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บทคดัย่อ 

 
 ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศอาเซียน(ไทย,อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และมาเลเซีย) , ประเทศจีน
และฮ่องกง โดยแบ่งตามช่วงเวลาของการบริหารงานของพรรคการเมืองไทย และวิเคราะห์ช่วงเวลา
ของวฎัจกัรทางเศรษฐกิจ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรในแต่ละสถานะ ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
วิธี Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) แบบอินเทอเซ็ป (The MS-VAR intercept 
regime dependent Model: MSI-VAR) โดยใช้ขอ้มูลของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย 
(SET Index), ประเทศอินโดนีเซีย  (JKSE Index), ประเทศฟิลิปปินส์ (PHCOMP Index), ประเทศ
สิงคโปร์ (STI Index), ประเทศมาเลเซีย (KLSE Index), ประเทศจีน (SHI Index) และฮ่องกง (HSKI 
Index) ซ่ึงเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ รายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 
2558 จ านวน 3,681 ค่าสังเกต 

 ผลการศึกษาพบว่า จากการทดสอบยูนิทรูท (Unit root test) ด้วยวิธี Augmented Dickey-
Fuller Test (ADF-test) ของค่าสังเกตของขอ้มูล 7 ตวัแปร พบว่าค่าสังเกตทุกตวัมีลกัษณะของขอ้มูล
น่ิง (stationary) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (ความเช่ือมัน่ 99%) ของการทดสอบแบบมีค่าคงท่ีและ
มีแนวโนม้เวลา (intercept and trend), แบบมีค่าคงท่ี (intercept) และแบบไม่มีทั้งค่าคงท่ีและมีแนวโนม้
เวลา (none) ซ่ึงสามารถน าไปหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามแบบจ าลองต่อไปได ้
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 ส่วนผลการศึกษาจากแบบจ าลอง The MS-VAR intercept regime dependent Model: MSI-
VAR แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มขอ้มูล พบวา่ กลุ่มท่ี 1 เปรียบเทียบขอ้มูลในกลุ่มประเทศอาเซียน พบวา่ มี
สถานะ high (regime 1) คือ ช่วงเวลาท่ีดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยมี์แนวโน้มปรับตวัข้ึนและยงัคงมี
แนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนมีระยะเวลา 12.56 วนั และมีสถานะ low (regime 2) คือ ช่วงเวลาท่ีดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยมี์แนวโนม้ปรับตวัลงและยงัคงมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงมีระยะเวลา 3.12 วนั และกลุ่ม
ท่ี 2 เปรียบเทียบขอ้มูลในกลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง พบวา่มีสถานะ high (regime 
1) คือ ช่วงเวลาท่ีดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัข้ึนและยงัคงมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนมีระยะเวลา 
10.73 วนั และมีสถานะ low (regime 2) คือ ช่วงเวลาท่ีดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลงและยงัคงมี
แนวโนม้ปรับตวัลดลงมีระยะเวลา 3.12 วนั จากผลการศึกษาการวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวน
ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและ
ฮ่องกง สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มข้ึนไดเ้ป็น
อยา่งดี แต่ไม่สามารถวิเคราะห์แนวโนม้ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีแนวโนม้ปรับตวัลดลงได้
อยา่งแม่นย  า 

 ดังนั้น การวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง โดยแบ่งตามช่วงเวลาของการบริหารงานของพรรคการเมือง
ของไทย และวิเคราะห์ช่วงเวลาของเกิดวฎัจกัรของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์จะช่วยให้นกัลงทุน
สามารถประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เพื่อประกอบในตดัสินใจลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze and predict the index fluctuation of Thailand and ASEAN 

countries (Indonesia, Philippine, Singapore, and Malaysia), China and Hong Kong due to time 
managed by Thai political party. This study aims to find the relation of each variable in each state by 
applying the Markov-Switching Vector Autoregressive Model (MS-VAR) and the MS-VAR intercept 
regime dependent Model: MSI-VAR for analyzing the data. The data include Thailand (SET Index), 
Indonesia (JKSE Index), Philippine (PHCOMP Index), Singapore (STI Index), Malaysia (KLSE 
Index), China (SHI Index), and Hong Kong (HSKI Index) which are daily time-series data on 
February 17, 2001 – March 31, 2015 (3,681 observations ). 

The test  applying Augmented Dickey-Fuller Test (ADF-test) of Unit root test to analyze 7 
variables reveals that the observation of all data are stationary with the level of statistical significance  
of  0.01 % (99.0%). There are several kinds of results from the test, including intercept and trend test, 
intercept test and none test (none intercept and none trend). These results can later be used to find the 
relation of each variable on the model. 

Results from the MS-VAR intercept regime dependent Model (MSI-VAR) are divided into 
two groups. The first group is the comparison of the data for ASEAN Index; the researcher found that 
the consequences include two states: high (regime 1, the period that the index rises) and low (regime  
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2, the period that the index falls). Consequently, for high (regime 1), the index tends to rise and may 
go on for 12.56 days while for low (regime 2), the index tends to fall and may go on for 3.12 days. 

The second group is the comparison of ASEAN, China, and Hong Kong Index; the results 
also revealed two states: high (regime 1) where the index tends to rise and may go on for 10.73 days, 
and low (regime 2) where the index tends to fall and may go on for 3.12 days.   

From the analysis and predication of yield index fluctuation among ASEAN, China, and 
Hong Kong Index, the model can analyze the trend of rising index effectively but cannot analyze 
falling index precisely. 

Therefore, the investors should analyze and predict the yield index fluctuation among 
ASEAN, China, and Hong Kong Index with governing period of each Thai party. Plus, the investors 
should also analyze the cycle of index. These will help the investors to evaluate the situations that 
happen in each period for the decision in future investment effectively. 

.    
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สืบเน่ืองจากประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงของคณะรัฐบาลก่อนจะครบวาระของการด ารง
ต าแหน่งตลอดในช่วงระยะเวลา 15 ปีจ  านวน 8 คร้ัง (ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 
2558) แสดงให้เห็นว่าช่วงท่ีรัฐบาลแต่ละพรรคเข้ามาบริหารประเทศมีระยะเวลาในการด าเนิน
นโยบายและพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉล่ียประมาณคราวละ 2 ปี ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีความผนัผวนข้ึนลงตามแต่ละนโยบายของรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศและตาม
สภาวะเศรษฐกิจของโลก แต่เม่ือเทียบกบักลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกงแลว้นั้น จะเห็น
ไดว้า่ประเทศเหล่านั้น มีการเปล่ียนแปลงการด ารงต าแหน่งของคณะรัฐบาลดว้ยจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ของ
ประเทศไทย เช่น อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี 4 คน, ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี 3 คน, สิงคโปร์ 
นายกรัฐมนตรี 2 คน, จีน นายกรัฐมนตรี 4 คนและฮ่องกง ผูว้า่การเขตปกครองพิเศษ 2 คน อาจกล่าว
ไดว้า่ เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอาจจะมาจากปัจจยัภายนอก
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทยท่ีมีปัจจยัการเมืองเขา้มาเป็นตวัแปรหน่ึงในการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภำพที ่1.1 ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 17 
กุมภาพนัธ์ 2544 - 31 มีนาคม 2558 
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จากภาพท่ี 1.1 ตวัเลขดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงท่ีท าการศึกษามีความผนัผวน
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ โดยมีสถานะของการคงอยู่ของสภาวะเศรษฐกิจ
เจริญเติบโต, สถานะของการเปล่ียนแปลงจากสภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตไปสู่สภาวะถดถอย, 
สถานะของการคงอยู่ของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสถานะของการเปล่ียนแปลงจากสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไปสู่สภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโต เปล่ียนแปลงเป็นไปตามวฎัจักรของระบบ
เศรษฐกิจ (อญัญา ขนัทวทิย,์ 2552) 

“การเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น การจา้งงาน การผลิต ราคาของสินคา้ อตัรา
แลกเปล่ียน การบริโภคของประชาชน การใช้จ่ายของภาครัฐ ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบสังคม,  
การเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการครองชีพและความเป็นอยูข่องบุคคลต่างๆทุกระดบั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาและทุกชนชั้นของสังคม การผนัผวนทางเศรษฐกิจมีลกัษณะเป็นพลวตัไม่มีลกัษณะเป็น
สถิต ดงันั้นการวิเคราะห์ความผนัผวนทางเศรษฐกิจจึงตอ้งมีเร่ืองของเวลา เน่ืองดว้ยกิจกรรมต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจจะมีเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ อาทิเช่น การใช้เวลาเพื่อการจดัการทาง
การเงิน การใชเ้วลาเพื่อการตดัสินใจ การใชเ้วลาเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ การใชเ้วลาเพื่อการจา้งงาน การใช้
เวลาเพื่อการผลิตและปรับปรุงเปล่ียนแปลงการผลิต เป็นต้น ดังนั้นช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนของแต่ละ
กิจกรรมจึงมีผลต่อการวเิคราะห์วฎัจกัรธุรกิจ” (สมรักษ ์รักษาทรัพย,์ 2541) 

บทบาทของตลาดเงินตลาดทุน ถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาประเทศเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทท่ีส าคญัคือ 

1)  เป็นกลไกหลกัท่ีช่วยจดัสรรทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ซ่ึงการจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพน้ีเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต การสร้างสรรคน์วตักรรม
ใหม่ๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของประเทศ 

2)  เป็นตวักลางในการท่ีจะช่วยกระจายความเส่ียงในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และพฒันา
ธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและภาครัฐ สามารถบริหาร
ความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้รับมือ
กบัความผนัผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนได ้

3)  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการของรัฐ ดา้นนโยบายการเงิน 

4)  ช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงานและการระดมทุนของภาคเอกชน และภาครัฐ 

5)  ช่วยสอดส่องดูแล และเป็นแกนกลางในการยกระดบัธรรมาภิบาลในส่วนต่างๆ ของระบบ 
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เศรษฐกิจ (กอบศกัด์ิ ภูตระกลู, 2551) 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเจริญเติบโต อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัจากการลงทุน
ทางดา้นเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยในการระดมทุนนั้น อาจมีเงินทุนจาก
หลากหลายด้วยกัน เช่น เงินลงทุนจากต่างชาติ, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ โดยผูร้ะดมทุนจะท าการออกพนัธบตัร หุน้
กู ้หรือหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูท่ี้มีเงินทุนส่วนเกิน หรือผูมี้เงินออม ซ่ึงธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวจะเกิดข้ึนในตลาดแรก หรือตลาดหลักทรัพย์ออกใหม่ หลังจากนั้นผูล้งทุน 
สามารถน าหลกัทรัพยท่ี์ถือครองอยูไ่ปท าการซ้ือขายในตลาดรอง หรือท่ีเรียกวา่ ตลาดหลกัทรัพย ์โดย
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส่ือกลางในการระดมทุน, เป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และยงัเป็น
กลไกในการกระจายกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยสู่์ประชาชนอีกทางหน่ึง โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัท่ี
อตัราดอกเบ้ียลดต ่าลง จนอยู่ในระดบัท่ีผลตอบแทนจากการฝากเงินท่ีไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีมาก
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความ
หลากหลายในการลงทุน และสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่
การฝากเงิน อีกทั้ งยงัมีประเภทของสินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภทและอัตรา
ผลตอบแทนท่ีหลากหลายตามระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยซ้ือหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจด
ทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย ์การเขา้มาลงทุน
ของนกัลงทุนเพื่อการครอบครองหลกัทรัพยใ์นกิจการใดๆก็ตามในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ท าให้เกิด
ประโยชน์ในหลายๆดา้นทั้งต่อตนเองและระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากน้ีตลาดหลกัทรัพยย์งัเป็น
ดชันีท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตหรือสภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจของประเทศในการบริหารงาน
ของรัฐบาลต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

เน่ืองจากราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความผนัผวน และมีการการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งนบัวา่เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง 
ดงันั้นผูล้งทุนจึงตอ้งหาขอ้มูลและวิเคราะห์ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น หรือคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ท่ีมีความไม่แน่นอนวา่จะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งไร ในการลงทุนของ
ผูล้งทุนนั้นยอ่มจะคาดหวงัถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนอนัประกอบดว้ย ผลตอบแทนท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยห์รือก าไรส่วนเกินทุน และผลตอบแทนจากเงินปันผล ซ่ึง
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของผูล้งทุนอาจจะมีความแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากมี
ปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์คือความเส่ียง แบ่งออกเป็น 

1) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ เป็นความเส่ียงท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลต่อการลงทุนในหลกัทรัพย์
ทั้งหมดตามแต่ละประเภทธุรกิจ นบัเป็นความเส่ียงท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของกิจการ ไดแ้ก่ ความ
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เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย, ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ,  
ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ, ความผนัผวนของราคาน ้ ามนั, ภาวะทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้  

2)  ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการด าเนินงานของธุรกิจเอง 
ส่งผลกระทบเฉพาะกิจการหรือธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงเท่านั้น เช่น ความผิดพลาดของผูบ้ริหารในการ
ด าเนินนโยบายของธุรกิจ, การนัดหยุดงานของพนักงานเพื่อประท้วงค่าจ้างงาน, การขาดแคลน
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ เป็นตน้ 

ดงันั้นผูล้งทุนจะตอ้งยอมรับความเส่ียงในการท่ีจะไดม้าซ่ึงผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและเกิดข้ึน
จริง การตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง ผูล้งทุนจึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาถึง
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงให้รอบคอบ จึงมีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูล้งทุนจะตอ้งทราบและเขา้ใจใน
เร่ืองของผลตอบแทนและความเส่ียง ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการตดัสินใจในการลงทุนอนัจะท าให้ผูล้งทุน
สามารถเขา้ใจถึงวธีิการวิเคราะห์ และสามารถประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน
ในแต่ละหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยจะท าให้ผูล้งทุนมีการตดัสินใจท่ีเป็นเหตุเป็นผล เลือกลงทุนในกิจการท่ีมี
ศกัยภาพและมีแนวโนม้ในการเจริญเติบโต ซ่ึงจะส่งผลให้ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยสามารถ
พฒันาไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ลมาพรรณ ลาภมาก, 2548) 

ดชันีราคาหุน้ เป็นค่าสถิติท่ีถูกพฒันาข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีสะทอ้นภาพรวมการเคล่ือนไหว
ของระดบัราคาซ้ือขายหุ้นวา่ มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยา่งไรในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัวนัท่ีเร่ิม
ค านวณดชันีราคาหุ้นนั้น(วนัฐาน) หรือวนัอ่ืนๆก่อนหนา้นั้น การค านวณดชันีราคาหุ้นสามารถท าได้
หลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้สมมติฐานและหลกัเกณฑ์ในการค านวณท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่ง
ออกตามหลกัเกณฑใ์นการค านวณไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1)  ดชันีราคาหุ้นชนิดถ่วงน ้ าหนกัด้วยมูลค่าตลาด เป็นการค านวณดชันีราคาหุ้นโดยน ามูลค่า
ตามราคาตลาดของแต่ละหลกัทรัพย ์(จ านวนหุ้น   ราคาตลาด) มาถ่วงน ้ าหนกั ดงันั้น การเคล่ือนไหว
ของค่าดชันีราคาหุน้ประเภทน้ี จึงแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยโ์ดยรวม 
โดยหุ้นท่ีมีมูลค่าตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในดชันีราคาหุ้นมากกวา่หุ้นท่ีมีมูลค่าตลาด
ต ่า ตวัอย่างของดชันีราคาหุ้นประเภทน้ี ได้แก่ SET Index ของไทย, Hang Seng Index ของฮ่องกง, 
Straits Time Index ของสิงคโปร์ และ NYSE Index ของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

2) ดชันีราคาหุ้นชนิดถ่วงน ้ าหนกัดว้ยราคาตลาด เป็นการค านวณดชันีราคาหุ้นโดยหาค่าเฉล่ีย
ของราคาหุ้นท่ีมีการซ้ือขายในแต่ละวนั ซ่ึงหมายถึงวา่ หุ้นแต่ละตวัท่ีใชใ้นการค านวณดชันีจะถูกถ่วง
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น ้ าหนกัดว้ยราคาตลาด ดงันั้น หากหุ้นท่ีมีราคาสูงมีการเคล่ือนไหว ก็จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดชันีราคาหุ้นมาก ตวัอยา่งดชันีราคาหุ้นประเภทน้ี ไดแ้ก่ NIKKEI 225 ของญ่ีปุ่น และ DOW JONES 
Industrial Average หรือ DJIA ของสหรัฐอเมริกา 

3) ดัชนีราคาหุ้นชนิดไม่ถ่วงน ้ าหนัก  เป็นการค านวณดัชนีราคาหุ้นโดยการหาอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นท่ีใชใ้นการค านวณดชันีนั้นๆ และน าอตัราการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมาหา
ค่าเฉล่ียอีกคร้ัง ซ่ึงจะท าให้หุ้นทุกตวัส่งผลกระทบต่อค่าดชันีเท่ากนั ตวัอยา่งดชันีราคาหุ้นประเภทน้ี 
ได้แก่ The Value Line Index ของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556, 
หนา้ 113) 

นบัตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศไทยในปี 2540 (วิกฤตการณ์ค่าเงินบาท) มาสู่
วิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลในแต่ละ
พรรคการเมืองของไทยจึงตอ้งมีการวางแผนและด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการพฒันาก่อให้เกิด
ความกา้วหน้าของประเทศ และมีการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน โดยแนวทางหน่ึงท่ีรัฐบาล
สามารถด าเนินนโยบายเพื่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ คือ การส่งเสริมให้มีการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศให้มี
ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มมากข้ึน  

 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภำพที ่1.2 Market Capitalization SET Index 
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จากภาพท่ี 1.2 แสดงให้เห็นถึง Market Capitalization ของ SET Index ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในช่วงท่ีผ่าน
มา มีนักลงทุนทั้ งในและต่างประเทศลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากเดือน
กุมภาพนัธ์ 2544 มีมูลค่าการซ้ือขาย 1,573,162.79 ลา้นบาทมาจนถึงปัจจุบนัท่ีมูลค่าการซ้ือขายเพิ่มข้ึน
เป็น 14,143,605.59 ล้านบาท ด้วยปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
การศึกษาและวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นประกอบการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน  

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องไทยในช่วงท่ีเผชิญความรุนแรงทางการเมือง และผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอกทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องไทยมีความผนัผวนเป็น
อยา่งมาก แต่ก็สามารถฟ้ืนตวักลบัไดอ้ยา่งรวดเร็วทุกคร้ัง  

1) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ดชันีลดลงไปจาก 832.39 จุด เหลือ 667.84 จุด ลดลงร้อยละ 20 
แต่หลงัจากเหตุการณ์ดชันีสามารถปรับตวัข้ึนมาท่ี 835.45 จุด ใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนเหตุการณ์ ณ วนัท่ี 
18 ก.ย. 2535 ใชเ้วลาทั้งหมด 5 เดือน 

2)  ช่วงปิดสนามบิน 2551 ดชันีลดลงไปเหลือ 386.12 จุด ลดลงร้อยละ 46 ณ วนัท่ี 24 พ.ย. 2551 
และหลงัจากเหตุการณ์สงบ ดชันีปรับตวัข้ึนมาได้ในระดบั 707.81 จุดเท่ากบัช่วงก่อนเหตุการณ์ ณ 
วนัท่ี 11 ก.ย. 2552 รวมเป็นระยะเวลา 13 เดือน ทั้งน้ีการฟ้ืนตวัท่ีใช้เวลานาน ส่วนหน่ึงเกิดจากตลาด
หลกัทรัพยท์ัว่โลกไดรั้บผลกระทบจากวกิฤต subprime ในสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกนั  

