
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุน SET ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนของตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย ประกอบไปดวย ดัชนี Nikkei ของตลาดหลักทรัพย
ประเทศญ่ีปุน ดัชนี Hang Seng ของตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง และดัชนี Straits Time ของ
ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร โดยการศึกษาในคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ต้ังแตวันท่ี 30 
มกราคม 2547 ถึง 30 มกราคม 2552 จากศูนยการเงินและการลงทุน คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากน้ันจึงนําขอมูลมาทําการวิเคราะหทางเศรษฐมิติในการประมาณคาโดย
การใชแบบจําลอง GARCH-M และ แบบจําลอง Cointegration โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน 
กลาวคือ 
 
4.1       การศึกษาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน 

4.1.1   อัตราผลตอบแทนดัชนีหุนตลาดหลักทรัพยตางๆ 
การศึกษาอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยตางๆไดใชขอมูลราคาปด

รายวันของดัชนีราคาหุนต้ังแตวันท่ี 30 มกราคม 2547 ถึง 30 มกราคม 2552 รวมท้ังส้ิน 4,404 ขอมูล
จากนั้นนํามาแปลงใหเปนอัตราผลตอบแทนราคาหุน ดังสมการท่ี 4.1 
 

1log logjt t tR P P−= −  
 

โดย   jtR  =   อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยในแตละประเทศ ณ เวลาท่ี t  

  tP   =   ดัชนีตลาดหลักทรัพยในแตละประเทศ ณ เวลาท่ี t 

1tP−   =   ดัชนีตลาดหลักทรัพยในแตละประเทศ ณ เวลา t-1 
  j  แทนตลาดหลักทรัพยประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร, 

ตลาดหลักทรัพยฮองกง และตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 

(4.1) 
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 พบวาอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนมีคาสูงสุดท่ีรอย
ละ 5.747710 ตอวัน และอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีคา
ตํ่าสุดท่ีรอยละ -6.976180 ตอวัน สําหรับมูลคาอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนโดยเฉล่ีย พบวาตลาด
หลักทรัพยประเทศฮองกง มีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีสูงสุดรอยละ 0.000209 ตอวัน และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีตํ่าสุดรอยละ -0.020587 ตอวัน ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1     อัตราผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยตางๆ  

ตลาดหลักทรัพย อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน (รอยละตอวัน) 

 สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย 

 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 4.593544 -6.976180 -0.020587 

ตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุน 5.747710 -5.613029 -0.011664 

ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 5.598858 -5.331687 0.000209 

ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
 

3.837239 
 

-5.614496 
 

-0.003088 
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

4.1.2     การทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test)  
เปนการทดสอบวาขอมูลอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยท่ีนํามา

ศึกษามีความนิ่งหรือไมนิ่ง {[I(0); Integrated of order 0] หรือ [I(0); d > 0 Integrated of order d]}
เพื่อหลีกเล่ียงขอมูลท่ีมีคาเฉล่ีย (mean) และความแปรปรวน (variances) ท่ีไมคงท่ีในแตละชวงเวลา
ท่ีแตกตางกัน และในการศึกษาคร้ังนี้จะใชวิธี Augmented Dickey-Fuller test มาทําการทดสอบตัว
แปร และทําการพิจารณาความนิ่งของขอมูล โดยการเปรียบเทียบคาสถิติกับคาวิกฤต MacKinnon 
ถาคาสถิติ ADF มีคามากกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไมนิ่ง ซ่ึง
แกไขโดยการทํา differencing ลําดับท่ี 1 หรือลําดับถัดไปจนกวาขอมูลอนุกรมเวลานั้นจะมีลักษณะ
นิ่ง ซ่ึงจากการศึกษาวิธีการดังกลาวนั้น จะไดผลการทดสอบดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2    ผลการทดสอบยูนิทรูท โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller โดยแสดงคา 

Mackinnon Critical Value ของ unit root 

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept 
 (2) คือ With intercept 
 (3) คือ With trend and intercept 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 จากผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ตางๆในชวงเวลาอดีตท่ีผานมา พิจารณาผลการทดสอบตามตารางที่ 4.2 เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี 
Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในทุกตลาด
หลักทรัพยมีลักษณะนิ่ง ทุกกรณีของปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and 
intercept) มีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม (with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกน
และแนวโนม (with trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และคาสถิติ Augmented 
Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ 
Level หรือ I(0) เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาโดยการใชแบบจําลอง      
GARCH-M ตอไป 
 
 
 
 

ตลาดหลักทรัพย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1 1 1 -21.56889** -21.57975** -21.62813** 

ตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุน 0 0 2 -35.02775** -35.02036** -22.20907** 

ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 2 2 2 -22.01620** -22.00600** -22.10172** 

ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 0 0 0 -34.39419** -34.37872** -34.52968** 
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4.1.3   การศึกษาความผันผวนโดยแบบจําลอง GARCH-M ของตลาดหลักทรัพยตางๆ 
(1)       แบบจําลอง GARCH-M ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จากขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไดจากการแปลงขอมูลผลตาง ณ ระดับ ณ I(0) ของ
อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RSET) เม่ือนํามาสราง 
Correlogram (ตารางภาคผนวก ก 1) ผลการวิเคราะห ACF และ PACF ไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม
เพียง 1 แบบจําลอง ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 คือ แบบจําลอง AR (1)  MA (1) AR (2)  MA (2)  และ 
GARCH (1,1) หรือ ARCH(1) โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.2 และ 4.3 

 
1
2

0 1SETt SETi SETt i SETi SETt i SETtH hα α μ β ε δ− −= + + +  
1

** ** ** ** 2
1 2 1 20.000930 0.3052 0.9673 0.2953 0.9950 0.1125SETt SETt SETt SETt SETt SETtH hμ μ ε ε− − − −= + − − + −  

           (0.855542)  (27.09517)       (-87.27657)   (-70.80445)    (237.2896)     (-0.669063) 
 

2
0

1 1

q p

SETt SETi SETt i SETi SETt i
i i

h hα α ε β− −
= =

= + +∑ ∑  

** ** 2 **
1 10.00000634 0.1197 0.7515SETt SETt SETth hε − −= + +  

           (8.054988)     (6.470146)             (24.37459) 
 
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา Z-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง GARCH-M ดังสมการขางตน 
อธิบายไดวา อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ เวลาท่ี t 
ข้ึนอยูกับคาคงท่ีมีคาเทากับ 0.00093, คาเฉล่ียอยางมีเง่ือนไขของขอมูลในคาบเวลาท่ี 1 ( 1SETtμ − ) 
และคาบเวลาท่ี 2 ท่ีผานมา ( 2SETtμ − ) มีคาเทากับ 0.3052 และ -0.9673 และคาความคาดเคล่ือน 
(error term) ท่ี 1 ( 1SETtε − ) และคาบเวลาท่ี 2 ท่ีผานมา ( 2SETtε − ) มีคาเทากับ -0.2953 และ 0.9950 

โดยคาตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญท่ี 0.01 และคาความเส่ียง (
1
2
SETth ) ท่ีเกิดข้ึนในการอธิบายความผัน

ผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีคาเทากับ -0.1125 
 

(4.2) 

(4.3) 
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สวนคาความแปรปรวนของแบบจําลองท่ีข้ึนอยูกับคา Squared Error ในคาบเวลาที่ 1 ท่ี
ผานมา ( 2

