
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยวิธี เออารดีแอล เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหลักทรัพยกลุม
วัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจุดประสงคเพื่อศึกษาวาปจจัยปริมาณการซ้ือ
ขายหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสราง, ราคาน้ํามัน, อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ, 
ราคาทองคํา และอัตราดอกเบ้ีย เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลองเออารดีแอลศึกษาหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสราง ป
พ.ศ.2550 – 2553 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาเปนขอมูล
รายเดือนของราคาปดของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางรวม 19 หลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยป พ.ศ.2550 – 2553 โดยใชขอมูลต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2550 – วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2553 และนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลทางสถิติ 

ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร (Augmented Dickey-
Fuller: ADF) เกี่ยวกับราคาหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางพบวาราคาหลักทรัพยหมวด
อุตสาหกรรมสินคาตกแตงภายในอาคารทั้งหมด 4 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยท่ีมีลักษณะน่ิงใน
ระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 1: I(1) ซ่ึงไดแก TCMC, VNG, SINGHA และKWH ตามลําดับ 
และราคาหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรมกระเบ้ือง และเซรามิคท้ังหมด 5 หลักทรัพยพบวาราคา
หลักทรัพยในหมวดนี้มีลักษณะน่ิงในระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 1: I(1) ซ่ึงไดแก DCC, 
DRT, UMI, TGCI และ RCI ตามลําดับ สวนราคาหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรมคอนกรีตท้ังหมด 
10 หลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพยในหมวดนี้มีลักษณะน่ิงในระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 
1: I(1) ซ่ึงไดแก SCC, SCCC, TASCO, SCP, TPIPL, Q-CON, DCON, CCP, SUPER และGEN 
ตามลําดับ 

ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร เกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ
ขายหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางพบวาปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยในหมวดอุตสาหกรรม
สินคาตกแตงภายในอาคารทั้งหมด 4 หลักทรัพยพบวามีหลักทรัพยท่ีมีลักษณะน่ิงในระดับ 0 หรือมี 



117 
 

Integraton of Order 0: I(0) อยู 3 หลักทรัพยซ่ึงไดแก VOLVNG,VOLSINGHA และVOLKWH 
ตามลําดับ และมีเพียงหลักทรัพยเดียวท่ีมีลักษณะน่ิงในระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 1: I(1) 
ซ่ึงไดแก VOLTCMC และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรมกระเบ้ือง และเซรามิค
ท้ังหมด 5 หลักทรัพยพบวาปริมาณหลักทรัพยในหมวดท่ีนี้มีลักษณะนิ่งในระดับ 0 หรือมี 
Integraton of Order 0: I(0) มีอยู 4 หลักทรัพยซ่ึงไดแก VOLDRT , VOLUMI, VOLTGCI, และVOLRCI 
ตามลําดับ แตพบวามีเพียงหลักทรัพยเดียวท่ีมีลักษณะน่ิงในระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 1: 
I(1) ซ่ึงไดแก VOLDCC สวนหลักทรัพยหมวดสุดทายหมวดอุตสาหกรรมคอนกรีตท้ังหมด 10 
หลักทรัพยพบวามี หลักทรัพยท่ีมีลักษณะน่ิงในระดับ 0 หรือมี Integraton of Order 0: I(0) อยู 7 
หลักทรัพยซ่ึงไดแก VOLTASCO, VOLSCP, VOLTPIPL VOLQ-CON, VOLDCON, VOLCCP VOLSUPER

ตามลําดับ แตพบวามีเพียง 3 หลักทรัพยท่ีมีลักษณะน่ิงในระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 1: I(1) 
ซ่ึงไดแก VOLSCC, VOLSCCC และVOLGEN ตามลําดับ 

ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้-ฟลูเลอร ของราคาน้ํามัน, อัตรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ, ราคาทองคํา และอัตราดอกเบี้ย พบวามีลักษณะนิ่งใน
ระดับ 1 หรือมี Integraton of Order 1: I(1) ท้ังหมด 

ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปจจัยท่ีมีผลการทบตออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลโดย  วิธีARDL Approach to Cointegration ของหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรม
สินคาตกแตงภายในอาคาร พบวาปจจัยดานปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยและปจจัยดานอัตรา
ดอกเบ้ียมีผลกระทบในทางบวกตอหลักทรัพย TCMC อยางมีนัยสําคัญ ปจจัยทางดานราคาน้ํามัน
สงผลกรทบตอหลักทรัพย TCMC ในเชิงผกผันอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐและปจจัยดานราคาทองคําสงผลกระทบตอหลักทรัพย KWH อยางมี
นัยสําคัญ  

ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปจจัยท่ีมีผลการทบตออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลโดย  วิธีARDL Approach to Cointegration ของหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรม
กระเบ้ือง และเซรามิค พบวาปจจัยดานปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยมีผลกระทบในทางบวกตอ
หลักทรัพย DRT, UMI และRCI อยางมีนัยสําคัญ สวนทางดานปจจัยน้ํามันไมมีผลกระทบตอ
หลักทรัพยใดใดในหมวดน้ีอยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัยอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐมีผลกระทบในเชิงผกผันตอท้ังหลักทรัพย DRT, UMI และRCI อยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัย
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อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบในเชิงผกผันตอท้ังหลักทรัพย DRT อยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัยราคา
ทองคํามีผลกระทบในดานลบตอหลักทรัพย UMI อยางมีนัยสําคัญ 

ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปจจัยท่ีมีผลการทบตออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลโดย  วิธีARDL approach to cointegration ของหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรม
คอนกรีต พบวาปจจัยดานปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางมีผลกระทบใน
ดานบวกตอหลักทรัพย SCCC, TASCO, SCP, CCP และ SUPER อยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัยน้ํามัน
สงผลกระทบในดานลบตอหลักทรัพย TASCO กับ SUPER อยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัยอัตรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐสงผลกระทบในเชิงผกผันตอหลักทรัพย SCC, TPIPL, 
CCP และSUPER อยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัยราคาทองคํามีผลกระทบในดานลบตอหลักทรัพย 
TASCO กับ TPIPL อยางมีนัยสําคัญ และดานปจจัยอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบในดานลบตอ
หลักทรัพย SCCC อยางมีนัยสําคัญ 

ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันของปจจัยท่ีมีผลการทบตออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลโดย  วิธีARDL Approach to Cointegration ของหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรม
สินคาตกแตงภายในอาคาร พบวาหลักทรัพยท่ีไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันไดแก 
หลักทรัพย VNG และ SINGHA อยางมีนัยสําคัญ หมวดอุตสาหกรรมกระเบ้ืองและเซรามิค พบวา
หลักทรัพยท่ีไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ันไดแก หลักทรัพย DCC และ TGCI  อยางมี
นัยสําคัญ และหมวดอุตสาหกรรมคอนกรีต พบวาหลักทรัพยท่ีไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะ
ส้ันไดแก หลักทรัพย Q-CON, DCON และ GEN อยางมีนัยสําคัญ อีกท้ังยังพบวาหลักทรัพยใดมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวแลว หลักทรัพยนั้นจะพบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะส้ัน
ดวย 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

  สําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
5.2.1 การศึกษาโดยการใชแบบจําลองเออารดีแอลในคร้ังนี้ มีการใชหลักทรัพยในการศึกษา

เพียงกลุมเดียว คือ หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ควรนํา
หลักทรัพยในกลุมอ่ืน ๆ เขามาศึกษารวมดวย หรืออาจนําแบบจําลองนี้ไปใชกับตลาดหลักทรัพย
ของตางประเทศ 
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5.2.2 เนื่องจากการศึกษาโดยการใชแบบจําลองเออารดีแอลในคร้ังนี้ ใชขอมูลเปนรายเดือนซ่ึง
ทําใหมีจํานวนขอมูลมากกวา 125 ขอมูลซ่ึงทําใหการคํานวณผลทางคอมพิวเตอรใชเวลาในการ
ประมวลผลคอนขางนาน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรใชขอมูลการศึกษาท่ีเปนรายไตรมาส 
หรือรายป เปนตน 

  
 

 
 


