
บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 
ในการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีความสัมพันธกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยอาศัยแบบจําลองท่ีใชในการทดสอบ ดังนี้ 

 

tSET = ttGDP Ε+Β+Β 10  
  tGDP =  b 0 + b 1 tSET + e t  

 

โดยท่ี tSET  = natural logarithm ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

tGDP  = natural logarithm ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
 tΕ , e t  = คาความคลาดเคล่ือน 
 0Β , 1Β , 0b , 1b   = คาพารามิเตอร 

 

รูปท่ี 5.1 แสดงการเคล่ือนไหวของขอมูล SET และ GDP รายไตรมาสตั้งแตป พ.ศ. 2541-2550 
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5.1   ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูล หรือ ยูนิทรูท (Unit Root Test)  
              ในการทดสอบความน่ิงของขอมูลหรือการทดสอบ Unit Root  ของขอมูลเพื่อเปนการ
ตรวจสอบวาตัวแปรท่ีเราจะนํามาศึกษานั้นมีความนิ่ง (stationary) หรือความไมนิ่ง (Non-stationary) 
เพื่อหลีกเล่ียงขอมูลท่ีมีคาเฉล่ีย(mean) และความแปรปรวน(variance) ท่ีไมคงท่ีในแตละชวงเวลาท่ี
แตกตางกัน  โดยทําการทดสอบดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF)  เร่ิมแรกนั้นจะ
ทดสอบขอมูลท่ี order of integration เทากับ 0 หรือ I(0)  คือท่ีระดับ Levels without Trend and 
Intercept, Levels with Intercept และ Levels with Trend and Intercept  จากนั้นทําการพิจารณา
ความนิ่งของขอมูลโดยการเปรียบเทียบคาสถิติ ADF กับคา MacKinnon Critical ณ ระดับนัยสําคัญ
ท่ี 0.10  ถาคาสถิติ ADF ท่ีไดมีคามากกวาคา MacKinnon Critical แสดงวาขอมูลนั้นมีลักษณะไมนิ่ง 
ซ่ึงจะทําการแกไขโดย differencing ลําดับท่ี 1 หรือลําดับถัดไปจนกวาขอมูลนั้นจะมีลักษณะน่ิง แต
หากคาสถิติ ADF ท่ีไดมีคานอยกวาคา MacKinnon Critical แสดงวาขอมูลนั้นมีลักษณะนิ่ง   

 
ตารางท่ี 5.1   แสดงผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller  ของขอมูลอัตรา
การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ณ ระดับ I(0) 
 

I(0) Lag ADF statistic 10% 
Critical Value 

None 0 0.5705 -1.6116 

With Intercept 0 -0.7029 -2.6079 

With Trend and Intercept 0 -3.1654 -3.1964 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 

ผลการทดสอบขอมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยท่ี order of integration เทากับ 0 หรือ I(0) นั้นพบวาขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง(non-stationary) ท่ี
ระดับ Levels without Trend and Intercept , Levels with Intercept และ Levels with Trend and 
Intercept  ณ ชวงเวลา(lag) 0 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10  เนื่องจากคาสถิติ ADF ท่ีไดมีคามากกวาคา
วิกฤติ MacKinnon   แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไมนิ่ง (Non-stationary)  ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.10 
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ตารางท่ี 5.2   แสดงผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller  ของขอมูลอัตรา          
การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ณ ระดับ I(1) 

 
I(1) Lag ADF statistic 10% 

Critical Value 

None 0 -5.8415* -1.6115 

With Intercept 0 -5.9268* -2.6091 

With Trend and Intercept 0 -5.8080* -3.1983 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญท่ี 0.10 

ผลการทดสอบขอมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยท่ี order of integration เทากับ 1 หรือ I(1) นั้นพบวาขอมูลมีลักษณะน่ิง(stationary) ท่ีระดับ  
1stdifference without Trend and Intercept ,1stdifference with Intercept และ1stdifference with Trend 
and Intercept  ณ ชวงเวลา(lag) 0  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10  เนื่องจากคาสถิติ ADF ท่ีได มีคานอย
กวาคาวิกฤติ MacKinnon  แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่ง (Non-stationary) ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.10 

