
บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
         
        2.1.1   แนวคิดสมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient markets hypothesis:EMH)  
                   แนวคิดสมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient markets hypothesis:EMH) ได
เกิดข้ึนในป ค.ศ. 1960 โดยไดถูกจัดวาเปนแนวคิดท่ีสําคัญทางดานการเงิน  ซ่ึงในป 1970 Famaได
ใหนิยามตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพนี้ไววาเปนตลาดท่ีราคาหลักทรัพยไดสะทอนถึงสารสนเทศ
ท่ีมีอยูอยางเต็มท่ีหรือสมบูรณ  สมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพน้ีมีนัยวากลยุทธการซ้ือขายท่ีอยู
บนพื้นฐานของสารสนเทศท่ีมีอยูในขณะน้ันไมสามารถท่ีจะกอใหเกิดผลตอบแทนสวนเกินได หรือ
อาจกลาวไดวานักลงทุนไมวาจะเปนนักลงทุนรายยอยหรือกองทุน จะไมสามารถที่จะเอาชนะตลาด
ไดอยางสมํ่าเสมอ 

ตามนิยามของ Fama ตลาดทุนจะเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือสารสนเทศท้ังหมดท่ี
มีอยูไดถูกสะทอนในราคาหลักทรัพยอยางเต็มท่ี หรืออาจกลาวไดวาราคาจะสะทอนถึงสารสนเทศ
ท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี ประสิทธิภาพในลักษณะดังกลาวนี้จะครอบคลุมถึงความรวดเร็วและคุณภาพ อัน
หมายรวมถึงทิศทางและขนาด (direction  and magnitude) ของการปรับตัวของราคาตอสารสนเทศ
ใหมท่ีเขามาสูตลาด  

ภายใตทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนี้ ราคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยจะถูกกําหนดจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับตลอดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ในทางทฤษฎีแลวราคาหลักทรัพยสามารถคํานวณไดจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการถือครองหลักทรัพยนั้น กรณีของหุนกระแส
ผลตอบแทนท่ีสําคัญก็คือเงินปนผล แบบจําลองสวนลดของเงินปนผลแบบดั้งเดิม (traditional 
dividend discount model:DDM) กลาววา ราคาหุนจะตองเทากับมูลคาปจจุบันของเงินปนผลใน
อนาคตท่ีคาดการณไว ( จิรวัฒน  ชูกําเนิด, 2544: 1)  

โดยสรุป  Efficient markets hypothesis:EMH มีสมมติฐานคือ หลักทรัพยจะอยูในดุลย
ภาพเสมอ ซ่ึงถาตลาดมีประสิทธิภาพจริง จะมีขอสรุป ดังนี้ 

1. ราคาตลาดของหลักทรัพย จะอยูท่ีดุลยภาพเสมอ 
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2. ไมมีนักลงทุนรายไหนท่ีจะไดรับผลตอบแทนสุทธิมากหรือนอยกวาท่ีควรจะเปน 

 
ระดับของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
1) Weak-form ขอมูลตางๆ ในอดีตจะสะทอนในราคาตลาดของหลักทรัพยปจจุบัน 

(ในความจริงแลว ยังมีขอมูลท่ีเปนลักษณะ insider ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ) 
2) Semistrong-form ราคาตลาดปจจุบันสะทอนถึงขอมูลท่ีไดประกาศในสาธารณะ

ทราบแลว 
3) Strong-form ราคาตลาดสะทอนถึงขอมูลทุกประเภท 
นักทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมักจะบอกเสมอวา ณ เวลาใดเวลาหน่ึงราคาจะ

สะทอนถึงสารสนเทศท้ังหมดท่ีมีอยู ท้ังนี้ภายใตขอสมมติท่ีวาไมมีตนทุนใดๆ ในการซ้ือขายและ
การไดมาซ่ึงสารสนเทศ   

  
2.1.2  ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคลาสสิค (classical economic growth 

theory) 
นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคนับเปนนักเศรษฐศาสตรกลุมแรกท่ีไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกบั

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นกัเศรษฐศาสตรสมัยนี้มีหลายคน เชน Thomas Malthus, John 
Stuart Mill, Adam Smith และ David Ricardo ซ่ึงไดรวมกนัสรางทฤษฎีข้ึนมาสําหรับอธิบายกลไก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนายทุนในทวีปยโุรป ปลายศตวรรษท่ี 18 ถึงตนศตวรรษท่ี 19 
นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคมีความเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีใชระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) เปนส่ิงท่ีเกิดจากการแขงขันระหวางอัตราความกาวหนาทาง
วิชาการ (technological progress) กับอัตราการเพ่ิมประชากร ความกาวหนาทางวิชาการข้ึนอยูกับ
อัตราการสะสมทุน และนักเศรษฐศาสตรกลุมคลาสสิคยังช้ีใหเห็นอีกวา ตัวจักรสําคัญท่ีกอใหเกิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ การสะสมทุน และภาวการณท่ีเอ้ืออํานวยตอความเจริญเติบโต
คือ การแขงขัน แนวความคิดทางทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคท่ีสําคัญ ไดแก ทฤษฎี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ อดัม สมิท (Smitthian model) 

 อดัม สมิท พยายามที่คนหาวา อะไรเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและมีมาตรการเชิงนโยบายอะไรท่ีจะนํามาใชเพื่อกอใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีจะเอ้ืออํานวย 
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเปนไปอยางรวดเร็วได 

