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บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสมเพื่อประมาณคาความผันผวน
ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  โดยวิธีอารีมาการช   อี
การช  และ ทีการช  โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  ซ่ึงใช
ขอมูลราคาปดรายวันในชวงระยะเวลา 10 ป ต้ังแตวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2541 ถึงวันท่ี 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 จํานวน 2610 ขอมูล    

วิธีการศึกษาเร่ิมจากทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Augmented Dickey –Fuller test 
(ADF-test)  และเลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสมจากแบบจําลองอารีมาการช   อีการช  และทีการช โดย
พิจารณาจากคอเรลโลแกรม และเม่ือไดแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดจาก GARCH ท้ัง 3 แนวคิดจึงนํา
แบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณขอมูลในอนาคตโดยใชคา Root Mean Square Error (RMSE) ซ่ึง
แบบจําลองท่ีดีท่ีสุดจะใหคา RMSE ตํ่าท่ีสุด จะแสดงถึงความสามารถในการพยากรณท่ีสูงกวา 
ข้ันตอนสุดทายนําแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดของแตละหลักทรัพยมาประมาณคาความแปรปรวนของ
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อัตราผลตอบแทนราคาหลักทรัพยในอนาคต 5 ชวงเวลา ต้ังแตวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2551 ถึงวันท่ี 1 
เมษายน พ.ศ.2551 

ผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Augmented Dickey –Fuller test (ADF-test)  พบวาอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญมีลักษณะน่ิงท่ีระดับ (I(0)) สําหรับ
หลักทรัพย BBL พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ  1.000155  แบบจําลองความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม คือ AR(2) และ TGARCH(1,1) โดยคาความแปรปรวนของ
อัตราผลตอบแทนใน 5 ชวงเวลาเทากับ  0.000431  0.000404  0.000378  0.000355  และ  0.000334  
ตามลําดับ  สวนหลักทรัพย KBANK พบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับ  1.000185  แบบจําลอง
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม คือ AR(1) และ TGARCH(1,1) โดยคาความ
แปรปรวนของอัตราผลตอบแทนใน 5 ชวงเวลาเทากับ  0.000419  0.000395  0.000374  0.000356 
และ  0.000340  ตามลําดับ  สวนหลักทรัพย KTB พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ  1.000029 
แบบจําลองความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม คือ AR(13) และ EGARCH(3,0) 
โดยคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนใน 5 ชวงเวลาเทากับ  0.000587  0.000469  0.000457  
0.000454  และ  0.000454  ตามลําดับ สวนหลักทรัพย SCB พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ  
1.000294  แบบจําลองความผันผวนของอัตราผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม คือ แบบจําลอง 
AR(2) และ TGARCH(4,3) โดยคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทน เทากับ  0.000840  
0.000469  0.000439  0.000433  และ  0.000405  ตามลําดับ 

จากการศึกษาสรุปไดวา อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญท่ี
มีคาความแปรปรวนสูง (ความผันผวนสูง) ยอมใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงดวยเชนกัน   
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ABSTRACT 
 

This study aims to identity the optimal models for estimating the volatility of asset prices 
in the future in large size commercial banks sector. Data are based on time series in this sector. 
Specifically, they are daily closing prices during 10 year period from March 25 , 1998 to 2008 
embracing 2610 observations. 
 At started with application of Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit roots test for 
stationary of the time-series data 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 
RMSE the higher the predictive accuracy. Finally, the optimal models for the different assets 
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were utilized to forecast the volatility of asset returns in 5 future periods from 26 Mar 2008 to 1 
April 2008. 
 The results of ADF–test indicated the rates of return to  the assets in large size 
commercial banks sector were stationary at level (I(0)). BBL asset, with average rate of return at 
1.000155, had AR(2) and T-GARCH (1,1) as its optimal models, yielding the variation values of 
rate of returns for the five periods at 0.000431  0.000404  0.000378  0.000355 and 0.000334 
respectively. KBANK asset, with average rate of return at 1.000185, had AR(1) and T-GARCH 
(1,1) as its optimal models, yielding the variation values of rate of returns for the five periods at 
0.000419 0.000395 0.000374 0.000356 and 0.000340 respectively. KTB asset, with average rate 
of return at 1.000029, had AR(13) and E-GARCH (3,0) as its optimal models, yielding the 
variation values of rate of returns for the five periods at 0.000587  0.000469  0.000457  0.000454 
and 0.000454 respectively. SCB asset, with average rate of return at 1.000294, had AR(2) and T-
GARCH (4,3) as its optimal models, yielding the variation values of rate of returns for the five 
periods at 0.000840  0.000469  0.000439  0.000433  and  0.000405  respectively. 
 The results of this study indicated the rates of return to the assets in large size 
commercial banks sector such basis as the higher the volatility the greater the rate of returns. 
 


