
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบดุลยภาพระยะยาวของความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคนหรือความ
มัน่คงทางอาหาร สามารถกล่าวไดว้า่ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรใน
ประเทศ (lnQR), อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (lnMR) ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับ
ความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหาร) หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ส่วน
พื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัความมัน่คงทางอาหาร(ความ
พร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหาร)หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ และท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX), รายไดต่้อหัว (lnPCI)และจ านวนแรงงานในภาค
การเกษตร (lnLA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี 
(เขา้ถึง) อาหาร)หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ส่วนอตัราการวา่งงาน (lnUN) ไม่สามารถอธิบาย
สัมพนัธ์ของความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหาร) ไดท่ี้ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
และ 0.01 ตามล าดบั 

ตารางที่  4.2  ผลการทดสอบการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเชิงดุลยภาพระยะยาวตามกระบวนการ
ARDL  ARDL(2,2,2,2,1,0,1,1)ของแบบจ าลอง AIC (Akaike Information Criterion) 

Variable Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob.] 
lnEX 0.14676** 0.050457 2.9086[0.014]  
lnUN 0.012839 0.012367 1.0382[0.321] 
lnQR 0.86498*** 0.078069 11.0797[0.000]  
lnPCI 0.12961** 0.057011 2.2735[0.044]  
lnLA 0.32136** 0.12633 2.5439[0.027]  
lnMR 0.15628 *** 0.046850 3.3359[0.007] 
lnAG -1.0233*** .30935 -3.3078[0.007]  

ท่ีมา : จากการค านวณ         หมายเหตุ:      **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05        
***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 
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4.3 ผลการทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะส้ัน Error Correction Term (ECM) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแล้ว พบว่าตวัแปรท่ีน ามาทดสอบนั้นมีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว จากนั้นจะน ามาทดสอบกระบวนการปรับตวัในระยะสั้นของตวั
แปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวเพื่อพิจารณาวา่การส่งออกสินคา้ภาคการเกษตร
และตวัแปรทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีมีผลต่อความมัน่คงทางอาหารอยา่งไร 

ตารางที ่ 4.3  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ Coefficient Standard Error
 

T-Ratio[Prob] 

lnFAV dLEX
 

0.0050689***
 

0.0015140
 

3.3480[0.004]
 dLEX1

 
- 0.0012622

 
0.0012711

 
-0.99298[0.336]

 dLUN
 

0.0010859
 

0.0006904
 

1.5728[0.135]
 dLUN1

 
0.0007979*

 
0.0004284

 
1.8627[0.081]

 dLQR
 

0.99554***
 

0.0029774
 

334.3637[0.000]
 dLQR1

 
- 0.76510***

 
0.20598

 
-3.7145[0.002]

 dLPCI 0.0058983*
 

0.0027902
 

2.1140[0.051] 
dLLA 0.026509**

 
0.011076 2.3933[0.029]

 dLMR -0.17205* 0.088189
 

-1.9509[0.069]
 dLAG 0.023728 0.020487

 
1.1582[0.264]

 INPT 0.46468*** 0.15173              3.0625[0.007] 
T -0.0003283

 
0.0031945

 
-0.10278[0.919]

 ecm(-1) -0.079422*** 0.027132
 

-1.7067[0.009]
 ecm = LFAV   -0.15614LEX  -.014503LUN   -0.85756LQR   -0.13931LPCI   -0.34922LLA  -

0.063209LMR +   1.0630LAG   
ท่ีมา: จากการค านวณ 

หมายเหตุ:  *     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.10 
**   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้ นของความพร้อมในการมี
(เขา้ถึง)อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหารพบวา่ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 การส่งออก
สินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX) และปริมาณผลผลิตขา้วในประเทศ (lnQR)มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกต่อความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคน (lnFAV) และ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จ  านวนแรงงานในภาคการเกษตร (lnLA) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)
อาหารต่อคน  (lnFAV) และ ณ  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.10 รายได้ต่อครัวเรือน (lnPCI)มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคน (lnFAV) ส่วนอตัราการตายของ
เด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (lnMR) มีความสัมพนัธ์ในทางลบต่อความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคน
(lnFAV) ส่วนอตัราการวา่งงาน (lnUN) และพื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG) ไม่สามารถอธิบายไม่สามารถ
อธิบายสัมพนัธ์ของความมัน่คงทางอาหารได ้

ค่าสัมประสิทธ์ิของ ecm(-1) ของความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหาร
(lnFAV) มีค่าเท่ากบั -0.079422 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฏีท่ีว่าค่า ecm(-1)จะมีค่าน้อยกว่า 0 และมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัท่ี 0.01 ซ่ึงค่าความคาดเคล่ือนท่ีเบ่ียงเบนท่ีไดค้่อยๆ ปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพ
ในระยะยาวและสามารถบอกไดว้่าตวัแปรการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร(lnEX) , อตัรา
การว่างงาน (lnUN), ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ (QR), รายได้ต่อหัว (lnPCI), จ  านวน
แรงงานในภาคการเกษตร (lnLA), อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากวา่ 5 ปี (MR)และ พื้นท่ีทางการเกษตร 

(lnAG) มีความสัมพนัธ์ในการปรับตวัจากดุลยภาพระยะสั้นสู่ดุลยภาพในระยะยาวต่อความพร้อมใน
การมี(เข้าถึง)อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหาร (lnFAV) ซ่ึงแสดงว่าการส่งออกสินค้าภาค
การเกษตรและตวัแปรทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีมีผลต่อความมัน่คงทางอาหาร โดยแสดงผลการทดสอบ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติตั้งแต่ 0.01 และเขียนสมการการปรับตวัระยะสั้นได ้ดงัน้ี 

     ln 0.4646 0.0050 ln 0.0007 ln 0.9955 lnt t t tFAV EX UN QR         

        10.7651 ln 0.0058 ln 0.0265 ln 0.1720 lnt t t tQR PCI LA MR         

 0.0794 ( 31 2 4
1 1 1 1 1

0 0 0 0

ln ln ln ln lnt t t t tFAV EX UN QR PCI
  

   
       

 5 6 7
1 1 1

0 0 0

ln ln lnt t tLA MR AG
  

  
     ) t             (4.1) 

 