1SETtε − ) และคาความผันผวนคาบเวลาท่ี 1 ท่ีผานมา ( 1SETth − ) มีคาเทากับ 0.1197 และ 
0.7515 อยางมีนัยสําคัญ และการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง
ตามเวลาแสดงถึงคาท่ีไดจากการพยากรณดังสมการ 4.2 ท่ีเปรียบเทียบกับคาจริงท่ีเกิดข้ึน 

เชนเดียวกับการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตามพบวามีเทอม ARCH และ 
GARCH เกิดข้ึนจริงอยางมีนัยสําคัญตรงตามสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีกําหนดใหความผันผวนของ
ขอมูลมีคาเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

 
ตารางท่ี 4.3    คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง GARCH-M ในอัตราผลตอบแทนดัชนี 

หุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
แบบจําลอง AR (1)  MA (1) AR (2) MA (2) 

ARCH (1)  GARCH (1) 

 
ตัวแปรอธิบาย SETtH  

 
ตัวแปรอธิบาย 

 

SETtH  
 

ตัวแปรอธิบาย SETth  

SQR (GARCH) 
 

-0.112521 
(-0.669063) 

- 
 

- - 
 

- 
 

คาคงที่ 
 

0.000930 
(0.855542) 

- - คาคงที่ 
 

0.00000634 
(8.054988) 

AR (1) 

1SETtμ −  
0.305236** 

(27.09517) 
AR (2) 

2SETtμ −  
-0.967340** 
(-87.27657) 

ARCH (1) 
2

1SETtε −  
0.119704** 
(6.470146) 

MA (1) 

1SETtε −  
-0.295252** 
(-70.80445) 

MA (2) 

2SETtε −  
0.994991** 
(237.2896) 

GARCH (1) 

1SETth −  
0.751546** 
(24.37459) 

Akaike Info Criterion (AIC) 

Durbin-Watson Stat 

 

-7.255232 

2.084110 

หมายเหตุ *  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
**  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
( )  คือ คา Z-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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(2)      แบบจําลอง GARCH-M ของตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 
จากขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไดจากการแปลงขอมูลผลตาง ณ ระดับ ณ I(0) ของ

อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Nikkei ตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน (RNIK) เม่ือนํามาสราง 
Correlogram (ตารางภาคผนวก ก 2) ผลการวิเคราะห ACF และ PACF ไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม
เพียง 1 แบบจําลอง ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 คือ แบบจําลอง AR (7)  MA (7) AR (8)  MA (8)  และ 
GARCH (1,1) หรือ ARCH (1) โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.4 และ 4.5 

 
1
2

0 1NIKt NIKi NIKt i NIKi NIKt i NIKtH hα α μ β ε δ− −= + + +  
1

*** ** ** ** ** 2
7 8 7 80.000781 0.6442 0.2929 0.7067 0.2903 0.0769NIKt NIKt NIKt NIKt NIKt NIKtH hμ μ ε ε− − − −= + − − + −  

          (1.797922)  (22.16315)     (-9.810475)       (-36.82778)     (15.09464)       (-0.895817) 
 

2
0

1 1

q p

NIKt NIKi NIKt i NIKi NIKt i
i i

h hα α ε β− −
= =

= + +∑ ∑  

** ** 2 **
1 10.000000785 0.1300 0.8616NIKt NIKt NIKth hε − −= + +  

            (4.327664)          (8.058158)           (48.44565) 
 
หมายเหตุ **    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
              ***  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

 ( )    คือ คา Z-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง GARCH-M ดังสมการขางตน 
อธิบายไดวา อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Nikkei ตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน ณ เวลาท่ี t 
ข้ึนอยูกับคาคงท่ีมีคาเทากับ 0.000781, คาเฉล่ียอยางมีเง่ือนไขของขอมูลในคาบเวลาท่ี 7 ( 7NIKtμ − ) 
และคาบเวลาท่ี 8 ท่ีผานมา ( 8NIKtμ − ) มีคาเทากับ 0.6442 และ -0.2929 และคาความคาดเคล่ือน 
(error term) ท่ี 7 ( 7NIKtε − ) และคาบเวลาท่ี 8 ท่ีผานมา ( 8NIKtε − ) มีคาเทากับ -0.7067 และ 0.2903 

โดยคาตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญท่ี 0.01 และคาความเส่ียง (
1
2
NIKth ) ท่ีเกิดข้ึนในการอธิบายความผัน

ผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีคาเทากับ -0.0769 
 

(4.4) 

(4.5) 
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สวนคาความแปรปรวนของแบบจําลองท่ีข้ึนอยูกับคา Squared Error ในคาบเวลาท่ี 1 ท่ีผาน
มา ( 2

1NIKtε − ) และคาความผันผวนคาบเวลาท่ี 1 ท่ีผานมา ( 22NIKth − ) มีคาเทากับ 0.1300 และ 0.8616 
อยางมีนัยสําคัญ และในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง
ตามเวลาแสดงถึงคาท่ีไดจากการพยากรณดวยสมการที่ 4.4 ท่ีเปรียบเทียบกับคาจริงท่ีเกิดข้ึน 

เชนเดียวกับการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตามพบวามีเทอม ARCH และ 
GARCH เกิดข้ึนจริงอยางมีนัยสําคัญตรงตามสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีกําหนดใหความผันผวนของ
ขอมูลมีคาเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

 
ตารางท่ี 4.4     คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง GARCH-M ในอัตราผลตอบแทนดัชนี

หุน Nikkei ในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 
แบบจําลอง AR (7)  MA (7) AR (8) MA (8) 

ARCH (1)  GARCH (1) 

ตัวแปรอธิบาย NIKtH  

 
ตัวแปรอธิบาย 

 

NIKtH  ตัวแปรอธิบาย NIKth  

SQR (GARCH) 
 

-0.076839 
(-0.895817) 

- 
 

- - 
 

- 
 

คาคงที่ 
 

0.000781 *** 
(1.797922) 

- - คาคงที่ 
 

0.000000785** 
(4.327664) 

AR (7) 

7NIKtμ −  
0.644222** 

(22.16315) 
AR (8) 

8NIKtμ −  
-0.292904** 
(-9.810475) 

ARCH (1) 
2

1NIKtε −  
0.129959** 
(8.058158) 

MA (7) 

7NIKtε −  
-0.706712** 
(-36.82778) 

MA (8) 

8NIKtε −  
0.290292** 
(15.09464) 

GARCH (1) 

1NIKth −  
0.861618** 
(48.44565) 

Akaike Info Criterion (AIC) 

Durbin-Watson Stat 

 

-7.425717 

2.109236 

หมายเหตุ *  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
**  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
( )  คือ คา Z-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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 (3)      แบบจําลอง GARCH-M ของตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 
จากขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไดจากการแปลงขอมูลผลตาง ณ ระดับ ณ I(0) ของ

อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Hang-Seng ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง (RHK) เม่ือนํามาสราง 
Correlogram (ตารางภาคผนวก ก 3) ผลการวิเคราะห ACF และ PACF ไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม
เพียง 1 แบบจําลอง ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 คือ แบบจําลอง AR (11)  MA (11) AR (12)  MA (12) 
และ GARCH (1,1) หรือ ARCH (1) โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.6 และ 4.7 
 

