
 
บทที่ 6 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลผลตอบแทนรายวันจากราคาปดจากดัชนีSET50 ต้ังแตเดือน 

มกราคม 2547 ถึงธันวาคม 2551 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 1235 วัน ขอมูลการซ้ือขายรายวันสุทธิ และ
มูลคาตลาดหลักทรัพยจํานวน 1235 วัน โดยสําหรับขอมูลผลตอบแทนรายวันจากราคาปดของดัชนี 
SET50 นํามาทดสอบ Unit Root เพื่อดูความนิ่งของขอมูล พบวาขอมูลมีความนิ่งท่ีระดับ Level หรือ 
I(0)  ผลการศึกษาสรุปไดวา 
 1)  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหความแมนยําของแบบจําลอง GARCH(1,1) กับแบบจําลอง
GARCH-X พบวาแบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณชวง Historical Forecast จาก
ขอมูลท้ังหมด 1235 คาสังเกตคือแบบจําลอง GARCH-X โดยมีความลา(Lag) ของสมการ ARMA
เทากับ AR(1) AR(2) AR(3) และARCH Term มีความลา(Lag) ไมเกิน 1 เนื่องจากมีคา Root Mean 
Squared Error (RMSE) นอยท่ีสุด เชนเดียวกันในการทํา Ex-post Forecast โดยการถดถอยจํานวน
ขอมูลกลับไป 5 ชวงเวลาคือท่ี 1231-1235  ไดผลวาแบบจําลอง GARCH-X ยังใหผลการพยากรณ
ไดดีกวาแบบจําลอง GARCH(1,1) โดยใหคา Root Mean Squared Error (RMSE) นอยท่ีสุดซ่ึง
หมายถึงความสามารถในการพยากรณท่ีแมนยํากวาแบบจําลอง GARCH(1,1) จึงเปนแบบจําลองท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะใชในการพยากรณในอนาคต 
    2)  ราคาปดของดัชนีSET50 ในชวงเวลาท่ี t ใดๆ จะข้ึนอยูกับราคาปดในชวงเวลาท่ีผานมา 
( P t )  คาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีผานมา ( tε ) นอกจากปจจัยเหลานี้แลวยังมีปจจยั
อ่ืนท่ีมีผลตอความผันผวน(V o l a t i l i t y )ไดแกการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน ( ix )ซ่ึงใน 
แบบจําลองไดกําหนดใหมีการคํานวณในลักษณะของโมเมนต้ัมซ่ึงคํานวณไดดังนี ้

 

ix  = ( institute buy – institute sell ) / market value 
 

 ซ่ึงจะพบวาคา z-statistic ของสัมประสิทธของ ix   นั้นมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
หมายความไดวามีนัยสําคัญในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาปดของดัชนีSET50  หรือ
อธิบายไดอีกนัยหนึ่งวาตัวแปรการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน( ix )เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอ
ความแปรปรวนของราคาปดของดัชนีSET50 
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 3)  จากแบบจําลองท่ีไดสามารถนํามาพยากรณราคาปดของดัชนีSET50 ไดเม่ือเปรียบเทียบ
กับราคาปดท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันท่ีใกลเคียงมาก และไดทําการ
ประยุกตใชแบบจําลอง ARMA with GARHC-X โดยการสมมติสถานการณจําลอง ±1.0 Std.โดย
กําหนดชวงความเช่ือม่ันท่ี 99%หรือ α=0.01  เพื่อหาสัญญาณซ้ือขายจาก band ท่ีเกิดข้ึนนั้น พบวา 
band ท่ีเกิดข้ึนมีคาแคบมาก เนื่องจากคาความแปรปรวน(variance) จากการพยากรณมีคานอยมาก
ในระดับทศนิยม จึงไมสามารถใช band ดังกลาวเปนสัญญาณซ้ือขายได แตกลับมีลักษณะใกลเคียง
กับ คาพยากรณจากสมการคาเฉล่ีย (mean equation) จนเสมือนเปนคาเดียวกันท้ังนี้เปนผลจากการที่
ไดกําหนดปจจัยภายนอกคือ การซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน( ix ) ท่ีมีลักษณะเปนโมเมนต้ัมท่ี 
มีผลใหความผันผวน(volatility)ของราคานอยลง ซ่ึงแสดงไดถึงความแมนตรงของแบบจําลอง 

