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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาปิดหุ้นรายวันในอนาคต โดยใช้ตัวแบบอารีม่าซึ่งสร้าง
จากวิธีการค้นหาแบบกริด โครงข่ายประสาทเทียมและตัวแบบผสมในการพยากรณ์ราคาของหุ้น ภายใต้ตัวอย่างหุ้นที่ถูกเลือก
มาตามระดับความผันผวนจากสูงไปต่ำ ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HANA, DELTA และ
SVI ตามลำดับ โดยเก็บข้อมูลราคาปิดรายวันของหุ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (5 ปีย้อนหลัง)
ซึ่งอาศัยการแบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนด้วยวิธี ตรวจสอบไขว้ (Rolling Forward Validation) ทั้งวิธีตรวจสอบไขว้แบบสะสม และ
วิธีตรวจสอบไขว้แบบ Moving Window ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกตัวแบบ ทั้งสองวิธีการแบ่งชุดข้อมูลย่อยนั้น โครงข่ายประสาทเทียมมีความแม่นยำมากที่สุดในการพยากรณ์ราคา
ปิดของหุ้น HANA, DELTA และ SVI รวมถึงตัวแบบผสมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้แต่ละตัวแบบเพียง
ลำพังเสมอไป ตัวแบบอารีม่าซึ่งสร้างจากวิธี การค้นหาแบบกริดสามารถพยากรณ์ได้ดีกว่าในหุ้นที่มีระดับความผันผวนกลาง
และระดับต่ำ ในขณะที่โครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ได้ดีในทุกระดับความผันผวนราคาหุ้น
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คำสำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม ตัวแบบผสม แบบจำลองอารีม่า

