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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจและ
ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 120
เดือน โดยนาแบบจาลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ งพบว่า ดัชนี หลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจการเกษตร ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค และ ราคาน้ ามันดิบ West Texas
Intermediate มีคุณสมบัติเป็ น I(0) ขณะที่ ดัชนี ราคาสิ นค้าเกษตรรวม อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ และ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยมีคุณสมบัติเป็ น I(1)
จากการประมาณความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาวพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่อเงิ นดอลลาร์ ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค,อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย และ ราคาน้ ามันดิบ West Texas
Intermediate มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 1 และ ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
ดัชนี ราคาสิ นค้าเกษตรรวม มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ5 จึงสามารถกล่าวได้วา่ ดัชนี ราคาตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ ราคาน้ ามันดิบ West Texas Intermediate ส่ งผลกระทบในทางบวกต่อดัชนี
หลักทรั พย์กลุ่มธุ รกิ จการเกษตรในระยะยาว ในขณะที่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ดัชนี ราคาสิ นค้าเกษตรรวม และ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยส่ งผลกระทบในทางลบต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรในระยะยาว
คาสาคัญ: หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตร, Autoregressive Distributed Lag, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the Long-Run Relationship between Economic Factors and
Thailand's Agricultural Business Index from January 2011 to December 2020. The Autoregressive Distributed Lag
(ARDL) method is used to analyze the existence of a long-run equilibrium relationship. Finding from ARDL model
that I(0) of the SET Index, Consumer Price Index, and WTI Crude and I(1) of the Agricultural Price Index,
exchange rates (reference rate:USD) and Thailand's Policy Rate
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The results provide evidence that SET Index and WTI Crude have a significant positive relationship with
the Agricultural Business Index on the other hand the Consumer Price Index, Agricultural Price Index, and
Thailand's Policy Rate have a significant negative relationship with the Agricultural Business Index in long-run.
Keywords: Agricultural Business Sector, Autoregressive Distributed Lag, Cointegration
1. บทนา
ธุ รกิ จการเกษตร มี ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากธุ รกิจ การเกษตร
เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กบั ธุ รกิจต่างๆของประเทศไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยปั จจุบนั การผลิตสิ นค้าเกษตรเป็ น
การผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น และยังพัฒนาจากการผลิตที่เป็ นเพียงวัตถุดิบ ไปสู่ การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
เพื่อจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ (อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ , 2557) ซึ่ งในส่ วนของการลงทุนเกี่ยวกับ
ธุ รกิจเกษตรนั้นมีหลากหลายทางเลือก โดยผูล้ งทุนสามารถเลือกที่จะประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับเกษตรด้วยตัวเอง หรื อ
เลือกลงทุนผ่านการซื้ อหลักทรัพย์ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหมวดธุ รกิจการเกษตรได้ โดยในปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีมูลค่าอยูท่ ี่ 16,362,357.27 ล้านบาท และ หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตรมีมูลค่า
อยูท่ ี่ 265,393.26 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 1.62 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อพิจารณา
อัตราส่ วนมูลค่าหลักทรั พย์กลุ่มธุ รกิ จการเกษตรในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงเวลา 10 ปี ที่ ผ่านมา
(2554-2563) พบว่า มูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร มีอตั ราส่ วนมูลค่าไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
การที่จะตัดสิ นใจลงทุนผูล้ งทุนควรทาการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริ ษทั หรื อกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจให้
รอบคอบ ดังนั้นจึงเป็ นที่มาของการวิเคราะห์วา่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจใดที่มีผลต่อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร
โดยการศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจใดส่ งผลกระทบต่อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตรใน
ระยะยาว และ เป็ นส่ วนช่วยในการประกอบการตัดสิ นใจสาหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหมวดธุ รกิจการเกษตรของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การดาเนินการวิจัย
สร้างแบบจาลองโดยใช้โปรแกรมSAS ในการวิเคราะห์ถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่ม
ธุ รกิ จการเกษตรโดยการหาความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพระยะยาว ซึ่ งในแบบจาลองประกอบด้วยตัวแปรตาม (
Dependent Variable) คื อ ดัชนี หลักทรั พย์กลุ่มธุ รกิ จการเกษตร ซึ่ งจะแปรผันตามตัวแปรอิ สระ (Independent
Variable) ทั้งหมด 7 ตัวแปร และในแบบจาลองจะใส่ ค่า Natural Logarithm กับตัวแปรที่มีหน่วยที่ไม่ใช่ร้อยละหรื อ
อัตราส่ วน สาหรั บข้อมูลที่ นามาศึกษาและทดสอบครั้ งนี้ เป็ นข้อมูลประเภทรายเดื อนและรายไตรมาส ตั้งแต่เดื อน
มกราคม พ.ศ. 2554 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น 120 เดือน ดังนั้นแบบจาลองที่ใช้แสดงได้ดงั สมการดังนี้
ln(AGRI)t = β0 + β1 ln(SET) t+ β2 ln(CPI)t + β3 ln(GDP)t +β4 ln(API)t + β5 ln(USDTHB)t
+ β6 (INTERESTTH) t+ β7 ln(WTI)t +ut
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คือ ค่า Natural Logarithm ของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตร
คือ ค่า Natural Logarithm ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือ ค่า Natural Logarithm ของดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
คือ ค่า Natural Logarithm ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
คือ ค่า Natural Logarithm ของดัชนีราคาสิ นค้าเกษตรรวม
คือ ค่า Natural Logarithm ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
คือ ค่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย
คือ ค่า Natural Logarithm ของราคาน้ ามันดิบ West Texas Intermediate
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

