
บทที่ 6 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาลักษณะความผันผวนของผลตอบแทนของราคาหุน BBL   KBANK   KTB  
SCB   เพื่อศึกษาหาแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมที่จะใชประมาณคาความผันผวนของราคาใน
อนาคต  โดยนําเอาแนวคิดของแบบจําลอง ARIMA -GARCH, E-GARCH and T-GARCH เขามา
ใชในการศึกษา มีขอสรุปดังตอไปนี้ 
 

6.1.1 การประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของราคาหุน BBL 
ในการทดสอบ unit root  ของผลตอบแทนของราคาหุน BBL  พบวา  ขอมูลอนุกรมเวลามี

ลักษณะนิ่งท่ีระดับ level ณ ระดับคา lag length ลําดับท่ี1 
จากน้ันจึงพิจารณา Correlogram  ของขอมูลอนุกรมเวลาของผลตอบแทนของราคาหุน 

BBL  ท่ีมีลักษณะน่ิงแลว เพื่อสรางแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพียง 1 แบบจําลอง  สําหรับ
แบบจําลอง GARCH ท้ังสามแนวคิด  โดยมีเกณฑการพิจารณา คือ  เลือกแบบจําลองท่ีมีคา Schwarz 
criterion (SC) และ Akaike info criterion (AIC) ท่ีตํ่าท่ีสุด  แลวจึงนําไปตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจําลอง โดยใชวิธี Q-stat  พบวาแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชพยากรณ คือ 

 
1) AR(2)  และ GARCH(2,1)   
2) AR(2) และ EGARCH(2,3) 
3) AR(2) และ TGARCH(1,1) 
 
จากนั้นจึงทําการพยากรณท้ังส้ิน 2  ชวงเพื่อหาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดของแตละชวง  พบวา

ในชวง Historical Forecast และ  Ex-post Forecast  แบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงไดจา
การเปรียบเทียบคา Root Mean Squared Error (RMSE)  ท่ีตํ่าท่ีสุด คือ แบบจําลอง AR(2) และ 
TGARCH(1,1) 
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ดังนั้นจึงไดนําแบบจําลองดังกลาวไปทําการพยากรณผลตอบแทนลวงหนาในอนาคตและ
สามารถประมาณคาความแปรปรวนจํานวน 5 ชวงเวลาถัดไป คือ 

วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000431 
วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000404 
วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000378 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000355 
วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000334 
 
6.1.2 การประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของราคาหุน KBANK 
ในการทดสอบunit root  ของผลตอบแทนของราคาหุน KBANK  พบวา  ขอมูลอนุกรม

เวลามีลักษณะนิ่งท่ีระดับ level ณ ระดับคา lag length ลําดับท่ี 0 
จากน้ันจึงพิจารณา Correlogram  ของขอมูลอนุกรมเวลาของผลตอบแทนของราคาหุน 

KBANK  ท่ีมีลักษณะนิ่งแลว เพื่อสรางแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพียง 1 แบบจําลอง  
สําหรับแบบจําลอง GARCH ท้ังสามแนวคิด  โดยมีเกณฑการพิจารณา คือ  เลือกแบบจําลองท่ีมีคา 
Schwarz criterion (SC) และ Akaike info criterion (AIC) ท่ีตํ่าท่ีสุด  แลวจึงนําไปตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบจําลอง โดยใชวิธี Q-stat  พบวาแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช
พยากรณ คือ 

 
1) AR(1) และ GARCH(1,1) 
2) AR(1) และ EGARCH(2,1)   
3) AR(1) และ TGARCH(1,1)   
 
จากน้ันจึงทําการพยากรณท้ังส้ิน 2  ชวงเวลาเพื่อหาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดของแตละชวง  

พบวาในชวง Historical Forecast และ  Ex-post Forecast  แบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึง
ไดจาการเปรียบเทียบคา Root Mean Squared Error (RMSE)  ท่ีตํ่าท่ีสุด คือ แบบจําลอง AR(1) และ 
TGARCH(1,1)   

ดังนั้นจึงไดนําแบบจําลองดังกลาวไปทําการพยากรณผลตอบแทนลวงหนาในอนาคตและ
สามารถประมาณคาความแปรปรวนจํานวน 5 ชวงเวลาถัดไป คือ 

วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000419 
วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000395 
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วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000374 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000356 
วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ   0.000340 

 
6.1.3 การประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของราคาหุน KTB 
ในการทดสอบunit root  ของผลตอบแทนของราคาหุน KTB พบวา  ขอมูลอนุกรมเวลามี

ลักษณะนิ่งท่ีระดับ level ณ ระดับคา lag length ลําดับท่ี 0 
จากน้ันจึงพิจารณา Correlogram  ของขอมูลอนุกรมเวลาของผลตอบแทนของราคาหุน 