ABSTRACT

w

The purpose of this research is to compare the forecasting methods of daily closing prices in the
future. It uses an arena model built on grid search methods, neural networks and a hybrid model to forecast
stock prices. Under the example stocks are selected according to the level of volatility from high to low.
Among the technology and electronic components industry are HANA, DELTA and SVI, respectively, by
collecting the daily closing price of stocks from October 2016 to October 2021 (the past five years) based
on Divide the training dataset by both rolling forward validation and cumulative cross validation methods.
and a moving window cross-checking method. The mean absolute percentage error was used as the criterion
for the selection of the model. Both methods divide that subset. Neural networks are the most accurate in
forecasting the closing prices of HANA, DELTA and SVI stocks, and such a hybrid model doesn't always have
to outperform each other alone. The Arena model, built on the grid search method, is more predictive of
stocks with medium and low volatility. While the neural network is good at forecasting all levels of stock
price volatility.
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ปัจจุบันการลงทุ นเข้ามามี บ ทบาทกับ การดำเนิน ชีว ิตเป็น อย่า งมาก การลงทุนแต่ละประเภทนั ้นต่า งมีอ ั ต รา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ระดับแตกต่างกันไป ทั้งนี้การลงทุนที่ต้องการระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้น มักจะมาพร้อมกับระดับ
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเสมอ [1] คำถามที่น่าสนใจคือ เราจะสามารถลงทุนอย่างไรเพื่อให้ผลตอบแทนสูง แต่มี
ระดับความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นอย่างมากในการวางแผนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงใน
อนาคต [1]
การลงทุนทุกประเภท ล้วนมีจุดประสงค์ให้การลงทุนนั้นได้รับผลตอบแทนที่งอกเงยจากเงินที่เราได้ทำการลงทุนไป
คำถามคือเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังนั้น ในปัจจุบันจึงได้มีเทคนิคการพยากรณ์ราคา
สินทรัพย์เผยแพร่ออกมามากมายในหลากหลายประเภทของการลงทุนซึ่งนักลงทุนคาดว่าเทคนิคนั้น ๆ จะมีความแม่นยำใน
การพยากรณ์เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังได้ในท้ายที่สุด โดยการลงทุนในหุ้นถือเป็นหนึ่งในประเภทการลงทุน
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน [2] เนื่องจากแม้การลงทุนในหุ้นจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่สามารถให้
ผลตอบแทนสูงแก่นักลงทุนหากจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างรอบคอบ ซึ่งในการจัดการหุ้นในพอร์ต ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้นจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนักลงทุนมีหลายวิธีในการพยากรณ์ราคาหุ้น เช่น ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector
Machines : SVM) หรือโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks : ANN) และอีกวิธีหนึ่งคือการใช้การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา ซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุด ในการการวิเคราะห์อนุกรมเวลา คือ อารีม่า (Autoregressive Integrated
Moving Average Model : ARIMA)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G รวมทั้งยานยนต์อัจฉริยะที่นำไปสู่การเปลี่ยน
ผ่านเทคโนโลยีสินค้าไฮเทคเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IoT) ทำให้ความ
ต้องการชิ้นส่ วนทางอิเล็ กทรอนิกส์ รวมไปจนถึงสินค้า อิ เล็ก ทรอนิ กส์ต ่า ง ๆ เช่น โทรศัพท์ , โน๊ตบุ๊ค , แท็บเล็ตรวมถึ ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาวะโรคระบาดซึ่งส่งผลให้ความต้ องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษาหรือทำงานระยะไกลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการขาดแคลน IC โดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ และการ
เร่งลงทุนใหม่รวมถึงการเข้ามาตั้งฐานผลิตในไทยเพิ่มขึ้นของประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งทำให้
หุ้นกลุ่มธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การ
เพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานไทย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ล่าช้าและการเติบโตของประเภทสินค้าอิ
เล็กทรอนิคในห่วงโซ่การผลิตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลับส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพิม่
สูงขึ้น [3] ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการวางแผนการลงทุนในอนาคตที่ดี จากปัญหา
ความผันผวนของหุ้นกลุ่มธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิ เล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้จัดทํา
โครงงานนี้มีแนวคิดในการพยากรณ์ราคาปิดหุ้นรายวันในอนาคตด้วยวิธีพยากรณ์ต่าง ๆ ภายใต้ตัวอย่างหุ้นที่ถูกเลือกมาตาม
ระดับความผันผวนของราคาหุ้น โดยที่ระดับความผันผวนของราคาหุ้นนั้นถูกแสดงด้วย ค่าเบต้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
ความผันผวนของราคาหุ้นนั้น ๆ เทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกหุ้นกลุ่มธุรกิจหมวดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ค่าเบต้าจาก www.settrade.com โดยหุ้นที่มีค่าเบต้ามากกว่า 1 จะมีความผัน
ผวนมากกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ในขณะที่หุ้นที่มีค่าเบต้าประมาณ 1 จะเป็นหุ้นมีความผันผวนระดับกลางที่เคลื่อนไหวในราคาที่
ใกล้เคียงและทิศทางเดียวกับตลาดโดยรวม (SET INDEX) และหุ้นที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 จะเป็นหุ้นทีม่ ีความผัน
ผวนของราคาในระดับที่ต่ำกว่าแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโดยรวม เช่น หุ้นหนึ่งซึ่งมีค่าเบต้า เท่ากับ 0.2 เมื่อตลาด
โดยรวมเพิ่มขึ้น 10% ราคาหุ้นนี้จะเพิ่มขึ้น 2% ทั้งนี้ความเสี่ยงในการลงทุนจะแปรผันตรงกับความผันผวนของราคา ซึ่งเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเอนเอียงที่เกิดจากภาวะโรคระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จึงใช้ค่าเบต้าในปี พ.ศ. 2562 เป็นเกณฑ์ใน
การเลือกหุ้นตามความผันผวนของราคาหุ้นจากระดับสูงไประดับต่ำ ได้แก่ หุ้น HANA, หุ้น DELTA และหุ้น SVI (ดังที่แสดง
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ภาพกราฟราคาปิ ด รายวั น ของหุ ้ น ในภาพที่ 1 ภาพที ่ 2 และภาพที่ 3 ตามลำดั บ โดยใช้ ตั ว แบบต่ า ง ๆ เช่ น อารี ม่ า
(Autoregressive Integrated Moving Average Model : ARIMA), โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network:
ANN) และตัวแบบผสม (Hybrid) ในการพยากรณ์ราคาของหุ้น โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและบุคคลทั่วไปที่
ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้ทราบถึงตัวแบบ
ที่เหมาะสมสำหรับพยากรณ์ราคาปิดรายวันของกลุ่มตัวอย่างหุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิ เล็กทรอนิกส์ที่ถูกเลือก
มาเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นได้ดียิ่งขึ้น
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ภาพที่ 1 แสดงราคาปิดรายวันของหุ้น HANA ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
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ภาพที่ 2 แสดงราคาปิดรายวันของหุ้น DELTA ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ภาพที่ 3 แสดงราคาปิดรายวันของหุ้น SVI ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