สมมติฐานของค่ าพารามิเตอร์ ในแบบจาลอง
ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) : มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (β1 >0 )กับ
ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร เนื่ องจากดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยท้อนความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรั พย์และสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ เมื่ อดัชนี ราคาตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยปรั บตัว
สู งขึ้น ถือเป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน จึงทาให้ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) : มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม (β2 <0) กับดัชนี หลักทรัพย์กลุ่ม
ธุ รกิจการเกษตร เนื่ องจาก ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเป็ นเครื่ องมือทางสถิติที่ใช้วดั การวัดเงินเฟ้ อในรู ปแบบนึ ง ซึ่ งแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าและบริ การในประเทศไทย เมื่ อดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น จึ งส่ งผลให้มูลค่าเงิ นที่ มีอยู่
ลดลงทาให้ประชาชนมีอานาจซื้ อสิ นค้าลดลงจึงต้องบริ โภคสิ นค้าลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ ส่งผลทาให้ดชั นี หลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัวลดลง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) :มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (β3 >0) กับดัชนี หลักทรัพย์
กลุ่มธุ รกิ จการเกษตร เนื่ อ งจากผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมประเทศ (GDP) เป็ นตัวสะท้อนถึ งภาพรวมทางเศรษฐกิ จ เมื่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)ปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัว ซึ่ งการที่เศรษฐกิจ
ขยายตัวนั้นทาให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเกี่ยวกับสิ นค้าเกษตรจะได้กาไรที่เพิ่มขึ้นจาก
การที่ ประชาชนซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้นและจากเศรษฐกิจที่ เติบโตขึ้น ทาให้ดชั นี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิ จการเกษตรปรั บตัว
เพิ่มขึ้น
ดัชนีราคาสิ นค้าเกษตรรวม (API) : มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (β4 >0) กับดัชนี หลักทรัพย์
กลุ่มธุ รกิจการเกษตร เนื่ องจาก เมื่อดัชนี ราคาสิ นค้าเกษตรรวมเพิ่มขึ้น เกษตรกรหรื อบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเกี่ยวกับเกษตร
จะมีกาไรจากการขายสิ นค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ทาให้ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ (USDTHB) : มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน( β5 >0) กับ
ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตร เนื่ องจากเมื่อเงินบาทอ่อนค่า ส่ งผลให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเกษตรในประเทศ
ไทยสามารถส่ งออกได้เพิ่มขึ้น ทาให้ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย (INTERESTTH) :มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม (β6 <0)
กับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตร เนื่องจากเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มสู งขึ้นจะส่ งผลให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจ
การเกษตร ต้องรับภาระหนี้ สินเพิ่มมากขึ้นทาให้กาไรของบริ ษทั ลดลงส่ งผลให้ดชั นี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร
ปรับตัวลดลง
ราคาน้ ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) : มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม (β7 <0) กับ
ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร เนื่ องจากเมื่อราคาน้ ามันมีการปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นจะทาให้ตน้ ทุนของผูผ้ ลิตเพิ่ม
สู งขึ้น ส่ งผลให้กาไรลดลง จึงทาให้ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัวลดลง
ตารางที่ 1 แหล่งที่มาของข้อมูลและความถี่ของข้อมูล
ตัวแปร
หน่วย
AGRI
ดัชนี
SET
ดัชนี
CPI
ดัชนี
GDP
ล้านบาท
API
ดัชนี
THBUSD
บาท
INTERESTTH
ร้อยละ
WTI
ดอลลาร์/บาร์เรล

