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การศึกษาในครั้งนี้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ  (Markov-
Switching) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการเปลี่ยนระบบ
แบบมาร์คอฟ ในการประมาณค่าผลตอบแทนคาดหวัง ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม
ระหว่างสินทรัพย์การลงทุนในพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และตราสาร
หนี้รัฐบาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในภาวะตลาดต่าง ๆ จากนั้นจึงน าผลการประมาณค่าที่ได้
ไปใช้ปรับน้ าหนักการลงทุนส าหรับการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์เชิงพลวั ต และส่วนที่ 2 
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการเปลี่ยนระบบมาร์คอฟในการพยากรณ์ผลตอบแทนหุ้น ผลการศึกษาในส่วน
ที่ 1 พบว่า แบบจ าลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ สามารถน ามาก าหนดช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ใน
ภาวะกระทิงและหมี และพยากรณ์การปรับเปลี่ยนระบบในอนาคต โดยช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะตลาด
กระทิง หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กจะเป็นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะสมใน
การจัดสรรน้ าหนักการลงทุน ในขณะที่ภาวะตลาดหมี การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนเกือบทั้งหมดจะ
อยู่ที่ตราสารหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินการของพอร์ตการ
ลงทุน พบว่า การปรับพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัต ตามผลการประมาณค่าในแบบจ าลองเปลี่ยนระบบ
แบบมาร์คอฟ สามารถให้ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนสะสม  อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe ratio ที่ดีกว่าพอร์ตการลงทุนทั้งในกรณีการจัดสรรน้ าหนัก
เท่า ๆ กันในแต่ละสินทรัพย์ และการจัดพอร์ตามวิธีการ Mean-variance แบบปกติ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่าพบทั้งในกรณีการค านวณค่าโดยใช้ข้อมูลในช่วงการประมาณค่า (In-Sample) และ
ข้อมูลนอกช่วงการประมาณค่า (Out-of-Sample) นอกจากนี้ ผลการศึกษาในส่วนที่ 2 พบว่า 
แบบจ าลองการเปลี่ยนระบบมาร์คอฟมีความแม่นย าในการพยากรณ์ผลตอบแทนหุ้นที่แม่นย ากว่า
แบบจ าลองเวคเตอร์ออโตรีเกรสชัน (Vector Autoregression) 
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This study employed the Markov-switching model by divided into 2 sections. 

Section 1, applying Markov-switching model for estimating the expected return, 

variance, and covariance of the investment portfolio including large capitalization 

stock, small capitalization stock and government bond. This model allows for 

changes in market regimes, i.e. bull and bear markets. Section 2, applying Markov-

switching model for forecasting stock returns. The empirical results in section 1 

showed that the large capitalization stock and small capitalization stock have higher 

risk-adjusted return and could be allocated in portfolio during the bull regime. 

However, almost all investment weights are allocated to government bonds, which 

are characterized as safe haven assets, during the bear regime. Comparing the 

portfolio performance, we found that dynamic portfolio allocation according to the 

parameter estimation in the Markov-switching model has better performance based 

on cumulative return, annualized return and Sharpe ratio than those of equal-weight 

portfolio and Markowitz mean-variance portfolio for both in-sample and out-of-

sample periods. In addition, the empirical results in section 2 showed that Markov-

 



 จ 

switching model is more accurate in forecasting stock returns than the Vector 

Autoregression model. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การลงทุนในตราสารทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการลงทุนที่ ได้รับ
ความนิยม เนื่องจากโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง แต่ก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการ
ลงทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์การลงทุนประเภทอ่ืน ๆ เช่น ตราสารหนี้  เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนค่อนข้างสูงและให้อัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันใน
แต่ละช่วงเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานการลงทุน และสภาวะความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทาง
เศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์ (Market Sentiment) กล่าวคือ หากช่วงใดเศรษฐกิจเติบโตดีส่งผลให้ผล
ประกอบการจดทะเบียนดีตามไปด้วยก็ย่อมส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถท าผลตอบแทนได้ดี 
ในทางตรงกันข้ามหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยหรือชะลอตัวส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวมแย่กว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ท าผลตอบแทนได้แย่ตามไปด้วย 
เช่น ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ หรือ ช่วงที่มีปัจจัยเสี่ยงเชิงลบ ตลาดหลักทรัพย์มักจะปรับตัว
ลงค่อนข้างรุนแรง มีความผันผวนสูง และอาจเข้าสู่ช่วงตลาดหลักทรัพย์ขาลง (Bear Regime) และ
หากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวดี และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคต ตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัว
เป็นช่วงตลาดหลักทรัพย์ขาข้ึน (Bull Regime) 

จากรูปที่ 1.1 แสดงถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมาซึ่งปรับตัวลงเป็น 
ระยะ ๆ เช่น วิกฤติต้มย ากุ้ง วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ และวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-
19) เป็นต้น โดยวิกฤติต้มย ากุ้งดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด
ประมาณ 87.2% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงที่รุนแรงมากที่สุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยการปรับตัวลดลงที่รุนแรงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวหรือถดถอย ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศหรือจากต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างผล
ขาดทุนจ านวนมากแก่นักลงทุนหากนักลงทุนไม่มีการตัดขาดทุน (Stop Loss) หรือปรับลดสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยง (Risky Asset)   
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ภาพที่ 1.1  ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายเดือนในช่วงปีพ.ศ. 2533-2563 
แหล่งที่มา: Bloomberg L.P. ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: Bloomberg L.P. ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นขาขึ้น ถึงแม้ดัชนีราคาหลักทรัพย์จะมีการปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ก็จะมีบางช่วงที่ดัชนีราคาย่อตัวลง (Retracement) เพ่ือปรับตัวขึ้นต่อ ซึ่งในช่วงที่
ดัชนีราคาหลักทรัพย์มีการย่อตัวลงก็อาจสร้างผลขาดทุนหรือก าไรที่ลดลงแก่นักลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น 

ภาพที่ 1.2  ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายเดือนในช่วงปีพ.ศ. 2553-2560 
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ในรูปที่ 1.2 แสดงข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2553 ถึง ปี 2560 ซึ่งเงินลงทุนต่างประเทศ
จากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) ของสหรัฐอเมริกา เข้ามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ไทย ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่
ตลาดหลักทรัพย์ย่อตัวลงหรือมีการพักฐานเพ่ือปรับตัวขึ้นต่อซึ่งในตอนที่ตลาดหลักทรัพย์ย่อตัวลงก็
อาจสร้างผลขาดทุนให้กับนักลงทุนได้เช่นเดียวกัน 

ดังนั้น การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) จึงมีความส าคัญต่อกลยุทธ์การลงทุนของผู้
ลงทุนทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนส่วนบุคคลในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลตอบแทนของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากใน
แต่ละช่วงเวลาสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ จะให้ผลตอบแทนดีหรือแย่แตกต่างกันไป เช่น บางช่วงเวลา
ทองค าซึ่งมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ท าผลตอบแทนโดดเด่น บางช่วงเวลา
สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น (Equity) ท าผลตอบแทนได้โดดเด่น หรือบางช่วงเวลาตราสารหนี้ซึ่งมีมูลค่า
สูงขึ้น เมื่อธนาคารกลางใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายทั้งในรูปแบบปกติ (ลดอัตราดอกเบี้ย) และ
ไม่ปกติ (นโยบายผ่อนคลาดเชิงปริมาณ) มีผลตอบแทนที่โดดเด่น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมี
บางช่วงเวลาที่สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนที่แย่พร้อมกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นการท า 
Asset Allocation อาจไม่ได้การรันตีว่าผลตอบแทนจะเป็นบวกได้เสมอไป แต่จะมีความส าคัญ
ส าหรับในการช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนลงได้ รวมถึงยังช่วยให้ความสูญเสียของพอร์ตการ
ลงทุนนั้นลดลงได้ เพราะแต่ละสินทรัพย์นั้นมีการปรับตัวที่ไม่เท่ากันซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนหรือความ
เสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนั้นดีกว่าการถือครองสินทรัพย์ลงทุนเพียงตัวเดียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1.3  ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทในช่วงปีพ.ศ. 2558-2563 
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แหล่งที่มา : Franklin Templeton Capital Market Insights Group, FINNOMENA ณ วันที่  27 
เมษายน 2564 

จากภาพที่ 1.3 จะสังเกตเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่ท าผลตอบแทนได้โดดเด่นมักแตกต่างกันไปใน
แต่ละปีซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะและวัฏจักรของเศรษฐกิจ โดยการจัดสรรสินทรัพย์จะสามารถลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามการจัดสรรสินทรัพย์ถึงแม้ว่าจะมีความส าคัญ แต่การปรับ
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุน (Rebalancing) ในสินทรัพย์แต่ละประเภทกับมีความส าคัญและมีความจ า
เป็นมากกว่า เพราะเมื่อเวลาผ่านไปสินทรัพย์แต่ละประเภทมักมีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
ปรับสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนจะช่วยในการปรับสมดุลของพอร์ตลงทุน ให้สัดส่วนของสินทรัพย์ต่าง ๆ 
กลับมาอยู่ในนโยบายการลงทุนหรือพอร์ตตั้งต้นที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี 
และรักษาระดับอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่นักลงทุนต้องการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้รวมถึงยัง
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ม่ันคงไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยสินทรัพย์หลัก ๆ ที่นักลงทุนใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ส่วนมากจะ
จัดสรรการลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ ซึ่งหุ้นนั้นมีความเสี่ยงสูงที่สุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนดีที่สุด
เช่นกัน ส่วนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับเงินฝากแต่มีผลตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อยและมี
ความเสี่ยงต่ าเช่นกัน ซึ่งการท า Asset Allocation นั้นหลัก ๆ จะใช้สองสินทรัพย์นี้ผสมผสานกันใน
สัดส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

โดยนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วมักจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตาม
แนวคิดของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยสมการ Modern Portfolio Theory หรือเรียกอีกชื่อว่า 
Markowitz Portfolio Theory (MPT) ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนาโดย Markowitz โดย Markowitz ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายการลงทุน ( Investment Diversification) ในช่วง ค.ศ. 1952 – 
1959 เพ่ือสนับสนุนให้การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์มีการจัดสรรสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยไม่เพียงพิจารณาแต่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากกลุ่มหลักทรัพย์เท่านั้น แต่พิจารณารวมถึง
สภาวะความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ด้วย โดย Markowitz ตั้งข้อสังเกตว่า นักลงทุนควรจะเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงระดับหนึ่ง โดย Markowitz 
เสนอแนะว่านักลงทุนจะต้องหาวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ต่าง ๆ ในกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) ที่ลงทุน
นั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficient Asset Allocation) ผลก็คือนักลงทุนจะได้รับกลุ่มหลักทรัพย์
ตามแนว efficient set หรือ efficient frontier ซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ ณ ระดับหนึ่ง กล่าวคือ ภายใต้ทฤษฎีกลุ่ม
หลักทรัพย์ของ Markowitz  นักลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่บนเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio) เหนือกว่า
กลุ่มหลักทรัพย์อ่ืน ๆ นั่นเอง โดยจากข้อสมมติฐานของ Markowitz ที่บอกว่าผู้ลงทุนเป็นผู้กลัวความ
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เสี่ยง (Risk Aversion) ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาลงทุนในทางเลือกที่มี ความเสี่ยงต่ ากว่าส าหรับ
ทางเลือกที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากันและจะพิจารณาเลือกลงทุนในทางเลือกที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าหากมีความเสี่ยงที่เท่ากัน จึงสรุปได้ว่านักลงทุนจะจัดสรรน้ าหนักการ
ลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ท าให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อความเสี่ยง (Sharpe 
Ratio) ของพอร์ตการลงทุนมีค่ามากที่สุด ซึ่งค่า Sharpe ratio ที่มีค่าสูงที่สุดนั้นเป็นการแสดงว่า
น้ าหนักการลงทุนที่จัดสรรให้แก่สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ นั้น ท าให้นักลงทุนมีอรรถประโยชน์จากการ
ลงทุนสูงที่สุดนั้นเอง 

อย่างไรก็ตามการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตาม Modern Portfolio Theory นั้น ใช้ข้อมูล
อัตราผลตอบแทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของ
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มาค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เพื่อให้ได้พอร์ตการ
ลงทุนที่เหมาะสม (Optimal Portfolio) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่าสถิติอย่างอัตราผลตอบแทน ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนร่วมของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ นั้นอาจมีค่าที่ไม่
เท่ากันในแต่ละภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะของตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ อัตราผลตอบแทน ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนร่วมของสินทรัพย์ในภาวะตลาดหลักทรัพย์ขาขึ้นมักมีค่าที่
ไม่เท่ากับในภาวะตลาดขาลง เพราะโดยส่วนมากแล้วในภาวะตลาดขาขึ้น (Bull Market) อัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นมักจะมีค่าที่สูงและมีความผันผวนที่ต่ า ในทางตรงกันข้ามหากเป็นภาวะตลาด
หลักทรัพย์ขาลง (Bear Market) อัตราผลตอบแทนของหุ้นมักจะมีค่าต่ าหรือติดลบและมีความผัน
ผวนที่สูง (Shibata (2012) ดังนั้นหากเราใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าความแปรปรวนร่วมที่ได้จากการค านวณโดยไม่ได้ค านึงถึงภาวะ (Regime) ของตลาดหลักทรัพย์มา
ใช้ในการหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์แล้ว อาจท าให้ ไม่ได้ผลลัพธ์ในการจัดสรร
น้ าหนักการลงทุนที่เหมาะสมเท่าที่ควร ดังนั้นงานศึกษาในครั้งนี้จึงประยุกต์ใช้แบบจ าลอง  Markov-
Switching (MSM) เข้ามาช่วยในค านวณหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในลักษณะพลวัต ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนร่วมของแต่ละสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือ
น าค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นมาใช้ในการค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนที่เหมาะสมตาม Modern 
Portfolio Theory ซึ่งแบบจ าลอง Markov-Switching นั้นมีข้อดีตรงที่อัตราผลตอบแทนหรือค่า
ความแปรปรวน รวมถึงค่าความแปรปรวนร่วมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะตลาดทั้งในภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์ขาขึ้นและภาวะตลาดหลักทรัพย์ขาลง จึงมีโอกาสสูงในการน ามาใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนของพอร์ตการลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่แท้จริง  
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบแบบจ าลอง Markov-Switching กับการใช้แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง (Structural Breaks) แบบจ าลอง Markov-Switching จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนระบบได้
อย่างต่อเนื่อง ณ จุดต่าง ๆ ซึ่งเหมาะกับการใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า
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แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ท าให้แบบจ าลอง Markov-Switching มีความเหมาะสมใน
อธิบายการเคลื่อนไหวเชิงพลวัตของข้อมูล (ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ , 2565) ทั้งนี้ แบบจ าลอง 
Markov-Switching อาจมีข้อจ ากัดในการน ามาประยุกต์ใช้อยู่บางประการ อย่างเช่น แบบจ าลอง 
Markov-Switching เหมาะกับจ านวนตัวแปรในแบบจ าลองที่ไม่มาก เนื่องจากจ านวนตัวแปรที่มาก
จะท าให้การประมาณค่าพารามิเตอร์มีความคลาดเคลื่อนสูง และจะท าให้การปรับเปลี่ยนภาวะ 
(Regime) เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยครั้งได้ ซึ่งจะท าให้เกิดข้อจ ากัดในการน าไปประยุกต์ใช้ 

จากประโยชน์ของแบบจ าลอง Markov-Switching ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบจ าลองดังกล่าวใน
การศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาการลงทุนเพ่ือที่จะท าให้
อรรถประโยชน์จากการลงทุนของผู้ลงทุนมีค่าสูงที่สุด ทั้ งนี้งานศึกษาในประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้
แบบจ าลอง Markov-Switching ในการจัดสรรน้ าหนัการลงทุนที่เหมาะสมของพอร์ตการลงทุนยังมี
ค่อนข้างน้อย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะท าการศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการ
ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์การลงทุนในประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Markov-
Switching นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Markov-
Switching Vector Autoregressive ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตราสารทุนทั้ง
กรณีของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยเช่นกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแบบจ าลองการลงทุน
ของนักลงทุนสถาบัน และเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือให้ค าแนะน าการลงทุนแก่นัก
ลงทุนรายย่อย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1)  เพ่ือน าแบบจ าลอง Markov-Switching มาใช้ในการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนและปรับ
พอร์ตการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
เพ่ือที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยง (Risk -Adjusted Return) ที่มากข้ึน 

2)  เพ่ือพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้น โดยใช้ตัวแปรอธิบายต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งการ
พยากรณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่ และ 2) 
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดเล็ก 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ใช้เป็นแนวทางส าหรับนักลงทุนในการช่วยจัดสรรพอร์ตการลงทุนและปรับพอร์ตการ
ลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้มีอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงที่
ขึ้นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยวิธี Equal-Weighted และวิธี Markowitz Mean-Variance 

2)  วิเคราะห์ความแม่นย าของการพยากรณ์ผลตอบแทนหุ้นด้วยแบบจ าลอง Markov-
switching เทียบกับแบบจ าลองเชิงเส้นปกติ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนในการใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพที่มากกว่าไปใช้ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุ้น  

3)  สามารถประยุกต์ ใช้ แบบจ าลอง Markov-switching เพ่ือพยากรณ์ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในกรณีนักลงทุนสถาบัน ในการช่วยตัดสินใจการลงทุน 
และในการเขียนบทวิเคราะห์เพ่ือให้ค าแนะน าการลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อย  
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

งานศึกษาในครั้งนี้ ในส่วนของการศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หุ้นไทยขนาดใหญ่ หุ้นไทยขนาดเล็ก และพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น โดย
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษาจะอยู่ในรูปของอัตราผลตอบแทนรายเดือน โดยหุ้นขนาดใหญ่จะใช้มูล
อัตราผลตอบแทนของดัชนี FTSE SET Large Cap Index ในส่วนของหุ้นขนาดเล็กจะใช้ อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี FTSE SET Small Cap Index และพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นจะใช้อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี Thai BMA Short Term Government Bond Total Return Index (ซึ่งเป็น
ดัชนีที่ค านวณจากตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย) โดย
งานศึกษาในครั้งนี้จะท าการศึกษาข้อมูลอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ในช่วง เดือนกันยายน ปี 2006 ถึง 
เดือนธันวาคม ปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถจัดหาข้อมูลเพ่ือมาท าการวิเคราะห์ได้ยาวนานที่สุด 
โดยข้อมูลอัตราผลตอบแทนทั้ง 3 สินทรัพย์นี้สามารถหาข้อมูลได้จาก Bloomberg Finance L.P. 
และในส่วนของการศึกษาการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุ้น จะท าการศึกษาถึงการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน 

2.1.1 การจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) โดยใช้การกระจายการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย ์

การลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนค่อนข้างสูง 
เปรียบเสมือนกับการน าไข่ไก่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียว เมื่อเทียบกับการกระจายการ
ลงทุนไปในกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งอาจประกอบด้วย 1) หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ และตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนต่าง ๆ 2) หลักทรัพย์ทีมีความเสี่ยงต่ า เช่น พันธบัตร
รัฐบาล และตั๋วเงินคลัง รวมถึง 3) การลงทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง เช่น การฝากเงินกับธนาคาร เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่า การกระจายการลงทุนมีความปลอดภัยกว่ามาก ทั้งนี้เพราะผลขาดทุนของหลักทรัพย์
ประเภทใดประเภทหนึ่งจะถูกชดเชยจากหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน ซึ่งไม่ท าให้การลงทุนเสียหายทั้งหมด 
เป็นการลดความเสี่ยงในการขาดทุน จึงเปรียบเสมือนการน าไข่ไก่แต่ละฟองไปกระจายใส่ไว้ในตะกร้า
หลาย ๆ ใบ ทั้งนี้นักลงทุนอาจเลือกกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ได้ดังนี้ 

1. หลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน แต่ต่างบริษัท หรือต่างอุตสาหกรรมกัน ตัวอย่างเช่น นัก
ลงทุนอาจเลือกลงทุนในหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกระจายการลงทุนไปในหุ้นสามัญของอุตสาหกรรม  
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มสื่อสาร เป็นต้น 

2. หลักทรัพย์ต่างประเภทกัน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจเลือกลงทุนทั้งในหุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ์ พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ เป็นต้น 

3. หลักทรัพย์ในประเทศอ่ืน (International Securities) ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจเลือก
น าเงินไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จัดจ าหน่ายอยู่ใน
ประเทศของตน เป็นต้น 

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นั้น ไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือไม่ให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งจนมากเกินไป แต่ยังต้องสามารถ
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บรรลุเป้าหมายในการลงทุนที่ส าคัญ คือ ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงสุด ภายใต้ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

การกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตามแนวคิดเดิม 
เป็นแนวคิดที่นักลงทุนพยายามก าหนดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมขึ้น โดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน

ที่ว่า ต้องเป็นการสุ่มลงทุนในหลักทรัพย์ในจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือที่จะลดความเสี่ยงของ
กลุ่มหลักทรัพย์ลงให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ความเสี่ยงที่ต้องการจะลดนั้น
เป็นความเสี่ยงในลักษณะใด ทั้งนี้นักลงทุนจะมีความเชื่อที่ว่า ยิ่งมีการเพ่ิมจ านวนของหลักทรัพย์เข้า
ไปในกลุ่มหลักทรัพย์มากเท่าไร ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะยิ่งลดลงเรื่อย ๆ พูดอีกนัยหนึ่ งก็คือ การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่
ประกอบด้วยหลักทรัพย์จ านวนมาก ๆ สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่ าการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์จ านวนน้อย ๆ โดยเรียกการกระจายการลงทุนภายใต้แนวคิดนี้
ว่า Naive/ Simple Diversification นอกจากนี้  แนวคิดนี้ยังคลอบคลุมถึงการสุ่มลงทุนไปใน
หลักทรัพย์ต่างบริษัท ต่างอุตสาหกรรม หรือต่างประเภทกันในจ านวนมาก ๆ โดยเชื่อที่ว่า หากเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันแล้ว จะสามารถถัวเฉลี่ยความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ให้ลดลงได้ 

การกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตามแนวคิดของ Markowitz 
เป็นแนวคิดการกระจายการลงทุนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนฐานในการผสมผสาน หรื อ

จัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม และยังเป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดย Harry Markowitz อีกด้วย  

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น Markowitz ได้แสดงให้เห็นว่า ส าหรับการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ใด ๆ 
นั้น นักลงทุนไม่มีทางทราบถึงอัตราผลตอบแทนที่พ่ึงได้รับในอนาคต จึงต้องพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นมาตรวัดการ
กระจายตัวของอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังนั้นหรือความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ โดย Markowitz สรุปได้ว่า หากต้องเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ นักลงทุนควรเลือก
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรือ 
เลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ณ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ตามแนวคิดของ Markowitz หากนักลงทุนกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในทิศทางตรงกันข้าม หรือ ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
(𝜌12 ≤ 0) จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นลงได้ แต่หากนัก
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ลงทุนกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งมีความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในทิศทาง
เดียวกัน (𝜌12 ≥ 0) จะท าให้ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ได้อย่างที่ควร
เป็น หรือแทบไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ซึ่งเรียกการกระจายการลงทุนภายใต้แนวคิดนี้ว่า Markowitz 
Diversification 

2.1.2 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz (Modern Portfolio Theory หรือ 
MPT) 

ในปีค.ศ. 1952 Harry  Markowitz นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ขึ้น โดย Markowitz ได้พัฒนาแบบจ าลองกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio 
Model) ขึ้น ภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้ 

1. การตัดสินใจลงทุนในทางเลือกใด ๆ ของนักลงทุน จะพิจารณาจากโอกาส หรือความ
เป็นไปได้ของการเกิดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับตลอดระยะเวลาการลงทุนนั้น  ๆ พูดอีกนัยหนึ่งก็
คือ นักลงทุนจะเลือกลงทุน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Rate of 
Return) จากทางเลือกในการลงทุนแต่ละทางเลือกนั่นเอง 

2. นักลงทุนทุกคนย่อมต้องการแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ตน จึงพยายามเสาะหา
การลงทุนที่ท าให้ตนเองได้รับอรรถประโยชน์ (Utility) สูงสุด โดยจะคงไว้ซึ่งอรรถประโยชน์นั้นตลอด
ช่วงระยะเวลาการลงทุน 

3. นักลงทุนแต่ละคนจะประมาณความเสี่ยงในการลงทุนของตน บนพ้ืนฐานของความ
แปรปรวนของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน 
(Variance)  หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการลงทุนนั้น ๆ 

4. การตัดสินใจลงทุนในทางเลือกใด ๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับ และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนเท่านั้น 

5. ภายใต้ภาวะความเสี่ยงระดับหนึ่ง นักลงทุนจะเลือกลงทุนในทางเลือกที่ให้ อัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด และในท านองเดียวกันภายใต้อัตราผลตอบแทนระดับหนึ่งนักลงทุนจะเลือกลงทุน
ในทางเลือกท่ีมีความเสี่ยงต่ าสุด 

โดยสมมติฐานข้างต้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า นักลงทุนเป็นผู้ที่มีเหตุมีผล (Rational) และ
พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averter) นอกจากนี้ สมมติฐานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า การ
ตัดสินใจลงทุนภายใต้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz นั้น ล้วนแต่เป็นการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (Risky Asset) ทั้งนั้น โดยได้มีการอ้างอิงถึงทฤษฎีอรรถประโยชน์ ซึ่งเป็น
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับอธิบายการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของ
นักลงทุน 
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ภาพที่ 2.1  เส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.3 กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio) 
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กลุ่มหลักทรัพย์ที่ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

หลักทรัพย์ใด ๆ ภายใต้ความเสี่ยงระดับเดียวกันแล้ว ต้องไม่มีกลุ่มหลักทรัพย์ อ่ืนใดให้อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่า และในท านองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มหลักทรัพย์ใด ๆ ภายใต้
ระดับอัตราผลตอบแทนที่เท่ากันแล้ว ต้องเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่มหลักทรัพย์อ่ืนใดมีความเสี่ยง
ต่ ากว่านั่นเอง ซึ่งนักลงทุนจะท าการพิจารณาเลือกโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุด ดังนั้น หากนักลงทุน
สามารถค้นหาโอกาสในการลงทุนได้ ก็ย่อมที่จะสามารถสร้างเส้นแสดงโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดซึ่ง
มีเรียกชื่อว่า เส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) ขึ้นมาได้ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 

 
 

 
เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 2.5 จะพบว่า เส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพจะมี

ลักษณะเป็นเส้นโค้งซึ่งมีกลุ่มหลักทรัพย์ A, B แล C เรียงรายอยู่บนขอบเส้น โดยกลุ่มหลักทรัพย์ A มี
ความเสี่ยงสูง แต่ก็ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูง ในขณะที่กลุ่มหลักทรัพย์ B และ C มีความเสี่ยง
ต่ ากว่า จึงให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังต่ าลงตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
หลักทรัพย์ D แล้ว จะเห็นภาพชัดเจนว่า 

กลุ่มหลักทรัพย์ A แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกัน แต่กลับให้อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ D 

กลุ่มหลักทรัพย์ B ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่า และยังมีความเสี่ยงต่ ากว่า
กลุ่มหลักทรัพย์ D อีกด้วย 
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กลุ่มหลักทรัพย์ C แม้ว่าจะให้อัตราผลตอบแทนในระดับเดียวกันกับกลุ่มหลักทรัพย์ 
D แต่กลับมีความเสี่ยงโดยรวมต่ ากว่า 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภายใต้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz  นักลงทุน
จะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่บนเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็น
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio) เหนือกว่ากลุ่มหลักทรัพย์อ่ืน ๆ นั่นเอง 
นอกจากนี้ในการที่จะได้มาซึ่งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพนั้น นักลงทุนจะต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Rate of Return) ของแต่ละหลักทรัพย์ 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตราผลตอบแทนของแต่ละ

หลักทรัพย ์
3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Coefficient of Correlation) ของอัตราผลตอบแทน

ระหว่างหลักทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ 

2.1.4 การตัดสินใจลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของนักลงทุน 
นักลงทุนจะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับ และความ

เสี่ยงที่ตนเองต้องเผชิญจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ หากนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ก็
ย่อมที่จะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า และมีความพึงพอใจกับอัตราผลตอบแทนที่
ได้รับในระดับต่ า แต่หากนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ ก็จะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่
สามารถสร้างความพึงพอใจในอัตราผลตอบแทนที่ระดับสูงขึ้น กล่าวคือจะต้องผสมผสานระหว่างเรื่อง
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพกับทฤษฎีรรถประโยชน์ เพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่เหมาะสม (Optimal Portfolio) กับตนเองมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 2.2 
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ภาพที ่2.2  เส้นอรรถประโยชน์ของนักลงทุนเปรียบเทียบกับเส้นกลุ่มลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

จากภาพข้างต้น  สั งเกตเห็ นถึ งเส้นอรรถประโยชน์ของนั กลงทุน  2 คน โดยเส้น
อรรถประโยชน์ของนักลงทุน A มีความชันมากกว่าของนักลงทุน B ในที่นี้จึงกล่าวได้ว่า นักลงทุน A มี
ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า ดังนั้น เมื่อต้องเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่
เหมาะสมกับตนเอง นักลงทุน A จะเลือกลงทุน ณ จุดที่เส้นอรรถประโยชน์ UA ของตนสัมผัสกับเส้น
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือ กลุ่มหลักทรัพย์ X ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่า และให้อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ ากว่านั่นเอง ส าหรับกลุ่มหลักทรัพย์ W และ Z ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างเส้น
อรรถประโยชน์ UA2 และเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า 
อรรถประโยชน์ และความพึงพอใจของนักลงทุนลดลง จึงไม่ใช่กลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมส าหรับนัก
ลงทุน A แต่อย่างใด 

เช่นเดียวกัน ส าหรับนักลงทุน B ซึ่งจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ Y ซึ่งเป็นจุดที่เส้น
อรรถประโยชน์ UB ของตนสัมผัสกับเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่า ตนเองมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า จึงสามารถลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่า รวมถึงมีความเสี่ยงสูงกว่าด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์การลงทุนตามแนวทางของ 
Markowitz หรือ mean-variance portfolio จะใช้อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละ
สินทรัพย์มาใช้ในการค านวณ โดย Markowitz อาศัยกรอบความน่าจะเป็นและสถิติเข้ามาช่วย
วิเคราะห์ โดยอัตราผลตอบแทนจะใช้อัตราผลตอบแทนคาดการณ์ ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต
จากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ส่วนความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วยค่าสถิติที่ เรียกว่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจึงท าให้ค่าสถิติมีลักษณะที่เป็นค่าคงที่ 
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ซึ่งมีข้อสมมติว่าการกระจายของอัตราผลตอบแทนนี้มีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) แต่ในความเป็นจริงอัตราผลตอบแทนคาดการณ์และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตอาจไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนคาดการณ์และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงไม่ได้มีลักษณะที่เป็นค่าคงที่เสมอไป ซึ่งท า
ให้การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามแนวทางของ Markowitz มีลักษณะการจัดสรรพอร์ตการลงทุน
แบบ Static Allocation หรือไม่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ซึ่งอาจท าให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี
เท่าที่ควร เพราะบางครั้งอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อย่างหุ้นอาจมีอัตราผลตอบแทนที่สูงมาก
หรือต่ ามากในบางช่วงเวลา โดยการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุนของสินทรัพย์การลงทุนในพอร์ตการ
ลงทุนสามารถปรับให้มีลักษณะแบบพลวัตร (Dynamic) ได้ กล่าวคือเป็นการจัดสรรพอร์ตการลงทุน
แบบพลวัตรที่พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ (Dynamic Asset Allocation) โดยเป็นการปรับเปลี่ยนน้ าหนัก
การลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เป็นไปตามการขึ้นลงของภาวะตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ด้วย
การพิจารณาการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์มากกว่าการกระจายสัดส่วนของสินทรัพย์ เช่น กรณี
ที่คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงก็ควรขายออกเพ่ือลดความเสี่ยงในการขาดทุน และไปลงทุน
ในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ได้รับประโยชน์ในสภาวะตลาดช่วงนั้น โดยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่มี
ลักษณะแบบ Dynamic Allocation ค่าพารามิเตอร์อย่างเช่น ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าความแปรปรวนร่วมจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเวลา ซึ่งจะท าให้การค านวณน้ าหนักการลงทุน
ในแต่ละสินทรัพย์การลงทุนในพอร์ตการลงทุนมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามภาวะตลาดหรือภาวะ
เศรษฐกิจ โดยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนร่วมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาสามารถอธิบายได้จากแบบจ าลอง Markov-Switching ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่สามารถค านวณ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนร่วมที่แตกต่างกันในแต่ละภาวะของตลาด
ได้ กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน (Expected Return) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ที่ได้จากแบบจ าลอง Markov-Switching จะ
มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละภาวะของตลาดทั้งภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) และภาวะตลาดหุ้น
ขาลง (Bear Regime) ซึ่งถือว่ามีความส าคัญในการน ามาใช้ค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่
ละสินทรัพย์การลงทุนในพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

งานศึกษาในครั้งนี้จะน าตัวแปรทางเศรษฐกิจและตัวแปรทางการเงินเข้ามาในแบบจ าลอง 
Markov-Switching Vector Autoregressive เพ่ือที่จะช่วยในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ผู้วิจัยได้
ท าการทบทวนวรรณกรรมและได้คัดกรองตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรทางการเงินที่
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งานวิจัยส่วนใหญ่ได้มีการน ามาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือคาดการณ์อัตราผลตอบแทนของ
หุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) 
งานศึกษาที่มีการน าผลผลิตอุตสาหกรรมมาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือพยากรณ์

อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น เช่น Errunza and Hogan (2002) ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิต
อุตสาหกรรม ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนทั้งในตลาดหุ้นอิตาลีและ
ตลาดหุ้นเนเธอร์แลนด์ และ  Nasseha and Strauss (2000) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนในตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศสหราช
อาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอิตาลี และ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ผล
การศึกษาพบว่า ผลผลิตอุตสาหกรรม มีผลเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นดังกล่าว  
นอกจากนั้นยังมีงานศึกษาจ านวนมากที่ใช้ผลผลิตอุตสาหกรรม ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
หุ้ น  อ ย่ า ง เ ช่ น  Balvers, Cosimano, and Mcdonald (1 9 9 0 )  แ ล ะ  Flannery and 
Protopapadakis (2002) รวมถึง Rapach, Wohar, and Rangvid (2005) ที่ท าการศึกษาถึงปัจจัย
เชิงเศรษฐกิจมหภาค อย่างเช่น ตัวแปรดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม ประเทศ
แคนาดา ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งงานศึกษาพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนของ
ตลาดหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนของตลาด
หุ้นได้แค่เพียงบางประเทศเท่านั้น นอกจากนั้น งานศึกษาของ Cutler, Poterba, and Summers 
(1989) ที่ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของ
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาปีค.ศ. 1926 ถึงปี  ค.ศ. 1986 แต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาปีค.ศ.  1946 ถึงปีค.ศ. 1985 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนของตลาด
หุ้นส าหรับแค่ในบางช่วงเวลาและในบางประเทศเท่านั้น 

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) 
งานศึกษาที่มีการน าอัตราดอกเบี้ยมาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหุ้น เช่น Rapach et al. (2005) ท าการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของตลาด
หุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 12 ประเทศ โดยใช้ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ผลการศึกษาพบว่า อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่มีความน่าเชื่อถือและคงเส้นคงวาในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น 
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นอกจากนั้น งานศึกษาของ Alam and Uddin (2009) ที่ท าการศึกษาถึงผลกระทบของอัตรา
ดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 15 ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า 
ตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย  ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่าอัตรา
ดอกเบี้ยส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นอย่างมีนัยส าคัญแค่เพียง 6 ประเทศจากทั้งหมด 15 ประเทศ เท่านั้น 
อีกทั้ง งานศึกษาของ Cutler et al. (1989) ที่ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทาง
เศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา พบว่า อัตราดอกเบี้ยไม่ส่งผล
กระทบต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น  

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) 
งานศึกษาที่มีการน าอัตราเงินเฟ้อมาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหุ้น เช่น Díaz and Jareno (2009) ท าการศึกษาผลกระทบของข่าวอัตราเงิน
เฟ้อที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นสเปน ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น และอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นมีการ
ตอบสนองอย่างมีนัยส าคัญต่ออัตราเงินเฟ้อ ในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อประกาศออกมาสูงกว่าคาดการณ์
ภายใต้เศรษฐกิจถดถอย รวมถึงในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อต่ ากว่าคาดการณ์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปกติ 
และชลลดา เบ็ญพาด (2555) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีราคาของตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ผลการศึกษา
พบว่า อัตราเงินเฟ้อกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  รวมถึงงานศึกษาของ Hondroyiannisa and Papapetrou 
(2006) ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่างอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหุ้นกับอัตรา
เงินเฟ้อคาดการ์และอัตราเงินเฟ้อในประเทศกรีซ โดยใช้แบบจ าลอง MS-VAR ผลการศึกษาพบว่า 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกรีซไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อ แต่ขึ้นอยู่
กับสถานะ (Regime) สอดคล้องกับงานศึกษาของ Cutler et al. (1989) ที่ ได้ท าการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา พบว่า 
อัตราเงินเฟ้อไม่ส่งกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น  

ผลกระทบที่ส่งผ่านจากต่างประเทศ (Spillover Effect) 
งานศึกษาที่มีการน าผลกระทบที่ส่งผ่านจากต่างประเทศมาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์

หรือพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น เช่น Yilmaz (2010) ท าการศึกษาตลาดหุ้นภายใน 10 
ประเทศหลัก ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม ของ Return Spillovers และ 
Volatility Spillovers ภายในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนใน
ตลาดหุ้นไทยนั้นขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ส่งผ่านมาจากประเทศอ่ืนเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดอ่ืน ๆ โดยผลกระทบที่ส่งผ่านจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 41.5 ของผลกระทบทั้งหมด 
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สอดคล้องกับงานศึกษาของ Ismail and Isa (2008) ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน
ของตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ตลาดหุ้นมาเลเซีย ตลาดหุ้นสิงคโปร์ และตลาดหุ้นไทย 
ว่าตลาดหุ้นทั้งสามมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนซึ่งกันและกันหรือไม่ โดยใช้
แบบจ าลอง MS-VAR ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนของทั้ง 3 ตลาดหุ้น มีการเคลื่อนไหว
ร่วมกัน 

ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Earning 
Yield Gap) 

งานศึกษาที่มีการน าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลมาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น เช่น Shen 
(2000) ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นและ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล กับอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อส่วน
ต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีค่าสูงเกินกว่า  10th 
percentile threshold ตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อเดือน ในทางตรงกัน
ข้าม เมื่อส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีค่าต่ ากว่า 10 th 
percentile threshold ตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนติดลบเฉลี่ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน สอดคล้องกับ
งานศึกษาของ Maio (2008) ที่ท าการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P โดยใช้ตัวแปรส่วน
ต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Earning Yield Gap) ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มี
ความสามารถในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี และมีความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนในช่วง 
out-of-sample ที่มีความน่าเชื่อถือและมีนัยส าคัญทางสถิติ มากกว่าวิธีค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple 
Historical Average) และแบบจ าลอง Autoregressive รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนตามความสามารถ
ในพยากรณ์ของ Earning Yield Gap ยังท าให้มี Sharpe ratio ที่สูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ 
Passive 

อัตราเงินปันผล (Dividend Yield) 
อัตราเงินปันผลมีประโยชน์อย่างมากต่อการคาดการณ์ราคาหรืออัตราผลตอบแทนของหุ้น

หรือตลาดหุ้นได้ กล่าวคือ หากอัตราเงินปันผลโดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
อดีตจะท าให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจที่มากขึ้นเพราะถือว่านักลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่สูงขึ้น หรืออาจจะพิจารณาในอีกแง่หนึ่งคือ เมื่ออัตราเงินปันผลโดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นอยู่
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแล้ว นั้นอาจจะสะท้อนได้ว่าดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันอยู่
ในระดับที่ค่อนข้างต่ าซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหุ้นได้ เพราะถือว่านัก
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ลงทุนมีต้นทุนในการลงทุนที่ถูก โดยงานศึกษาที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลในการพยากรณ์หรือก าหนด
อัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นมีดังนี้ งานศึกษาของ Kothari and Shanken (1997), งำนศึกษำของ 
Eugene F. Fama and French (1988),งำนศึกษำของ Nelson and Kim (1993),งำนศึกษำของ 
Campbell and Shiller (1988) และ Ang and Bekaert (2004) 

อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับค่าเงินบาท) 
จากงานศึกษาในอดีตที่ผ่านมามีการใช้ตัวแปรทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาใช้ในการศึกษา

ถึงการพยากรณ์และการอธิบายเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น โดยมี งานศึกษาในอดีต ดังนี้ 
งานศึกษาของ I-ChunTsai (2012) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน กับตลาดหุ้น
ของประเทศสิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้  และไต้หวัน พบว่า ดัชนีหุ้นและอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศทั้ง 6 ประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Wu, Lu, Jono, and Perez (2012) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับตลาด
หุ้นประเทศ ฟิลิปปินส์ พบว่า ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทาง
ตรงกันข้ามในระยะยาว 

ดัชนี VIX (Volatility Index) 
ดัชนี VIX ถือเป็นดัชนีที่วัดความถูกความแพงของออปชั่นที่อ้างอิงดัชนี S&P500 ซึ่งในภาวะ

ที่ตลาด Bullish มาก ๆ ดัชนี VIX จะลดลง เพราะนักลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นโดยตรง มากกว่าลงทุน
ในออปชั่นท าให้มีความต้องการออปชั่นน้อย ดัชนี VIX จึงปรับตัวลงมา ในทางตรงกันข้าม เมื่อสภาวะ
ที่ตลาดมีความกังวล หรือกลัวว่าราคาหุ้นจะลดลงอย่างรุนแรง นักลงทุนจะใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงโดย
การซื้อออปชั่นประเภท Put Option ก็จะท าให้ดัชนี VIX ปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้มาก โดยงานศึกษาในอดีต
มีการน าตัวแปร VIX มาใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหุ้น ได้แก่ งานศึกษา
ของ Whaley (2000) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี VIX กับดัชนี S&P 100 พบว่า ดัชนี VIX กับ
ดัชนี S&P 500 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องกับงานศึกษาของ Simon (2003) 
และงานศึกษาของ Giot (2005) ที่ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี VXN (ซึ่งเป็นดัชนีวัด
ความผันผวนของดัชนี NASDAQ) กับดัชนี NASDAQ 100 พบว่า ดัชนี VXN กับดัชนี NASDAQ 100 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) 
งานศึกษาในอดีตที่ผ่านมามีการน าตัวแปรทางด้านก าไรสุทธิต่อหุ้นเข้ามาใช้ในการศึกษา

เกี่ยวกับการพยากรณ์และการอธิบายถึงอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น โดยมีงานศึกษาในอดีต ดังนี้ 
งานศึกษาของ Adebisi and Lawal (2015) ที่ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
พบว่า ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของ Malhotra and Tandon (2013) ที่ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ
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บริษัทต่าง ๆ ในดัชนี NSE 100 พบว่า ก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหุ้นของ
บริษัทต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ 

ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index) 
ทัศนคติของนักลงทุน หรืออำรมณ์ตลำดเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรซื้อ  

(อุปสงค์ หรือ Demand) และควำมต้องกำรขำย (อุปทำน หรือ Supply) ภำยในตลำด รวมถึงเป็น
ตัวกำรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนรำคำในตลำด โดยมีงำนศึกษำในอดีตจ ำนวนมำกที่มีกำรน ำตัวแปร
ทำงด้ำน Sentiment ของผู้ลงทุน เข้ำมำใช้ในกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรพยำกรณ์และกำรอธิบำยถึงอัตรำ
ผลตอบแทนของตลำดหุ้น ดังนี้  งำนศึกษำของ Shleifer and Vishny (1997), งำนศึกษำของ Neal 
and Wheatley (1998), งำนศึกษำของ  Qiu and Welch (2006), งำนศึกษำของ  Baker and 
Wurgler (2006) และงำนศึกษำของ Kumar and Lee (2006) 
 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลอนุกรมเวลาส่วนใหญ่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่มักไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอม
ของค่าพามิเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางการเงิน (ชญานิน บุญมานะ และนัท กุลวานิช, 2560) 
โดยนักวิจัยจ านวนมากค้นพบหลักฐานความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นตรงในตลาดหุ้น อย่างเช่น Guidolin, 
Hyde, McMillan, and Ono (2014) พบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงระหว่างผลตอบแทนและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดหุ้นสหราชอาณาจักร, Yavuz (2010) ศึกษาถึงความสัมพันธ์แบบพลวัตระหว่าง
ผลตอบแทนของหุ้นกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศตุรกี พบว่าความสัมพันธ์ดุลยภาพในระยะยาวมี
ลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง (Nonlinear Cointegration) สอดคล้องกับงานศึกษาของ He, Zhu, 
and Gu (2020) ที่พบว่าอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์และทัศนคติของผู้ลงทุน (Investor 
Sentiment) มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ Siad (2001) ท าการ
ทดสอบพลวัตที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าการกระจายตัวของอัตรา
ผลตอบแทนรายวันของ SET ไม่ เป็นแบบปกติ  (Non-normal Distribution) และยั งระบุ ว่ า
แบบจ าลองที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงมีความส าคัญในการอธิบายพฤติกรรมของตลาดหุ้น  เนื่องจากพบว่า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไม่เป็นเชิงเส้นตรง ซึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีกล่าวมาแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของตลาดหุ้นที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ดังนั้นหากยังคงใช้แบบจ าลองเชิง
เส้นตรง ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงและอาจไม่สามารถบอกถึงพฤติกรรมที่แท้จริง
ของตลาดหุ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาเชิงประจักษ์ในด้านการเงินของ Franses and Dijk 
(2000) ที่กล่าวว่า แบบจ าลองอนุกรมเวลาเชิงเส้นตรง (Linear Time Series Model) มีประโยชน์
น้อยกว่าแบบจ าลองไม่เชิงเส้นตรง (Non-Linear Time Series Model) ในการคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงยังระบุว่าไม่ใช่แบบจ าลองเชิงเส้นตรง
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ทั้งหมดจะสามารถประยุกต์ใช้ในข้อมูลที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นตรงได้ ดั งนั้นงานศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลอนุกรมเวลาในช่วงต่อมา จึงนิยมหันมาประยุกต์ใช้แบบจ าลองที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง (Non-
Linear Model) ในการศึกษา  

จ าก งาน วิ จั ย ข อ ง  Rapach, Strauss, and Wohar (2008) ซึ่ งท าก ารท ด ส อบ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผลตอบแทนของดัชนี S&P500 พบว่า อัตราผลตอบแทนของดัชนี 
S&P500 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (Structural Break) เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Paye and Timmermann (2003) ที่พบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผลตอบแทนของหุ้น
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ Yuthana Sethapramote and Suthawan Prukumpai (2012) ได้ศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Sethapramote & Prukumpai) พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในค่าเฉลี่ย
ของความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขของทั้งอัตราผลตอบแทนรายวันและรายเดือน  

การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่น หุ้นและหุ้นกู้ มักมี
การเคลื่อนไหวในหลายลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ (Regimes 
หรือ State) ที่เป็นอยู่จริงของหลักทรัพย์ ณ จุดหรือในช่วงเวลานั้น ๆ กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนมี
การเคลื่อนไหวในหลายภาวะ (Multiple Regimes) ซึ่งแต่ละภาวะจะมีการกระจายของอัตรา
ผลตอบแทนที่แตกต่างกันมาก อย่างเช่น งานศึกษาของ Turner, Startz, and Nelson (1989) งาน
ศึกษาของ  Garcia and Perron (1996) งานศึกษาของ  Perez-Quirosa and Timmermannb 
(2001) งานศึกษาของ Whitelaw (2000) งานศึกษาของ Ang and Bekaert (2002) งานศึกษาของ 
Ang and Chen (2002) และงานศึกษาของ Guidolin and Timmermann (2006) โดยงานศึกษา
ทั้งหมดนี้พบว่า การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของหุ้นและหุ้นกู้มีการเคลื่อนไหวในหลายภาวะ 
(Regimes) ที่แตกต่างกัน ในส่วนของงานศึกษาที่ได้ท าการศึกษาส าหรับตลาดหุ้นไทย ได้แก่ งาน
ศึกษาของ Chusil (2003) ที่ค้นพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอัตราผลตอบแทนในตลาด
หลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายภาวะ (Regimes) ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกภาวะโดยใช้แบบจ าลอง 
Markov-switching ออกเป็น 3 ภาวะ ได้แก่ ภาวะผลตอบแทนสูง (High-Return) ภาวะผลตอบแทน
ปานกลาง (Middle-Return) และภาวะผลตอบแทนต่ า (Low-Return) นอกจากนั้น ยังมีงานศึกษา 
อ่ืน ๆ ที่ท าการศึกษาในตลาดหุ้นไทย ได้แก่ งานศึกษาของ Anya Khanthavit (2001) และงานศึกษา
ของ Lalita Nuanboon (2009)  

Franses & Dijk (2000) กล่าวว่า แบบจ าลองที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในการใช้เป็น
อย่างมากในพยากรณ์ทางการเงิน คือแบบจ าลอง Regime-switching ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ไม่เป็นเชิง
เส้นตรงและมีความสามารถในการจับ structural break หรือ การเคลื่อนไหวในหลายภาวะได้ โดย
แบบจ าลอง regime-switching สามารถที่จะจับคุณสมบัติต่าง ๆ ของการกระจายตัวของอัตรา
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ผลตอบแทนได้ โดยทั่วไปแล้วงานศึกษาจ านวนมากจะระบุภาวะของอัตราผลตอบแทนออกเป็นภาวะ
ตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regimes) และภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regimes) แบ่งแยกด้วยค่าเฉลี่ย
ของอัตราผลตอบแทน ค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทน และค่าสหสัมพันธ์ของแต่ละ
สินทรัพย์ที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภาวะ (Regimes) เนื่องจากความน่าจะเป็นของภาวะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้อัตราผลตอบแทนคาดหวัง ค่าความแปรปรวน และค่าสหสัมพันธ์ 
เปลี่ยนแปลงตามเวลา รวมถึงความเบ้และความโด่งของอัตราผลตอบแทนก็เปลี่ยนแปลงตามเวลา

เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Aït‐sahali and Brandt (2001) ที่พบว่า ความเบ้และ
ความโด่งของอัตราผลตอบแทนของหุ้นและหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงตามเวลา นอกจากนั้น จากงานศึกษา
ของ Bossaerts and Hillion (1999) ยังพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนยังมีความแตกต่างกัน
ตลอดเวลาอย่างมีนัยส าคัญในแบบจ าลอง Regime-switching ซึ่งลักษณะนี้ดูเหมือนจะพบได้ใน
ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้น นอกจากนั้น งานศึกษาของ Timmermann (2000) ยังได้ระบุถึง
ข้อดีของแบบจ าลอง Regime-switching ว่ามีความสามารถในการจับรูปแบบที่ซับซ้อนของปัญหาตัว
คลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่  (Heteroskedasticity) และการกระจายตัวของอัตรา
ผลตอบแทนแบบ Fat tail  

แบบจ าลองประเภท Regime-Switching ที่ได้รับความนิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ แบบจ าลอง Markov-switching ซึ่งถูกพัฒนาโดย 
Hamilton (1989) ซึ่ งได้ศึกษาถึงวัฏจักรธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และในเวลาต่อมา
แบบจ าลอง Markov-switching ก็เป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจเพราะเป็นแบบจ าลองที่
มีลักษณะ regime-switching โดยแบบจ าลอง Markov-switching เป็นแบบจ าลองที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในลักษณะแบบฉับพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจหรือมีการเคลื่อนจาก regime หนึ่งไปยังอีก regime หนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของหุ้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเคลื่อนไหวของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะมีหลายลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาวะ (Regime) ของตลาด 
หรือภาวะเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ โดยหลักทรัพย์อาจเคลื่อนไหวเหมือนหรือต่างจากการคลื่อน
ไหวที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าหรือที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดไป ขึ้นอยู่กับระดับความน่าจะเป็นของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกต่างจากแบบจ าลองไม่เป็นเชิงเส้นตรงอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่แบบจ าลอง Markov-
switching ตรงที่อัตราผลตอบแทนหรือค่าความแปรปรวนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะตลาด 
จึงมีโอกาสสูงกว่าในการน ามาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนหรือ
ความแปรปรวนของหลักทรัพย์เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Guidolin et al. (2014) ที่ศึกษาถึงการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นอังกฤษโดยใช้
แบบจ าลองไม่เชิงเส้นตรง พบว่า แบบจ าลอง Markov-switching ให้ผลในการพยากรณ์ที่ดีกว่า
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แบบจ าลอง TAR และแบบจ าลอง STAR สอดคล้องกับงานศึกษาของ Kanas (2003) ที่ศึกษาเก่ียวกับ
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (ดัชนี S&P500) พบว่าแบบจ าลอง 
Markov-switching ให้ ผลการพยากรณ์ อัตราผลตอบแทนของดัชนี  S&P500 ที่ แม่นย ากว่า
แบบจ าลอง regime-switching แบบทั่ วไป ดังนั้นแบบจ าลอง Markov-switching จึงมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้น 

จากการที่แบบจ าลอง Markov-Switching สามารถค านวณอัตราผลตอบแทนและค่าความ
แปรปรวนหรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แตกต่างกันในแต่ละภาวะของตลาดได้ ดังนั้น แบบจ าลอง 
Markov-Switching จึงมีความเหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้ในงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรน้ าหนักการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ในแต่ละช่วง
ระยะเวลาได้ โดยแบบจ าลอง Markov-Switching จะมีความส าคัญในการค านวณค่าพารามิเตอร์ 
ต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน (Expected Return) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) เป็นต้น ซึ่งค่าพารามิ เตอร์เหล่านี้ เป็น
ค่าพารามิเตอร์ที่มีความจ าเป็นส าหรับน ามาใช้ค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์
ตามแนวทางของ Markowitz Portfolio Optimization โดยงานศึกษาในอดีตที่ผ่านมาที่มีการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Markov-Switching ส าหรับการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละ
สินทรัพย์การลงทุน มีงานศึกษาดังต่อไปนี้ 

งานศึกษาของ Ang and Bekaert (2004) ได้ท าการศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนใน
สินทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ซึ่งใช้ดัชนี S&P 500 เป็นตัวแทน) เงินสด (ใช้ตั๋วเงินคลัง
สหรัฐฯ อายุ 1 เดือน) และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เป็นต้น โดย Ang & Bekaert ได้
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในช่วง Out-of-sample ระหว่างการจัดสรร
น้ าหนักการลงทุนตามแบบจ าลอง Markov-Switching เทียบกับการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนด้วยวิธี 
Mean-variance optimal โดยท าการปรับค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง Markov-Switching  
ทุก ๆ เดือน พบว่า การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามแบบจ าลอง Markov-Switching พบว่าให้อัตรา
ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ที่สูงกว่าการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนด้วยวิธี 
Mean-variance optimal รวมถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามแบบจ าลอง Markov-Switching 
ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ ากว่า 

งานศึกษาของ Liow and Zhu (2007) ได้ท าการศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนใน
ดัชนีราคากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายในการจัดสรรน้ าหนักการลงทุน เช่น การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามแบบจ าลอง 
Markov-Switching การจัดสรรตามแนวทางของ Markowitz (Conventional Mean-Variance 
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Model) การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โลก (World Real Estate 
Portfolio) และการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนที่ เท่ากันในแต่ละหลักทรัพย์  (Equally-Weighted 
Allocations) โดยงานศึกษาก าหนดให้มีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน (Rebalancing) 
ในช่วง Out-of-samples ทุกเดือน พบว่า การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามแบบจ าลอง Markov-
Switching ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามวิธี Conventional mean-variance 
วิธี World real estate และวิธี Equally-weighted กล่าวคือ การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตาม

แบบจ าลอง Markov-Switching ให้ค่า Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen 𝛼 ที่สูงที่สุด 
งานศึกษาของ Guidolin and Timmermann (2007) ศึกษาถึงการตัดสินใจในการจัดสรร

น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ระหว่างหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 
ปี  ภายใต้แบบจ าลอง Markov-Switching โดยงานศึกษาของ Guidolin & Timmermann ได้
แบ่งแยกภาวะ (Regime) ออกเป็น 4 ภาวะด้วยกัน ได้แก่ ภาวะตลาดตกต่ า (Crash/Bear Regime) 
ภาวะเติบโตช้า (Slow Growth Regime) ภาวะตลาดขาขึ้น  (Bull Regime) และภาวะฟ้ืนตัว 
(Recovery Regime) โดยงานศึกษาของ Guidolin & Timmermann ใช้แบบจ าลองที่แตกต่างกัน 3 
แบบจ าลองในการหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน ได้แก่ แบบจ าลอง Markov-Switching แบบ 4 ภาวะ 
แบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive แบบ 4 ภาวะ และแบบจ าลอง Vector 
Autoregressive แบบหนึ่งภาวะ โดยตัวแปรอธิบายที่เพ่ิมเข้ามาในแบบจ าลองแบบ Multivariate 
คืออัตราเงินปันผล ซึ่งพบว่า ผลลัพธ์ของแต่ละแบบจ าลองให้สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์แตกต่างกันตามแต่ละแบบจ าลอง ระยะเวลาการลงทุนของผู้ลงทุน และภาวะของตลาด ซึ่ง
ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงและค่า Sharpe ratio ของแต่ละแบบจ าลองแตกต่างกัน 

ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง  Bulla, Mergner, Bulla, Sesboüé, and Chesneau (2011) ไ ด้
ท าการศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในดัชนีราคาหลักทรัพย์ 5 ดัชนี ในตลาดหุ้น 3 ประเทศ 
ได้แก่ ดัชนี DAX ดัชนี DJIA ดัชนี NASDAQ 100 ดัชนี Nikkei 225 และดัชนี S&P 500 โดยในงาน
ศึกษาของ Jan Bulla et al. ได้ใช้วิธี Mean-Variance Optimal ในการจัดสรรน้ าหนักการลงทุน แต่
มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Markov-Switching ในการค านวณค่าพารามิเตอร์อย่างค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือใช้ในการค านวณสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามวิธี Mean-Variance 
Optimal ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาระหว่างตลาดหุ้นกับเงินสด (Risk Free) โดยเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากวิธีของแบบจ าลอง Markov-Switching เทียบกับกลยุทธ์ซื้อและถือ (Buy And 
Hold Strategy) พบว่าการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากแบบจ าลอง 
Markov-Switching มีอัตราผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ที่ดีกว่ากลยุทธ์ซื้อและ
ถือ นอกจากนั้น Jan Bulla et al. ยังท าการวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแบบจ าลองในช่วง 
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Out-of-Sample พบว่าการจัดสรรน้ าหนักตามแบบจ าลอง Markov-Switching ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
กล่าวคือให้ค่า Sharpe ratio หลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้วที่มากกว่า 

ต่อมาได้มีการน าแบบจ าลอง Markov-switching มาประยุกต์ใช้ในการลงทุนในตลาด
ประเทศพัฒนาแล้วอ่ืน ๆ นอกตลาดสหรัฐฯ เช่น De la Torre-Torres and Álvarez-García (2021)  
ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Markov-Switching ในการจัดสรรการลงทุนระหว่างกองทุน ETF ซึ่งลงทุนใน 
ดัชนี STOXX 50 สัญญาอนุพันธ์ความผันผวนของตลาดหุ้นยุโรป หรือ VSTOXX และพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมนีอายุ 3 เดือน โดยผลการศึกษา เสนอให้ท าการลงทุนใน ETF ดัชนี STOXX 50 
สัดส่วน 100% เมื่อภาวะตลาดหุ้นอยู่ในภาวะความผันผวนต่ า (Low Volatility Regime) และจะ
ลงทุนใน VSTOXX หรือพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 3 เดือน สัดส่วน 100% เมื่อภาวะตลาดหุ้นอยู่
ในภาวะความผันผวนสูง (High Volatility Regime) ซึ่ง การลงทุนในรูปแบบนี้ให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่า ETF ดัชนี STOXX 50 โดยใช้กลยุทธ์ซื้อและถือ (Buy And Hold Strategy) 

จากคุณสมบัติของแบบจ าลอง Markov-Switching ทีส่ามารถประมาณการค่าพารามิเตอร์ใน
แต่ละภาวะ (Regimes) ของตลาดหุ้นหรือภาวะเศรษฐกิจได้ จึงเป็นประโยชน์ส าหรับการน ามาใช้ใน
การศึกษาเกี่ยวกับทางการลงทุน โดยมี 2 ประเด็นที่น่าสนใจในทางการลงทุน คือ สามารถประยุกต์ใช้
ในเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
และสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพยากรณ์ผลตอบแทนโดยใช้ตัวแปรอธิบาย (Explainable Variable) ซึ่ง
จะกล่าวถึงโดยละเอียดในวิธีการศึกษาในบทต่อไป 



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 

งานศึกษาในครั้งนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนัก
การลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุนโดยใช้แบบจ าลอง MS-VAR และ 2) การศึกษาถึงความแม่นย า
ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ซึ่งแต่ละส่วนของการศึกษามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.1 การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุนโดยใช้แบบจ าลอง  
MS-VAR 

3.1.1 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
แบบจ าลองที่ใช้ในงานศึกษาครั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของแบบจ าลอง Markov-Switching โดยจะ

แบ่งแบบจ าลองออกเป็น 2 แบบจ าลอง ได้แก่ แบบจ าลอง Markov-Switching และ แบบจ าลอง 
Markov-Switching Vector Autoregressive ที่มีการเพ่ิมตัวแปรอธิบายเข้ามาในแบบจ าลอง โดย
รายละเอียดของทั้งสองแบบจ าลอง มีดังต่อไปนี้ 

3.1.1.1  แบบจ าลอง Markov-Switching (MSM) 
แบบจ าลอง  Markov-Switching นั้ น ถู ก พัฒ นาขึ้ น โดย  Hamilton (1989) 

สามารถแสดงได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 
𝑟𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 + 𝜀𝑡 

สมการ (3. 1) 
โดยที่ 𝑆𝑡 = 1, … , i ซึ่ง i คือ จ านวนของภาวะ (Regime) และ 𝜀𝑡 คือ Error 

Term ซึ่งมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์และความแปรปรวนเท่ากับ 𝜎2𝑆𝑡 ซึ่งแบบจ าลองนี้
เป็นแบบจ าลองอย่างง่ายส าหรับการประมาณค่าตัวแปรตาม (𝑟𝑡) กับ ค่าคงที่ (Intercept) โดย
ค่าคงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามก าหนดของ 𝑆𝑡 ว่าอยู่ที่ภาวะ (Regime) ใด ซึ่งแสดงว่าถ้ามี
ทั้งหมด i ภาวะ (Regime) ก็จะท าให้มีค่าคงที่ (𝜇) และค่าความแปรปรวนของ Error Term (𝜎2) 
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ทั้งหมด i ค่าด้วย แต่ถ้ามีสถานการณ์เดียว (𝑆𝑡 =1) แล้ว จะท าให้ได้แบบจ าลองเดียวคือ 𝑟1 =
𝜇𝑆1 + 𝜀1 เท่านั้น ซึ่งก็คือ สมการการถดถอยแบบทั่วไป (Ordinary Least Square) นั่นเอง  

สมมติว่าแบบจ าลอง มี 2 สถานะ (Regime) แล้ว (i = 2) สมการที่  (1) จะ
สามารถเขียนใหม่ได้ดังต่อไปนี้ 

 

𝑟𝑡 = 𝜇1 + 𝜀𝑡  ส าหรับสถานะที่ 1 
𝑟𝑡 = 𝜇2 + 𝜀𝑡ส าหรับสถานะที่ 2 

สมการ (3. 2) 
 

โดยที่ 
𝜀𝑡 ~ (0, 𝜎

2)  ส าหรับสถานะที่ 1 
𝜀𝑡 ~ (0, 𝜎

2) ส าหรับสถานะที่ 2 

 

สมมติให้ภาวะตลาด 𝑆𝑡 ณ เวลาที่ t ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งมีพฤติกรรมแบบ
มาร์คอฟขั้นที่หนึ่ง กล่าวคือ ภาวะตลาด 𝑆𝑡 ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด 𝑆𝑡−1 ในงวดเวลาก่อนหน้า และ
สมมติให้ภาวะตลาด 𝑆𝑡−1 ในงวดเวลาก่อนหน้าเป็นภาวะหนึ่งซึ่งอาจเป็นภาวะที่ 𝑆𝑡−1 = 1 หรือ
ภาวะที่ 𝑆𝑡−1 = 2 ก าหนดให้ค่าความน่าจะเป็นที่ภาวะตลาดจะอยู่ในภาวะเดิมหรือเปลี่ยนไปอยู่ใน
ภาวะใหม่ในช่วงเวลาถัดไปที่  t มีระดับคงที่ (Constant Probabilities) โดยการสลับสับเปลี่ยน
ระหว่างภาวะถูกก าหนดให้ค่าความน่าเป็น (Transition Probabilities) เท่ากับ 𝑃𝑡(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) ที่
ภาวะจะเคลื่อนเข้าสู่ภาวะ 𝑆𝑡 ณ เวลาที่ t เมื่อภายหลังจากที่ภาวะได้ตกอยู่ในภาวะที่ 𝑆𝑡−1 ณ เวลา
ก่อนหน้าที่ t-1 ดังนี้ 

 
𝑃{𝑆𝑡 = 𝑗|𝑆𝑡−1 = 𝑖, 𝑆𝑡−2 = 𝑘,… } = 𝑃{𝑆𝑡 = 𝑗|𝑆𝑡−1 = 𝑖} = 𝑃𝑖𝑗 

สมการ (3. 3) 
โดยที่  𝑖, 𝑗 = 1,2,… , 𝐻 

 

ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะก าหนดให้ภาวะของตลาดมีเพียง 2 ภาวะ เป็น
แบบจ าลองแบบ Two-State  Markov  Switching เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนของภาวะตลาดให้มาก
ขึ้นจะท าให้ตัวแบบพรรณนาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนได้ละเอียดยิ่งขึ้น แต่ตัว
แบบกลับมีความชับช้อนมากขึ้นและค่าพารามิเตอร์ที่ต้องก าหนดเพ่ิมเติมจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อการศึกษาต้องการศึกษาอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์พร้อมกันเป็น
จ านวนมาก ด้วยจ านวนข้อมูลที่ใช้ศึกษามีจ ากัด การที่การศึกษาต้องก าหนดค่าพารามิเตอร์เป็น
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จ านวนมากจึงไม่สามารถท าได้หรือค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดได้มีความแม่นย าต่ า อ้างอิงใน อัญญาและ
คณะฯ (2553) รวมถึงอัญญาและคณะฯ (2553) ได้ท าการทดลองก าหนดตัวแบบจ าลองแบบ Three-
State Markov Switching  แล้วพบว่า ความน่าจะเป็นอย่างไม่มีเงื่อนไขส าหรับภาวะตลาดหนึ่งมีค่า
เป็นศูนย์ นอกจากนั้นงานศึกษาในตลาดหุ้นไทยอย่าง Vimolsri (1995) ที่ ได้ท าการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นและปริมาณการซื้อขาย โดยใช้แบบจ าลอง Markov 
Switching ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
มาร์คอฟ 2 ภาวะ สอดคล้องกับงานศึกษาของ Khanthavit (2001) ที่พบว่า แบบจ าลองแบบ Two-
State Markov Switching เป็นแบบจ าลองที่เพียงพอต่อผู้จัดการกองทุนในการจับจังหวะตลาดใน
การลงทุน (Market-Timing) ในตลาดหุ้นไทยส าหรับการแบ่งแยกช่วงตลาดขาขึ้น (Bull Periods) 
และช่วงตลาดขาลง (Bear Periods) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดลักษณะการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์

ออกเป็น 2 ภาวะ คือ 𝑆𝑡 = 1 (ตลาดขาขึ้น) และ 𝑆𝑡 = 2 (ตลาดขาลง) โดยตัวแปรสถานะที่ไม่
สามารถระบุหรือรับรู้ (Unobserved State Variables) 𝑆𝑡 ถูกควบคุมโดยห่วงโซ่มาร์คอฟสอง
สถานะด้วยกับความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (Transition Probabilities)  ดังนี้ 