3) เหตุการณ์ราชประสงค์ 2553 ดชันีลดลงไปต ่าสุดท่ี 721.29 จุด ลดลงร้อยละ 11 ณ วนัท่ี 25 
พ.ค. 2553 แต่ดีดตวักลบัมาไดท่ี้ 815.52 หลงัจากเหตุการณ์เพียง 3 เดือน 

4) เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเม่ือ 3 ม.ค. 2557 ดชันีลดลงต ่าสุด 1224.62 ลดลง 220 จุดจาก 31 
ต.ค. 2556 เม่ือเร่ิมประทว้ง ดชันีปรับตวัข้ึนมาแลว้ประมาณ 140 จุด อยูท่ี่ประมาณ 1364.28 จุด ณ วนัท่ี 
11 มี.ค. 2557  

 
ท่ีมา : http://www.set.or.th/setresearch/files/spotlight/SET_Note_02_2557.pdf 

ภำพที ่1.3 การเปล่ียนแปลงของ SET Index ช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติ 
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และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในปี 2558 จากการรวมตวักันของประเทศสมาชิกทั้งส้ิน 10 ประเทศประกอบไปด้วย
ประเทศไทย, สหภาพพม่า, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม, 
ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศ
กมัพชูาและบรูไนดารุสซาลาม หรือท่ีเรียกกนัวา่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ 
อาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ท่ีก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยความร่วมมือ 3 ดา้นซ่ึงเปรียบเสมือนเสาหลกัสามเสาท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่  

1) ประชาคมการเมืองและความมัน่คง (ASEAN Political – Security Community - APSC) 
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 
3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 

(กรมประชาสัมพนัธ์ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2541) 

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
ใน  ASEAN-5 ของ   Chen, Gerlach, Cheng and Yang (2009) และ Lim (2009) พบว่า ภายหลังเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 ของประเทศไทย ความสัมพนัธ์ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์น 
ASEAN มีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน และงานวิจยัของ ชาญณรงค์ ชยัพฒัน์ ท่ีวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนใน ASEAN-5 พบวา่ การตอบสนองของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยมี์
ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกนั 
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ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภำพที ่1.4 ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2544 - 31 มีนาคม 2558 
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ท่ีมา : Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, Apr 2015 

ภำพที ่1.5 Asia Real GDP 2012-2016 (YoY percent change) 
 

จากภาพท่ี 1.5 แสดงให้เห็นถึงตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic 
Product) ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ASIA) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) จะพบว่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2557 เพิ่มข้ึน 4.6 % เม่ือเทียบกบัปี 2556 และ
คาดการณ์วา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 5.1 และ 5.3 ในปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั แต่เม่ือดูผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดแลว้ ปรากฏวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของ 
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียในปี 2557 เพิ่มข้ึน 5.6 % แต่เป็นการเพิ่มข้ึนในแนวโนม้ท่ีลดลงเม่ือเทียบ
กบัปี 2556  และคาดการณ์ว่าจะคงท่ีในปี 2558 และ 2559 แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน  
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ท่ีมา : Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, Apr 2015 

ภำพที ่1.6 Real GDP Growth 2014-2016 (YoY percent change) 
 
จากภาพท่ี 1.6 แสดงให้เห็นถึงตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เม่ือเทียบกับ European Union, Commonwealth of Independent States, Latin America and the 
Caribbean และ Middle East and North Africa แลว้ ปรากฏวา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีอตัราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ียประมาณ 5 % ซ่ึงมีค่ามากกวา่กลุ่มประเทศ
ต่างๆทัว่โลก เม่ือพิจารณาในช่วงปี 2557-2558 และคาดการณ์แนวโนม้ในปี 2559 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียน มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้เศรษฐกิจ
ของโลกมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

ดงันั้น ผูท้  าการศึกษาจึงท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกนั ท่ีมีความเช่ือมโยง
ทางเศรษฐกิจซ่ึงกนัและกนั เพื่อสนบัสนุนแนวคิดการรวมตวักนัของกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในปี 2558 โดยผูท้  าการศึกษาไดใ้ชช่้วงเวลาของการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละพรรคการเมือง
ของไทยเป็นตวัก าหนดช่วงเวลาเพื่อท าการวิเคราะห์ถึงความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของดชันี
ราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง เพื่อแสดงให้เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจัยทางการเมืองของประเทศไทยจะส่งผลต่อความผนัผวนของวฎัจักรทาง
เศรษฐกิจมากนอ้ยเพียงใด 

โดยในการศึกษาน้ีใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธีมาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ (Markov-
Switching Vector autoregressive: MS-VAR) เน่ืองจากวา่ในแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์ออ
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โตรี้เกรสซีพน้ีมีความสามารถในการระบุจุดเปล่ียนกบัช่วงระยะเวลาการเกิดวฏัจกัรธุรกิจในแต่ละ
รอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินนโยบายและพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาของการเกิดวฏัจกัรของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนกลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง 

1.2.2 เพื่อพยากรณ์ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง โดยการวิเคราะห์จากแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์
ออโต้รีเกรสซีพ ด้วยวิธีก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบอินเทอเซ็ป (The MS-VAR intercept regime 
dependent Model: MSI-VAR) 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาของการเกิดวฎัจกัรของดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง และสามารถน าไปใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของดัชนี
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์

1.3.2 เพื่อเป็นแนวทางใหก้บันกัลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบใน
การตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง และ
ส าหรับการวางแผนเพื่อรับมือกบัการเกิดสถานการณ์ต่างๆ และแนวโน้มการคาดการณ์ในส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งก่อใหเ้กิดความรู้ทางวชิาการส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชนต่อไป 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาน้ีมีขอบเขตของการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558 ของ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง โดยผูท้  าการศึกษาได้แบ่ง
ช่วงเวลาของของการศึกษาตามระยะเวลาท่ีพรรคการเมืองของไทยท่ีเข้ามาบริหาร โดยข้อมูลท่ี
ท าการศึกษาใช้อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นค่าสังเกตของข้อมูล ซ่ึงกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประกอบไปดว้ยอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย, 
ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
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1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อำเซียน (Association of South East Asian 
Nations: ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบด้วยสมาชิกแรกเร่ิมก่อตั้ง 5 ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , ประเทศมาเลเซีย , สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , สาธารณรัฐสิงคโปร์ , 
ราชอาณาจกัรไทย เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 และมีการเพิ่มสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้
เป็นสมาชิกในล าดบัท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขา้เป็นสมาชิก
ล าดบัท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพม่าเขา้
เป็นสมาชิกพร้อมกนั เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจกัรกมัพูชาเขา้เป็นสมาชิก ล าดบัท่ี 
10 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2542 ท าให้ปัจจุบนัอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ โดยปฏิญญา
กรุงเทพฯ ไดร้ะบุวตัถุประสงคส์ าคญั 7 ประการของการจดัตั้งอาเซียน ไดแ้ก่  

1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์และการบริหาร 

2) ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค 

3) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค 

4) ส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี  

5) ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยั และส่งเสริมการศึกษา
ดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

6) เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา้ ตลอดจนการปรับปรุงการ
ขนส่งและการคมนาคม 

7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ 
และองค์การระหว่างประเทศอาเซียนได้ลงนามร่วมกนัในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน 
ฉบบัท่ี 2 เพื่อประกาศจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2563 หรือ ค.ศ. 2020 
โดยสนบัสนุนการรวมตวัและความร่วมมืออยา่งรอบดา้น ซ่ึงเปรียบเสมือนเสาหลกัสามเสาท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

7.1) ด้านการเมือง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political-
Security Community (APSC) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนประเทศ
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สมาชิกไดร่้วมจดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political 
- Security Community Blueprint) โดยเนน้ 3 ประการ คือ การมีกฎเกณฑแ์ละค่านิยมร่วมกนั, ส่งเสริม
ความสงบสุขและรับผดิชอบร่วมกนัและการมีพลวตัและปฎิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก  

7.2) ด้านเศรษฐกิจ  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ  ASEAN Economic Community 
(AEC) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนประเทศสมาชิกไดร่้วมจดัท า
แผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 4 ดา้น คือ เปิดตลาดภาค
บริการและเปิดเสรีการลงทุนภายในปี 2558, การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน, การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคเศรษฐกิจโลกและการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

7.3) ด้านสังคมและวฒันธรรม  “ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN 
Socio-Cultural Community (ASCC) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน
ประเทศสมาชิกได้ร่วมจัดท าแผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึง
ประกอบดว้ยความร่วมมือ ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์, การคุม้ครองและสวสัดิการ
สังคม, สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม, ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดล้อม, การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน
และการลดช่องวา่งทางการพฒันา 

ซ่ึงต่อมาผูน้ าอาเซียนไดเ้ห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วข้ึนกวา่เดิม
อีก 5 ปี คือภายในปี 2559 หรือ ค.ศ. 2016 

รัฐสภำไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 
ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา ซ่ึงเป็นระบบสภาคู ่คือ 
1) รัฐสภา ประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร 2 ประเภทจ านวนรวม 480 คน ดงัน้ี 

1.1) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 400 คน ทั้งน้ี โดยแบ่งเขต
เลือกตั้งเป็นเขตละไม่เกิน 3 คน และผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไดเ้ท่าจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น 

1.2) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วน จ านวน 80 คนทั้งน้ี โดยแบ่งเขต เลือกตั้งเป็น 8 
กลุ่มจงัหวดั ใหแ้ต่ละกลุ่มจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง และแต่ละเขตใหมี้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 
10 คน ทั้งน้ี ผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองท่ีจดัท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัร
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได ้1 เสียง 
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2) วุฒิสภา ประกอบดว้ยสมาชิก 2 ประเภท จ านวนรวม 150 คน ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา มาจากการ
เลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเท่ากบัจ านวนรวมขา้งตน้หักดว้ย
จ านวนสมาชิกวฒิุสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง ดงัน้ี 

2.1) สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน ฉะนั้นเม่ือมีจงัหวดั 
76 จงัหวดั จึงมีสมาชิกวฒิุสภาประเภทน้ีรวมจ านวน 76 คน 

2.2) สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา  จ านวน 74 คน ทั้งน้ีโดยให้คณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกจากบญัชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวม
มาจากการเสนอช่ือขององค์กรในภาควิชาการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีของวฒิุสภา ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บบญัชีรายช่ือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

โดยอ านาจหนา้ท่ีของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

(1) สภาผูแ้ทนราษฎรในฐานะ “สภาล่าง” มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนิติ
บญัญติั, ดา้นควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่น, ดา้นการเป็นผูแ้ทนของปวงชนชาวไทยและ
ดา้นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองต่างๆ 

(2) วฒิุสภา ในฐานะ “สภาบน” หรือ “สภาสูง” หรือ “สภาตรวจสอบ” หรือ “สภากลัน่กรอง” 
มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีหลกั 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนิติบญัญติั, ดา้นควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดิน, ดา้นการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ, ดา้นการเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระและศาล, ดา้นการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง, ดา้นการเป็นผูแ้ทน
ของปวงชนชาวไทยและดา้นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองต่างๆ 

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้วุฒิสภาหรือ
สมาชิกวุฒิสภามีบทบาทอ านาจหน้าท่ีเป็น “สภากลัน่กรอง” พิจารณากลัน่กรองร่างกฎหมายท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรมาแลว้ ซ่ึงอ านาจหน้าท่ีดา้นนิติบญัญติัน้ี สภาผูแ้ทนราษฎรใน
ฐานะสภาล่างถูกก าหนดใหมี้อ านาจหนา้ท่ีมากกวา่สภาบนหรือสภาสูงเช่นวฒิุสภา  

นอกจากน้ี บทบาทอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัอีกประการของวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภา คือ “สภา
ตรวจสอบ” ซ่ึงตอ้งควบคุมตรวจสอบผูใ้ชอ้  านาจรัฐจ านวนมากมาย  ทั้งผูด้  ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายนิติบญัญติัดว้ยกนัเอง รวมทั้งกรรมการองค์กรอิสระต่างๆ ฉะนั้น จึงนบัได้ว่า
วุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภามีอ านาจหนา้ท่ีในการ “ควบคุมตรวจสอบผูต้รวจสอบ”โดยท่ีรัฐธรรมนูญ
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ก าหนดช่องทางและกลไกการควบคุมตรวจสอบไวห้ลากหลาย ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ (ปัทมา สูบ
ก าบงั, สถาบนัพระปกเกลา้, เมษายน 2552) 
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บทที ่2 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี

2.1.1 ทฤษฎคีวามเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์  

ความเส่ียง คือ การท่ีผลตอบแทนจริงท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบน
หรือแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว้สามารถแบ่งประเภทของความเส่ียงในการ
ลงทุนเป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 

1) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัมหภาค เป็นความเส่ียงท่ีมีระบบท่ีนกัลงทุนไม่สามารถ
หลีกเล่ียงไดแ้ละไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหน้า เป็นผลกระทบจากภาวะแวดลอ้มภายนอกธุรกิจ 
แบ่งออกเป็น 

2) Pervasive Risk หมายถึง ความเส่ียงท่ีกระทบทุกคน 

2.1) ความเส่ียงในการมีอ านาจซ้ือลดลงในระดบัท่ีต่างไปจากระดบัท่ีเคยคิดวา่จะ
เป็นผลกระทบน้ี มกัส าคญัต่อการลงทุนในตราสารหน้ีหรือพนัธบตัรระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี เม่ือ
อตัราดอกเบ้ียเงินเฟ้อขยบัสูงข้ึน ดอกผลท่ีผูล้งทุนไดรั้บอาจไม่เพียงพอกบัการครองชีพ 

2.2) ความเส่ียงท่ีมกัเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง แลว้ท าให้เง่ือนไข
การลงทุนในประเทศต่างไปจากรูปแบบท่ีเคยคาดไวแ้ต่เดิม ทั้งน้ีก็เพราะโอกาสท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการเงิน นกัลงทุนจึงมกัระงบัการลงทุนเพื่อรอดูท่าทีของ
รัฐบาลใหม่เสมอ 

2.3) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความผนัแปรของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ เกิดข้ึนกบัเฉพาะกรณีของการลงทุนข้ามประเทศ ผลตอบแทนรวมอาจลดลงหรือถึงกับ
ขาดทุนทั้งๆท่ีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นนั้นๆมีก าไรก็ตาม 
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3) Systematic Rick หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถลดลงได้ จากการกระจายการ
ลงทุนแลว้ยงัคงเหลืออยูอ่ยา่งเป็นระบบ ความเส่ียงเหล่าน้ีไดแ้ก่  

3.1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัแปรของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงมกัเป็นท่ีกงัวลของผู ้
ลงทุนในตราสารหน้ี หรือพนัธบตัรระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีตราไวค้่อนขา้งต ่า เม่ืออตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดเงินขยบัตวัสูงข้ึน และหากผูล้งทุนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขายตราสาร หรือพนัธบตัรท่ีลงทุน
ไวใ้นตลาดตราสารหน้ี ผูข้ายก็จะตอ้งเสนออตัราผลตอบแทนแก่ผูส้นใจซ้ือเท่าเทียมกบัระดบัอตัรา
ดอกเบ้ียปัจจุบนั ซ่ึงก็หมายความวา่ผูข้ายจะตอ้งลดราคาของตราสารหรือพนัธบตัรนั้นลงและเกิดผล
ขาดทุนในท่ีสุด 

3.2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางของตลาดโดยรวมร่วมกันทุก
หลกัทรัพย ์ท่ีหลกัทรัพยทุ์กตวัตอ้งมีเป็นส่วนประกอบร่วมกนัแต่อาจมากหรือนอ้ย ความเส่ียงน้ีขจดั
ออกไปไม่ไดเ้ลยแมก้ระจายการลงทุนออกไปไดดี้เพียงใดก็ตาม 

3.3) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัจุลภาค เป็นความเส่ียงท่ีเฉพาะตวัของหลกัทรัพย ์
ซ่ึงสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนออกไป   ความเส่ียงน้ีเป็นความเส่ียงเฉพาะตวัธุรกิจ
หรือหลกัทรัพยน์ั้นเอง ความเส่ียงประเภทน้ีไดแ้ก่ 

(1) Credit Risk หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับริษทันั้นๆ เองว่าจะจ่ายคืน
หน้ีและ/หรือปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจยัพื้นฐานของบริษทั 

(2) Sector Risk หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากลกัษณะเฉพาะของกลุ่มธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ซ่ึงอาจเปราะบาง ถูกกระทบไดง่้ายและจะมีผลต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผู ้
ลงทุนควรตระหนักและเพิ่มความระมัดระวงัในการลงทุน ความเส่ียงประเภทน้ีมักเกิดข้ึนใน 
อุตสาหกรรมประเภทท่ีเส่ือมไปตามเวลา, อุตสาหกรรมท่ีผลิตภณัฑ์มีราคาท่ีข้ึนลงตามวงจรราคาโลก
และธุรกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์แคบ หรือท่ีมีบริการเพียงไม่ก่ีประเภท (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2546) 

2.1.2 ทฤษฎผีลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการลงทุน เป็นแนวคิดท่ีอธิบายวา่ ผูล้งทุนมีหลกัเกณฑ์อยา่งไรใน
การตดัสินใจลงทุน โดยภายใตเ้ง่ือนไขท่ีมีความเส่ียง ผูล้งทุนอาจมีความชอบในความเส่ียงท่ีแตกต่าง
กนัไป ผูล้งทุนแต่ละคนมีความกลวัความเส่ียงไม่เท่ากนั ผูล้งทุนบางคนมีความกลวัความส่ียงท่ีไม่มาก
นกั จึงอาจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนในระดบัสูง โดยยอมรับ
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีสูงข้ึนได ้ในขณะท่ีผูล้งทุนบางคนมีระดบัความกลวัความเส่ียงค่อนขา้งมาก จึงเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต ่าและพอใจในระดับอตัราผลตอบแทนท่ี
ค่อนขา้งต ่า พฤติกรรมน้ีเรียกวา่ ผูล้งทุนมีความชอบในความเส่ียงต่างกนั 

หากจดัประเภทของผูล้งทุนตามพฤติกรรมการลงทุน อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) ผูท่ี้ชอบความเส่ียง หมายความวา่ ภายใตท้างเลือกท่ียุติธรรม ผูท่ี้ชอบความเส่ียง จะ
ยนิยอมท่ีจะเส่ียงเพื่อโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่ 

2) ผูท่ี้เป็นกลาง หมายความว่า ผูท่ี้จะเลือกลงทุนโดยตดัสินใจจากอตัราผลตอบแทน 
โดยระดบัความเส่ียงไม่มีผลต่อการตดัสินใจ 

3) ผูไ้ม่ชอบความเส่ียงหรือตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายความวา่ภายใตท้างเลือกท่ี
ยติุธรรม ผูท่ี้ไม่ชอบความเส่ียง จะเลือกลงทุนในทางเลือกท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

อยา่งไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มกัจะมุ่งความสนใจไปท่ีผูล้งทุนท่ีไม่ชอบความ
เส่ียงหรือต้องการหลีกเล่ียงความเส่ียง ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการลงทุนของผูล้งทุนส่วนใหญ่ โดย
พฤติกรรมการลงทุนของผูห้ลีกหนีความเส่ียงน้ี  

1) ท่ีระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัค่าหน่ึง ผูล้งทุนชอบทางเลือกท่ีมีความเส่ียงต ่ากวา่ 

2) ท่ีระดบัความเส่ียงค่าหน่ึง ผูล้งทุนชอบทางเลือกท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกวา่ 