แหล่งที่มา
www.setsmart.com
www.setsmart.com
www.price.moc.go.th
www.nesdc.go.th
www.bot.or.th
www.investing.com
www.bot.or.th
www.investing.com

ความถี่ของข้อมูล
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายไตรมาส
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

ดังนั้นเพื่อให้ขอ้ มูลมีความถี่เป็ นรายเดือนเหมือนกัน จึ งต้องทาการแปลงข้อมูล GDP จากรายไตรมาสเป็ น
รายเดือนด้วยวิธี Cubic Spline เป็ นการประมาณค่าข้อมูลอนุ กรมเวลาจากข้อมูลที่มีความถี่ต่าแปลงเป็ นข้อมูลที่ มี
ความถี่สูง โดยวิธีน้ ี ถูกนาไปใช้แปลงข้อมูลในงานวิจยั เช่น โกมล เมฆวัฒนา (2559) ได้แปลงข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศที่แท้จริ ง การสะสมทุนถาวร การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศสุ ทธิ รายไตรมาส และ จานวนแรงงาน
จานวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต ทุนมนุษย์รายปี ให้เป็ นรายเดือน ในการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้วา่ ข้อมูล GDP ที่ถูกแปลงให้
เป็ นรายเดือนมีลกั ษณะไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลเดิม ดังภาพที่ 1
GDP

3,000,000

1,200,000

2,500,000

1,000,000

2,000,000

800,000

ล้ านบาท

1,500,000
1,000,000

600,000
400,000

500,000
0

May-63

Jan-62

Sep-62

May-61

Jan-60

รายเดือน

Sep-60

May-59

Jan-58

Sep-58

May-57

Jan-56

Sep-56

May-55

รายไตรมาส

0
Jan-54

2554Q1
2554Q3
2555Q1
2555Q3
2556Q1
2556Q3
2557Q1
2557Q3
2558Q1
2558Q3
2559Q1
2559Q3
2560Q1
2560Q3
2561Q1
2561Q3
2562Q1
2562Q3
2563Q1
2563Q3

200,000
Sep-54

ล้ านบาท

GDP

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลตัวแปร GDP ที่ถกู แปลงเป็ นรายเดือน
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การทดสอบความนิ่ง (Stationary Test หรือ Unit Root Test)
วิธีการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลที่นามาใช้คือ วิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) โดยกาหนดให้
อนุกรมเวลา Xt มีรูปแบบ AR(p) สมการที่ใช้ทดสอบความนิ่งของอนุกรมเวลา Xt ด้วยวิธี ADF สามารถแบ่งเป็ น 3
กรณี ได้ดงั นี้
None

ΔXt = 𝛾 Xt-1+∑

Intercept

ΔXt = 𝛽0+𝛾 Xt-1+∑

i

ΔXt-i + 𝜀t
i

ΔXt-i + 𝜀t

(1)
(2)