 

𝑃(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) = 𝑃𝑡(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) =

{
 
 

 
 𝑝11เม่ือ 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 = 1

𝑝12เม่ือ 𝑆𝑡 = 2 และ 𝑆𝑡−1 = 1

𝑝21 เม่ือ 𝑆𝑡 = 1 และ 𝑆𝑡−1 = 2

𝑝22 เม่ือ 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 = 2

 

สมการ (3. 4) 
 

จัดรูปแบบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (Transition Probabilities) ให้อยู่
ในเมทริกซ์เพ่ือให้สะดวกต่อการค านวณ ซึ่งเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (Transition 
Probabilities Matrix) แสดงได้ดงัต่อไปนี้ 

 

𝑃 = [
𝑝11 1 − 𝑝22

1 − 𝑝11 𝑝22
] = [

𝑝11 𝑝21
𝑝12 𝑝22

] 

 
ความน่าจะเป็นในการเคลื่อนย้ายภาวะจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  𝑝11 + 𝑝12 =

1 และ 𝑝21 + 𝑝22 = 1 กล่าวคือ เมื่อตลาดอยู่ในภาวะหนึ่งที่ 𝑆𝑡−1 ณ เวลาที่ t - 1 แล้ว ความน่าจะ
เป็นที่ตลาดจะยังคงอยู่ในภาวะเดิมรวมกับความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปสู่ภาวะใหม่ในช่วงเวลาถัดไป
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ที่ t ต้องเท่ากับหนึ่ง เพราะสมมติให้ภาวะตลาดในตัวแบบจ าลองมีเพียง 2 ภาวะเท่านั้น และความ
น่าจะเป็น  𝑝(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) ย่อมเป็นไปตามเง่ือนไข 0.00 ≤ 𝑝(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) ≤ 1.00 

ในความเป็นจริงแล้วภาวะที่มีอยู่ผู้ลงทุนไม่สามารถรับรู้ได้ กล่าวคือ ภาวะตลาด  
𝑆𝑡 ณ เวลาที่  t ต่าง ๆ ไม่สามารถระบุหรือรับรู้ได้โดยตรง (Unobserved State) แต่เนื่องจาก
สามารถสังเกตอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงได้จากข้อมูลอนุกรมเวลาของอัตราผลตอบแทน และ
ทราบพฤติกรรมเชิงสุ่มของอัตราผลตอบแทนเป็นแบบ Markov-switching ตามที่ระบุในสมการที่ 
(3.1) ในการก าหนดตัวแบบจ าลอง สิ่งที่ต้องการทราบคือค่าความน่าจะเป็นที่ภาวะตลาด S (State) 
ณ เวลาที่ t+1 จะเป็นภาวะตลาด j = 1 หรือ 2 ดังนี้  

𝜉𝑗𝑡 = Pr (𝑆𝑡 = 𝑗|Ω𝑡; Θ) 
สมการ (3. 5) 

โดยที่ความน่าจะเป็น 𝜉𝑗𝑡 ขึ้นอยู่กับข้อมูลสองส่วน ส่วนแรกเป็นเวกเตอร์ 
Ω𝑡 = {𝑟𝑡 + 𝑟𝑡−1, 𝑟𝑡−2, … , 𝑟1, 𝑟0} ซึ่งคือเวกเตอร์ของข้อมูลผลตอบแทนตั้งแต่เวลาที่ 0 ถึงเวลาที่ t 
และส่วนที่สองเป็นเวกเตอร์ Θ = {𝜇1, 𝜇2, 𝜎1, 𝜎2, 𝜌11, 𝜌22}′ ซึ่งคือเวกเตอร์ของค่าพารามิเตอร์ 
ต่าง ๆ ที่ต้องก าหนดตามที่ปรากฏในกลุ่มสมการ (1) และสมการที่ (4) ขั้นตอนการก าหนดตัว
แบบจ าลองมี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง ณ เวลาที่ t เริ่มจากการค านวณค่าความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข
ขึ้นกับชุดข้อมูล (Ω𝑡; Θ) ย้อนหลัง 1 ช่วงเวลากลับไป ณ เวลาที่ t-1 คือ 

 
𝜉𝑖,𝑡−1 = 𝑃(𝑆𝑡−1 = 𝑖|Ω𝑡−1; Θ) 

สมการ (3. 6) 
ส าหรับ ค่า i = 1 และ 2 ซึ่งระบุว่าตลาดอยู่ในภาวะที่ 1 หรือภาวะที่ 2 ส่วนค่า

เริ่มต้น ณ เวลาที่  t = 0 ซึ่งท าให้เวกเตอร์ของข้อมูล Ω𝑡=0 เป็นเซตว่างนั้น Hamilton (2005) 
แนะน าว่า หากก าหนดให้ห่วงโซ่ (Markov Chain) มีลักษณะ Ergodic ซึ่งหมายถึง ตัวแปรมีความ
เป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวจากภาวะหนึ่งสู่ภาวะอ่ืนทุกภาวะแล้ว สามารถใช้ความน่าเป็นแบบไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional Probabilities) ณ เวลา       t =0 ระดับ 𝜉𝑖,0 = 𝑃(𝑆0 = 𝑖) เป็นค่า
เริ่มต้นเพื่อทดแทนความน่าจะเป็น 𝜉𝑖,0 = 𝑃(𝑆𝑡=0 = 𝑖|Ω𝑡=0; Θ) ได้ดังนี ้

 

𝜉𝑖,0 = 𝑃(𝑆0 = 𝑖|Θ) =
1 − 𝜌𝑖𝑖

2 − 𝜌𝑖𝑖 − 𝜌𝑗𝑗
 

สมการ (3. 7) 
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ขั้นตอนที่สอง ตามที่ได้สมมติว่าค่าความคลาดเคลื่อน (𝜀𝑡) ในสมการที่ (2) มีการ
แจกแจงแบบปกติ โดยสมมติให้ภาวะอยู่ในช่วงเวลาที่ t ซึ่งถูกชี้วัดโดยตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตได้ 
(Unobserved Variable) 𝑆𝑡 เมื่อกระบวนการอยู่ในภาวะที่ 1 (𝑆1𝑡) ตัวแปรที่ถูกสังเกต 𝑟𝑡 จะถูก
สันนิษฐานว่ามีการแจกแจงแบบ 𝑁(𝜇1, 𝜎2) และเป็นเช่นเดียวกันหากกระบวนการอยู่ในภาวะที่ 2 
ดังนั้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Probability Density Function) มีลักษณะดังนี้ 
 

𝜂𝑗𝑡 = 𝑓(𝑟𝑡|𝑆𝑡 = 𝑗, Ω𝑡−1; Θ) =
1

√2𝜋𝜎𝑗
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑟𝑡 − 𝜇𝑗)
2

2𝜎𝑗
2 ] 

สมการ (3. 8) 
โดยที่ j = 1 และ 2 

ขั้นตอนที่สาม ค านวณระดับความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Probability Density) ส าหรับข้อมูลอัตราผลตอบแทน ณ เวลาที่ t+ 1 ได้ดังนี้ 

 

𝑓(𝑟𝑡|Ω𝑡−1; Θ) =∑∑𝜌𝑖𝑗𝜉𝑖,𝑡−1𝜂𝑗𝑡

2

𝑗=1

2

𝑖=1

 

สมการ (3. 9) 
ขั้นตอนที่สี่ ค านวณความน่าจะเป็นร่วมแบบไม่มีเงื่อนไข (Joint Unconditional 

Probabilities) ของการเกิดขึ้นร่วมกันของภาวะตลาดว่าเป็นภาวะ 𝑆𝑡 = 𝑗 และภาวะ 𝑆𝑡−1 = 𝑖 ได้
ตามสมการดังต่อไปนี้ 

Pr(𝑆𝑡 = 𝑗, 𝑆𝑡−1 = 𝑖|Ω𝑡; Θ) =
𝜌𝑖𝑗𝜉𝑖,𝑡−1𝜂𝑗𝑡
𝑓(𝑟𝑡|Ω𝑡−1; Θ)

 

สมการ (3. 10) 

จากนั้นจะค านวณค่าความน่าจะเป็น 𝜉𝑗𝑡 ตามสมการดังต่อไปนี้ 

𝜉𝑗𝑡 =
∑ 𝜌𝑖𝑗𝜉𝑖,𝑡−1𝜂𝑗𝑡
2
𝑖=1

𝑓(𝑟𝑡|Ω𝑡−1; Θ)
 

สมการ (3. 11) 
ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ส าหรับข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ 

เวลาที่ t=0เรื่อยไป โดยเพ่ิมข้อมูลทีละ 1 ช่วงเวลา วนเวียนจนกว่าจะพิจารณาข้อมูลครบถึงเวลาที่ 
t=T การด าเนินการเช่นนี้เป็นแบบกระบวนการท าซ้ า (Recursive Process) ส าหรับการก าหนดตัว
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แบบจ าลอง นอกจากนั้น ต้องเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณในทุกขั้นตอนและส าหรับทุกจุดของ
เวลาที่ใช้ข้อมูล เพ่ือใช้ในการระบุค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบจ าลองโดยวิธี Maximum Likelihood 
Estimation 

การก าหนดค่าพารามิเตอร์โดยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
ท าโดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพ่ือประมวลผลโดยผ่านฟังก์ชัน Log Likelihood ซึ่งอ้างอิงถึงผลลัพธ์จาก 
สมการที ่(9) ดังนี้ 

𝐿𝑜𝑔{𝑓(𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑇|𝑟0; Θ)} =∑𝐿𝑜𝑔{𝑓(𝑟1|Ω𝑡−1; Θ)}

𝑇

𝑡=1

 

สมการ (3. 12) 
 

เพ่ือที่จะอนุมานภาวะที่ไม่สามารถสังเกตได้ (Unobserved Regime) จ าเป็นต้อง
ใช้ค่าประมาณการสูงสุดของ Θ จากการประมาณโดยใช้วิธี Expectation-Maximization Algorithm 
(EM Algorithm) เพ่ือที่จะได้ฟังก์ชันความเป็นไปได้ (Likelihood Function) ในขณะเดียวกัน วิธี 
Maximum Likelihood ประมาณค่า Θ ที่ท าให้ค่าของฟังก์ชัน Log Likelihood มีระดับที่สูงที่สุด ซึ่ง
แสดงได้ดังระบบสมการดังต่อไปนี้ 

�̂�𝑗 =
∑ 𝑟𝑡𝑃(𝑆𝑡 = 𝑗
𝑇
𝑡=1 |Ω𝑡; Θ̂)

∑ 𝑃(𝑆𝑡 = 𝑗|Ω𝑡; Θ̂)
𝑇
𝑡=1

 

สมการ (3. 13) 

�̂�𝑗
2 =

∑ (𝑟𝑡 − �̂�𝑗)
2
𝑃(𝑆𝑡 = 𝑗|Ω𝑡; Θ̂)

𝑇
𝑡=1

∑ 𝑃(𝑆𝑡 = 𝑗|Ω𝑡; Θ̂)
𝑇
𝑡=1

 

สมการ (3. 14) 

𝜉𝑗 = 𝑇
−1∑𝑃(𝑆𝑡 = 𝑗|Ω𝑡; Θ̂)

𝑇

𝑡=1

 

สมการ (3. 15) 
จากการประมาณการ จะได้ค่า Θ = (𝜇1, 𝜇2, 𝜎1, 𝜎2, 𝜌11, 𝜌22)′ เพ่ือ

น าไปใช้ในการจัดสรรน้ าหนักการลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะต่าง ๆ  

โดย Hamilton (1994) กล่าวว่า วิธี EM Algorithm นั้นเป็นวิธีที่ robust และมี
ประสิทธิภาพในการค านวณ รวมถึงวิธี EM Algorithm ยังมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่
ความซับซ้อนของ Likelihood ได ้
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3.1.1.2  แบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) 
แบบจ าลอง MS-VAR เป็นแบบจ าลองที่มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Vector 

Autoregressive ร่วมกับแบบจ าลอง Markov-Switching โดยมีข้อดีตรงที่มีการน าตัวแปรอธิบาย 
(Explainable Variables) เข้ามาในแบบจ าลองเพ่ือช่วยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นให้
มีความแม่นย าที่มากขึ้น โดยแบบจ าลอง MS-VAR มีสมการดังต่อไปนี้ 

(
𝑟𝑡
𝑧𝑡
) = (

𝜇𝑆𝑡
𝜇𝑍𝑆𝑡

) +∑𝐴𝑗,𝑆𝑡 (
𝑟𝑡−𝑗
𝑧𝑡−𝑗

) + (
𝜀𝑡
𝜀𝑧𝑡
)

𝑝

𝑗=1

 

สมการ (3. 16) 
โดย rt = (r1t,r2t,..rnt)’ ซึ่งก็คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยในงาน

ศึกษาครั้งนี้จะเป็นอัตราผลตอบแทนหุ้นไทยขนาดใหญ่ อัตราผลตอบแทนหุ้นไทยขนาดเล็ก และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น ในส่วนของ Zt = (Z1t, Z2t, …. Zmt)’ คือ ชุดของตัวแปรอธิบายต่าง ๆ 
ที่อยู่ในแบบจ าลอง เช่น ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
(Dividend Yield) อัตราเงินปันผล ในส่วนของ  𝜇𝑆𝑡 และ 𝜇𝑍𝑆𝑡  คือ เวกเตอร์ค่าคงที่ของ rt และ Zt 

ในภาวะ St ในส่วนของ {𝐴𝑗,𝑆𝑡}𝑗=1
𝑃

 คือ เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรล่าช้าในภาวะ St และ 

(𝜀𝑡
′𝜀𝑧𝑡
′ )′ มีคุณสมบัติ N(0,Ω𝑆𝑡 ) กล่าวคือมีการแจกแจงแบบปกติที่และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ โดยที่ 

Ω𝑆𝑡 คือ เมทริกซ์ของความแปรปรวนร่วม 
ในงานศึกษาครั้งนี้ก าหนดให้มี 2 ภาวะ คือ ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) 

และภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) โดยการสลับสับเปลี่ยนระหว่างภาวะถูกก าหนดให้ค่าความ
น่าเป็น (Transition Probabilities) เท่ากับ 𝑃𝑡(𝑆𝑡|𝑆𝑡−1) ที่ภาวะจะเคลื่อนเข้าสู่ภาวะ 𝑆𝑡 ณ เวลา
ที่ t เมื่อภายหลังจากท่ีภาวะได้ตกอยู่ในภาวะที่ 𝑆𝑡−1 ณ เวลาก่อนหน้าที่ t-1 ดังนี้ 

 
𝑃{𝑆𝑡 = 𝑗|𝑆𝑡−1 = 𝑖, 𝑆𝑡−2 = 𝑘,… } = 𝑃{𝑆𝑡 = 𝑗|𝑆𝑡−1 = 𝑖} = 𝑃𝑖𝑗 

สมการ (3. 17) 
โดยที่ i,j = 1,2     

การประมาณการค่าพารามิเตอร์จะถูกค านวณโดยวิธี Maximum Likelihood 
Estimation (MLE) ตามสมการที่ (12) ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะ St ไม่สามารถสังเกตได้ (Unobserved 
Regime) จึงจ าเป็นต้องใช้ค่าประมาณจากการประมาณโดยใช้วิธี Expectation-Maximization 
Algorithm (EM Algorithm) เพ่ือที่ จะได้ ฟังก์ชันความเป็นไปได้  (Likelihood Function) ตาม
ขั้ น ต อน ใน ส ม การที่  (1 3 ) – (1 5 ) ใน ก ารป ระม าณ การค่ าพ ารามิ เต อ ร์ ต่ า ง  ๆ  ได้ แ ก่ 
𝜇1, 𝜇2, 𝜎1, 𝜎2, 𝜌11, 𝜌22 
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3.1.2 สมมติฐานการวิจัย 
การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามวิธี Mean-Variance Optimization โดยใช้ค่าพารามิเตอร์

ที่ประมาณค่าได้จากแบบจ าลอง Markov-Switching และแบบจ าลอง Markov-Switching Vector 
Autoregressive สามารถท าให้ผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุนดีขึ้นกว่ากรณีการกระจาย
น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่เท่ากันและกรณีการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามวิธี 
Mean-Variance Optimization แบบดั้งเดิมหรือไม่ เมื่อพิจารณาจาก ผลตอบแทนของพอร์ตการ

ลงทุน (Rp) ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน (σp) และ Sharpe ratio (Rapach et al.) 
 

3.1.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายเดือนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

เดือนตุลาคม ปี 2006 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2021 โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บรวบรวมจาก Bloomberg 
L.P. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.3.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
1)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่ จะใช้ดัชนี FTSE SET 

Large Cap Index  
2)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดเล็ก จะใช้ดัชนี FTSE SET 

Small Cap Index  
3)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น จะใช้ดัชนี 

Thai BMA Short Term Government Bond Total Return Index 
4)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดกลาง จะใช้ดัชนี FTSE 

SET Mid Cap Index 
5)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาว จะใช้

ดัชนี Thai BMA All Government Bond Total Return Index 
6)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของราคาทองค า จะใช้ดัชนี Gold Spot 

ในกรณีแบบจ าลองซึ่งมีสินทรัพย์ 3 ประเภท จะประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ หุ้น ขนาดเล็ก 
และพันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น เนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กมีลักษณะที่แตกต่างกันในด้าน
ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ชัดเจน ตามงานศึกษาของ Fama & French (1992) ดังนั้น 
ในงานศึกษานี้จึงพิจารณาการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์เสี่ยงแยก
เป็นหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อีกทั้ง ได้เลือกใช้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น เนื่องจากต้องการให้
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเป็นสินทรัพย์ตัวแทนของสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ในพอร์ตการ
ลงทุน เพ่ือใช้ลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Ang & Bekaert 



 33 

(2004) ที่ใช้ตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 1 เดือน เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การ
วิเคราะห์ในกรณีที่รวมสินทรัพย์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในพอร์ตการลงทุนได้มีการน าเสนอในหัวข้อที่ 4.2 เพ่ือ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการใช้แบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก  
อ่ืน ๆ 
 

3.1.4 ขั้นตอนการศึกษา 
ก่อนการก าหนดค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบจ าลองต่าง ๆ ควรจะเริ่มพิจารณาจากการน าข้อมูล

มาทดสอบความเสถียรหรือข้อมูลมีลักษณะนิ่งหรือไม่ เรียกว่า การทดสอบ Unit Roots หรืออันดับ
ความสัมพันธ์ เพ่ือทดสอบว่าข้อมูลอนุกรมเวลานี้มีผลของแนวโน้ม (Trend) ผสมอยู่หรือไม่ หากไม่
พบจึงสามารถด าเนินขั้นตอนต่อไปได้ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง (Spurious 
Relationship) ซึ่งท าให้ผลการทดสอบไม่น่าเชื่อถือ หากตรวจสอบแล้วพบว่าตัวแปรใดเกิดปัญหา 
Unit Roots  แสดงว่ามีลักษณะไม่เสถียร (Non-Stationary) จะต้องท าการแก้ไขโดยการแปลงตัว
แปรดังกล่าวให้อยู่ในลักษณะของผลต่าง (Difference) แทน แล้วจึงน ามาทดสอบใหม่จนกว่าตัวแปร
ดังกล่าวจะมีลักษณะนิ่ง (Stationary) จากนั้นจึงมาท าขั้นตอนก าหนดอนุกรมของตัวแปรในอดีต 
(Lag) ที่เหมาะสม 

3.1.4.1 การทดสอบ Unit Roots 
การศึกษาความมีเสถียรภาพของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาส่วน

ใหญ่จะมีอิทธิพลของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวแปรในปัจจุบันและตัวแปรในอดีตมักมีความสัมพันธ์กัน
ท าให้ตัวแปรไม่นิ่ง การสร้างแบบจ าลองใด ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตมาก าหนดแบบจ าลอง
เพ่ือพยากรณ์ข้อมูลนอกช่วงเวลา ต้องท าให้แบบจ าลองที่ใช้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้น
วิธีการทดสอบ Unit  Roots จึงเป็นขั้นตอนแรกก่อนการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองอ่ืน
ต่อไปที่เสนอโดย Dickey and Fuller (1979) เป็นการทดสอบว่าทุกตัวแปรในสมการพยากรณ์มี
ความเสถียรหรือไม่และตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ที่อันดับใด โดยตัวแปรที่มีลักษณะนิ่งจะต้องอยู่
ภายใต้สมมติฐาน 3 ประการ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความ
แปรปรวนร่วม (Covariance) จะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้าตัวแปรที่พิจารณาขาด
คุณสมบัติ Stationary หรือเป็นตัวแปรสุ่มแบบ I(n) (Integrated Variable of Degree N) โดยที่ n 
≥ 1 ต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวแปรเชิงสุ่ม I(n ≥ 1) โดยการหาค่าความแตกต่าง n ครั้ง (N 
Differencing) ให้เป็นตัวแปรเชิงสุ่มแบบ I(0) ซึ่งมีคุณสมบัติ Stationary จึงสามารถน าไปวิเคราะห์
โดยใช้เครื่องมือปกติทางสถิติได้ 
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การทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูลจะท าการทดสอบ Unit Root Test หรือ
อันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Orders of Integration) ด้วยวิธีการศึกษาของ Dickey and Fuller 
(1979) โดยเริ่มต้นด้วยการประมาณแบบจ าลอง Autoregression ล าดับหนึ่ง ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี ้

𝑋𝑡 = 𝜌𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 โดยที่ 𝑡 = 1, 2, 3, … , 𝑇 

โดยที่ 
𝑋𝑡 คือ ตัวแปรที่ก าลังศึกษา 
𝜌  คือ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรความล่าช้า (Lagged) ของอนุกรมเวลา 𝑋𝑡−1 

𝜀𝑡 คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term) โดยที่ 𝜀𝑡 ∼ N(0,𝜎2) 

การทดสอบ Stationary จะพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรความล่าช้า (𝜌) โดยมีเงื่อนไข คือ 

ถ้า Absolute 𝜌 < 1 แสดงว่า 𝑋 อนุกรมเวลา 𝑋𝑡 มีลักษณะที่เป็น Stationary 
ถ้า Absolute 𝜌 ≥ 1 แสดงว่า 𝑋 อนุกรมเวลา 𝑋𝑡 มีลักษณะที่เป็น Non – Stationary 
 

อนุกรมเวลาของตัวแปรส่วนใหญ่จะมีค่าเป็นบวกมากกว่าลบ ดังนั้นสมมติฐานแรก 
(Null Hypothesis) ที่เหมาะสม คือ 𝜌 = 1 และสมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) คือ 𝜌 < 
1 โดยการตั้งสมมติฐานส าหรับการทดสอบ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
𝐻0 ∶  𝜌 =  1 (𝑁𝑜𝑛 −  𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦) 
𝐻1 ∶  𝜌 <  1 ( 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦) 
 

ถ้าผลการทดสอบ Unit Root Test ปรากฏว่าการประมาณค่า 𝜌 ไม่แตกต่างจาก 
1 อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าไม่สามารถปฏิเสธ Null Hypothesis และสรุปได้ว่าอนุกรมเวลา 𝑋𝑡 เป็น 

Non – Stationary แต่ในทางตรงกันข้ามการประมาณค่า 𝜌 มีค่าน้อยกว่า 1 อย่างมีนัยส าคัญ สรุป
ได้ว่าอนุกรมเวลา 𝑋𝑡 เป็น Stationary 

3.1.4.2  การประมาณค่าแบบจ าลอง MS-VAR 
การประมาณค่าแบบจ าลอง MS-VAR เริ่มจากการก าหนดอนุกรมของตัวแปรใน

อดีต (Lag) ที่เหมาะสมของแต่ละแบบจ าลอง การก าหนดอนุกรมเวลาในอดีตที่เหมาะสมเป็นเกณฑที่
อาศัยความควรจะเป็น (Likelihood-Based) บ่งบอกได้วาแบบจ าลองนั้น มีความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมน้อย มีจ านวนของตัวแปรและจ านวน Lag น้อยและมีจ านวนขอมูลในการประมาณค
ามาก ในการหารูปแบบของแบบจ าลอง เมื่อได้รูปแบบของแบบจ าลองที่เหมาะสมหลายรูปแบบจึง
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ต้องมีแนวทางในการเลือกรูปแบบของแบบจ าลองที่ดีที่สุด ส าหรับงานศึกษาในครั้งนี้เลือกใชวิธี 
Akaike information criterion (AIC) โดยจะเลือกแบบจ าลองที่มีคา AIC น้อยที่สุด ซึ่ง AIC คือ
ค่าสถิติประยุกต์ที่คล้ายกับ Adjusted R2 แต่สามารถใช้รูปแบบการใส่ค่าลอกกาลิทึมฐานธรรมดา 
(Natural Logarithm) หากค่า AIC นี้ ยิ่ งมีค่าน้อยเพียงใด ย่อมแสดงว่าสามารถอธิบายได้ว่า
แบบจ าลองท่ีประมาณได้นั้นสามารถเป็นตัวแทนข้อมูลจริงได้ดีเพียงนั้น และค่า AIC นี้ยังเป็นค่าสถิติที่
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการหาค่าย้อนหลัง (Lag Length) ที่เหมาะสมได้อีกด้วย (Gujarati, 2003) 

จากนั้นจึงท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา โดย
ประกอบด้วย แบบจ าลองดังต่อไปนี้ 

แบบจ าลองที่ 1แบบจ าลอง Markov-Switching ซึ่งไม่มีค่าล่าช้าของตัวแปร 

𝑟𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 + 𝜀𝑡 
แบบจ าลองที่ 2 แบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive ซึ่งมี

การก าหนดค่าล่าช้าของตัวแปร 

(
𝑟𝑡
𝑧𝑡
) = (

𝜇𝑆𝑡
𝜇𝑍𝑆𝑡

) +∑𝐴𝑗,𝑆𝑡 (
𝑟𝑡−𝑗
𝑧𝑡−𝑗

) + (
𝜀𝑡
𝜀𝑧𝑡
)

𝑝

𝑗=1

 

𝑟𝑡  คือ เวคเตอร์ของผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุน ซึ่ง
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

𝑟𝑙𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

𝑟𝑠𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดเล็ก 

𝑟𝑏𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น 

𝑍𝑡 คือ เวคเตอร์ของตัวแปรอธิบายที่ใช้ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน ซึ่ง
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

𝑍𝑠𝑝𝑥𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 

𝑍𝑒𝑦𝑔𝑡  คือ ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของดัชนี SET กับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี 

𝑍𝑑𝑣𝑑𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของดัชนี SET 
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3.1.4.3  จัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์การลงทุน 
น าค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้ในแต่ละแบบจ าลอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความ

แปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วม ไปค านวณสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ด้วยวิธี 
Mean-Variance Optimization หรือ Markowitz Mean-Variance โดยจะก าหนดสัดส่วนน้ าหนัก
การลงทุนของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน เพ่ือให้ความแปรปรวนของพอร์ตการลงทุนต่ าสุด
และมีค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของพอร์ตไม่น้อยกว่าค่าท่ีก าหนด กล่าวคือ จัดสรรน้ าหนักการลงทุนใน
แต่ละสินทรัพย์เพ่ือให้ อัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio) มีค่าสูงสุดนั้นเอง 
โดยตัวแบบแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

𝑀𝑖𝑛 𝜎𝑃
2 =∑∑𝑊𝑖𝑊𝑗𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖𝑡 , 𝑅𝑗𝑡)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 
โดยมีเงื่อนไขข้อจ ากัด ดังนี้  

∑𝑊𝑖𝜇𝑖 ≥ 𝜇
∗

𝑛

𝑖=1

 

∑𝑊𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

𝑊𝑖 ≥ 0      (𝑖 = 1,2,… . , 𝑛) 
 
โดยที่ 

𝜇𝑖    คือ ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ i ในภาวะที่ K โดยที่ K = 1,2 
COV คือ ค่าความแปรปรวนร่วมของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ i และ j 

ในภาวะที่ K โดยที่ K = 1,2 
 

จากการค านวณน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ตามวิธี Mean-Variance 
Optimization จะได้มาซึ่งน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่ท าให้พอร์ตการลงทุนมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงสูงที่สุดซึ่งจากข้อสมมติของ Markowitz ที่กล่าวว่านักลงทุนเป็น
ผู้ที่มีเหตุมีผล (Rational) และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averter) ดังนั้นแล้วการที่เราเลือก
ลงทุนในสินทรัพย์ตามสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนที่ท าให้อัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง
สูงสุดจะท าให้ผู้ลงทุนมีอรรถประโยชน์จากการลงทุนสูงสุดนั้นเอง  

โดยงานศึกษาในครั้งนี้จะท าการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุน (Rebalancing) 
เมื่อสถานะตลาด (Regime) มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ หากค่าความน่าจะเป็นของสถานะตลาดหุ้น
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ขาขึ้น (Bull Regime) มีค่าความน่าจะเป็นของการคงอยู่ของสถานะ (Regime Probability) น้อย
กว่า 0.5 ฉะนั้นแล้วจะท าการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุน โดยจะท าการประมาณการค่าพารามิเตอร์
ใหม่ด้วยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา (แบบจ าลอง MSM และแบบจ าลอง MS-VAR) ซึ่งจะใช้
ค่าพารามิเตอร์ที่ค านวณได้จากสถานะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) ได้แก่ อัตราผลตอบแทน ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนร่วมของแต่ละสินทรัพย์ เป็นต้น ไปค านวณสัดส่วน
น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ตามวิธี  Mean-Variance 
Optimization เพ่ือให้ ได้น าหนักการลงทุนที่ เหมาะสมในแต่ละช่ว งเวลาเพ่ือที่จะได้รับอัตรา
ผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ที่มากข้ึน 

3.1.4.4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ าหนักการลงทุน 
ในขั้นตอนต่อมาจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ทั้ ง

แบบจ าลอง Markov-Switching และแบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive ว่า
การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนตามวิธี Mean-Variance Optimization โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ที่
ประมาณค่าได้จากทั้งสองแบบจ าลอง สามารถท าให้ผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุนดีขึ้นกว่า
กรณีการกระจายน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่เท่ากันและกรณีการจัดสรรน้ าหนัก
การลงทุนตามวิธี Mean-Variance Optimization แบบดั้งเดิมหรือไม่ เมื่อพิจารณาจาก ผลตอบแทน

ของพอร์ต (Rp) ความเสี่ยงของพอร์ต (𝜎𝑝) และ Sharpe ratio (Rapach et al.)  
ขั้นตอนต่อมาจะท าการทดสอบความเหมาะสมของค่า Sharpe ratio โดยใช้

วิธีการทดสอบตามงานศึกษาของ Opdyke (2007) โดยมีสมมติฐาน ดังนี้  

สมมติฐานหลัก (H0): พอร์ตการลงทุนของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้มีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่า
เมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight หรือ พอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean-
Variance 
 
𝐻0: 𝑆ℎ𝑀𝑆−𝑉𝐴𝑅 − 𝑆ℎ𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑟 𝑆ℎ𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑒𝑎𝑛−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ 0 

 
สมมติฐานรอง (Ha): พอร์ตการลงทุนของแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight หรือ พอร์ตการลงทุนแบบ  Markowitz Mean-
Variance 
 
𝐻𝑎: 𝑆ℎ𝑀𝑆−𝑉𝐴𝑅 − 𝑆ℎ𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑟 𝑆ℎ𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑒𝑎𝑛−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 > 0 

 



 38 

3.2 การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นด้วยแบบจ าลอง MS-VAR 

3.2.1 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในส่วนนี้จะท าการเปรียบเทียบความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุ้น

ระหว่างแบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) กับแบบจ าลอง 
Vector Autoregressive (De la Torre-Torres & Álvarez-García) โดยจะท าการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่และพยากรณ์ อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดเล็ก ซึ่ง
รายละเอียดของทั้งสองแบบจ าลอง มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1.1 แบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) 
แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับการศึกษาในส่วนนี้ที่ศึกษาถึงความแม่นย าในการ

พยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุ้น จะมีรูปแบบเหมือนกับสมการ 3.16 ที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งแบบจ าลอง 
MS-VAR มีสมการดังต่อไปนี้ 

(
𝑟𝑡
𝑧𝑡
) = (

𝜇𝑆𝑡
𝜇𝑍𝑆𝑡

) +∑𝐴𝑗,𝑆𝑡 (
𝑟𝑡−𝑗
𝑧𝑡−𝑗

) + (
𝜀𝑡
𝜀𝑧𝑡
)

𝑝

𝑗=1

 

 

3.2.1.2  แ บ บ จ า ล อ ง  Vector Autoregressive (De la Torre-Torres & 
Álvarez-García) 

แบบจ าลองที่ใช้เปรียบเทียบกับแบบจ าลอง MS-VAR คือ แบบจ าลอง VAR ซึ่งจะ
แตกต่างกับแบบจ าลอง MS-VAR ตรงที่ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณการได้จากแบบจ าลอง VAR ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ (Non-Regime) แบบจ าลอง VAR มีสมการดังต่อไปนี้ 

(
𝑟𝑡
𝑧𝑡
) = (𝜇𝑡) +∑𝐴𝑗 (

𝑟𝑡−𝑗
𝑧𝑡−𝑗

) + (
𝜀𝑡
𝜀𝑧𝑡
)

𝑝

𝑗=1

 

สมการ (3. 18) 
โดยที ่

𝜇𝑡 = K x 1 เวกเตอร์ของค่าคงท่ี (Constants) 

𝐴𝑡  = K x K เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ 

𝜀𝑡 = K x 1 ของ White noise process 
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3.2.2 สมมติฐานการวิจัย 
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นทั้งการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาด

ใหญ่และหุ้นไทยขนาดเล็ก โดยใช้แบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive ในการ
พยากรณ์จะมีความแม่นย าในการพยากรณ์ที่มากกว่าแบบจ าลอง Vector Autoregressive เมื่อ
พิจารณาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ จาก 1.) ค่า Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 2.) Mean Absolute Error (MAE) และ 3.) Root Mean Square Error (RMSE) 
 

3.2.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายเดือนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

เดือนตุลาคม ปี 2549 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2564 โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บรวบรวมจาก Bloomberg 
L.P. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.3.1  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
1)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่ จะใช้ดัชนี FTSE SET 