KTB  ท่ีมีลักษณะน่ิงแลว เพื่อสรางแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพียง1 แบบจําลอง  สําหรับ
แบบจําลอง GARCH ท้ังสามแนวคิด  โดยมีเกณฑการพิจารณา คือ  เลือกแบบจําลองท่ีมีคา Schwarz 
criterion (SC) และ Akaike info criterion (AIC) ท่ีตํ่าท่ีสุด  แลวจึงนําไปตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจําลอง โดยใชวิธี Q-stat  พบวาแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชพยากรณ คือ 

 
1) AR(13) และ GARCH(2,2)   
2) AR(13) และ EGARCH(3,0)   
3) AR(13) และ TGARCH(2,1)   
 
จากน้ันจึงทําการพยากรณท้ังส้ิน 2  ชวงเวลาเพื่อหาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดของแตละชวง  

พบวาในชวง Historical Forecast และ  Ex-post Forecast  แบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึง
ไดจาการเปรียบเทียบคา Root Mean Squared Error (RMSE)  ท่ีตํ่าท่ีสุด คือ แบบจําลอง AR(13) 
และ EGARCH(3,0)   

ดังนั้นจึงไดนําแบบจําลองดังกลาวไปทําการพยากรณผลตอบแทนลวงหนาในอนาคตและ
สามารถประมาณคาความแปรปรวนจํานวน 5 ชวงเวลาถัดไป คือ 

วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000587 
วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000469 
วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000457 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000454 
วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000454 
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6.1.4 การประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของราคาหุน SCB 
ในการทดสอบunit root  ของผลตอบแทนของราคาหุน SCB พบวา  ขอมูลอนุกรมเวลามี

ลักษณะนิ่งท่ีระดับ level ณ ระดับคา lag length ลําดับท่ี 1 
จากน้ันจึงพิจารณา Correlogram  ของขอมูลอนุกรมเวลาของผลตอบแทนของราคาหุน 

KTB  ท่ีมีลักษณะน่ิงแลว เพื่อสรางแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพียง1 แบบจําลอง  สําหรับ
แบบจําลอง GARCH ท้ังสามแนวคิด  โดยมีเกณฑการพิจารณา คือ  เลือกแบบจําลองท่ีมีคา Schwarz 
criterion (SC) และ Akaike info criterion (AIC) ท่ีตํ่าท่ีสุด  แลวจึงนําไปตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจําลอง โดยใชวิธี Q-stat  พบวาแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชพยากรณ คือ 

 
1) AR(2) และ GARCH(2,1)   
2) AR(2) และ EGARCH(2,1)   
3) AR(2) และ TGARCH(4,3)   
 
จากน้ันจึงทําการพยากรณท้ังส้ิน 2  ชวงเวลาเพื่อหาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดของแตละชวง  

พบวาในชวง Historical Forecast และ  Ex-post Forecast  แบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึง
ไดจาการเปรียบเทียบคา Root Mean Squared Error (RMSE)  ท่ีตํ่าท่ีสุด คือ แบบจําลอง AR(2) และ 
TGARCH(4,3)   

ดังนั้นจึงไดนําแบบจําลองดังกลาวไปทําการพยากรณผลตอบแทนลวงหนาในอนาคตและ
สามารถประมาณคาความแปรปรวนจํานวน 5 ชวงเวลาถัดไป คือ 

วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000840 
วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000469 
วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000439 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000433 
วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2551  มีคาความแปรปรวนเทากับ  0.000405 
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6.2 ขอเสนอแนะ  
 1. การพยากรณดวยวิธีอารีมานี้ควรใชขอมูลอ่ืนๆมาประกอบการตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพยนั้นๆเสมอ  ท้ังในสวนของปจจัยพื้นฐาน  ภาวะเศรษฐกิจ เทคนิค  และท่ีสําคัญตองอาศัย
ประสบการณ  ความชํานาญมาประกอบ  เพราะแตละปจจัยลวนมีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย  และ
ถาผูพยากรณมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ยิ่งทําใหการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 2.ในการศึกษาคร้ังตอไปจึงควรมีการเลือกใชแบบจําลองอ่ืนๆ เชน  Multivariate GARCH  
และ POWER GARCH  เพื่อนําผลการพยากรณท่ีไดมาเปรียบเทียบกันและเลือกแบบจําลองท่ีมี
ความเหมาะสมตอไป 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการลงทุนในหุนกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญวาควรจะ
ลงทุนในหุนกลุมไหน เพื่อเปนแนวทางใหนักลงทุนไดตัดสินใจเลือกลงทุนตอไป 
  
 