Intercept & Trend
ΔXt = 𝛽0+ 𝛽1t+𝛾 Xt-1+∑
(3)
i ΔXt-i + 𝜀t
โดยค่าความล่าช้า (p) ที่ จะใช้ในสมการข้างบนนี้ จะเลื อกด้วยการใช้หลักเกณฑ์ที่ว่า จะต้องทาให้ค่าSchwarz
Information Criterion (SIC) มีค่าต่าที่สุด วิธีการทดสอบความนิ่ งของอนุกรมเวลา Xt ด้วยวิธี ADF จะใช้สมมุติฐาน
หลักและสมมุติฐานรองดังนี้
𝐻0 ∶ 𝛾 = 0 หมายถึง อนุกรมเวลา Xt ไม่มีความนิ่ง (Non-Stationary) หรื อมี Unit root
𝐻1 ∶ 𝛾 < 0 หมายถึง อนุกรมเวลา Xt มีความนิ่ง (Stationary) หรื อไม่มี Unit root
จะใช้ค่าสถิติ t ของ 𝛾̂ มาใช้เทียบกับค่าวิกฤตของMacKinnon ส่ วนค่าสถิติ t ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ΔXt-i (i =
1, 2, ..., p-1) สามารถเทียบกับค่าวิกฤติจากตาราง t หรื อ F ได้สาหรับการเลือกว่าควรใช้สมการที่(1), (2) หรื อ (3) เพื่อ
ทดสอบUnit root นั้น ก็มีหลักเกณฑ์คือ เมื่อวาดกราฟของอนุกรมเวลาที่ตอ้ งการทดสอบความนิ่ ง แล้วพบว่า อนุกรม
เวลานั้นเคลื่อนขึ้นๆ ลงๆ อยูร่ อบๆ ศูนย์ควรเลือกใช้สมการ(1) และหากพบว่า อนุ กรมไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่เคลื่อนที่ข้ ึนๆ ลงๆ รอบค่าคงที่ค่าหนึ่ ง ควรเลือกใช้สมการที่(2) และหากอนุกรมเวลานั้นมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เราควรเลือกใช้สมการที่(3)
หากข้อมูล Xt มีความนิ่ ง สามารถเขียนได้วา่ Xt มีคุณสมบัติ Integrated ที่ลาดับศูนย์ (Integrated of Order 0)
หรื อเขียนแทนด้วยX ~ I(0) และในกรณี ที่ Xt ไม่มีความนิ่ ง แต่พบว่า ผลต่างลาดับที่หนึ่ งของ Xt (∆Xt ) มีความนิ่ ง
เรี ยกว่า Xt มีคุณสมบัติIntegrated ที่ลาดับหนึ่ง (Integrated of Order 1) หรื อเขียนแทนด้วย X ~ I(1)
การทดสอบความสั มพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test)
ในการทดสอบว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิ สระในแบบจาลองมี ความสัมพันธ์ เชิ งดุ ลยภาพในระยะยาว
(Cointegration หรื อ Long-run relationship) หรื อไม่น้ นั ตามวิธีการของJohansen (1995) จะต้องมีขอ้ กาหนดว่า ตัว
แปรทุกตัวในแบบจาลองต้องมีคุณสมบัติเป็ น I(1) เหมือนกันทุกตัว อย่างไรก็ดี หากใช้วิธีการทดสอบความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยวิธีของ Pesaran และ Smith (2001)นั้น สามารถใช้ได้กบั แบบจาลองที่ตวั แปรตามและตัว
แปรอิสระ มีคุณสมบัติเป็ นI(0) หรื อ I(1) ก็ได้ วิธีการดังกล่าวเรี ยกได้อีกอย่างว่า Bound Test โดยแนวคิดของวิธีการ
ดังกล่าวมีพ้นื ฐานมาจากแบบจาลองAutoregressive Distributed Lag (ARDL) ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
กาหนดให้ ytคือ ตัวแปรตาม และ xt คือ เวกเตอร์ คอลัมน์ของตัวแปรอิสระจานวน K ตัว หรื อเขียนแทนด้วย
xt = [x1t x2t ... xkt]T โดยทั้งตัวแปรตาม yt และตัวแปรอิสระ x1t , x2t ,... ,xkt อาจมีคุณสมบัติเป็ น I(0) หรื อ I(1) ก็ได้และ
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กาหนดให้เวกเตอร์ zt = [ytxt]T แล้วแบบจาลองที่นามาใช้ทดสอบว่า ตัวแปรตาม yt และตัวแปรอิสระในเวกเตอร์ xt มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันหรื อไม่ เขียนได้ดงั นี้
Δyt = C0 + πyyyt-1 +π’yx,xx t-1 + ∑

ΔZt-i +ω’ ΔXt + ut

(4)