563

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

th

เพื่อวิเคราะห์ว่าแบบจำลองแบบใดมีความเหมาะสมภายใต้กลุ่มตัวอย่างหุ้นที่ถูกเลือกมา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ข้อมูลราคาหุ้นที่ใช้ในการศึกษาในที่นี้ จะเป็นราคาปิดรายวันของหุ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (5 ปีย้อนหลัง)
2. โดยเลือกหุ้นตามระดับความผันผวนของหุ้นในปีพ.ศ. 2562 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จำนวน 1 อุตสาหกรรม โดย
เลือกอุตสาหกรรมละ 3 หุ้น คือ
หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
หุ้นที่มีความผันผวนมาก คือ HANA หุ้นที่มีความผันผวนปานกลาง คือ DELTA และหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ คือ
SVI
3. ตัวแบบพยากรณ์ ได้แก่ ARIMA ANN และ ARIMA-ANN

w

w
w

.n

cs

t.l

ru

.a

c.

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฏีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษาตัวแบบและทฤษฏีแนวคิด
อนุกรมเวลา คือ เซตข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการจัดเก็บเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน (Continuous) [4] โดยมี Index
ขึ้นกับเวลา กล่าวคือ มีการจัดเรียงตามเวลาที่บันทึกข้อมูลนั้นโดยที่มีระยะห่าง (Scale) เท่า ๆ กัน เช่น รายได้ต่อเดือน ต่อ
ไตรมาส หรือต่อปีของบริษัทตลอด 3 ปี ปริมาณน้ำฝนต่อเดือน ตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2570 ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรไทย
รายวันตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึงปลายเดือนธันวาคม ตลอดจนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันเมื่อปิดทำการซื้อขายในแต่ล ะ
วันเป็นต้น
ในชีวิตประจำวัน ปัญหาทางอนุกรมเวลาที่สำคัญอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ในทางการแพทย์ การ
ติดตามและสังเกตการวัดความดันโลหิตในช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการประเมินยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเครียด
มากเกินไป หรือการติดตามชุดประชากรต่าง ๆ ของนักสังคมศาสตร์ เช่น อัตราการเกิดหรือการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน
ตลอดจนตัวเลขการว่างงานรายเดือน หรือราคาหุ้นรายวัน เป็นต้น [5] ซึ่งวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลามีด้วยกันหลายวิธี เนื่องจาก
ข้อมูลอนุกรมเวลาส่วนใหญ่มักมีโครงสร้างซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น [6] จึงทำให้สามารถจำแนกวิธีการ
วิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนโดยสังเขป ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น เช่น ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average Model : ARIMA) และวิธีการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น เช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network :
ANN )
1.1.1 ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average Model : ARIMA) เป็ น เทคนิ ค พยากรณ์ ซ ึ ่ งได้ รั บ
การเสนอโดย Box and Jenkins (1970) [4] เป็นหนึ่งในตัวแบบทางสถิติที่ได้รับความนิยมและมีความโดดเด่นในการพยากรณ์
ความความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นตรง [6] การพยากรณ์ด้วยวิธีนี้จะการอาศัยพฤติกรรมของข้อมูลในอดีต เพื่อกำหนดรูปแบบใน
ปัจจุบัน และอธิบายแนวโน้มหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของตัวข้อมูลเองในอนาคต [4] จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) [7] มีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลือ่ นกำลังสอง (Mean Square Error : MSE) ต่ำ ทำ
ให้วิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ค่าพยากรณ์ระยะสั้นได้ดี[8]
โดยวิธี ARIMA (p,d,q) สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. Autoregressive Process: AR(p) เป็นลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยู่กับค่าตัวมันเองในอดีต โดย p คือ
จำนวนของระยะห่าง (lag) ของข้อมูลในอดีตจากปัจจุบัน
ดังสมการที่ 1
Y𝑡 = 𝜇 + ∅1 Y𝑡−1 + ∅2 Y𝑡−2 + . . . +∅𝑝 Y𝑡−𝑝 + ε𝑡
โดย ε𝑡 แทนค่าคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
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2. Moving Average Process: MA(q) เป็นลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยู่กับความ คลาดเคลื่อนในปัจจุบัน
และความคลาดเคลื่อนในอดีต โดย q คือ จำนวนของระยะห่าง (lag) ของค่าความคลาดเคลื่อนในอดีตจากปัจจุบัน และ εℎ
แทนค่าคลาดเคลื่อน ณ เวลา h เมื่อ t ≤ h ≤ t - q
ดังสมการที่ 2
Y𝑡 = 𝜇 + ε𝑡 + 𝛽1 ε𝑡−1 + 𝛽2 ε𝑡−2 + . . . +𝛽𝑞 ε𝑡−𝑞

