
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การคนควาแบบอิสระน้ีไดทําการศึกษาถึง การสงผานความผันผวนและความสัมพันธแบบ
มีเง่ือนไขระหวางตลาดหุนและตลาดพันธบัตรของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ซ่ึงใชขอมูล
ทุติยภูมิแบบรายวันของดัชนีราคาปดตลาดหุนและดัชนีราคาปดตลาดพันธบัตร จากท้ังประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร รวมเปนขอมูลท้ังหมด 4 ชุด อันประกอบไปดวย ดัชนีราคาหุนปดรายวันแหง
ประเทศไทย (SET Index)  ดัชนีราคาตราสารหน้ีปดรายวันแหงประเทศไทย (BEX Index)  ดัชนี
ราคาหุนปดสเตรทไทมรายวันสิงคโปร (ST Index) และดัชนีราคาตราสารหน้ีปดรายวันสิงคโปร 
(ABFB Index) เร่ิมต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1040 วัน 
โดยไดนําขอมูลท่ีอยูในรูปของดัชนีราคาปด แปลงใหอยูในรูปอัตราผลตอบแทนในแตละ
หลักทรัพย และนําขอมูลท่ีอยูในรูปอัตราผลตอบแทนไปทําการวิเคราะหตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางเศรษฐมิติ อันประกอบไปดวยข้ันตอนการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit root test) ดวยวิธี 
Augmented Dickey Fuller ข้ันตอนการประมาณคาจากแบบจําลอง Autoregressive Moving 
Average ( ARMA (p,q))และความผันผวนดวยแบบจําลอง Univariate GARCH และข้ันสุดทายโดย 
การวิเคราะหการสงผานความผันผวนและทดสอบความสัมพันธแบบมีเง่ือนไขโดยแบบจําลอง 
Multivariate GARCH ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
  5.1.1 การทดสอบความนิ่งของขอมูลอัตราผลตอบแทนตราสารการเงินแตละประเภท 
  ในการทดสอบ Unit root ดวยวิธี Augmented Dickey Fuller ก็เพื่อทดสอบวาตัวแปร
ท่ีทําการศึกษานั้นมีความนิ่ง (stationary) หรือความไมนิ่ง (Non-stationary) พบวาคา ADF test 
Statistic ณ ระดับ Level มีคานอยกวาคา 5% critical value ซ่ึงแสดงถึงอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยทุกประเภท ณ ระดับ Level ของทุกประเทศมีลักษณะเปน Stationary แสดงวา อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยทุกประเภท เปน order of integration หรือ I(0) นั่นเอง 
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 5.1.2 การประมาณคาโดยแบบจําลอง ARMA (p,q)และความผันผวนดวยแบบจําลอง
Univariate GARCH 

 ผลการประมาณคาความผันผวนดวยวิธี Univariate GARCH ของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยทุกประเภท แสดงรูปแบบ ARMA โดยการพิจารณา Correlogram ของขอมูลอนุกรม
เวลาของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทุกประเภท ท่ีมีลักษณะนิ่งไดดังนี้ 
 1) อัตราผลตอบแทนของตลาดหุนประเทศไทย (SET) มีรูปแบบเปน ARMA(2,6) และใน
สวนของความแปรปรวนผลท่ีไดจากแบบจําลอง GRACH คือ GARCH (1,1) 

2) อัตราผลตอบแทนของตลาดหุนสเตรทไทมประเทศสิงคโปร (ST)  มีรูปแบบเปน 
ARMA(6,11) และในสวนของความแปรปรวนผลท่ีไดจากแบบจําลอง GRACH คือ GARCH (1,1) 
 3) อัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรประเทศไทย (BEX)  มีรูปแบบเปน ARMA(1,10) 
และในสวนของความแปรปรวนผลท่ีไดจากแบบจําลอง GRACH คือ GARCH (1,1) 
 4) อัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรประเทศสิงคโปร (ABFB) มีรูปแบบเปน 
ARMA(4,4) และในสวนของความแปรปรวนผลท่ีไดจากแบบจําลอง GRACH คือ GARCH (1,1) 

ปฎิเสธสมมติฐานหลัก คือ คา coefficient มีคาเทากับ 0 อยางมีนัยสําคัญ  ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.05 การทดสอบ ARCH Effect ผลปรากฏวาไมมี ARCH Effect ในทุกขอมูล 
  

 5.1.3 การวิเคราะหการสงผานความผันผวนและทดสอบความสัมพันธแบบมีเงื่อนไขโดย
แบบจําลอง Multivariate GARCH 

 ผลการสงผานความผันผวนของตลาดหุนและตลาดพันธบัตรสามารถอธิบายโดยจําแนก
การสงผานความผันผวนในลักษณะท่ีมีการสงผานความผันผวนของหลักทรัพยโดยแบงเปน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ  

 1)  การสงผานความผันผวนพิจารณาเฉพาะหลักทรัพยภายในประเทศ (Domestic   
Markets Volatility) 

    ประเทศไทยมีการสงผานความผันผวนจากตลาดหุนไปยังตลาดพันธบัตร โดยมีท้ัง
ผลกระทบจากความผันผวนระยะส้ันหรือผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีต และผลระยะ
ยาวหรือผลของ Shock ในอดีต แตถาหากพิจารณาการสงผานความผันผวนจากตลาดพันธบัตรไปยัง
ตลาดหุนในประเทศไทยแลวกลับพบเฉพาะผลของความคลาดเคล่ือนอยางมีเง่ือนไขในอดีตเทานั้น 