2.1.3 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของมาร์โควชิ  

แนวคิดตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควิช เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมโดยการวางรากฐานว่า 
การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียง เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์ ท่ี
หลักทรัพย์แต่ละคู่มิได้มีความสัมพนัธ์ในลักษณะท่ีไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์ (ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ต ่ากว่า +1.0) จึงสามารถลดค่าความแปรปรวนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
หลกัทรัพยล์งได ้แต่ถา้กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายชนิดท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
อตัราผลตอบแทนท่ีไปดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั +1.0) จะไม่สามารถ
ลดความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยล์งได ้

นอกจากนั้น ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควชิ ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูล้งทุนสามารถสร้าง
กลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆท่ีให้อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว ้และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในระดับต่างๆได้ ทั้ งน้ีจะมีกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆจ านวนหน่ึงท่ี
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เหนือกวา่หรือมีประสิทธิภาพมากกวา่กลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆ กล่าวคือ เม่ือพิจารณา ณ ความเส่ียงระดบั
หน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนสูงสุด ในท านองเดียวกนั ณ 
อตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าสุด กลุ่ม
หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะเรียงตวัตามขอบแนวระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดกบัขอบแนวระดบัความ
เส่ียงท่ีต ่าท่ีสุด ตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควชิ เรียกขอบแนวท่ีกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเรียงตวั
กนัอยู่ว่า “เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ” ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี
ประสิทธิภาพตามทศันคติเก่ียวกบัผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุนคนนั้น 
ขอ้สมมติฐาน ตามแนวคิดการสร้างกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควิช อยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐานอนัเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 

1) การตดัสินใจลงทุนในแต่ละทางเลือก ผูล้งทุนจะพิจารณาจากการกระจายของโอกาสท่ี
จะเกิดผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นงวดระยะเวลาลงทุน 

2) ผูล้งทุนจะพยายามท าให้อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บต่อ 1 งวดเวลาลงทุนให้สูง
ท่ีสุด โดยเส้นอรรถประโยชน์ของผูล้งทุนแสดงถึงอรรถประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง เม่ือมี
ความมัง่คัง่สูงข้ึน 

3) ผูล้งทุนแต่ละคน จะก าหนดความเส่ียงจากการลงทุนบนพื้นฐานของความแปรปรวน
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

4) การตดัสินใจของผูล้งทุน ข้ึนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับและความเส่ียง
เท่านั้น ดงันั้น เส้นอรรถประโยชน์จึงเป็นฟังก์ชัน่ของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวก้บัค่าท่ีคาดไว้
ของความแปรปรวนหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

5) ภายใตค้วามเส่ียงระดับหน่ึง ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด 
ในท านองเดียวกนัภายใตอ้ตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าสุด 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 
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ท่ีมา : ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์(2557) 

ภาพที ่2.1 เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ 
 

2.1.4 ทฤษฎตีลาดทุน  

ทฤษฎีตลาดทุนไดข้ยายความต่อเน่ืองจากทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควชิ โดยการน า
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเขา้มาพิจารณาลงทุนดว้ย พร้อมทั้งผูล้งทุนสามารถกูย้มืเงินมาลงทุน
ได ้จากส่วนท่ีผา่นมาไดช้ี้ประเด็นส าคญัของการจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง
ดว้ยประเด็นหน่ึงคือ การมีหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียงเป็นส่วนผสมหน่ึงในกลุ่มหลกัทรัพย ์จะ
ส่งผลใหรู้ปแบบของเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทน และความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย์
เปล่ียนเป็นเส้นตรง ทฤษฎีตลาดทุนไดบ้่งช้ีถึงการตดัสินใจของผูล้งทุนท่ีจะเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี
ประสิทธิภาพนั้นจะเปล่ียนไปเป็นการจดัสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึง คือ กลุ่ม
หลกัทรัพยต์ลาด  

1) เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพกบัหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง  

หากผูล้งทุนตอ้งการจดัสรรเงินลงทุนระหว่างกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง กบักลุ่ม
หลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนสนใจควรเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยูต่รงเส้น
โค้งกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้การลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพ ตามภาพท่ี 4 เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มกลุ่มหลกัทรัพย์ต่างๆ ท่ีอยู่บนเส้นตรง RF P3 กบัเส้นกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพใตจุ้ด P3 ลงไป จะเห็นวา่กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยูบ่นเส้นตรง RF P3 เป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี
ประสิทธิภาพมากกวา่เส้นโคง้ใตจุ้ด P3 ลงไป ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนั กลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีอยู่
บนเส้นตรง RF P3 เป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด หรือ ณ ระดบัอตัราผลตอบแทน
ท่ีเท่ากนั กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยูบ่นเส้นตรง RF P3 มีความเส่ียงต ่าท่ีสุด ทั้งน้ีเส้นตรง  RF P3 เป็นเส้นตรงท่ี
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สัมผสักบัเส้นโคง้ของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเดิม ซ่ึงหมายความวา่การลงทุนท่ีเป็นส่วนผสม
ระหวา่งหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง กบัการลงทุนตรงเส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเดิม 
ก่อให้เกิดเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพใหม่ ซ่ึงมีลักษณะเป็นเส้นตรงและเป็นเส้นท่ีมี
ประสิทธิภาพเหนือกวา่เส้นโคง้กลุ่มหลกัหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเดิม (เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี
ประสิทธิภาพตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องมาร์โควชิ)  

 

 
ท่ีมา : ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์(2546) 

ภาพที ่2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนท่ีมีการใหกู้ย้มืและมี
การกูย้มืเงินมาลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์P3 

 
กล่าวโดยสรุปคือ เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพใหม่ เกิดจากการลงทุนท่ีเป็น

ส่วนผสมระหว่างการให้กูโ้ดยปราศจากความเส่ียงกบัการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เส้นตรงท่ีลาก
จาก RF ไปสัมผสัเส้นโค้งของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพเดิม โดยเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนใหม่มีลกัษณะเป็นเส้นตรง 

กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีอยู่บนเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพใหม่น้ี เรียกว่า กลุ่ม
หลกัทรัพยใ์หกู้ย้มื ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เป็นส่วนผสมระหวา่งการใหกู้ย้มืโดยปราศจาก
ความเส่ียง กบัการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตามภาพท่ี 2.2 กลุ่มหลกัทรัพยใ์ห้กูย้มืไดแ้ก่ 
กลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีอยูบ่นเส้น RF P3 
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จากภาพท่ี 2.2 จะเห็นไดว้า่กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยูบ่นเส้นตรง RF P3 ส่วนท่ีเลยจากจุด P3 
ไปเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเหนือกวา่ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยูบ่นเส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีอยู่บนเส้นตรง P3 ส่วนท่ีเลยจากจุด RF P3 ไป เรียกว่า กลุ่ม
หลกัทรัพยก์ูย้มื  

2) เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเม่ือมีการกูย้มืและใหกู้ย้มืโดยปราศจากความเส่ียง 

จะเห็นได้ว่า เม่ือผูล้งทุนสามารถแบ่งเงินลงทุนส่วนหน่ึงไปลงทุนหรือให้กู้โดย
ปราศจากความเส่ียง และเม่ือผูล้งทุนสามารถกูย้ืมเงินมาลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง โดย
เสียดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงจะเกิดเส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเส้น
ใหม่ข้ึน เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเส้นใหม่น้ีเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก RF ไปสัมผสักบัเส้น
โคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเส้นเดิม จุดสัมผสัแสดงถึงกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนสนใจลงทุน 
ไม่วา่จะเป็นการแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุน โดยน าเงินส่วนท่ีเหลือไปใหกู้โ้ดยปราศจากความเส่ียงหรือ
การน าเงินกูแ้ละเงินกูย้มืมาลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยน้ี์ 

ถา้เขียนรูปโดยใหแ้กนนอนแสดงส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยแ์ละแกน
ตั้งแสดงอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องกลุ่มหลกัทรัพย ์เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเส้นใหม่
น้ีมีลกัษณะเป็นเส้นตรงและเป็นเส้นท่ีทอดข้ึน อนัแสดงวา่เม่ือการลงทุนมีความเส่ียงมากข้ึน ผูล้งทุน
ยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี
ประสิทธิภาพใหม่ซ่ึงเกิดจากมีการให้กู้และมีการกู้ยืมโดยปราศจากความเส่ียงน้ีเรียกว่า Capital 
Market Line หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ CML  

3) กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพท่ีอยูเ่หนือเส้น Capital Market Line 

ตามท่ีกล่าวแล้วว่า เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพใหม่ ซ่ึงเกิดจากมีการให้กู้
ร่วมกบัการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด และมีการกูย้มืโดยปราศจากความเส่ียงเพื่อมาลงทุนในกลุ่ม
หลกัทรัพยต์ลาดน้ี เรียกว่า Capital Market Line (CML) กลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมิไดป้ระกอบดว้ยกลุ่ม
หลักทรัพย์ M และการให้กู้หรือการกู้ยืมโดยปราศจากความเส่ียง เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพและอยูใ่ตเ้ส้น CML ตามภาพท่ี 2.3 แสดงใหเ้ห็นถึง Capital Market Line 
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ท่ีมา : ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์(2546) 

ภาพที ่2.3 Capital Market Line 

สมการของ CML เขียนไดด้งัน้ี  
 

E(R P ) = R F + 






 

M

FM R)R(E


P  

 
เม่ือ E(R P ) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ 
  P  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ  
  R F   คือ อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง  
  E(R M ) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด  
  M   คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด  

เน่ืองจากทุกๆ จุดท่ีเส้น CML ประกอบดว้ยกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพซ่ึงเกิดจากมี
การให้กู้ร่วมกบัการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด และมีการกู้ยืมโดยปราศจากความเส่ียงเพื่อมา
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด ดังนั้ น จึงอาจค านวณค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม
หลกัทรัพยต์ลาดท่ีอยูท่ี่เส้น CML ตามหลกัการเดียวกบัท่ีเคยกล่าวแลว้ในหวัขอ้ “กลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด
ท่ีประกอบดว้ยหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงกบัหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง” ตามสมการต่อไปน้ี  

P  = w M M  

ในท านองเดียวกนั การค านวณค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยู่ท่ี
เส้น CMLนอกจากจะใชส้มการ CML ยงัสามารถใชส้มการต่อไปน้ีได ้ 
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E(R P ) = w F * R F + w M * E(R M ) 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546) 

 
2.1.5 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน 

เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และมี
ผลกระทบต่อหลกัทรัพย ์โดยปัจจยัพื้นฐานหลกั 3 ประการ ได้แก่ ภาวะด้านเศรษฐกิจและตวัแปร
ดา้นมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะบริษทั ในการวเิคราะห์จะมุ่งเนน้หาขอ้สรุปวา่ ปัจจยัเหล่าน้ีมี
ผลหรือเป็นตวัก าหนดราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างไร โดยจะวิเคราะห์ภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไป ซ่ึงอาจพิจารณาไปถึงเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศดว้ย ซ่ึงจะเป็นการวเิคราะห์ทั้ง
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเช่ือมโยงผลกระทบทั้งหมดมายงัมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์
และหาทางสรุปวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัของมูลค่าหลกัทรัพยค์วรมีเท่าใด 

2.1.6 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์ทางเทคนิค 

เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ใช้ข้อมูลระดบัราคาหลกัทรัพย ์และปริมาณการซ้ือขาย 
ประกอบการวิเคราะห์ โดยแสดงเป็นแผนภูมิ(แท่งเทียน)ชนิดต่างๆ หรือค านวณเป็นค่าทาง
คณิตศาสตร์ต่างๆ เพื่อคาดหมายราคาหรือแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยน์ั้นๆในอนาคต โดยทัว่ไปการ
วิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคจะใช้เพื่อตดัสินใจเลือกจงัหวะเวลาในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ 
รวมทั้งอาจใชเ้พื่อดูการเคล่ือนไหวท่ีเป็นวฏัจกัรระยะยาวไดอี้กดว้ย 

2.1.7 ทฤษฎวีฏัจักรธุรกจิ  

ความผนัผวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัๆ 3 ตวั คือ  

1) ช่วงเวลา (time lag) การเปล่ียนแปลงจากรอบวฏัจกัรธุรกิจหน่ึงไปยงัรอบธุรกิจหน่ึง
จะตอ้งอาศยัเวลา วฏัจกัรธุรกิจจะไม่เกิดข้ึนถา้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ข้ึนกบัเวลา ระยะเวลาจะเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีแสดงถึงความรุนแรงของวฏัจกัรธุรกิจ  

2) ความส าคญัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งหน่วยธุรกิจต่างๆ หน่วยธุรกิจต่างก็มีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั ถา้หน่วยธุรกิจหน่ึงมีการขยายตวัหรือหน่วยธุรกิจอ่ืนก็จะขยายตวัหรือหดตวัตามกนัไป 
ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยธุรกิจจึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิด วฏัจกัรธุรกิจ  
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3) ความไม่แน่นอน ความเส่ียงและความไม่แน่นอนมกัเกิดข้ึนได้เสมอ ดงันั้นความไม่
แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจะท าให้หน่วยธุรกิจไม่อยูใ่นดุลยภาพ ท าให้เกิด วฏัจกัรธุรกิจ (สมรักษ ์รักษาทรัพย,์ 
2540) 

2.1.8 ลกัษณะส าคัญของวฏัจักรธุรกจิ  

วฏัจกัรธุรกิจแต่ละรอบจะมีความแตกต่างกนั ทั้งระยะเวลาและความผนัผวน ไม่มีรอบวฏั
จกัรใดท่ีเหมือนกนัทีเดียว ช่วงเศรษฐกิจถดถอยของรอบวฏัจกัรธุรกิจแต่ละรอบ จะมีลกัษณะส าคญัท่ี
คลา้ยกนั กล่าวคือ 

1) การลดลงของการบริโภค ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของสินคา้คา้งสต็อก ท าให้ธุรกิจ
ต่างๆ ลดการผลิตและการลงทุน ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศปรับลดลง 

2) การลดลงของอุปสงคต่์อแรงงาน ซ่ึงอาจเร่ิมจากการลดเวลาท างาน ไปจนถึงการ
ปลดแรงงานออกท าใหก้ารวา่งงานเพิ่มข้ึน  

3) เม่ืออุปสงคต่์อผลผลิตลดลงธุรกิจต่างๆตอ้งการแรงงานนอ้ยลง แมค้่าแรงงานและ
ราคาสินคา้จะไม่ลดลง แต่ก็อาจเพิ่มข้ึนชา้  

4) ผลก าไรของธุรกิจปรับลดลง ซ่ึงในการน้ีนกัลงทุนซ่ึงคาดการณ์ถึงการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจไดก่้อนจะเร่ิมทยอยขายหลกัทรัพยท่ี์ตนมีอยูใ่นธุรกิจต่างๆ ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพย์
ปรับลดลง  

5) เศรษฐกิจท่ีตกต ่าท าให้ความตอ้งการสินเช่ือเพื่อน าไปลงทุน และบริโภคลดลง 
สถาบันการเงินต่างๆมีเงินค้างมากข้ึน ส่งผลให้สถาบันการเงินลดอัตราดอกเบ้ียเพื่อดึงดูดให้
ประชาชนมากูเ้งินมากข้ึน (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร, 2547) 

2.1.9 ทฤษฎทีางเศรษฐมิติ   

1) การทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

ให้ Y t  เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีน ามาใช้ในวิเคราะห์และเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะน่ิง 
(stationary) โดยจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 
Mean (ค่าเฉล่ีย)  : E(Y t ) = E(Y it  ) =   
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Variance (ความแปรปรวน) : Var(Y t ) = E(Y t –  ) 2 = E (Y it  –  ) = 2    
 

COV (ความแปรปรวนร่วม): E [(Y t - μ) 2(Y it  –  ) 2 ] = i     
 
จากลกัษณะขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนมีค่าคงท่ี ขอ้มูลท่ีมี

ลกัษณะดงัน้ีจะเรียกไดว้า่มีความน่ิง แต่ถา้ขอ้มูลไม่เป็นไปตามลกัษณะดงักล่าว คือ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
แปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วมไม่คงท่ี หรือเรียกวา่มี unit root การน าขอ้มูลท่ีไม่มีความน่ิงไป
ใช้ในแบบจ าลองถึงแมว้่าจะมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่จะขาดความน่าเช่ือถือ จะเกิดปัญหาท่ีเรียกว่า 
spurious regression กล่าวคือ R2 และค่า t-statistics มีค่าสูงมาก ในขณะท่ีค่า DW (Durbin-watson) มี
ค่าค่อนขา้งต ่า 

1.1) ตามแนวคิด Dickey Fuller (DF) และAugmented Dickey Fuller (ADF) 

สมการของ Dickey Fuller ท่ีใชท้ดสอบ unit root เป็นสมการท่ีเรียกวา่ First order 
Autoregressive Process มี 3 รูปแบบ คือ 

 
 Y

t
= Y

1t
 + t    none    (2.1) 

 
 Y

t
= t + Y

1t
+ t   intercept   (2.2) 

 
 Y

t
= t + 2 T + Y

1t
+ t   trend and intercept  (2.3) 

 
ก าหนดให ้ 

 Y
t
 คือ ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา  

  คือ สัมประสิทธ์ิของความล่าชา้ 
T คือ ความโนม้เอียงของเวลา 

2  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความโนม้เอียง 

t   คือ ค่า error term  
โดยท่ี t มีการกระจายแบบปกติ , ค่าเฉล่ีย = 0, ความแปรปรวน 2 หรือ 

t   ~ IID, (0, 2 )   
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สมมติฐานของการทดสอบ  

H 0  :   = 0  non-stationary  

H 1  :   < 1  stationary  

ถ้าดูจากค่าสถิติ t ท่ีค  านวณได้เม่ือเทียบกบัค่าตาราง DF ถ้าค่าสถิติ t มีค่ามากกว่าค่า
ตาราง DF จะแสดงให้เห็นวา่ยอมรับ H 0  หรือ ปฏิเสธ H 1 คือขอ้มูลมีความไม่น่ิง หรือ non-stationary 
แต่ถา้ค่าสถิติ t น้อยกว่าค่าตาราง DF จะแสดงให้เห็นว่า มีการปฎิเสธ H 0  คือขอ้มูลมีความน่ิง หรือ 
stationary 

การทดสอบความน่ิงของข้อมูลด้วยวิธีของ  Dickey Fuller (DF) นั้ นไม่สามารถ
ทดสอบข้อมูลในกรณีท่ีเป็น autocorrelationได้ การแก้ปัญหาข้างต้น ท าได้โดยเพิ่มกระบวนการ
ถดถอยในตัวเอง  ในสมการ (2.1), (2.2), (2.3) วิธีน้ีเรียกว่าการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) ท าใหมี้สมการใหม่คือ 
 

 Y
t
= Y

1t
+






1i

i   Y
it 
 + t      (2.4) 

 

 Y
t
= t + Y

1t
+






1i

i  Y
it 
+ t      (2.5) 

 

 Y
t
= t + 2 T + Y

1t
+ 






1i

i  Y
it 
+ t     (2.6) 

 
ก าหนดให ้

ρ คือ ตวัแปรล่าชา้ของผลต่างของตวัแปร (Lagged values of first difference of the    
      variable)  

จากสมการ Augmented Dickey-Fuller (ADF) วิธีการทดสอบสมมติฐานของ ADF จะ
เหมือนกบัการทดสอบสมมติฐานของ Dickey Fuller (DF) ทุกประการ  
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2) แบบจ าลองมาร์คอฟ-สวสิช่ิง เวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ 