(2)

3. Autoregressive and Moving Average Process: ARMA (p,q) เป็ น การรวมกัน ระหว่ า ง AR กั บ MA นั ่ น คือ
ข้อมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยู่กับทั้งค่าของข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีต และค่า ความคลาดเคลื่อนทั้งในปัจจุบันและในอดีต ดัง
สมการที่ 3

th

Y𝑡 = ∅1 Y𝑡−1 + ∅2 Y𝑡−2 + . . . +∅𝑝 Y𝑡−𝑝 + ε𝑡 + 𝛽1 ε𝑡−1 + 𝛽2 ε𝑡−2 + . . . +𝛽𝑞 ε𝑡−𝑞 (3)

d Yt = d−1 ( Yt − Yt−1 ) หรือ (−)d Yt

(4)
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4. Integrated (I(d)) เป็นการหาผลต่างของอนุกรมเวลาระหว่างข้อมูล ณ ปัจจุบันกับข้อมูลถอยหลังไป d คาบเวลา
โดยสาเหตุที่ต้องการหาผลต่างของอนุกรมเวลา เนื่องจากแบบจำลอง ARIMA ต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่
มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค งที่ (Stationary) เท่ า นั ้ น โดยในกรณี ข ้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาที ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ไ ม่ ค งที่
(Nonstationary) จะต้องทำการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติคงที่ก่อน โดยการหาผลต่างของข้อมูล
อ น ุ ก ร ม เ ว ล า ก ่ อ น ท ี ่ น ำ ไ ป ส ร ้ า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง ARIMA
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าต้องหาผลต่างอันดับที่ d สามารถเขียนในรูปของ I(d) ดังนี้
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1.1.2 ANN
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network : ANN ) เป็นหนึ่งในตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ
มีผู้สอน (Supervised Learning) ที่ถูกพัฒนาจากการลอกเลียนแบบโครงข่ายประสาทของสิ่งมีชีวิตเพื่อการจําแนกและทํานาย
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและถูกประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ [9] - [16] ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เป็นวิธีที่ไม่มี
ข้อตกลงเบื้องต้น และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ขึ้นกับรูปแบบการแจกแจงของข้อมูล [17] เป็นการนำข้อดีของระบบ
ประสาทมาใช้ในการทำงานร่วมกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ การจำแนก
ลักษณะสิ่งของที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน และการแปลความหมายของสัญลักษณ์และภาพ นอกจากนี้ งานอีกประเภทหนึ่งที่
นำวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้คื อ งานด้านการพยากรณ์ Delurgio (1998) กล่าวว่า วิธีโครงข่ายประสาทเทียม สามารถ
เรียนรู้รูปแบบของระบบที่มีความซับซ้อนสูงและหาค่าพยากรณ์จากข้อมูลในอดีตได้ดีกว่าวิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิม
(Traditional Statistical Method) โดยการประมวลผลของโครงข่ายประสาทเทียม จะเกิด ขึ้นในหน่วยประมวลผลย่อย
(Node) โดยเมื่อมีข้อมูลนำเข้า (Input Data) เข้ามายังโครงข่าย ข้อมูลนำเข้าแต่ละค่าจะถูกนำมาคูณกับค่าถ่วงน้ำหนัก
(Weight) แล้วนำมารวมกัน เพื่อส่งผ่านไปยังฟั งก์ ชัน การแปลง (Transfer Function) หรือฟังก์ชั นกระตุ้น (Activation
Function)และส่งข้อมูลผลลัพธ์ไปยังหน่วยประมวลผลย่อยถัดไป [6]
ดังสมการที่ 6 และภาพที่ 4 ด้านล่าง [18]
S = ∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 𝑋𝑖 +b
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ภาพที่ 4 แบบจำลองการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม

c.

Y𝑡 = α + ∑𝑛𝑗=1 𝛼𝑗 𝑓(𝛽𝑖𝑗 Y𝑡−1 + 𝛽𝑗 ) + ε𝑡

th

ทั ้ งนี ้ ต ั ว แบบ ANN สามารถนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์อ นุก รมเวลา โดยโครงข่ า ยประสาทเที ยมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron : MLP) จัดเป็นตัวแบบ ANN ที่นิยมใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา โดย
มีโครงสร้าง 3 ชั้น คือ Input Layer, Hidden Layer และ Output Layer ซึ่งแต่ละชั้นจะประกอบด้วย Node ที่มีจำนวน
ต่างกันออกไป และ Node ใน Input Layer จะเชื่อมไปข้างหน้ากับทุก Node ในชั้นถัดไปตามลำดับจนถึง Output Layer ซึ่ง
สามารถเขียนในรูปสมการที่ 7 ได้ดังนี้ [6]
(7)
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เมื่อ Y𝑡 แทนค่าสังเกตของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
𝛼 แทนเวกเตอร์ของค่าถ่วงน้ำหนักระหว่างหน่วยประมวลผลย่อยจำนวน 𝑛 หน่วยใน Hidden Layer กับ หน่วย
ประมวลผลย่อยใน Output Layer
𝛽𝑖𝑗 แทนค่า ถ่วงน้ำหนักระหว่างหน่วยประมวลผลย่อยแต่ละหน่วย ใน Input Layer ซึ่งมีทั้งหมด 𝑚 หน่วย กับหน่วย
ประมวลผลย่อยใน Hidden Layer โดยที่ 𝑖 = 1,2, . . , 𝑚 และ 𝑗 = 1,2, . . , 𝑛
1
𝑓 แทนฟังก์ชันกระตุ้น เช่น Sigmoid Logistic Function หรือ 𝑓(𝑥) = (1 +𝑒 −x )
, Rectified Linear Activation Function หรือ 𝑓(𝑥) = max (0,x)
ε𝑡 แทนค่าคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
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1.1.3 ตัวแบบผสม ARIMA และ ANN (Hybrid Model, ARIMA - ANN)
เนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลาส่วนใหญ่มักมีโครงสร้างซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ดังนั้นวิธี
ARIMA หรือ ANN เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถอธิบายลักษณะความผันแปรของข้อมูลได้อย่างถูกต้องนัก ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาตัวแบบผสม Hybrid เพื่อพยากรณ์ข้อมูลที่มีลักษณะเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น [6]
Zhang [9] จึงได้มีการเสนอตัวแบบผสม (Hybrid Model) ระหว่างตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ ANN
เพื่อใช้พยากรณ์ข้อมูลที่มีส่วน ประกอบทั้งสองให้มีความแม่นยำมากขึ้น และได้มีผู้สนใจศึกษาการพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วย
ตั ว แบบผสมดั ง กล่ า วไว้ ห ลายงานวิ จ ั ย ด้ ว ยกั น เช่ น Faruk [10] Methm, et al. [11] Koutroumanidis, et al. [12]
Ebrahimi [13] พงษ์ศริ ิ [14] ชญานิน และ นัท [15] และ ชยกร สมศิลา และคณะ [16] ทั้งนี้งานวิจัย ดังกล่าวรายงานผลสรุป
ที่เหมือนกันว่าการใช้ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ ANN ให้ ความแม่นยำที่สูงกว่าการใช้ตัวแบบ ARIMA
เพียงตัวแบบเดียว [6] Zhang [9] ได้นำตัวแบบ ARIMA ซึ่งเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของค่าพารามิเตอร์มารวมกับตัว
แบบ ANN ซึ่งใช้สำหรับพยากรณ์ข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของค่าพารามิเตอร์ โดยตัวแบบผสมดังกล่าว
สามารถแสดงได้ด้วยสมการเชิงคณิตศาสตร์ ดังสมการที่ 8 ดังนี้ [6]
Y𝑡 = FtARIMA + FtANN + ε𝑡