โดย C0 คือ ค่าคงที่ πyy คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ yt-1 ส่ วน π’yx,x ,
และ ω’ คือ เวกเตอร์ ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่
สอดคล้องกับตัวแปรในเวกเตอร์ X t-1 , ΔZt-i และ ΔXt ตามลาดับ สมมุติฐานที่ใช้ทดสอบว่าตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระในแบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อ กันหรื อไม่น้ นั แสดงได้ดงั นี้
𝐻0 ∶ 𝜋𝑦𝑦 = 0 และ 𝜋𝑦𝑥, = 0 (ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว)
𝐻1 ∶ 𝜋𝑦𝑦 ≠ 0 และ 𝜋𝑦𝑥, ≠ 0 (ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว)
โดยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคือ F-Statistics ส่ วนค่าวิกฤตหาได้จาก Pesaran et al. (2001) ซึ่ งจะมีอยูส่ องค่าซึ่ งจะ
เรี ยกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) และค่าวิกฤตขอบเขตล่าง (Lower Critical Bound) หากค่า FStatistics สู งกว่าค่ าวิกฤตขอบเขตบน เราจะปฏิ เสธสมมุ ติฐานหลัก (สรุ ป ว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิ ส ระมี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) และเมื่อค่า F-Statistics ต่ากว่าค่าวิกฤตขอบเขตล่าง เราจะไม่ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (สรุ ปว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) แต่หากค่า FStatistics อยูร่ ะหว่าง
ค่าวิกฤตขอบเขตบนกับค่าวิกฤตขอบเขตล่าง เราจะไม่สามารถสรุ ปได้วา่ ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันหรื อไม่
สาหรับการเลือกค่าความล่าช้าที่เหมาะสมในสมการ (4) จะใช้หลักเกณฑ์วา่ เป็ นความล่าช้าที่ทาให้ Akaike
Information Criterion (AIC) ต่าที่สุด โดยที่ความล่าช้าแต่ละตัวแปรที่อยูใ่ นเวกเตอร์ Δzt-i ไม่จาเป็ นต้องมีค่าเท่ากัน
และหลังจากที่ ได้ค วามล่ าช้าแล้ว ค่ าพารามิ เตอร์ จ ะถูกประมาณด้วยวิธี กาลังสองน้อ ยที่ สุด โดยที่ ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานจะถูกคานวณด้วยวิธี Delta (Pesaran and Shin, 1999)
4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Stationary Test)
ตัวแปรทุกตัวในแบบจาลองจะถูกทดสอบความนิ่ ง (Stationary Test) ด้วยวิธี ADF (Augmented Dickey
Fuller) โดยค่าความล่าช้าที่เหมาะสมเลือกจากค่าความล่าช้าที่ทาให้ AIC (Akaike Information Criterion) ต่าที่สุด ผล
การทดสอบพบว่า
1) ที่ระดับ level สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักสาหรับการทดสอบ Unit Root ของตัวแปร ln(AGRI) ที่
ระดับนัยสาคัญร้อยละ 1 ln(SET), ln(CPI) ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 10 และ ln(WTI) ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 5 จึง
กล่าวได้วา่ ตัวแปร ln(AGRI), ln(SET), ln(CPI) และ ln(WTI) มีความนิ่ง และ มีคุณสมบัติเป็ น I(0)
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2) ที่ผลต่างลาดับที่หนึ่ ง สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักในการทดสอบ Unit Root ของตัวแปร Δln(API),
Δln(USDTHB) และ ΔINTERESTTH ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 1 จึงกล่าวได้วา่ ตัวแปร ln(API), ln(USDTHB) และ
INTERESTTH มีความนิ่ง และ มีคุณสมบัติเป็ น I(1)
3) ที่ผลต่างลาดับที่สอง สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักในการทดสอบ Unit Root ตัวแปร Δ2 ln(GDP) ที่
ระดับนัยสาคัญร้อยละ 1 ดังนั้นตัว ln(GDP) มีความนิ่ง และมีคุณสมบัติเป็ น I(2)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปรต่างๆ
สมการที่ใช้
ค่าความล่าช้า
ADF
ตัวแปร
p-Value ผลการทดสอบ
ทดสอบความนิ่ ง
ที่เหมาะสม
statistics
ln(AGRI)
Intercept
5
-3.7555
0.0045***
มีความนิ่ ง
*
ln(SET)
Intercept
0
-2.6408
0.0879
มีความนิ่ ง
*
ln(CPI)
Intercept & Trend
2
-3.1948
0.0905
มีความนิ่ ง
ln(GDP)
Intercept & Trend
11
2.9671
0.9999
ไม่มีความนิ่ ง
ln(API)
Intercept & Trend
0
-0.5291
0.9809
ไม่มีความนิ่ ง
ln(USDTHB)
Intercept
0
-1.5593
0.5005
ไม่มีความนิ่ ง
INTERESTTH
Intercept & Trend
0
-2.3626
0.3968
ไม่มีความนิ่ ง
**
ln(WTI)
Intercept & Trend
1
-3.4747
0.0469
มีความนิ่ ง
None
11
-1.4538
0.1359
ไม่มีความนิ่ ง
Δln(GDP)
***
None
0
-9.9803
0.000
มีความนิ่ ง
Δln(API)
***
None
2
-7.0378
0.000
มีความนิ่ ง
Δln(USDTHB)
***
None
0
-8.2614
0.000
มีความนิ่ ง
ΔINTERESTTH
None
11
-7.4617
0.000***
มีความนิ่ ง
Δ2 ln(GDP)
***, **,* หมายถึง มีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 1, 5 และ10 ตามลาดับ
อย่า งไรก็ดี หากใช้วิ ธี ก ารทดสอบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพระยะยาวด้ว ยแบบจ าลองAutoregressive
Distributed Lag (ARDL) นั้น ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็ นI(0) หรื อ I(1) ซึ่ งตัวแปร ln(GDP) มี
คุณสมบัติเป็ น I(2) จึงไม่สามารถนามาใช้ในแบบจาลองได้
จากนั้นทาการทดสอบความนิ่ งตัวแปร u ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักสาหรับการ ทดสอบ
Unit Root ของตัวแปร u ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 1 จึงกล่าวได้วา่ u มีความนิ่ ง และ มีคุณสมบัติเป็ น I(0) แสดงได้ดงั
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปร u
ตัวแปร
สมการที่ใช้
ค่าความล่าช้า
ทดสอบความนิ่ ง
ที่เหมาะสม
u
None
0
***หมายถึง มีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 1