1
2

0 1HKt HKi HKt i HKi HKt i HKtH hα α μ β ε δ− −= + + +  
1

** ** ** ** 2
11 12 11 120.000283 0.3637 0.5208 0.3959 0.5827 0.0019HKt HKt HKt HKt HKt HKtH hμ μ ε ε− − − −= − − + + +                

          (0.830751) (-10.06361)  (-14.70861)       (13.94257) (21.30587)         (0.025062) 
 

2
0

1 1

q p

HKt HKi HKt i HKi HKt i
i i

h hα α ε β− −
= =

= + +∑ ∑  

* ** 2 **
1 10.000000287 0.0878 0.9095HKt HKt HKth hε − −= + +  

            (2.520280)        (6.615177)         (66.28910) 
 
หมายเหตุ *    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา Z-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง GARCH-M ดังสมการขางตน 
อธิบายไดวา อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Hang Seng ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง ณ เวลาท่ี 
t ข้ึนอยูกับคาคงท่ีมีคาเทากับ 0.000283, คาเฉล่ียอยางมีเง่ือนไขของขอมูลในคาบเวลาท่ี 11 
( 11HKtμ − ) และคาบเวลาท่ี 12 ท่ีผานมา ( 12HKtμ − ) มีคาเทากับ -0.3637 และ -0.5208 และคาความคาด
เคล่ือน (error term) ท่ี 11 ( 11HKtε − ) และคาบเวลาท่ี 12 ท่ีผานมา ( 12HKtε − ) มีคาเทากับ 0.3959 และ 

0.5827 โดยคาตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญท่ี 0.01 และคาความเส่ียง (
1
2
HKth ) ท่ีเกิดข้ึนในการอธิบาย

ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีคาเทากับ 0.0019 
 

(4.6) 

(4.7) 
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สวนคาความแปรปรวนของแบบจําลองท่ีข้ึนอยูกับคา Squared Error ในคาบเวลาที่ 1 ท่ี

ผานมา ( 2
1HKtε − ) และคาความผันผวนคาบเวลาท่ี 1 ท่ีผานมา ( 1HKth − ) มีคาเทากับ 0.0878 และ 

0.9095 อยางมีนัยสําคัญ และในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของขอมูลท่ี

เปล่ียนแปลงตามคาท่ีไดจากการพยากรณดวยสมการที่ 4.6 ท่ีเปรียบเทียบกับคาจริงท่ีเกิดข้ึน 

เชนเดียวกับการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตามพบวามีเทอม ARCH และ 
GARCH เกิดข้ึนจริงอยางมีนัยสําคัญตรงตามสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีกําหนดใหความผันผวนของ
ขอมูลมีคาเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

  
ตารางท่ี 4.5     คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง GARCH-M ในอัตราผลตอบแทนดัชนี

หุน Hang Seng ในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 
แบบจําลอง AR (11)  MA (11) AR (12) MA (12) 

ARCH (1)  GARCH (1) 

ตัวแปรอธิบาย HKtH  

 
ตัวแปรอธิบาย 

 

HKtH  ตัวแปรอธิบาย HKth  

SQR (GARCH) 
 

0.001858 
(0.025062) 

- 
 

- - 
 

- 
 

คาคงที่ 
 

0.000283 
(0.830751) 

- - คาคงที่ 
 

0.000000287* 
(2.520280) 

AR (11) 

11HKtμ −  
-0.363726** 

(13.94257) 
AR (12) 

12HKtμ −  
-0.520830** 
(-14.70861) 

ARCH (1) 
2

1HKtε −  
0.087754** 
(6.615177) 

MA (11) 

11HKtε −  
0.395852** 
(-36.82778) 

MA (12) 

12HKtε −  
0.582713** 
(21.30587) 

GARCH (1) 

1HKth −  
0.909531** 
(66.28910) 

Akaike Info Criterion (AIC) 
Durbin-Watson Stat 

 

 
-7.516950 
2.095182 

หมายเหตุ *    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  ( )  คือ คา Z-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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(4)      แบบจําลอง GARCH-M ของตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
จากขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไดจากการแปลงขอมูลผลตาง ณ ระดับ ณ I(0) ของ

อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Straits Time ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร (RST) เม่ือนํามา
สราง Correlogram (ตารางภาคผนวก ก 4) ผลการวิเคราะห ACF และ PACF ไดแบบจําลองท่ี
เหมาะสมเพียง 1 แบบจําลอง ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 คือ แบบจําลอง AR (3)  MA (3) และ 
GARCH (1,1) หรือ ARCH (1) โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.8 และ 4.9 

 
1
2

0 1STt STi STt i STi STt i STtH hα α μ β ε δ− −= + + +  
1

** ** 2
3 30.000508 0.7467 0.7273 0.0530STt STt STt STtH hμ ε− −= − + −  

           (1.560579)  (-4.567219)       (4.264882)    (-0.660767) 
 

2
0

1 1

q p

STt STi STt i STi STt i
i i

h hα α ε β− −
= =

= + +∑ ∑  

** 2 **
1 10.000000316 0.1112 0.8858STt STt STth hε − −= + +  

           (3.523549)       (8.174819)         (78.45560) 
 
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา Z-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง GARCH-M ดังสมการขางตน 
อธิบายไดวา อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Straits Time ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร ณ 
เวลาท่ี t ข้ึนอยูกับคาคงท่ีมีคาเทากับ 0.000508, คาเฉล่ียอยางมีเง่ือนไขของขอมูลในคาบเวลาท่ี 3 ที่
ผานมา ( 3STtμ − ) มีคาเทากับ -0.7467 และคาความคาดเคล่ือน (error term) ท่ี 3 ท่ีผานมา ( 3STtε − ) มี

คาเทากับ 0.7273 โดยคาตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญท่ี 0.01 และคาความเส่ียง (
1
2
STth ) ท่ีเกิดข้ึนดวย ใน

การอธิบายความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีคาเทากับ -0.0530 
สวนคาความแปรปรวนของแบบจําลองท่ีข้ึนอยูกับคา Squared Error ใน

คาบเวลาท่ี 1 ท่ีผานมา ( 2
1STtε − ) และคาความผันผวนคาบเวลาที่ 1 ท่ีผานมา ( 1STth − ) มีคาเทากับ 

0.1112 และ 0.8858 อยางมีนัยสําคัญ และในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของ

(4.8) 

(4.9) 
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ขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลาแสดงถึงคาท่ีไดจากการพยากรณดวยสมการที่ 4.8 ท่ีเปรียบเทียบกับ

คาจริงท่ีเกิดข้ึน 

เชนเดียวกับการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตามพบวามีเทอม ARCH และ 
GARCH เกิดข้ึนจริงอยางมีนัยสําคัญตรงตามสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีกําหนดใหความผันผวนของ
ขอมูลมีคาเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

 
ตารางท่ี 4.6     คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง GARCH-M ในอัตราผลตอบแทนดัชนี

หุน Straits Time ในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

แบบจําลอง AR (3)  MA (3) 

ARCH (1)  GARCH (1) 

ตัวแปรอธิบาย STtH  ตัวแปรอธิบาย STth  

SQR (GARCH) 
 

-0.052948 
(-0.660767) 

- 
 

- 
 

คาคงที่ 
 

0.000508 
(1.560579) 

คาคงที่ 
 

0.000000316** 

(3.523549) 

3STtμ −  AR (3) 
 