Large Cap Index  
2)  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดเล็ก จะใช้ดัชนี FTSE SET 

Small Cap Index  
3) ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น จะใช้ดัชนี 

Thai BMA Short Term Government Bond Total Return Index 
3.2.3.2  ตัวแปรอธิบาย (Explaining Variable) 
แบบจ าลองแต่ละแบบจ าลองจะมีการน าตัวแปรอธิบายฌเข้ามาช่วยในการ

พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยตัวแปรที่น ามาใช้ในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นในงานศึกษาครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

1) ผลกระทบที่ส่งผ่านจากต่างประเทศ (Spillover Effect) โดยจะใช้
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ดัชนี S&P 500 

2) ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Earning Yield Gap) โดยจะใช้ส่วนต่างระหว่างส่วนกลับของ P/E Ratio ของตลาดหุ้นไทย
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี 

3) อัตราเงินปันผล (Dividend Yield) จะใช้อัตราเงินปันผลของดัชนี 
SET 

4) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) จะใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคของประเทศไทย (CPI) เมื่อเทียบกับปทีี่แล้ว (YoY) 
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5) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) จะใช้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 

6) ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Thailand Coincident Economic Index) ใช้
เป็นตัวแปรแทน (Proxy Variable) ของข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) 
เนื่องจากข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมของไทยมีข้อจ ากัดในด้านข้อมูลที่มีข้อมูลย้อนหลังที่จ ากัด ซึ่ง
ข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมถือเป็นเซตย่อย (Subset) ของดัชนีพ้องเศรษฐกิจ โดยดัชนีพ้องเศรษฐกิจ 
ถือเป็นตัวแปรที่รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

7) ดัชนี VIX โดยใช้เป็นตัวแปรแทน (Proxy Variable) ของความผัน
ผวนในตลาดหุ้น 

8) ดั ช นี  AAII Bull-Bear Spread ซึ่ ง ใช้ เป็ น ตั วแป รแท น  (Proxy 
Variable) ของข้อมูลทัศนคตขิองตลาด (Market Sentiment) 

9) อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ซึ่งจะใช้ข้อมูลในรูปของค่าเงิน
บาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

10) ก าไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (Forward EPS) ซึ่งจะใช้ข้อมูล Forward 
EPS จากการส ารวจความเห็นนักวิเคราะห์ของ Bloomberg ของดัชนี SET  
 

3.2.4 ขั้นตอนการศึกษา 
3.2.4.1  การทดสอบ Unit Roots 
การศึกษาความมีเสถียรภาพของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาส่วน

ใหญ่จะมีอิทธิพลของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวแปรในปัจจุบันและตัวแปรในอดีตมักมีความสัมพันธ์กัน
ท าให้ตัวแปรไม่นิ่ง ซึ่งจะท าการทดสอบ Unit Roots เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลมีความนิ่งหรือไม่ หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าตัวแปรใดเกิดปัญหา Unit Roots แสดงว่ามีลักษณะไม่เสถียร (Non-Stationary) 
จะต้องท าการแก้ไขโดยการแปลงตัวแปรดังกล่าวให้อยู่ในลักษณะของผลต่าง (Difference) แทน แล้ว
จึงน ามาทดสอบใหม่จนกว่าตัวแปรดังกล่าวจะมีลักษณะนิ่ง (Stationary)  

3.2.4.2  การประมาณค่าแบบจ าลอง  
การประมาณค่าแบบจ าลองทั้งแบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง VAR เริ่ม

จากการก าหนดอนุกรมของตัวแปรในอดีต (Lag) ที่เหมาะสมของแต่ละแบบจ าลอง การก าหนด
อนุกรมเวลาในอดีตที่เหมาะสมเป็นเกณฑที่อาศัยความควรจะเป็น (Likelihood-Based) บ่งบอกได้วา
แบบจ าลองนั้น มีความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมน้อย มีจ านวนของตัวแปรและจ านวน Lag 
น้อยและมีจ านวนขอมูลในการประมาณคามาก ในการหารูปแบบของแบบจ าลอง เมื่อได้รูปแบบของ
แบบจ าลองที่เหมาะสมหลายรูปแบบจึงต้องมีแนวทางในการเลือกรูปแบบของแบบจ าลองที่ดีที่สุด 
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ส าหรับงานศึกษาในครั้งนี้เลือกใชวิธี Akaike information criterion (AIC) โดยจะเลือกแบบจ าลองที่
มีคา AIC น้อยที่สุด  

จากนั้นจึงท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
โดยประกอบด้วย แบบจ าลองดังต่อไปนี้ 

แบบจ าลองที่ 1แบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive  

(
𝑟𝑡
𝑧𝑡
) = (

𝜇𝑆𝑡
𝜇𝑍𝑆𝑡

) +∑𝐴𝑗,𝑆𝑡 (
𝑟𝑡−𝑗
𝑧𝑡−𝑗

) + (
𝜀𝑡
𝜀𝑧𝑡
)

𝑝

𝑗=1

 

แบบจ าลองที่ 2 แบบจ าลอง Vector Autoregressive  

(
𝑟𝑡
𝑧𝑡
) = (𝜇𝑡) +∑𝐴𝑗 (

𝑟𝑡−𝑗
𝑧𝑡−𝑗

) + (
𝜀𝑡
𝜀𝑧𝑡
)

𝑝

𝑗=1

 

 
3.2.4.3  เปรียบเทียบความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน 
ในหัวข้อนี้จะท าการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นไทยขนาดใหญ่และหุ้นไทยขนาดเล็ก โดยเปรียบเทียบแบบจ าลองระหว่าง
แบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ว่าแบบจ าลองใดมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนที่มากกว่ากัน โดยจะพิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์ของแต่ละแบบจ าลองว่า
แบบจ าลองใดมีความแม่นย ามากกว่ากัน โดยวัดจากความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ที่น้อยที่สุด
จากเกณฑ์การวัด ดังนี้ 1) ค่า Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 2) Mean Absolute 
Error (MAE) และ 3) Root Mean Square Error (RMSE) เป็นต้น โดยรายละเอียดของเกณฑ์การวัด
ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE =  
1

n
∑|

At − Ft
At

|

n

t=1

 

โดยที่ 

At คือ อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาที่ t 
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Ft คือ อัตราผลตอบแทนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t 

𝑛 คือ จ านวนข้อมูล 

 Mean Absolute Error (MAE) 

MAE =  
1

n
∑|𝐴𝑡 − 𝐹𝑡|

n

t=1

 

โดยที่ 

At คือ อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาที่ t 

Ft คือ อัตราผลตอบแทนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t 

𝑛 คือ จ านวนข้อมูล 
 

 Root Mean Square Error (RMSE) 

RMSE =  √
1

n
∑(At − Ft)

2

n

t=1

 

โดยที่ 

At คือ อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาที่ t 

Ft คือ อัตราผลตอบแทนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t 

𝑛 คือ จ านวนข้อมูล 
 



บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษาการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทนุ 

ผลการศึกษาการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุนของแต่ละพอร์ตการ
ลงทุน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณีประกอบด้วย 1.) พอร์ตการลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ โดย
ใช้ข้อมูลรายเดือน 2.) พอร์ตการลงทุนที่มี 6 ประเภทสินทรัพย์โดยใช้ข้อมูลรายเดือน และ 3.) พอร์ต
การลงทุนที่ใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ 

4.1.1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล 
ข้อมูลอนุกรมเวลามักจะมีความไม่นิ่งของข้อมูล (Non-Stationary) โดยการน าข้อมูลที่เป็น 

Non-stationary มาใช้วิเคราะห์ในสมการจะท าให้เกิดปัญหา Spurious Regression ซึ่งจะส่งผลให้ 
ค่า t-statistic ที่ค านวณได้มีค่าสูง ท าให้ข้อมูลมีความไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงต้องท าการ
ทดสอบ Unit Root ของข้อมูลนั้น เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลมีลักษณะความนิ่ง (Stationary) หรือไม่
เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variances) ที่ไม่คงที่ในแต่ละ
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยการทดสอบความนิ่งของข้อมูลจะมีทั้งแบบปราศจากจุดตัดแกนและแนว 
โน้ม (Without Trend And Intercept), มีจุดตัดแกนและแนวโน้ม (With Trend And Intercept) 
และมีจดุตัดแกนแต่ปราศจากแนวโน้ม (With Intercept But Without Trend) โดยใช้ Augmented 
Dickey-Fuller test statistic (ADF Test) เพ่ือระบุจ านวน lag ซ่ึงในการตรวจสอบนี้จะท าการ
ก าหนดค่าความล่าช้า (Lag) สูงสุดที่ 12 เนื่องจากในงานศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่น ามาศึกษานั้นเป็นขอ้มูล
รายเดือน จึงก าหนดให้มีความล่าช้าของข้อมูลในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยท าการพิจารณาค่าตัวล่าช้า 
(Lag Length) อัตโนมัติ (Automatic Based on SIC, MAXLAG=12) ซึ่งการพิจารณาความนิ่งของ
ข้อมูลนั้นวิเคราะห์ได้จากการพิจารณาเปรียบเทียบค่าสถิติ  Augmented Dickey-Fuller test 
statistic กับค่าสถิติ MacKinnon critical ณ ระดับนัยส าคัญ ร้อยละ 1, ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 
ขอ งแ บ บ จ า ล อ ง  ถ้ าค่ าส ถิ ติ  Augmented Dickey-Fuller test statistic มี ค่ า ม าก ก ว่ าค่ า 
MacKinnon critical หรือค่าสถิติ  t มีค่ามากกว่าค่าตาราง ADF แสดงว่า ไม่สามารถปฏิ เสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) ได้  ดังนั้น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) นั้นมีลักษณะไม่นิ่ ง (Non-
Stationary) ซ่ึงจะท าการแก้ไขโดยการท า differencing ล าดับที่ 1 หรือล าดับถัดไปจนกว่าค่าสถิติ 
Augmented Dickey-Fuller test statistic จะมีค่าน้อยกว่าค่า MacKinnon critical หรือค่าสถิติ t 
ที่ค านวณได้น้อยกว่าค่าตาราง ADF ซึ่งจะสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ แสดงว่าข้อมูล
อนุกรมเวลานั้นมีลักษณะนิ่งหรือ stationary 

โดยจากการตรวจสอบปัญหา Unit Root ของอัตราผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ (Large) 
หุ้นขนาดเล็ก (Small) และพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV) พบว่า ลักษณะของข้อมูลมีความ
นิ่ง (Stationary) ท าให้สามารถน าค่าสังเกตของข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติในแบบจ าลองที่
ต้องการท าการศึกษาในครั้งนี้ได้ ซึ่งผลการทดสอบ Unit Root ของค่าสังเกตของข้อมูล แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่4.1 ผลการทดสอบ unit root ของค่าสังเกตของข้อมูล 
 

Variables 
Include in test 

equation 
ADF test 
statistics 

Prob. 
Test Critical Values 

1% level 5% level 10% level 

Large 
Intercept  -11.92092*** 0.0000 -3.466377 -2.877274 -2.575236 
Intercept and trend -11.92136*** 0.0000 -4.009271 -3.434706 -3.141318 
none -11.86183*** 0.0000 -2.577730 -1.942584 -1.615541 

Small 
Intercept  -10.49574*** 0.0000 -3.466377 -2.877274 -2.575236 
Intercept and trend -10.46343*** 0.0000 -4.009271 -3.434706 -3.141318 
none -10.39185*** 0.0000 -2.577730 -1.942584 -1.615541 

THSTGOV 
Intercept  -2.996186** 0.0371 -3.466580 -2.877363 -2.575284 
Intercept and trend -3.648440** 0.0286 -4.009558 -3.434844 -3.141399 
none -2.253108** 0.0238 -2.577801 -1.942594 -1.615534 

 
4.1.2 การค านวณ หาค่ า  Transition probability function ที่ เหมาะสมของ

แบบจ าลอง MS-VAR......... 
ในหัวข้อนี้จะท าการก าหนด Transition probability function ที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ท า

การค านวณหาค่า Transition probability function ที่เหมาะสมของแบบจ าลอง MS-VAR โดยการ
ใส่ตัวแปรอธิบาย (Explainable Variable) เข้าไปใน Transition probability function เพ่ือที่จะได้
เลือกใช้ Transition probability function ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยตัวแปรอธิบายที่จะ
น ามาใส่ใน Transition probability function มีดังนี้ 1.) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดใหญ่ 
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(Large(-1)) 2.) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดเล็ก (Small(-1)) 3.) ค่าความล่าช้า 1 lag ของ
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV(-1)) 4.) ค่าความล่าช้า 1 lag ของดัชนี VIX ซึ่งไว้วัดความผัน
ผวนของตลาดหุ้น 5.) ค่าความล่าช้า 1 lag ของ Fed Fund Future ซึ่งไว้พิจารณาถึงการด าเนิน
นโยบายการเงินของสหรัฐฯ และสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ และ 6.) ค่าความล่าช้า 1 lag ของ 
Shadow federal funds rate ซึ่งใช้วัดความผ่อนคลายของนโยบายการเงินด้วย ในช่วงที่ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่องที่ร้อยละ 0-0.25 

โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งทางเลือกในการใส่ตัวแปรอธิบายเข้าไปใน Transition probability 
function ออกเป็น 8 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดของแต่ละทางเลือกดังต่อไปนี้ 

1. ค่าคงที่ (C) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดใหญ่ (Large(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag 
ของหุ้นขนาดเล็ก (Small(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag ของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV(-1)) 
และค่าความล่าช้า 1 lag ของดัชนี VIX (VIX(-1)) 

2. ค่าคงที่ (C) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดใหญ่ (Large(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag 
ของหุ้นขนาดเล็ก (Small(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag ของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV(-1)) 
และค่าความล่าช้า 1 lag ของ Fed Fund Future (Fed_futures(-1)) 

3. ค่าคงที่ (C) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดใหญ่ (Large(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag 
ของหุ้นขนาดเล็ก (Small(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag ของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV(-1)) 
และค่าความล่าช้า 1 lag ของ Shadow federal funds rate (Shadow_rate(-1)) 

4. ค่าคงที่ (C) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดใหญ่ (Large(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag 
ของหุ้นขนาดเล็ก (Small(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag ของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV(-1)) 
ค่าความล่ าช้ า 1 lag ของดัชนี  VIX (VIX(-1)) ค่ าความล่ าช้ า 1 lag ของ Fed Fund Future 
(Fed_futures(-1)) และค่าความล่าช้า 1 lag ของ Shadow federal funds rate (Shadow_rate 
(-1)) 

5. ค่าคงที่ (C) และค่าความล่าช้า 1 lag ของดัชนี VIX (VIX(-1)) 
6. ค่าคงที่ (C) และค่าความล่าช้า 1 lag ของ Fed Fund Future (Fed_futures(-1)) 
7. ค่ า ค ง ที่  (C) แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ล่ า ช้ า  1 lag ข อ ง  Shadow federal funds rate 

(Shadow_rate(-1)) 
8. ค่าคงที่ (C) ค่าความล่าช้า 1 lag ของดัชนี VIX (VIX(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag ของ Fed 

Fund Future (Fed_futures(-1)) และค่าความล่าช้า 1 lag ของ Shadow federal funds rate 
(Shadow_rate(-1)) 
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โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของ Transition probability function ของแต่ละทางเลือก
ผ่านค่าสถิติ Akaike Info Criterion (AIC) ซึ่งจะท าการเลือก Transition probability function 
ของทางเลือกที่มีค่า AIC มีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งผลการค านวณแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 ค่า Transition probability function ที่เหมาะสมของแบบจ าลอง MS-VAR 

Probability Regressor AIC 
C large(-1) Small(-1) Thstgov(-1) VIX(-1) -18.4770 
C large(-1) Small(-1) Thstgov(-1) Fed_futures(-1) -18.5846 
C large(-1) Small(-1) Thstgov(-1) Shadow_rate(-1) -18.5823 
C large(-1) Small(-1) Thstgov(-1) VIX(-1) Fed_futures(-1) Shadow_rate(-1) -18.5631 
C VIX(-1) -18.4905 
C Fed_futures(-1) -18.5624 
C Shadow_rate(-1) -18.5037 
C VIX(-1) Fed_futures(-1) Shadow_rate(-1) -18.5674 

 
จากการค านวณหาความเหมาะสมของ Transition probability function พบว่า ทางเลือก

ที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ค่าคงที่ (C) ค่าความล่าช้า 1 lag ของหุ้นขนาดใหญ่ (Large(-1)) ค่าความล่าช้า 
1 lag ของหุ้นขนาดเล็ก (Small(-1)) ค่าความล่าช้า 1 lag ของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (THSTGOV 
(-1)) และค่าความล่าช้า 1 lag ของ Fed Fund Future (Fed_futures(-1)) มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด เนื่องจากมีค่า AIC ที่น้อยที่สุด ดังนั้น งานศึกษานี้จึงใส่ตัวแปรดังกล่าวตามทางเลือกที่ 2 เข้าไป
อยู่ใน Transition probability function ในทุกพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR เพ่ือระบุ
ถึงค่าความน่าจะเป็นของแต่ละภาวะ (Regime Probabilities) 
 

4.1.3 การประมาณค่าผลลัพธ์จากแบบจ าลอง MS-VAR 
งานศึกษาครั้งนี้ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR แบบ 2 ภาวะ  

ในลักษณะของ Markov-switching Mean (MSM) โดยแบ่งภาวะ (Regime) ออกเป็น 2 ภาวะ ได้แก่ 
Regime ที่ 1 คือ ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูง 
(High Return) และมีความผันผวนที่ไม่สูงมาก (Low Volatility) ซึ่งพิจารณาจากค่า Smoothed 
Probability โดยหาก  𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 1|𝑟𝑡) > 0.5 ค่าสังเกตนั้นจะถูกจัดอยู่ในภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น 
(Bull Regime) ในส่วนของ Regime ที่ 2 คือ ภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) ซึ่งเป็นภาวะที่
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ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่ต่ า (Low Return) และมีความผันผวนที่สูง (High Volatility) ซึ่งพิจารณา
จากค่า Smoothed Probability โดยหาก  𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 2|𝑟𝑡) > 0.5 ค่าสังเกตนั้นจะถูกจัดอยู่ใน
ภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) อย่างเช่นในช่วงปีค.ศ. 2007 และปีค.ศ. 2008 ที่เกิดปัญหา
วิกฤตหนี้สินเชื่อซับไพรม์ (Subprime Mortgage Crisis) และในช่วงปีค.ศ. 2011 ถึงปีค.ศ. 2014 ที่
เกิดเหตุการณ์วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป (Europe's Sovereign Debt Crisis) ซึ่งการเปลี่ยนผ่านภาวะ 
(Regime) สามารถวิเคราะห์ได้จากการหาค่า Smoothed Regime Probabilities ดังแสดงไว้ที่ภาพ
ที่ 4.1 

โดยแบบจ าลอง MS-VAR ในงานศึกษาครั้งนี้ก าหนดค่าล่าช้า (Lag) เท่ากับ 0 และ ไม่มีตัว
แปรอธิบาย (Exogenous Variables) เนื่องจากจะท าการศึกษาจากแบบจ าลองที่มีความซับซ้อนไม่
มากก่อนและง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ หากผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาออกมาดีก็ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาโดยใช้แบบจ าลองที่มีความยากและซับซ้อนที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Guidolin 
& Timmermann (2007) ที่ได้ใช้แบบจ าลอง MS-VAR โดยไม่มีตัวแปรอธิบาย ซึ่งให้เหตุผลว่า
การศึกษาควรที่จะเน้นไปยังแบบจ าลองที่มีความง่ายที่สุดก่อน 

ค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Probabilities) แสดงถึง ค่าเฉลี่ยในการคง
อยู่ของภาวะใดภาวะหนึ่ง ซึ่งค านวณได้จากค่าความน่าจะเป็นของการคงอยู่ในภาวะเดิม ได้แก่ 

1

(1−𝜌𝑖𝑗)
  โดยการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1

(1−𝜌11)
=

1

(1−0.6630)
 = 3 เดือน 

ขณะที่การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1

(1−0.5894)
 = 2.4 เดือน ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ 

4.3 
 

 
a) ภาวะที่ 1 (Bull Regime) 

 
b) ภาวะที่ 2 (Bear Regime) 

ภาพที่ 4.1  ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละภาวะ (แบบปรับเรียบ ) Smoothed Regime 
Probabilities ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 
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จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณ
ค่าได้มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้น โดยค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้อย่างเช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน 
(Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และ
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น แสดงได้ดังตารางขา้งล่างต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี3 

สินทรัพย์ 

 หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเลก็ พันบัตรรัฐบาล 
ระยะสั้น 

แบบจ าลอง 2 Regimes MS-VAR     
1. ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน 
Regime 1 (Bull Regime) 0.014113*** 

(0.00618) 
0.012038 
(0.00826) 

0.001157*** 
(0.00004) 

Regime 2 (Bear Regime) 0.001109 
(0.00971) 

0.002811 
(0.002811) 

0.002512*** 
(0.00015) 

2. ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 

Regime 1 (Bull Regime): 
หุ้นขนาดใหญ่ 0.002058***   
หุ้นขนาดเล็ก 0.002029*** 0.003177***  
พันบัตรรัฐบาลระยะสั้น -0.0000019 -0.0000038** 0.0000001*** 
Regime 2 (Bear Regime): 
หุ้นขนาดใหญ่ 0.004575***   
หุ้นขนาดเล็ก 0.004568*** 0.006795***  
พันบัตรรัฐบาลระยะสั้น -0.0000077 -0.0000138 0.0000007*** 
3. Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.663037 

(0.465261)  
0.336963 
(0.465261) 

Regime 2 (Bear Regime) 0.410636 
(0.481247) 

0.589364 
(0.481247)  
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หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (𝛼 = 0.10), ** มีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (𝛼 = 0.05), *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

(𝛼 = 0.01), ค่าสถิตในวงเล็บแสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลการประมาณค่า 
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่าโดยแบบจ าลอง MS-VAR พบว่า ใน Regime ที่ 2 

(Bear Regime) ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ า โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่มี

อัตราผลตอบแทนที่ต่ ามากในภาวะ Bear Regime โดยมีอัตราผลตอบแทนพียง 1.33% ต่อปี ส่วนหุ้น

ขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3.37% ต่อปี อีกท้ัง ในภาวะ Bear Regime ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็กมีความผันผวนที่สูง โดยมีความผันผวนเท่ากับ 23.43% ต่อปี  และ 28.56% ต่อปี 

ตามล าดับ ตรงกันข้ามกับใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) ที่หุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความผัน

ผวนเพียง 15.71% ต่อปี และ 19.52% ต่อปี ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 

16.94% ส าหรับหุ้นขนาดใหญ่ และ 14.45% ส าหรับหุ้นขนาดเล็ก ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลระยะ

สั้น พบว่า ในภาวะ Bear Regime มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าภาวะ Bull Regime โดยในช่วง Bear 

Regime พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีอัตราผลตอบแทนสูงถึง 3.01% ต่อปี แต่ในช่วง Bull Regime มี

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเพียง 1.39% ส าหรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ระยะสั้นทั้งในภาวะ Bull Regime และ Bear Regime พบว่า มีความผันผวนที่ต่ าและไม่ได้มีค่าที่

แตกต่างกันมาก ทั้งนี้ สาเหตุที่พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นในภาวะ Bear Regime มีอัตราผลตอบแทนที่

สูงกว่าในภาวะ Bull Regime เนื่องจากในภาวะ Bear Regime เป็นภาวะที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่

ต่ าและมีความผันผวนที่สูง ท าให้นักลงทุนมีการย้ายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย

มากกว่าเพ่ือป้องกันความผันผวนและการขาดทุนของพอร์ตการลงทุนอย่างพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น 

ท าให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น  

หากน าข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งค่าความแปรปรวน (Variance) และค่า
ความแปรปรวนร่วม (Covariance) เพ่ือมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) จะพบว่า ใน
ภาวะ Bull Regime อัตราผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหุ้น
ขนาดเล็กเท่ากับ 0.7936 แต่ในส่วนของภาวะ Bear Regime ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหุ้น
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็น 0.8192 ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่สูงกว่าในภาวะ Bull Regime 
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Guidolin & Timmermann (2007) ที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กในภาวะตลาดหุ้นตกต่ า (Crash 
Regime) มีความสัมพันธ์กันที่มากกว่าในภาวะตลาดหุ้นฟื้นตัว (Recovery Regime) 
 



 50 

4.1.4 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง In-Sample 
เมื่ อท าการประมาณค่าพารามิ เตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR เรียบร้อยแล้วจะได้

ค่าพารามิเตอร์ที่มีความจ าเป็นในการใช้ค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) เป็นต้น 
ซึ่งจะน าค่าทางสถิติเหล่านี้ไปค านวณหาน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับภาวะของ
ตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองส าหรับการจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนในช่วง In-Sample จะท าการทดสอบในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2006 ถึง 
เดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2018 โดยจะท าการเปรียบเทียบวิธีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
MS-VAR เทียบกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบน้ าหนักเท่ากัน (Equal Weighted Portfolio) 
และการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean–Variance (Markowitz Mean-Variance 
Portfolio) ซึ่งก าหนดให้ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วมมีค่าคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด และมีน้ าหนักการลงทุนที่เท่ากันในแต่ละเดือน เป็นต้น โดยการจัดสรร
พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR และแบบ Markowitz Mean–Variance จะน าค่าสถิติ
ดังกล่าวมาค านวณหาน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งจะก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์นั้นต้องท าให้พอร์ตการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted 
Return) ในแต่ละภาวะสูงที่สุด ซึ่งในงานศึกษานี้จะใช้มาตรวัดผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุน
ด้วยค่าชาร์ปเรโช (Sharpe Ratio) โดยจะก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่ท าให้ค่า 
Sharpe Ratio สูงที่สุด ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วมาตรวัดผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุนจะนิยม
ใช้มาตรวัด ได้แก่ ค่าชาร์ปเรโช (Sharpe Ratio) และค่าเทรเนอร์เรโช (Treynor Ratio) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ค่า Treynor Ratio จะเป็นการวัดผลตอบแทนโดยปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ของพอร์ตการลงทุน นั้นก็คือค่าเบต้าซึ่งเป็นการวัดความผันผวนของผลตอบแทนอีกแบบหนึ่งที่อ้างอิง
กับตลาด ซึ่ งแนวคิดของ Treynor Ratio นั้นก็คล้ายคลึงกับ Sharpe Ratio แต่ต่างกันตรงที ่
Treynor Ratio น าความเสี่ยงที่เป็นระบบมาใช้ ซึ่งงานศึกษาในครั้งนี้ สินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนใช้
ดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก และดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ซึ่งทั้ง 3 ดัชนีถือเป็น
ดัชนีที่สะท้อนภาพรวมของตลาดโดยรวมของสินทรัพย์ประเภทนั้น ๆ ดังนั้นค่าความเสี่ยงรวมหรือค่า
ความเสี่ยงที่เป็นระบบของแต่ละดัชนี จะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน งานศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกใช้ค่า Sharpe 
Ratio เป็นมาตรวัดผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุน  

สาเหตุที่ก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทนั้นท าให้ค่า Sharpe Ratio  
มีค่าสูงสุด เนื่องจากค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอรรถประโยชน์จากการลงทุนของนักลงทุน ซึ่งจาก
ข้อสมมติของ Markowitz ที่กล่าวว่านักลงทุนเป็นผู้ที่มีเหตุมีผล (Rational) และพยายามหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Risk Averter) ดังนั้น นักลงทุนจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตามสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนที่
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ท าให้อัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงสูงที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนมีอรรถประโยชน์จาก
การลงทุนสูงสุด (Maximum Utility of Investment) นั้นเอง  

4.1.4.1 น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง In-Sample 
จากการค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ตาม

วิธีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลองที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) แบบจ าลอง MS-VAR 2) 
แบบจ าลอง Equal Weight และ 3) แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ได้ผลลัพธ์ดังตาม
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.4 น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 
MS-VAR Portfolio Equal 

Weighted 
Portfolio 

Markowitz 
Mean-Variance 

Portfolio 
Bull 

Regime 
Bear 

Regime 
หุ้นขนาดใหญ่ 100.00% 0.00% 33.33% 64.11% 
หุ้นขนาดเล็ก 0.00% 0.22% 33.33% 6.27% 
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น 0.00% 99.78% 33.33% 29.62% 

 
ส าหรับแบบจ าลอง Equal Weight จะจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่เท่า ๆ 

กัน คือ ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่สัดส่วน 1 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก 1 ใน 3 
ของพอร์ตการลงทุน และลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสัดส่วน 1 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ใน
ส่วนของพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance จัดสรรน้ าหนักการลงทุนใน
หุ้นขนาดใหญ่สัดส่วน 64.11% หุ้นขนาดเล็กสัดส่วน 6.27% และพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสัดส่วน 
29.62%  

โดยแบบจ าลอง MS-VAR จะแสดงถึงการปรับพอร์ตการลงทุนในหุ้น และ ตราสารหนี้ในแต่
ละช่วงเวลาโดยในภาวะตลาดกระทิง (Bull Regime) จะเหมาะกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งจากการ
ค านวณพบว่าในภาวะ Bull Regime มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 100% ส่วนในภาวะตลาด
หมี (Bear Regime) จะเหมาะกับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้มากกว่า โดยมีสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารหนี้สูงถึง 99.78% 
  



 52 

4.1.4.2 ผลการพยาการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละแบบจ าลองในช่วง  
In-Sample 

ต่อมาเมื่อท าการค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละ
แบบจ าลองเสร็จ จึงได้น าน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปทดสอบผลการ
พยากรณ์ในช่วง In-Sample ว่าแบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน โดยพิจารณาประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลองจาก 1.อัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) 2.อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อ
ปี (Annualized Average Return) 3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี (Annualized S.D.) และ 4.ค่า 
Sharpe Ratio โดยผลลัพธ์จากการทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง แสดงได้ในตาราง
ข้างล่างต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 

สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 190.54% 102.26% 106.77% 

Annualized Average Return 9.30% 6.82% 7.00% 

Annualized S.D. 10.76% 14.36% 14.35% 

Sharpe Ratio 0.6874 0.3423 0.3550 

 
หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือน

กันยายน ค.ศ. 2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 
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ภาพที่ 4.2  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองในช่วง 
In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มี
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ หากพิจารณาในด้านของอัตรา
ผลตอบแทนสะสม การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนสะสม 
190.54% (ซึ่งวัดจากมูลค่าของแบบจ าลอง ณ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 เทียบกับมูลค่าของ
แบบจ าลอง ณ เดือนกันยายน ค.ศ. 2006) หมายความว่าหากนักลงทุนลงทุนด้วยจ านวนเงิน 100 
ล้านบาท ณ ต้นเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 แล้วท าการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) 
ในแต่ละภาวะที่เผชิญตามแบบจ าลอง MS-VAR ณ สิ้นปี 2021 มูลค่าพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 290.54 ล้านบาท ตามภาพที่ 4.2 ในส่วนของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ให้อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ  
102.26% และ 106.77% ตามล าดับ ซึ่งถือว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR 
ให้อัตราผลตอบแทนสะสมที่สูงกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-
Variance อย่างมาก และหากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี พบว่า การจัดสรรพอร์ต
การลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 9.30% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปีที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่ ให้ อั ตราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่ อปี เท่ ากับ  6.82% และ 7.00% 
ตามล าดับ ในส่วนของเรื่องความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี พบว่า การ
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จัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.76%  ต่อปี 
ซึ่งต่ ากว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance ที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี เท่ากับ 14.36% และ 14.35% ตามล าดับ 
นอกจากนั้น ค่า Sharpe Ratio ซึ่งไว้พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk 
Adjusted Return) พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR  มีค่า Sharpe 
Ratio เท่ากับ 0.6874 ซ่ึงมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ค่อนข้างมาก โดยแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.3423 และ 
0.3550 ตามล าดับ 

สังเกตเห็นได้ว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR จะท าให้นักลงทุนมี
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและพอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ต่ ากว่าทั้งแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance เนื่องจากการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  
MS-VAR มีการสับเปลี่ยนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Portfolio Rebalancing) ให้เหมาะสมกับ
ภาวะ (Regime) ของตลาดหุ้นที่ก าลังเผชิญจึงท าให้สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนหรือการขาดทุน
ของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ภาวะตลาดอยู่ในช่วงภาวะตลาดขาลง (Bear Regime) ได ้

4.1.4.3 การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio 
ในหั วข้ อนี้ จ ะท าการท ดสอบ สมมติ ฐ าน ประสิ ท ธิ ภ าพ  (Performance 

Hypothesis Testing) ส าหรับค่า Sharpe Ratio เพ่ือเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของค่า Sharpe 
Ratio ของพอร์ตการลงทุนที่มีการปรับตามแบบจ าลอง MS-VAR ซึ่งจะท าการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติเกี่ยวกับค่า Sharpe Ratio ของแต่ละแบบจ าลองที่ได้จากการทดสอบในช่วง In-Sample ว่ามี
ค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยยึดแนวทางการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับค่า 
Sharpe Ratio ที่น าเสนอโดย Opdyke (2007) โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

 
สมมติฐานหลัก (H0): พอร์ตการลงทุนของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้มีค่า Sharpe Ratio 

ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight หรือ พอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz 
Mean-Variance 
 
𝐻0: 𝑆ℎ𝑀𝑆−𝑉𝐴𝑅 − 𝑆ℎ𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑟 𝑆ℎ𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑒𝑎𝑛−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ 0 
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สมมติฐานรอง (Ha): พอร์ตการลงทุนของแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe Ratio ที่สูง
กว่าเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight หรือ พอร์ตการลงทุนแบบ  Markowitz 
Mean-Variance 
 
𝐻𝑎: 𝑆ℎ𝑀𝑆−𝑉𝐴𝑅 − 𝑆ℎ𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑟 𝑆ℎ𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑒𝑎𝑛−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 > 0 

 
 
ซึ่งจากการค านวณจะได้ค่าสถิติและผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละแบบจ าลอง โดยเริ่ม

จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR เทียบ
กับแบบจ าลอง Equal Weight ดังแสดงในตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง  