ดังนั้นขอมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
ลักษณะน่ิงท่ีระดับ  1stdifference without Trend and Intercept , 1stdifference with Intercept และ
1stdifference with Trend and Intercept  ณ ชวงเวลา(lag) 0   
ตารางท่ี 5.3  แสดงผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller  ของขอมูลอัตรา       

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย ณ ระดับ I(0) 
 

I(0) Lag ADF statistic 10% 
Critical Value 

None 4 3.5697 -1.6111 

With Intercept 4 -0.2905 -2.6129 

With Trend and Intercept 4 -1.7025 -3.2047 

ท่ีมา : จากการคํานวณหมายเหตุ:  
* มีนัยสําคัญท่ี 0.10 
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ผลการทดสอบขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศไทย ท่ี order of integration เทากับ 0 หรือ I(0) นั้นพบวาขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง(non-
stationary) ท่ีระดับ Levels without Trend and Intercept , Levels with Intercept และ Levels with 
Trend and Intercept ณ ชวงเวลา(lag) 4  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10  เนื่องจากคาสถิติ ADF ท่ีไดมีคา
มากกวาคาวิกฤติ MacKinnon   แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไมนิ่ง (Non-stationary)  ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.10 
 
ตารางท่ี 5.4   แสดงผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller  ของขอมูลอัตรา 

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย ณ ระดับ I(1) 
 

I(1) Lag ADF statistic 10% 
Critical Value 

None 3 -0.5029 -1.6110 

With Intercept 3 -3.5677* -2.6129 

With Trend and Intercept 2 -3.4283* -3.2047 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญท่ี 0.10 

ผลการทดสอบขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศไทย ท่ี order of integration เทากับ 1 หรือ I(1) นั้นพบวาขอมูลมีลักษณะน่ิง(stationary) ท่ี
ระดับ 1st difference with Intercept และ 1st difference with Trend and Intercept ณ ชวงเวลา(lag) 3 
และ 2  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10  เนื่องจากคาสถิติ ADF ท่ีไดมีคานอยกวาคาวิกฤติ MacKinnon  
แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่ง (Non-stationary) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 

ดังนั้นขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีลักษณะนิ่งท่ี
ระดับ  1st difference with Intercept และ 1st difference with Trend and Intercept  ณ ชวงเวลา(lag) 3 
และ 2 ตามลําดับ 

จากการทดสอบความนิ่งของขอมูล แสดงวาท้ังขอมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศของประเทศไทยมีลักษณะนิ่งท่ี order of integration เทากับ 1 หรือ I(1) เทากัน  
ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลมาพิจารณาความสัมพันธในระยะยาว และการปรับตัวในระยะส้ันได 
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5.2   ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ( Cointegration ) 
            ในการทดสอบความสัมพันธของดุลยภาพระยะยาว ตามวิธีการของ Enger and Granger โดย
การประมาณคาสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด และเพื่อจะสรุปวาความสัมพันธในระยะ
ยาวน้ันมีความหมายจะตองทดสอบคาความคลาดเคล่ือนจากสมการท่ีประมาณไดวามีลักษณะนิ่ง 
(stationary) หรือไม โดยอาศัยการทดสอบ ADF Unit root ท่ีระดับ I(0) คือ Levels without Trend 
and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  ถาพบวาขอมูลมีลักษณะน่ิง (stationary)  สามารถ
อธิบายไดวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว โดยไดผลการทดสอบดังตาราง
ท่ี 5.5  
ตารางท่ี 5.5  แสดงผลการทดสอบ Cointegration  และ unit root ของคาความคลาดเคล่ือน 
 

Dependent 
Variables 

Independent 
Variables 

Coefficient 
(Standard 

Error) 

t- Statistic 
(Prob.) 