อดัม สมิท ไดเสนอหลักเกี่ยวกับการแบงงานกันทํา (division of labor) โดยเห็นวาการ
แบงงานกันทําจะเปนกลไกท่ีสําคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน เพราะการแบงงานกันทํา
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กอใหเกิดความชํานาญพิเศษ (specialization) ข้ึนมาในระบบการผลิต คนงานจะมีความชํานาญใน
หนาท่ีการงานเฉพาะอยาง แทนท่ีจะทํางานทุกอยางรวมไปหมด ดังนั้นคนงานเหลานั้นจะสามารถ
ผลิตไดมากขึ้นกวาเดิม ท้ังๆ ท่ีใชความพยายามเทาเดิม และการท่ีมีประสิทธิภาพของแรงงาน
เพิ่มข้ึน ทําใหคนงานมีเวลาท่ีจะอุทิศใหกับการคนหาความรูความชํานาญมากข้ึน ผลประโยชนจึง
เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจอยางมาก 

กอนท่ีการแบงงานกันทําจะเกิดข้ึนนั้น การสะสมทุน (capital accumulation) มีความ
จําเปนอยางมาก เนื่องจากความชํานาญพิเศษของแรงงานจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการใชเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือชนิดพิเศษมาประกอบ ดังนั้น อดัม สมิท จึงเนนวา การสะสมทุนเปนปจจัยสําคัญท่ีจะ
กอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตการสะสมทุนจะเกิดข้ึนไดก็เนื่องจากมีการออมข้ึนมาใน
ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึง Levin and Zervos (1996) ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของตลาด
หลักทรัพยกับการเจริญทางเศรษฐกิจระยะยาว โดยกลาววานอกจากการใหความสําคัญของระบบ
การเงินแลวบทบาทเฉพาะของตลาดหลักทรัพยก็จัดวามีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกดวย 
โดยมีหนาท่ีคือ การมีสภาพคลอง  การกระจายความเส่ียง การเขาถึงขอมูลของบริษัท การควบคุม
องคกร  และการเคล่ือนยายเงินทุน 

 
เง่ือนไขและส่ิงจําเปนสําหรับการแบงงานกันทําของ อดมั สมิท 

                       1 ) การออมและการสะสมทุน  อดัม สมิท เนนวา ความสามารถและความต้ังใจของ
บุคคลท่ีจะออม เปนส่ิงจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการสะสมทุน และเม่ือเกิดการสะสมทุนข้ึนมาแลว การ
แบงงานกันทําก็จะเกิดตามมา ท้ังนี้เพราะการแบงงานกันทําและความชํานาญเฉพาะอยางของบุคคล 
มักจะเกี่ยวของกับการใชเคร่ืองจักรเคร่ืองมือใหมๆ ซ่ึงจะตองมีการสะสมทุนอยางเพียงพอเสียกอน 
                     2 ) การขยายตัวของตลาด แมวาการแบงงานกันทําก็จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แรงงานไดก็ตาม แตผลของการแบงงานกันทํานี้จะไมกอประโยชนข้ึนเลย ถาความตองการของ
ตลาดไมมากเพียงพอ ดังนั้นการขยายตัวของตลาด จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการแบงงานกันทําให
มากข้ึน อดัม สมิท จึงเห็นวาควรจะมีนโยบายการขยายการคาระหวางประเทศเพราะการขยายตลาด
การคาในตางประเทศใหมากข้ึน จะทําใหขอบเขตการแบงงานการทําขยายตัวมีการปรับปรุงเทคนิค
ใหมๆ มากข้ึน ผลผลิตรวมท้ังรายไดของบุคคลจะเพ่ิมข้ึน 

สรุปไดวา กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนเม่ือตลาดมีขนาดใหญเพียงพอ และมี
การสะสมทุนเกิดข้ึน กอใหเกิดการแบงงานกันทํา เกิดความกาวหนาทางวิชาการ ผลผลิตรวมหรือ
รายไดประชาชาติเพิ่มข้ึน เม่ือประชาชนมีรายไดเพิ่มก็จะมีการออมทรัพย และการสะสมทุนเพิ่มข้ึน 
ผลของการสะสมทุนเพิ่มจะทําใหเกิดการปรับปรุงดานแรงงานและความกาวหนาทางวิชาการมาก
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ข้ึน ผลผลิตหรือรายไดจะเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตราบท่ีตลาดยังมีการขยายตัวออกไป แตเม่ือถึงระยะ
หนึ่งซ่ึงระบบเศรษฐกิจไดนําเอาทรัพยากรมาใชอยางเต็มท่ีแลว ระบบเศรษฐกิจก็จะกาวเขาสูภาวะ
ชะงักงัน 
 

2.1.3 ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Harrod – Domar 
ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮารรอดและโดมารนี้ บางสวนมีลักษณะ

คลายกัน ซ่ึงถานํามารวมกันแลวจะทําใหไดทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth model) 
ท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน จึงไดมีผูนําเอาทฤษฎีท้ังสองมารวมกันและเรียกวา Harrod-Domar growth model 
ทฤษฎีนี้จะเนนความสําคัญของการออมและการสะสมทุนท่ีเพิ่มข้ึนวา เปนปจจัยท่ีสําคัญซ่ึง
กอใหเกิดผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะผลักดันใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตขยายตัว
ตอไปโดยที่ ฮารรอดและโดมาร ถือวาการสะสมทุนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการ
ลงทุนจะเพิ่มข้ึนมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับระดับการออมท้ังหมดของประเทศ และอัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญสองประการคือ อัตราการออมของประเทศและ
อัตราสวนของการสะสมทุนท่ีเพิ่มข้ึนตอผลผลิตรวมท่ีเพิ่มข้ึน 
ลักษณะของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอสรุปไดดังนี้คือ  

1) ระดับการออมของประเทศ (S) ข้ึนอยูกับสัดสวนของการออมจากผลผลิต
ท้ังหมด โดย (s) เปนอัตรารอยละของผลผลิตประชาชาติ (Y) 