ADF
statistics
-3.0758

p-Value

ผลการทดสอบ

0.0024***

มีความนิ่ ง

เมื่อพิจารณาสมการถดถอย
ln(AGRI)t = β0 + β1 ln(SET) t+ β2 ln(CPI)t +β4 ln(API)t +β5 ln(USDTHB)t + β6 (INTERESTTH) t+ β7 ln(WTI)t +ut
พบว่า ตัวแปรที่เหลือทุกตัวมีคุณสมบัติเป็ น I(0) หรื อI(1) จึงสามารถนาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทุกตัว
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Relationship) ด้วยแบบจาลอง ARDL
(Autoregressive Distributed Lag)
ผลการประมาณความสั มพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว
เนื่องจากตัวแปรที่นามาทดสอบมีคุณสมบัติเป็ น I(0) และI(1) จึงสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยวิธีการทดสอบ ARDL with Bounds Test ที่เสนอไว้โดย Pesaran, Shin and Smith (2001)
และ Narayan (2004) ซึ่ งแสดงได้ดงั นี้
Δyt = C0 + πyyyt-1 +π’yx,xx t-1 + ∑

ΔZt-i +ω’ ΔXt + ut

โดยที่
Δyt = Δln(AGRI)t

yt-1 = ln(AGRI)t-1

Δ

𝐻

Δ

𝐻

[

]

[

]

[

]

[

]

ทาการสร้างตัวแปรและหาแบบจาลอง ARDL ที่ทาให้ค่าAkaike Information Criterion (AIC) ต่าที่สุด โดย
งานวิจยั นี้ จะกาหนดค่าความล่าช้าสู งสุ ดของเวกเตอร์ ΔZt-i เท่ากับ 2 ซึ่ งจะมีตวั แปร ΔZt-1, ΔZt-2 อยูใ่ นสมการที่(4)
จากนั้น จะเปลี่ยนค่าความล่าช้าของตัวแปรแต่ละตัวในเวกเตอร์ ΔZt-i จนกระทัง่ ได้ค่าความล่าช้าที่ทาให้ ค่าAkaike
Information Criterion(AIC) ต่าที่สุด โดยที่ค่าความล่าช้าของตัวแปรที่อยูใ่ นเวกเตอร์ ΔZt-i ไม่จาเป็ นต้องมีค่าเท่ากัน
ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ค่าความล่าช้าของตัวแปร ln(SET), ln(CPI) ,ln(API) ,ln(USDTHB), INTERESTTH และ
ln(WTI) มีค่าเท่ากับ 0,2,0,0,0,1 จะให้ค่า AIC ต่าที่สุดคือ -671.96 แสดงดังภาพที่ 2
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Akaike Information Criterion (top 10 models)
-669.50
-670.00
-670.50