-0.746718** 

(-4.567219) 

2
1STtε −  ARCH (1) 

 
0.111202** 

(8.174819) 

3STtε −  MA (3) 
 

0.727275** 
(4.264882) 

1STth −  ARCH (1) 
 

0.885767** 

(78.45560) 

 
Akaike Info Criterion (AIC) -7.839346 

Durbin-Watson Stat 2.080724 
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา Z-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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4.2       การศึกษาความสัมพันธของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน 

4.2.1    การทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test) ของความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน
ในตลาดหลักทรัพยตางๆ 
เปนการทดสอบวาขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนของตลาด

หลักทรัพยท่ีนํามาศึกษามีความนิ่งหรือไมนิ่ง {[I(0); Integrated of order 0] หรือ [I(0); d > 0 
Integrated of order d]} โดยใชการศึกษาวิธี Augmented Dickey-Fuller test มาทําการทดสอบ และ
พิจารณาความนิ่งของขอมูล โดยการเปรียบเทียบคาสถิติกับคาวิกฤต MacKinnon ท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 99 % ของแบบจําลอง ถาคาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะนิ่ง ซ่ึงจากการศึกษาวิธีการดังกลาวนั้น จะไดผลการทดสอบดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.7   ผลการทดสอบยูนิทรูท โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller โดยแสดงคา 

Mackinnon Critical Value ของ unit root ณ. ระดับ Level 

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept 
 (2) คือ With intercept 
 (3) คือ With trend and intercept 
**  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 

ตลาดหลักทรัพย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2 1 1 -6.107884** -9.560804**  -9.830018** 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศญี่ปุน 12 12 12 -3.967501** -4.603721** -5.172443** 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฮองกง 10 10 10 -2.957313** -3.591716**  -4.485780** 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 8 8 8 -3.677965** -4.423837** -5.245490** 
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ตางๆในชวงเวลาอดีตท่ีผานมา พิจารณาผลการทดสอบตามตารางที่ 4.7 เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี 
Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคา
หุนในทุกตลาดหลักทรัพยมีลักษณะน่ิงในกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม (with intercept 
but without trend) มีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) และปราศจากจุดตัดแกน
และแนวโนม (without trend and intercept) ท่ีขอมูลลักษณะน่ิง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
คาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูลอนุกรมเวลามี
ลักษณะนิ่ง  

ซ่ึงขอมูลดังกลาวเหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาโดยการใชแบบจําลอง 
Cointegration แบบ Engle and Granger เพื่อประมาณความสัมพันธของความผันผวนตอไป ซ่ึงจะ
ทําการพิจารณา ความเปนเหตุเปนผล (Granger Causality) เพื่อพยากรณความเปนเหตุเปนผล
ระหวางตัวแปรกอน 
 

4.2.2   การทดสอบความเปนเหตุเปนผล (Granger Causality) 
เปนการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรวาอะไรคือสาเหตุและอะไรคือ

ผลของสาเหตุ  ซ่ึงในการทดสอบความเปนเหตุเปนผลของ Granger จะเลือกวิธีการคํานวณท่ีทําให
คาความแปรปรวนจากการพยากรณนอยท่ีสุด หรือเรียกวาใชหลักความสามารถในการพยากรณเปน
ตัวสะทอนความเปนเหตุเปนผลระหวางตัวแปร พิจารณาดังตอไปนี้ 

 
4.2.2.1      ความเปนเหตุเปนผลของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน   
จากผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลดังแสดงในตารางท่ี 4.8 โดย

กําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน
เปนตัวแปรอิสระ และมีการตั้งสมมติฐาน กลาวคือ   
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0H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศญ่ีปุนไมเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1H : ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศญ่ีปุนเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
และกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศ

ญ่ีปุนเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ โดยต้ังสมมติฐาน  

 

0H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไม เปนสาเหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 

1H :   ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แห งประ เทศไทย เปนสา เหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 

 
ตารางท่ี 4.8    ผลการทดสอบ Granger Causality ของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน   
สมมติฐานหลัก ความนาจะเปน 

NIKtH ไมเปนสาเหตุของ SETtH  0.0002 

SETtH ไมเปนสาเหตุของ NIKtH  0.0000002 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 

จากตารางขางตนพบวา ปฏิเสธสมมติฐานหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความวา ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ญ่ีปุนเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย และ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 

 
4.2.2.2      ความเปนเหตุเปนผลของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 
จากผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลดังแสดงในตารางท่ี 4.9 โดย

กําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง
เปนตัวแปรอิสระ และมีการตั้งสมมติฐาน กลาวคือ 

 

0H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศฮองกงไม เปนสาเหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

1H : ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศฮองกงเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

และกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาด
หลักทรัพยประเทศฮองกงเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ และมีการตั้งสมมติฐาน กลาวคือ   

 

0H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไม เปนสาเหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 

1H : ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แห งประ เทศไทย เปนสา เหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 
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ตารางท่ี 4.9    ผลการทดสอบ Granger Causality ของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประเทศฮองกง   

สมมติฐานหลัก ความนาจะเปน 

HKtH ไมเปนสาเหตุของ SETtH  0.0005 

SETtH ไมเปนสาเหตุของ HKtH   0.0002 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 

จากตารางขางตนพบวา ปฏิเสธสมมติฐานหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความวา ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ฮองกงเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยประเทศฮองกง 
 

4.2.2.2      ความเปนเหตุเปนผลของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
จากผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลดังแสดงในตารางท่ี 4.10 โดย

กําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร
เปนตัวแปรอิสระ และมีการตั้งสมมติฐาน กลาวคือ   

 

0H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศสิงคโปรไม เปนสาเหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

1H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประ เทศสิงคโปร เปนสา เหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
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และกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศ
สิงคโปรเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ และมีการตั้งสมมติฐาน กลาวคือ   

 

0H : ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศสิงคโปรไม เปนสาเหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

1H :  ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ประ เทศสิงคโปร เปนสา เหตุของความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  
ตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบ Granger Causality ของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประเทศสิงคโปร  

สมมติฐานหลัก ความนาจะเปน 

 STtH ไมเปนสาเหตุของ SETtH  0.00003 

SETtH ไมเปนสาเหตุของ STtH  0.0790 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 

จากตารางขางตนพบวา ปฏิเสธสมมติฐานหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความวา ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
สิงคโปรเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
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4.2.3    การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และการทดสอบดุลยภาพระยะสั้น 
(Error Correction Model) 

การศึกษาความสัมพันธของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยตางๆ พิจารณาความสัมพันธจากการประมาณคาโดยใชแบบจําลอง Cointegration เปน
การทดสอบหาความสัมพันธระยะยาว โดยตัวแปรท่ีใชทดสอบตองมี integrated ท่ีอันดับเดียวกันจึง
จะสามารถนําตัวแปรทุกตัวไปทําการทดสอบ คือ I(0) ตามแนวทางของ Engle and Granger เร่ิมตน
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) โดยกําหนดความสัมพันธเปน 2 
ทิศทาง กลาวคือ 

(1)  ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย
เปนตัวแปรอิสระ   

(2)  ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนตัวแปรอิสระ   

จากนั้นจะทําการประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual) เพื่อทดสอบดูความคาดเคล่ือน
ของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อทดสอบความนิ่งของขอมูล โดยคา
ความคาดเคล่ือนมีความนิ่งในระดับ I(0) สามารถสรุปไดวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยตางๆมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว จากน้ันจะทําการ
พิจารณาความสัมพันธดุลยภาพระยะส้ันตามแบบจําลอง Error Correction Model (ECM) ตอไป  