Adjusted 
R-

squared 

ADF ของ 
คาความ 

คลาดเคล่ือน 
GDP Constant 11.5349  

(0.2115) 
54.5361 
(0.0000) 

 SET 0.3425 
(0.0342) 

10.0150 
(0.0000) 

 
0.7180 

 
-3.1222* 

(1% CV=-2.6256) 

 

SET Constant -22.7279  
(2.8860) 

-7.8752 
(0.0000) 

 GDP 2.1174  
(0.2114) 

10.0150 
(0.0000) 

0.7180 -3.1787* 
(1% CV=-2.6256) 

 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญท่ี 0.01  
 

กรณีท่ี SET เปนตัวแปรตนและ GDP เปนตัวแปรตาม เม่ือทําการทดสอบพบวามี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว  โดยสมการแสดงความสัมพันธได ดังนี้ 
                  
                 tGDP  = 11.5349 +  0.3425 tSET  

     (0.0000)         (0.0000) 
หมายเหตุ: คาสถิติในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน 
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การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีท่ีอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตน และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปนตัวแปรตามน้ัน เม่ือพิจารณาจากคาสถิติ 2R  ของแบบจําลอง พบวาตัวแปร 
สามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 71.80 ( 2R =0.7180) และสามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวาตัว
แปรตนนี้สามารถอธิบายตัวแปรตามดวยนัยสําคัญ 0.01 เนื่องจากคา F-statistic ท่ีคํานวณได 
(100.3006) มีคามากกวาคา probability ของ F-statistic วิกฤต (0.0000) 

สมการแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ และอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีมีคาเทากับ 0.3425 แสดง
ถึงอัตราการเปล่ียนแปลงในระยะยาว คือ  ถาอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศของประเทศไทย เพิ่มข้ึนรอยละ 0.3425 ในทางกลับกันถาอัตราการเปล่ียนแปลง
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลงรอยละ 1 จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดลงรอยละ 0.3425 

ผลการทดสอบความน่ิงของคาความคลาดเคล่ือนโดยการทดสอบ ADF Unit root ท่ี
ระดับ I(0) คือ Levels without Trend and Intercept  พบวาคา ADF test เทากับ -3.1222 ซ่ึงมีคานอย
กวาคาวิกฤติคือ -2.6256 ณ ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นหมายความวา
ขอมูลมีลักษณะนิ่ง ดังนั้นจึงสรุปไดวากรณีท่ีอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนตัวแปรตน และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เปน ตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 
 

กรณีท่ี GDP เปนตัวแปรตนและ SET เปนตัวแปรตาม เม่ือทําการทดสอบพบวามี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว  โดยสมการแสดงความสัมพันธได ดังนี้ 

 
 

tSET = -22.7279 + 2.1174 tGDP  
   (0.0000)         (0.0000) 
 

หมายเหตุ: คาสถิติในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน 
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การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเปนตัวแปรตน และอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเปนตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาจากคาสถิติ 2R  

ของแบบจําลอง พบวาตัวแปร สามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 71.80 ( 2R =0.7180) และ
สามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวาตัวแปรตนนี้สามารถอธิบายตัวแปรตามดวยนัยสําคัญ 0.01 เนื่องจาก
คา F-statistic ท่ีคํานวณได (100.3006) มีคามากกวาคา probability ของ F-statistic วิกฤต (0.0000) 

สมการแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
โดยเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีมีคาเทากับ 2.1174 แสดงถึงอัตราการเปล่ียนแปลงในระยะ
ยาว คือ ถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะทําให
อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1174 
ในทางกลับกันถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดลงรอยละ 1 จะทํา
ใหอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลงรอยละ 2.1174 

ผลการทดสอบความน่ิงของคาความคลาดเคล่ือนโดยการทดสอบ ADF Unit root ท่ี
ระดับ I(0) คือ Levels without Trend and Intercept  พบวาคา ADF test เทากับ -3.1787 ซ่ึงมีคานอย
กวาคาวิกฤติคือ -2.6256  ณ ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นหมายความ
วาขอมูลมีลักษณะนิ่ง ดังนั้นจึงสรุปไดวากรณีท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปนตัวแปรตน และอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 
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รูปท่ี 5.2  แสดงการเคล่ือนไหวของคาความคลาดเคล่ือน 
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หมายเหตุ: ERRORGDP คือ คาความคลาดเคล่ือน กรณีอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตน และอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนตัวแปรตาม 