 
S = sY    (2.1) 

 
2) ระดับการลงทุนท้ังหมดของประเทศ(I) จะแสดงการเปล่ียนแปลงของปริมาณ

ทุน (Δ K) 
I = Δ K    (2.2) 
     

3) สัดสวนระหวางทุนตอผลผลิต (capital – output ratio : k) แสดงจํานวนทุนท่ีมี
อยูในระบบเศรษฐกิจตอจํานวนผลผลิตท้ังหมดหรือผลิตภัณฑท้ังหมดหรือผลิตภัณฑประชาชาติ
หรือ 

k =   K/Y    (2.3) 
 

  ซ่ึง k จะมีคาคงท่ีในขณะใดขณะหนึ่ง 
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  4) อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth rate : g) เทากับ
ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนตอผลผลิตในรอบท่ีผานมาท้ังหมด  

 
    g =  (Y1 – Y0)/Y0     (2.4) 
 
   หรือ g =  Δ Y/Y 
 
  5) ระบบเศรษฐกิจเปนแบบปด ดังนั้นภาวะดุลยภาพในตลาดผลผลิตจะเกิดข้ึนเม่ือ
การลงทุนท้ังหมดเทากับการออมท้ังหมด  
 
    I  =  S      (2.5) 

 
 ระบบเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวในอัตราท่ีสูงก็ตอเม่ืออัตราการออมและการลงทุนใน
ประเทศสูง ซ่ึงจะผลักดันใหผลผลิตมวลรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตองพยายามให 
c มีคาลดลงดวย กลาวคือ ประสิทธิภาพในการผลิตของปจจัยทุนควรจะเพิ่มข้ึนซ่ึงจะทําใหมีการใช
ปจจัยทุนเปนจํานวนท่ีนอยลง แตไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึน อัตราสวนของทุนตอผลผลิตก็จะมีคาลด
ตํ่าลง 
 ตามทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮารรอด-โดมาร การจะทําใหระบบเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตในอัตราท่ีสูง จึงเพียงแตพยายามเพ่ิมอัตราสวนของการออมในรายไดประชาชาติให
สูงข้ึนและการบริโภคในอัตราสวนท่ีท่ีนองลง 
 อัตราการขยายตัวของรายไดอยางมีเสถียรภาพตามทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของฮารรอด-โดมาร มีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

1) การลงทุนเทากับการออม 
2) การจางงานเต็มท่ี 
3) การใชปจจัยทุนเต็มท่ี 
นอกจากนั้น อัตราการขยายตัวของรายไดอยางมีเสถียรภาพจะเกิดข้ึนไดเม่ือ ปริมาณการ

ผลิตปจจัยทุนและแรงงานขยายตัวไปพรอมๆกันในอัตราเดียวกัน และตองเทากับอัตราการขยายตัว
ของรายไดท่ีเหมาะสมดวย 

ถาปริมาณการผลิต ปจจัยทุนและแรงงานขยายตัวพรอมกันและเปนไปในอัตราเดียวกัน 
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แลว ก็จะมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน และภาวะดังกลาวขางตนนับวาเปนจุดออนของทฤษฎี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮารรอด-โดมาร เพราะเง่ือนไขเชนนี้เขมงวดเกินไปและ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงมักจะไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้ 
      

2.1.4 ทฤษฎีบทขอมูลอนุกรมเวลา 
ในการศึกษาเชิงประจักษท่ีใชขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) มีขอสมมุติวาอนุกรม

เวลานั้นจะตองมีลักษณะ "นิ่ง (stationary)" ดังนั้นในการนําขอมูลอนุกรมเวลามาศึกษา จึงตองมีการ
พิจารณาวา ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนั้นมีลักษณะนิ่งหรือไม (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, 2547) กลาววาการใช
ขอมูลอนุกรมเวลา โดยไมไดตรวจสอบความนิ่ง (stationarity) ของขอมูล ซ่ึงโดยทฤษฎีแลวการ
ถดถอยดวยตัวแปรท่ีเปนความไมนิ่ง (non-stationary) คาสถิติ t (t-statistics) จะมีการแจกแจงไม
มาตรฐาน (nonstandard distributions) ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ การใชตารางมาตรฐาน (standard tables) 
ตางๆ อาจนําไปสูการลงความเห็นท่ีผิดซ่ึงเปนไปไดท่ีจะนําไปสูการมีการถดถอยท่ีไมถูกตอง 
(spurious regressions) เวนแตวาความสัมพันธดังกลาวจะมีลักษณะเปนความสัมพันธแบบการรวมกัน
ไปดวยกัน (cointegrating relationship) ซ่ึงจะทําใหคาสถิติ t และ F ท่ีเราใชกันตามปกติสามารถท่ีจะ
ใชทดสอบได  

ขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีเปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) สวนมากจะมีลักษณะไมนิ่ง 
(non-stationary) กลาวคือ คาเฉล่ีย(mean) และคาความแปรปรวน(variances) จะมีคาไมคงท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ทําใหความสัมพันธระหวางตัวแปรของสมการ มีความสัมพันธไม
แทจริง (spurious relationship)โดยสังเกตไดจากคาสถิติบางอยาง อาทิ คาสถิติ t (t-statistic) จะมีการ
แจกแจงท่ีไมเปนมาตรฐาน (nonstandard distributions) และคา R2 ท่ีสูง ในขณะท่ีคา Durbin-Watson 
(DW) statistic อยูในระดับตํ่า ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเกิดปญหา autocorrelation ของความคลาด
เคล่ือน  