แตถาคาความคาดเคล่ือนมีความนิ่งในระดับ I(1) จะสามารถสรุปไดวาขอมูลความผัน
ผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยตางๆไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพใน
ระยะยาว จะพิจารณาดูการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามจากการประมาณคาโดยใช
สมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) ซ่ึงการศึกษาวิธีดังกลาวจะไดผลการทดสอบ
ดังตอไปนี้ 
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4.2.3.1    ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค
เอเชียเปนตัวแปรอิสระ   
(1)   ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน   

1.1)     การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) โดยกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพย
ประเทศญ่ีปุนเปนตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม 1 แบบจําลอง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.11 โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.10 

 

0SETt NIKt NIKt i SETt SETt iH H Hα β α− −= + +  
** **0.0000334 0.2856SETt NIKtH H= +  

(22.16109)      (25.35038)   
 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง Cointegration 
ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtH ) 
ข้ึนอยูกับคาคงท่ีมีคาเทากับ 0.0000334 และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน 
Nikkei ในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนในคาบเวลาปจจุบัน ( NIKtH ) มีคาเทากับ 0.2856 อยางมี
นัยสําคัญ  

โดยสมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการนี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 37.03 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวาคา
สัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 

 

(4.10) 
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ตารางท่ี 4.11   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน
ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 

ตัวแปรอธิบาย SETtH  

คาคงที่ 

 

0.0000334** 

(22.16109) 

NIKtH  

 

0.285535** 

(25.35038) 

Adjusted R-squared 0.370326 

Akaike Info Criterion -17.19960 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

1.2)     การประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual test) 
จากน้ันประมาคาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยขางตน เพื่อทํา

การทดสอบดูความคาดเคล่ือนของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อ
ทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยการทดสอบยูนิทรูท ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12   ผลการทดสอบยูนิทรูทของสวนท่ีเหลือ (Residual) โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller โดยแสดงคา Mackinnon Critical Value ของ unit root ณ. ระดับ Level 

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept, (2) คือ With intercept และ (3) คือ With trend and intercept 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

ตัวแปรอธิบาย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 
สวนที่เหลือ ( _HSET HNIKte ) 1 1 1 -11.90085** -11.89537** -11.89275** 
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของ Residual ของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนในชวงเวลาอดีตท่ี
ผานมา เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความผัน
ผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะนิ่งในทุกกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม 
(with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) 
ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 และคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ Level หรือ I(0) แสดงวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาดุลยภาพ
ระยะส้ันโดยการใชแบบจําลอง Error Correction Model ตอไป 
 

1.3)     การทดสอบดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 
โดยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.13 โดยสามารถสราง
สมการดงัสมการท่ี 4.11 

1 2 _ 1 4 5 _
0 1

qn

SETt HSET HNIKt m SETt m p NIKt p HSET HNIKt
m p

H a a e a H a H u− − −
= =

Δ = + + Δ + Δ +∑ ∑  

** **
_ 10.0000000667 0.1642 0.4256SETt HSET HNIKt NIKtH e H−Δ = − − + Δ  

    (-0.094003)         (-10.18726)                  (14.61733)   
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณค า สัมประสิทธ์ิของแบบจํ าลอง  Error 
Correction Model ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา มีการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวงเวลา 0 ถึง -1 
แสดงวามีความคาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวท่ี 16.42% ของการออกนอก
ดุลยภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t และพบวาความสัมพันธของการ
เปล่ียนแปลงระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtHΔ ) ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ 0.0000000667, การ

(4.11) 



63 

เปล่ียนแปลงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Nikkei ในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ญ่ีปุนในคาบเวลาปจจุบัน ( NIKtHΔ ) มีคาเทากับ 0.4256 และสวนท่ีเหลือ (Residual) จากสมการ
ถดถอยในคาบเวลาท่ีผานมา ( _ 1HSET HNIKte − ) มีคาเทากับ -0.1624 อยางมีนัยสําคัญ และกําหนดให 

tu  มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) 
สมการขางตนสามารถอธิบายไดวา สมการนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึง

รอยละ 20.36 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
ตารางท่ี 4.13 คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Error Correction Model ในอัตรา

ผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย
ประเทศญ่ีปุน 

ตัวแปรอธิบาย SETtHΔ  

คาคงที่ 

 

-0.0000000667 

(-0.094003) 

สวนที่เหลือ 

( _ 1HSET HNIKte − ) 

-0.164156** 

(-10.18726) 

NIKtHΔ  

 

0.425582** 

(14.61733) 

Adjusted R-squared 0.203593 

Akaike Info Criterion -18.48183 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 



64 

(2)   ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง   

2.1)     การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) โดยกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพย
ประเทศฮองกงเปนตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม 1 แบบจําลอง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.14 โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.12 
 

    0SETt HKt HKt i SETt SETt iH H Hα β α− −= + +   
** **0.0000334 0.2731SETt HKtH H= +  

       (19.69243)     (19.60266) 
 
หมายเหตุ **    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )    คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

 จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง Cointegration 
ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtH ) 
ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ 0.0000334 และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน 
Hang-Seng ในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงในคาบเวลาปจจุบัน ( HKtH ) มีคาเทากับ 0.2731 
อยางมีนัยสําคัญ  

 โดยท่ีสมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการนี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 25.91 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คา
สัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1%  

 
 

(4.12) 
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ตารางท่ี 4.14  คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน
ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 

ตัวแปรอธิบาย SETtH  

คาคงที่ 

 

0.0000334** 

(19.69243) 

HKtH  

 

0.273143** 

(19.60266) 

Adjusted R-squared 0.259091 

Akaike Info Criterion -17.03908 

หมายเหตุ **    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
( )     คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

2.2)     การประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual test) 
จากน้ันประมาคาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยขางตน เพื่อทํา

การทดสอบดูความคาดเคล่ือนของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อ
ทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยการทดสอบยูนิทรูท ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 

 

ตารางท่ี 4.15   ผลการทดสอบยูนิทรูทของสวนท่ีเหลือ (Residual) โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller โดยแสดงคา Mackinnon Critical Value ของ unit root ณ. ระดับ Level 

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept, (2) คือ With intercept และ (3) คือ With trend and intercept 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

ตัวแปรอธิบาย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 
สวนที่เหลือ ( _HSET HHKte ) 1 1 1 -11.13043** -11.12533** -11.16408** 
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของ Residual ของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงในชวงเวลาอดีตท่ี
ผานมา เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความผัน
ผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะนิ่งในทุกกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม 
(with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) 
ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 และคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ Level หรือ I(0) แสดงวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาดุลยภาพ
ระยะส้ันโดยการใชแบบจําลอง Error Correction Model ตอไป 

 
2.3)     การทดสอบดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 

โดยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 
(OLS) จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.16 โดยสามารถสราง
สมการดังสมการท่ี 4.13 

 