 ERROESET คือ คาความคลาดเคล่ือน กรณีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเปนตัวแปรตน และอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตาม 

 
5.3 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้น ( Error Correction Model )  

เม่ือทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวแลวพบวาตัวแปรท่ีนํามาทดสอบมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวแลว จากนั้นก็จะทําการทดสอบถึงขบวนการปรับตัวในระยะส้ัน 
หรือ Error Correction Mechanism (ECM) ของตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพื่อใหเขาสูดุลยภาพใน
ระยะยาว ดังนี้ 
 
 
 



 

 

47 

 

 

ตารางท่ี 5.6  แสดงผลการทดสอบ  Error Correction Mechanism 
 

Dependent 
Variables 

Independent 
Variables 

Coefficient 
(Standard 

Error) 

t-Statistic 
(Prob.) 

Adjusted 
 R-squared 

F-Statistic 
(Prob.) 

Constant 0.0022 
(0.0026) 

0.8476 
(0.4032) 

D(SET) 0.0476 
(0.0229) 

2.0821 
(0.0457) 

d(GDP(t-4)) 0.9034 
(0.0528) 

17.1120 
(0.0000) 

D(GDP) 

E(-1) -0.0762 
(0.0364) 

-2.0951 
(0.0444) 

 
0.9029 

 
106.3443 
(0.0000) 

Constant 0.0046 
(0.0214) 

0.2155 
(0.8306) 

d(GDP) 0.8673 
(0.4474) 

1.9387 
(0.0604) 

D(SET) 

e(-1) -0.3457 
(0.1070) 

-3.2321 
(0.0026) 

 
0.2315 

 
6.7233 

(0.0033) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญท่ี 0.01  
 
ตารางท่ี 5.7  แสดงผลการทดสอบ  serial correlation LM test  

serial correlation LM test Dependent 
Variables Obs*R-squared Probability 

D(GDP) 2.0763 0.1496 

D(SET) 3.9295 0.0474 
 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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กรณีอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปร
ตน และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนตัวแปรตามสามารถเขียน
สมการการปรับตัวในระยะส้ันท่ีใชทดสอบได ดังนี้ 

 

ttttt UEBGDPdBSETdBCGDPd ++++= −− 13421 )()()(  
 
จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะส้ันได คือ 
 

tGDPd )( = 0.0022 + 0.0476 tSETd )( + 0.9034
4)( −tGDPd -0.0762 1−tE  

        (0.4032)          (0.0457)                  (0.0000)                (0.0444)   
  

 หมายเหตุ: คาสถิติในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน 
 
จากผลการคํานวณแสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงของอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน  และสามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวาตัวแปร
เหลานี้ทุกตัวสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 เนื่องจากคา F-statistic ท่ีคํานวณ
ไดเทากับ 106.3443 มีคาสูงกวา probability ของ F-statistic วิกฤติซ่ึงเทากับ 0.0000 

สวนคาสัมประสิทธของคาความคลาดเคล่ือนมีคาเปนลบ ท่ี  0.0762 ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักทฤษฎีท่ีวา คาความคลาดเคล่ือนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวจะตองลดลงเร่ือยๆ  
และมีนัยสําคัญ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา เม่ือเกิดภาวะใดๆ ท่ีทําใหการเปล่ียนแปลงของอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในระยะยาวออกจากดุลยภาพแลวจะมีความเร็ว
ของการปรับตัว (speed of adjustment) ของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวเทากับ  -0.0762 

จากผลการทดสอบปญหา serial correlation โดยใชวิธี  serial correlation LM test โดย
สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบปญหา serial correlation คือ 

0
H = non- serial correlation และ 1H = 

serial correlation ในการทดสอบสมมติฐานเม่ือพิจารณาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 
0.1496 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้
ไมมีปญหา serial correlation อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 
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กรณีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนตัวแปรตน และ
อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตามสามารถเขียน
สมการการปรับตัวในระยะส้ันท่ีใชทดสอบได ดังนี้ 

 

tttt uebGDPdbcSETd +++= −121 )()(  
 
จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะส้ันได คือ 
 

tSETd )(  = 0.0046 +0.8673 tGDPd )( -0.3457 1−te  
        (0.7968)       (0.0604)          (0.0026)  
             