เมื่อ Y𝑡

FtARIMA
FtARIMA

แทนค่าสังเกตของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
แทนข้อมูลส่วนที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรง ในเทอมของค่าพารามิเตอร์ ที่พยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA
แทนข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของค่าพารามิเตอร์ ที่พยากรณ์ด้วยตัวแบบ ANN
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ε𝑡 แทนค่าคลาดเคลื่อน ณ เวลา t

โดยมีขั้นตอนการสร้างตัวแบบผสม อย่างละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรม เวลาด้วยตัวแบบ ARIMA เพื่อพยากรณ์ข้อมูลส่วนที่ เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของ
ARIMA
ค่าพารามิเตอร์ คือ F̂ t
ARIMA
ขั้นตอนที่ 2 : คำนวณค่าส่วนเหลือ (Residual) จาก ตัวแบบ ARIMA โดยที่ 𝜀̂𝑡 = Y𝑡 − F̂ t
ขั้นตอนที่ 3 : นำค่าส่วนเหลือที่ได้ จากตัวแบบ ARIMA ไปพยากรณ์ข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของ
ARIMA
ค่าพารามิเตอร์ คือ F̂ t
ด้วยตัวแบบ ANN
ARIMA
ANN
ขั้นตอนที่ 4 : คำนวณหาค่าพยากรณ์รวม (Forecasting) จากสมการที่ 7 Y𝑡 = F̂ t
+ F̂ t
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1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพศาล และคณะ [19] ได้ทำการพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออก ของประเทศไทยโดยใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมข้อมูลทั้งสิ้น 162 เดือน
และใช้การพยากรณ์เชิงปริมาณด้วยวิธี Box-Jenkins หรือตัวแบบ พยากรณ์ SARIMA (p,d,q)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑆 ผลการศึกษาเชิง
ประจั ก ษ์ พ บว่ า ตั ว แบบที ่ เ หมาะสมต่ อ การพยากรณ์ ราคาทุ เ รี ย นในประเทศและราคาทุ เ รี ย นส่ ง ออก คื อ
SARIMA (2,1,2)(0,1,1)12 และ SARIMA (1,1,1)(0,1,1)12 โดยตัวแบบพยากรณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพความแม่นยําร้อย
ละ 91.9 และร้อยละ 97.7 ตามลําดับ
สมัชญ์ [20] ได้สร้างตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา โดยวิธิของบอกซ์-เจน
กินส์ โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รวม
ระยะเวลา 5 ปี เพื ่ อ พยากรณ์ ข ้ อ มู ล ล่ ว งหน้ า 6 เดื อ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว แบบ ARIMA (1,0,3) เป็ น ตั ว แบบที ่ มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังที่สุด
กำธร และสมพร [21] ได้เปรียบเทียบการพยากรณ์มูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยใช้แบบจำลองอารีม่า
(ARIMA) และแบบจำลองอารีแมกซ์ (ARIMAX) โดยใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคาร กรุงเทพ ในช่วงเวลา 6 ปีตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 72 เดือน และ
พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 ปีตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบจำลองที่ใช้ได้แก่
แบบจำลองอารีม่า (ARIMA) และแบบจำลองอารีแมกซ์ (ARIMAX) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
กำลังสอง (Root Mean Square Error : MAPE) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (Root Mean
Square Error : RMSE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง ผลการศึกษาพบว่าทั้งแบบจำลองอารีม่า
(ARIMA) และแบบจำลองอารีแมกซ์ (ARIMAX) มีความแม่นยำในพยากรณ์มูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าปี 2562 และได้ราคา
