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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง การวเิคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยร์ะหว่างวนัท่ี 2 
เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงวนัท่ี 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557  จ  านวน 1,558 ข้อมูลของราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮล
ด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (BTS) และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์  
 หาดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัท่า

อากาศยานไทยจ ากดั (AOT) บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (BTS) โดยใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี 

SET Index     =      ln( SETt

SETt−1
)                                   (3.1) 

โดยท่ี  SETt  หมายถึง ราคาปิดของดชันีราคาหุน้ SET ณ วนัท าการ t 

SETt-1 หมายถึง ราคาปิดของดชันีราคาหุน้ SET ณ วนัท าการก่อนหนา้ t 

ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์AOT : 

                                                           RAOT = ln(
AOTt

AOTt−1
)                         (3.2) 

 



26 
 

โดยท่ี  AOTt  หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพย ์AOT ณ วนัท าการ t 
AOTt-1 หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพย ์AOT ณ วนัท าการก่อนหนา้  

ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BTS : 

   RBTS = ln(
BTSt

BTSt−1
)                                  (3.3) 

โดยท่ี  BTSt   หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพย ์BTS ณ วนัท าการ t 
BTSt-1   หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพย ์BTS ณ วนัท าการก่อนหนา้ t 

3.2.2 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) 
 เน่ืองจากข้อมูลท่ีน ามาศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ซ่ึงข้อมูลอนุกรมเวลาอาจจะมี

ลกัษณะน่ิงหรือไม่น่ิง จึงจ าเป็นตอ้งท่ีจะตอ้งน าขอ้มูลมาทดสอบความน่ิงโดยการทดสอบความน่ิงดว้ย
วธีิ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) และวธีิฟิลิบป์ พีรอน (Phillips-Perron Test)  

การทดสอบยูนิทรูทโดยวธีิ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) 
สมมติฐาน 

SET  H0:  ขอ้มูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกัษณะไม่น่ิง 

    H1:  ขอ้มูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกัษณะน่ิง 
AOT  H0:  ขอ้มูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกัษณะไม่น่ิง 

H1:  ขอ้มูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกัษณะน่ิง 
BTS  H0:  ขอ้มูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกัษณะไม่น่ิง 

H1:  ขอ้มูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกัษณะน่ิง     

การทดสอบยูนิทรูทโดยวธีิฟิลบิป์ พรีอน (Phillips-Perron test (PP test) ) 
สมมติฐาน 

SET  H0:  ขอ้มูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกัษณะไม่น่ิง 

    H1:  ขอ้มูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกัษณะน่ิง 
AOT  H0:  ขอ้มูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกัษณะไม่น่ิง 

H1:  ขอ้มูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกัษณะน่ิง 
BTS  H0:  ขอ้มูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกัษณะไม่น่ิง 

H1:  ขอ้มูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกัษณะน่ิง 
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3.2.3 การวเิคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลกัทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
 การวเิคราะห์ ใชโ้ปรแกรม R ในการรันแบบจ าลองทั้ง 9 แบบจ าลอง โดยใชก้ารประมาณ

การทั้ง 2 แบบดงัน้ี คือ 

 3.2.3.1 การประมาณการแบบ  Bivariate Generalized Extreme Value distribution 
(BGEV) โดยใช้วธีิ Bivariate Block Maxima Method 
การประมาณการโดยใช้วิธี Block Maxima Model ค านวณได้โดยการใช้วิธี 

Maxima ซ่ึงหาได้จากการน าค่าลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนท่ีเป็นบวกมากท่ีสุด (Maximum 
Returns) ของแต่ละตวัแปรตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด6 ไดแ้ก่ ลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนบวก
มากท่ีสุดของราคาหลกัทรัพยท์่าอากาศยานไทย (AOT) ราคาหลกัทรัพยบี์ทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ (BTS) 
และลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้น าไปหาค่า
สุดโต่งแบบคู่ของราคาหลกัทรัพย ์ตามแบบจ าลอง Bivariate Block Maxima Method สามารถเขียน
เป็นแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่ง SET กบั AOT และ SET กบั BTS ไดด้งัน้ี  
 

E(SET,AOT) = exp {log(E1(SET)E2(AOT)) × A(
log(E2(AOT))

log(E1(SET)E2(AOT))
)} (3.4) 

 

E(SET,BTS) = exp {log(E1(SET)E2(BTS)) × A(
log(E2(BTS))

log(E1(SET)E2(BTS))
)} (3.5) 

โดยท่ี  SET คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (หน่วย: บาท) 
 AOT    คือ ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (หน่วย: บาท)                          
            BTS    คือ ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (หน่วย: บาท) 

 3.2.3.2 การประมาณการแบบ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) 
โดยใช้วธีิ Bivariate Threshold Exceedances 
การประมาณการโดยใช้วิธี Threshold Exceedances แตกต่างจากการประมาณ