หมายเหตุ: คาสถิติในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน 
 

จากผลการคํานวณแสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน  และสามารถยอมรับสมมติฐานท่ีวาตัวแปร
เหลานี้ทุกตัวสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 เนื่องจากคา F-statistic ท่ีคํานวณ
ไดเทากับ 6.7233 มีคาสูงกวา probability ของ F-statistic วิกฤติซ่ึงเทากับ 0.0033 

สวนคาสัมประสิทธของคาความคลาดเคล่ือนมีคาเปนลบ ท่ี 0.8829 ซ่ึงสอดคลองกับหลัก
ทฤษฎีท่ีวา คาความคลาดเคล่ือนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวจะตองลดลงเร่ือยๆ  และมี
นัยสําคัญ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา เม่ือเกิดภาวะใดๆ ท่ีทําใหการเปล่ียนแปลงของอัตราการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระยะยาวออกจากดุลยภาพแลวจะมี
ความเร็วของการปรับตัว (speed of adjustment) ของอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือเขาสูดุลยภาพในระยะยาวเทากับ  - 0.3457 

จากผลการทดสอบปญหา serial correlation โดยใชวิธี  serial correlation LM test โดย
สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบปญหา serial correlation คือ 

0
H = non- serial correlation และ 1H = 

serial correlation ในการทดสอบสมมติฐานเม่ือพิจารณาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 
0.0474 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้
ไมมีปญหา serial correlation อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 
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5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานความเปนเหตุเปนผล (Granger Causality) 
เม่ือทดสอบหาความสัมพันธของตัวแปรท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแลว ก็จะมาทดสอบ

วาตัวแปรใดท่ีเปนเหตุ หรือตัวแปรใดท่ีเปนผล หรือตัวแปรท้ังสองเปนตัวกําหนดซ่ึงกันและกัน นั่น
คือตัวแปรมีความสัมพันธกันท้ังสองทิศทาง  

การทํา Granger Causality นั้นจะเร่ิมจากการเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสมดวยวิธี Akike 
Information Criterion (AIC) และ Schwarz Criterion (SC) ซ่ึงมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.8 การเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการทดสอบความเปนเหตุเปนผล 
 

Lag AIC SC 
0 -1.5470 -1.4591 
1 -4.8162 -4.5523 
2 -4.7038 -4.2640 
3 -6.5102 -5.8944 
4  -7.3809*  -6.5892* 

ท่ีมา: จากการคํานวณ       หมายเหตุ:  * ใหคาตํ่าท่ีสุด 
พิจารณาคา AIC และ SC จากตารางท่ี 5.8 จะเห็นวาใหคาชวงเวลาตางกัน โดยชวงเวลา 

(lag) ท่ี 4 ใหคา AIC และ SC ตํ่าสุด คือ -7.3809 และ -6.5892 ซ่ึงข้ันตอนตอไปจะทําการทดสอบ
ความเปนเหตุเปนผลระหวางอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กับอัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยไดผลดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.9  ผลการทดสอบ Granger Causality 
 

สมมติฐานหลัก F-Statistic 
(Probability) 

SET ไมเปนสาเหตุของ GDP 7.2391  
( 0.0004) 

GDP ไมเปนสาเหตุของ SET 1.8204  
(0.1540) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ในการทดสอบความเปนเหตุเปนผล โดยทําการทดสอบสองทาง คือ การทดสอบวาอัตรา
การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเปนสาเหตุของอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ พบวาปฏิเสธสมมติฐานหลักในกรณีท่ีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเปนสาเหตุของอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01  

และในการทดสอบความสัมพันธท่ีเปนเหตุเปนผลในกรณีท่ีอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไมเปนสาเหตุของอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวายอมรับสมมติฐานหลักท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  

ดังนั้นผลการทดสอบความสัมพันธท่ีเปนเหตุเปนผลสามารถสรุปไดวาตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธแบบทิศทางเดียว (directional causality) นั่นคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสาเหตุของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ แตอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไมเปนสาเหตุของ
อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
 


