
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 
3.1 ขอมูลและแหลงของขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 1. ขอมูลท่ีจําเปนตอการศึกษา คือ ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายวันของดัชนีราคา
ตราสารหน้ีปด (BEX Index) และขอมูลดัชนีราคาหุนปดของประเทศไทย (SET Index) และขอมูล
ดัชนีราคาตราสารหน้ี ปด(ABFB Index) และขอมูลดัชนีหุนสเตรทไทมของประเทศสิงคโปร (ST 
Index) ระยะเวลา 4 ป เร่ิมต้ังแต3 มกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2551 จากโปรแกรม DATA 
STREAM จากศูนยการเงินและการลงทุน ( Finance and Investment Center ) และวิจัยเชิงปริมาณ
คณะเศรษฐศาสตร 
 2. ขอมูลเอกสารจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจาก
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ท่ีเกี่ยวของ 

 
3.2 วิธีการวิจัย 

 3.2.1 ขั้นตอนการปรับขอมูล 
 ปรับขอมูลใหอยูในรูปของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุนและดัชนีราคา
พันธบัตร ของแตละประเทศโดยใชวิธี Log (relative price) ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังนี้  
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  โดยท่ี   tX   คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตราสารทางการเงินแตละ

ประเภท แตละประเทศ 

tP  คือ ราคาปดของหลักทรัพยแตละประเภท แตละประเทศ ณ เวลา   
ปจจุบัน 

1−tP   คือ ราคาปดของหลักทรัพยแตละประเภท แตละประเทศ ณ เวลาท่ี  
ผานมา 
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n คือ ตัวเลขแสดงถึงดัชนีราคาตราสารตางๆแตละประเทศ (1=ดัชนี
ราคาปดตลาดหุนไทย 2=ดัชนีราคาปดตลาดพันธบัตรไทย3=ดัชนี
ราคาปดตลาดหุนเตรทไทมสิงคโปร 4=ดัชนีราคาปดตลาดพันธบัตร
สิงคโปร) 

 
 3.2.2 ขั้นตอนการทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของขอมูล 

 ในการวิจัยเพื่อศึกษาการสงผานความผันผวนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตร
ระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลอนุกรมเวลา(Time Series) อาจมี
ปญหาความแปรปรวนเชิงสุมมีลักษณะไมคงท่ี อาจทําใหผลจากการวิเคราะหผิดพลาดได จึงตองมี
การศึกษาถึงความนิ่งของขอมูล ท่ีเปนลักษณะอนุกรมเวลาโดยวิธีท่ีเรียกวา ออกเมนเทดดิกกี้-ฟลู
เลอร (Augmented Dicky-Fuller test : ADF) โดยใชขอมูลดัชนีราคาหุนและดัชนีราคาตราสารหน้ี 
ของแตละประเทศ ซ่ึงดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวเดินเชิงสุม   tttt eXXX +ΔΣ+=Δ −− 11 φθ     (3.2) 

 
     แนวเดินเชิงสุมและจุดตัดแกน   tttt eXXX +ΔΣ++=Δ −− 11 φθα                 (3.3) 

 
แนวเดินเชิงสุมจุดตัดแกนและแนวโนม   tttt eXXTX +ΔΣ+++=Δ −− 11 φθβα          (3.4) 

 
สมมุติฐานของดิกกี้ฟลูเลอร คือ 
 

 0:0 =θH   มียูนิทรูท หรือ มีลักษณะไมนิ่งตองทําการ Differencing ตัวแปรตอไป 

 0:0 <θH   ไมมียูนิทรูท หรือ มีลักษณะท่ีนิ่งแลว 
 
 ซ่ึงขอมูลท่ีมีลักษณะท่ีนิ่งนั้น จะทําใหทราบ Order of Integration และสามารถนํา
ขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไปทําการประมาณคาโดยวิธี ARIMA Univariate GARCH 
และ Multivariate GARCH ได 
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 3.2.3 การทดสอบโดยแบบจําลอง ARIMA(p,d,q) 
    เม่ือขอมูลมีความนิ่งแลวจะนําขอมูลดังกลาวไปทดสอบโดยใชแบบจําลอง ARIMA 

(p,d,q) เพื่อดูวาขอมูลดัชนีแตละตลาดในชวงเวลาปจจุบัน (t)อาจข้ึนอยูกับคาของขอมูลดัชนีของแต
ละตลาดในชวงเวลา t-p เราเรียกวา Autoregressive (AR(p))  และดูวาขอมูลอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดแตละตลาดในชวงเวลาปจจุบันอาจขึ้นอยูกับคาความคลาดเคลื่อนของขอมูลอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดในปจจุบันและความคลาดเคล่ือนในชวงเวลา t-q เราเรียกวา Moving 
Average(MA(q)) และ แตแบบจําลองARIMA(p,d,q) ท่ีขอมูลมีลักษณะน่ิงแลว จะมีรูปแบบเปน 
ARIMA(p,o,q) ซ่ึงก็คือ ARMA นั่นเองและแบบจําลอง ARMA(p,q) สามารถเขียนเปนสมการได
ดังนี้ 

 
  qtqttptttt xxxx −−−−− −−−+++++= εθεθεφφφδ ...... 1121       (3.5) 