MS-VAR และแบบจ าลอง Equal-Weight ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.77% 0.57% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 3.10% 4.15% 

Sharpe Ratio* 0.1984 0.0988 

จ านวนระยะเวลา (T) 147 

P-value* 0.1345 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 

 
จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 

และแบบจ าลอง Equal Weight พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.1345 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้มีค่ามากกว่า
กรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 
MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 



 56 

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-
VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean Variance ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR 
แบบจ าลอง Markowitz 

Mean-Variance 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.77% 0.58% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 3.10% 4.14% 

Sharpe Ratio* 0.1984 0.1025 

จ านวนระยะเวลา (T) 147 

P-value* 0.1379 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 

 
จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 

และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.1379 ดังนั้น จึงไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้
มีค่ามากกว่ากรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean-Variance อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
4.1.5 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง  Out-of-

Sample 
ในขั้นตอนต่อมาจะท าการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample โดย

เป็นการทดสอบว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ในช่วง Out-of-Sample จะ
มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance หรือไม่ ซึ่งการทดสอบในช่วง Out-of-Sample จะท าการ
ทดสอบในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดย
รายละเอียดการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-Sample เป็นดังต่อไปนี้ 

4.1.5.1  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง Out-of-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทส าหรับพอร์ตการลงทุนตาม

แบบจ าลอง Equal Weight และพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance จะมี
น้ าหนักการลงทุนเหมือนกับในช่วง In-Sample โดยจะมีการปรับน้ าหนักการลงทุน (Portfolio 
Rebalancing) เพ่ือให้น้ าหนักการลงทุนคงที่ในทุก ๆ เดือน เพ่ือเปรียบเทียบกับการจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มีการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุน (Portfolio Rebalancing) ทุก
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เดือน ดังนั้นพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR จึงต้องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ในทุก ๆ 
เดือนเพ่ือน ามาค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน รวมถึงหาว่า
ในแต่ละเดือนภาวะของตลาดหุ้นอยู่ในภาวะใด โดยดูจากค่า Smoothed Regime Probabilities ซึ่ง
จากการค านวณหาค่า Smoothed Regime Probabilities และสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ในแต่ละเดือนในช่วง Out-of-Sample แสดง
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.8 น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 

สินทรัพย์ตามแบบจ าลอง MS-VAR 

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก 
พันธบัตร

รัฐบาลระยะสั้น 

ม.ค.-19 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
ก.พ.-19 Bull 95.19% 4.81% 0.00% 
มี.ค.-19 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
เม.ย.-19 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
พ.ค.-19 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
มิ.ย.-19 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
ก.ค.-19 Bull 96.45% 3.55% 0.00% 
ส.ค.-19 Bear 0.00% 0.36% 99.64% 
ก.ย.-19 Bull 90.65% 9.35% 0.00% 
ต.ค.-19 Bull 94.27% 5.73% 0.00% 
พ.ย.-19 Bull 98.73% 1.27% 0.00% 
ธ.ค.-19 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
ม.ค.-20 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
ก.พ.-20 Bull 98.73% 1.27% 0.00% 
มี.ค.-20 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
เม.ย.-20 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
พ.ค.-20 Bear 0.00% 0.33% 99.67% 
มิ.ย.-20 Bull 100.00% 0.00% 0.00% 
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ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก 
พันธบัตร

รัฐบาลระยะสั้น 

ก.ค.-20 Bull 91.05% 8.95% 0.00% 
ส.ค.-20 Bull 83.74% 16.26% 0.00% 
ก.ย.-20 Bull 68.72% 31.28% 0.00% 
ต.ค.-20 Bull 96.90% 3.10% 0.00% 
พ.ย.-20 Bull 13.03% 86.97% 0.00% 
ธ.ค.-20 Bull 45.94% 54.06% 0.00% 
ม.ค.-21 Bull 55.17% 44.83% 0.00% 
ก.พ.-21 Bull 44.45% 55.55% 0.00% 
มี.ค.-21 Bull 40.60% 59.40% 0.00% 
เม.ย.-21 Bull 17.22% 82.78% 0.00% 
พ.ค.-21 Bull 2.04% 97.96% 0.00% 
มิ.ย.-21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
ก.ค.-21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
ส.ค.-21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
ก.ย.-21 Bull 5.44% 94.56% 0.00% 
ต.ค.-21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
พ.ย.-21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
ธ.ค.-21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

 
4.1.5.2 ผลการพยาการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละแบบจ าลองในช่วง  

Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 
เมื่อน าน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการทดสอบ

ผลการพยากรณ์ในช่วง Out-of-Sample ว่าแบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน  โดยจะ
พิจารณาประสิทธิภาพของแบบจ าลองจาก 1.อัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) 2.
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Average Return) 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี 
(Annualized S.D.) และ 4.ค่า Sharpe Ratio เหมือนกับในช่วง In-Sample โดยผลลัพธ์จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง แสดงได้ดังตารางที่ 4.9 และภาพท่ี 4.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการ
ลงทุน 3 สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน 
MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 21.10% 18.26% -0.92% 

Annualized Average Return 8.42% 6.84% 0.88% 

Annualized S.D. 20.33% 15.96% 15.75% 

Sharpe Ratio 0.32 0.31 -0.07 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในเกือบทุกด้านยกเว้นค่าความเสี่ยง ได้แก่ 
อัตราผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe Ratio โดยแบบจ าลอง MS-
VAR มีอัตราผลตอบแทนสะสมสูงกว่าแบบจ าลอง Equal Weight เล็กน้อย แต่สูงกว่าแบบจ าลอง 

 
ภาพที่ 4.3 การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองในช่วง Out-of-

Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 
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Markowitz Mean-Variance ค่อนข้างมาก ซึ่งหากนักลงทุนท าการลงทุนด้วยจ านวนเงิน 100 ล้าน
บาท ณ ต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 แล้วท าการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) ในแต่
ละภาวะที่ก าลังเผชิญตามแบบจ าลอง MS-VAR ณ สิ้นเดือนธันวาคมค.ศ. 2021 มูลค่าพอร์ตการ
ลงทุนของนักลงทุนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 121.10 ล้านบาท ตามภาพท่ี 4.3  

ทางด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR 
สามารถท าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ได้เท่ากับ 8.42% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าการ
จัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-
Variance ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 6.84% และ 0.88% ตามล าดับ และในส่วนของค่า 
Sharpe Ratio การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 
0.32 ซึ่งมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight 
และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ที่มีค่า Sharpe Ratio เท่ ากับ 0.31 และ -0.07 
ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ซึ่งพิจารณาจาก
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ในช่วง Out-
of-Sample มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance พอสมควร โดยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 20.33% ส่วนแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 15.96% และ 15.75% ตามล าดับ โดยสาเหตุที่แบบจ าลอง MS-
VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มากกว่า เนื่องจากในช่วง Out-of-Sample พบว่า ตลาดหุ้นอยู่ใน
ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR มีการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กเป็นสัดส่วน
มาก ตรงกันข้ามกับ การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่มีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากถึง 
33.33% และ 29.62% ตามล าดับ จึงท าให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) ซึ่งสะท้อน
จากค่า Sharpe Ratio ดังนั้น การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR นั้น ถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance 
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4.1.5.3 การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio 
การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแต่ละ

แบบจ าลองว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในช่วง Out-of-Sample หรือไม่ ซึ่งจาก
การทดสอบสมมติฐานจะได้ค่าสถิติและผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละแบบจ าลอง ดังต่อไปนี้ 

โดยเริ่มจากทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของ
แบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง Equal Weight ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับ
ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง Equal-Weight ในช่วง Out-of-
Sample พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.4760 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ 
กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ไม่มีค่า 
Sharpe Ratio ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 

MS-VAR และแบบจ าลอง Equal Weight ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.70% 0.57% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 5.87% 4.61% 

Sharpe Ratio* 0.0925 0.0892 

จ านวนระยะเวลา (T) 36 

P-value* 0.4760 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 

ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง  

MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ

ส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance 

ในช่วง Out-of-Sample พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.0914 ดังนั้น จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ได้ ณ ระดับนัยยะส าคัญ 0.10 กล่าวคือ การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR 

ท าให้พอร์ตการลงทุนมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ 
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Markowitz Mean-Variance อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 
MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean Variance ของพอร์ตการลงทุน 3 
สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.70% 0.07% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 5.87% 4.55% 

Sharpe Ratio* 0.0925 -0.0188 

จ านวนระยะเวลา (T) 36 

P-value* 0.0914 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

4.2 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่มีหลายประเภทสินทรัพย์ 

ในหัวข้อนี้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถของการใช้แบบจ าลอง MS-VAR ในการ
จัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตในกรณีที่มีสินทรัพย์เพ่ิมเติม ซึ่งผู้วิจัยได้ลองท าการศึกษาเพ่ิมเติม 
โดยท าการเพ่ิมสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนเป็น 6 สินทรัพย์จากเดิมมี 3 สินทรัพย์ โดยเพ่ิมหุ้นไทย
ขนาดกลาง พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาว และทองค า เข้ามาในพอร์ตการลงทุน เพ่ือตรวจสอบดูว่า
แบบจ าลอง MS-VAR ยังคงมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากกว่าพอร์ตการลงทุน
แบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี  Markowitz Mean-Variance หรือไม่  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 การประมาณค่าผลลัพธ์จากแบบจ าลอง MS-VAR 
ในหัวข้อนี้ท าการประมาณค่าพารามิ เตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR แบบ  2 ภาวะ  

โดยแบ่งภาวะ (Regime) ออกเป็น 2 ภาวะ ได้แก่ Regime ที่ 1 คือ ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull 
Regime) ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูง (High Return) และมีความผันผวนที่ไม่สูงมาก 
(Low Volatility) ซึ่ งพิจารณาจากค่า Smoothed Probability โดยหาก  𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 1|𝑟𝑡) >
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0.5 ค่าสังเกตนั้นจะถูกจัดอยู่ในภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) ในส่วนของ Regime ที่ 2 คือ 
ภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่ต่ า (Low Return) และ
มีความผันผวนที่ สู ง (High Volatility) ซึ่ งพิจารณาจากค่า  Smoothed Probability โดยหาก  
𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 2|𝑟𝑡) > 0.5 ค่าสังเกตนั้นจะถูกจัดอยู่ในภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) ซึ่งการ
เปลี่ยนผ่านภาวะ (Regime) สามารถวิเคราะห์ได้จากการหาค่า Smoothed Regime Probabilities 
ดังแสดงไว้ที่ภาพที่ 4.4 โดยค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Probabilities) ของ

ภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1

(1−0.8494)
 = 6.6 เดือน ขณะที่การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime 

เท่ากับ 1

(1−0.6918)
 = 3.2 เดือน ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ 4.12 

 

 
a) ภาวะที่ 1 (Bull Regime) 

 
b) ภาวะที่ 2 (Bear Regime) 

ภาพที่ 4.4  ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละภาวะ (แบบปรับเรียบ ) Smoothed Regime 
Probabilities ของพอร์ตการลงทุน 6 สินทรัพย์ 

 
จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณ

ค่าได้มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง หุ้นขนาดเล็ก 
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น และทองค า โดยค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้
อย่ างเช่น  ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ค่ าความแปรปรวน  (Variance) และค่ าความแปรปรวนร่วม 
(Covariance) ของทั้งหุ้นขนาดใหญ่  หุ้นขนาดกลาง หุ้นขนาดเล็ก พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น และทองค า แสดงได้ดังตารางข้างล่างต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12  การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี6 
สินทรัพย์ 

 หุ้นขนาด
ใหญ่ 

หุ้นขนาด
กลาง หุ้นขนาดเลก็ 

พันบัตร
รัฐบาล 

ระยะยาว 

พันบัตร
รัฐบาล 
ระยะสั้น 

ทองค า 

แบบจ าลอง 2 Regimes MS-VAR      
1. ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน    
Regime 1 
(Bull 
Regime) 

0.009365* 
(0.00550) 

0.009983 
(0.00625) 

0.008062 
(0.00672) 

0.003876 
(0.00144)*** 

0.001334 
(0.00005)*** 

0.008497 
(0.00588) 

Regime 2 
(Bear 
Regime) 

0.004071 
(0.02078) 

0.006139 
(0.23286) 

0.005681 
(0.02839) 

0.004161 
(0.00510) 

0.002606 
(0.00032)*** 

0.002956 
(0.01382) 

2. ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม    

Regime 1 (Bull Regime):    
หุ้นขนาด

ใหญ่ 
0.001545***      

หุ้นขนาด
กลาง 

0.001339*** 0.001961***     

หุ้นขนาดเล็ก 0.001452*** 0.001960*** 0.002427***    
พันบัตร

รัฐบาลระยะ
ยาว 

0.000020 0.000027 0.000014 0.000087***   

พันบัตร
รัฐบาลระยะ

สั้น 

0.0000007 -0.0000003 0.0000013 0.0000009 0.0000001***  

ทองค า 0.000383 0.000388 0.000392 0.000126** 0.00000002 0.001790*** 
Regime 2 (Bear Regime):    

หุ้นขนาด
ใหญ่ 

0.005891***      

หุ้นขนาด
กลาง 

0.006361*** 0.008699***     

หุ้นขนาดเล็ก 0.005952** 0.008160** 0.008635**    
พันบัตร -0.000069 -0.000085 -0.000134 0.000396***   
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 หุ้นขนาด
ใหญ่ 

หุ้นขนาด
กลาง หุ้นขนาดเลก็ 

พันบัตร
รัฐบาล 

ระยะยาว 

พันบัตร
รัฐบาล 
ระยะสั้น 

ทองค า 

รัฐบาลระยะ
ยาว 

พันบัตร
รัฐบาลระยะ

สั้น 

-0.000019 -0.000022 -0.000028 0.000009 0.0000009**  

ทองค า 0.001310 0.001543 0.001645 0.000036 0.000007 0.003753** 
3. Transition 
probabilities 

Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 
(Bull Regime) 

0.849432 
(0.351672)  

0.150568 
(0.351672) 

Regime 2 
(Bear Regime) 

0.691776 
(0.404292) 

0.308224 
(0.404292)  

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (𝛼 = 0.10) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (𝛼 = 0.05) 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (𝛼 = 0.01) 
ค่าสถิตในวงเล็บแสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลการประมาณค่า 

ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่าโดยแบบจ าลอง MS-VAR พบว่า ใน Regime ที่ 2 
(Bear Regime) ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง และหุ้นขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่าใน 
Regime ที่ 1 (Bull Regime) แต่ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับค่าพารามิเตอร์ที่
ประมาณการได้จากแบบจ าลอง MS-VAR ของพอร์ตการลงทุนที่มีเพียง 3 สินทรัพย์ โดยหุ้นขนาด
ใหญ่มีอัตราผลตอบแทน 4.89% ต่อปี หุ้นขนาดกลางมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 7.37% ต่อปี ส่วนหุ้น
ขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6.82% ต่อปี ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยใน Bull Regime 
มากนัก ที่หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง และหุ้นขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เท่ากับ 11.24%, 
11.98% และ 9.67% ตามล าดับ ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น พบว่า ยังคงมี อัตรา
ผลตอบแทนในภาวะ Bear Regime ที่มากกว่า ในภาวะ Bull Regime สอดคล้องกับค่าประมาณการ
ที่ได้จากแบบจ าลอง MS-VAR ของพอร์ตการลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ 

ทั้งนี้ หากพิจารณา ค่าประมาณของค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
พบว่า มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในภาวะ Bull Regime เท่ากับ 4.65% ต่อปี ส่วนในภาวะ Bear 
Regime มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4.99% ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของ
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พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างภาวะ Bull Regime และ 
Bear Regime นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
พบว่า ในภาวะ Bull regime มีค่าเท่ากับ 3.23% ต่อปี ซึ่งมีค่าที่ต่ ากว่าพอสมควร เมื่อเทียบกับใน
ภาวะ Bear regime ทีม่ีค่าเท่ากับ 6.89% ต่อปี 

 
4.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง In-Sample 
เมื่ อท าการประมาณค่าพารามิ เตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR เรียบร้อยแล้วจะได้

ค่าพารามิเตอร์ที่มีความจ าเป็นในการใช้ค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) เป็นต้น 
ซึ่งจะน าค่าทางสถิติเหล่านี้ไปค านวณหาน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับภาวะของ
ตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองส าหรับการจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนในช่วง In-Sample จะท าการทดสอบในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2006 ถึง 
เดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2018 โดยจะท าการเปรียบเทียบวิธีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
MS-VAR เทียบกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบน้ าหนักเท่ากัน (Equal Weighted Portfolio) 
และการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean–Variance (Markowitz Mean-Variance 
Portfolio) ซึ่งก าหนดให้ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วมมีค่าคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด และมีน้ าหนักการลงทุนที่เท่ากันในแต่ละเดือน เป็นต้น โดยการจัดสรร
พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR และแบบ Markowitz Mean–Variance จะน าค่าสถิติ
ดังกล่าวมาค านวณหาน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งจะก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์นั้นต้องท าให้พอร์ตการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted 
Return) ในแต่ละภาวะสูงที่สุด ซึ่งในงานศึกษานี้จะใช้มาตรวัดผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุน
ด้วยค่าชาร์ปเรโช (Sharpe Ratio) โดยจะก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่ท าให้ค่า 
Sharpe Ratio สูงที่สุด  

4.2.2.1  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง In-Sample 
จากการค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ในช่วง In-

sample ตามวิธีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลองที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) แบบจ าลอง MS-
VAR 2) แบบจ าลอง Equal Weight และ 3) แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ได้ผลลัพธ์ดัง
ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.13 น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี6 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 
MS-VAR Portfolio Equal 

Weighted 
Portfolio 

Markowitz 
Mean-Variance 

Portfolio Bull 
Regime 

Bear 
Regime 

หุ้นขนาดใหญ่ 10.08% 0.00% 16.67% 8.89% 
หุ้นขนาดกลาง 5.83% 0.18% 16.67% 24.19% 
หุ้นขนาดเล็ก 0.00% 0.00% 16.67% 5.00% 
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 79.98% 13.34% 16.67% 25.00% 
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น 0.00% 76.48% 16.67% 11.91% 
ทองค า 4.11% 10.00% 16.67% 25.00% 

 
ส าหรับแบบจ าลอง Equal Weight จะจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่เท่า ๆ 

กัน คือ ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่สัดส่วน 1 ใน 6 ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในหุ้นขนาดกลาง 1 ใน 6 
ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก 1 ใน 6 ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาวสัดส่วน 1 ใน 6 ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสัดส่วน 1 ใน 6 ของ
พอร์ตการลงทุน และลงทุนในทองค าสัดส่วน 1 ใน 6 ของพอร์ตการลงทุน ในขณะที่พอร์ตการลงทุน
ตามแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance จัดสรรน้ าหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่สัดส่วน 
8.89% หุ้นขนาดกลางสัดส่วน 24.19% หุ้นขนาดเล็กสัดส่วน 5.00% พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
สัดส่วน 25.00% พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสัดส่วน 11.91% และทองค าสัดส่วน 25.00%  

ในส่วนของแบบจ าลอง MS-VAR ในภาวะตลาดกระทิง (Bull Regime) ลงทุนในหุ้นขนาด
ใหญ่สัดส่วน 10.08% ลงทุนในหุ้นขนาดกลาง 5.83% ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสัดส่วนสูงถึง 
79.98% และลงทุนในทองค าสัดส่วน 4.11% (ในภาวะ Bull Regime ไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
ขนาดเล็กและพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น) ขณะที่ในภาวะตลาดหมี (Bear Regime) มีสัดส่วนการลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากที่สุดที่ 76.48% รองลงมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสัดส่วน 
13.34% ลงทุนในทองค าสัดส่วน 10.00% และลงทุนในหุ้นขนาดกลาง 5.83% (ในภาวะ Bear 
Regime ไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็ก) 

4.2.2.2 ผลการพยาการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละแบบจ าลองในช่วง  
In-Sample 
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เมื่อได้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละภาวะแล้ว จึงน ามาค านวณหาผลตอบแทนรวม 
ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน ค่าความแปรปรวน และค่า Sharpe ratio ของพอร์ตการลงทุน ทั้ง 3 กรณี 
เพ่ือเปรียบเทียบว่าแบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพมากกว่ ากัน  โดยผลลัพธ์จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง แสดงได้ดังตารางและภาพต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 6 

สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน 
MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz 
Mean-Variance 

Portfolio 
Cumulative Return 80.11% 123.19% 127.85% 
Annualized return 5.15% 7.34% 7.34% 
Annualized S.D. 8.24% 12.28% 10.88% 
Sharpe Ratio 0.3938 0.4430 0.5000 

หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 

2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 

 

ภาพที่ 4.5 การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองในช่วง 
In-Sample Sample ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี6 สินทรัพย์ 
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จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มี
ผลการด าเนินงานที่แย่กว่าพอร์ตแบบ Equal-Weight และพอร์ต Markowitz Mean-Variance ทั้ง
ในด้านผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe ratio แต่ในด้านของความ
เสี่ยงพอร์ต MS-VAR มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก พอร์ต MS-VAR มีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน
ในพันธบัตรระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ในช่วง Bull regime จึงท าให้ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการ
ลงทุนค่อนข้างต่ า โดยพอร์ต MS-VAR มีผลตอบแทนต่ ากว่าอีก 2 พอร์ตการลงทุนค่อนข้างมาก
เนื่องจากในช่วง Bull regime พอร์ต MS-VAR มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นน้อยจึงท าให้พอร์ตการลงทุน
ไม่ได้รับประโยชน์ในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากพอร์ตการลงทุนมีสินทรัพย์ในลักษณะ
ที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก จึงท าให้การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนไปในแต่ละสินทรัพย์ไม่มีความ
เหมาะสม อีกทั้ง การที่พอร์ตการลงทุนมีสินทรัพย์จ านวนที่มากข้ึนท าให้การประมาณค่าพารามิเตอร์มี
ความแม่นย าที่น้อยลง ซึ่งจะน าไปสู่การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้จากพอร์ตที่มี 6 สินทรัพย์ อย่างเช่น ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของหุ้น
ขนาดใหญ่ และหุ้นขนาดเล็ก ในช่วง Bull Regime มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนที่น้อยกว่าของพอร์ต
การลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ในช่วง Bull regime  

4.2.2.3  การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio 
ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ  (Performance Hypothesis 

Testing) ส าหรับค่า Sharpe Ratio ซึ่งจะท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่า Sharpe 
Ratio ของแต่ละแบบจ าลองที่ได้จากการทดสอบในช่วง In-Sample ว่ามีค่าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ ซึ่งจากการค านวณจะได้ค่าสถิติและผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละแบบจ าลอง 
โดยเริ่มจากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
เทียบกับแบบจ าลอง Equal Weight ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-

VAR และแบบจ าลอง Equal-Weight ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี6 สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.43% 0.61% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 2.38% 3.54% 

Sharpe Ratio* 0.1137 0.1279 
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ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

จ านวนระยะเวลา (T) 147 

P-value* 0.5596 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
และแบบจ าลอง Equal Weight พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.5596 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้มีค่ามากกว่า
กรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการค านวณ 
Sharpe ratio ในช่วง In-sample ทีแ่บบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe ratio ที่น้อยกว่าแบบจ าลอง 
Equal Weight 

 ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-
VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.16  ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 
MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean Variance ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี6 
สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.43% 0.61% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 2.38% 3.14% 

Sharpe Ratio* 0.1137 0.1443 

จ านวนระยะเวลา (T) 147 

P-value* 0.6273 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.6273 ดังนั้น จึงไม่
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สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้
มีค่ามากกว่ากรณีของแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่ง
สอดคล้องกับการค านวณ Sharpe ratio ในช่วง In-sample ที่แบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe 
ratio ที่น้อยกว่าแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance 

 
4.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-

Sample 
ในขั้นตอนต่อมาจะท าการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample โดย

เป็นการทดสอบว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ในช่วง Out-of-Sample จะ
มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance หรือไม่ ซึ่งการทดสอบในช่วง Out-of-Sample จะท าการ
ทดสอบในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 เป็นระยะเวลา 36 เดือน  โดย
รายละเอียดการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-Sample เป็นดังต่อไปนี้ 

4.2.3.1  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง Out-of-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทส าหรับพอร์ตการลงทุนตาม

แบบจ าลอง Equal Weight และพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance จะมี
น้ าหนักการลงทุนเหมือนกับในช่วง In-Sample โดยจะมีการปรับน้ าหนักการลงทุน (Portfolio 
Rebalancing) เพ่ือให้น้ าหนักการลงทุนคงที่ในทุก ๆ เดือน เพ่ือเปรียบเทียบกับการจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มีการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุน (Portfolio Rebalancing) ทุก
เดือน ดังนั้นพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR จึงต้องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ในทุก ๆ 
เดือนเพ่ือน ามาค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน รวมถึงหาว่า
ในแต่ละเดือนภาวะของตลาดหุ้นอยู่ในภาวะใด โดยดูจากค่า Smoothed Regime Probabilities ซึ่ง
จากการค านวณหาค่า Smoothed Regime Probabilities และสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ในแต่ละเดือนในช่วง Out-of-Sample แสดง
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.17  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่มี 
6 สินทรัพย์ตามแบบจ าลอง MS-VAR  

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ่ 

หุ้นขนาด
กลาง 

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล

ระยะยาว 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

ทองค า 

ม.ค.-19 Bull 10.08% 0.00% 5.83% 79.98% 0.00% 4.11% 
ก.พ.-19 Bull 10.48% 6.16% 0.00% 79.12% 0.00% 4.24% 
มี.ค.-19 Bull 9.74% 7.01% 0.00% 79.19% 0.00% 4.06% 
เม.ย.-19 Bull 9.52% 6.57% 0.00% 80.57% 0.00% 3.33% 
พ.ค.-19 Bull 0.00% 17.45% 0.00% 81.80% 0.00% 0.76% 
มิ.ย.-19 Bull 8.33% 6.97% 0.00% 81.37% 0.00% 3.34% 
ก.ค.-19 Bull 8.34% 13.21% 0.00% 68.52% 0.00% 9.93% 
ส.ค.-19 Bear 7.44% 7.08% 0.00% 82.52% 0.00% 2.97% 
ก.ย.-19 Bear 0.00% 0.01% 0.21% 0.00% 99.79% 0.00% 
ต.ค.-19 Bull 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% 99.63% 0.00% 
พ.ย.-19 Bull 0.00% 10.43% 0.00% 87.41% 0.00% 2.16% 
ธ.ค.-19 Bull 4.96% 14.02% 0.00% 75.86% 0.00% 5.16% 
ม.ค.-20 Bull 0.00% 16.44% 0.00% 80.33% 0.00% 3.23% 
ก.พ.-20 Bull 1.75% 15.00% 0.00% 75.99% 0.00% 7.26% 
มี.ค.-20 Bear 0.00% 15.23% 0.00% 72.43% 0.00% 12.34% 
เม.ย.-20 Bear 0.00% 0.01% 0.14% 0.00% 99.85% 0.00% 
พ.ค.-20 Bull 0.05% 0.00% 0.19% 0.00% 99.76% 0.00% 
มิ.ย.-20 Bear 0.00% 14.44% 0.00% 83.63% 0.00% 1.93% 
ก.ค.-20 Bull 0.05% 6.36% 0.00% 55.28% 0.00% 38.31% 
ส.ค.-20 Bull 0.00% 12.90% 0.00% 79.81% 0.00% 7.29% 
ก.ย.-20 Bull 0.00% 13.54% 0.00% 78.43% 0.00% 8.03% 
ต.ค.-20 Bull 0.00% 11.18% 1.34% 80.89% 0.00% 6.59% 
พ.ย.-20 Bull 0.00% 11.23% 0.45% 82.41% 0.00% 5.91% 
ธ.ค.-20 Bull 0.00% 10.55% 0.45% 83.09% 0.00% 5.91% 
ม.ค.-21 Bull 0.00% 10.19% 0.80% 82.77% 0.00% 6.25% 
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ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ่ 

หุ้นขนาด
กลาง 

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล

ระยะยาว 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

ทองค า 

ก.พ.-21 Bull 0.00% 10.11% 2.56% 81.26% 0.00% 6.07% 
มี.ค.-21 Bull 0.00% 13.85% 2.33% 77.91% 0.00% 5.91% 
เม.ย.-21 Bull 0.00% 8.95% 9.00% 75.29% 0.00% 6.76% 
พ.ค.-21 Bull 0.00% 3.97% 12.80% 76.07% 0.00% 7.16% 
มิ.ย.-21 Bull 0.00% 1.75% 14.72% 74.63% 0.00% 8.89% 
ก.ค.-21 Bull 0.00% 1.18% 15.01% 77.64% 0.00% 6.16% 
ส.ค.-21 Bull 0.00% 0.88% 14.31% 78.52% 0.00% 6.30% 
ก.ย.-21 Bull 0.00% 6.43% 12.05% 78.21% 0.00% 3.31% 
ต.ค.-21 Bull 0.00% 0.00% 15.99% 77.43% 0.00% 6.59% 
พ.ย.-21 Bull 0.00% 0.00% 17.96% 76.38% 0.00% 5.67% 
ธ.ค.-21 Bull 0.00% 0.00% 16.88% 75.66% 0.00% 7.47% 

 
4.2.3.2  ผลการพยาการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละแบบจ าลอง

ในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย ์
เมื่อน าน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการทดสอบ

ผลการพยากรณ์ในช่วง Out-of-Sample ว่าแบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ซึ่งพิจารณา
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองจาก 1.อัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) 2.อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  (Annualized Average Return) 3. ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานต่อปี 
(Annualized S.D.) และ 4.ค่า Sharpe Ratio โดยผลลัพธ์จากการทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละ
แบบจ าลอง แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.18  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการ

ลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน 
MS-VAR 
Portfolio 

Equal 
Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

 Cumulative Return 16.24% 23.06% 22.78% 
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มาตรวัดผลการด าเนินงาน 
MS-VAR 
Portfolio 

Equal 
Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

 Annualized return 5.24% 7.67% 7.36% 
 

Annualized S.D. 6.64% 12.27% 10.11% 
 

Sharpe Ratio 0.5024 0.4697 0.5390  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ให้ผลตอบแทนสะสม

ในช่วง Out-of-sample เท่ากับ 16.24% ซึ่งมีผลตอบแทนที่ต่ ากว่าพอร์ต Equal-Weight และพอร์ต 

Markowitz Mean-Variance ที่มีผลตอบแทน 23.06% และ 22.78% ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 

พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มีความผันผวนต่ ากว่าอีก 2 พอร์ตการลงทุนค่อนข้างมาก 

เนื่องจากพอร์ต MS-VAR มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า 

นอกจากนั้น หากพิจารณาค่า Sharpe Ratio พบว่า พอร์ต MS-VAR มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 

0.5024 ซึ่งมีค่าที่มากกว่าอีก 2 พอร์ตการลงทุน ซึ่งในกรณีนี้ พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR มีความ

เหมาะสมในการจัดสรรสินทรัพย์ประเภทหุ้น (ทั้งกรณีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ -กลาง-เล็ก) พันธบัตร

ภาพที่ 4.6  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลอง
ในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่ม ี6 สินทรัพย์ 
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รัฐบาลระยะสั้น และทองค า ที่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจาก เป็นสินทรัพย์ที่มี

ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันชัดเจนในแต่ละภาวะตลาด แต่เมื่อมีการเพ่ิมเติมพันธบัตร

ระยะยาวในพอร์ตการลงทุน การใช้แบบจ าลอง MS-VAR จะได้ประโยชน์ในแง่ของการลดความเสี่ยง

การลงทุน แต่ในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนรวม จะมีผลการด าเนินงานรวมที่ไม่ดีนัก ซึ่งน่าจะมา

จากการที่พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีการจ าแนกผลตอบแทนและความเสี่ยงในแต่ละภาวะตลาดที่ไม่

แตกต่างกันมาก ท าให้มีการเลือกลงทุนในสัดส่วนที่สูงทั้งในสองภาวะตลาด ดังนั้น ผลตอบแทนรวมจึง

ไม่ได้ดีกว่าการลงทุนแบบจัดสรรน้ าหนัการลงทุนเท่า ๆ กันในแต่ละสินทรัพย์ หรือการลงทุนวิธี 

Mean-variance ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกภาวะตลาด 

4.2.3.3  การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio 
ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ  (Performance Hypothesis 

Testing) ส าหรับค่า Sharpe Ratio ซึ่งจะท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่า Sharpe 
Ratio ของแต่ละแบบจ าลองที่ได้จากการทดสอบในช่วง Out-of-Sample ว่ามีค่าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ ซึ่งจากการค านวณจะได้ค่าสถิติและผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละแบบจ าลอง 
โดยเริ่มจากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
เทียบกับแบบจ าลอง Equal Weight ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 
MS-VAR และแบบจ าลอง Equal-Weight ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.44% 0.64% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 1.92% 3.54% 

Sharpe Ratio* 0.1450 0.1356 

จ านวนระยะเวลา (T) 36 

P-value* 0.4784 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
และแบบจ าลอง Equal Weight พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.4784 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้มีค่ามากกว่า
กรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-
VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.20  ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 

MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean Variance ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 
สินทรัพย์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance 

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 0.44% 0.61% 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเดือน 1.92% 2.92% 
Sharpe Ratio* 0.1450 0.1556 
จ านวนระยะเวลา (T) 36 
P-value* 0.5343 

* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.5343 ดังนั้น จึงไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้
มีค่ามากกว่ากรณขีองแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 

4.3 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

ในหัวข้อนี้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถของการใช้แบบจ าลอง MS-VAR ในการ
จัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตในกรณีของพอร์ตการลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ ประกอบด้วย หุ้นขนาด
ใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น โดยใช้ข้อมูลความถี่รายสัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบดูว่า
แบบจ าลอง MS-VAR ยังคงมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากกว่าพอร์ตการลงทุน
แบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance หรือไม่ หากเปลี่ยน
จากการวิเคราะห์จากข้อมูลรายเดือนเป็นข้อมูลที่มีความถี่สูงกว่าอย่างข้อมูลรายสัปดาห์  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.3.1 การประมาณค่าผลลัพธ์จากแบบจ าลอง MS-VAR 
ในหัวข้อนี้ท าการประมาณค่าพารามิ เตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR แบบ  2 ภาวะ  