   1 ) การทดสอบความนิ่ง (Stationary) หรือการทดสอบ Unit root 
การทดสอบ Unit root นั้นสามารถทดสอบไดโดยใชการทดสอบ DF (Dickey-

Fuller(DF) test)) และการทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller(ADF) test)) เพื่อทดสอบความ
นิ่งของขอมูลท่ีนํามาศึกษา  

สมมติความสัมพันธเปนดังนี้ 
   

ttt XX ερ += −1     (2.6) 
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โดยท่ี  tX , 1−tX  =   ขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระ ณ เวลา t และ t-1 

tε          =   ความคลาดเคล่ือนเชิงสุม (random error) 
ρ          =   สัมประสิทธ์ิอัตสหสัมพันธ (autocorrelation coefficience) 

 
โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ  

 
  0Η : 1=ρ  
  1Η : 11;1 <<−< ρρ  
 

โดยมีการทดสอบสมมติฐานเปนการทดสอบวาตัวแปรท่ีศึกษา ( tΧ ) นั้นมี unit root 
หรือไม สามารถพิจารณาไดจากคา ρ  ถายอมรับ H0: ρ = 1 หมายความวา tΧ มี unit root หรือ tΧ

มีลักษณะไมนิ่ง แตถาปฏิเสธ H0 หมายความวา tΧ ไมมี unit root หรือ tΧ มีลักษณะนิ่ง จากการ
เปรียบเทียบคา t-statistics ท่ีคํานวณไดกับคาในตาราง Dickey-Fuller ซ่ึงคา t-statistics ท่ีนอยกวาคา
ในตาราง Dickey-Fuller จะสามารถปฏิเสธสมมติฐานได แสดงวาตัวแปรท่ีนํามาทดสอบมีลักษณะ
นิ่ง หรือเปน integrated of order 0 แทนดวย tΧ ~ I(0) อยางไรก็ตามการทดสอบ unit root ดังกลาว
ขางตน สามารถทําไดอีกวิธีหนึ่งคือ 

 
 ให  11);1( ≤≤−+= θθρ      (2.7) 
  
โดยท่ี  θ = พารามิเตอร 
 
จะได   

ttt XX εθ ++= −1)1(      (2.8) 
 

tttt XXX εθ ++= −− 11
    (2.9) 

 

tttt XXX εθ +=− −− 11
    (2.10) 

 

ttt XX εθ +=Δ −− 11
     (2.11) 

 
จะไดสมมติฐานการทดสอบของ Dicky-Fuller ใหม คือ 
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                                              H0  :  θ  =  0    (Non-stationary) 

 

H1   :   θ  < 0       (Stationary) 

ถายอมรับ H0  :  θ  =  0  จะไดวา ρ = 1 หมายความวา tΧ  มี unit root หรือ tΧ มี
ลักษณะไมนิ่ง เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t มีความสัมพันธกับขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา   

t-1 แตถายอมรับ H1   :   θ  < 0   จะไดวา ρ < 1 หมายความวา tΧ  ไมมี unit root หรือ tΧ มี
ลักษณะนิ่ง 

เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t มีสวนสัมพันธกับขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t-1 
คาคงท่ีและแนวโนม ดังนั้นแลว Dicky-Fuller จะพิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกันใน
การทดสอบวามี unit root หรือไม ซ่ึง 3 สมการดังกลาวไดแก 

 
None    ttt XX εθ +=Δ −1     (2.12) 
 
Intercept   ttt XX εθα ++=Δ −1     (2.13)  
 
Intercept&Trend   ttt XtX εθβα +++=Δ −1    (2.14)  

 
สวนการทดสอบโดยใชการทดสอบ ADF (Augmented dicky-fuller test) โดยเพิ่ม

ขบวนการถดถอยในตัวเอง (autoregressive process) เขาไปในสมการ ซ่ึงเปนการแกปญหาในกรณี
ท่ีใชการทดสอบของ Dicky-Fuller แลวคา Durbin-Watson เขาใกล 2 ทําใหไดสมการใหมจากการ
เพิ่ม lagged change เขาไปในสมการทดสอบ unit root ทางดานขวามือ ซ่ึงพจนท่ีใสเขาไปนั้น 
จํานวน lagged term (ρ ) จะข้ึนอยูกับความเหมาะสมของขอมูล หรือสามารถใสจํานวน lag ไป
จนกระท่ังไมเกิดปญหา autocorrelation ดังนี้ 
 

None   tti

p

i
tt XXX εφθ +Δ+=Δ −

=
− ∑ 1

1
1      (2.15)   

 

Intercept  tti

p

i
tt XXX εφθα +Δ++=Δ −

=
− ∑ 1

1
1     (2.16)  
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 Intercept&Trend  tti

p

i
tt XXtX εφθβα +Δ+++=Δ −

=
− ∑ 1

1
1     (2.17)     

 
 
โดยท่ี  

tX     = ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t 
  

1−tX   = ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-1 
  φθβα ,,,  = คาพารามิเตอร 
  t   = คาแนวโนม 

tε   = คาความคลาดเคล่ือนเชิงสุม 
จํานวนของ lagged term (p) ท่ีเพิ่มเขาในสมการข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละ

งานวิจัย หรือเพิ่มคา lag ในสมการจนกวาสวนของคาความคลาดเคล่ือนจะไมเกิดปญหา 
autocorrelation 

การทดสอบสมมติฐานท้ังวิธี DF (Dickey-Fuller(DF) test)) และการทดสอบ ADF 
(Augmented Dickey-Fuller(ADF) test)) เปนการทดสอบวาตัวแปรที่ทดสอบ (

tX ) มี unit root 
หรือไม ซ่ึงสามารถหาไดจากคา θ  ถาคา θ  มีคาเทากับ 0 แสดงวาตัวแปร 

tX  นั้นมี unit root ซ่ึง
ทดสอบสมมติฐานไดโดยการเปรียบเทียบคา t-statistics ท่ีคํานวณไดกับคาในตาราง Dickey-Fuller 
ซ่ึงคา t-statistics ท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานในแตละรูปแบบนั้นจะตองนําไปเปรียบเทียบกับตาราง 