2.1) General Introduction  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเราจะพิจารณาแบบจ าลองเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ (VAR 
model) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะ (regime) เม่ือระบบอยู่ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสถานะ จะท า
ให้โครงสร้างทางพลวตัรของแบบจ าลองเปล่ียนไป  โดยการท่ีจะรักษาโครงสร้างนั้นจะตอ้งท าให้
กระบวนการเปล่ียนแปลงสถานะนั้น อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัของแบบจ าลองเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ โดย
ปกติค่าพารามิเตอร์  (  ) ของกระบวนการเวกเตอร์ออโต้รีเกรสชีพ  จะแปรผันตามเวลา  แต่
กระบวนการอาจจะมีเง่ือนไขท่ีไม่แปรผนัตามเวลาตามตวัแปรท่ีไม่ได้ถูกสังเกต (S

t
) โดยจะบ่ง

ช้ีใหเ้ห็นวา่สถานะเป็นตวัก าหนดกระบวนการ ณ เวลา t โดยก าหนดให ้M แสดงถึงจ านวนของสถานะ
ของระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นไปได ้จะไดว้า่ S

t
{ 1,….,M} ดงันั้นเง่ือนไขความหนาแน่นของความน่าจะ

เป็นของเวกเตอร์อนุกรมเวลาท่ีถูกสังเกต (y
t
) จะถูกก าหนดในสมการดงัน้ี (Krolzig, 1997) 

 
      f (y

t
| Y 1t , M ) if S

t
= 1 

  (y
1t  , S t

) =        (2.7)  
      f (y

t
| Y 1t , M ) if S

t
= M 

 
ขณะท่ี M คือ ค่าพารามิเตอร์ของเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพภายในสถานะและ 
     m = 1,…, M และ Y 1t  คือ ค่าท่ีถูกสังเกต {Y 1t } 

1j  
ดังนั้ น  เ ม่ือก าหนดสถานะ  S

t
แล้ว  เวกเตอร์อนุกรมเวลา yt จะเกิดข้ึนโดย

กระบวนการเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพอนัดบัท่ี    VAR ซ่ึงจะไดว้า่  
 

E [y
t
| Y 1t , S

t
 ] = ν(S

t
) + 





1j

iA (S
t
) Y jt      

  

ซ่ึง u
t
 คือ เทอมการเปล่ียนแปลงใหม่  

 
u

t
= y

t
 – E  ttt S,Y|y 1      
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กระบวนการการเปล่ียนแปลงใหม่ u
t
คือ กระบวนการ white noise ท่ีมีค่าเฉล่ีย

เป็น 0 ร่วมกบัเมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (variance-covariance matrix) เท่ากบั 
Σ(S

t
) จะไดด้งัน้ี  

 
u

t
~    tS,NID 0       

 
ถา้กระบวนการเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ (VAR) ไดถู้กก าหนดอยา่งมีเง่ือนไขบน

สถานะ ท่ีไม่ไดถู้กสังเกตตามสมการ (2.7) ลกัษณะของกลไกการสร้างขอ้มูลจะตอ้งถูกท าให้สมบูรณ์
จากข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการท่ีท าให้เกิด regime generating process ซ่ึงในแบบจ าลอง
มาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพท่ีไดท้  าการศึกษาน้ีไดส้มมติให้ regime หรือค่า S

t
เกิดข้ึน

โดยสภาวะท่ีไม่ต่อเน่ืองของโฮโมจีเนียส มาร์คอฟเชน (discrete-state homogeneous Markov chain) ท่ี
อยูใ่นรูปของ 

 
 Pr (S t |{S jt } 

1j , {y jt } 
1j ) = Pr (St | S 1t ;  )       

 
โดยท่ี  แสดงถึงค่าเวกเตอร์ของพารามิเตอร์ในส่วนของกระบวนการการท าให้

เกิดสถานะ สัญลักษณ์ Pr(•) อ้างถึงระดับของความน่าจะเป็นท่ีไม่ต่อเน่ือง ขณะท่ี  (•) แสดงถึง
ฟังกช์ัน่ความหนาแน่นของความน่าจะเป็น 

 
2.2) แบบจ าลองมาร์คอฟ-สวสิช่ิงเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ 

แบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ สามารถพิจารณาได้
เหมือนกบัรูปทัว่ไปของแบบจ าลอง VAR ล าดบัท่ี  พิจารณาการถดถอยในตวัเอง ล าดบัท่ี  ส าหรับ 
K มิติของเวกเตอร์อนุกรมเวลา 

 
 y

t
= (y

1t
,…. , y

tk
)' , t = 1 ,…, T    

 
y

t
 = ν + A 1 y

1t
+ … + A  y

t
 + u

t
       (2.8) 

 
u

t
~ NID (0 ,Σ) และ y

0
,…,y

t
ก าหนดใหค้งท่ี 
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สัญลกัษณ์  A(L) = I
k

 – A
1
L - … - A


L  เท่ากบัค่าพหุนามล่าช้าท่ี ( K K ) มิติ 

ซ่ึงมีการสมมติวา่ไม่มีรากอยูใ่นวงกลมหน่ึงหน่วย )Z(A 0  ส าหรับ Z  1  โดยท่ี L คือ lag operator 
จะไดว้า่ y

jt
= L j y t  ถา้การแจกแจงแบบปกติของค่าคลาดเคล่ือนไดถู้กสมมติใหเ้ป็น u

t
~ NID (0 ,Σ) 

ดงันั้นสมการ (2.8) ก็คือสมการในรูปของพจน์ค่าคงท่ีของแบบจ าลอง VAR(  ) ซ่ึงสมการ (2.8) น้ี
สามารถปรับให้เป็นรูปแบบใหม่โดยให้มีการปรับตวัของค่าเฉล่ีย ซ่ึงจะยงัอยู่ในรูปของแบบจ าลอง
เวกเตอร์ออโตรี้เกรสชัน่ ดงัน้ี 
 

y t  –  = A 1 (y 1t  –  ) + …+ A


( y t  –  )+ t    (2.9) 
 

โดยท่ี 
 

  = (I k -




1j

iA  ) 1  ν คือค่าเฉล่ียของ y t ท่ี (K 1) มิติ    

 
แบบจ าลองเวกเตอร์รีเกรสชัน่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะ จะมีค่าพารามิเตอร์ท่ี

ไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา (คือ ค่าท่ีไม่ไดถู้กสังเกต St )   ซ่ึงอาจจะท าใหแ้บบจ าลองมีความไม่เหมาะสม 
ดงันั้นแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพจะตอ้งพิจารณาโครงสร้างทัว่ไปของการ
เปล่ียนสถานะ (regime-switching) ซ่ึงแนวคิดทัว่ไปท่ีอยูภ่ายใตแ้บบจ าลองน้ีก็คือ ค่าพารามิเตอร์ของ
กระบวนการพื้นฐานการสร้างขอ้มูลของเวกเตอร์อนุกรมเวลา yt ท่ีถูกสังเกต จะข้ึนอยูก่บัตวัแปร St ท่ี
เป็นสถานะไม่ไดถู้กสังเกต ขณะท่ีค่าความน่าจะเป็นจะแตกต่างกนัไปตามสถานะท่ีเปล่ียนไป  

ลกัษณะท่ีส าคญัของแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิง ก็คือขอ้สมมติท่ีวา่สถานะเป็น
ตวัท่ีไม่ไดถู้กสังเกต S

t
{1,….,M} จะถูกควบคุมโดยเวลาท่ีไม่ต่อเน่ือง โดยเป็นกระบวนการเฟ้นสุ่ม

แบบมาร์คอฟท่ีไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงก าหนดอยูใ่นรูปของความน่าจะเป็นแบบเปล่ียนสถานะ คือ 
 

ij = Pr (S
1t
= j | S t = i), 



M

j

ij

1

 = 1  i, j {1,…., M}  (2.10) 

เพื่อความสมบูรณ์มากข้ึนจะสมมติวา่สถานะ S t เป็นผลมาจากการท่ีจะไม่สามารถ
ลดลงไดอี้กของจ านวนสถานะ M ท่ีอยูใ่นเมทริกซ์การเปล่ียนแปลง P (transition matrix P) 

จากรูปทัว่ไปของแบบจ าลองเวกเตอร์ออโตรี้เกรสชัน่ ท่ีมีการปรับตวัของค่าเฉล่ีย 
(mean-adjusted VAR(  )) หรือสมการ (2.9) เราจะพิจารณามาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสชัน่ 
ล าดบัท่ี ρ และมี M สถานะ จะไดว้า่ 
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yt – μ(St ) = A1(St )(yt-1 - μ(St-1))+…+Aρ(St)(St-ρ- μ(St-ρ))+ut               (2.11) 
 

โดยท่ี 
 
ut ~ NID ( o , Σ(St)) 
 

μ(St) , A1(St) , … , Aρ(St) , Σ(St) เป็นค่าพารามิเตอร์ท่ีเปล่ียนฟังกช์ัน่ได ้โดยข้ึนอยู่
กบัพารามิเตอร์ μ , A1 , … , Aρ , Σ บนสถานะ St ท่ีเกิดข้ึนจริง ตวัอยา่งเช่น   

    
   μ1 if St = 1 
μ(St) =  …      (2.12) 
        μM if St = M 

จากสมการ (2.11) เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสถานะ จะมีลักษณะการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัแบบคร้ังเดียวในกระบวนการค่าเฉล่ีย บางคร้ังอาจจะมีความ
เป็นไปไดท่ี้ค่าเฉล่ียมีความราบเรียบ หลงัจากการเปล่ียนผา่นจากสถานะหน่ึงไปยงัอีกสถานะหน่ึง ใน
สถานการณ์หลงัน้ีเราจะได้แบบจ าลองท่ีมีการเปล่ียนสถานะในพจน์ของค่าคงท่ีหรือค่า ν (St) ได้
สมการดงัต่อไปน้ี 

 
yt = ν(St) + A1(St)yt-1 +…+ Aρ(St)yt-ρ + ut    (2.13) 
 

ในการเปรียบเทียบแบบจ าลองเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ  ท่ีมีการปรับตัวของ
ค่าเฉล่ียหรือจากสมการ (2.11) และแบบจ าลองท่ีข้ึนอยู่กบัพจน์ค่าคงท่ีหรือจากสมการ (2.13) จะไม่
เท่ากนั โดยขณะท่ีการปรับตวัของค่าเฉล่ีย (μ (St)) มีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัของ
เวกเตอร์อนุกรมเวลาท่ีถูกสังเกตไปยงัระดบัใหม่ของมนั ส่วนการปรับตวัของพจน์ค่าคงท่ี (ν (St)) จะ
มีการตอบสนองเพียงคร้ังเดียวและปรับตวัทั้งสถานะซ่ึงทั้งสองแบบน้ีจะมี white noise ของ ut ท่ี
เท่ากนั 

ลกัษณะทัว่ไปของแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ (MS-
VAR) ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของออโต้รีเกรสชั่นจะถูกก าหนดบนสถานะ St ของมาร์คอฟ เชน ( 
Markov chain) เราจะสมมติว่าแต่ละสถานะ m ของเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพล าดับท่ี  ρ (VAR(ρ)) 
แสดงอยูใ่นรูปของพารามิเตอร์ ν(m) (หรือ μ(m)) , Σm , A1m , … , Ajm  m=1,…,M   
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ดงันั้น 
 

νt + A11 yt-1 + … + Aρ1 yt-ρ + 
21

1

/

tu Σ ut if St = 1 

      . 
yt =   . 
    . 

νM + A1M yt-1 + … + AρM yt-ρ +
21 /

M

tu  Σ ut if St = M 

โดยท่ี 
 
 ut ~ NID ( o , Ik) 
 

อย่างไรก็ตามส าหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงประจกัษ์นั้น อาจเป็นประโยชน์ท่ี
ค่าพารามิเตอร์บางตัวเป็นเง่ือนไขอยู่บนสถานะของมาร์คอฟ เชน โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอ่ืนไม่
แปรเปล่ียน  

2.3) ลกัษณะเฉพาะของมาร์คอฟ-สวสิช่ิง เวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ 

แบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ มีหลากหลายประเภท 
เพราะการประยุกต์ใช้นั้นจะมีประโยชน์มากถา้ค่าพารามิเตอร์บางค่าเป็นเง่ือนไขท่ีข้ึนอยูก่บัสถานะ
ของมาร์คอฟ เชน โดยท่ีค่าพารามิเตอร์ตวัอ่ืนจะไม่เปล่ียนแปลงตาม ซ่ึงลกัษณะพิเศษของแบบจ าลอง
มาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพนั้น สามารถท าให้เกิดไดท้ั้งค่าพารามิเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ, 
ค่าเฉล่ียหรือค่าอินเทอเซ็ปท่ีข้ึนอยู่กบัสถานะ (regime) และสามารถก าหนดให้คลาดเคล่ือน (error) 
เป็น heteroskedastic หรือ homoskedastic ไดอี้กดว้ย 

แบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ สามารถปรับให้มีได้
หลากหลายประเภท  โดยมีการก าหนดสัญลักษณ์เพื่อท่ีจะบอกลักษณะของแบบจ าลองโดยมี
ค่าพารามิเตอร์หลายๆแบบท่ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสถานะ โดยการก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีแสดง
ถึงลกัษณะในแต่ละแบบจ าลองโดยเราจะก าหนดจากเทอมทัว่ไป MS(M) โดยท่ี M คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
ท่ีข้ึนอยูก่บัสถานะ 

M  มาร์คอฟ-สวสิช่ิงในค่าเฉล่ีย 
I  มาร์คอฟ-สวสิช่ิงในค่าอินเทอเซ็ป 
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A  มาร์คอฟ-สวสิช่ิงในค่าพารามิเตอร์การถดถอยในตวัเอง 
H  มาร์คอฟ-สวสิช่ิงใน heteroskedasticity 

 
ตารางที ่2.1 ลกัษณะของแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวสิช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ (MS-VAR) 

 MSM 
μ ผนัแปร 

MSI 
μ ไม่ผนัแปร ν ผนัแปร ν ไม่ผนัแปร 

ค่า Aj ไม่ผนัแปร Σ ไม่ผนัแปร MSM-VAR MVAR เชิงเสน้ MSI-VAR VAR เชิงเสน้ 
Σ ผนัแปร MSMH-VAR MSH-MVAR MSIH-VAR MSH-VAR 

ค่า Aj ผนัแปร Σ ไม่ผนัแปร MSMA-VAR MSA-MVAR MSIA-VAR MSA-VAR 
Σ ผนัแปร MSMAH-VAR MSAH-MVAR MSIAH-VAR MSAH-VAR 

 
จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของ MSI และ MSM จะเท่ากนัถา้อนัดบัของการถดถอย

ในตวัเองเป็นศูนย ์ลกัษณะน้ีจะเรียกวา่แบบจ าลอง hidden Markov-chain ซ่ึงจะแสดงเป็นสัญลกัษณ์วา่ 
MSI(M)-VAR(0)  

 
2.4) ฟังก์ช่ันการเปลีย่นแปลงของสถานะ 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดค่าการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์ โดยการ
จดัรูปแบบใหร้ะบบเป็นสมการเชิงเด่ียวโดยการน าตวัแปรหุ่น (dummy) มาใชเ้ป็นตวัแปรบ่งช้ี 
 

𝐼(𝑆𝑡 = 𝑚) = {
1 𝑖𝑓𝑆𝑡 = 𝑚

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

  
โดยท่ี m คือจ านวนสถานะ ( m = 1 ,…, M) และก าหนดให้มาร์คอฟ เชนให้อยูใ่น

รูปเวกเตอร์ ξt ดงัน้ี 
  

ξt = 

[
 
 
 
𝐼(𝑆𝑡 = 1)

.

.

.
𝐼(𝑆𝑡 = 𝑀)]

 
 
 

 

 

ดงันั้น ξt แสดงถึงสถานะท่ีไม่ไดถู้กสังเกตของระบบ เน่ืองจาก ξt ประกอบดว้ย
ตวัแปรทวภิาค โดยมนัจะมีคุณสมบติัพิเศษ คือ  
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Pr (St = 1 )  Pr (ξt = t1 ) 
   .        . 
E [ξt ] =   .   =       . 

 .        . 
Pr (St =M )       Pr (ξt = tM ) 

 
โดยท่ี tm คือ คอลมัภ์ล าดบัท่ี m ของเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ดงันั้น E [ξt ]  หรือ ค่า

คาดหวงัแบบมีเง่ือนไขท่ีแสดงถึงการกระจายความน่าจะเป็นของ St ซ่ึงเป็นการง่ายท่ีจะพิสูจน์ว่า 
1´Mξt=1 รวมทั้ง ξtξt = 1 และ ξtξt  = diag(ξt) ขณะท่ี 1M = ( 1,…,1)´ คือ เวกเตอร์ (M  1) สามารถ
เขียนสมการการเปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ียหรือสมการ (3.12) สามารถเขียนเป็นสมการใหม่ไดว้า่  

                

 μ (St) =


M

m

m

1

 I ( St = m ) 

 
นอกจากน้ียงัสามารถเขียนโดยใชส้ัญลกัษณ์เมทริกซ์ไดด้งัน้ี  

 
μ (St) = M ξt 

 
โดยท่ี M คือ เมทริกซ์ ( K   M ) ท่ีประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย   

 
M = [μt … μm ] , μ = vec (M)         
 

เราจะใชส้ัญลกัษณ์ดงัต่อไปน้ีแทนสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 
 

Σ =   [Σ1 … ΣM ] 
 

  σ = vech(ΣM) , σ = (σ'1 ,…, σ'M )' 








 
1

2

)1(
x

kk  
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ดงันั้น 

 

Σt
  = Σ(St) = Σ (ξt 

 Ik )     
 คือ เมทริกซ์ ( K   K ) 
 

2.5) กระบวนการมาร์คอฟ เชน (Markov chain) 

ก าหนดให้ St คือ ตวัแปรสุ่มท่ีเป็นจ านวนเต็ม {1,2,...,N} เท่านั้น และสมมติให้
ความน่าจะเป็นท่ี St เท่ากบัค่าของ j ท่ีข้ึนอยูบ่นค่าในอดีต St-1  จะไดว้า่ 

 
P {St = j | St-1 = i, St-2 = k,…} = P {St = j | St-1 = i} = pij   

 
กระบวนการน้ีอธิบายไดเ้ท่ากบั N สถานะของมาร์คอฟ เชนกบั {p ij } ij =1,2,…,N ซ่ึง

เป็นความน่าจะเป็นแบบเปล่ียนสถานะ p ij แสดงถึงความน่าจะเป็นท่ีสถานะ i จะเปล่ียนเป็นสถานะ j 
โดยท่ี 

p
1i

 + p
2i

 + … + p iN = 1 
 

ถา้รวมความน่าจะเป็นแบบเปล่ียนสถานะในรูปของเมทริกซ์ P ท่ี (N  N) มิติจะ
ไดเ้ป็นเมทริกซ์การเปล่ียนสถานะ (transition matrix) ดงัน้ี 

 

P = 































NN

N

N

NN p

.

.

.

p

p

...p

....

....

....

...p

...p

p

.

.

.

p

p

2

1

2

22

21

1

12

11

 

 
j คือ row และ i คือ column เป็นสมาชิกของ P คือ ความน่าจะเป็นแบบเปล่ียน

สถานะ P ij  ตวัอย่างเช่น ถา้ j เท่ากบั 2 และ i เท่ากบั 1 เป็นสมาชิกท่ีก าหนดให้เป็นความน่าจะเป็นท่ี 
สถานะท่ี 1 จะเปล่ียนเป็นสถานะท่ี 2 
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2.6) The hidden Markov chain 

การอธิบายกระบวนการสร้างขอ้มูลจะไม่สมบูรณ์ถ้าดูเพียงสมการ (2.11) หรือ 
(2.13) เพียงอย่างเดียว แบบจ าลองของกระบวนการสร้างค่าพารามิเตอร์จะตอ้งถูกก าหนดข้ึนอยา่งมี
รูปแบบ โดยค่าพารามิเตอร์ข้ึนอยูก่บัสถานะซ่ึงสมมติวา่เป็นตวัแปรเฟ้นสุ่ม (stochastic) และเป็นค่าท่ี
ไม่ไดถู้กสังเกต โดยการท าใหเ้กิดกระบวนการสร้างของสถานะ St นั้นจะตอ้งถูกพิสูจน์วา่เป็นจริง การ
ใชห้ลกัขอ้น้ีเป็นกระบวนการการเกิดของสถานะ สามารถสรุปไดจ้ากขอ้มูลในแบบจ าลองมาร์คอฟ-
สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีฟ (MS-VAR) กระบวนการน้ีก็คือ ergodic Markov chain ซ่ึง ergodic 
หมายถึง ตวัแปรมีความเป็นไปไดท่ี้จะเคล่ือนไหวจากภาวะหน่ึงสู่ภาวะอ่ืนทุกภาวะแลว้ กระบวนการ 
ergodic Markov chain จะท าร่วมกบัจ านวนท่ีจ ากดัของสถานะ St =1,...,M และความน่าจะเป็นท่ีเปล่ียน
สถานะ p ij  

รวมความน่าจะเป็นท่ีเปล่ียนสถานะไวใ้นรูปของเมทริกซ์เปล่ียนสถานะเป็นดงัน้ี 

P = 
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N

N

NN p

.