-670.36

-671.00

-670.85

-671.50

-670.76 -670.73 -670.71

-670.59 -670.58

-671.29
-671.58

-672.00

-671.96

-672.50

ภาพที่ 2 แบบจาลอง ARDL( 0,2,0,0,0,1 ) ที่เหมาะสมของ ln(AGRI)
หลังจากที่ได้แบบจาลอง ARDLที่ทาให้ค่า AIC ต่าสุ ดแล้วจึงนาตัวแปรln(AGRI), ln(SET), ln(CPI),
ln(API) , ln(USDTHB), INTERESTTH และ ln(WTI) มาทดสอบว่ามีความสัมพันธ์ในระยาวหรื อไม่ โดยพิจารณาได้
จากผลของ Bounds Test ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Bound Test จากแบบจาลอง ARDL
Test Statistics
Critical Value Bounds
ระดับนัยสาคัญ 1% ระดับนัยสาคัญ 5% ระดับนัยสาคัญ 10%
value k I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
F-Statistics 4.15 6 3.15
4.43
2.45
3.61
2.12
3.23
หมายเหตุ ทดสอบ Bound Test ด้วยวิธี Pesaran, Shin and Smith(2001).
สาหรับผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรข้างต้น ด้วยค่าสถิติ F พบว่าค่าสถิติ
ดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 4.15 ซึ่ งมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน(Upper Critical Bound) หรื อเรี ยกว่า I(1) Bound ที่ระดับ
นัยสาคัญร้อยละ5 มีค่าเท่ากับ 3.61ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ตัวแปรln (AGRI), ln(SET), ln(CPI), ln(API) ,
ln(USDTHB), INTERESTTH และ ln(WTI) มีความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาวต่อกันและมีผลการประมาณค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ์
Standard Error
t-statistics

p-Value

ค่าคงที่***

28.86787

4.2373

6.81

<.0001

ln(SET)**

0.37824

0.14862

2.55

0.0123

ln(CPI)***

-5.30031

1.03547

-5.12

<.0001

ln(API)**

-0.51447

0.2549

-2.02

0.0459
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ตัวแปร

ค่าสัมประสิ ทธิ์

Standard Error

t-statistics

p-Value

ln(USDTHB)

-0.01318

0.27814

-0.05

0.9623

INTERESTTH***

-0.1597

0.03445

-4.64

<.0001

ln(WTI)***
0.26179
0.05508
4.75
***, **,* หมายถึง มีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 1,5 และ10 ตามลาดับ