การโดยใช้วิธี Block Maxima ท่ีวิธีการเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ กล่าวคือ วิธีน้ีจะก าหนดค่า 
Threshold ข้ึนมาค่าหน่ึงเพื่อพิจารณาค่าส่วนเกินจากค่า Threshold ท่ีก าหนดโดยจะน าขอ้มูลเหล่านั้น
มาวิเคราะห์ ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Threshold ท่ีก าหนดจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขนาดของขอ้มูลท่ีใช้
วเิคราะห์  

                                                           
6
 หมายถึง ผลตอบแทนของราคาหลกัทรัพย ์AOT ท่ีมีค่ามากท่ีสุดในทุกๆช่วงระยะเวลา 10 วนั ของขอ้มูลทั้งหมด  
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การก าหนดค่า Threshold7 
ในการก าหนดค่า Threshold นั้นจะก าหนดค่า Threshold ข้ึนมาหน่ึงค่า 8เพื่อน าขอ้มูลท่ีมีค่ามากกวา่ค่า 
Threshold มาวิเคราะห์ โดยในการก าหนดค่าจะดูกราฟ Diagnostic Plot สังเกตไดจ้ากเม่ือขอ้มูลเร่ิมมี
การเปล่ียนแปลง ณ จุดใด และเป็นจุดท่ีขอ้มูลมีลกัษณะเป็นเส้นตรง เราจะใช้จุดน้ีก าหนดเป็นค่า 
Threshold โดยใหจุ้ดเร่ิมตน้ค่า Threshold คือ a การแจกแจงของขอ้มูล x อธิบายโดยสมการดงัน้ี 

                                    F𝑢(𝑦) = Pr{X − 𝑢 ≤ 𝑦|X > 𝑢} =
F(𝑦+𝑢)−𝐹(𝑢)

1−F(𝑢)
               (3.6) 

โดยท่ี Fu(y) คือความน่าจะเป็นของค่า x ท่ีมีค่ามากกว่าค่า  Threshold โดยให้  y  คือค่าของ  𝑥 ท่ี
มากกว่าจุดเร่ิมต้น 𝑢 ทฤษฎีของ Balkema and de Hann (1974) และ Pickands (1975) แสดงให้เห็น
ส าหรับจุดเร่ิมตน้ 𝑢 ท่ีมีค่าสูงเพียงพอ 
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

SET:      F𝑢1(y1) = Pr{X1 − 𝑢1 ≤ y1|X1 > 𝑢1} =
F(𝑦1+𝑢1)−F(𝑢1)

1−F(𝑢1)
             (3.7) 

AOT:  F𝑢2(y2) = Pr{X2 − 𝑢2 ≤ y2|X2 > 𝑢2} =
F(𝑦2+𝑢2)−F(𝑢2)

1−F(𝑢2)
                    (3.8) 

BTS:        F𝑢3(𝑦3) = Pr{X3 − 𝑢3 ≤ y3|X3 > 𝑢3} =
F(𝑦3+𝑢3)−F(𝑢3)

1−F(𝑢3)
             (3.9) 

แบบจ าลอง Bivariate Threshold Exceedances 

หาความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนอยูด่ว้ยกนั ของขอ้มูลท่ีใช ้ไดแ้ก่ ลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนบวกของราคา
หลักทรัพย์ท่าอากาศยานไทย (AOT) กับลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนบวกของราคาหลกัทรัพยบี์ที
เอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ (BTS) กบัลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) จากการประมาณการโดยใชก้ารเช่ือมกนัของค่าขีดจ ากดั (Exceedances) ของการ
กระจายมูลค่าสุดโต่งแบบคู่โดยใช ้BGPD ชนิดท่ี 1 จากแบบจ าลอง เขียนเป็นความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 

          E(SET, AOT) = exp{−V(SET, AOT)} , SET > 0, AOT > 0                          (3.10) 
 

                                                           
7
 Threshold Choice Revisited อา้งอิงจาก Coles, S. G. (2001), An introduction to statistical modeling of extreme values และ     

    Eric Gilleland 2 and Richard W. Katz. (2005), Extremes Toolkit (extRemes):Weather and Climate Applications of Extreme Value      
    Statistics 
8
  หมายถึง ค่าท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลนั้นไปท าการวิเคราะห์  
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          E(SET, BTS) = exp{−V(SET, BTS)} , SET > 0, BTS > 0                   (3.11) 

 โดยท่ี  SET    คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (หน่วย: บาท) 
AOT   คือ ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (หน่วย: บาท)                         

 BTS    คือ ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (หน่วย: บาท) 

3.2.4 การสรุปและน าเสนอข้อมูล 
 สรุปผลการศึกษาพร้อมทั้งวเิคราะห์ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการประมาณการแบบ Bivariate 

Generalized Extreme Value distribution (BGEV) โดยใช้วิ ธี  Bivariate Block Maxima Method และ
การประมาณการแบบ  Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) โดยใช้ วิ ธี  Bivariate 
Threshold Exceedances 
 