.

.

p

p

...p
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...p

...p

p

.
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p

p
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     (2.14) 

ซ่ึง PiM = 1 – Pi1 - … - Pi,M-1 โดยท่ี i = 1,…,M ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต
ของกระบวนการ Markovian จะถูกรวมอยูใ่นสถานะของ ξt ดงัน้ี 

 
Pr (ξt+1 | ξt, ξt-1, …, yt, yt-1, … ) = Pr (ξt+1  | ξt ) 

 
โดยท่ีค่าในอดีตและค่าท่ีเพิ่มข้ึนมาของตวัแปรเช่น yt แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลใน

อดีตไม่มี ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีอยูใ่นสถานะปัจจุบนั 

ตามปกติแล้วจะสมมติว่ากระบวนการมาร์คอฟเป็นสภาพท่ีมีลกัษณะ ergodic 
ดงัท่ี กล่าวขา้งตน้ ภายใตเ้ง่ือนไขน้ีสถานะจะมีสภาวะคงท่ีหรือมีการแจกแจงความน่าจะเป็นท่ีไม่มี

เง่ือนไขโดยความน่าจะเป็นแบบ ergodic จะแสดงอยู่ในรูปของ    = E  โดยจะก าหนดให้มี

ขอ้จ ากดัคงท่ี P'  =   และเพิ่มอีกขอ้จ ากดัคือ 1 '

M
 = 1 ซ่ึงจากขอ้จ ากดัทั้งหมดจะไดส้มการวา่ 
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  = 
1

1
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PPI

'
1-M

'
M1,-1.M

'
1-1,1.M-1.MM   













 

1

0 1M    (2.15) 

 

ถา้  คือ strictly positive ดงันั้นจะท าให้สถานะทั้งหมดมีความน่าจะเป็นแบบท่ี

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นบวก หรือ   > 0, i = 1, …, M โดยกระบวนการน้ีเรียกว่ากระบวนการลดทอน
ไม่ได้ (irreducible) ข้อสมมติของ ergodicity และ irreducibility จะเป็นส่วนส าคัญท่ีขาดไม่ได้ใน
ทฤษฎีคุณสมบติัของแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิงเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพโดยจะท าให้มีคุณสมบติัท่ี
เป็น stationary 

2.7) การสร้างข้อมูล 

การน าหลักส าคัญซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างข้อมูลมาพิจารณา โดย
ก าหนดให้สถานะ คือ ξt และค่าตวัแปรภายในล่าชา้คือ Y 1t  = ( y '

t 1 , y '

t 2 , …, y '

1 , y '

0 , …, y '

p1 ) ' ซ่ึง
ฟังก์ชั่นเง่ือนไขความน่าจะเป็นท่ีหนาแน่นของ y t แสดงอยู่ในรูปของ p (y t | ξ, Y 1t ) สมมติว่าให้
สมการ (3.11) และ (3.13) มีการกระจายแบบปกติของค่าคลาดเคล่ือน μt  ดงันั้น 

 
p(y t |ξ t =t m ,Y

1T
) = ln(2 )-1/2.ln|Σ|-1/2.exp{(y t |- mty )' 1

m (y t - mty )} (2.16) 
 

ขณะท่ี mty  = E  1-ttt Y, | y  คือ ค่าคาดหมายแบบมีเง่ือนไขของ y t ในสถานะ m 
ดงันั้นเง่ือนไขความหนาแน่นของ y t  เป็นตวัก าหนดใหส้ถานะ ξ t เป็นปกติเหมือนกบัท่ีก าหนดไวใ้น 
แบบจ าลองเวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ (VAR model) ตามสมการ (3.8) ดงันั้นจะไดว้า่ 

  
y t |  = t m ,Y

1T  ~ NID ( mty ,Σ
m

) 
 

   ~ NID ( tyξ t ,Σ(ξ t  I
K

)   (2.17) 
 

ขณะท่ีเง่ือนไขค่าเฉล่ีย ( mty ) ไดส้รุปไวใ้นเวกเตอร์ ty  ซ่ึงรูปของ MSI จะแสดง
ได ้คือ 
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 ty  = 



























mt

t

y

.

.

.

y1

= 





































 

 

p

j tMjm

p

j jtj

yA
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.

.

yA

1 1

1 11





 

 
สมมติวา่ให้เซตของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ เวลา t-1 ประกอบดว้ยค่าตวัอย่างท่ีถูกสังเกต 

และค่าก่อนตวัอยา่งจะถูกรวมไวใ้น Y 1t  และสถานะของมาร์คอฟ เชน ข้ึนอยูก่บั ξ 1t เง่ือนไขความ
หนาแน่นของ y t  เป็น mixture of normal  

 
p(y t | ξ 1t  = t i , Y 1t ) 
 

= )t|Pr()Y,t |y(p itttm1-t

M

m

t  



 11

1

  

 

= 


M

m

imp
1

(ln(2 )-
2

1 ln|m
|-

2

1 exp|{(y t - mty )' )yy( mtm t 
1 }) (3.18) 

 
ถ้าความหนาแน่นของ y t อยู่เง่ือนไขบน ξ t และ Y 1t ได้ถูกรวมไวใ้นรูปของ

เวกเตอร์ η t   

η t = 



































)Y,t|y(p

.

.

.

)Y,t|y (p

TMtt

Titt

1

1





      (2.19) 

 
จากสมการ (2.18) สามารถเขียนใหม่ไดเ้ป็น 

 

p(y t | ξ 1t ,Y 1t ) = η '
t P'ξ 

1t
     (2.20) 

 
เน่ืองจากสถานะได้ถูกสมมติว่าไม่ได้ถูกสังเกตความสัมพนัธ์ของเซตขอ้มูล ณ 

เวลา t-1 ประกอบดว้ยค่าอนุกรมเวลาท่ีถูกสังเกตจนถึงเวลาท่ี t และเวกเตอร์ของสถานะท่ีไม่ได้ถูก
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สังเกต (ξ t ) จะตอ้งถูกแทนท่ีโดยผลสรุปของ Pr(ξ t |Y  ) ความน่าจะเป็นเหล่าน้ีท่ีอยูใ่นสถานะ m ได้

ก าหนดเซตของขอ้มูล Y  โดยถูกแสดงในรูป ξ |mt  และรวมไวอ้ยูใ่นรูปของเวกเตอร์ 



|t
 ดงัน้ี  

 




|t

= 































)Y|tPr(

.

.

.

)Y|tPr(

mt

t







 1

 

 
ซ่ึงอธิบายได ้2 ประการ คือ 

ค่า 



|t
แสดงถึงความน่าจะเป็นของการกระจายตวัแบบมีเง่ือนไขท่ีไม่ต่อ เน่ือง

ของ ξ t ซ่ึงก าหนดใหเ้ท่ากบั Y   

ค่า



|t
เป็นค่าท่ีเท่ากบัเง่ือนไขค่าเฉล่ียของ ξ t ซ่ึงก าหนดใหเ้ท่ากบั Y   

โดยทั้งสองขอ้น้ีมีความหมายวา่ 
 
E [ξ mt ] = Pr (ξ mt = 1) = Pr ( S t = m ) 
 

ดงันั้นเง่ือนไขความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของ Y  ข้ึนอยูก่บั Y 1  
 

ก าหนดโดย 
 

p(y t |Y 1t ) = 


M

m

p
1

( y t , ξ 1t = t m | Y 1t ) 

 

   =


M

m

p
1

( y t , ξ 1t = t m | Y 1t )Pr(ξ 1t = t m | Y 1t ) 

 

   = η '
t P'



 11  t|t      (2.21) 
 

ทั้งน้ีเง่ือนไขความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของค่าสังเกตเชิงเด่ียว (y t  ) ตาม 
สมการ (2.21) ท่ีเป็นเง่ือนไขความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตวัอย่างจะได้รับมาคลา้ยๆกนั 
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หากสมมติว่าค่าเร่ิมแรก (Y 0 ) ได้ถูกก าหนดให้คงท่ี ความหนาแน่นของตวัอย่าง Y ≡ Y T  สาหรับ 
สถานะ ξ จะถูกก าหนดโดย  

 

p(Y|ξ) = 


T

t 1

p(y t | ξ t ,Y 1t )     (2.22) 

 
การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมของค่าสังเกตและสถานะสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 
p(Y,ξ) = p(Y|ξ)Pr(ξ) 
  

  = 


T

t 1

p(y t |ξ t ,Y 1t )


T

t 1

Pr(ξ t |ξ 1t )Pr(ξ t |)  (2.23) 

 
ท าให้ความหนาแน่นท่ีไม่มีเง่ือนไขของ Y จะถูกก าหนดโดยความหนาแน่นส่วน

เพิ่ม ดงัน้ี 
p(Y) =  p (Y, ξ)d ξ      (2.24) 
 

โดยท่ี  f (x,ξ)dξ : = 

M

i 11
. . . 

M

Ti
f

1
(x, ξ T = t

Ti
, …, ξ 1  = t

1i
) แสดงถึง ค่า

ผลรวมท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของ ξ = ξ T   ξ 1T …  ξ 1   

ในท่ีสุดแลว้นิยามของเง่ือนไขความหนาแน่นซ่ึงเง่ือนไขการแจกแจงของเวกเตอร์ 
สถานะรวม (ξ) ไดถู้กก าหนดโดย 

 
Pr(ξ|Y) = 

)Y(p

),Y(p   

 
ดงันั้นเง่ือนไขสถานะความน่าจะเป็น Pr(ξ|Y) สามารถพิจารณาไดจ้ากการเพิ่มที

ละหน่วยของ Pr(ξ|Y) ซ่ึงในทางปฏิบติันั้นจะเป็นการค านวณท่ียุ่งยากโดยจะท าให้ง่ายและชัดเจน
ยิง่ข้ึนดว้ยกระบวนการ recursive algorithm 

ความน่าจะเป็นของสถานะในช่วงเวลาในอนาคตจะไดม้าจากจากตวัแปรเฟ้นสุ่ม 
ภายนอกของ ξ T โดยแทนคุณสมบติัมาร์คอฟของสถานะหรือ 

 
Pr(ξ hT  | ξ T ,Y) = Pr(ξ hT  | ξ T ) 
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 จะไดว้า่ 
 

Pr(ξ hT  |Y) = 
t

Pr


( ξ hT  |ξ T ,Y)Pr(ξ T |Y) 

   = 
t

Pr


(ξ hT  |ξ T )Pr(ξ T |Y) 

 
การค านวณท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดใ้นรูปกฎการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
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โดยท่ีก าหนดให ้P เป็นเมทริกซ์เปล่ียนสถานะเหมือนกบั สมการ (2.14) 

 
2.2 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธราธร รัตนนฤมิตศร (2543) เพื่อศึกษาถึงสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ส าหรับวกิฤตการณ์ค่าเงินใน
ประเทศไทย วิเคราะห์และทดสอบตวัแปรเตือนภยัล่วงหนา้ วิกฤตการณ์ค่าเงิน โดยใชแ้บบจ าลองโล
จิตและแบบจ าลองส าหรับวิเคราะห์ความสามารถในการส่งสัญญาณเตือนภยั ขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบ
ทุติยภูมิรายเดือนของช่วงเวลาตั้ งแต่ปี  ค.ศ.1970 – จนถึงปี ค.ศ. 1998 จาก 15 ประเทศ  พบว่า
วิกฤตการณ์ค่าเงินเกิดข้ึนทั้งหมด 66 คร้ัง โดยเกิดข้ึนบ่อยคร้ังท่ีสุดในช่วงทศวรรษท่ี 1980 จ านวน 27 
คร้ัง, ทศวรรษ 1990 จ านวน 17 คร้ัง นอกจากน้ีพบวา่พบวา่โดยเฉล่ียแลว้เกิดวิกฤตการณ์ค่าเงิน 2.27 
คร้ังต่อปี และเพิ่มข้ึนเป็น 2.42 ต่อปีในทศวรรษ 1990 ส าหรับประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ค่าเงิน
ทั้งหมด 4 คร้ัง คือเดือนพฤศจิกายน 1978, เดือนกรกฎาคม 1981, เดือนพฤศจิกายน 1984 และเดือน
กรกฎาคม 1997 จากผลการศึกษาโดยแบบจ าลองโลจิตและแนวทางการส่งสัญญาณของตวัแปร พบวา่
ตวัแปรท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้วกิฤตการณ์ค่าเงินอยา่งดีมี 6 ตวัแปรคือ อตัรา
การเปล่ียนแปลงของเงินส ารองระหว่างประเทศ, อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์, อตัรา
แลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง, อตัราการเปล่ียนแปลงของการส่งออก, อตัราการเปล่ียนแปลงของการน าเขา้และ
อตัราการเปล่ียนแปลงของผลผลิต ส่วนตวัแปรท่ีไม่ผา่นการทดสอบทางสถิติไม่ว่ากรณีใดๆ มี 3 ตวั
แปร คือ ตวัคูณทวปีริมาณเงินตามความหมายกวา้ง, ส่วนต่างระหวา่งประมาณเงินกบัความตอ้งการถือ



 

41 

เงิน และส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียในประเทศกับต่างประเทศ และพบว่าตวัแปรทั้ง 6 ตวัท่ี
สามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยได้ดีทุกช่วงเวลา ส าหรับการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิด
วิกฤตการณ์ค่าเงินปี 1997 นั้นพบว่าแบบจ าลองสามารถเตือนภยัได้ดี ส่วนประเทศไทยจะต่างจาก
ประเทศอ่ืนๆ กล่าวคือ ตวัแปรทั้งหมดไม่สามารถเตือนภยัล่วงหน้าได้แต่อย่างใด ดังนั้นการเฝ้า
ตรวจสอบตวัแปรท่ีผา่นการทดสอบทางสถิติทั้ง 6 ตวัแปรอยูเ่สมอจะเป็นเคร่ืองมือในการส่งสัญญาณ
เตือนภยัล่วงหนา้วิกฤตการณ์ค่าเงิน เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถหาแนวทางการด าเนินนโยบายในการ
ป้องกนัวกิฤตการณ์ไดท้นัท่วงที 

เกรียงไกร ท านุทัศน์ (2546) ศึกษาผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นการเป็นดัชนีช้ีน าภาวะ
เศรษฐกิจกรณีประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรมเพื่ออธิบายการ
ท าหน้าท่ีเป็นดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจจาก 2 ช่วงเวลา ตั้ งแต่ปี 2536-2539 และปี 2542-2545 และ
ท าการศึกษาความสามารถในการเป็นดชันีช้ีน าการส่งออก โดยใชก้ารทดสอบ Granger Causality จาก
แบบจ าลอง Vector error correction โดยอาศยัทฤษฎีการส่งผา่นนโยบายทางการเงินดา้นสินทรัพยเ์ป็น
แนวทางในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า จากจ านวนอุตสาหกรรมทั้ ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
ท าการศึกษา ในช่วงก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน, 
กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มสามารถเป็นดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจได ้แต่
ภาคเศรษฐกิจสามารถเป็นดชันีช้ีน าผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารและกลุ่มยานพาหนะ
และอุปกรณ์ได ้ส่วนในช่วงหลงัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพบวา่กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสามารถท าหนา้ท่ี
เป็นดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจได ้คือ กลุ่มพลงังานและกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์โดยมีระยะเวลา
ของการช้ีน าอยูท่ี่ 4 เดือน และ 3 เดือนตามลาดบั และภาคเศรษฐกิจไดก้ลายเป็นดชันีช้ีน าผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, กลุ่มบนัเทิงและสันทนาการ และกลุ่ม
ส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม อีกทั้งยงัได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นดัชนีช้ีน าระหว่าง
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์กบัภาคการส่งออก พบวา่ จากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีท าการศึกษาทั้ง 6 
กลุ่มอุตสาหกรรมนั้นไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมใดเลยท่ีสามารถเป็นดชันีช้ีวดัการส่งออกได ้แต่ในทาง
กลบักนัภาคการส่งออกสามารถเป็นดชันีช้ีน าผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์, กลุ่มส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มและกลุ่มพลาสติกและเคมีภณัฑ์ แสดงวา่ผลตอบแทนของ
ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดมี้ผลกระทบต่อภาคการส่งออก แต่ภาคการส่งออกสามารถท าหน้าท่ีเป็นดชันี
ช้ีน าผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ 

ดงันั้นจากการศึกษาสรุปไดว้า่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยย์งัคงสามารถท าหนา้ท่ีเป็นดชันีช้ีน า
ภาวะเศรษฐกิจได ้นอกจากน้ียงัพบวา่การส่งออกเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีเคยท าการศึกษามา ทั้งน้ีในส่วน
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ของภาครัฐสามารถน าผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและกลุ่มยานพาหนะและ
อุปกรณ์ ไปใชเ้ป็นดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภยัทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได ้ในส่วนของนกัลงทุนอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเป็นดชันีช้ีน าผลตอบแทนในกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, 
กลุ่มบันเทิงและกลุ่มส่ิงทอได้และภาคการส่งออกสามารถเป็นดัชนีช้ีน าผลตอบแทนในกลุ่ม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, กลุ่มส่ิงทอและกลุ่มพลาสติกและเคมีภณัฑไ์ด ้ 

พร้ิมรวี สมงาม (2546) ได้สรุปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชีย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่ดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยใ์ดในภูมิภาคเอเชียท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Index) ซ่ึงได้แก่ ดชันี Nikkei ประเทศญ่ีปุ่น, ดชันี Hang Seng ฮ่องกง, ดชันีStraits Times 
ประเทศสิงคโ์ปร์, ดชันี KLSE Composite ประเทศมาเลเซีย, ดชันี PSI Composite ประเทศฟิลิปปินส์
และดชันี JKSE Composite ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยการทดสอบ Unit Root Cointegration Mechanism 
และ Error Correction ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ในระยะยาวของราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชีย โดยท าการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูล
ทุติยภูมิรายเดือน (Secondary Data) เป็นระยะเวลา 10 ปี 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2536 ถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 จากศูนยก์ารเงินและลงทุนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในระยะยาว
กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนี Nikkei 
ประเทศญ่ีปุ่น, ดชันี Straits Times ประเทศสิงค์โปร์, ดชันี KLSE Composite ประเทศมาเลเซีย, ดชันี 
PSI Composite ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากน้ียงัไดท้  า การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างๆด้วยวิธี Impulse Response Function พบว่า เม่ือเกิด Standard Error Shock กับดัชนี
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีมากกวา่ จะส่งผลกระทบมากต่อดชันีอ่ืนๆท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดท่ีต ่ากว่าเม่ือเกิด Standard Error Shock ข้ึนกบัประเทศท่ีอยู่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กลุ่มเดียวกัน ดัชนีของกลุ่มประเทศท่ีมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่าก็จะได้รับผลกระทบ
มากกวา่ประเทศนอกกลุ่ม 