โดยแบ่งภาวะ (Regime) ออกเป็น 2 ภาวะ ได้แก่ Regime ที่ 1 คือ ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull 
Regime) ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูง (High Return) และมีความผันผวนที่ไม่สูงมาก 
(Low Volatility) ซึ่ งพิจารณาจากค่า Smoothed Probability โดยหาก  𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 1|𝑟𝑡) >
0.5 ค่าสังเกตนั้นจะถูกจัดอยู่ในภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) ในส่วนของ Regime ที่ 2 คือ 
ภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่ต่ า (Low Return) และ
มีความผันผวนที่ สู ง (High Volatility) ซึ่ งพิจารณาจากค่า  Smoothed Probability โดยหาก  
𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 2|𝑟𝑡) > 0.5 ค่าสังเกตนั้นจะถูกจัดอยู่ในภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bear Regime) ซึ่งการ
เปลี่ยนผ่านภาวะ (Regime) สามารถวิเคราะห์ได้จากการหาค่า Smoothed Regime Probabilities 
ดังแสดงไว้ที่ภาพที่ 4.7 โดยค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Probabilities) ของ

ภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1

(1−0.7486)
 = 4 สัปดาห์ ขณะที่การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime 

เท่ากับ 1

(1−0.9689)
 = 32 สัปดาห์ ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ 4.21 

 

 
a) ภาวะที่ 1 (Bull Regime) 

 
b) ภาวะที่ 2 (Bear Regime) 

ภาพที่ 4.7 ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละภาวะ (แบบปรับเรียบ) Smoothed Regime Probabilities 
ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ 

 
จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณ

ค่าได้มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้น โดยค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้อย่างเช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน 



 78 

(Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และ
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น แสดงได้ดังตารางข้างล่างต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.21  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR กรณีใช้

ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

 หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเลก็ พันบัตรรัฐบาล 
ระยะสั้น 

แบบจ าลอง 2 Regimes MS-VAR     
1. ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน 
Regime 1 (Bull Regime) 0.002613** 

(0.00120) 
0.002805** 
(0.00124) 

0.000298*** 
(0.000005) 

Regime 2 (Bear Regime) 0.000666 
(0.00250) 

0.000004 
(0.00272) 

0.000614*** 
(0.000002) 

2. ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 

Regime 1 (Bull Regime): 
หุ้นขนาดใหญ่ 0.000444***   
หุ้นขนาดเล็ก 0.000297*** 0.000453***  
พันบัตรรัฐบาลระยะสั้น -0.00000004 -0.00000008 0.000000009*** 
Regime 2 (Bear Regime): 
หุ้นขนาดใหญ่ 0.001304***   
หุ้นขนาดเล็ก 0.001103*** 0.001410***  
พันบัตรรัฐบาลระยะสั้น -0.00000045 -0.00000041 0.00000007*** 
3. Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.748619 

(0.403523)  
0.251381 
(0.403523) 

Regime 2 (Bear Regime) 0.968928 
(0.061556) 

0.031072 
(0.061556)  

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (𝛼 = 0.10) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (𝛼 = 0.05) 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (𝛼 = 0.01) 
ค่าสถิตในวงเล็บแสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลการประมาณค่า 
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ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่าโดยแบบจ าลอง MS-VAR พบว่า ใน Regime ที่ 2 
(Bear Regime) ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ า โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กที่มี
อัตราผลตอบแทนที่ต่ ามากในภาวะ Bear Regime โดยมีอัตราผลตอบแทนพียง 0.21% ต่อปี ส่วนหุ้น
ขนาดใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3.46% ต่อปี อีกทั้ง ในภาวะ Bear Regime ทั้งหุ้นขนาดใหญ่
และขนาดเล็กมีความผันผวนที่สูง โดยมีความผันผวนเท่ากับ 26.04% ต่อปี และ 27.08% ต่อปี 
ตามล าดับ ตรงกันข้ามกับใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) ที่หุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความผัน
ผวนเพียง 15.19% ต่อปี และ 15.35% ต่อปี ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 
13.59% ส าหรับหุ้นขนาดใหญ่ และ 14.59% ส าหรับหุ้นขนาดเล็ก ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลระยะ
สั้น พบว่า ในภาวะ Bear Regime มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าภาวะ Bull Regime โดยในช่วง Bear 
Regime พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีอัตราผลตอบแทนสูงถึง 3.19% ต่อปี แต่ในช่วง Bull Regime มี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเพียง 1.55% ส าหรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นในภาวะ Bull Regime มีความผันผวนที่น้อยกว่าในช่วง Bear Regime แต่ไม่ได้มีค่าที่
แตกต่างกันมาก โดยความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นในภาวะ Bull Regime เท่ากับ 
0.07% ต่อปี ในส่วนของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 0.20% ต่อปี  

 
4.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง In-Sample 
เมื่ อท าการประมาณค่าพารามิ เตอร์ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR เรียบร้อยแล้วจะได้

ค่าพารามิเตอร์ที่มีความจ าเป็นในการใช้ค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) เป็นต้น 
ซึ่งจะน าค่าทางสถิติเหล่านี้ไปค านวณหาน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับภาวะของ
ตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองส าหรับการจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนในช่วง In-Sample จะท าการทดสอบในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปี ค.ศ. 2006 ถึง 
28 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2018 โดยจะท าการเปรียบเทียบวิธีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
MS-VAR เทียบกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบน้ าหนักเท่ากัน (Equal Weighted Portfolio) 
และการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean–Variance (Markowitz Mean-Variance 
Portfolio) ซึ่งก าหนดให้ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วมมีค่าคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด และมีน้ าหนักการลงทุนที่เท่ากันในแต่ละสัปดาห์ เป็นต้น โดยการจัดสรร
พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR และแบบ Markowitz Mean–Variance จะน าค่าสถิติ
ดังกล่าวมาค านวณหาน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งจะก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์นั้นต้องท าให้พอร์ตการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted 
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Return) ในแต่ละภาวะสูงที่สุด โดยจะก าหนดให้น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่ท าให้ค่า 
Sharpe Ratio สูงที่สุด  

4.3.2.1  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง In-Sample 
จากการค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ตาม

วิธีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลองที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) แบบจ าลอง MS-VAR 2) 
แบบจ าลอง Equal Weight และ 3) แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ได้ผลลัพธ์ดังตาม
ตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.22  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้
ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

สินทรัพย์ 
MS-VAR Portfolio Equal 

Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-Variance 
Portfolio Bull 

Regime 
Bear 
Regime 

หุ้นขนาดใหญ่ 41.42% 0.04% 33.33% 50.12% 
หุ้นขนาดเล็ก 58.58% 0.00% 33.33% 14.66% 
พันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้น 

0.00% 99.96% 33.33% 35.22% 

 
ส าหรับแบบจ าลอง Equal Weight จะจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่เท่า ๆ 

กัน คือ ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่สัดส่วน 1 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก 1 ใน 3 
ของพอร์ตการลงทุน และลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสัดส่วน 1 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ใน
ส่วนของพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance จัดสรรน้ าหนักการลงทุนใน
หุ้นขนาดใหญ่สัดส่วน 50.12% หุ้นขนาดเล็กสัดส่วน 14.66% และพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสัดส่วน 
35.22% ซึ่งทั้งพอร์ตการลงทุน Equal Weight และพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance จะมีการปรับน้ าหนักการลงทุน (Portfolio Rebalancing) เพ่ือให้น้ าหนักการลงทุน
คงท่ีในทุก ๆ สัปดาห์ 

โดยแบบจ าลอง MS-VAR จะแสดงถึงการปรับพอร์ตการลงทุนในหุ้น และ ตราสารหนี้ในแต่
ละช่วงเวลาโดยในภาวะตลาดกระทิง (Bull Regime) จะเหมาะกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งจากการ
ค านวณพบว่าในภาวะ Bull Regime มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 41.42% และลงทุนในหุ้น
ขนาดเล็กสัดส่วน 58.58% ส่วนในภาวะตลาดหมี (Bear Regime) จะเหมาะกับการลงทุนในตราสาร
หนี้มากกว่า โดยมีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสูงถึง 99.96% 



 81 

4.3.2.2  ผลการพยาการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละแบบจ าลอง
ในช่วง In-Sample 

ต่อมาเมื่อท าการค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละ
แบบจ าลองเสร็จ จึงได้น าน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปทดสอบผลการ
พยากรณ์ในช่วง In-Sample ว่าแบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน โดยพิจารณาประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลองจาก 1.อัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) 2.อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อ
ปี (Annualized Average Return) 3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี (Annualized S.D.) และ 4.ค่า 
Sharpe Ratio โดยผลลัพธ์จากการทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง แสดงได้ในตาราง
ข้างล่างต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.23  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุน

กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal 
Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 147.80% 99.21% 100.15% 
Annualized return 7.80% 6.49% 6.49% 
Annualized S.D. 9.57% 13.36% 13.10% 
Sharpe Ratio 0.6160 0.3429 0.3496 
หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 

2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 
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ภาพที่ 4.8 การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองในช่วง 
In-Sample ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ 

 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มี
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ หากพิจารณาในด้านของอัตรา
ผลตอบแทนสะสม การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนสะสม 
147.80% (ซ่ึงวัดจากมูลค่าของแบบจ าลอง ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 เทียบกับมูลค่าของ
แบบจ าลอง ณ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2006) หมายความว่าหากนักลงทุนลงทุนด้วยจ านวนเงิน 100 
ล้านบาท ณ ต้นเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 แล้วท าการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) 
ในแต่ละภาวะที่เผชิญตามแบบจ าลอง MS-VAR ณ สิ้นปี 2021 มูลค่าพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 247.80 ล้านบาท ตามภาพที่ 4.8 ในส่วนของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ให้อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ  
99.21% และ 100.15% ตามล าดับ ซึ่งถือว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้
อัตราผลตอบแทนสะสมที่สูงกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-
Variance อย่างมาก และหากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี พบว่า การจัดสรรพอร์ต
การลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 7.80% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปีที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่ ให้ อั ตราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่ อปี เท่ ากับ  6.49% และ 6.49% 
ตามล าดับ ในส่วนของเรื่องความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี พบว่า การ
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จัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.57% ต่อปี ซึ่ง
ต่ ากว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance ที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี เท่ากับ 13 .36% และ 13.10% ตามล าดับ 
นอกจากนั้น ค่า Sharpe Ratio ซึ่งไว้พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk 
Adjusted Return) พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR  มีค่า Sharpe 
Ratio เท่ากับ 0.6160 ซึ่งมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ค่อนข้างมาก โดยแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.3429 และ 
0.3496 ตามล าดับ 

สังเกตเห็นได้ว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR จะท าให้นักลงทุนมี
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและพอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ต่ ากว่าทั้งแบบจ าลอง  Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance เนื่องจากการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  
MS-VAR มีการสับเปลี่ยนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Portfolio Rebalancing) ให้เหมาะสมกับ
ภาวะ (Regime) ของตลาดหุ้นที่ก าลังเผชิญจึงท าให้สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนหรือการขาดทุน
ของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ภาวะตลาดอยู่ในช่วงภาวะตลาดขาลง (Bear Regime) ได ้

 
4.3.2.3  การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio 
ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ  (Performance Hypothesis 

Testing) ส าหรับค่า Sharpe Ratio ซึ่งจะท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่า Sharpe 
Ratio ของแต่ละแบบจ าลองที่ได้จากการทดสอบในช่วง In-Sample ว่ามีค่าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ ซึ่งจากการค านวณจะได้ค่าสถิติและผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละแบบจ าลอง 
โดยเริ่มจากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
เทียบกับแบบจ าลอง Equal Weight ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-

VAR และแบบจ าลอง Equal-Weight กรณีใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

ค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 0.15% 0.12% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อสัปดาห์ 1.33% 1.85% 
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ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

Sharpe Ratio* 0.0854 0.0476 

จ านวนระยะเวลา (T) 643 

P-value* 0.1857 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

จากการทดสอบสมมติ ฐานประสิทธิภ าพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของ
แบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง Equal Weight พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.1857 ดังนั้น จึง
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
ไม่ได้มีค่ามากกว่ากรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของ
แบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-
VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean Variance กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Markowitz 
Mean Variance 

ค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 0.15% 0.12% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อสัปดาห์ 1.33% 1.82% 

Sharpe Ratio* 0.0854 0.0485 

จ านวนระยะเวลา (T) 643 

P-value* 0.1924 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 

 
จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 

และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.1924 ดังนั้น จึงไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้
มีค่ามากกว่ากรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean-Variance อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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4.3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง  Out-of-
Sample 

ในขั้นตอนต่อมาจะท าการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample โดย
เป็นการทดสอบว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ในช่วง Out-of-Sample จะ
มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance หรือไม่ ซึ่งการทดสอบในช่วง Out-of-Sample จะท าการ
ทดสอบในช่วงต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ถึงปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 
157 สัปดาห์ โดยรายละเอียดการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-Sample เป็นดังต่อไปนี้ 

4.3.3.1  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง Out-of-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทส าหรับพอร์ตการลงทุนตาม

แบบจ าลอง Equal Weight และพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance จะมี
น้ าหนักการลงทุนเหมือนกับในช่วง In-Sample โดยจะมีการปรับน้ าหนักการลงทุน (Portfolio 
Rebalancing) เพ่ือให้น้ าหนักการลงทุนคงที่ในทุก ๆ สัปดาห์ เพ่ือเปรียบเทียบกับการจัดสรรพอร์ต
การลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มีการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุน (Portfolio Rebalancing) 
ทุกสัปดาห์  ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR จะท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ใน 
ทุก ๆ สิ้นเดือนเพ่ือน ามาค านวณหาค่าพารามิเตอร์ เพ่ือค านวณสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
สินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนใหม่ รวมถึงหาว่าในแต่ละเดือนภาวะของตลาดหุ้นอยู่ในภาวะใด โดยดู
จ ากค่ า  Smoothed Regime Probabilities ซึ่ งจ ากการค าน วณ หาค่ า  Smoothed Regime 
Probabilities และสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง 
MS-VAR ในแต่ละสัปดาห์ในช่วง Out-of-Sample แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.26  น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนตาม

แบบจ าลอง MS-VAR กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

4 ม.ค. 19 Bull 41.42% 58.58% 0.00% 3 ก.ค. 20 Bull 39.40% 60.60% 0.00% 

11 ม.ค. 19 Bull 41.42% 58.58% 0.00% 10 ก.ค. 20 Bull 39.40% 60.60% 0.00% 

18 ม.ค. 19 Bull 41.42% 58.58% 0.00% 17 ก.ค. 20 Bull 39.40% 60.60% 0.00% 

25 ม.ค. 19 Bull 41.42% 58.58% 0.00% 24 ก.ค. 20 Bull 39.40% 60.60% 0.00% 

1 ก.พ. 19 Bull 40.51% 59.49% 0.00% 31 ก.ค. 20 Bull 39.40% 60.60% 0.00% 
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ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

8 ก.พ. 19 Bull 40.51% 59.49% 0.00% 7 ส.ค. 20 Bull 34.86% 65.14% 0.00% 

15 ก.พ. 19 Bull 40.51% 59.49% 0.00% 14 ส.ค. 20 Bull 34.86% 65.14% 0.00% 

22 ก.พ. 19 Bull 40.51% 59.49% 0.00% 21 ส.ค. 20 Bull 34.86% 65.14% 0.00% 

1 มี.ค. 19 Bull 37.36% 62.64% 0.00% 28 ส.ค. 20 Bull 34.86% 65.14% 0.00% 

8 มี.ค. 19 Bull 37.36% 62.64% 0.00% 4 ก.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

15 มี.ค. 19 Bull 37.36% 62.64% 0.00% 11 ก.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

22 มี.ค. 19 Bull 37.36% 62.64% 0.00% 18 ก.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

29 มี.ค. 19 Bull 37.36% 62.64% 0.00% 25 ก.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

5 เม.ย. 19 Bull 44.48% 55.52% 0.00% 2 ต.ค. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

12 เม.ย. 19 Bull 44.48% 55.52% 0.00% 9 ต.ค. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

19 เม.ย. 19 Bull 44.48% 55.52% 0.00% 16 ต.ค. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

26 เม.ย. 19 Bull 44.48% 55.52% 0.00% 23 ต.ค. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

3 พ.ค. 19 Bull 41.90% 58.10% 0.00% 30 ต.ค. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

10 พ.ค. 19 Bull 41.90% 58.10% 0.00% 6 พ.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

17 พ.ค. 19 Bull 41.90% 58.10% 0.00% 13 พ.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

24 พ.ค. 19 Bull 41.90% 58.10% 0.00% 20 พ.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

31 พ.ค. 19 Bull 41.90% 58.10% 0.00% 27 พ.ย. 20 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

7 มิ.ย. 19 Bull 46.98% 53.02% 0.00% 4 ธ.ค. 20 Bull 3.23% 96.77% 0.00% 

14 มิ.ย. 19 Bull 46.98% 53.02% 0.00% 11 ธ.ค. 20 Bull 3.23% 96.77% 0.00% 

21 มิ.ย. 19 Bull 46.98% 53.02% 0.00% 18 ธ.ค. 20 Bull 3.23% 96.77% 0.00% 

28 มิ.ย. 19 Bull 46.98% 53.02% 0.00% 25 ธ.ค. 20 Bull 3.23% 96.77% 0.00% 

5 ก.ค. 19 Bull 40.06% 59.94% 0.00% 1 ม.ค. 21 Bull 2.41% 97.59% 0.00% 

12 ก.ค. 19 Bull 40.06% 59.94% 0.00% 8 ม.ค. 21 Bull 2.41% 97.59% 0.00% 

19 ก.ค. 19 Bull 40.06% 59.94% 0.00% 15 ม.ค. 21 Bull 2.41% 97.59% 0.00% 

26 ก.ค. 19 Bull 40.06% 59.94% 0.00% 22 ม.ค. 21 Bull 2.41% 97.59% 0.00% 

2 ส.ค. 19 Bull 36.04% 63.96% 0.00% 29 ม.ค. 21 Bull 2.41% 97.59% 0.00% 

9 ส.ค. 19 Bull 36.04% 63.96% 0.00% 5 ก.พ. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

16 ส.ค. 19 Bull 36.04% 63.96% 0.00% 12 ก.พ. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
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ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

23 ส.ค. 19 Bull 36.04% 63.96% 0.00% 19 ก.พ. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

30 ส.ค. 19 Bull 36.04% 63.96% 0.00% 26 ก.พ. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

6 ก.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 5 มี.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

13 ก.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 12 มี.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

20 ก.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 19 มี.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

27 ก.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 26 มี.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

4 ต.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 2 เม.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

11 ต.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 9 เม.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

18 ต.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 16 เม.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

25 ต.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 23 เม.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

1 พ.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 30 เม.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

8 พ.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 7 พ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

15 พ.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 14 พ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

22 พ.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 21 พ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

29 พ.ย. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 28 พ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

6 ธ.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 4 มิ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

13 ธ.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 11 มิ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

20 ธ.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 18 มิ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

27 ธ.ค. 19 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 25 มิ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

3 ม.ค. 20 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 2 ก.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

10 ม.ค. 20 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 9 ก.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

17 ม.ค. 20 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 16 ก.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

24 ม.ค. 20 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 23 ก.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

31 ม.ค. 20 Bear 0.04% 0.02% 99.94% 30 ก.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

7 ก.พ. 20 Bull 44.90% 55.10% 0.00% 6 ส.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

14 ก.พ. 20 Bull 44.90% 55.10% 0.00% 13 ส.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

21 ก.พ. 20 Bull 44.90% 55.10% 0.00% 20 ส.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

28 ก.พ. 20 Bull 44.90% 55.10% 0.00% 27 ส.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 
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ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

ช่วงเวลา Regime หุ้นขนาด
ใหญ ่

หุ้นขนาด
เล็ก 

พันธบัตร
รัฐบาล
ระยะสั้น 

6 มี.ค. 20 Bull 41.05% 58.95% 0.00% 3 ก.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

13 มี.ค. 20 Bull 41.05% 58.95% 0.00% 10 ก.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

20 มี.ค. 20 Bull 41.05% 58.95% 0.00% 17 ก.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

27 มี.ค. 20 Bull 41.05% 58.95% 0.00% 24 ก.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

3 เม.ย. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 1 ต.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

10 เม.ย. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 8 ต.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

17 เม.ย. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 15 ต.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

24 เม.ย. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 22 ต.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

1 พ.ค. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 29 ต.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

8 พ.ค. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 5 พ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

15 พ.ค. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 12 พ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

22 พ.ค. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 19 พ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

29 พ.ค. 20 Bear 0.00% 0.00% 100.00% 26 พ.ย. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

5 มิ.ย. 20 Bull 30.25% 69.75% 0.00% 3 ธ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

12 มิ.ย. 20 Bull 30.25% 69.75% 0.00% 10 ธ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

19 มิ.ย. 20 Bull 30.25% 69.75% 0.00% 17 ธ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

26 มิ.ย. 20 Bull 30.25% 69.75% 0.00% 24 ธ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

          31 ธ.ค. 21 Bull 0.00% 100.00% 0.00% 

 
4.3.3.2  ผลการพยาการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละแบบจ าลอง

ในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ 
เมื่อน าน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการทดสอบ

ผลการพยากรณ์ในช่วง Out-of-Sample ว่าแบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ซึ่งพิจารณา
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองจาก 1.อัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) 2.อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  (Annualized Average Return) 3. ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานต่อปี 
(Annualized S.D.) และ 4.ค่า Sharpe Ratio โดยผลลัพธ์จากการทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละ
แบบจ าลอง แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการ
ลงทุนกรณีใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 37.62% 17.61% 5.12% 
Annualized return 12.48% 6.32% 2.52% 
Annualized S.D. 19.03% 13.65% 13.07% 
Sharpe Ratio 0.5559 0.3237 0.0472 
 

 

ภาพที่ 4.9  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองในช่วง Out-of-
Sample ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตาม
แบบจ าลอง MS-VAR มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในเกือบทุกด้านยกเว้นค่าความเสี่ยง ได้แก่ 
อัตราผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe Ratio โดยแบบจ าลอง MS-
VAR มีอัตราผลตอบแทนสะสมสูงกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz 
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Mean-Variance ค่อนข้างมาก ซึ่งหากนักลงทุนท าการลงทุนด้วยจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ณ ต้น
เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 แล้วท าการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) ในแต่ละภาวะที่
ก าลังเผชิญตามแบบจ าลอง MS-VAR ณ สิ้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 มูลค่าพอร์ตการลงทุนของนัก
ลงทุนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 137.62 ล้านบาท ตามภาพที่ 4.9  

ทางด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR 
สามารถท าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ได้เท่ากับ 12.48% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า
การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-
Variance ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 6.32% และ 2.52% ตามล าดับ และในส่วนของค่า 
Sharpe Ratio การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 
0.5559 ซึ่งมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight 
และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ที่มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.3237 และ 0.0472
ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ซึ่งพิจารณาจากค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ในช่วง Out-of-
Sample มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สู งกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance พอสมควร โดยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 19.03% ส่วนแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.65% และ 13.07% ตามล าดับ โดยสาเหตุที่แบบจ าลอง MS-
VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มากกว่า เนื่องจากในช่วง Out-of-Sample พบว่า ตลาดหุ้นอยู่ใน
ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR มีการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กเป็นสัดส่วน
มาก ตรงกันข้ามกับ การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่มีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากถึง 
33.33% และ 35.22% ตามล าดับ จึงท าให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) ซึ่งสะท้อน
จากค่า Sharpe Ratio จะพบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR นั้น ถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance 

4.3.3.3  การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio 
ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ  (Performance Hypothesis 

Testing) ส าหรับค่า Sharpe Ratio ซึ่งจะท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่า Sharpe 
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Ratio ของแต่ละแบบจ าลองที่ได้จากการทดสอบในช่วง Out-of-Sample ว่ามีค่าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ ซึ่งจากการค านวณจะได้ค่าสถิติและผลการทดสอบสมมติฐานของแต่ละแบบจ าลอง 
โดยเริ่มจากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
เทียบกับแบบจ าลอง Equal Weight ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 
MS-VAR และแบบจ าลอง Equal-Weight ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถ่ีข้อมูล
รายสัปดาห์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Equal Weight 

ค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 0.24% 0.12% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อสัปดาห์ 2.64% 1.89% 

Sharpe Ratio* 0.0771 0.0449 

จ านวนระยะเวลา (T) 157 

P-value* 0.2409 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 
 

จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 
และแบบจ าลอง Equal Weight พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.2409 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ได้ กล่าวคือ ค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ได้มีค่ามากกว่า
กรณีพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 ต่อมาท าการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-
VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง 
MS-VAR และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ของพอร์ตการลงทุนกรณีใช้
ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

ค่าสถิติ แบบจ าลอง MS-VAR แบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance 

ค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 0.24% 0.05% 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อสัปดาห์ 2.64% 1.81% 

Sharpe Ratio* 0.0771 0.0065 

จ านวนระยะเวลา (T) 157 

P-value* 0.0969 
* หมายเหตุ: วิธีและขั้นตอนการค านวณค่า P-value ใช้ตามงานศึกษาของ J.D. Opdyke (2007) 

 
จากการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพส าหรับค่า Sharpe Ratio ของแบบจ าลอง MS-VAR 

และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance พบว่า ค่า P-value เท่ ากับ 0.0969 ดังนั้น จึ ง
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้ ณ ระดับนัยยะส าคัญ 0.10 กล่าวคือ การจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ท าให้พอร์ตการลงทุนมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการ
จัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean-Variance อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 90 
 

4.4 การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือท าการทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรร
พอร์ตการลงทุนในแต่ละแบบจ าลองเมื่อมีการน าค่าธรรมเนียมการซื้อขายเข้ามาค านวณอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน โดยแบ่งประเภทของพอร์ตการลงทุนตามหัวข้อที่ 4.1 4.2 และ 4.3 
เพ่ือตรวจสอบดูว่าพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ในแต่ละประเภทพอร์ตการลงทุนยังคงมี
ความเหมาะสมอยู่หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากกว่าพอร์ตการลงทุนแบบ Equal-Weight และ
พอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance หรือไม่ หลังมีการน าค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
เข้ามาในการค านวณอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สูตรการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ = (1 + อัตราผลตอบแทน) (1- 
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

มูลค่าพอร์ตการลงทุน
 ) – 1 

 
โดยในงานศึกษานี้ ก าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เท่ากับ 0.50% ในทุก ๆ 

ธุรกรรมการซื้อขาย ซึ่งรายละเอียดของการทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

 
4.4.1 พอร์ตการลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ 

4.4.1.1 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง In-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนของทั้งพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR พอร์ต

การลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance ในช่วง In-
Sample จะมีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามหัวข้อ 4.1.4.1 (ตารางที่ 4.4) โดยผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง In-Sample แสดงได้
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง In-

Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 182.22% 76.03% 84.69% 

Annualized Average Return 9.05% 5.68% 6.07% 

Annualized S.D. 10.68% 14.36% 14.35% 

Sharpe Ratio 0.6691 0.2631 0.2905 
หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 

2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 
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ภาพที่ 4.10 การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มี
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในทุก ๆ ด้าน หลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย กล่าวคือ 
หากพิจารณาในด้านของอัตราผลตอบแทนสะสมหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การจัดสรรพอร์ต
การลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนสะสม 182.22% (ซึ่งวัดจากมูลค่าของ
แบบจ าลอง ณ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 เทียบกับมูลค่าของแบบจ าลอง ณ เดือนกันยายน ค.ศ. 
2006) หมายความว่าหากนักลงทุนลงทุนด้วยจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ณ ต้นเดือนกันยายน ค.ศ. 
2006 แล้วท าการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) ในแต่ละภาวะที่เผชิญตามแบบจ าลอง 
MS-VAR ณ สิ้นปี 2021 มูลค่าพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 282.22 ล้านบาท ตามภาพที่  4.10 ในส่วนของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วย
แบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ให้อัตราผลตอบแทน
สะสมเพียง 76.03% และ 84.69% ตามล าดับ ซึ่งถือว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
MS-VAR ให้ อัตราผลตอบแทนสะสมที่ สู งกว่าแบบจ าลอง  Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance อย่างมาก และหากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี พบว่า 
การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 9.05% ซึ่งมี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และ
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แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 5.68% และ 
6.07% ตามล าดับ ในส่วนของเรื่องความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี พบว่า 
การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.68%  
ต่อปี  ซึ่งต่ ากว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปีเท่ากับ 14.36% และ 14.35% 
ตามล าดับ นอกจากนั้น ค่า Sharpe Ratio ซึ่งไว้พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง 
(Risk Adjusted Return) พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR  มีค่า Sharpe 
Ratio เท่ากับ 0.6691 ซึ่งมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ค่อนข้างมาก โดยแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.2631 และ 
0.2905 ตามล าดับ 

สังเกตเห็นได้ว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR จะท าให้นักลงทุนมี
ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูงกว่าทั้งแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance เนื่องจากการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีการ
สับเปลี่ยนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Portfolio Rebalancing) ให้เหมาะสมกับภาวะ (Regime) 
ของตลาดหุ้นที่ก าลังเผชิญจึงท าให้สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนหรือการขาดทุนของพอร์ตการลงทุน
ในช่วงที่ภาวะตลาดอยู่ในช่วงภาวะตลาดขาลง (Bear Regime) ได้ อีกทั้ง การค านวณในช่วง  
In-sample ของภาวะ Bull regime มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เพียงสินทรัพย์เดียว 100% 
จึงท าให้พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนน้ าหนักการลงทุนที่
บ่อยครั้งมากนักจึงท าให้เสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่น้อยกว่า 

4.4.1.2  การจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนของทั้งพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR พอร์ต

การลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance ในช่วง 
Out-of-Sample จะมีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามหัวข้อ 4.1.5.1 (ตารางที่ 4.8) โดยผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample แสดงได้
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.31  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 
Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 13.23% 17.71% -1.27% 

Annualized Average Return 6.15% 6.68% 0.76% 

Annualized S.D. 20.22% 15.95% 15.74% 

Sharpe Ratio 0.2098 0.2994 -0.0727 
หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 

2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 

 

ภาพที่ 4.11  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 

 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตาม
แบบจ าลอง MS-VAR มีอัตราผลตอบแทนสะสมหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่โดดเด่นกว่าพอร์ต
การลงทุนแบบ Markowitz Mean-Variance แต่มีอัตราผลตอบแทนที่แย่กว่าพอร์ตการลงทุนแบบ 
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Equal Weight เล็กน้อย เช่นเดียวกับในด้านของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีหลังหักค่าธรรมเนียม
การซื้อขาย พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่โดดเด่นกว่าพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz Mean-Variance แต่มีอัตรา
ผลตอบเฉลี่ยต่อปีที่แย่กว่าพอร์ตการลงทุนแบบ Equal Weight เล็กน้อย โดยสาเหตุหลักที่พอร์ตการ
ลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มีประสิทธิภาพที่แย่ลงเมื่อน าค่าธรรมเนียมการซื้อขายเข้ามาค านวณ 
เนื่องจาก ในช่วง Out-of-sample มีการเปลี่ยนภาวะ (Regime) อยู่ทั้งหมด 4 ครั้ง คือในเดือน
สิงหาคม ปี 2019 เดือนกันยายน ปี 2019 เดือนพฤษภาคม ปี 2020 และเดือนมิถุนายน ปี 2020 
(สังเกตได้จากตารางที่ 4.8) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาวะจาก Bull regime เป็น Bear regime และก็
เปลี่ยนกลับภาวะ Bull regime อีกครั้ง ซึ่งท าให้พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มีต้นทุน
จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูง เนื่องจากต้องท าการขายหุ้นในพอร์ตการลงทุนออกท้ังหมดแล้วเข้า
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นแทนเมื่อเป็นภาวะ Bear regime และก็ต้องขายพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นออกทั้งหมดแล้วเข้าไปลงทุนในหุ้นเมื่อภาวะเปลี่ยนกลับมาเป็น Bull regime เหตุผลอีก
ประการหนึ่งคือ พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ใหม่ใน 
ทุก ๆ เดือน เพ่ือน ามาค านวณสัดส่วนการลงทุนในช่วง Out-of-sample จึงท าให้สัดส่วนน้ าหนักการ
ลงทุนในแต่ละสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงในทุกเดือน ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วน
น้ าหนักการลงทุนที่บ่อยครั้งและปริมาณที่ค่อนข้างมากถึงแม้จะอยู่ในภาวะ Bull regime เหมือนเดิม
ก็ตาม แต่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กอยู่บ่อยครั้ง ท าให้
ต้องเสียต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอีก 2 พอร์ตการลงทุน 

 
4.4.2 พอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

4.4.2.1  การจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง In-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนของทั้งพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR พอร์ต

การลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance ในช่วง 
Out-of-Sample จะมีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามหัวข้อ 4.2.2.1 (ตารางที่ 4.13) โดยผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample 
แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 
Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 68.09% 118.56% 123.17% 

Annualized Average Return 4.58% 7.17% 7.18% 

Annualized S.D. 8.19% 12.29% 10.89% 

Sharpe Ratio 0.3267 0.4288 0.4842 
หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 

2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 

 

ภาพที่ 4.12  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

 
จากการค านวณ พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มีผลการ

ด าเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่แย่กว่าพอร์ตการลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ต
การลงทุนแบบ Markowitz Mean-Variance ทั้งในด้านผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อปี และค่า Sharpe ratio เช่นเดียวกับกรณีที่ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เนื่องจาก พอร์ต 
MS-VAR มีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ในช่วง Bull regime จึงท าให้
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พอร์ต MS-VAR มีผลตอบแทนต่ ากว่าอีก 2 พอร์ตการลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุหลักเป็นเหตุผล
เดียวกันกับกรณีที่ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย กล่าวคือ มาจากพอร์ตการลงทุนมีสินทรัพย์ใน
ลักษณะที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก จึงท าให้การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนไปในแต่ละสินทรัพย์
ไม่มีความเหมาะสม อีกทั้ง การที่พอร์ตการลงทุนมีสินทรัพย์จ านวนที่มากขึ้นท าให้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์มีความแม่นย าที่น้อยลง ซึ่งจะน าไปสู่การจัดสรรน้ าหนักการลงทุนที่ไม่เหมาะสม
เช่นเดียวกัน 