Dickey-Fuller ณ ระดับตางๆ ถาสามารถปฎิเสธสมมติฐาน H1ได แสดงวาตัวแปรท่ีนํามาทดสอบ
เปน integrated of order 0 แทนดวย )0(~ IX t

 
 กรณีท่ีการทดสอบสมมติฐานพบวา 

tX  มี unit root นั้นตองมีคา 
tXΔ  มาทํา differencing 

จนกระทั่งสามารถปฎิเสธสมมติฐานที่วา 
tX  มีความไมนิ่งของขอมูลได เพื่อทราบวา order of 

integration (d) วาอยูในระดับใด 0);(~ >ddIX t
 

 
2 ) การทดสอบการรวมกันไปดวยกัน (Cointegration)  
วิธี cointegration test เปนการทดสอบความสอดคลองของขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปร

คูใดๆ วามีการเคล่ือนไหวท่ีสอดคลองกัน (co-movement) หรือไม เนื่องจากภายใตความเชื่อทาง
เศรษฐศาสตรท่ีวา อยางนอยในระยะยาวแลวตัวแปรทางเศรษฐกิจ ควรท่ีจะมีการเคล่ือนไหวใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งท่ีสอดคลองกัน แมวาในระยะส้ันการเคล่ือนไหวของตัวแปรดังกลาว อาจจะมี
การเคลื่อนไหวของคาความคลาดเคลื่อน (error term) ของสมการความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ี
ตองการทดสอบ ซ่ึงมีเง่ือนไขดังนี้ 
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2.1) ตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีตองการทดสอบตองมีคุณสมบัติของความนิ่งของตัวแปร  

หรือถาตัวแปรท่ีตองการทดสอบไมมีคุณสมบัติดังกลาว แตถาการเปล่ียนแปลง (differenced) ของ
ตัวแปร ณ ลําดับท่ีใดๆ (d) มีคุณสมบัติของความน่ิงแลว กลาวไดวา ตัวแปรอนุกรมเวลาดังกลาวมี
การเคล่ือนไหวท่ีสอดคลองกัน (cointegration)  

2.2) แมวาตัวแปรที่ตองการทดสอบจะไมมีคุณสมบัติของความนิ่งอยูก็ตาม แตถาคา
ความคลาดเคล่ือน ( te ) ของความสัมพันธเชิงเสนตรงของตัวแปรคูใดๆ มีคุณสมบัติของความนิ่งเรา
สามารถกลาวไดวาตัวแปรท้ังสองมีลักษณะความสัมพันธเปน cointegration ได 
 

ข้ันตอนในการทดสอบ cointegration มีดังตอไปนี้ 
1. ทดสอบตัวแปรในแบบจําลองวามีลักษณะเปน non-stationary หรือไมโดยใชวิธี ADF 

test โดยไมตองใสคาคงท่ี และแนวโนมของเวลา 
2. การประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary least squares: OLS)  
3. นําสวนท่ีเหลือ (residuals) ท่ีประมาณไดจากขอ 2 มาทดสอบวามีลักษณะน่ิงหรือไม

ซ่ึงการทดสอบสวนท่ีเหลือ (residuals) มีสมการดังตอไปนี้ 
 

ttt v+=Δ −

∧∧

1εγε      (2.18) 
 

โดยท่ี  t

∧

ε , 1−

∧

tε       คือ สวนท่ีเหลือ ณ เวลา t และ t-1 ท่ีนํามาหาสมการถดถอยใหม 
γ        คือ คาพารามิเตอร 

tv       คือขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรสุม 
 
สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ cointegration มีดังนี้  

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

ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคา t-statistic ซ่ึงไดมาจากอัตราสวน γγ ../ ES ไป
เปรียบเทียบกับตาราง ADF test  ซ่ึงถาคา t-statistic มากกวาคาวิกฤติของ MacKinnon (MacKinnon 
critical values) ณ ระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดไว ก็จะปฎิเสธสมมติฐานวาง ซ่ึงนําไปสูขอสรุปท่ีวาตัว
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แปรท่ีมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) ในสมการดังกลาวมีลักษณะรวมกันไปดวยกัน
(cointegrated)  

อยางไรก็ตามถาสวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือ (residuals) ของสมการ (2.13)ไมเปน white 
noise เราก็จะใชการทดสอบ ADF แทนที่จะใชสมการ (2.13) สมมติวา tv ของสมการ (2.13) มี
สหสัมพันธเชิงอันดับ (serial correlation) เราก็จะใชสมการดังนี้ 

 

    t

p

i
titt vea +Δ+=Δ ∑

=
−

∧

−

∧∧

1
11εγε    (2.19) 

 
และถา  -2 0<< γ  เราสามารถสรุปไดวา สวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือ (residuals) มี

ลักษณะนิ่ง (stationary) และ ty และ tx  จะเปน CI (1,1) สังเกตวาสมการ(8) และ (9)ไมมีพจนสวน

ตัด (intercept term) เนื่องจาก t

∧

ε  เปนสวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือ (residuals) จากสมการถดถอย 
(regression equation) 
 

3 )  การทดสอบกลไกการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะสั้น (Error Correction 
Mechanism (ECM))  