<.0001

จากตารางที่ 5 สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ได้ดงั นี้
ln(AGRI) = 0.37824*ln(SET) -5.30031*ln(CPI) -0.51447*ln(API) -0.01318*ln(USDTHB)
-0.15970*INTERESTTH+0.26179*ln(WTI)+ 28.86787
ซึ่ งจากการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร ln(USDTHB) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ หรื อกล่าวได้วา่
ไม่มีผลต่อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร ในขณะที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร ln(CPI), INTERESTTH และ
ln(WTI) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่ องจากค่า p-Value มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 1 และ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร ln(SET) และ ln(API) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เนื่ องจากค่า p-Value มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 5 และ ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ln(SET), ln(CPI) และ INTERESTTH ตรงตามสมมติฐาน ขณะที่ตวั แปร ln(API) และ ln(WTI) ไม่ตรงตามสมมติฐาน
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ตัวแปร ln(API) และ ln(WTI) ไม่ตรงตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ซ่ ึ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1) ดัชนี ราคาสิ นค้าเกษตรรวม เป็ น ตัวชี้ วดั ภาพรวมระดับราคาสิ นค้าเกษตร โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงนั้นมี หลายสาเหตุ ด้วยกัน เช่ น นโยบายของภาครั ฐ ความต้องการของตลาด อี กทั้งในช่ วงเวลาที่ ศึกษาเกิ ด
สถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ส่ งผลให้การส่ งออกสิ นค้าเกษตรส่ วนใหญ่ชะลอตัว ในอีกด้านสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดโควิด-19 ก็ทาให้มีความต้องการใช้ถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยางพารา
ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น ด้วยเหตุน้ ี อาจเป็ นสาเหตุที่วา่ ln(API) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับ ln(AGRI)
2) ราคาน้ ามันดิบ West Texas Intermediate ในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลทาให้
ต้นทุนการผลิตต่าลง หากเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การที่ราคาน้ ามันดิบ West Texas Intermediate ลดลง น่าจะ
ส่ งผลทาให้บริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่มธุ รกิ จการเกษตรมี กาไรที่ เพิ่มขึ้น แต่ที่ ln(WTI) ไม่ตรงตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ อัน
เนื่ องมาจาก สิ นค้าเกษตรบางชนิ ดที่ อยู่ในหลักทรั พย์กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเกษตร มี ความเชื่ อ มโยงกับราคาน้ ามัน เช่ น
ยางพารา มันสาปะหลัง และปาล์มน้ ามัน ที่ เป็ นพืชพลังงานทดแทน โดยหากราคาน้ ามันลดลงจะส่ งผลให้ความ
ต้องการพลังงานทดแทนลดลงตามไปด้วย จึ งเป็ นเหตุผลที่ทาให้ ln(WTI) มี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ
ln(AGRI)
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ส่ วนตัวแปรอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญทางสถิติและตรงตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
1) ถ้าดัชนี ราคาตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวที่ ทาให้ดชั นี
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 อย่างมีนยั สาคัญที่ร้อยละ 5 เมื่อกาหนดให้ตวั แปรอื่นๆคงที่
2) ถ้าดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวที่ทาให้ดชั นี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร
ลดลงร้อยละ 5.30 อย่างมีนยั สาคัญที่ร้อยละ 1 เมื่อกาหนดให้ตวั แปรอื่นๆ คงที่
3) ถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลในระยะยาวที่ทาให้ดชั นี หลักทรัพย์กลุ่ม
ธุรกิจการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.16 อย่างมีนยั สาคัญที่ร้อยละ 1 เมื่อกาหนดให้ตวั แปรอื่นๆคงที่
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาวระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิ จ และ ดัชนี หลักทรั พย์กลุ่ม
ธุ รกิจการเกษตรโดยใช้ขอ้ มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม2554 ถึง ธันวาคม2563 รวม120เดือน สามารถสรุ ปผลได้
ดังนี้
1) การทดสอบความนิ่ ง (Stationary Test) ด้วยวิธี ADF พบว่า ตัวแปรที่มีคุณสมบัติเป็ น I(0) มี4ตัว คือ
ln(AGRI), ln(SET), ln(CPI) และ ln(WTI) และ ตัวแปรที่มีคุณสมบัติเป็ น I(1) มี3ตัว คือ ln(API), ln(USDTHB) และ
INTERESTTH ขณะที่ตวั แปร ln(GDP) มีคุณสมบัติเป็ น I(2) จึงไม่สามารถนามาใช้ในแบบจาลองARDLได้
2) การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ด้วยวิธีARDL พบว่า ค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 4.15 ซึ่ งมีค่า
มากกว่า ค่าวิกฤตขอบเขตบน(Upper Critical Bound) ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ5 มีค่าเท่ากับ 3.61แสดงให้เห็นว่า ตัว
แปรในแบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน
3) ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจและดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตร
พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ ไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรในระยะยาว
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ราคาน้ ามันดิบ West Texas Intermediate ส่ งผลกระทบในทางบวก
ต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรในระยะยาว ขณะที่ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค ดัชนีราคาสิ นค้าเกษตรรวม และ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยส่ งผลกระทบในทางลบต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรในระยะยาว
ข้ อเสนอแนะ
สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาเกี่ยวกับดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตรครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนหรื อ
เพิ่มตัวแปรอิสระที่มีความครอบคลุมโดยตรงกับหลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจการเกษตร โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ดชั นี
ราคาสิ นค้าเกษตรรวม ซึ่ งอาจจะมีราคาพืชหรื อสัตว์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเกษตรรวมอยูด่ ว้ ย หาก
ต้องการตัวแปรที่ มีความครอบคลุมมากขึ้ น อาจจะต้องเปลี่ ยนตัวแปรเป็ นราคาพืชหรื อสัตว์ที่บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จ
การเกษตรได้ประกอบธุ รกิ จ หรื อ ทาการหาปั จจัยทางเศรษฐกิ จอื่นๆที่ คาดว่าจะมี ผลต่อดัชนี หลักทรั พย์กลุ่มธุ รกิ จ
การเกษตร มาวิเคราะห์เพิ่มเติม
ในส่ วนของการวิเคราะห์หากในอนาคตมีการคิดค้นแบบจาลองที่สามารถวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาวโดยใช้
ตัวแปรที่ มีคุณสมบัติเป็ น I(0), I(1) หรื อ I(2) ได้ ควรนาแบบจาลองนั้นมาทดสอบ แล้วทาการเปรี ยบเที ยบกับ
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

แบบจาลองARDLที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ว่า ผลที่ได้มีความแตกต่างกันหรื อไม่ เพื่อใช้ในการหาแบบจาลองที่มีความ
แม่นยาและเหมาะสมต่อไป
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