4.4.4.2  การจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนของทั้งพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR พอร์ต

การลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance ในช่วง 
Out-of-Sample จะมีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามหัวข้อ 4.2.3.1 (ตารางที่ 4.17) โดยผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample 
แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.33  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 

Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 14.45% 22.44% 22.13% 

Annualized Average Return 4.72% 7.50% 7.18% 

Annualized S.D. 6.61% 12.26% 10.11% 

Sharpe Ratio 0.4257 0.4560 0.5217  
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ภาพที่ 4.13  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ 

 
จากตารางข้างต้น พบว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ให้ผลตอบแทนสะสม

หลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-sample เท่ากับ 14.45% ซึ่งมีผลตอบแทนที่ต่ ากว่า
พอร์ต Equal-Weight และพอร์ต Markowitz Mean-Variance ที่มีผลตอบแทน 22.44% และ 
22.13% ตามล าดับ นอกจากนั้น หากพิจารณาค่า Sharpe Ratio พบว่า พอร์ต MS-VAR มีค่า 
Sharpe Ratio เท่ากับ 0.4257 ซึ่งมีค่าที่น้อยกว่าอีก 2 พอร์ตการลงทุน เนื่องจาก พอร์ตการลงทุนที่
มี 6 สินทรัพย์นี้ มีพันธบัตรระยะยาวในพอร์ตการลงทุน การใช้แบบจ าลอง MS-VAR จะได้ประโยชน์
ในแง่ของการลดความเสี่ยงการลงทุน แต่ในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนรวม จะมีผลการด าเนินงาน
รวมที่ไม่ดีนัก ซึ่งมาจากการที่พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีการจ าแนกผลตอบแทนและความเสี่ยงในแต่
ละภาวะตลาดที่ไม่แตกต่างกันมาก ท าให้มีการเลือกลงทุนในสัดส่วนที่สูงทั้งในสองภาวะตลาด ดังนั้น 
ผลตอบแทนรวมจึงไม่ได้ดีกว่าการลงทุนแบบจัดสรรน้ าหนัการลงทุนเท่า ๆ กันในแต่ละสินทรัพย์ หรือ
การลงทุนวิธี Mean-variance ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกภาวะตลาด 

 
4.4.3 พอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

4.4.3.1  การจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง In-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนของทั้งพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR พอร์ต

การลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance ในช่วง In-
Sample จะมีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามหัวข้อ 4.3.2.1 (ตารางที่ 4.22) โดยผลการทดสอบ
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ประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง In-Sample แสดงได้
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.34  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 

In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 124.43% 92.35% 93.61% 

Annualized Average Return 7.00% 6.20% 6.22% 

Annualized S.D. 9.61% 13.36% 13.11% 

Sharpe Ratio 0.5304 0.3216 0.3290 
หมายเหตุ: ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ (𝜇𝑖 − 𝑅𝑓) 𝜎𝑖⁄  โดยงานศึกษาในครั้งนี้อัตราผลตอบแทนปราศจากความ

เสี่ยง (𝑅𝑓 ) จะใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 

2006 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 

 

ภาพที่ 4.14  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง In-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ กรณีใช้
ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 
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จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มี
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance หลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ 
หากพิจารณาในด้านของอัตราผลตอบแทนสะสม การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-
VAR ให้อัตราผลตอบแทนสะสม 124.43% (ซึ่งวัดจากมูลค่าของแบบจ าลอง ณ วันที่ 28 เดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2021 เทียบกับมูลค่าของแบบจ าลอง ณ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2006) หมายความว่า
หากนักลงทุนลงทุนด้วยจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ณ ต้นเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 แล้วท าการ
ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) ในแต่ละภาวะที่เผชิญตามแบบจ าลอง MS-VAR ณ สิ้นปี 
2021 มูลค่าพอร์ตการลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายของนักลงทุนจะเพ่ิมขึ้นเป็น 224.43 
ล้านบาท ตามภาพที่ 4.14 ในส่วนของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight 
และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ให้อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ 92.35% และ 
93.61% ตามล าดับ ซึ่งถือว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้ อัตรา
ผลตอบแทนสะสมที่สูงกว่าแบบจ าลอง  Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-
Variance อย่างมาก และหากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี พบว่า การจัดสรรพอร์ต
การลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 7.00% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปีที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่ ให้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่อปี เท่ ากับ  6.20% และ 6.22% 
ตามล าดับ ในส่วนของเรื่องความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี พบว่า การ
จัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.61% ต่อปี ซึ่ง
ต่ ากว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance ที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปี เท่ากับ 13 .36% และ 13.11% ตามล าดับ 
นอกจากนั้น ค่า Sharpe Ratio ซึ่งไว้พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk 
Adjusted Return) พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR  มีค่า Sharpe 
Ratio เท่ากับ 0.5304 ซึ่งมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง 
Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ค่อนข้างมาก โดยแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.3216 และ 
0.3290 ตามล าดับ 

สังเกตเห็นได้ว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR จะท าให้นักลงทุนมี
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและพอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ต่ ากว่าทั้งแบบจ าลอง  Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance เนื่องจากการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง  
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MS-VAR มีการสับเปลี่ยนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Portfolio Rebalancing) ให้เหมาะสมกับ
ภาวะ (Regime) ของตลาดหุ้นที่ก าลังเผชิญจึงท าให้สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนหรือการขาดทุน
ของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ภาวะตลาดอยู่ในช่วงภาวะตลาดขาลง (Bear Regime) ได้ จึงกล่าวได้ว่า 
พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ยังคงมีความเหมาะสมอยู่
ในการน ามาจัดสรรพอร์ตการลงทุน และยังคงมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่า แบบจ าลอง  Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในช่วง In-sample ถึงแม้จะมีการน า
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเข้ามาค านวณ 

4.4.3.1  การจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วง Out-of-Sample 
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนของทั้งพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR พอร์ต

การลงทุนแบบ Equal-Weight และพอร์ตการลงทุนตามวิธี Markowitz Mean-Variance ในช่วง 
Out-of-Sample จะมีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนตามหัวข้อ 4.3.3.1 (ตารางที่ 4.26) โดยผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample 
แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.35  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 

Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน MS-VAR 
Portfolio 

Equal Weighted 
Portfolio 

Markowitz Mean-
Variance Portfolio 

Cumulative Return 30.97% 8.56% 4.31% 

Annualized Average Return 10.82% 3.67% 2.27% 

Annualized S.D. 18.92% 13.64% 13.08% 

Sharpe Ratio 0.4712 0.1294 0.0276 

 



 104 

 

ภาพที่ 4.15  การทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back-Testing) ของแต่ละแบบจ าลองหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง Out-of-Sample ของพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 
กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ 

 
จากการน าสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแบบจ าลองไปท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วง Out-of-Sample พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตาม
แบบจ าลอง MS-VAR มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal 
Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance หลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายในเกือบทุก
ด้านยกเว้นค่าความเสี่ยง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe 
Ratio โดยแบบจ าลอง MS-VAR มีอัตราผลตอบแทนสะสมสูงกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และ
แบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ค่อนข้างมาก ซึ่งหากนักลงทุนท าการลงทุนด้วยจ านวนเงิน 
100 ล้ านบาท ณ  ต้น เดือนมกราคม ค .ศ . 2019 แล้ วท าการปรับ เปลี่ ยนพอร์ตการลงทุน 
(Rebalancing) ในแต่ละภาวะที่ก าลังเผชิญตามแบบจ าลอง MS-VAR ณ สิ้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 
2021 มูลค่าพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจะเพ่ิมขึ้นเป็น 130.97 ล้านบาท ตามภาพที่ 4.15  

ทางด้านอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การจัดสรรพอร์ตการ
ลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR สามารถท าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีหลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขาย ได้เท่ากับ 10.82% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตาม
แบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 3.67% และ 2.27% ตามล าดับ และในส่วนของค่า Sharpe Ratio การจัดสรร
พอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.4712 ซึ่งมีค่า Sharpe 
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Ratio ที่สูงกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 0.1294 และ 0.0276 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ซึ่งพิจารณาจากค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ในช่วง Out-of-
Sample มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สู งกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance พอสมควร โดยแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 19.03% ส่วนแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.65% และ 13.07% ตามล าดับ โดยสาเหตุที่แบบจ าลอง MS-
VAR มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มากกว่า เนื่องจากในช่วง Out-of-Sample พบว่า ตลาดหุ้นอยู่ใน
ภาวะตลาดหุ้นขาขึ้น (Bull Regime) เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้การจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR มีการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กเป็นสัดส่วน
มาก ตรงกันข้ามกับ การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance ที่มีสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากถึง 
33.33% และ 35.22% ตามล าดับ จึงท าให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาในด้านอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) ซึ่งสะท้อน
จากค่า Sharpe Ratio จะพบว่า การจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR นั้น ถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง 
Markowitz Mean-Variance 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR กรณีใช้ความถี่ข้อมูลราย
สัปดาห์ยังคงมีความเหมาะสมอยู่ในการน ามาจัดสรรพอร์ตการลงทุน และยังคงมีประสิทธิภาพที่โดด
เด่นกว่า แบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz Mean-Variance ในช่วง Out-of-
sample ถึงแม้จะมีการน าค่าธรรมเนียมการซื้อขายเข้ามาค านวณ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเมื่อมีการน าค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขายเข้ามาค านวณอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน พบว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง 
MS-VAR ที่มี 3 สินทรัพย์กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อเทียบกับพอร์ต
การลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มี 3 สินทรัพย์ (ข้อมูลรายเดือน) และพอร์ตการลงทุนตาม
แบบจ าลอง MS-VAR ที่มี 6 สินทรัพย์ (ข้อมูลรายเดือน) ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-
VAR ที่มี 6 สินทรัพย์มีประสิทธิภาพที่แย่ที่สุดเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR 
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มี 3 สินทรัพย์กรณีใช้ความถ่ีข้อมูลราย
สัปดาห์ ยังคงมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าแบบจ าลอง Equal Weight และแบบจ าลอง Markowitz 
Mean-Variance ที่มี 3 สินทรัพย์กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะพอร์ตการ
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ลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มี 3 สินทรัพย์กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ มีการระบุถึงภาวะ
ของตลาดหุ้นได้ค่อนข้างแม่นย าและไม่ได้มีการระบุถึงภาวะตลาดหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง 
Bull regime และ Bear regime จึงท าให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายไม่ สูงมากนัก รวมถึง
ค่าประมาณการพารามิเตอร์ที่ได้จากพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มี 3 สินทรัพย์กรณี
ใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ มีค่าประมาณการที่ท าให้การค านวณสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนไม่แตกต่าง
กันมากในแต่ละสินทรัพย์ของภาวะหนึ่ง ๆ ในแต่ละเดือน ท าให้สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละเดือนในภาวะเดียวกัน (อย่างเช่น เดือนที่ 1 และเดือนที่ 2 เป็นภาวะ 
Bull regime เหมือนกันสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีสัดส่วนที่พอ ๆ กัน) 
จึงท าให้เสียต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่น้อย จากการศึกษา จึงสรุปได้ว่า พอร์ตการลงทุนตาม
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนที่มีสินทรัพย์ไม่มากและสินทรัพย์ต้องมี
ลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างภาวะ Bull regime และ Bear regime นอกจากนั้น การ
ประมาณค่าพารามิ เตอร์เพ่ือน ามาค านวณสัดส่ วนน้ าหนักการลงทุนอาจควรประมาณการ
ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถี่มากนัก เนื่องจาก อาจท าให้สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์
เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้จะอยู่ในภาวะ (Regime) เดียวกัน ซึ่งจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนธุรกรรม
การซื้อขายที่สูง ซึ่งจะท าให้พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 



บทท่ี 5 
 

ผลการศึกษาการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุน้ 

ในหัวข้อถัดมาจะท าการศึกษาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนหุ้น โดยเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง Vector Autoregressive (De la Torre-
Torres & Álvarez-García) และแบบจ าลอง Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-
VAR) ว่าแบบจ าลองใดมีความเหมาะสมและมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทบหุ้นที่
มากกว่ากัน โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ศึกษาความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ และศึกษาความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนหุ้นและ
เป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้ โดยมี
รายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 

5.1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล 

ท าการทดสอบ Unit Root ของข้อมูล  เพ่ือตรวจสอบว่าข้อ มูล มีลักษณะความนิ่ ง 
(Stationary) หรือไม่ โดยจะทดสอบความนิ่งของข้อมูลทั้งแบบปราศจากจุดตัดแกนและแนวโน้ม 
(Without Trend And Intercept), มีจุดตัดแกนและแนวโน้ม (With Trend And Intercept) และมี
จุดตัดแกนแต่ปราศจากแนวโน้ม (With Intercept But Without Trend) โดยใช้  Augmented 
Dickey-Fuller test statistic (ADF Test) เพ่ือระบุจ านวน lag ซึ่งการพิจารณาความนิ่งของข้อมูล
นั้นวิเคราะห์ได้จากการพิจารณาเปรียบเทียบค่าสถิติ Augmented Dickey-Fuller test statistic กับ
ค่าสถิติ  MacKinnon critical ณ ระดับนัยส าคัญ ร้อยละ 1 , ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 ของ
แบบจ าลอง ซึ่งจากการตรวจสอบปัญหา Unit Root ของอัตราผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ 
(Large) หุ้นขนาดเล็ก (Small) และอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (SPX) พบว่า ลักษณะของ
ข้อมูลมีความนิ่ง (Stationary) ท าให้สามารถน าค่าสังเกตของข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ทาง
สถิติในแบบจ าลองที่จะศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรอัตราเงินปันผล (DVD) และตัวแปรส่วนต่าง
ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นและพันธบัตรรัฐบาล (EYG) เกิดปัญหา Unit Root ขึ้นกล่าวคือ
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ข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ ง (Non-Stationary) เนื่ องจากค่าสถิติ  Augmented Dickey-Fuller test 
statistic มีค่ามากกว่าค่า MacKinnon critical หรือค่าสถิติ t มีค่ามากกว่าค่าตาราง ADF ดังนั้น จึง
ต้องท าการแก้ไข ซึ่งท าการแก้ไขโดยการท า differencing ล าดับที่ 1 ซึ่งจากการแก้ไขพบว่าข้อมูลมี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) แล้ว โดยผลการทดสอบ Unit Root ของตัวแปรต่าง ๆ แสดงได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบ unit root ของตัวแปรต่าง ๆ โดยการใช้ Augmented Dickey Fuller 

Test 

Variables 
Level 1st Difference 

Intercept Intercept 
and trend none Intercept Intercept 

and trend none 

Large -11.920*** -11.921*** -11.861*** - - - 

Small -10.495*** -10.463*** -10.391*** - - - 

SPX -12.497*** -12.684*** -12.175*** - - - 

DVD -3.644*** -4.349*** -1.194 -5.876*** -5.859*** -5.882*** 

EYG -5.456*** -5.423*** -1.808* -10.500*** -10.479*** -10.533*** 

INF -3.623*** -4.035*** -2.930*** - - - 

BY -2.228 -3.290 -2.014** -11.046*** -11.034*** -10.973*** 

ECON -11.652*** -11.622*** -11.625*** - - - 

VIX -4.592*** -4.754*** -1.686* -11.970*** -11.944*** -12.003*** 

Bull Bear Spread -6.219*** -6.265*** -6.048*** - - - 

USDTHB -2.697* -2.496 -0.577 -12.380*** -12.395*** -12.408*** 

FWD EPS -1.691 -1.691 -0.116 -12.146*** -12.125*** -12.177*** 

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

โดยที่ Large คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
Small คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 
SPX   คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 
DVD   คือ อัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทย 
EYG   คือ ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
INF    คือ อัตราเงินเฟ้อรายเดือน (YoY) ของประเทศไทย 
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BY     คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 
ECON คือ ดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย 
VIX    คือ ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น 
Bull Bear Spread คือ ดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย 
USDTHB  คือ ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
FWD EPS คือ ก าไรต่อหุ้นคาดการณ ์
 

5.2 ก าหนดจ านวนความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสม 

ขั้นตอนต่อมาจะท าการก าหนดจ านวนความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสมที่ใช้ในแบบจ าลองใน
การพยากรณ์ โดยการเลือกจ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) 
ส าหรับแบบจ าลองการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งจะใช้
เกณฑ์ Akaike information criterion (AIC) ในการพิจารณาเลือกจ านวน Lag โดยจะท าการเลือก 
Lag จากคา AIC ที่มีค่าน้อยที่สุด ซ่ึงจะใช้จ านวน Lag ที่เท่ากันกับทุกตัวแปร 

 
ตารางที ่5.2 ผลการทดสอบความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสมส าหรับแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทน 
 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 1503.256 NA 4.81e-12 -17.54685 -17.49174 -17.52449 

1 1622.077 232.0829 1.33e-12 -18.83131 -18.61084* -18.74185 

2 1638.593 31.68066 1.22e-12* -18.91922* -18.53340 -18.76267* 

3 1642.914 8.135555 1.29e-12 -18.86449 -18.31332 -18.64085 

4 1648.682 10.65988 1.34e-12 -18.82669 -18.11017 -18.53596 

5 1656.660 14.46272 1.36e-12 -18.81474 -17.93287 -18.45691 

6 1666.312 17.15975* 1.35e-12 -18.82237 -17.77514 -18.39745 

7 1671.337 8.756524 1.41e-12 -18.77587 -17.56330 -18.28386 

8 1677.801 11.03773 1.46e-12 -18.74621 -17.36829 -18.18711 

9 1681.131 5.569814 1.56e-12 -18.67990 -17.13662 -18.05370 

10 1687.686 10.73241 1.61e-12 -18.65129 -16.94267 -17.95801 
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Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

11 1693.345 9.068849 1.68e-12 -18.61223 -16.73825 -17.85185 

12 1699.033 8.913439 1.76e-12 -18.57348 -16.53416 -17.74601 

หมายเหตุ: * แสดงถึงความล้าช้าที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Lag) ของแต่ละวิธี 
 
จากตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดสอบความล่าช้าที่เหมาะสมของแบบจ าลองการพยากรณ์

อัตราผลตอบแทน พบว่า จ านวนความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสมกับแบบจ าลองการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทน คือ จ านวนความล่าช้าเท่ากับ 2 ซึ่งพิจารณาจากความล่าช้าที่มีค่า AIC ต่ าที่สุด ดังนั้น 
ผู้วิจัยจะใช้ Lag 2 ส าหรับทุกตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) ของทั้งแบบจ าลองการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  
 

5.3 การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

ในหัวข้อนี้จะท าการศึกษาความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ว่าแบบจ าลองใดมี
ความเหมาะสมและมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่
มากกว่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

5.3.1 แบบจ าลอง VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
ใหญ่ 

แบบจ าลอง VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่จะใช้ตัว
แปรอธิบายเข้ามาช่วยในการพยากรณ์ โดยมีตัวแปรอธิบาย (Explainable Variables) ทั้งหมด 10  
ตัวแปร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 (SPX) อัตราเงินปันผลของตลาดหุ้น (DVD)  
ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (EYG) อัตราเงินเฟ้อ (INF) 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี (BY) ดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย (ECON) 
ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น (VIX) ดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย (Bull Bear Spread)  
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USDTHB) และก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ (FWD EPS) โดยผู้วิจัยจะท า
การแบ่งแบบจ าลองในการพยากรณ์ออกเป็น 10 แบบจ าลอง ซึ่งแต่ละแบบจ าลองจะมีตัวแปรอธิบาย
หนึ่งตัวแปร โดยผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลอง VAR ส าหรับพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ของแต่ละแบบจ าลอง แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.3 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Model 
Variable 

C Exogenous 
Large 
(-1) 

Large 
(-2) 

Small 
(-1) 

Small 
(-2) 

Thstgov 
(-1) 

Thstgov 
(-2) 

SPX 
-0.0095 0.850961 

*** 
-0.0260 -0.0399 0.08083 -0.03443 -10.370 15.0536 

Log likelihood 1775.559 AIC -19.35425 

DVD 
0.00207 -16.56080 

*** 
-0.1028 0.00688 0.07194 0.00894 3.65324 -2.5313 

Log likelihood 1853.871 AIC -20.21957 

EYG 
 

0.01666 
** 

-3.603881 
*** 

-
0.03467 

-0.0674 0.05281 0.05632 -8.3534 1.41689 

Log likelihood 1757.850 AIC -19.15856 

INF 
0.00949 -0.503501 

** 
0.02313 -0.1326 0.08138 0.04651 -10.947 12.7407 

Log likelihood 1738.091 AIC -18.94023 

BY 

0.00903 1.372421 0.03272 -0.1276 0.07298 0.01936 -15.683 13.4562 

Log likelihood 1756.489 AIC -19.14352 

ECON 
0.00961 0.076567 0.04202 -0.1186 0.06865 0.02185 -15.973 13.1407 

Log likelihood 1729.862 AIC -18.84930 

VIX 
0.00447 -0.006693 

*** 
0.13916 -0.0090 0.01193 0.02625 -8.4817 8.48953 

Log likelihood 1776.035 AIC -19.35951 

Bull 
Bear 

Spread 

0.00657 0.000769 
*** 

0.01570 -0.0989 0.08469 0.005948 -15.972 13.7084 

Log likelihood 1732.843 AIC -18.88224  

USDTHB 
0.01101 -0.059405 

*** 
-0.0154 -0.0149 0.04894 -0.0293 -15.275 

* 
11.39897 

Log likelihood 1764.505 AIC -19.23210 
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Model 
Variable 

C Exogenous 
Large 
(-1) 

Large 
(-2) 

Small 
(-1) 

Small 
(-2) 

Thstgov 
(-1) 

Thstgov 
(-2) 

FWD 
EPS 

0.00969 -8.79E-05 0.04385 0.04385 0.070465 0.02189 -15.962 13.09177 

Log likelihood 1734.099 AIC -18.89612  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
5.3.2 แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทน

ของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่จะ

ใช้ตัวแปรอธิบายเข้ามาช่วยในการพยากรณ์ โดยมีตัวแปรอธิบาย (Explainable Variables) ทั้งหมด 
10ตัวแปรเหมือนกับแบบจ าลอง VAR โดยผู้วิจัยจะท าการแบ่งแบบจ าลองในการพยากรณ์ออกเป็น 
10 แบบจ าลอง ซึ่งแต่ละแบบจ าลองจะมีตัวแปรอธิบายเพียงหนึ่งตัวแปร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี S&P500 (SPX) อัตราเงินปันผลของตลาดหุ้น (DVD) ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้น
กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (EYG) อัตราเงินเฟ้อ (INF) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
อายุ 10 ปี (BY) ดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย (ECON) ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น (VIX) 
ดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย (Bull Bear Spread)  ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
(USDTHB) และก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ (FWD EPS) โดยผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ ในแต่ละ
แบบจ าลอง แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

1) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.8674) =7.5 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.7267) = 3.6 เดือน 
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ภาพที่ 5.1  Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 1 (Bull Regime) ของแบบจ าลอง 
MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 

 

ภาพที่ 5.2  Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ของ
แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 
ถัดมาท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปร

อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.4 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทน
ของดัชนี S&P500 ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.011262 0.01291 

SPX 1.196153*** 0.19129 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.004087 0.00414 
SPX 0.652089*** 0.09683 

Common   
Large(-1) -0.081714 0.12615 
Large(-2) -0.013508 0.12276 
Small(-1) 0.072015 0.08431 
Small(-2) -0.052496 0.09183 

Thstgov(-1) -6.634665 9.42867 
Thstgov(-2) 12.16790 9.30903 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.867421 0.132579 
Regime 2 (Bear Regime) 0.726671 0.273329 

Log likelihood 1822.764  
Akaike information criterion -19.69737  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร SPX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนของ 
Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร SPX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัด
ความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่
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มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

2) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทย 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9013) =10.13 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.8550) = 6.9 เดือน 

 

 

ภาพที่ 5.3  Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 1 (Bull Regime) ของแบบจ าลอง 
MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 

 

ภาพที่ 5.4  Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ของ
แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
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การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงิน
ปันผลของตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่  แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5.5 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของ

ตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.007136 0.00495 

DVD -14.03638*** 1.65466 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.003246* 0.00183 
DVD -26.21372*** 1.12291 

Common   
Large(-1) 0.030219 0.07977 
Large(-2) -0.080574 0.08276 
Small(-1) -0.030587 0.05740 
Small(-2) 0.009499 0.05868 

Thstgov(-1) 5.119081 5.71778 
Thstgov(-2) -5.872457 5.42306 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.901329 0.098671 
Regime 2 (Bear Regime) 0.144989 0.855011 

Log likelihood 1925.827  
Akaike information criterion -20.84252  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร DVD มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนของ 
Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร DVD ก็มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์
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อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ทีใ่ช้
ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

3) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 
Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9089) = 11 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.5374) = 2.2 เดือน 

 

 

ภาพที่ 5.5  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 5.6  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่าง
ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.6 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่าง

ผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.028103 0.02866 

EYG -0.889522 5.28678 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.005835 0.00367 
EYG -6.240305*** 0.55064 

Common   
Large(-1) -0.149324 0.10127 
Large(-2) -0.052398 0.12964 
Small(-1) 0.103621 0.09254 



 119 

Variables Coefficient Standard errors 

Small(-2) 0.006568 0.09283 
Thstgov(-1) 0.735569 8.20220 
Thstgov(-2) -0.400034 7.77775 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.908942 0.091058 
Regime 2 (Bear Regime) 0.462603 0.537397 

Log likelihood 1821.809  
Akaike information criterion -19.68677  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร EYG ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนของ Regime ที ่2 (Bear Regime) ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปร EYG พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ทั้งนี้ หาก
พิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
ใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทน
ของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัด
ความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

4) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อ 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.8696) = 7.7 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.4546) = 1.8 เดือน 
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ภาพที่ 5.7 Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 

ภาพที่ 5.8  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงิน

เฟ้อในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.7 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.023931 0.02587 

INF -0.855955 0.71732 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.006006 0.00652 
INF 0.003503 0.32407 

Common   
Large(-1) -0.017596 0.14797 
Large(-2) -0.058701 0.15270 
Small(-1) 0.111195 0.12812 
Small(-2) 0.041044 0.11241 

Thstgov(-1) -11.18584 13.3713 
Thstgov(-2) 12.43452 12.2976 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.869661 0.130339 
Regime 2 (Bear Regime) 0.545372 0.454628 

Log likelihood 1784.416  
Akaike information criterion -19.27129  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร INF ทั้ง

ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) และ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ทั้งนี้ 
หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย
ขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อเข้ามาใน
แบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log likelihood 
และ Akaike information criterion พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง  
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MS-VAR มีค่ า Log likelihood ที่ มากกว่า และมีค่ า  Akaike information criterion ที่ ต่ ากว่า
แบบจ าลอง VAR 

5) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.7457) = 4 เดือน ขณะที่การคง
อยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.6619) = 3 เดือน 
 

 

ภาพที่ 5.9  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 

 

ภาพที่ 5.10 Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
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การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
ใหญ ่แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.8 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการ

พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.023696** 0.01027 

BY -5.639596 4.81161 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.004544 0.01083 
BY 6.246492** 2.68251 

Common   
Large(-1) 0.108752 0.19973 
Large(-2) -0.075716 0.19448 
Small(-1) 0.026334 0.15452 
Small(-2) -0.007448 0.13164 

Thstgov(-1) -8.801397 23.0208 
Thstgov(-2) 4.619329 22.1507 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.745731 0.254269 
Regime 2 (Bear Regime) 0.338064 0.661936 

Log likelihood 1843.574  
Akaike information criterion -19.92860  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BY ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ใน Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปร BY มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ระหว่าง
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แบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ  
10 ปี เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log 
likelihood และ Akaike information criterion พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมใน
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจาก
แบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information criterion ที่
ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

6) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.6167) = 2.6 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.7297) = 3.7 เดือน 

 

 
 

ภาพที่ 5.11  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 5.12  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้อง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.9 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.010590 0.00655 

ECON -0.924109 0.96102 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.000804 0.00920 
ECON 2.030585** 0.98878 

Common   
Large(-1) -0.069580 0.15172 
Large(-2) -0.145268 0.14612 
Small(-1) 0.069370 0.14280 
Small(-2) 0.059402 0.11849 
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Variables Coefficient Standard errors 

Thstgov(-1) -14.37195 12.2005 
Thstgov(-2) 12.71492 11.3574 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 (Bull Regime) 0.616694 0.383306 
Regime 2 (Bear Regime) 0.270241 0.729759 

Log likelihood 1783.002  
Akaike information criterion -19.25558  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ECON ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ใน Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปร ECON มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทั้งนี้  หาก
พิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
ใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log 
likelihood และ Akaike information criterion พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมใน
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจาก
แบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information criterion ที่
ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

7) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.8696) = 7.7 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.7945) = 4.9 เดือน 
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ภาพที่ 5.13  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี
หุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 

 

ภาพที่ 5.14  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี
หุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนี

ความผันผวนของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.10 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวน
ของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.008124 0.00517 

VIX -0.004123*** 0.00095 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.012253 0.01262 
VIX -0.008457*** 0.00135 

Common   
Large(-1) -0.013808 0.13826 
Large(-2) 0.006533 0.13578 
Small(-1) 0.070447 0.10125 
Small(-2) 0.028758 0.09803 

Thstgov(-1) -9.936832 8.80377 
Thstgov(-2) 13.84471* 7.95129 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.869582 0.130418 
Regime 2 (Bear Regime) 0.205534 0.794466 

Log likelihood 1822.880  
Akaike information criterion -19.69866  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร VIX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และในส่วนของ 
Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร VIX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ทั้งนี้  หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัว
แปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า 
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แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

8) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9384) = 16.2 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.9015) = 10.1 เดือน 

 

 

ภาพที่ 5.15  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 5.16  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนี

มุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.11 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาด

ของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.010305** 0.00437 

BULL_BEAR_SPREAD -0.000503* 0.00028 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.005095 0.02382 
BULL_BEAR_SPREAD 0.002058 0.00192 

Common   
Large(-1) -0.021072 0.15278 
Large(-2) -0.096820 0.13926 
Small(-1) 0.080201 0.10721 
Small(-2) 0.045151 0.09379 
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Variables Coefficient Standard errors 

Thstgov(-1) -5.871537 13.9355 
Thstgov(-2) 9.375364 12.5146 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 (Bull Regime) 0.938444 0.061556 
Regime 2 (Bear Regime) 0.098446 0.901554 

Log likelihood 1782.200  
Akaike information criterion -19.24666  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BULL_BEAR_SPREAD มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
90 แต่ในส่วนของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BULL_BEAR_SPREAD 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัว
แปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า 
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

9) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9282) = 13.9 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.9432) = 17.6 เดือน 
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ภาพที่ 5.17  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี
หุ้นไทยขนาดใหญ่ 

 
 
ภาพที่ 5.18  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR 

ที่ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี
หุ้นไทยขนาดใหญ่ 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่  แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 



 133 

ตารางที่ 5.12 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.010640* 0.00440 

USDTHB -0.000541 0.01074 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.012539 0.01913 
USDTHB -0.038688 0.03601 

Common   
Large(-1) -0.136314 0.16470 
Large(-2) -0.148588 0.13820 
Small(-1) 0.093401 0.12160 
Small(-2) 0.065735 0.10854 

Thstgov(-1) -10.29617 13.6892 
Thstgov(-2) 12.79005 12.0678 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.928177 0.071823 
Regime 2 (Bear Regime) 0.056765 0.943235 

Log likelihood 1781.855  
Akaike information criterion -19.24283  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ทั้งใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 
และ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร USDTHB ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ 
หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย
ขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ 
Log likelihood และ  Akaike information criterion พ บ ว่ า  แบ บ จ าล อ ง MS-VAR มี ค วาม
เหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากกว่าแบบจ าลอง VAR 
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เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information 
criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

10) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้นคาดการณ ์ 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9435) = 17.7 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.9386) = 16.3 เดอืน 

 

 

ภาพที่ 5.19  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย 
ขนาดใหญ่ 

 

 

ภาพที่ 5.20  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย 
ขนาดใหญ่ 
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การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อ
หุ้นคาดการณใ์นการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.13 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้น

คาดการณ์ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.009094** 0.00447 

FWD_EPS 0.000484 0.00160 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.001298 0.02005 
FWD_EPS 0.006892 0.00628 

Common   
Large(-1) -0.019998 0.15899 
Large(-2) -0.133708 0.13757 
Small(-1) 0.074357 0.12024 
Small(-2) 0.054375 0.09273 

Thstgov(-1) -11.07399 14.7557 
Thstgov(-2) 13.54840 13.2245 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 (Bull Regime) 0.943535 0.056465 
Regime 2 (Bear Regime) 0.061401 0.938599 

Log likelihood 1785.086  
Akaike information criterion -19.27874  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิ เตอร์ที่ ได้จากการประมาณค่า พบว่า  ทั้ งใน Regime ที่ 1 (Bull 

Regime) และ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร FWD_EPS ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้น
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คาดการณ์เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ 
Log likelihood และ  Akaike information criterion พ บ ว่ า  แบ บ จ าล อ ง MS-VAR มี ค วาม
เหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากกว่าแบบจ าลอง VAR 
เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information 
criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

5.3.3 เปรียบเทียบความแม่นย าของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้น
ไทยขนาดใหญ่ 

ในหัวข้อนี้จะท าการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์ อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ โดยเปรียบเทียบแบบจ าลองระหว่างแบบจ าลอง VAR และ
แบบจ าลอง MS-VAR ว่าแบบจ าลองใดมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนที่มากกว่ากัน 
โดยจะพิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์ของแต่ละแบบจ าลองจากเกณฑ์การวัด ดังนี้ 1.) ค่า 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 2.) Mean Absolute Error (MAE) และ 3.) Root 
Mean Square Error (RMSE) เป็นต้น ซึ่งจากการค านวณค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ด้วยเกณฑ์การวัดต่าง ๆ ส าหรับทั้งแบบจ าลอง VAR และ
แบบจ าลอง MS-VAR มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.14 ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ 

