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บทคัดยอ 

 
การศึกษาเร่ืองการประมาณคาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุม

วัสดุกอสราง และตกแตง โดยวิธีอารีมาการช อีการช และ ทีการช มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา
แบบจําลองท่ีเหมาะสม ท่ีจะใชประมาณคาความผันผวนของราคาหลักทรัพยในอนาคต โดยใช
ขอมูลอนุกรมเวลาของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง จํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก  
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
หรือSCCC บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือ TPIPL และ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด 
(มหาชน) หรือ  DCC ซ่ึงใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายวัน ในชวงระยะเวลา 10 ป โดยเร่ิม
ต้ังแตวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551 จํานวน 2610 ขอมูล 

วิธีการศึกษาเร่ิมจากทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller test 
(ADF) จากนั้นทําการสรางแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดเพียงหนึ่งแบบจําลอง สําหรับแบบจําลอง GARCH 
ท้ัง 3 แนวคิด คือ อารีมาการช อีการช และ ทีการช โดยพิจารณาจากผลคอเรลโลแกรม และเม่ือได
แบบจําลองท่ีดีท่ีสุดจาก GARCH ท้ัง 3 แนวคิดของแตละหลักทรัพย จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการ
พยากรณขอมูลในอนาคตโดยใชเกณฑการประเมินผลดวยคา Root Mean Square Error (RMSE) ซ่ึง
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แบบจําลองท่ีดีท่ีสุดจะมีคา RMSE ท่ีตํ่าท่ีสุด แสดงถึงความสามารถในการณพยากรณท่ีสูงกวา 
ข้ันตอนสุดทายนําแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดของแตละหลักทรัพยมาประมาณคาความแปรปรวนของ
อัตราผลตอบแทนราคาหลักทรัพยในอนาคต 5 ชวงเวลาต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ถึงวันท่ี 
9 พฤษภาคม พ.ศ.2551 

ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Augmented Dickey –Fuller test (ADF-test)   
พบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท้ัง 4 หลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง มีลักษณะ
นิ่งท่ีระดับ I(0)  สําหรับหลักทรัพย SCC พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 1.00057 แบบจําลอง
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมคือ AR(11) MA(11) และ E-GARCH(2,2) 
โดยคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนใน 5 ชวงเวลาเทากับ 0.000159  0.000139  0.000132 
0.000129 และ 0.000128 ตามลําดับ สวนหลักทรัพย SCCC พบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับ 
1.00043 แบบจําลองความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมคือ AR(15) MA(15) 
และ T-GARCH(2,1) โดยคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนใน 5 ชวงเวลาเทากับ 0.000368 
0.000287  0.000288  0.000288 และ 0.000289 ตามลําดับ สวนหลักทรัพย TPIPL พบวาอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 1.000711 แบบจําลองความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมีความ
เหมาะสมคือ AR(2) และ GARCH(1,1) โดยคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนใน 5 ชวงเวลา
เทากับ 0.000527  0.000512  0.000500  0.000489 และ 0.000479 ตามลําดับ สวนหลักทรัพย DCC 
พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 1.002084 แบบจําลองความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมี
ความเหมาะสมคือ AR(1) และ T-GARCH(2,2) โดยคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนใน 5 
ชวงเวลาเทากับ 0.000190  0.000163  0.000145  0.000134 และ 0.000127 ตามลําดับ  

จากการศึกษาแบบจําลองความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมวัสดุ
กอสรางและตกแตงนี้ ทําใหทราบถึงแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมในแตละหลักทรัพยท่ี
ทําการศึกษา และยังสามารถนําแบบจําลองท่ีเหมาะสมนั้นมาทําการพยากรณลวงหนาในอนาคตวาผู
ลงทุนควรท่ีจะเลือกลงทุนในชวงเวลาใด โดยดูไดจากคาความแปรปรวนซ่ึงหากมีคาสูง(ความผัน
ผวนสูง)ก็แสดงถึงอัตราผลตอบแทนที่สูงเชนกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งท่ี
เปนประโยชนตอนักลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยตอไป
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ABSTRACT 

 
 This study aims to identity the optimal models for estimating the volatility of asset prices 
in the future in the construction and decoration, materials sector. Data are based on time series of 
four assets prices in this sector including SCC, SCCC, TPIPL and DCC. Specifically, they are 
daily closing prices during 10 year periods from April 30, 1998 to April 30, 2008 embracing 2610 
observations. 
 At started with application of Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit roots test for 
stationary of the time series and then developed the optimal models for the three GARCH 
approaches including ARIMA-GARCH, E-GARCH and T-GARCH through inspection of 
correlograms. Once the optimal models of the three GARCH approaches were identified, 
estimation of asset price parameters were undertaken accordingly. The Root Mean Square Error 
(RMSE) was used to judge the predictive ability of each model on the criteria of the lower the
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RMSE, the higher the predictive accuracy. Finally, the optimal models for the different assets 
were utilized to forecast the volatility of asset returns in 5 future periods from May 2, 2008 to 
May 9, 2008. 
 The results of ADF–test indicated the rates of return to the four assets in the construction 
and decoration materials sector were stationary at level (I(0)). SCC asset, with average rate of 
return at 1.00057, had AR(11) MA(11) and E-GARCH (2,2) as its optimal models, yielding the 
variation values of rate of returns for the five periods at 0.000159  0.000139  0.000132  0.000129 
and 0.000128 respectively. SCCC asset, with average rate of return at 1.00043, had 
AR(15)MA(15) and T-GARCH (2,1) as its optimal models, yielding the variation values of rate 
of returns for the five periods at 0.000368 0.000287 0.000288 0.000288 and 0.000289 
respectively. TPIPL asset, with average rate of return at 1.000711, had AR(2) and GARCH (1,1) 
as its optimal models, yielding the variation values of rate of returns for the five periods at 
0.000527  0.000512  0.000500  0.000489 and 0.000479 respectively. DCC asset, with average 
rate of return at 1.002084, had AR(1) and T-GARCH (2,2) as its optimal models, yielding the 
variation values of rate of returns for the five periods at 0.000190  0.000163  0.000145  0.000134 
and 0.000127 respectively. 
 The results of this study not only provide the optimal models for future pricing of the 
four assets under study but also help investors decide on the timing for making investment on 
such basis as the higher the volatility the greater the rate of returns. 
 