แบบจําลอง Error Correction Mechanism (ECM) คือกลไกการปรับตัวเขาสูดุลยภาพใน
ระยะส้ัน  ถาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว แตในระยะส้ันอาจจะมีการออก
นอกดุลยภาพได  เพราะฉะน้ันจึงใหพจนคาความคลาดเคล่ือนในสมการท่ีรวมกันไปดวยกันเปนคา
ความคลาดเคล่ือนดุลยภาพ (equilibrium error) และนําเอาพจนคาความคลาดเคล่ือนนี้ไปผูก
พฤติกรรมระยะส้ันกับระยะยาวได ลักษณะสําคัญของตัวแปรรวมกันไปดวยกันก็คือ วิถีเวลา (time 
path) ของตัวแปรเหลานี้จะไดรับอิทธิพลจากการเบ่ียงเบนจากดุลยภาพระยะยาว และถาระบบจะ
กลับไปสูดุลยภาพระยะยาว ดังนั้นเม่ือกลับเขาสูดุลยภาพระยะยาวการเคลื่อนไหวของตัวแปรอยาง
นอยบางตัวแปรจะตองตอบสนองตอขนาดของการออกนอกดุลยภาพใน error correction 
mechanism หรือพลวัตพจนระยะส้ัน (short-term dynamics) ของตัวแปรในระบบซ่ึงจะไดรับ
อิทธิพลจากการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพ (ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต, 2547)  

 
ตัวอยางแบบจําลอง Error Correction Mechanism (ECM)  เปนดังนี้ 
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โดยท่ี  
tt YX ,   = ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t 

rtmt XX −− ,  = ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-m และเวลา t-r 

utpt YY −− ,  = ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-p และเวลา t-u 

1−

∧

te   = สวนท่ีเหลือ ณ เวลา t-1 จากสมการความสัมพันธระยะยาว 

xtyt μμ ,  = ความคลาดเคล่ือนของตัวแปรสุม 

urpm bbbbaaaa 54215421 ,,,,,,, = คาพารามิเตอรตัวท่ี m=1,2,3,…,n  ตัวท่ี 

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

 
4 )  การทดสอบตนเหตุ (test for causality)  

 แนวคิดและวิธีทดสอบ สมมติวาตัวแปร 2 ตัว คือ Χ  และ Υ  ในลักษณะท่ีเปนขอมูล
อนุกรมเวลา ถาการเปล่ียนแปลงของ Χ  เปนตนเหตุของการเปล่ียนแปลงของ Υ แลว Χ ก็ควรที่
จะเกิดข้ึนกอน Υ ดังนั้น ถา Χ  เปนตนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน Υ เง่ือนไขสองประการ
จะตองเกิดข้ึน 

ประการแรก ก็คือ Χ  ควรจะชวยในการทํานาย Υ นั่นก็คือ ในการถดถอยของ Υ กับ
คาท่ีผานมาของ Υ นั้น คาท่ีผานมาของ Χ  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวแปรอิสระ ควรที่จะมีสวนชวยใน
การเพิ่มอํานาจในการอธิบาย (explanatory power) ของสมการถดถอยอยางมีนัยสําคัญ 

ประการท่ีสอง ก็คือ Υ  ไมควรชวยในการทํานาย Χ  เหตุผลก็คือวา ถา Χ  ชวยทํานาย 
Υ และ Υ ชวยทํานาย Χ  ก็นาจะมีตัวแปรอ่ืนอีกหนึ่งตัว หรือมากกวาท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงท้ังใน Χ  และ Υ เพราะฉะน้ันสมมุติฐานวาง (H0 ) ก็คือ Χ  ไมไดเปนตนเหตุของ Υ
ดังนั้นจะทําการทดสอบสมการถดถอย 2 สมการดังนี้คือ 
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สมการ (2.22) เรียกวา การถดถอยท่ีไมใสขอจํากัด (unrestricted regression) สวน

สมการ (2.23) เรียกวา การถดถอยท่ีใสขอจํากัด (restricted regression)  
 
โดยท่ี   

rRSS  =  ผลบวกสวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือยกกําลังสอง (residual sum of squares) จาก
สมการการถดถอยท่ีใสขอจํากัด 

urRSS  =  ผลบวกสวนตกคางหรือสวนท่ีเหลือยกกําลังสอง (residual sum of squares) จาก
สมการการถดถอยท่ีไมใสขอจํากัด 

 
เพราะฉะนั้นสมมุติฐานวาง ในเชิงสถิติสามารถจะเขียนไดดังนี ้
 

0H = Χ ไมเปนสาเหตุของ Υ  
 

  0H = 1γ = 2γ = … = ργ = 0 
 
และสมมุติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) สามารถเขียนไดดังนี ้
 

1H = Χ เปนสาเหตุของ Υ  
 
  01 :ΗΗ  ไมเปนจริง 
 
โดยท่ีสถิติทดสอบจะเปนสถิติ F ดังนี ้
   

)/(
/)(

)(, knRSS
qRSSRSS

F
ur

urr
knq −

−
=−  

 
ถาเราปฏิเสธ 0H  ก็หมายความวา Χ เปนตนเหตุของการเปล่ียนแปลงของ Υ  
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ในทํานองเดียวกันถาเราตองการทดสอบสมมุติฐานวางวา Υ ไมไดเปนตนเหตุของ Χ

เราก็จะตองทํากระบวนการทดสอบอยางเดยีวกับขางตนเพียงแตวาสลับเปล่ียนแบบจําลองขางตน
จาก Χ  มาเปน Υ  และจาก Υ มาเปน Χ  ดังนี ้
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      (2.24) 
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        (2.25) 