Exogenous 
variable 

MS-VAR VAR 

MAPE RMSE MAE MAPE RMSE MAE 
SPX 4.7467 0.0451 0.0349 470.1811 0.0462 0.0355 
DVD 2.1186 0.0296 0.0206 179.2537 0.0312 0.0228 
EYG 3.4060 0.0478 0.0342 289.0802 0.0500 0.0364 
INF 3.3531 0.0578 0.0435 309.6544 0.0586 0.0435 
BY 2.8594 0.0587 0.0435 167.2757 0.0594 0.0430 

ECON 2.2991 0.0590 0.0442 194.0837 0.0596 0.0431 
VIX 2.7565 0.0455 0.0350 345.7765 0.0453 0.0349 

Bull Bear Spread 6.0803 0.0580 0.0433 184.9331 0.0596 0.0432 
USDTHB 2.9768 0.0583 0.0431 198.6820 0.0594 0.0430 
FWD EPS 2.2219 0.0578 0.0422 178.4820 0.0594 0.0427 
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จากการค านวณค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย
ขนาดใหญ่โดยใช้แบบจ าลอง MS-VAR พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของ
ตลาดหุ้นไทยมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรภายนอกตัวอ่ืน ๆ ในทุกเกณฑ์การวัดความแม่นย า
ในการพยากรณ์ทั้ งค่า MAPE ค่า MAE และค่า RMSE ในส่ วนของแบบจ าลอง VAR พบว่า 
แบบจ าลอง VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี มีความแม่นย าในการ
พยากรณ์มากที่สุดส าหรับเกณฑ์การวัด MAPE ส าหรับเกณฑ์การวัด MAE และ RMSE พบว่า 
แบบจ าลอง VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยมีความแม่นย ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์โดยเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง MS-VAR และ
แบบจ าลอง VAR พบว่า ส่วนใหญ่แบบจ าลอง MS-VAR มีความแม่นย าในการพยากรณ์มากกว่า
แบบจ าลอง VAR ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าแบบจ าลอง MS-VAR มีความน่าเชื่อถือส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่มากกว่า 

 

5.4 การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

ในหัวข้อนี้จะท าการศึกษาความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก ระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ว่าแบบจ าลองใดมี
ความเหมาะสมและมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก
มากกว่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.4.1 แบบจ าลอง VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
เล็ก 

แบบจ าลอง VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กจะใช้ตัว
แปรอธิบายเข้ามาช่วยในการพยากรณ์ โดยมีตัวแปรอธิบาย (Explainable Variables) ทั้งหมด 10  
ตัวแปร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 (SPX) อัตราเงินปันผลของตลาดหุ้น (DVD)  
ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (EYG) อัตราเงินเฟ้อ (INF) 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี (BY) ดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย (ECON) 
ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น (VIX) ดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย (Bull Bear Spread)  
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USDTHB) และก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ (FWD EPS) โดยผู้วิจัยจะท า
การแบ่งแบบจ าลองในการพยากรณ์ออกเป็น 10 แบบจ าลอง ซึ่งแต่ละแบบจ าลองจะมีตัวแปรอธิบาย
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หนึ่งตัวแปร โดยผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจ าลอง VAR ส าหรับพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กของแต่ละแบบจ าลอง แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.15 ผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Model 
Variable 

C Exogenous 
Large 
(-1) 

Large 
(-2) 

Small 
(-1) 

Small 
(-2) 

Thstgov 
(-1) 

Thstgov 
(-2) 

SPX 
-0.001857 0.908703 

*** 
0.021843 -0.126992 0.180668 

* 
0.036651 -5.224789 6.639529 

Log likelihood 1775.559 AIC -19.35425 

DVD 
0.010207 -18.26868 

*** 
-0.065304 -0.072594 0.171211 

** 
0.082510 10.44373 -12.69203 

* 

Log likelihood 1853.871 AIC -20.21957 

EYG 
0.026052 

** 
-3.851293 

*** 
0.012544 -0.156256 0.150731 0.133585 -3.064956 -7.931901 

Log likelihood 1757.850 AIC -19.15856 

INF 
0.018426 -0.462786 0.077269 -0.223597 0.179695 0.179695 -6.592868 4.231457 

Log likelihood 1738.091 AIC -18.94023 

BY 
0.018065 1.100709 0.087263 -0.217775 0.171720 0.094809 -10.98405 4.853904 

Log likelihood 1756.489 AIC -19.14352 

ECON 
0.018264 0.478526 0.090059 -0.219764 0.156270 0.095741 -11.03363 4.516809 

Log likelihood 1729.862 AIC -18.84930 

VIX 
0.013043 -0.007140 

*** 
0.198128 -0.094077 0.107157 0.101454 -3.216065 -0.365022 

Log likelihood 1776.035 AIC -19.35951 

Bull Bear 
Spread 

0.015583 0.000745 
** 

0.069086 -0.191746 0.183416 0.081371 -11.21014 5.148229 

Log likelihood 1732.843 AIC -18.88224  
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Model 
Variable 

C Exogenous 
Large 
(-1) 

Large 
(-2) 

Small 
(-1) 

Small 
(-2) 

Thstgov 
(-1) 

Thstgov 
(-2) 

USDTHB 
0.020009 

** 
-0.063094 

*** 
0.033522 -0.100824 0.146740 0.042371 -10.46620 2.746978 

Log likelihood 1764.505 AIC -19.23210 

FWD EPS 
0.017859 0.001818 0.075309 -0.238068 0.178134 0.100277 -12.14589 5.945350 

Log likelihood 1734.099 AIC -18.89612  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
5.4.2 แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย

ขนาดเล็ก 
แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กจะใช้

ตัวแปรอธิบายเข้ามาช่วยในการพยากรณ์ โดยมีตัวแปรอธิบาย (Explainable Variables) ทั้งหมด 10
ตัวแปรเหมือนกับแบบจ าลอง VAR โดยผู้วิจัยจะท าการแบ่งแบบจ าลองในการพยากรณ์ออกเป็น 10 
แบบจ าลอง ซึ่งแต่ละแบบจ าลองจะมีตัวแปรอธิบายเพียงหนึ่งตัวแปร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี S&P500 (SPX) อัตราเงินปันผลของตลาดหุ้น (DVD) ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้น
กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (EYG) อัตราเงินเฟ้อ (INF) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
อายุ 10 ปี (BY) ดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย (ECON) ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น (VIX) 
ดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย (Bull Bear Spread)  ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
(USDTHB) และก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ (FWD EPS) โดยผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR ส าหรับพยากรณ์ อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด เล็กในแต่ละ
แบบจ าลอง แสดงได้ดังต่อไปนี้ 

1) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.8674) =7.5 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.7267) = 3.6 เดือน 
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ภาพที่ 5.21  Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 1 (Bull Regime) ของ
แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 

 

ภาพที่ 5.22 Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ของ
แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
ถัดมาท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปร

อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.16 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทน
ของดัชนี S&P500 ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.006559 0.00807 

SPX 0.824574*** 0.12998 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.010926 0.01843 
SPX 1.105688*** 0.23069 

Common   
Large(-1) -0.140709 0.20713 
Large(-2) -0.097625 0.16453 
Small(-1) 0.205673 0.12957 
Small(-2) 0.074138 0.11781 

Thstgov(-1) 1.643240 13.3326 
Thstgov(-2) 3.953413 13.7471 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.867421 0.132579 
Regime 2 (Bear Regime) 0.726671 0.273329 

Log likelihood 1822.764  
Akaike information criterion -19.69737  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร SPX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนของ 
Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร SPX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P500 เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัด
ความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า
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แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

2) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทย 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9013) =10.13 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.8550) = 6.9 เดือน 

 

 

ภาพที่ 5.23 Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 1 (Bull Regime) ของ
แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 

ภาพที่ 5.24  Smoothed Regime Probabilities ของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ของ
แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 
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การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงิน
ปันผลของตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.17 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของ

ตลาดหุ้นไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.021339** 0.00923 

DVD -14.78380*** 1.71174 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.002436 0.00571 
DVD -36.83082*** 2.01933 

Common   
Large(-1) 0.195267 0.12247 
Large(-2) -0.028525 0.14207 
Small(-1) 0.147649 0.10546 
Small(-2) 0.084199 0.09165 

Thstgov(-1) 10.31176 8.95017 
Thstgov(-2) -15.46171 9.12185 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.901329 0.098671 
Regime 2 (Bear Regime) 0.144989 0.855011 

Log likelihood 1925.827  
Akaike information criterion -20.84252  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร DVD มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนของ 
Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร DVD ก็มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
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เชื่อมั่นร้อยละ 99 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

3) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 
Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9089) = 11 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.5374) = 2.2 เดือน 

 

ภาพที่ 5.25  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลใน
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 5.26  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลใน
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่าง

ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.18 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่าง
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.040308 0.04640 

EYG -0.707732 6.85994 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.010141 0.00648 
EYG -6.465192*** 0.67080 

Common   
Large(-1) -0.203228 0.14843 
Large(-2) -0.048944 0.13842 
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Variables Coefficient Standard errors 

Small(-1) 0.311538*** 0.11282 
Small(-2) 0.074687 0.11671 

Thstgov(-1) -3.664100 11.4255 
Thstgov(-2) 1.440108 10.8382 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 (Bull Regime) 0.908942 0.091058 
Regime 2 (Bear Regime) 0.462603 0.537397 

Log likelihood 1821.809  
Akaike information criterion -19.68677  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร EYG ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในส่วนของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร EYG พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ทั้งนี้ หาก
พิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
เล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของ
ตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

4) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อ 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.8696) = 7.7 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.4546) = 1.8 เดือน 
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ภาพที่ 5.27 Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 

 

ภาพที่ 5.28 Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงิน

เฟ้อในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.19 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อในการ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.023358 0.03054 

INF -0.816606 1.00669 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.009298 0.00952 
INF 0.284723 0.47896 

Common   
Large(-1) -0.131488 0.17650 
Large(-2) -0.108520 0.15133 
Small(-1) 0.319358** 0.13837 
Small(-2) 0.114587 0.11103 

Thstgov(-1) -13.38138 15.8358 
Thstgov(-2) 11.13396 13.8890 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.869661 0.130339 
Regime 2 (Bear Regime) 0.545372 0.454628 

Log likelihood 1784.416  
Akaike information criterion -19.27129  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร INF ทั้ง
ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) และ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ทั้งนี้ 
หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย
ขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อเข้ามาใน
แบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log likelihood 
และ Akaike information criterion พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กมากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR 
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มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง 
VAR 

5) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.7457) = 4 เดือน ขณะที่การคง
อยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.6619) = 3 เดือน 

 

ภาพที่ 5.29  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 



 150 

 

ภาพที่ 5.30  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด
เล็ก แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.20 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย
ขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.044455*** 0.01543 

BY 0.051610 6.67868 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.007699 0.01511 
BY 3.961450 3.28933 

Common   
Large(-1) 0.298195 0.27342 
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Variables Coefficient Standard errors 

Large(-2) -0.046657 0.21814 
Small(-1) 0.004274 0.20603 
Small(-2) 0.017914 0.12559 

Thstgov(-1) -25.85351 27.3008 
Thstgov(-2) 20.10274 26.7226 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 (Bull Regime) 0.745731 0.254269 
Regime 2 (Bear Regime) 0.338064 0.661936 

Log likelihood 1843.574  
Akaike information criterion -19.92860  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BY มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 แต่ใน Regime ที ่
2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BY 99 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่าง
แบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ  
10 ปี เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ Log 
likelihood และ Akaike information criterion พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมใน
การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กมากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจาก
แบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information criterion ที่
ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

6) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.6167) = 2.6 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.7297) = 3.7 เดือน 
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ภาพที่ 5.31  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 

 

ภาพที่ 5.32  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้อง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.21 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.009361 0.00578 

ECON 0.371314 0.91362 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant 0.007973 0.01350 
ECON 1.821059 1.27718 

Common   
Large(-1) -0.051564 0.16712 
Large(-2) -0.213490 0.16803 
Small(-1) 0.125184 0.14258 
Small(-2) 0.157721 0.13327 

Thstgov(-1) -7.443416 14.7708 
Thstgov(-2) 1.960530 14.0634 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.616694 0.383306 
Regime 2 (Bear Regime) 0.270241 0.729759 

Log likelihood 1783.002  
Akaike information criterion -19.25558  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตาราง ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ECON 

ทั้งใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) และใน Regime ที่ 2 (Bear Regime) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้น
ไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีพ้องเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเขา้มาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ 
Log likelihood และ  Akaike information criterion พ บ ว่ า  แบ บ จ าล อ ง MS-VAR มี ค วาม
เหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กมากกว่าแบบจ าลอง VAR 
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เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information 
criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

7) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้น 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.8696) = 7.7 เดือน ขณะที่การ
คงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.7945) = 4.9 เดือน 

 

ภาพที่ 5.33  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี
หุ้นไทยขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 5.34  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนี
หุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนี

ความผันผวนของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.22 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีความผันผวน

ของตลาดหุ้นในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.012759 0.00783 

VIX -0.004328*** 0.00094 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.011016 0.02643 
VIX -0.008846*** 0.00212 

Common   
Large(-1) -0.110232 0.18483 
Large(-2) -0.041956 0.14693 
Small(-1) 0.272171** 0.12950 
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Variables Coefficient Standard errors 

Small(-2) 0.137240 0.09992 
Thstgov(-1) -11.60626 11.5857 
Thstgov(-2) 10.30381 11.1068 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.869582 0.130418 
Regime 2 (Bear Regime) 0.205534 0.794466 

Log likelihood 1822.880  
Akaike information criterion -19.69866  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร VIX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และในส่วนของ 
Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร VIX มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า 
แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

8) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย 
ค่าความน่ าจะเป็ น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9384) = 16.2 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.9015) = 10.1 เดือน 
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ภาพที่ 5.35  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 

ภาพที่ 5.36  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนี

มุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดง
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.23 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาด
ของนักลงทุนรายย่อยในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 
Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.021962** 0.00891 

BULL_BEAR_SPREAD -0.000765* 0.00046 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.018375 0.02674 
BULL_BEAR_SPREAD 0.001347 0.00200 

Common   
Large(-1) 0.037565 0.23114 
Large(-2) -0.220220 0.17400 
Small(-1) 0.185978 0.18116 
Small(-2) 0.137526 0.12618 

Thstgov(-1) 1.556159 16.6758 
Thstgov(-2) 4.228646 14.7798 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 

Regime 1 (Bull Regime) 0.938444 0.061556 
Regime 2 (Bear Regime) 0.098446 0.901554 

Log likelihood 1782.200  
Akaike information criterion -19.24666  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ใน Regime ที่ 1 (Bull Regime) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BULL_BEAR_SPREAD มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
90 แต่ในส่วนของ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร BULL_BEAR_SPREAD 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัว
แปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อยเข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความ
เหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่  Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า 
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แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก
มากกว่าแบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

9) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9282) = 13.9 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.9432) = 17.6 เดือน 

 

ภาพที่ 5.37  Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ 
ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 5.38  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ 
ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.24 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.025958*** 0.01000 

USDTHB 0.008801 0.01472 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.053706** 0.02715 
USDTHB -0.049482 0.04055 

Common   
Large(-1) -0.195187 0.22135 
Large(-2) -0.387346** 0.15911 
Small(-1) 0.277780 0.17612 
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Variables Coefficient Standard errors 

Small(-2) 0.283175** 0.14332 
Thstgov(-1) -3.214833 17.0429 
Thstgov(-2) 9.725117 15.9713 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.928177 0.071823 
Regime 2 (Bear Regime) 0.056765 0.943235 

Log likelihood 1781.855  
Akaike information criterion -19.24283  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า พบว่า ทั้งใน Regime ที่ 1 (Bull 

Regime) และ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร USDTHB ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทน
ของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของ
แบบจ าลอง ได้แก่ Log likelihood และ Akaike information criterion พบว่า แบบจ าลอง MS-
VAR มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาด เล็กมากกว่า
แบบจ าลอง VAR เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า 
Akaike information criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

10) แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ 
ค่าความน่ าจะเป็น ในการเปลี่ ยนผ่ าน  (Transition Probabilities) ซึ่ งค่ า Transition 

Probabilities ของการคงอยู่ของภาวะ Bull Regime เท่ากับ 1/(1-0.9435) = 17.7 เดือน ขณะที่
การคงอยู่ของภาวะ Bear Regime เท่ากับ 1/(1-0.9386) = 16.3 เดือน 
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ภาพที่ 5.39 Smoothed Regime Probabilities ของ Bull Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้
ตัวแปรก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 

 

ภาพที่ 5.40  Smoothed Regime Probabilities ของ Bear Regime ของแบบจ าลอง MS-VAR ที่
ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้นคาดการณ์ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ 
ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อ

หุ้นคาดการณใ์นการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.25 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้น
คาดการณ์ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Variables Coefficient Standard errors 

Regime 1 (Bull Regime)   

Constant 0.020813** 0.00861 

FWD_EPS 0.000361 0.00198 
Regime 2 (Bear Regime)   

Constant -0.021020 0.02352 
FWD_EPS 0.007809 0.00646 

Common   
Large(-1) 0.022076 0.22941 
Large(-2) -0.302570* 0.16158 
Small(-1) 0.190900 0.18705 
Small(-2) 0.141635 0.11839 

Thstgov(-1) -9.609039 17.9908 
Thstgov(-2) 13.44304 16.2077 

Transition probabilities Regime 1 (Bull Regime) Regime 2 (Bear Regime) 
Regime 1 (Bull Regime) 0.943535 0.056465 
Regime 2 (Bear Regime) 0.061401 0.938599 

Log likelihood 1785.086  
Akaike information criterion -19.27874  

หมายเหตุ: ***, **, * แสดงว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% , 95% และ 90%
ตามล าดับ 

 
จากตารางค่าพารามิ เตอร์ที่ ได้จากการประมาณค่า พบว่า  ทั้ งใน Regime ที่ 1 (Bull 

Regime) และ Regime ที่ 2 (Bear Regime) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร FWD_EPS ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กระหว่างแบบจ าลอง VAR และแบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรก าไรต่อหุ้น
คาดการณ์เข้ามาในแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง ได้แก่ 
Log likelihood และ  Akaike information criterion พ บ ว่ า  แบ บ จ าล อ ง MS-VAR มี ค วาม
เหมาะสมในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กมากกว่าแบบจ าลอง VAR 
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เนื่องจากแบบจ าลอง MS-VAR มีค่า Log likelihood ที่มากกว่า และมีค่า Akaike information 
criterion ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR 

 
5.4.3  เปรียบเทียบความแม่นย าของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 
ในหัวข้อถัดมาจะท าการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก โดยเปรียบเทียบแบบจ าลองระหว่างแบบจ าลอง VAR และ
แบบจ าลอง MS-VAR ว่าแบบจ าลองใดมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนที่มากกว่ากัน 
โดยจะพิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์ของแต่ละแบบจ าลองจากเกณฑ์การวัด ดังนี้ 1.) ค่า 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 2.) Mean Absolute Error (MAE) และ 3.) Root 
Mean Square Error (RMSE) เป็นต้น ซึ่งจากการค านวณค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กด้วยเกณฑ์การวัดต่าง ๆ ส าหรับทั้งแบบจ าลอง VAR และ
แบบจ าลอง MS-VAR มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.26 ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็ก 

Exogenous 
variable 

MS-VAR VAR 

MAPE RMSE MAE MAPE RMSE MAE 
SPX 1.6223 0.0595 0.0451 156.3413 0.0600 0.0454 
DVD 1.5234 0.0394 0.0297 132.6919 0.0458 0.0349 
EYG 1.3654 0.0617 0.0436 144.5583 0.0634 0.0466 
INF 1.2912 0.0703 0.0496 131.5637 0.0725 0.0528 
BY 1.2722 0.0700 0.0499 121.7859 0.0737 0.0532 

ECON 1.3145 0.0715 0.0518 117.7438 0.0729 0.0525 
VIX 1.5036 0.0603 0.0461 139.8232 0.0594 0.0447 

Bull Bear Spread 1.2834 0.0693 0.0494 116.0148 0.0732 0.0528 
USDTHB 1.4698 0.0691 0.0497 119.1240 0.0733 0.0529 
FWD EPS 1.3494 0.0675 0.0482 122.5685 0.0733 0.0527 

 
จากการค านวณค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย

ขนาดเล็กโดยใช้แบบจ าลอง MS-VAR พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของ
ตลาดหุ้นไทยมีความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กมากที่สุดใน
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ด้านเกณฑ์การวัดความแม่นย าในการพยากรณ์ของค่า MAE และค่า RMSE ในส่วนของเกณฑ์การวัด 
MAPE แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี มีความ
แม่นย ามากที่สุด ส าหรับในส่วนของแบบจ าลอง VAR พบว่า แบบจ าลอง VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงิน
ปันผลของตลาดหุ้นไทยมีความแม่นย ามากท่ีสุด ในด้านเกณฑ์การวัดของค่า MAE และ RMSE ในส่วน
ของเกณฑ์การวัด MAPE พบว่า แบบจ าลอง VAR ที่ใช้ตัวแปรดัชนีมุมมองตลาดของนักลงทุนรายย่อย
มีความแม่นย ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างแบบจ าลอง MS-VAR และแบบจ าลอง VAR พบว่า ส่วนใหญ่แบบจ าลอง MS-VAR มีความ
แม่นย าในการพยากรณ์มากกว่าแบบจ าลอง VAR ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลอง MS-VAR มีความ
น่าเชื่อถือส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กที่
มากกว่า 



บทท่ี 6 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

งานศึกษาในครั้งนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนัก

การลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR และ 2) การศึกษาถึงความแม่นย า

ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นด้วยแบบจ าลอง MS-VAR โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า

แบบจ าลอง MS-VAR ไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนและคาดการณ์ถึงอัตราผลตอบแทน

ของหุ้นได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากข้ึนและลดความเสี่ยงจากการ

ลงทุนได้ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

6.1.1 ส่วนที่ 1 การศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุน
โดยใช้แบบจ าลอง MS-VAR 

จากการศึกษาถึงการจัดสรรน้ าหนักการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุนโดยใช้แบบจ าลอง 
MS-VAR โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรพอร์ตการลงทุนกับวิธีการจัดสรรพอร์ตแบบ 
Equal-weighted แ ล ะวิ ธี ก า รจั ด ส รรพ อ ร์ ต แ บ บ  Markowitz Mean–Variance ซึ่ งท า ก า ร
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ประเภทพอร์ตการลงทุน ได้แก่ 
พอร์ตการลงทุนที่มี 3 สินทรัพย์ พอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ และพอร์ตการลงทุนที่ใช้ความถี่
ข้อมูลรายสัปดาห์ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ที่มี 3 
สินทรัพย์ ในช่วง In-Sample และ Out-of-Sample มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าแบบจ าลอง 
Equal-weighted และแบบ  Markowitz Mean–Variance ในแง่ของผลตอบแทนสะสม อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe ratio ที่สูงกว่า ขณะที่พอร์ตการลงทุนที่มี 6 สินทรัพย์ พบว่า 
แบบจ าลอง MS-VAR มีประสิทธิภาพที่แย่กว่าแบบจ าลอง Equal-weighted และแบบ Markowitz 
Mean–Variance ในแง่ของผลตอบแทนสะสม และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ทั้งในช่วงของ In-
Sample และ Out-of-Sample เนื่องจาก พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ของพอร์ต
การลงทุน มีการจ าแนกผลตอบแทนและความเสี่ยงในแต่ละภาวะตลาดที่ไม่แตกต่างกันมาก ท าให้มี
การเลือกลงทุนในสัดส่วนที่สูงทั้งในสองภาวะตลาด จึงท าให้ผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนตาม
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แบบจ าลอง MS-VAR ออกมากน้อยกว่าอีก 2 แบบจ าลอง ในส่วนของพอร์ตการลงทุนที่ใช้ความถี่
ข้อมูลรายสัปดาห์ พบว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่า
แบบจ าลอง Equal-weight และแบบ Markowitz Mean–Variance ในแง่ของผลตอบแทนสะสม 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe ratio ทั้งในช่วง In-Sample และ Out-of-Sample 
ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR ด้วยกันเอง ในการค านวณ
ช่วง Out-of-sample พบว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR กรณีใช้ความถี่ข้อมูลราย
สัปดาห์ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR 3 สินทรัพย์
กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายเดือน และพอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR 6 สินทรัพย์กรณีใช้
ความถี่ข้อมูลรายเดือน มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในบรรดาแบบจ าลอง MS-VAR 

จากผลการศึกษาข้างต้น เราสามารถสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการใช้แบบจ าลอง 
MS-VAR เพ่ือการปรับสินทรัพย์ลงทุนในพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตได้ดังนี้ 

1. แบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนที่มีจ านวนสินทรัพย์ไม่มาก เช่น 
3 สินทรัพย์ เพราะจะมีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าผลตอบแทนคาดหวัง ความแปรปรวน 
และความแปรปรวนร่วมที่ต่ ากว่าแบบจ าลองที่มีสินทรัพย์มากชนิด 

2. แบบจ าลอง MS-VAR ควรมีสินทรัพย์ที่มีลักษณะที่แตกต่างระหว่างกันอย่างชัดเจนในแง่
ของผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงสินทรัพย์ต้องมีลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างภาวะตลาดกระทิง (Bull Regime) และภาวะตลาดหมี (Bear 
Regime) และหากน าสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไม่แตกต่างกันมาก ในแต่ละภาวะ
ตลาด เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว จะท าให้พอร์ตการลงทุนมีผลตอบแทนที่ไม่สูง เหมือนกับพอร์ต
การลงทุนกรณีท่ีมีสินทรัพย์เพียง 3 สินทรัพย์ข้างต้น 

3. ในกรณีของการน าต้นทุนธุรกรรมการซื้อขายเข้ามาค านวณอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการ
ลงทุน พบว่า พอร์ตการลงทุนกรณี ใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ตามแบบจ าลอง MS-VAR มี
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าแบบจ าลอง Equal-weight และแบบ Markowitz Mean–Variance ที่ใช้
ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์เหมือนกัน ในการค านวณช่วง Out-of-sample รวมถึง พอร์ตการลงทุน
กรณีใช้ความถี่ข้อมูลรายสัปดาห์ตามแบบจ าลอง MS-VAR ยังมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าพอร์ตการ
ลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR กรณีท่ีใช้ข้อมูลรายเดือนที่มีสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 3 สินทรัพย์ 
และ 6 สินทรัพย์ ในการค านวณช่วง Out-of-sample เช่นเดียวกัน เนื่องจากพอร์ตการลงทุนกรณีใช้
ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ตามแบบจ าลอง MS-VAR มีการระบุถึงภาวะของตลาดหุ้นได้ค่อนข้างแม่นย า
และไม่ได้มีการระบุถึงภาวะตลาดหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง Bull regime และ Bear regime 
บ่อยครั้ง จึงท าให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายไม่สูงมากนัก รวมถึงค่าประมาณการพารามิเตอร์ที่ได้
จากพอร์ตการลงทุนกรณีใช้ความถ่ีข้อมูลรายสัปดาห์ตามแบบจ าลอง MS-VAR มีค่าประมาณการที่ท า
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ให้การค านวณสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนไม่แตกต่างกันมากระหว่างสินทรัพย์เสี่ยง อย่างหุ้นขนาดใหญ่
และหุ้นขนาดเล็กในภาวะ Bull regime ในแต่ละเดือนของการค านวณในช่วง Out-of-sample ท าให้
สัดส่วนน้ าหนักการลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละเดือน จึงท าให้เสียต้นทุนค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขายที่น้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง MS-VAR มีความเหมาะสมกับ
พอร์ตการลงทุนที่มีสินทรัพย์ไม่มากและสินทรัพย์ต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างภาวะ 
Bull regime และ Bear regime นอกจากนี้ การประมาณค่าพารามิเตอร์เพ่ือน ามาค านวณสัดส่วน
น้ าหนักการลงทุนอาจควรประมาณการค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถี่มากนัก เนื่องจาก อาจท าให้สัดส่วน
น้ าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปมาก ถึงแม้จะยังคงอยู่ในภาวะ (Regime) เดิม ซึ่ง
จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนธุรกรรมการซื้อขายที่สูง ซึ่งจะท าให้พอร์ตการลงทุนตามแบบจ าลอง 
MS-VAR อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

จากผลการประมาณค่าที่ได้สนับสนุนการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในการบริหาร
พอร์ตการลงทุนเชิงพลวัต และน าเสนอถึงประโยชน์ของการปรับน้ าหนักการลงทุนเป็นระยะ ๆ ตาม
แนวโน้มของภาวะตลาด ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้จากค่าพยากรณ์ของการปรับเปลี่ยนระบบใน
แบบจ าลอง MS-VAR ซึ่งแบบจ าลองที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกองทุนของบริษัท
จัดการกองทุน และสถาบันการเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีการก าหนดพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ยังมี
ประโยชน์ต่อนักลงทุนในการเลือกกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ และสุดท้ายธนาคารพาณิชย์และบริษัท
หลักทรัพย์สามารถน ามาใช้ในการจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือให้ค าแนะน ากับนักลงทุนรายย่อยในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละภาวะตลาด ต่อไป 
 

6.1.2 ส่วนที่ 2 การศึกษาถึงความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้น
ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR 

ในส่วนนี้ได้ท าการศึกษาถึงความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นด้วย
แบบจ าลอง MS-VAR โดยแบ่งการพยากรณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ท าการพยากรณ์ อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยขนาดใหญ่ และ 2) ท าการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย
ขนาดเล็ก โดยท าการเปรียบเทียบความแม่นย าในการพยากรณ์กับแบบจ าลอง VAR ซึ่งจากการศึกษา
ในส่วนของการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุ้นไทยขนาดใหญ่ พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัว
แปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยมีความแม่นย ามากที่สุด ในส่วนของการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนหุ้นไทยขนาดเล็ก พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้น
ไทยมีความแม่นย ามากที่สุดในเกณฑ์การวัดความแม่นย า MAE และ RMSE ส าหรับเกณฑ์การวัด 
MAPE แบบจ าลอง MS-VAR ที่ใช้ตัวแปรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี มีความ
แม่นย ามากที่สุด นอกจากนี้ หากพิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหุ้นไทย
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ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พบว่า แบบจ าลอง MS-VAR ไม่ว่าจะใช้ตัวแปรใดเป็นตัวแปรภายในก็
ตาม ส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ที่ต่ ากว่าแบบจ าลอง VAR ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าแบบจ าลอง MS-VAR มีความแม่นย าในการพยากรณ์ที่มากกว่าแบบจ าลอง VAR จึงเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักลงทุนในการน าแบบจ าลอง MS-VAR ไปประยุกต์ใช้เพ่ือทดสอบว่าปัจจัยใดบ้างที่
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนหุ้นและส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนหุ้นใน Regime ใดบ้าง นอกจากนั้น นัก
ลงทุนจะสามารถทราบว่า ณ Regime ใดควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยอะไร เพ่ือที่จะได้ทราบแนวโน้ม
ทิศทางของอัตราผลตอบแทนหุ้นได้ 

จะเห็นได้ว่าแบบจ าลอง MS-VAR ซึ่งถือเป็นแบบจ าลองที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง มีความคลาด
เคลื่อนในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนหุ้นที่น้อยกว่าแบบจ าลอง VAR ที่ถือเป็นแบบจ าลองเชิง
เส้นตรง ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของแบบจ าลอง Regime-Switching อย่างแบบจ าลอง 
Markov-switching เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่มี
ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรง และมีความสามารถในการจับ structural break หรือ 
การเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนในหลายภาวะ (Regime) ได้ จึงมีความเหมาะสมในการน า
แบบจ าลองไม่เป็นเชิงเส้นตรง อย่างแบบจ าลอง MS-VAR มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินมากกว่าแบบจ าลองที่เป็นเชิงเส้นตรง  

 

6.2 ข้อจ ากัดในงานศึกษา 

งานศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ในช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2006 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2021 ซึ่งช่วงระยะเวลาการศึกษามีจ ากัด 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดตรงที่ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสามารถดึงข้อมูลย้อนหลัง
สูงสุดได้ถึงแค่เพียงเดือนตุลาคม ปี 2006  ซึ่งเป็นปีแรกทีเ่ริ่มมีดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นขึ้น 
 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานศึกษาในคร้ังถัดไป 

1)  งานศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบจ าลอง Markov-Switching แบบ 2 ภาวะ (Regime) ในการ
ประมาณการค่าพารามิเตอร์ ซึ่งงานศึกษาในครั้งถัดไปอาจเพ่ิมภาวะ (Regime) จาก 2 ภาวะ เป็น 3 
ภาวะ ส าหรับประมาณการค่าพารามิเตอร์ เพ่ือทดสอบดูว่าแบบจ าลอง Markov-Switching จะมี
ประสิทธิภาพในการศึกษาเก่ียวกับประเด็นที่ศึกษาในครั้งนี้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ 

2)  งานศึกษาในครั้งถัดไปอาจเพ่ิมประเภทสินทรัพย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น อย่างเช่น 
เงินสด น้ ามัน สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น หรืออาจเพ่ิมสินทรัพย์ประเภทหุ้นในลักษณะที่มีความ
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หลากหลายมากขึ้น อย่างเช่น จัดสรรพอร์ตการลงทุนในหุ้นโดยแบ่งตามหมวดธุรกิจ (Sector) หรือ
แบ่งตามลักษณะของหุ้น เช่น หุ้นเติบโต (Growth Stock) หุ้นคุณค่า (Value Stock) และหุ้นคุณภาพ 
(Quality Stock) เป็นต้น เพ่ือที่จะท าให้งานศึกษามีความหลากหลายมากข้ึน 

3)  งานศึกษาในครั้งถัดไป อาจลองใช้ตัวแปรแทน (Proxy Variables) ส าหรับตัวแปร
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นตัวอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะได้มีจ านวนข้อมูลในการศึกษาที่มากขึ้นกว่างานศึกษาใน
ครั้งนี ้ซึ่งอาจจะช่วยให้งานศึกษามีความแม่นย าที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเพ่ือเป็นการทดสอบว่าหากศึกษา
ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันแบบจ าลอง MS-VAR จะยงัคงมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นอยู่หรือไม่ 
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