4) เม่ือทําการเปรียบเทียบแบบจําลองกับสถานการณการซ้ือขายกับดัชนีกําลังสัมพัทธ  
(Relative Strength Index : RSI)  พบวาแบบจําลองนั้นใหจํานวนสัญญาณการซ้ือขาย และจํานวน
รอบในการซ้ือมากกวาดัชนีกําลังสัมพัทธมาก  และผลกําไรจากการขายพบวาใหผลกําไรจากสวน
ตางของราคา(capital gain)ท่ีเปนบวกนอยมากเม่ือเทียบกับดัชนีกําลังสัมพัทธ  เม่ือพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนตอการลงทุน(ROI)  แบบจําลองใหอัตราผลตอบแทนท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 
0.00 ในขณะท่ีดัชนีกําลังสัมพัทธใหผลตอบแทนตอการลงทุน(ROI)มากกวาเปนรอยละ 10.0 
หมายความวาหากใชเงินลงทุนจํานวนเทากันแลว ดัชนีกําลังสัมพันธนั้นมีประสิทธิภาพทางเทคนิค
มากกวาแบบจําลอง  

5) หากเม่ือมีการพิจารณาในแงความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาแลวแบบจําลอง
มีความเส่ียงของราคา(Price risk)นอยกวาการใชการวิเคราะหทางเทคนิค เนื่องจากสมมติฐานใน
แบบจําลองนั้นใหการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ
คาความแปรปรวน( 2

tσ ) ในสมการความแปรปรวนซ่ึงการลงทุนของนักลงทุนสถาบันมีการ
กล่ันกรองนโยบายการลงทุนท่ีชัดเจนและใชปจจัยทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจรวมท้ังการปองกัน
ความเสี่ยงเปนหลักซ่ึงเปนไปตามพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนสถาบันท่ีมีการลงทุนใน
ทิศทางเดียวกันและไมไดเพิ่มความผันผวนตอราคาหลักทรัพย(นคร เหลืองรวงทอง, 2542)  ดังนั้น
ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาท่ีเกิดจากความเส่ียงดานราคาจึงมีคาใกลศูนย หรือผลตอบแทน
ตอเงินลงทุนจากสวนตางของราคาหลักทรัพยเทากับรอยละ 0.00  
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6.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
        1)  ในการวิเคราะหทางเทคนิคคร้ังนี้ใชการซ้ือ (Long) ดัชนีSET50 เพียงอยางเดียว ไมไดมีการ
นําการขายหรือการเปดสถานะชอรต(Short) มาพิจารณาดวยรวมถึงมิไดพิจารณาการวิเคราะหทาง
พื้นฐานรวมดวยซ่ึงหากสถานการณทางเศรษฐกิจเปนชวงถดถอย(Recession)แลว  การซ้ือ
หลักทรัพยหรือการเปดสถานะ Long จะไดผลกําไรนอย มากกวาการเปดสถานะ Short จึงอาจจะมี
ผลให อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพย(ROI) มีคานอยมากจนไมเปนทีนาลงทุน 

2)  การเลือก Lagged Length  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนด Lagged length เองอาจทําใหขอมูล
ท่ีทําการศึกษาเกิดการคลาดเคล่ือนได ควรมีการใชทฤษฎีท่ีใชในการเลือก หรือกําหนด Lagged 
Length มาใชเพื่อไมใหเกิดการคลาดเคล่ือน 

 
6.3 ขอเสนอแนะ 

1) ในการสรางแบบจําลอง Exogenous variable in GARCH หรือ GARCH-X นั้นมีความ
เหมาะสมในการพยากรณราคาในอนาคตแตไมมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหทางเทคนิค ดังนั้น
ผูสนใจอาจจะมีการใชตัวแปรภายนอกอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยทางทฤษฎีมาประกอบ 
เพิ่มเติม ซ่ึงจะทําใหการพยากรณราคาอนาคตท่ีแมนยํารวมท้ังมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห
เทคนิคมากข้ึนดวย 
         2)    การประยุกตใชแบบจําลอง ARMA with GARCH-X ในการวิเคราะหหลักทรัพยทาง
เทคนิคอาจเปรียบเทียบกับการวิเคราะหทางเทคนิคอ่ืนๆแทนดัชนีกําลังสัมพัทธได เชน Moving 
Average Convergence and Divergence (MACD) เปนตน 
         3)   ในการพิจารณาเพ่ือประกอบการวิเคราะหอาจเพิ่มเติมการวิเคราะหทางปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจเพื่อทราบทิศทางตลาดมาประกอบ เพื่อการกําหนดกลยุทธการซ้ือขายท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
         4)   การคํานวณผลกําไรหรือขาดทุน ควรมีการคํานึงถึง Transaction Cost เชน คานายหนา คา
ภาษี มาประกอบ เพื่อจะไดทราบถึงผลกําไรท่ีแนนอนในการซ้ือขาย เพราะการมีกําไรจากการขาย
มากหรือนอยยอมตองมีการจายคานายหนา คาภาษีท่ีมากหรือนอยตามกันดวย 