 
 เพื่อประมาณคาสมการคาเฉล่ียโดยเลือกใช Lag p และ q ท่ีไดจากการวิเคราะห 
Correlogram ของ ACFและ PACF และทดลองเลือก (p,q) สําหรับรูปแบบท่ีเหมาะสมของ
กระบวนการARMA 

 
 3.2.4 การประมาณคาความผันผวนโดยวิธีแบบจําลอง Univariate GARCH  
    เพื่อทําการประมาณคาความผันผวนของดัชนีราคาหุนและดัชนีราคาพันธบัตรของ
ประเทศไทย ดัชนีหุนของประเทศสิงคโปร และดัชนีพันธบัตรของประเทศสิงคโปรท่ีแปลงขอมูลท่ี
อยูในรูปอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย โดยใชแบบจําลอง Univariate GARCH 
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 1)  ทําการประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลอง GARCH (p,q)ท่ีไดจากการ

ทดลอง และพิจารณาวาคาพารามิเตอรท่ีไดมีความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญหรือไม โดย
ทดสอบคา t- statistic และตรวจสอบเง่ือนไข Stationary ของแบบจําลอง ARMA (p,q) ท่ีมีความ
เหมาะสม 
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  2)  ทําการตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาวา สวนท่ีเหลือ (Residual) 
ไมเกิด Serial Correlation กัน โดยทําการทดสอบคา LBQ – Statistic โดยถายอมรับสมมติฐานหลัก
แสดงวาแบบจําลองมีความเหมาะสมแลว  
  3) ทําการเลือกรูปแบบท่ีดีท่ีสุดใหกับแบบจําลอง GARCH โดยพิจารณาวา Akaike 
Information Criterion (AIC) และ Schwarzt Criterion (SC) ท่ีมีคานอยท่ีสุดจะรูปแบบท่ีดีท่ีสุด 
 ผลท่ีไดจากการทดสอบดวยแบบจําลอง Univariate GARCH จะทําใหเราทราบถึง
ความสัมพันธระหวางตลาดหุนและตลาดพันธบัตรของแตละประเทศวามีลักษณะของความผันผวน
วามีลักษณะเปนเชนไร ภายใตขอจํากัดขอสมมติของแบบจําลอง ARCH ท่ีวาความแปรปรวนอยาง
มีเง่ือนไข (condition variance) และคาเฉล่ีย (mean) มีคาคงท่ี 
 อยางไรก็ดีแบบจําลอง Univariate GARCH เปนการประมาณคาความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนตราสารทางการเงินทีละประเภทแยกออกจากกัน ซ่ึงในขอเท็จจริงแลวพบวา
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารทางการเงินของแตละประเภทนั้นลวนแตมี
ความสัมพันธตอกันหรือเกี่ยวของกัน  ดังนั้นในกรณีท่ีเปนการศึกษาพฤติกรรมของอัตรา
ผลตอบแทนในตลาดตราสารทางการเงินหลายประเภทในเวลาเดียวกัน การประมาณคาสําหรับ
อัตราผลตอบแทนในตราสารทางการเงินแยกจากกันทีละประเภทโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางอนุกรมเวลาแตละประเภท ตามวิธีแบบจําลองแบบจําลอง Univariate GARCH นั้นจึงไม
สามารถทราบถึงความสัมพันธของความผันผวนในตลาดการเงินระหวางประเทศได จึงตองมีการ
ใชแบบจําลอง Multivariate GARCH 

 
 3.2.5 แบบจําลอง Multivariate GARCH เพื่อดูความสัมพันธระหวางความผันผวน ของ

ตลาดหุนและตลาดพนัธบัตรภายในประเทศและระหวางประเทศ (Domestic and 
International Cross Market)  

    แบบจําลอง Multivariate GARCH เปนการอธิบายถึงพฤติกรรมในลักษณะท่ีความ
แปรปรวน (Variances) ของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารทางการเงินแตละประเภท และความ
แปรปรวนรวม (Co variances) ระหวางขอมูลอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารทางการเงินแตละ
ประเภทท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามรูปแบบ ARMA ซ่ึงแตกตางจากแบบจําลอง Univariate GARCH 
ท่ีศึกษาเฉพาระความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตราสารทางการเงินแตละประเภทอยาง
เดียวเทานั้น ซ่ึงการศึกษาการสงผานความผันผวนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตรระหวางประเทศ
ไทยและประเทศสิงคโปร ทําการสามารถอธิบายโดยแบบจําลอง Multivariate GARCH โดยการ
ประมาณคาแบบ BEKK (1,1) ท่ีอยูในรูปแบบ ดังนี้ 



 

39 

 

∑∑
=

−−−
=

++=
k

k
nkntnknkntnt

k

k
nknt BHBAACCH

1
111

1
00 '''' εε   (3.7) 

 
เม่ือ ntH       คือ ความแปรปรวนอยางมีเง่ือนไข (Conditional volatility) ของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหุนและอัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรของแต
ละประเทศ และระหวางประเทศ 