1 2 _ 1 4 5 _
0 1

qn

SETt HSET HHKt m SETt m p HKt p HSET HHKt
m p

H a a e a H a H u− − −
= =

Δ = + + Δ + Δ +∑ ∑  

** **
_ 10.000000109 0.1483 0.5445SETt HSET HHKt HKtH e H−Δ = − − + Δ  

    (-0.150338)        (-9.790347)                 (11.98631)   
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณค า สัมประสิทธ์ิของแบบจํ าลอง  Error 
Correction Model ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา มีการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวงเวลา 0 ถึง -1 
แสดงวามีความคาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวท่ี 14.83% ของการออกนอก
ดุลยภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t และพบวาความสัมพันธของการ
เปล่ียนแปลงระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพย

(4.13) 
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แหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtHΔ ) ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ -0.000000109, การ
เปล่ียนแปลงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Hang-Seng ในตลาดหลักทรัพย
ประเทศฮองกงในคาบเวลาปจจุบัน ( HKtHΔ ) มีคาเทากับ 0.5445 และสวนท่ีเหลือ (Residual) จาก
สมการถดถอยในคาบเวลาท่ีผานมา ( _ 1HSET HHKte − ) มีคาเทากับ -0.1483 อยางมีนัยสําคัญ และ
กําหนดให tu  มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) 

สมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการน้ีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึง
รอยละ 16.22 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 

 
ตารางท่ี 4.16  คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Error Correction Model ในอัตรา

ผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย
ประเทศญ่ีปุน 

ตัวแปรอธิบาย SETtHΔ  

คาคงที่ 

 

-0.000000109 

(-0.150338) 

สวนที่เหลือ 

( _ 1HSET HHKte − ) 

-0.148276** 

(-9.790347) 

HKtHΔ  

 

0.544542** 

(11.98631) 

Adjusted R-squared 0.162241 

Akaike Info Criterion -18.43524 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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(3)   ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร   

3.1)     การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) โดยกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพย
ประเทศสิงคโปรเปนตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม 1 แบบจําลอง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.17 โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.14 
 

      0SETt STt STt i SETt SETt iH H Hα β α− −= + +  
** **0.0000309 0.4871SETt STH H= +  

           (19.29094)     (23.78527) 
 
หมายเหตุ **    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )    คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง Cointegration 
ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtH ) 
ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ 0.0000309 และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน 
Straits Time ในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรในคาบเวลาปจจุบัน ( STtH ) มีคาเทากับ 0.4871 
อยางมีนัยสําคัญ  

โดยท่ีสมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการนี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 34.01 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คา
สัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1%  
 
 

(4.14) 
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ตารางท่ี 4.17   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน
ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

ตัวแปรอิสระ SETtH  

คาคงที่ 

 

0.0000309** 

(19.29094) 

STtH  

 

0.487128** 

(23.78527) 

Adjusted R-squared 0.340053 

Akaike Info Criterion -17.15480 

หมายเหตุ **    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

3.2)     การประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual test) 
จากน้ันประมาคาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยขางตน เพื่อทํา

การทดสอบดูความคาดเคล่ือนของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อ
ทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยการทดสอบยูนิทรูท ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 
 

ตารางท่ี 4.18   ผลการทดสอบยูนิทรูทของสวนท่ีเหลือ (Residual) โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller โดยแสดงคา Mackinnon Critical Value ของ unit root ณ. ระดับ Level 

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept,  (2) คือ With intercept และ (3) คือ With trend and intercept 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตัวแปรอธิบาย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 
สวนที่เหลือ ( _HSET HSTte ) 1 1 1 -11.42079** -11.41559** -11.47220** 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของ Residual ของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรในชวงเวลาอดตี
ท่ีผานมา เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความ
ผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะนิ่งในทุกกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม 
(with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) 
ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 และคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ Level หรือ I(0) แสดงวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาดุลยภาพ
ระยะส้ันโดยการใชแบบจําลอง Error Correction Model ตอไป 

 
3.3)     การทดสอบดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 

โดยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 
(OLS) จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.19 โดยสามารถสราง
สมการดังสมการท่ี 4.15 

 

1 2 _ 1 4 5 _
0 1

qn

SETt HSET HSTt m SETt m p STt p HSET HSTt
m p

H a a e a H a H u− − −
= =

Δ = + + Δ + Δ +∑ ∑  

** **
_ 10.0000000782 0.1508 0.6494SETt HSET HSTt STtH e H−Δ = − − + Δ  

    (-0.109310)        (-9.575175)                  (12.98000)   
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 

จากการประมาณค า สัมประสิทธ์ิของแบบจํ าลอง  Error 
Correction Model ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา มีการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวงเวลา 0 ถึง -1 
แสดงวามีความคาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวท่ี 15.08% ของการออกนอก
ดุลยภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t และพบวาความสัมพันธของการ
เปล่ียนแปลงระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพย

(4.15) 
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แหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtHΔ ) ข้ึนอยูกับคาคงที่ มีคาเทากับ -0.0000000782, การ
เปล่ียนแปลงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Straits Time ในตลาดหลักทรัพย
ประเทศสิงคโปรในคาบเวลาปจจุบัน ( STtHΔ ) มีคาเทากับ 0.6494 และสวนท่ีเหลือ (Residual) จาก
สมการถดถอยในคาบเวลาท่ีผานมา ( _ 1HSET HSTte − ) มีคาเทากับ -0.1504 อยางมีนัยสําคัญ และ
กําหนดให tu  มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) 

สมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการน้ีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึง
รอยละ 18.29 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
ตารางท่ี 4.19  คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน

ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 
ตัวแปรอธิบาย SETtHΔ  

คาคงที่ 

 

-0.0000000782 

(-0.109310) 

สวนที่เหลือ 

( _ 1HSET HSTte − ) 

-0.150832*** 

(-9.575175) 

STtHΔ  

 

0.649399** 

(12.98000) 

Adjusted R-squared 0.182901 

Akaike Info Criterion -18.46021 

หมายเหตุ **    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )    คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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4.2.3.2    ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาด
หลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ   
(1)   ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนใน

ตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.1)     การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

(OLS) โดยกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศ
ญ่ีปุนเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม 1 แบบจําลอง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.20 โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.16 

 
 0NIKt SETt SETt i NIKt NIKt iH H Hα β α− −= + +  

**0.0000058 1.290NIKt SETtH H= − +  
(-1.501176)   (25.35038)   

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

 จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง Cointegration 
ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Nikkei ในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนในคาบเวลาปจจุบัน ( NIKtH ) 
ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ -0.0000058 และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน 
SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtH ) มีคาเทากับ 1.290 อยางมี
นัยสําคัญ  

 โดยสมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการนี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 37.03 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวาคา
สัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 

 

(4.16) 
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ตารางท่ี 4.20   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน
ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวแปรอธิบาย NIKtH  

คาคงที่ 

 

-0.0000058 

(-1.501176) 

SETtH  

 

1.298976** 

(25.35038) 

Adjusted R-squared 0.370326 

Akaike Info Criterion -15.68463 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

1.2)    การประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual test) 
จากน้ันประมาคาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยขางตน เพื่อทํา

การทดสอบดูความคาดเคล่ือนของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อ
ทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยการทดสอบยูนิทรูท ดังแสดงในตารางท่ี 4.21  
 

ตารางท่ี 4.21  ผลการทดสอบยูนิทรูทของสวนท่ีเหลือ (Residual) โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller โดยแสดงคา Mackinnon Critical Value ของยูนิทรูท ณ. ระดับ Level  