 ตางจากประเทศสิงคโปรท่ีพบทั้งผลการสงผานของความผันผวนท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว ไมวาจะพิจารณาจากตลาดหุนสเตรทไทมไปยังตลาดพันธบัตรสิงคโปร หรือพิจารณาจาก
ตลาดพันธบัตรไปยังตลาดหุนสเตรทไทม 
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 2) การสงผานความผันผวนพิจารณาหลักทรัพยระหวางประเทศ (Cross Markets 
Volatility) 

 2.1) พิจารณาจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร 
 ประเทศไทยมีการสงผานความผันผวนจากตลาดหุนไปยังตลาดหุนสเตรทไทมของ

สิงคโปรเพียงอยางเดียว โดยผลที่กระทบตอความผันผวนของตลาดหุนสเตรทไทมคือผลของความ
ผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีตหรือผลระยะส้ัน ในขณะท่ีไมพบการสงผานความผันผวนจากตลาด
หุนไทยไปยังตลาดพันธบัตรสิงคโปร 

 สวนการศึกษาผลกระทบจากตลาดพันธบัตรไทยไปยังตลาดหุนสเตรทไทมนั้น พบ
เพียงผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีตอยางเดียวเทานั้น ตางจากการพิจารณาผลกระทบ
จากตลาดพันธบัตรไทยไปยังตลาดพันธบัตรสิงคโปร ท่ีพบท้ังผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไข
ในอดีตและผลของ Shock ในอดีต 

 2.2) พิจารณาจากประเทศสิงคโปรไปยังประเทศไทย 
 การสงผานความผันผวนจากตลาดหุนสเตรทไทมประเทศสิงคโปรไปยังตลาดหุน

และตลาดพันธบัตรประเทศไทย พบท้ังผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีตและผลของ 
Shock ในอดีต ในท้ังสองตลาด 

 เชนเดียวกันกับการสงผานความผันผวนจากตลาดพันธบัตรสิงคโปรไปยังตลาดหุน
และตลาดพันธบัตรประเทศไทยน้ัน พบท้ังผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีต และผลของ 
Shock ในอดีต ในท้ังสองตลาด 

 
 3) ผลการทดสอบท่ีแสดงถึงความสัมพันธแบบมีเงื่อนไข 
 ทดสอบโดยแบบจําลอง DCC พบวา Standardized shocks ของอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยแตละประเภท แตละประเทศมีความสัมพันธกันในเชิงพลวัตร แตจากการทดสอบ
โดยแบบจําลอง CCC กลับพบความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยบางคูเทานั้น ใน
ระยะเวลาคงท่ี ซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธท่ีแตกตางกันไป เปนการแสดงใหเห็นวาสินทรัพย
ทางการเงินประเภทตางๆ ไมไดมีความสัมพันธในลักษณะคงที่ในแตละชวงเวลา 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
  1) แบบจําลอง GARCH นั้นเปนแบบจําลองท่ีข้ึนอยูกับคาสังเกตและคาความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดกอนหนาแตไมไดคํานึงถึงปจจัยภายนอกท่ีควรพิจารณาดวยเชน เศรษฐกิจ การเมือง ภัย
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ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนรวมถึงนโยบายรัฐท่ีอาจสงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนตราสาร
การเงินแตละประเภท ซ่ึงจะชวยใหผลการศึกษามีความสอดคลองกับความเปนจริงมากยิ่งข้ึน 

 2) การศึกษาในคร้ังนี้เนนศึกษาเฉพาะดัชนีตราสารการเงินของประเทศกลุมอาเซียน 
ระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร วามีการสงผานของความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ในตลาดหุนและตลาดพันธบัตรระหวางสองประเทศหรือไม รวมท้ังตรวจสอบความสัมพันธแบบมี
เงื่อนไขของสินทรัพยการเงินท้ังสองประเภท ในงานศึกษาคร้ังตอไปอาจมีการพัฒนาโดยศึกษา
ประเทศอ่ืนๆเพ่ิมเติม ท้ังประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย และประเทศในภูมิภาคอื่น ท่ีมีการเปดตลาด
การเงินระหวางประเทศ (International Financial Markets) ซ่ึงจะเปนการศึกษาที่มีประโยชนและ
สอดคลองกับความเปนจริงมากข้ึน 

 3) ในการศึกษาครั้งนี้การทดสอบการสงผานความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาด
หุนและตลาดพันธบัตรระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร แตไมไดศึกษาถึงสาเหตุของการ
เกิดหรือศึกษาถึงชองทางในการสงผาน (Transmission Channel) ระหวางความผันผวนท่ีเกิดข้ึนใน
แตละประเทศวาเกิดจากชองทางใดไดบางหรือไมเกี่ยวของกับชองทางใดดังนั้น ในการศึกษาคร้ัง
ตอไปควรทําการศึกษาอยางเปนระบบเกี่ยวกับกลไกการสงผาน (Propogation Mechanism) ระหวาง
ความผันผวนท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆเพื่อท่ีจะไดสามารถระบุช้ีชัดไปไดวาชองทางใดมีความ
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการสงผานของความผันผวนระหวางแตละประเทศ 
 