 
สมการ (2.24) เรียกวา การถดถอยท่ีไมใสขอจํากัด (unrestricted regression) สวนสมการ (2.25) 
เรียกวา การถดถอยท่ีใสขอจํากัด (restricted regression) และใชสถิติทดสอบอยางเดียวกันคือ  สถิติ 
F 
เพราะฉะนั้นสมมุติฐานวาง ในเชิงสถิติสามารถจะเขียนไดดังนี ้
 

0H = Υ ไมเปนสาเหตุของ Χ  
 

  0H = 1γ = 2γ = … = ργ = 0 
 
และสมมุติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) สามารถเขียนไดดังนี ้
 

1H = Υ เปนสาเหตุของ Χ  
 
  01 :ΗΗ  ไมเปนจริง 
 

โปรดสังเกตวาจํานวนของคาลาหลัง (lags value) ซ่ึงคือ p ในสมการเหลานี้ เปนตัวเลขท่ี
กําหนดข้ึนเอง โดยท่ัวไปแลวควรทดสอบคาของ p ในสมการท่ีแตกตางกัน 2-3 คา เพื่อท่ีจะแนใจวา
ผลลัพธท่ีไดมานั้นไมออนไหว (sensitive) ไปกับคาของ p ท่ีเลือกมา จุดออนของการทดสอบ
ตนเหตุนี้ก็คือ ตัวแปรท่ีสาม (Z) เปนตนเหตุของการเปล่ียนแปลง Y แตอาจจะมีความสัมพันธกับ X 
วิธีแกปญหาน้ี คือ ทําการถดถอยโดยที่คาลาหลังของ Z ปรากฏอยูทางดานตัวแปรอิสระดวย (ทรง
ศักดิ์  ศรีบุญจิตต, 2547)  
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2.2  เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

อัชฉรา  วงศวิจิตร (2546)  ทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการสงออกของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเกาหลีใต โดยใชตัวแปรสอง
ตัว คือ ดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรมแทนขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และขอมูลทุติย
ภูมิมูลคาการสงออกรายเดือนของป 2530-2545 โดยทําการวิเคราะหความสัมพันธท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว และศึกษาความเปนเหตุเปนผลระหวางดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรม และมูลคาการ
สงออก โดยใช Granger Causality Test  ผลการศึกษาพบวาประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตนั้น 
ตัวแปรทางเศรษฐกิจท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในระยะยาว โดยตัวแปรท้ังสองมีการปรับตัว
ในระยะส้ันเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาว และพบวาอัตราการสงออกเปนเหตุตออัตราผลผลิตทาง
อุตสาหกรรม สวนประเทศมาเลเซียพบวาตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกันในระยะยาว แตใน
สวนของการทดสอบความเปนเหตุเปนผล พบวาอัตราการสงออกเปนเหตุตออัตราผลผลิตทาง
อุตสาหกรรม  สวนประเทศอินโดนีเซีย จากการทดสอบความน่ิงของขอมูลพบวาขอมูลมีลักษณะท่ี
นิ่ง จึงใชวิธีประมาณคาสมการถดถอยโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด ซ่ึงไดคาสัมประสิทธท่ีมีคาท่ี
นาเช่ือถือ และในสวนของความเปนเหตุเปนผลพบวา อัตราการสงออกน้ํามันเปนเหตุตออัตราการ
สงออก 

 
สายสุดา จันทรา (2547) ไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบางประเทศในเอเชีย ไดนําขอมูล 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศระหวางเงินตรา
สกุลทองถ่ินของประเทศท่ีทําการศึกษาตอเงินดอลลารสหรัฐฯ คือประเทศญ่ีปุน ฮองกง ไตหวัน 
สิงคโปร ฟลิปปนส เกาหลีใต อินโดนีเซีย และไทย โดยไดใชขอมูลรายเดือน เร่ิมต้ังแตเดือน
มกราคม ป พ.ศ. 2541 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 มาทําการวิธีวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว (Cointigration) การปรับตัวในระยะส้ัน  (Error Correction) และความเปนเหตุเปนผล
ระหวางตัวแปร (Granger’s Causality) ผลการศึกษาพบวาประเทศญ่ีปุนและประเทศฮองกง ไมมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ โดยอาจเนื่องมาจากขนาดของตลาดหลักทรัพยที่มีขนาดใหญทําให
อัตราแลกเปล่ียนไมสงผลตอตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจมีปจจัยอ่ืนท่ีสําคัญ
กวา  เชน  อัตราดอกเบ้ีย  สวนประเทศอินโดนีเซีย  และประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธกันอยางมากระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
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และไดสรุปผลการศึกษาวา ขนาดของตลาดหลักทรัพยมีผลตอความสัมพันธระหวางดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 
กัลยาณี  เจริญกิจหัตถกร (2548) ไดทําการศึกษาวาดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยใดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยได
ใชดัชนีราคาหุนตาลาดหลักทรัพย ดัชนี Nesdag ดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P 500 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนขอมูลรายวันต้ังแตวันท่ี 2 มกราคม 2546 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2548 รวม 
513 ขอมูล มาทําการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชเทคนิคโคอินทิเกรชัน (Cointigration ) 
แบบจําลอง Error Correction และความเปนเหตุเปนผล (Granger’s Causality)  ผลการศึกษาพบวา
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธในระยะยาวและในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนี Nesdag ดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P 500 โดยในการปรับตัวระยะส้ันตาม
แบบจําลอง Error Correction พบวามีคาความเร็วในการปรับตัวท่ีเหมาะสมคืออยูในชวง 0 ถึง – 2 
และเม่ือพิจารณาความเปนเหตุเปนผลของตัวแปร (Granger Causality) พบวา ดัชนี Nesdag ดัชนี 
Dow Jones และดัชนี S&P 500 เปนตัวแปรสาเหตุท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  แตดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมไดเปน   
ตัวแปรสาเหตุท่ีผลตอ ดัชนี Nesdag ดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P 500 ซ่ึงเปนลักษณะ
ความสัมพันธในทางเดียวกัน  
 