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept, (2) คือ With intercept และ (3) คือ With trend and intercept 
 ** คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

ตัวแปรอธิบาย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 
สวนที่เหลือ ( _HNIK HSETte ) 1 1 1 -6.844736** -6.841521** -7.270259** 
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของ Residual ของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงเวลาอดีตท่ี
ผานมา เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความผัน
ผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะนิ่งในทุกกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม 
(with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) 
ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 และคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ Level หรือ I(0) แสดงวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาดุลยภาพ
ระยะส้ันโดยการใชแบบจําลอง Error Correction Model ตอไป 

 

1.3)     การทดสอบดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 
โดยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.22 โดยสามารถสราง
สมการดงัสมการท่ี 4.17 

 

1 2 _ 1 4 5 _
0 1

qn

NIKt HNIK HSETt m NIKt m p SETt p HNIK HSETt
m p

H a a e a H a H u− − −
= =

Δ = + + Δ + Δ +∑ ∑  

** **
_ 10.000000124 0.0491 0.3476NIKt HNIK HSETt SETtH e H−Δ = − + Δ  

  (0.181049)       (-6.821164)                     (13.35161)   
 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณค า สัมประสิทธ์ิของแบบจํ าลอง  Error 
Correction Model ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา มีการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวงเวลา 0 ถึง -1 
แสดงวามีความคาดเคล่ือนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวที่ 4.91% ของการออกนอกดุลย
ภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t และพบวาความสัมพันธของการ

(4.17) 
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เปล่ียนแปลงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Nikkei ในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ญ่ีปุนในคาบเวลาปจจุบัน ( NIKtHΔ ) ข้ึนอยูกับคาคงที่ มีคาเทากับ 0.000000124, การเปล่ียนแปลง
ระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtHΔ ) มีคาเทากับ 0.3476 และสวนท่ีเหลือ (Residual) จากสมการ
ถดถอยในคาบเวลาท่ีผานมา ( _ 1HNIK HSETte − ) มีคาเทากับ -0.0491 อยางมีนัยสําคัญ และกําหนดให 

tu  มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) 
สมการขางตนสามารถอธิบายไดวา สมการนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึง

รอยละ 16.34 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
ตารางท่ี 4.22   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน

ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตัวแปรอธิบาย NIKtHΔ  

คาคงที่ 

 

0.000000124 

(0.181049) 

สวนที่เหลือ 

( _ 1HNIK HSETte − ) 

-0.049134** 

(-6.821164) 

SETtHΔ  

 

0.347560** 

(13.35161) 

Adjusted R-squared 0.163404 

Akaike Info Criterion -18.56057 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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(2)   ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนใน
ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.1)     การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) โดยกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศ
ฮองกงเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม 1 แบบจําลอง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.23 โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.18 

 

0HKt SETt SETt i HKt HKt iH H Hα β α− −= + +  
** **0.0000146 0.9510HKt SETtH H= +  

 (3.995034)     (19.60266)   
 
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง Cointegration 
ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Hang Seng ในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงในคาบเวลาปจจุบัน 
( HKtH ) ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ 0.0000146 และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคา
หุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtH ) มีคาเทากับ 0.9510 
อยางมีนัยสําคัญ  

โดยสมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการนี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 25.91 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวาคา
สัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
 
 

(4.18) 
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ตารางท่ี 4.23   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน
ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

2.2)     การประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual test) 
จากน้ันประมาคาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยขางตน เพื่อทํา

การทดสอบดูความคาดเคล่ือนของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อ
ทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยการทดสอบยูนิทรูท ดังแสดงในตารางท่ี 4.24  
 

ตารางท่ี 4.24   ผลการทดสอบยูนิทรูทของสวนท่ีเหลือ (Residual) โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller โดยแสดงคา Mackinnon Critical Value ของยูนิทรูท ณ. ระดับ Level  

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept, (2) คือ With intercept และ  (3) คือ With trend and intercept 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

ตัวแปรอธิบาย  

คาคงที่ 
 

0.0000146** 

-3.995034 

 
 

0.951031** 

-19.60266 

Adjusted R-squared 0.259091 
Akaike Info Criterion -15.79153 

ตัวแปรอธิบาย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

สวนที่เหลือ( _HHK HSETte ) 1 2 1 -5.575617** -4.581828** -5.513987** 

SETtH

HKtH
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของ Residual ของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงเวลาอดีตท่ี
ผานมา เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความผัน
ผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะนิ่งในทุกกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม 
(with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) 
ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

และคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ Level หรือ I(0) แสดงวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาดุลยภาพ
ระยะส้ันโดยการใชแบบจําลอง Error Correction Model ตอไป 

 
2.3)     การทดสอบดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 

โดยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 
(OLS) จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.25 โดยสามารถสราง
สมการดังสมการท่ี 4.19 

 

1 2 _ 1 4 5 _
0 1

qn

HKt HHK HSETt m HKt m p SETt p HHK HSETt
m p

H a a e a H a H u− − −
= =

Δ = + + Δ + Δ +∑ ∑  

** **
_ 10.000000143 0.0257 0.1898HKt HHK HSETt SETtH e H−Δ = − + Δ  

  (0.311013)       (-5.039660)                    (10.82772)   
 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณค า สัมประสิทธ์ิของแบบจํ าลอง  Error 
Correction Model ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา มีการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวงเวลา 0 ถึง -1 
แสดงวามีความคาดเคล่ือนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวที่ 2.57% ของการออกนอกดุลย
ภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t และพบวาความสัมพันธของการ

(4.19) 
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เปล่ียนแปลงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Hang Seng ในตลาดหลักทรัพย
ประเทศฮองกงในคาบเวลาปจจุบัน ( HKtHΔ ) ข้ึนอยูกับคาคงที่ มีคาเทากับ 0.000000143, การ
เปล่ียนแปลงระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtHΔ ) มีคาเทากับ 0.1898 และสวนท่ีเหลือ (Residual) จาก
สมการถดถอยในคาบเวลาท่ีผานมา ( _ 1HHK HSETte − ) มีคาเทากับ -0.0257 อยางมีนัยสําคัญ และ
กําหนดให tu  มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) 

สมการขางตนสามารถอธิบายไดวา สมการนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึง
รอยละ 10.95 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
ตารางท่ี 4.25   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Error Correction Model ในอัตรา

ผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ตัวแปรอธิบาย HKtHΔ  

คาคงที่ 

 

0.000000143 

(0.311013) 

สวนที่เหลือ 

( _ 1HHK HSETte − ) 

-0.025738** 

(-5.039660) 

SETtHΔ  

 

0.189758** 

(10.82772) 

Adjusted R-squared 0.109466 

Akaike Info Criterion -19.35152 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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(3)   ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนใน
ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.1)     การทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
จากการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) โดยกําหนดใหความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศ
สิงคโปรเปนตัวแปรตามและความผันผวนอัตราผลตอบแทนราคาดัชนีหุนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม 1 แบบจําลอง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.26 โดยสามารถสรางสมการความผันผวนดังสมการท่ี 4.20 
 

0STt SETt SETt i STt STt iH H Hα β α− −= + +  
** **0.00000496 0.6993STt SETtH H= +  

 (2.236173)     (23.78527)   
 
หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ( )  คือ คา T-statistic 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

 จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง Cointegration 
ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Straits Time ในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรในคาบเวลาปจจุบัน 
( STtH ) ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ 0.00000496 และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคา
หุน SET ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtH ) มีคาเทากับ 0.6993 
อยางมีนัยสําคัญ  

 โดยสมการขางตนสามารถอธิบายไดวาสมการนี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 34.01 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวาคา
สัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
 

(4.20) 
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ตารางท่ี 4.26   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Cointegration ในอัตราผลตอบแทน
ดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวแปรอธิบาย STtH  

คาคงที่ 
 

0.00000496* 

(2.236173) 

SETtH  
 

0.699313** 
(23.78527) 

Adjusted R-squared 0.340053 
Akaike Info Criterion -16.79322 

หมายเหตุ *    คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

 

3.2)     การประมาณคาสวนท่ีเหลือ (Residual test) 
จากน้ันประมาคาสวนท่ีเหลือจากสมการถดถอยขางตน เพื่อทํา

การทดสอบดูความคาดเคล่ือนของ te , tu  ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชการทดสอบแบบ ADF เพื่อ
ทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยการทดสอบยูนิทรูท ดังแสดงในตารางท่ี 4.27  
 

ตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบยูนิทรูทของสวนท่ีเหลือ (Residual) โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller โดยแสดงคา Mackinnon Critical Value ของยูนิทรูท ณ. ระดับ Level  

หมายเหตุ : (1) คือ Without trend and intercept, (2) คือ With intercept และ  (3) คือ With trend and intercept 
 **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

ตัวแปรอธิบาย 

Lag (P) Level หรือ I(0) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 
สวนที่เหลือ( _HST HSETte ) 1 2 1 -6.641793** -6.638712** -7.568140** 
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จากผลการทดสอบยูนิทรูทของ Residual ของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงเวลาอดตี
ท่ีผานมา เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ในระดับ Level พบวา ขอมูลความ
ผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะนิ่งในทุกกรณีท่ีมีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนม 
(with intercept but without trend) และมีจุดตัดแกนและแนวโนม (with trend and intercept) 
ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโนม (without trend and intercept) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

และคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller มีคานอยกวาคาวิกฤต MacKinnon แสดงวา ขอมูล
อนุกรมเวลามีลักษณะน่ิง ณ ระดับ Level หรือ I(0) แสดงวา ขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการประมาณคาดุลยภาพ
ระยะส้ันโดยการใชแบบจําลอง Error Correction Model ตอไป 
 

3.3)     การทดสอบดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 
โดยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(OLS) จากผลการวิเคราะหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.28 โดยสามารถสราง
สมการดังสมการท่ี 4.21 

 

1 2 _ 1 4 5 _
0 1

qn

STt HST HSETt m STt m p SETt p HST HSETt
m p

H a a e a H a H u− − −
= =

Δ = + + Δ + Δ +∑ ∑  

** **
_ 10.0000000722 0.0395 0.1935STt HST HSETt SETtH e H−Δ = − + Δ  

  (0.179527)       (-5.326119)                     (12.55531)   
 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

จากการประมาณค า สัมประสิทธ์ิของแบบจํ าลอง  Error 
Correction Model ดวยวิธี OLS ดังสมการขางตน อธิบายไดวา มีการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวงเวลา 0 ถึง -1 
แสดงวามีความคาดเคล่ือนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวที่ 3.95% ของการออกนอกดุลย
ภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t และพบวาความสัมพันธของการ

(4.21) 
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เปล่ียนแปลงความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน Straits Time ในตลาดหลักทรัพย
ประเทศฮองกงในคาบเวลาปจจุบัน ( STtHΔ ) ข้ึนอยูกับคาคงท่ี มีคาเทากับ 0.0000000722, การ
เปล่ียนแปลงระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน SET ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในคาบเวลาปจจุบัน ( SETtHΔ ) มีคาเทากับ 0.1935 และสวนท่ีเหลือ (Residual) จาก
สมการถดถอยในคาบเวลาท่ีผานมา ( _ 1HST HSETte − ) มีคาเทากับ -0.0395 อยางมีนัยสําคัญ และ
กําหนดให tu  มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) 

สมการขางตนสามารถอธิบายไดวา สมการนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึง
รอยละ 13.68 และจากการพิจารณาคา F-statistic ปรากฏวา คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย ณ ระดับความเช่ือมันท่ี 99% ซ่ึงมากกวาคาวิกฤติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% 
 
ตารางท่ี 4.28   คาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลอง Error Correction Model ในอัตรา

ผลตอบแทนดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ตัวแปรอธิบาย STtHΔ  

คาคงที่ 

 

0.0000000722 

(0.179527) 

สวนที่เหลือ 

( _ 1HST HSETte − ) 

-0.039463** 

(-5.326119) 

SETtHΔ  

 

0.193545** 

(12.55531) 

Adjusted R-squared 0.136764 

Akaike Info Criterion -19.61246 

หมายเหตุ **  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ( )  คือ คา T-statistic 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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สรุปผลการศึกษาความสัมพันธของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนใน
ตลาดหลักทรัพยตางๆ พิจารณาความสัมพันธจากการประมาณคาโดยใชแบบจําลอง Cointegration 
เปนการทดสอบหาความสัมพันธระยะยาวตามแนวทางของ Engle and Granger เร่ิมตนจากการ
ประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) โดยกําหนดความสัมพันธเปน 2 ทิศทาง 
กลาวคือ 

(1)  ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย
เปนตัวแปรอิสระ   

(2)  ความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนตัวแปรอิสระ   

 และพิจารณาความสัมพันธดุลยภาพระยะส้ันตามแบบจําลอง Error Correction Model 
(ECM) ซ่ึงการศึกษาวิธีดังกลาวสามารถสรุปผลการทดสอบดังตารางท่ี 4.29 และ 4.30 

 
ตารางท่ี 4.29 สรุปผลความเร็วในการปรับตัวดุลยภาพระยะสั้นในตลาดหลักทรัพยตางๆ 

ลําดับ ตลาดหลักทรัพย 

ความเร็วในการ

ปรับตัว 

1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุน 0.1642 

2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 0.1508  

3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 0.1483 

4 ตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.0491 

5 ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.0395 

6 ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.0257 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.30 สรุปผลการปรับตัวของการเปล่ียนแปลงดุลยภาพในตลาดหลักทรัพยตางๆ 

ลําดับ ตลาดหลักทรัพย 

การปรับตัวของ 

การเปล่ียนแปลง 

1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 0.6494 

2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง 0.5445 

3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุน 0.4256 

4 ตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.3476 

5 ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.1935 

6 ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกงและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.1898 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

จากตารางท่ี 4.29 และ 4.30 ในการประมาณคาความเร็วในการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันใน
ตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวาความเร็วในการปรับตัวโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัว
แปรตามและตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรอิสระมีการปรับตัวในดุลยภาพระยะส้ัน
เพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวเร็วกวาการปรับตัวโดยท่ีตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปร
ตามและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ เชนเดียวกับผลของการเปล่ียนแปลง
ดุลยภาพในการปรับตัว พบวาการปรับตัวโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรตามและ
ตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรอิสระมีการปรับตัวในดุลยภาพระยะส้ันเพื่อเขาสูดุลย
ภาพในระยะยาวเร็วกวาการปรับตัวโดยท่ีตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรตามและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกันดัง
แสดงในตารางขางตน 