อัญญา ขันธวิทย์ (2552) การพยากรณ์วฎัจกัรเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลอง 
PROBIT Classification เพื่อระบุความน่าจะเป็นของการเกิดข้ึนของภาวะขยายตวัและชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลตวัแปรส าคญัจ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มดชันีเศรษฐกิจ, กลุ่มท่ีใชจ้ดัท าดชันีช้ีน า
เศรษฐกิจของธปท., กลุ่มการเงิน และกลุ่มนโยบายภาครัฐ รวมทั้งส้ิน 26 ตวัแปร มีการพิจารณาทีละ
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ตวัแปรเพื่อวิเคราะห์ถึงความสามารถของตวัแปรแต่ละตวั และยงัมีการพิจารณาตวัแปรหลายตวัพร้อม
กนัเป็นกลุ่มเพื่อตรวจสอบความสามารถในการพยาการณ์ท่ีเพิ่มข้ึน ศึกษาโดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2536 ถึงเดือนตุลาคม 2552 พบว่า การพยากรณ์โดยใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียวจะมี
ความสามารถในการพยากรณ์เหนือกวา่การพยากรณ์โดยใชต้วัแปรหลายตวัร่วมกนั ผลลพัธ์น้ีแนะน า
ให้การพยากรณ์วฎัจกัรธุรกิจของไทยท าโดยใชต้วัแปรเพียงตวัเดียวซ่ึงมีความสามารถสูงสุดและผา่น
การคดัเลือกตามเกณฑค์วามสามารถ 

การพยากรณ์โดยใชต้วัแปรซ่ึงมีความสามารถสูงสุดเพื่อพยากรณ์ออกไปขา้งหน้าในอนาคต  
พบวา่ ณ เดือนมกราคม 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยูใ่นภาวะขยายตวัของวฎัจกัรและมีความ
น่าจะเป็นสูงท่ีจะขยายตวัต่อเน่ืองไปตลอด แต่เศรษฐกิจมีความเส่ียงในระยะยาวท่ีจะเขา้สู่ภาวะชะลอ
ตวัจากปัจจยัราคาน ้ามนัท่ีมีระดบัสูงข้ึน 

รัตนกุล ประทปีะวณชิ (2554) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์อง
ประเทศไทย (SET Index) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ
ประกอบด้วย  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์  (PSE Index), ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
อินโดนีเซีย (JKSE Index), ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์บอร์ซาของมาเลเซีย (KLSE Index), และดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยส์เตรทไทมส์ของสิงคโปร์ (STI Index) เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งส้ิน 60 เดือนโดยการศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดทิศทางความสัมพนัธ์ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น 2 ทิศทาง คือ ทิศทางเดียวและตรงขา้ม ซ่ึงเป็นตวับอกถึงความสัมพนัธ์ดชันี
ราคาปิดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 
ประเทศ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) พบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย  (SET Index) กับดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างในแต่ละดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ ดชันี SET Index, PSE Index, JKSE Index, KLSE Index และ STI Index 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 และท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ผลการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า ดัชนี 
SET Index และ PSE Index มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม (เคร่ืองหมายลบ) ในระดบัท่ีต ่ามาก 
(ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง .00 ถึง .30) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เท่ากบั -.294  และ
ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันี SET Index กบั STI Index, KLSE Index และ JKSE Index  
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จินดา ตียาคม (2555) ไดท้  าการศึกษาถึงผลกระทบของตวัแปรทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์
ทางการเมืองช่วงปี พ.ศ. 2548-2554 ท่ีมีต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูล
อนุกรมเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย,  อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการลงทุนหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุน
ต่างประเทศ, อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และการเกิด
เหตุการณ์ทางการเมือง ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งส้ิน 365 
สัปดาห์ โดยใชแ้บบจ าลอง Threshold VAR Model ในการวิเคราะห์เพื่อหาการตอบสนองของตวัแปร
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนั (Impulse Response Function) และการวิเคราะห์การแยกส่วน
ความแปรปรวน (Variance Decomposition) 

ผลการวิเคราะห์การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน พบว่าเม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการลงทุนหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ อตัราการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และการเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองจะมี
ผลท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในทิศทางและระยะเวลาท่ีต่างกนัส่วนผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวน
พบว่า ความผนัผวนของอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ส่วนใหญ่ ข้ึนอยูก่บัตวัเองในสัปดาห์ก่อนเป็นหลกั 

ธนกฤต ถกลประจักษ์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความผนัผวนและลกัษณะของวฏั
จกัรธุรกิจจากดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งหาความสัมพนัธ์ของแต่
ละตวัแปรในแต่ละสถานะ (regimes) ของวฎัจกัรธุรกิจโดยใช้แบบจ าลอง Markov-Switching Vector 
Autoregressive (MS-VAR) จากแบบจ าลองของ Bellone (2005) ท่ีพฒันาตามงานศึกษาของ Krolzig 
(1997) ศึกษาโดยใชข้อ้มูล ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), ดชันีราคาหลกัทรัพย ์S&P, 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขา้มคืนระหวา่งธนาคาร (Interbank Rate), อตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทยกบั
สหรัฐอเมริกา, ปริมาณเงินตามความหมายกวา้ง, ดชันีราคาผูบ้ริโภค และรายจ่ายภาครัฐบาล ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนแบบทุติยภูมิตั้งแต่วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
จ านวน 241 ค่าสังเกต 

เม่ือน าค่าสังเกตทั้ง 7 ค่ามาวเิคราะห์ในแบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive 
(MS-VAR) โดยในงานศึกษาน้ีจะมี 3 แบบจ าลอง คือ 1) แบบจ าลอง The Mean-Variance Model หรือ 
MS(3)-VAR(0) 2) แบบจ าลอง  The MS-VAR regime dependent model หรือ  MS(3)-VAR(q) 3) 
แบบจ าลอง The MS-VAR intercept regime dependent model หรือ MSI(3)-VAR(q) โดยก าหนดให้
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แบบจ าลองทั้งหมดมี 3 สถานะตามสภาวะหรือสถานะของวฏัจกัรธุรกิจ พบวา่แบบจ าลอง The Mean-
Variance Model และแบบจ าลอง  The MS-VAR intercept regime dependent model สามารถแสดง
ลกัษณะของวฏัจกัรธุรกิจได้และมีลกัษณะเด่นในสถานะ low (regime low) โดยแบบจ าลองทั้ง 2 น้ี
สามารถแสดงกราฟลกัษณะช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤติตม้ย  ากุ้งกบัช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ได้ 
และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละค่าสังเกตในแต่ละสถานะของวฏัจักรธุรกิจได้อีกด้วย แต่
แบบจ าลอง The MS-VAR regime dependent model ไม่สามารถแสดงลกัษณะของวฏัจกัรธุรกิจได้
เพราะมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก 

รุจานันท์ บดีนิธิวัฒน์ (2555) เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการใช้กฎเกณฑ์การซ้ือขาย 
(Trading rules) 2 กฎเกณฑร์ะหวา่ง Markov Switching trading rule และ Moving-Average trading rule 
โดยใชข้อ้มูลผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงปี 1990 ถึง 2012 
พบว่า ผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงการพยากรณ์นอกช่วงตัวอย่าง (Out-of-sample) ท่ีได้จากการใช้ 
Markov Switching trading rule น้อยกว่าผลตอบแทนเฉล่ียท่ีได้จากการใช้ Moving Average trading 
rule แต่เม่ือพิจารณาความเส่ียงร่วมด้วย พบว่าการใช้ Markov Switching trading rule นั้น มีความ
แปรปรวนน้อยกว่า และมี Sharpe ratio ท่ีสูงกว่า แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงจากการลงทุนท่ีน้อยกวา่
นัน่เอง นอกจากน้ีในการศึกษาน้ีไดเ้ปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการใชก้ฎการซ้ือขาย (Trading 
rules) 2 กฎเกณฑ์ระหว่าง Markov Switching trading rule และ Moving-Average trading rule กบัการ
ลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือ (Buy and Hold) พบวา่การลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือให้ผลตอบแทนท่ีมากกวา่ และ
ให้ Sharpe ratio มากกว่าการใช ้Moving Average trading rule จะเห็นไดว้่ามีความขดัแยง้กนัในเร่ือง
ของผลตอบแทนและความเส่ียง ดงันั้น ผูล้งทุนควรปรับเลือกการลงทุนโดยใชก้ฎเกณฑต์ามการศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการลงทุนของตนเอง 

ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ (2557) ท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 และการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2558 ถือไดว้า่เป็น
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดบัท่ี 3 คือ ตลาดร่วมประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคล่ือนยา้ยปัจจยั
การผลิต สินคา้ บริการ และแรงงานไดอ้ยา่งเสรีภายในกลุ่ม และจะตอ้งมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงของ
ตวัแปรทางเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์โดยการหาความสัมพนัธ์ดุลยภาพระยะยาว
และวเิคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวน 

ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศสมาชิกอาเซียน มีความสัมพนัธ์ดุล
ภาพระยะยาว และจากการวิเคราะห์การตอบสนองของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศสมาชิก
อาเซียน พบว่ามีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงสนับสนุนความ
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เป็นไปไดใ้นการจดัจั้งตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียน เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน และยกระดบัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาน้ีใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายวนัแบบทุติยภูมิ ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 
มีนาคม 2558 ท่ีมีต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงของแต่ละนโยบายของรัฐบาลของ
ประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลจาก eFinanceThai และศูนยข์อ้มูลทางการเงินและการลงทุน (Financial 
Investment Center: FIC) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.2 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงแนวโน้มของวฎัจกัรของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ
ไทยกับความส าคัญของนโยบายของแต่ละรัฐบาลของประเทศไทยในการบริหารประเทศ เพื่อ
เช่ือมโยงไปยงัความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ก ลุ่มอาเซียน,จีนและฮ่องกง โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์บัวฎัจกัรทางเศรษฐกิจ ในช่วง
ระยะเวลาของการเกิดวฎัจกัรท่ีไม่เท่ากนัโดยแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ 
(Ferrara, 2003) ท่ีมีการเปล่ียนสถานะตามการผนัผวนของเศรษฐกิจบนความเจริญเติบโตและวฎัจกัร
ธุรกิจ และมีประโยชน์ในการพิจารณาของขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายทางการเงิน
ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 



 

48 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีน

และฮ่องกง 
 

KLSE
มาเลเซีย

JKSE
อนิโดนีเซีย

SET
ประเทศไทย

PHCOMP
ฟิลปิปินส์

STI
สิงคโปร์

HongKong
ฮ่องกง

ASEAN 
ตลาดหลกัทรัพย์กลุ่มอาเซียน

China
จนี

ASEAN 



 

49 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียนในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยประเทศไทย, 
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และมาเลเซีย ต่างก็มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ เม่ือดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศใดประเทศหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลต่อดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศอาเซียนทนัที โดยมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและฮ่องกง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ ASEAN 
Exchange Index (ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน)  เน่ืองด้วยมูลค่าตลาดของ 
ASEAN Exchange Index มีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกับประเทศจีนและฮ่องกง  จึงส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั   

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชแ้บบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ ท่ีให้ความส าคญั
ของการเกิดวฎัจักรธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและมีความระมัดระวงัในการ
บริหารงานเป็นอยา่งดี เน่ืองจากให้ผลลพัธ์ท่ีแม่นย  าและน่าเช่ือมากท่ีสุดในการก าหนดจุดวกกลบัของ
การเปล่ียนแปลงแนวโนม้ทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.3.1 ก าหนดตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

SET คือ The Stock Exchange of Thailand ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
JKSE คือ  Jakarta Composite Index (Indonesia Stock Market Index) ดัช นีราคาตลาด

หลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนิเซีย 
PHCOMP คือ  PSE Composite Index (Philippines Stock Exchange) ดัช นีราคาตลาด

หลกัทรัพยข์องประเทศฟิลิปปินส์ 
STI คือ Straits Times Index (Singapore Stock Market Index) ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์

ของประเทศสิงคโปร์ 
KLSE คือ The Kuala Lumpur Composite Index (KLSE) ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศมาเลเซีย 
SHI คือ  Shanghai Stock Exchange Composite Index (China Stock Market Index) ดัช นี

ราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีน 
HSKI คือ Hang Seng Index (Hong Kong Stork Market Index) ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์

ของประเทศฮ่องกง 
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3.3.2 แบบจ าลอง MSI(3)-VAR(q) (The MS-VAR intercept regime dependent model) 

สมการแบบจ าลอง (The MS-VAR intercept regime dependent model: MSI(3)-VAR(q) 
 

𝑦𝑡 = 𝛾𝑆𝑡
+ 𝑦𝑡−1 ∙ 𝛿1 + …+ 𝑦𝑡−𝑞 ∙ 𝛿𝑞 + 𝑢𝑡 

 
หรือ 
 

𝑦𝑡 = 1𝜌 ∙ 𝛽𝑆𝑡
+ (𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝜌) ∙ 𝛿 + 𝑢𝑡  

 
โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาวเิคราะห์ของขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
 
1) อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน 

จะไดส้มการแบบจ าลองเมทริกซ์ MSI (3)-VAR (q) ดงัน้ี 
 

[
 
 
 

SETt
JKSEt

PHCOMPt
STIt

KLSEt ]
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
γSETt
γJKSEt
γPHCOMPt
γSTIt
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St

+
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…
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∙
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+
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หรือ 
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2) อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน,จีนและฮ่องกง 

จะไดส้มการแบบจ าลองเมทริกซ์ MSI (3)-VAR (q) ดงัน้ี 
 

[
 
 
 
 
 

SETt
JKSEt

PHCOMPt
STIt

KLSEt
SHIt

HSKIt ]
 
 
 
 
 

=
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+
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∙
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โดยท่ี 

𝑦𝑡 = เวกเตอร์ของตวัแปรท่ีศึกษา ณ เวลา t ประกอบไปดว้ย𝑆𝐸𝑇𝑡, 𝐽𝐾𝑆𝐸𝑡, 𝑃𝐻𝐶𝑂𝑀𝑃𝑡, 

𝑆𝑇𝐼𝑡, 𝐾𝐿𝑆𝐸𝑡, 𝑆𝐻𝐼𝑡 และ 𝐻𝑆𝐾𝐼𝑡 

𝛾𝑡 = เวกเตอร์ของเทอม intercept ประกอบไปดว้ย 𝛾𝑆𝐸𝑇𝑡
, 𝛾𝐽𝐾𝑆𝐸𝑡

, 𝛾𝑃𝐻𝐶𝑂𝑀𝑃𝑡
, 𝛾𝑆𝑇𝐼𝑡, 

𝛾𝐾𝐿𝑆𝐸𝑡
, 𝛾𝑆𝐻𝐼𝑡 และ  𝛾𝐻𝑆𝐾𝐼𝑡 

𝑞  = จ านวน lag 

𝑆𝑡= ตวัแปรท่ีไม่ไดถู้กสังเกตหรือตวัแปรสุ่ม ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหต้วัแปร y t  
เปล่ียนจากสถานะหน่ึงไปยงัอีกสถานะหน่ึง 

𝜌 = จ านวนตวัแปรท่ีสนใจประกอบดว้ย SET, JKSE, PHCOMP, STI, KLSE, SHI และ 
HSKI 
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β
tS

= เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแต่ละตวัแปรซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานะ 
(regime) ณ เวลา t ประกอบไปดว้ย β SET

tS , β JKSE

tS , β PHCOMP

tS , β STI

tS , β KLSE

tS , β
SHI

tS  และ β HSKI

tS  
𝛿  = เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแต่ละตวัแปรซ่ึงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

สถานะ (regime independent) ประกอบไปดว้ย
𝛿𝑆𝐸𝑇𝑡,𝛿𝐽𝐾𝑆𝐸𝑡,𝛿𝑃𝐻𝐶𝑂𝑀𝑃𝑡,𝛿𝑆𝑇𝐼𝑡 ,𝛿𝐽𝐾𝑆𝐸𝑡,𝛿𝑆𝐻𝐼𝑡และ 𝛿𝐻𝑆𝐾𝐼𝑡  

𝑙𝜌 = เวกเตอร์ (𝑙, 𝜌) ซ่ึงเป็นเวกเตอร์ของ l 
𝑢𝑡  =  𝑢𝑡|𝑆𝑡~𝑁(0, ∑𝑆𝑡

) ประกอบไปด้วย𝑢𝑆𝐸𝑇𝑡
, 𝑢𝐽𝐾𝑆𝐸𝑡

, 𝑢𝑃𝐻𝐶𝑂𝑀𝑃𝑡
, 𝑢𝑆𝑇𝐼𝑡 ,  𝑢𝐽𝐾𝑆𝐸𝑡

 , 

𝑢𝑆𝐻𝐼𝑡และ𝑢𝐻𝑆𝐾𝐼𝑡  

 

∑𝑆𝑡
 = [

𝜎11(𝑆𝑡) 𝜎12(𝑆𝑡)

𝜎21(𝑆𝑡) 𝜎22(𝑆𝑡)
] 

 
โดยท่ี 
 

ii (S t ) = 2
i (S t )    : ii (S t )  0 

ij (S t ) = 
ij (S t )  i (S t )

j (S t ) : i  j {1,2,} 
S t = {1,2,} 
 

โดยก าหนดให ้
1 = สถานะ high คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัข้ึน ณ เวลา t 
2 = สถานะ low คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลง ณ เวลา t 

สมมติใหแ้นวโนม้การเจริญเติบโตในระยะยาวก าหนดใหค้งท่ี 
 

3.4 วธีิการศึกษา / วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.4.1 อตัราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์ 

ก าหนดให ้
 

tR = 


























1t

t

P

P
ln  
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โดยท่ี 

tR  คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์

tP  คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยร์าคาปิด ณ เวลาท่ี t 

1tP  คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยร์าคาปิด ณ เวลาท่ี t-1 

3.4.2 การทดสอบความน่ิงของข้อมูลแต่ละตัวด้วยวธีิ Augmented Dickey Fuller: ADF 

 Y
t
= Y

1t
+






1i

i   Y
it 
 + t     : none 

 Y
t
= t + Y

1t
+






1i

i  Y
it 
+ t    : intercept  

 Y
t
= t + 2 T + Y

1t
+ 






1i

i  Y
it 
+ t   : trend and intercept

  
สมมติฐานของการทดสอบ unit root  

 
H 0  :   = 0  non-stationary  
H 1  :   < 1  stationary  
  

ถา้ดูจากค่าสถิติ t ท่ีค  านวณไดเ้ม่ือเทียบกบัค่าตาราง ADF ถา้ค่าสถิติ t น้อยกว่าค่าตาราง 
ADF แสดงใหเ้ห็นวา่ มีการปฎิเสธ H 0  คือขอ้มูลมีความน่ิง หรือ stationary แต่ถา้ค่าสถิติ t มีค่ามากกวา่
ค่าตาราง ADF แสดงใหเ้ห็นวา่ยอมรับ H 0  หรือ ปฏิเสธ H 1 คือขอ้มูลมีความไม่น่ิง หรือ non-stationary 

3.4.3 การทดสอบแบบจ าลอง MSI(3)-VAR(q) (The MS-VAR intercept regime dependent 
model)  

สมมติให้ตวัแปรท่ีไม่ได้ถูกสังเกต S t  มีลกัษณะไม่ต่อเน่ืองอยู่ในรูปของกระบวนการ 
Markov chain ในรูปสมการ 

 

ij = Pr(S t = j| S 1t = i) 
 

โดยท่ี 
 




3

1j
ij = 1 และ 

ij 0, i  , j{1, …,M}, 0    1 
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ij แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของสถานะปัจจุบนั (j) ณ เวลา t ของตวัแปร S t  จะ
ข้ึนอยูก่บัสถานะก่อนหนา้ (i) หรือข้ึนอยูก่บัสถานะ S 1t  ณ เวลา t-1 อยูใ่นรูปเมทริกซ์  