จินตนันท  ขันไชย (2550)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับเงินสํารองระหวางประเทศของประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติย
ภูมิเปนขอมูลรายเดือน ระหวางป พ.ศ.2542 – 2549 โดยประยุกตใชเทคนิคโคอินทิเกรชัน
(Cointigration ) แบบจําลอง Error Correction และความเปนเหตุเปนผล (Granger’s Causality)  ผล
การศึกษาพบวาขอมูลท่ีนํามาศึกษาท้ังสองตัวแปรมีลักษณะไมนิ่ง และมีลักษณะขอมูลแบบ I(1)    
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01   ผลการศึกษาความสัมพันธในระยะส้ันและความสัมพันธในระยะยาว
พบวาดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับเงินสํารองระหวางประเทศของประเทศ
ไทยมีความสัมพันธในระยะส้ัน และมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวท้ังสองทิศทาง  และผล
การศึกษาความเปนเหตุเปนผลพบวาดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับเงินสํารอง
ระหวางประเทศของประเทศไทยมีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลทั้งสองทิศทางเชนกัน 
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Mohtadi and Agarwal (1998) ไดรวบรวมผลงานการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางการเจริญเติบโตของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวของผูเช่ียวชาญท้ังหลาย ซ่ึงมีท้ังเห็นดวยและโตแยง อาทิเชน Levine and 
Zervos(1996)  คนพบความสัมพันธในทางบวกและมีนัยสําคัญของการเจริญเติบโตของตลาด
หลักทรัพยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว แตก็มีขอบกพรองท่ีขอมูลเปนขอมูล
ภาคตัดขวาง ซ่ึงมีขอจํากัดความแมนยําของการศึกษา อันมีผลมาจากผลกระทบของแตละประเทศ 
และผลกระทบท่ีเกี่ยวกับเวลา  มีการศึกษาหลายคนระบุความสัมพันธวาตลาดหลักทรัพยกอใหเกิด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ดังนี้ Greenwood and Smith  ช้ีใหเห็นวาตลาดหุนทําให
ตนทุนของการเคล่ือนยายเงินออมลดลง และยังเปนแหลงสนับสนุนการลงทุนทางเทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดอีกดวย Obstfeld ช้ีใหเห็นวาการกระจายความเส่ียงระหวางประเทศโดยผาน
ตลาดหุนระหวางประเทศจะชวยใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรและเรงใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ Bencivenga, et. al. and Levine ไดเห็นวาสภาพคลองของตลาดหุน(ความสามารถในการ
เปล่ียนความเปนเจาของไดอยางงาย) มีบทบาทสําคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แมวาการ
ลงทุนท่ีทําใหเกิดกําไร ตองการสัญญาในระยะยาวในการเปล่ียนเปนทุน แตผูออมก็ไมไดชอบออม
เงินของตนเองไวนานๆ การเปล่ียนไปสูตลาดท่ีมีสภาพคลองมากกวาก็ทําใหผูออมเปล่ียนเปนการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดอยางงายๆ สภาพคลองในตลาดเปนตัวท่ีเพิ่มใหนักลงทุนมีแนวโนมท่ี
จะรายงานถึงขอมูลขาวสารของบริษัทและพัฒนาองคกรของตน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และอีกมุมมองท่ีสนับสนุนวาตลาดหลักทรัพยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว Demirguc-Kunt and Levine ไดช้ีใหเห็นวาสภาพคลองท่ีเพิ่มข้ึนอาจทําใหการเติบโต
ลดลงถึง 3 ชองทาง โดย ลดอัตรการออมผานทางรายไดและผลทางการทดแทน, การลดความไม
แนนอนท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนทําใหเกิดสภาพคลองในตลาดหุนมากข้ึน อาจจะทําใหลดอัตราการ
ออม และสภาพคลองของตลาดหุนอาจจะทําใหนักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัท  อยางไรก็ตามยังมีผลกระทบในแงบวกโดย Jensen and Murphy ไดโตแยงวาในตลาดท่ี
มีการพัฒนาอยางดีแลวนั้นมักจะจูงใจใหเกิดความนาสนใจระหวางเจาของและผูบริหาร ทําใหเกิด
การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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2.3 นิยามศัพท 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน หุนสามัญ 
หุนกู หุนแปลงสภาพและพนัธบัตรเงินกู เปนตน โดยมีกฎระเบียบการซ้ือขายท่ีชัดเจน 
 

ดัชนีราคาหุน  หมายถึง  เคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของราคาหุนโดยรวมใน
ตลาดหลักทรัพย ถาดัชนีมีคาสูงข้ึนหมายความวา ราคาสวนใหญในตลาดหลักทรัพยสูงข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับราคาหุนในวันฐาน และวันท่ีผานมาถาดัชนีมีคาลดลงหมายความวา ราคาหุนสวน
ใหญในตลาดหลักทรัพยลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาหุนในวันฐานและวันท่ีผานมา 
  

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หมายถึง  ดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําข้ึน เพื่อแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยท่ีทําการซ้ือ
ขายในตลาด กับมูลคาตลาดรวมวันฐาน คือ วันท่ี 30 เมษายน 2518 ซ่ึงเปนวันแรกท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดใหมีการซื้อขายหลักทรัพย กลาวคือ เปนการเปรียบเทียบมูลคา
ตลาดรวมวันปจจุบัน (ราคาตลาด x จํานวนหุนจดที่ทะเบียน ณ วันปจจุบัน) กับมูลคาตลาดรวม   
วันฐาน  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


