
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

5.1       สรุปผลการศึกษา 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนี

ราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนของ

ตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย ประกอบดวย ดัชนี Nikkei (NIK) ตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน, 

ดัชนี Hang Seng (HK) ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง และดัชนี Straits Time (ST) ตลาด

หลักทรัพยประเทศสิงคโปรในลักษณะความเปนเหตุเปนผล โดยกําหนดทิศทางความสัมพันธใน 2 

ทิศทาง คือ ดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศไทยเปนตัวแปรตามและดัชนีราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพยภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรอิสระ และดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยภูมิภาคเอเชีย

เปนตัวแปรตามและดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยประเทศไทยเปนตัวแปรอิสระโดยใชขอมูล

อนุกรมเวลาราคาปดในรูปของลอการิทึม เร่ิมต้ังแตวันท่ี 30 มกราคม 2547 ถึง 30 มกราคม 2552 ซ่ึง

สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ผลการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF-test) พบวาขอมูลอัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีหุนกลุมท้ังหมดมีลักษณะน่ิงท่ีระดับ Level (I(0)) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 1%  

จากนั้นจึงนํามาประมาณความผันผวนของขอมูลโดยใชแบบจําลอง GARCH-M โดยเลือก
แบบจําลองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว พบวา แบบจําลองสําหรับความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SETtH ) คือ แบบจําลอง AR(1) 
MA(1) AR(2) MA(2) และ GARCH-M(1,1) แบบจําลองสําหรับความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน ( NIKtH ) คือ แบบจําลอง AR(7) MA(7) 
AR(8) MA(8) และ GARCH-M(1,1) แบบจําลองสําหรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนี
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ราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง ( HKtH ) คือ แบบจําลอง AR(11) MA(11) AR(12) MA(12) 
และ GARCH-M(1,1) และแบบจําลองสําหรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร ( STtH ) คือ แบบจําลอง AR(3) MA(3) และ GARCH-M(1,1)  

ในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตามของท้ัง 2 กลุมพบวามีเทอม ARCH และ 

GARCH เกิดข้ึนจริงอยางมีนัยสําคัญตรงตามสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีกําหนดใหความผันผวนของ

ขอมูลมีคาเปล่ียนแปลงไปตามเวลา และคาความแปรปรวนของแบบจําลองข้ึนอยูกับคา Squared 

Error ในคาบเวลาท่ีผานมาอยางมีนัยสําคัญ 

จากนั้นนําความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในทุกตลาดหลักทรัพยมา
ทดสอบความนิ่งของขอมูล พบวา ขอมูลมีลักษณะ Stationary ณ. ระดับ Level หรือ I(0)  

และเม่ือทําการทดสอบ Granger Causality พบวาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนี

ราคาหุนในทุกตลาดหลักทรัพยท้ัง 2 ทิศทางตางมีความสัมพันธกันและเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและ

กัน กลาวคือ ความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเปนสาเหตุของตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย เชนเดียวกับความผันผวนอัตราผลตอบแทน

ดัชนีหุนระหวางตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนสาเหตุของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เม่ือทําการทดสอบดุลยภาพระยะยาว (Cointergration) ตามแนวทางของ Engle and Granger 

พบวาความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

ตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เชนเดียวกันความผันผวน

อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว เนื่องจากการประมาณคาสวนท่ีเหลือ 

(Residual) จากสมการถดถอยระหวางความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนมีลักษณะ 

Stationary ณ.ระดับ Level หรือ I(0) จึงมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 

จากนั้นทําการทดสอบดุลยภาพระยะส้ัน (Error Correction Model) พบวา จากการประมาณ
คาสัมประสิทธ์ิของขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตอตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย และความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคา
หุนระหวางตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับตัวดุลย
ภาพระยะส้ันเขาสูดุลยภาพระยะยาว โดยมีความเร็วในการปรับตัว (Speed of adjustment) อยูในชวง
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เวลา 0 ถึง -1 แสดงวามีความคาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวของการออกนอก
ดุลยภาพในชวงเวลาท่ี t-1 ไดถูกขจัดออกไปในคาบเวลาท่ี t อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี
ความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพท่ีแตกตางกัน โดยพบวาการปรับตัวดุลยภาพระยะส้ันเขาสู
ดุลยภาพระยะยาวโดยขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรอิสระมีการ
ปรับตัวเร็วกวาขอมูลความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนระหวางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวแปรตามและตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนตัวแปรอิสระ 
 