 

𝑃 = [
𝑝11 𝑝21

𝑝12 𝑝22

] 

 
การระบุสถานะของ S t ในแบบจ าลองมาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพจะข้ึนอยู่

กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัค่าท่ีถูกสังเกตหรือค่า y t โดยสถานะท่ีถูกระบุในการศึกษาน้ีจะก าหนดใหมี้ 2 
สถานะ (S t  : M=2) ก าหนดใหแ้สดงอยูใ่นรูปเวกเตอร์ 

1t/t̂  มีสมาชิก คือ P (S t  = j|I t ) ; j คือ คอลมัน์
เวกเตอร์ของสถานะปัจจุบนั, I t = { I 1t , y t } โดยท่ี  I 1t  ประกอบดว้ยค่าในอดีตของ  y t ให้ I t  คือ
เซทของขอ้มูล ; 

j {1,2} จะไดว้า่ 
 

j
t = I

jtS 
 และ t = ( 1

t , 2
t ) 

 
จะแสดงอยูใ่นรูปของเง่ือนไขความน่าจะเป็น ดงัน้ี 

 
P(S t = j|I t ) = E ( j

t | I t ) 
 

ไดเ้วกเตอร์ของความน่าจะเป็น 
 

P(S t |I t ) = E ( j
t | I t ) =[

𝑃(𝑆𝑡 = 1|𝐼𝑡)

𝑃(𝑆𝑡 = 2|𝐼𝑡)
]  

 
เวกเตอร์ 

1t/t̂  แสดงถึงความน่าจะเป็นท่ีสถานะถูกก าหนดบนเซตของขอ้มูล 
 

E ( t | I t ) = 
1t/t̂  =

[
 
 
 
 𝐸 (

𝑡

1
) |𝐼𝑡

𝐸 (
𝑡

2
) |𝐼𝑡]
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บทที ่4 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน, 
ประเทศจีนและฮ่องกงโดยกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีผูท้  าการศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลของประเทศไทย, ประเทศ
อินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์ (ซ่ึงทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวเรียกว่ากลุ่มประเทศ TIPs), ประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพย ์โดยแบ่งตามช่วงเวลาของการบริหารงานของพรรคการเมืองไทย และวิเคราะห์ช่วงเวลา
ของวฎัจักรทางเศรษฐกิจ เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรในแต่ละสถานะ  ซ่ึงข้อมูลท่ี
ท าการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ 17 กุมภาพนัธ์ 2544  จนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 จ านวน 3,682 ขอ้มูลโดยท า
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยสถิติเชิงพรรณนา 
4.2 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล 
4.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของดชันีจากแบบจ าลอง มาร์คอฟ-

สวิสช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบอินเทอเซ็ป (The MS-VAR intercept 
regime dependent Model: MSI-VAR) 
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4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นโดยสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที ่4.1 Descriptive Statistics DATA INDEX ASEAN, China and Hong Kong 
Sample: 1 3682       

        
         SET JKSE PHCOMP STI KLSE SHI HSKI 
        
         Mean  822.6811  2309.288  3264.316  2531.338  1184.384  2265.684  17904.83 

 Median  724.9250  2045.620  2818.215  2711.055  1168.530  2128.810  19109.23 
 Maximum  1643.430  5518.670  7940.490  3875.770  1892.650  6092.060  31638.22 
 Minimum  265.2200  337.4800  979.3400  1213.820  553.3400  1011.500  8409.010 
 Std. Dev.  369.8629  1588.592  1910.711  682.8301  397.6255  906.7773  5112.228 
 Skewness  0.572709  0.392851  0.775693 -0.290809  0.205737  1.428593 -0.140621 
 Kurtosis  2.360502  1.762126  2.432792  1.723428  1.701694  5.605916  1.818247 

        
 Jarque-Bera  264.0206  329.7937  418.6008  301.9110  284.5741  2294.240  226.3873 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

        
 Sum  3029112.  8502797.  12019211  9320387.  4360903.  8342247.  65925596 
 Sum Sq. Dev.  5.04E+08  9.29E+09  1.34E+10  1.72E+09  5.82E+08  3.03E+09  9.62E+10 

        
 Observations  3682  3682  3682  3682  3682  3682  3682 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
แต่เน่ืองดว้ยขอ้มูลท่ีจะท าการศึกษาจะตอ้งปรับค่าสังเกตของขอ้มูลให้เป็นอตัราผลตอบแทน 

เพื่อท าการศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของดชันีโดยการปรับขอ้มูลดว้ย 
 

Rt = [𝑙𝑛
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
] 

โดยท่ี 
Rt คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์
Pt คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยร์าคาปิด ณ เวลาท่ี t 
Pt-1 คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยร์าคาปิด ณ เวลาท่ี t-1 

เม่ือท าการ first difference log (ln) ขอ้มูล จะไดว้า่ 
lnSET  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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lnJKSE  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนิเซีย 
lnPHCOMP= อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศฟิลิปปินส์ 
lnSTI  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศสิงคโปร์ 
lnKLSE  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซีย 
lnSHI  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีน 
lnHSKI  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศฮ่องกง 
 

ตารางที ่4.2 Descriptive Statistics lnDATA INDEX ASEAN, China and Hong Kong 
Sample: 1 3681       

        
         lnSET lnJKSE lnPHCOMP lnSTI lnKLSE lnSHI lnHSKI 
        
         Mean  0.000430  0.000690  0.000423  0.000155  0.000257  0.000175  0.000129 

 Median  0.000000  0.000508  0.000000  0.000000  0.000127  0.000000  0.000000 
 Maximum  0.105770  0.076234  0.093653  0.075305  0.160204  0.094008  0.134068 
 Minimum -0.160633 -0.109539 -0.130887 -0.086960 -0.155682 -0.092562 -0.135820 
 Std. Dev.  0.013220  0.013768  0.012552  0.011351  0.009142  0.015479  0.014705 
 Skewness -0.816449 -0.744498 -0.502956 -0.223307 -0.567806 -0.094662 -0.009864 
 Kurtosis  14.75310  10.55220  11.07744  9.280818  78.49661  7.888347  12.68697 

        
 Jarque-Bera  21595.45  9087.911  10162.16  6081.034  874395.1  3670.537  14392.38 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

        
 Sum  1.581763  2.540224  1.556790  0.570697  0.945366  0.644406  0.474643 
 Sum Sq. Dev.  0.643150  0.697595  0.579824  0.474192  0.307532  0.881776  0.795742 

        
 Observations  3681  3681  3681  3681  3681  3681  3681 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
ผลการศึกษาจากตารางท่ี 4.2 พบว่า อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

(SET Index) มีอตัราผลตอบแทนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 10.5770 % และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่า
เท่ากบั -16.0633 % โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0430 % 

อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ( JKSE Index) มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 7.6234 % และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่าเท่ากบั -10.9539 %  
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โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0690 % 

อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (PHCOMP Index) มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 9.3653 % และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่าเท่ากบั -13.0887 % โดยมี
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0423 % 

อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ (STI Index) มีอตัราผลตอบแทน
สูงสุดมีค่าเท่ากับ 7.5305 % และมีอัตราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่าเท่ากับ -8.6960 % โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0155 % 

อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซีย (KLSE Index) มีอตัราผลตอบแทน
สูงสุดมีค่าเท่ากับ 16.0204 % และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่าเท่ากับ -15.5682 % โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0257 % 

อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยจี์น (SHI Index) มีอตัราผลตอบแทนสูงสุดมี
ค่าเท่ากบั 9.4008 % และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่าเท่ากบั -9.2562 % โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
ในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0175 % 

อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (HSKI Index) มีอตัราผลตอบแทน
สูงสุดมีค่าเท่ากับ 13.4068 % และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดมีค่าเท่ากับ -13.5802 % โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียในช่วงท่ีท าการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.0129 % 

โดยสามารถแสดงอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, 
ประเทศจีนและฮ่องกง ไดใ้นรูปแบบกราฟ ดงัภาพท่ี 4.1 
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ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.1 กราฟอตัราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศประเทศอาเซียน, 
ประเทศจีนและฮ่องกง 

 
4.2 ผลการศึกษาจากการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) ด้วยวิธี Augmented 

Dickey Fuller (ADF) Test 

เหตุผลของการทดสอบความน่ิงของค่าสังเกตของขอ้มูล เน่ืองมาจาก 

(1) ขอ้มูลอนุกรมเวลามกัจะมีความไม่น่ิงของขอ้มูล 

(2) การน าขอ้มูลท่ี non-stationary มาใชว้เิคราะห์ในสมการจะท าใหเ้กิด spurious regression 

(3) ขอ้มูลท่ีเกิด spurious regression ค่า R2และ t-statistic ท่ีค  านวณไดมี้ค่าสูง แต่ DW มีค่าต ่า 
ขอ้มูลจะไม่ถูกตอ้งและไม่สามารถเช่ือถือได ้เพราะมีการกระจายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

โดยการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลจะมีทั้งแบบมี trend and intercept, intercept no trend และ 
no trend and intercept ด้วย  Augmented Dickey-Fuller test statistic: ADF Test และใช้  Schwarz 
criterion: SC เพื่อระบุจ านวน lag 
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ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบ unit root ของค่าสังเกตของขอ้มูล 

  ADF test 
statistics 

Prob. Test Critical Values 
1 % level 5 % level 10% level 

lnSET 

intercept and trend -39.67412*** 0.0000 -3.960534 -3.411027 -3.12739 
intercept -39.67772*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -39.62407*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

lnJKSE 

intercept and trend -55.30499*** 0.0000 -3.960533 -3.411027 -3.127329 
intercept -55.31068*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -55.19073*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

lnPHCOMP 

intercept and trend -54.01111*** 0.0000 -3.960533 -3.411027 -3.127329 
intercept -53.99739*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -53.94906*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

lnSTI 

intercept and trend -41.02155*** 0.0000 -3.960534 -3.411027 -3.127329 
intercept -41.02521*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -41.01981*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

lnKLSE 

intercept and trend -46.085395*** 0.0000 -3.960534 -3.411027 -3.127329 
intercept -46.09134*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -34.93961*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

lnSHI 

intercept and trend -60.95685*** 0.0000 -3.960534 -3.411027 -3.127329 
intercept -60.95128*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -60.95155*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

lnHSKI 

intercept and trend -61.83509*** 0.0000 -3.960534 -3.411027 -3.127329 
intercept -61.83850*** 0.0000 -3.431941 -2.862128 -2.567127 
none -61.84210*** 0.0000 -2.565591 -1.940910 -1.616642 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

การทดสอบด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller: ADF test statistics ท่ีทุกระดบั level ของค่า
สังเกตท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (ความเช่ือมัน่ 99%), 0.05 (ความเช่ือมัน่ 95%) และ 0.10 (ความ
เช่ือมัน่ 90%) ในการทดสอบ Unit root วา่มีลกัษณะของขอ้มูลมีความน่ิงหรือไม่ ทั้งแบบ Intercept and 
trend (มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา), แบบ Intercept (แบบมีค่าคงท่ีอยา่งเดียว) และแบบ none (แบบไม่
มีทั้งค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา)  

สมมติฐานของการทดสอบ unit root  
H 0  :   = 0  non-stationary 
H 1  :  < 1  stationary  
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ถา้ดูจากค่าสถิติ t ท่ีค  านวณไดเ้ม่ือเทียบกบัค่าตาราง ADF ถา้ค่าสถิติ t นอ้ยกวา่ค่าตาราง ADF 
แสดงให้เห็นว่ามีการปฎิเสธ H 0 คือขอ้มูลมีความน่ิงหรือ stationary แต่ถ้าค่าสถิติ t มีค่ามากกว่าค่า
ตาราง ADF แสดงใหเ้ห็นวา่ยอมรับ H 0  หรือปฏิเสธ H 1 คือขอ้มูลมีความไม่น่ิงหรือ non-stationary 

 ดังนั้ นผลการทดสอบจากตารางท่ี 4.3 ค่าสังเกตของข้อมูลทุกตัวมีการปฎิเสธ(Reject) 
𝐻𝑜 ∶  𝛿 = 0  non-stationary แสดงว่า ค่าสังเกตของข้อมูลอตัราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ SET, JKSE, PHCOMP, STI, KLSE, SHI และ HSKI มีลักษณะของข้อมูลมีความน่ิง 
(stationary) ท  าให้สามารถน าค่าสังเกตของขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติในแบบจ าลองท่ี
ท าการศึกษาในคร้ังน้ีได ้
 

4.3 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีจากแบบจ าลอง 
มาร์คอฟ-สวสิช่ิง เวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพ โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบอินเทอเซ็ป (The MS-VAR 
intercept regime dependent Model: MSI-VAR) 

จากสมการแบบจ าลอง The MS-VAR intercept regime dependent model: MSI(3)-VAR(q) 
 

𝑦𝑡 = 𝛾𝑆𝑡
+ 𝑦𝑡−1 ∙ 𝛿1 +  … + 𝑦𝑡−𝑞 ∙ 𝛿𝑞 + 𝑢𝑡 

หรือ 
𝑦𝑡 = 1𝜌 ∙ 𝛽𝑆𝑡

+ (𝑦𝑡−1 + … + 𝑦𝑡−𝑞) ∙ 𝛿 + 𝑢𝑡  
 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบจ าลอง MSI(3)-VAR(1) ซ่ึงมี lag length = 1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แบ่งกลุ่มการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะแบ่งตามการบริหารงานในแต่ละช่วงของพรรค
การเมืองของประเทศไทย เพื่อท าการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ และวฎัจกัรของอตัราผลตอบแทนของ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์
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4.4 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ระยะเวลาตั้งแต่ 

19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558 

ตารางที ่4.4 Transaction Probabilities Matrix ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
กลุ่มประเทศอาเซียน ระยะเวลาตั้งแต่ 19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558 

Number of Observation : 3,681 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.92 (0.00) 0.32 (0.00) 12.56 
regime 2 (t-1) 0.08 (Nan) 0.68 (Nan) 3.12 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีกสถานะ
หน่ึง ผลการศึกษาพบว่าสถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 92 % โดยระยะเวลาการคงอยู่ 
(duration) ของสถานะ high ประมาณ 12.56 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 68 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 3.12 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.2 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ระยะเวลาตั้งแต่ 19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558 
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4.4.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ

พรรคไทยรักไทยคร้ังที ่1 ระยะเวลาตั้งแต่ 19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 10 มีนาคม 2548 

ตารางที ่4.5 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังท่ี 1 (19 
กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 10 มีนาคม 2548) 

Number of Observation : 1,058 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.90 (0.00) 0.37 (0.04) 10.13 
regime 2 (t-1) 0.10 (Nan) 0.63 (Nan) 2.72 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 90 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 10.13 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 63 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 2.72 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.3 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังท่ี 1 (19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 10 มีนาคม 
2548) 
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4.4.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ

พรรคไทยรักไทยคร้ังที ่2 ระยะเวลาตั้งแต่ 11 มีนาคม 2548 ถึง 29 กนัยายน 2549 

ตารางที ่4.6 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังท่ี 2 (11 มีนาคม 
2548 ถึง 29 กนัยายน 2549) 

Number of Observation : 406 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.90 (0.00) 0.48 (0.63) 9.71 
regime 2 (t-1) 0.10 (Nan) 0.52 (Nan) 2.09 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 90 % โดยระยะเวลาการคง
อยู่ (duration) ของสถานะ high ประมาณ 9.71 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 52 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 2.09 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.4 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังท่ี 2 (11 มีนาคม 2548 ถึง 29 กนัยายน 
2549) 



 

65 

4.4.3 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2549 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2551 

ตารางที ่4.7 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ (2 
ตุลาคม 2549 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2551) 

Number of Observation : 351 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.95 (0.00) 0.25 (0.01) 20.88 
regime 2 (t-1) 0.05 (Nan) 0.75 (Nan) 4.05 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 95 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 20.88 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 75 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 4.05 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.5 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (2 ตุลาคม 2549 ถึง 6 
กุมภาพนัธ์ 2551) 
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4.4.4 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ
พรรคพลงัประชาชน คร้ังที ่1ระยะเวลาตั้งแต่ 7 กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง 23 กนัยายน 2551 

ตารางที ่4.8 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคพลังประชาชน คร้ังท่ี 1(7 
กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง 23 กนัยายน 2551) 

Number of Observation : 163 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.87 (0.00) 0.27 (0.04) 7.71 
regime 2 (t-1) 0.13 (Nan) 0.73 (Nan) 3.76 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 87 % โดยระยะเวลาการคง
อยู่ (duration) ของสถานะ high ประมาณ 7.71 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 73 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 3.76 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.6 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคพลังประชาชน คร้ังท่ี 1(7 กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง 23 
กนัยายน 2551) 
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4.4.5 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ
พรรคพลงัประชาชน คร้ังที ่2 ระยะเวลาตั้งแต่ 24 กนัยายน 2551 ถึง 19 ธันวาคม 2551 

ตารางที ่4.9 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคพลังประชาชน คร้ังท่ี 2 (24 
กนัยายน 2551 ถึง 19 ธนัวาคม 2551) 

Number of Observation : 62 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.90 (Nan) 0.16 (Nan) 10.06 
regime 2 (t-1) 0.10 (Nan) 0.84 (Nan) 6.18 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 90 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 10.06 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 84 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 6.18 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.7 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคพลังประชาชน คร้ังท่ี 2 (24 กันยายน 2551 ถึง 19 
ธนัวาคม 2551) 
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4.4.6 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ
พรรคประชาธิปัตย์ ระยะเวลาตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2551 ถึง 8 สิงหาคม 2554 

ตารางที ่4.10 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคประชาธิปัตย ์(22 ธนัวาคม 2551 
ถึง 8 สิงหาคม 2554) 

Number of Observation : 685 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.93 (0.00) 0.37 (0.07) 15.07 
regime 2 (t-1) 0.07 (Nan) 0.63 (Nan) 2.73 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 93 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 15.07 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 63 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 2.73 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.8 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคประชาธิปัตย ์(22 ธนัวาคม 2551 ถึง 8 สิงหาคม 2554) 
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4.4.7 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ
พรรคเพือ่ไทย ระยะเวลาตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2554 ถึง 22 สิงหาคม 2557 

ตารางที ่4.11 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคเพื่อไทย (9 สิงหาคม 2554 ถึง 22 
สิงหาคม 2557) 

Number of Observation : 793 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.92 (0.00) 0.20 (0.00) 12.53 
regime 2 (t-1) 0.08 (Nan) 0.80 (Nan) 5.01 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.11 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 92 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 12.53 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 80 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 5.01 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.9 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของพรรคเพื่อไทย (9 สิงหาคม 2554 ถึง 22 สิงหาคม 2557) 
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4.4.8 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระยะเวลาตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 

ตารางที ่4.12 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (25 
สิงหาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) 

Number of Observation : 156 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.90 (0.00) 0.68 (0.16) 10.22 
regime 2 (t-1) 0.10 (Nan) 0.32 (Nan) 1.46 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 90 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 10.22 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 32 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 1.46 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.10 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในช่วงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (25 สิงหาคม 2557 ถึง 31 
มีนาคม 2558) 
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4.5 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและ
ฮ่องกง ระยะเวลาตั้งแต่ 19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558 

ตารางที ่4.13 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ระยะเวลาตั้งแต่ 19 
กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558 

Number of Observation : 3,681 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.91 (0.00) 0.32 (0.00) 10.73 
regime 2 (t-1) 0.09 (Nan) 0.68 (Nan) 3.12 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีกสถานะ
หน่ึง ผลการศึกษาพบว่าสถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 91 % โดยระยะเวลาการคงอยู่ 
(duration) ของสถานะ high ประมาณ 10.73 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 68 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 3.12 time period (วนั) 