 0C      คือ Upper Triangular Matrix ขนาดNxN 
           nkA , nkB     คือ Diagonal Matrix ขนาด NxN หรือคาตัวพารามิเตอรท่ีแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางความผันผวนของตัวแปรตางๆ  
            nkA nkB     คือ สัมประสิทธ์ิของความผันผวนระหวางตัวแปรตางๆ เพราะฉะน้ัน สมมติฐาน

ในการทดสอบ nkA nkB  เม่ือ ; , 0i j i j≠ >  
        1−ntε        คือ คาความคลาดเคล่ือน ณ ชวง t-1 

 
 โดยท่ีตัวพารามิเตอร niα  niβ  จะเปนตัวแสดงความสัมพันธระหวางความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนในตลาดหุนและอัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรของแตละประเทศ  
เพราะฉะน้ันสมมติฐานในการทดสอบ nkA nkB  เม่ือ ; , 0i j i j≠ >  คือ 
 

0:0 =nkBH  
0:1 ≠nkBH  

 
 ถาไมปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หมายความวา ความผันผวนอยางมีเง่ือนไขของอัตรา
ผลตอบแทนในประเทศหน่ึงในอดีต ไมมีความสัมพันธกันกับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ของอีกประเทศหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5 % แตถายอมรับสมมติฐาน 1H  หมายความวา 
ความผันผวนอยางมีเง่ือนไขของอัตราผลตอบแทนในประเทศหน่ึงในอดีต มีความสัมพันธกันกับ
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของอีกประเทศหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5 % 
 ในขณะท่ีการทดสอบสมมติฐาน คาความคลาดเคล่ือนสามารถแสดงไดดังนี้  
 
  0,:0 =nkAH  

   0,:0 =nkAH  
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 ถาไมปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หมายความวา ความคลาดเคล่ือนของอัตราผลตอบแทน
ในประเทศหน่ึงในอดีตไมมีความสัมพันธกันกับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของอีก
ประเทศหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5 % แตถายอมรับสมมติฐาน 1H  หมายความวา ความผัน
ผวนอยางมีเง่ือนไขของอัตราผลตอบแทนในประเทศหน่ึงในอดีตมีความสัมพันธกันกับความผัน
ผวนของอัตราผลตอบแทนของอีกประเทศหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5 % 
 
 3.2.6 แบบจําลอง Multivariate GARCH เพื่อดูความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

อยางมีเงื่อนไข (Conditional Correlations) ของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยแตละ
ประเภท  

  การประมาณคาสัมประสิทธ์ิความผันผวนดวยวิธี BEKK (1,1) จะทําใหทราบคา
สัมประสิทธ์ิท่ีแสดงใหเห็นการสงผานความผันผวนระหวางอัตราผลตอบแทนระหวางตลาด วามี
ผลกระทบใดบางท่ีสงผลกระทบหรือสงผลใหมีความผันผวนตอตลาด ซ่ึงรูปแบบการศึกษาโดย
แบบจําลอง BEKK นั้นไมสามารถอธิบายความสัมพันธของสหสัมพันธอยางมีเง่ือนไข(Conditional 
Correlations)ได ซ่ึงจะเปนการยืนยันวาขอมูลอนุกรมเวลาของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแต
ละมีความสัมพันธในลักษณะท่ีคงท่ี (Constant Conditional Correlations)หรือมีความสัมพันธใน
ลักษณะพลวัตร(Dynamic Conditional Correlations) โดยเราจะใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและ
ความแปรปรวนของสวนท่ีเหลือ ( tε ) มาใชในการหาการทดสอบดวยแบบจําลอง DCC ซ่ึงมี
รูปแบบ ดังนี้ 

  t t t tH D R D=      (3.8) 
 

เม่ือ tH  คือ  เมททริกความผันผวนอยางมีเง่ือนไข 

tD       คือ  diag(
1 1
2 2

11 ...t NNth h ) และ iith  สามารถกําหนดจาก Univariate  
GARCH Model 

 
สามารถคํานวณความสัมพันธ Conditional Correlation Matrix ไดดังนี้ 
 

2
1

2
1 −−

= DHDR tt      (3.9) 
 
ซ่ึงสามารถเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งไดดังนี ้



 

41 

 
   tR  =  1 2 1 1 2 1(1 ) t tR Rθ θ θ θ− −− − + Ψ +      (3.10) 

 
โดยท่ี  ( )t ijR ρ=  คือ     เมททริกความสัมพันธแบบมีเง่ือนไขของ tε  

1 2,θ θ       คือ ตัวพารามิเตอรท่ีไมเปนลบ ใชในการท่ีจะรวมผลกระทบ
ของตัวแปรเชิงสุม และความสัมพันธอยางมีเง่ือนไขท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเชิงพลวัตร ในชวงเวลากอนหนาตอ
ความสัมพันธอยางมีเง่ือนไขท่ีมีการเปล่ียนแปลงเชิงพล
วัตร (Dynamic Conditional Correlation) ในชวงเวลา
ปจจุบัน 

 1t−Ψ   คือ     เมททริกความสัมพันธของ tε  