5.2      ประโยชนของงานวิจัย 

 จากส่ิงท่ีคนพบการศึกษา เร่ืองการวิเคราะหความสัมพันธของความผันผวนระหวางอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนตลาด
หลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย ทราบถึงความสัมพันธตอการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแตกตางกันออกไป จึงทําใหงานวิจัยช้ินนี้เปนพื้นฐานและ
เปนประโยชนตอนักลงทุนในการคาดการณแนวโนมของการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหุน เพื่อ
สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปประกอบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตอไป นอกจากนั้นแลวนักวิจัย
ท้ังทางภาครัฐและเอกชนสามารถนําเอางานวิจัยช้ินนี้ไปเปนพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยใน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอไป 

 
5.3      ขอบกพรองของงานวิจัย 

จากผลการศึกษาพบวา การประมาณคาของขอมูลจากแบบจําลองโดยวิธีการดังกลาวอาจไม

สามารถหาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดได เนื่องจากวาการประมาณคาดังกลาวเปนเพียงการเลือก

แบบจําลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อนํามาใชในการตอบคําถามงานวิจัย จึงทําใหคาทางสถิติท่ีประมาณ

ออกมาไมดีท่ีสุด เนื่องจากการประมาณโดยการใสคาบเวลาท่ีผานมา เชน t-1, t-2, t-3, t-4,...,t-n เกิด

ปญหา Singular matrix  

และขอบกพรองอีกประการ คือ พบปญหาของความแปรปรวนบางตัวท่ีไมเกี่ยวของมารวม

ในการประมาณคาเกิดข้ึนในพจนคลาดเคล่ือน (Error term) เนื่องจากผูวิจัย พบวายังคงมีตัวแปรท่ี

มากกวางานวิจัยช้ินนี้ท่ีสามารถนํามาใชในการอธิบายความสัมพันธของความผันผวนในอัตรา
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ผลตอบแทนดัชนีราคาหุน เชน อัตราดอกเบ้ีย, อัตราแลกเปล่ียน เปนตน ซ่ึงงานวิจัยในชิ้นตอไป

อาจจะมีการกําหนดตัวแปรบางตัวข้ึนมาเพื่อนํามาใชในการวิจัยตอไป 

 
5.4      ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของแบบจําลอง พบวาในการศึกษาคร้ังนี้จากขอบกพรองของงานวิจัย เนื่องจาก

ขอมูลท่ีนํามาวิจัยเปนขอมูลรายวันในแตละตลาดหลักทรัพยซ่ึงมีจํานวนไมตรงกัน การจัดเรียง

ขอมูลอาจจะไมมีบรรทัดฐานท่ีแนนอน ควรมีการใชขอมูลดัชนีราคาหุนในรูปแบบตางๆ เชน ราย

สัปดาห รายเดือน รายไตรมาส ซ่ึงอาจจะสงผลตอการประมาณคาในแบบจําลองเพ่ือใหมีความ

เหมาะสมยิ่งข้ึน และในการประมาณคาความผันผวนอาจเกิดความไมเหมาะสมตอขอมูล เนื่องจาก

ยังคงพบวามีความผันผวนเกิดข้ึนอยางมากในบางขอมูลจึงทําใหความสามารถในการอธิบายของ

สมการยังไมดีท่ีสุดแตเพียงพอท่ีจะตอบคําถามงานวิจัยช้ินนี้ ซ่ึงสงผลกระทบตอการประมาณใน

แบบจําลองความสัมพันธตอไป จึงตองมีการประมาณโดยการใชแบบจําลองอ่ืนมาพิจารณารวมดวย 

เชน การนําเอาขอมูลท่ีประมาณมาจากแบบจําลองความผันผวนมาสรางกราฟวิเคราะหในลักษณะ

ของ Dummy variable เพื่อดูคาความผันผวนท่ีผันผวนมากจนผิดสังเกตเนื่องจากวาระยะเวลาที่ผูวิจัย

นํามาพิจารณาเปนชวงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนในทุกภูมิภาค เปนตน จากนั้นนําผล

การศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน จะทําใหทราบวาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชในการหาตัวแทนความ

ผันผวนของอัตราผลตอบแทนดชันีหุนนั้นคือวิธีใด 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาผลการศึกษา พบวายังคงมีตัวแปรบางตัวท่ีเกี่ยวของ

กับการประมาณคาและสงผลกระทบตอความผันผวนท่ีเกิดข้ึนท่ีเปนท้ังตัวแปรทางเศรษฐศาสตร  

มหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค อาทิเชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงิน อัตราเงินเฟอ 

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจตางๆท่ีกระทบตอตลาดหลักทรัพย เชน การเปล่ียนแปลงรัฐบาล รวม

ไปถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก เนื่องจากการพิจารณาปจจัยอ่ืนๆหลาย

ตัวประกอบกันจะเกิดประโยชนตอการวางแผนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

ตัวนักลงทุนชาวไทย อยางไรก็ดีนักลงทุนควรทําการศึกษาถึงปจจัยพื้นฐานของหุนท่ีตองการลงทุน

ดวย เพื่อจะไดทราบวาหุนดังกลาวควรที่จะเขาไปลงทุนหรือไม  