 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.11 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ระยะเวลาตั้งแต่ 19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 31 
มีนาคม 2558 
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4.5.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 10 
มีนาคม 2548 

ตารางที ่4.14 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคไทยรัก
ไทยคร้ังท่ี 1 (19 กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 10 มีนาคม 2548) 

Number of Observation : 1,058 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.91 (0.00) 0.39 (0.02) 11.27 
regime 2 (t-1) 0.09 (Nan) 0.61 (Nan) 2.60 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 91 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 11.27 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 62 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 2.60 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.12 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังท่ี 1 (19 
กุมภาพนัธ์ 2544 ถึง 10 มีนาคม 2548) 
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4.5.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังที ่2 ระยะเวลาตั้งแต่ 11 มีนาคม 2548 ถึง 29 กนัยายน 
2549 

ตารางที ่4.15 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคไทยรัก
ไทยคร้ังท่ี 2 (11 มีนาคม 2548 ถึง 29 กนัยายน 2549) 

Number of Observation : 406 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.88 (0.00) 0.71 (0.01) 8.67 
regime 2 (t-1) 0.12 (Nan) 0.29 (Nan) 1.41 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 88 % โดยระยะเวลาการคง
อยู่ (duration) ของสถานะ high ประมาณ 8.67 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 29 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 1.41 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.13 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคไทยรักไทยคร้ังท่ี 2 (11 มีนาคม 
2548 ถึง 29 กนัยายน 2549) 
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4.5.3 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2549 ถึง 
6 กุมภาพนัธ์ 2551 

ตารางที ่4.16 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งชาติ (2 ตุลาคม 2549 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2551) 

Number of Observation : 351 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.92 (0.00) 0.61 (0.26) 12.30 
regime 2 (t-1) 0.08 (Nan) 0.39 (Nan) 1.63 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 92 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 12.30 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 39 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 1.63 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.14 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ (2 
ตุลาคม 2549 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2551) 
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4.5.4 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคพลังประชาชน คร้ังที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 23 
กนัยายน 2551 

ตารางที ่4.17 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคพลงั
ประชาชน คร้ังท่ี 1 (7 กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง 23 กนัยายน 2551) 

Number of Observation : 163 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.85 (Nan) 0.32 (Nan) 6.63 
regime 2 (t-1) 0.15 (Nan) 0.68 (Nan) 3.17 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 85 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 6.630 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 68 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 3.17 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.15 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคพลงัประชาชน คร้ังท่ี 1 (7 
กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง 23 กนัยายน 2551) 
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4.5.5 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคพลังประชาชน คร้ังที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 24 กันยายน 2551 ถึง 19 
ธันวาคม 2551 

ตารางที ่4.18 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคพลงั
ประชาชน คร้ังท่ี 2 (24 กนัยายน 2551 ถึง 19 ธนัวาคม 2551) 

Number of Observation : 62 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.86 (Nan) 0.12 (Nan) 7.07 
regime 2 (t-1) 0.14 (Nan) 0.88 (Nan) 8.04 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 86 % โดยระยะเวลาการคง
อยู่ (duration) ของสถานะ high ประมาณ 7.07 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 88 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 8.04 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.16 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคพลงัประชาชน คร้ังท่ี 2 (24 
กนัยายน 2551 ถึง 19 ธนัวาคม 2551) 
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4.5.6 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคประชาธิปัตย์ ระยะเวลาตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2551 ถึง 8 สิงหาคม 2554 

ตารางที ่4.19 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง  ในช่วงของพรรค
ประชาธิปัตย ์(22 ธนัวาคม 2551 ถึง 8 สิงหาคม 2554) 

Number of Observation : 685 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.91 (0.00) 0.46 (0.22) 11.71 
regime 2 (t-1) 0.09 (Nan) 0.54 (Nan) 2.17 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 91 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 11.71 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 54 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 2.17 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.17 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคประชาธิปัตย  ์(22 ธันวาคม 
2551 ถึง 8 สิงหาคม 2554) 
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4.5.7 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคเพือ่ไทย ระยะเวลาตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2554 ถึง 22 สิงหาคม 2557 

ตารางที ่4.20 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคเพื่อไทย 
(9 สิงหาคม 2554 ถึง 22 สิงหาคม 2557) 

Number of Observation : 793 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.93 (0.00) 0.24 (0.00) 14.56 
regime 2 (t-1) 0.07 (Nan) 0.76 (Nan) 4.18 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.20 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 93 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 14.56 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 76 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 4.18 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.18 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของพรรคเพื่อไทย (9 สิงหาคม 2554 ถึง 
22 สิงหาคม 2557) 



 

79 

4.5.8 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศ
จีนและฮ่องกง ในช่วงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระยะเวลาตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2557 ถึง 
31 มีนาคม 2558 

ตารางที ่4.21 Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (25 สิงหาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) 

Number of Observation : 156 
Transaction Probabilities Matrix (p-value) 

Expected Duration of Regimes 
 regime 1 (t) regime 2 (t) 

regime 1 (t-1) 0.95 (Nan) 0.27 (Nan) 21.39 
regime 2 (t-1) 0.05 (Nan) 0.73 (Nan) 3.71 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.21 แสดงถึงความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะหน่ึงไปยงัอีก
สถานะหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่สถานะ high (regime 1) มีความน่าจะเป็น 95 % โดยระยะเวลาการคง
อยู ่(duration) ของสถานะ high ประมาณ 21.39 time period (วนั) และสถานะ low (regime 2) มีความ
น่าจะเป็น 73 % โดยระยะเวลาการคงอยู ่(duration) ของสถานะ low ประมาณ 3.71 time period (วนั) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ภาพที ่4.19 Smoothed States Probabilities ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ในช่วงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (25 
สิงหาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
ประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและประเทศฮ่องกงคร้ังน้ี ผูก้ารศึกษาได้ใช้แบบจ าลอง แบบจ าลอง
มาร์คอฟ-สวิสช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้เกรสซีพ เน่ืองจากแบบจ าลองน้ี มีความสามารถในการระบุจุด
เปล่ียนกบัช่วงระยะเวลาการเกิดวฏัจกัรธุรกิจในแต่ละรอบและสามารถหาความสมัพนัธข์องค่าสังเกต
ในแต่ละสถานะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อด าเนินนโยบายของรัฐบาลและการพยากรณ์
แนวโนม้ของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใชค้่าสงัเกตแบบอนุกรมเวลารายวนัตั้งแต่วนัที่ 
17 กุมภาพนัธ์ 2544 จนถึงวนัที่ 30 มีนาคม 2558 จ านวน 3,682 ขอ้มูลของแต่ละชุดของค่าสังเกต
จ านวน 7 ชุด ประกอบไปดว้ย (โดยปรับค่าของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของ logarithms) 

lnSET  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
lnJKSE  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนิเซีย 
lnPHCOMP = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศฟิลิปปินส์ 
lnSTI  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศสิงคโปร์ 
lnKLSE  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซีย 
lnSHI  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีน 
lnHSKI  = อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศฮ่องกง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้งท าการทดสอบ Unit Root Test (การทดสอบความน่ิงของค่าสังเกต) 
เพื่อดูว่าขอ้มูลมีความน่ิงหรือไม่ โดยท าการทดสอบด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test 
หลงัจากนั้นจึงน าค่าสงัเกตของขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยใชแ้บบจ าลองมาร์คอฟ-สวสิช่ิง เวกเตอร์ออโตรี้
เกรสซีพ อินเตอร์เซป (Markov-Switching Vector autoregressive intercept regime dependent Model: 
MSI(3)-VAR(1)) 
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ผลการทดสอบความน่ิงของค่าสงัเกต 7 ชุดขอ้มูลประกอบไปดว้ย lnSET, lnJKSE, lnPHCOMP, 
lnSTI, lnKLSE, lnSHI และ lnHSKI ดว้ย ADF-Test Statistics ปรากฏว่าค่าสถิติที่ค  านวณไดเ้ม่ือเทียบ
กบัค่าตาราง ADF มีค่าสถิติ t นอ้ยกวา่ค่าตาราง ADF แสดงใหเ้ห็นวา่มีการปฎิเสธสมมติฐานหลกั นัน่
คือลกัษณะขอ้มูลมีความน่ิง (stationary) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (ระดบัความเช่ือมัน่ 99%) ทั้ง
การทดสอบแบบ Intercept and Trend, Intercept และ none ดังนั้ นค่าสังเกตของข้อมูลจึงสามารถ
น าไปใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติในแบบจ าลองที่ท  าการศึกษาได ้

ส่วนผลการทดสอบจากแบบจ าลอง Markov-Switching Vector autoregressive intercept regime 
dependent Model: MSI(3)-VAR(1) ไดแ้บ่งกลุ่มของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มจะแบ่งตามช่วงระยะเวลาการบริหารงานของพรรคการเมืองของประเทศไทย เพื่อท าการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยข์องกลุ่มประเทศ
อาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง ไดด้งัน้ี 

5.1.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน ระยะเวลาต้ังแต่ 
19 กมุภาพันธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558  

ผลการศึกษาพบว่า มีสถานะ high (regime 1) คือ ช่วงเวลาที่ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์
ปรับตวัขึ้นและยงัคงมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ้นมีระยะเวลา 12.56 วนั และมีสถานะ low (regime 2) คือ 
ช่วงเวลาที่ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลงและยงัคงมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงมีระยะเวลา 3.12 วนั 

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการศึกษา  Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอัตรา
ผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน 

 ช่วงเวลา ดชันีปรับตวัข้ึน ดชันีปรับตวัลง 
ASEAN 19 กพ. 2544 – 31 มีค. 2558 12.56 (0.00) 3.12 (nan) 
การบริหารงานของพรรค    
พรรคไทยรักไทย (1) 19 กพ. 2544 – 10 มีค. 2548 10.13 (0.00) 2.72 (nan) 
พรรคไทยรักไทย (2) 11 มีค. 2548 – 29 กย. 2549 9.71 (0.00) 2.09 (nan) 
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ 2 ตค. 2549 – 6 กพ. 2551 20.88 (0.00) 4.05 (nan) 
พรรคพลงัประชาชน (1) 7 กพ. 2551 – 23 กย. 2551 7.71 (0.00) 3.76 (nan) 
พรรคพลงัประชาชน (2) 24 กย. 2551 – 19 ธค. 2551 10.06 (nan) 6.18 (nan) 
พรรคประชาธิปัตย ์ 22 ธค. 2551 – 8 สค. 2554 15.07 (0.00) 2.73 (nan) 
พรรคเพ่ือไทย 9 สค. 2554 – 22 สค. 2557 12.53 (0.00) 5.01 (nan) 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 25 สค. 2557 – 31 มีค. 2558 10.22 (0.00) 1.46 (nan) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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และเม่ือท าการวเิคราะห์และเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาของการบริหารของคณะรัฐบาล
และพรรคการเมืองของไทย พบว่าช่วงเวลาของการบริหารโดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ มี
สถานะ high (regime1) คือ ช่วงเวลาที่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยป์รับตัวขึ้นและยงัคงมีแนวโน้ม
ปรับตวัสูงขึ้นมากที่สุดด้วยระยะเวลา 20.88 วนั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2549 ถึง 6 
กุมภาพนัธ์ 2551 ส่วนช่วงเวลาที่ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัขึ้นและยงัคงมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นน้อยที่สุดดว้ยระยะเวลา 7.71 วนัคือ ในช่วงของการบริหารโดยพรรคพลงัประชาชน คร้ังที่ 1 
ระยะเวลาตั้งแต่ 7 กุมภาพนัธ ์2551 ถึง 23 กนัยายน 2551 

5.1.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีน
และฮ่องกง ระยะเวลาต้ังแต่ 19 กมุภาพันธ์ 2544 ถึง 31 มีนาคม 2558  

พบว่ามีสถานะ high (regime 1) คือ ช่วงเวลาที่ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตัวขึ้น
และยงัคงมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ้นมีระยะเวลา 10.73 วนั และมีสถานะ low (regime 2) คือ ช่วงเวลาที่
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลงและยงัคงมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงมีระยะเวลา 3.12 วนั 

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการศึกษา  Transaction Probabilities and Duration of Regimes ของอัตรา
ผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง 

 ช่วงเวลา ดชันีปรับตวัข้ึน ดชันีปรับตวัลง 
ASEAN + China, Hong Kong  19 กพ. 2544 – 31 มีค. 2558 10.73 (0.00) 3.12 (nan) 
การบริหารงานของพรรค    
พรรคไทยรักไทย (1) 19 กพ. 2544 – 10 มีค. 2548 11.27 (0.00) 2.60 (nan) 
พรรคไทยรักไทย (2) 11 มีค. 2548 – 29 กย. 2549 8.67 (0.00) 1.41 (nan) 
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ 2 ตค. 2549 – 6 กพ. 2551 12.30 (0.00) 1.63 (nan) 
พรรคพลงัประชาชน (1) 7 กพ. 2551 – 23 กย. 2551 6.63 (nan) 3.17 (nan) 
พรรคพลงัประชาชน (2) 24 กย. 2551 – 19 ธค. 2551 7.07 (nan) 8.04 (nan) 
พรรคประชาธิปัตย ์ 22 ธค. 2551 – 8 สค. 2554 11.71 (0.00) 2.17 (nan) 
พรรคเพ่ือไทย 9 สค. 2554 – 22 สค. 2557 14.56 (0.00) 4.18 (nan) 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 25 สค. 2557 – 31 มีค. 2558 21.36 (nan) 3.71 (nan) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

และเม่ือท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาของการบริหารของคณะ
รัฐบาลและพรรคการเมืองของไทย พบว่าในช่วงเวลาของการบริหารโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีสถานะ high (regime1) ช่วงเวลาที่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยป์รับตัวขึ้ นและยงัคงมี
แนวโน้มปรับตวัสูงขึ้นมากที่สุดดว้ยระยะเวลา 21.36 วนั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 25 สิงหาคม 
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2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ส่วนช่วงเวลาที่ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัขึ้นและยงัคงมีแนวโนม้
ปรับตวัสูงขึ้นน้อยที่สุดด้วยระยะเวลา 6.63 วนัคือ ในช่วงของการบริหารโดยพรรคพลงัประชาชน 
คร้ังที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 7 กุมภาพนัธ ์2551 ถึง 23 กนัยายน 2551 

ช่วงเวลาที่ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัขึ้นและยงัคงมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ้น
นอ้ยที่สุดอยูใ่นช่วงของการบริหารงานของพรรคพลงัประชาชน คร้ังที่ 1 ตั้งแต่ 7 กุมภาพนัธ ์2551 ถึง 
23 กนัยายน 2551โดยเกิดขึ้นทั้ง 2 แบบของการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมือง
ของไทยรุนแรงตลอดปี 2551 ท าให้การลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทยมี
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่ลดลงจาก 6.5 ลา้นลา้นบาทคงเหลือ 4.7 ลา้นลา้นบาท เน่ืองจากนัก
ลงทุนไม่มัน่ใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง การลงทุนของนกัลงทุน จึงเป็นลกัษณะของการลงทุนเพื่อ
เก็งก าไรเป็นส่วนใหญ่ และยงัเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและ
ฮ่องกงต่างปรับตวัลดลงมากอีกด้วย โดยตวัเลขดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยป์รับตวัลดลงโดยเฉล่ีย 
23.00 % แยกออกเป็น SET Index (-23.31%), JKSE Index (-27.66%), PHCOMP Index (-22.86%), 
STI Index (-13.66%), KLSE Index (-27.53%), SHI Index (-50.98%) และ HSKI Index (-16.55%)  

จากผลการศึกษาการวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยข์องกลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง สามารถวิเคราะห์
แนวโน้มของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยท์ี่มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถ
วิเคราะห์แนวโนม้ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยท์ี่มีแนวโนม้ปรับตวัลดลงไดอ้ยา่งแม่นย  า เน่ืองจาก
การเกิดปัจจยัที่ส่งผลกระทบจากการลดลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศอาเซียน, 
ประเทศจีนและฮ่องกง มีหลายปัจจยัที่ยากต่อการควบคุม อาทิเช่น  ภาวะที่นกัลงทุนเกิด panic sell คือ
การตดัสินใจขายหลกัทรัพยอ์ยา่งทนัทีโดยปราศจากการวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ หรือการที่นักลงทุน
ไดรั้บขอ้มูลของหลกัทรัพยอ์ยา่งไม่ถูกตอ้ง(ข่าวลือ) เป็นตน้ ดว้ยปัจจยัดงักล่าวท าให้ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยป์รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ดงันั้น การวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์อง
กลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกง โดยแบ่งตามช่วงเวลาของการบริหารงานของพรรค
การเมืองของไทย และวิเคราะห์ช่วงเวลาของเกิดวฎัจกัรของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์จะช่วยให้นกั
ลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้น เพือ่ประกอบในตดัสินใจลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
  
 
 



 

84 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองดว้ยการตดัสินใจของนักลงทุนยอ่มจะมีความไม่
แน่นอนเกิดขึ้นไดเ้สมอ โดยนกัลงทุนจะตอ้งมีความพร้อมที่จะรับมือและจดัการกบัความไม่แน่นอนที่
จะเกิดขึ้นเหล่านั้น เพือ่ท  าใหก้ารตดัสินใจในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งเหมาะสม ผูว้จิยัจึงไดใ้ชก้ารวเิคราะห์
จากแบบจ าลองมาร์คอฟสวิทช่ิง ที่น าแนวความคิดในเร่ืองความน่าจะเป็นมาใชใ้นการพยากรณ์ โดย
จะพยากรณ์โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยใช้ขอ้มูลของเหตุการณ์
ปัจจุบนั ที่มีความสามารถในการระบุจุดเปล่ียนของการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี มา
เพื่อท าการศึกษา ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ีจึงสามารถช่วยให้นักลงทุนตดัสินใจลงทุนในช่วงจงัหวะ
เวลาที่ถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ขึ้น 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ผูว้ิจยัพบว่าช่วงของการทดสอบในการบริหารงานของพรรคการเมืองมีช่วงระยะเวลาการ
บริหารงานมากน้อยห่างกนัค่อนขา้งมาก โดยช่วงเวลาที่มากที่สุดคือ 1,058 วนั ส่วนช่วงเวลาที่น้อย
ที่สุดคือ 62 วนั อาจจะท าให้ขอ้มูลที่น ามาทดสอบไม่ต่อเน่ือง แต่เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัไดแ้บ่งตามช่วงเวลา
ของการบริหารงานของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อทดสอบว่าระยะเวลาของการบริหารงานของพรรค
การเมืองว่าผลกระทบที่เกิดจากปัจจยัทางการเมืองจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศอาเซียน, ประเทศจีนและฮ่องกงอยา่งไร โดยในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัอาจจะ
ท าการศึกษาถึงการแบ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์ตามปีปฎิทินเท่าๆกัน เพื่อท าการทดสอบช่วงของ
ระยะเวลาการเกิดวฏัจกัรทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดงักล่าว 

2) ส่ิงที่ผูว้จิยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตคือ จ  านวนชุดขอ้มูลของแต่ละประเทศที่ท  าการทดสอบ 7 ประเทศ 
มีจ านวนวนัท าการที่ไม่เท่ากนั เน่ืองจากวนัหยดุและวนัท าการของแต่ละประเทศจะไม่ตรงกนั ผูว้จิยั
จึงตอ้งท าการปรับขอ้มูลใหเ้ป็นฐานขอ้มูลชุดเดียวกนั ดงันั้นผูว้จิยัอาจจะตอ้งศึกษาในคร้ังต่อไปว่า วนั
ท าการของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศใดประเทศหน่ึง จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยข์องอีกประเทศที่เป็นวนัหยดุท าการอยา่งไร เพือ่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
และวจิยัในคร้ังต่อไป 
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