หลักทรัพย์ใกล้เคียงกบราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง
Boonmana and Kulvanich [15] ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำของค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบ ARIMAตัว
แบบผสมระหว่าง ARIMA กับโครงข่ายประสาทเทียม และตัวแบบผสมระหว่าง ARIMA กับซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ในการ
พยากรณ์ราคาปิดหุ้น SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชุดข้อมูลจริง และชุดข้อมูลอนุก รมเวลาที่จำลอง
ด้วยตัวแบบ ARIMA (0,1,1) ตัวแบบ ARIMA (0,1,2) ตัวแบบ ARIMA (1,1,0) ตัวแบบ ARIMA (1,1,1) ตัวแบบ ARIMA (1,1,2)
ตัวแบบ ARIMA (2,1,0) ตัวแบบ ARIMA (2,1,1) และตัวแบบ ARIMA (2,1,2) เมื่อใช้เกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบตัวแบบ โดยตัวแบบใดที่มีค่า RMSE ต่ำสุดจะ
เป็นตัวแบบที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่าตัวแบบผสมระหว่าง ARIMA และซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน มีความแม่นยำในการ
พยากรณ์สูงที่สุดสำหรับการพยากรณ์ในชุดข้อมูลอนุกรมเวลาที่จำลองด้วยตัวแบบ ARIMA (0,1,2) ตัวแบบ ARIMA (1,1,1)
และตัวแบบ ARIMA (2,1,2) ส่วนตัวแบบผสมระหว่าง ARIMA และโครงข่ายประสาทเทียมนั้นให้ความแม่นยำในการพยากรณ์
สูงที่สุดสำหรับการพยากรณ์ในชุดข้อมูลอนุกรมเวลาในกรณีที่จำลองด้วยตัวแบบ ARIMA (0,1,1) ตัวแบบ ARIMA (1,1,0) ตัว
แบบ ARIMA (1,1,2) ตัวแบบ ARIMA (2,1,0) และตัวแบบ ARIMA (2,1,1) และสำหรับการพยากรณ์ในชุดข้อมูลจริงของราคา
ปิดหุ้นรายสัปดาห์ของ SCB ที่มีลักษณะอนุกรมเวลาสอดคล้องกับตัวแบบ ARIMA (1,1,1) ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบผสม
ระหว่าง ARIMA และซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนมีความแม่นยำในการพยากรณ์สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลจากชุดข้อมูลจำลอง
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รณชัย [22] ศึกษาการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และดำเนินการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยเทคนิคเครือข่ายประสาท
เทียม ผสมผสานกับรูปแบบออโตรีเกรสซีพของตัวแบบ ARIMA เรียกว่า ตัวแบบ AR-ANN จากนั้นเปรียบเทียบความแม่นยำ
ของตัวแบบ AR-ANN กับตัวแบบ ARIMA ด้วยการวัดค่าคลาดเคลื่อน RMSE และ MAPE ผลการทดลอง พบว่าตัวแบบ
ผสมผสาน AR-ANN ให้ค่า RMSE และค่า MAPE ต่ำกว่าตัวแบบ ARIMA ทั้ง 3 ชุดข้อมูล ดังนั้น ตัวแบบ AR-ANN สามารถ
นำมาใช้พยากรณ์ ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันของ PM10 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม
Adebiyi, at al. [23] ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแบบจำลอง ANN และ ARIMA ในการ
คาดการณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาของตลาดหุ้นนิวยอร์ก ผลการศึกษาพบว่าทั้งสองแบบจำลองสามารถคาดการณ์ราคาหุ้นได้ดี
Wijaya, at al. [24] แสดงการเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลอง ANN และแบบจำลอง ARIMA ตามตลาดหลักทรัพย์
อินโดนีเซีย และผลลัพธ์พบว่าแบบจำลอง ANN ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบจำลอง ARIMA
Tang, at al. [25] กล่าวถึงผลการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบ ANN และ ARIMA สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลา
ผลลัพธ์พิสูจน์ว่า ANN ดีกว่าในการพยากรณ์ในระยะยาว ในขณะที่แบบจำลอง Box-Jenkins นั้นพยากรณ์ระยะสั้นได้ดีกว่า
แม้นักวิจัยหลายคนแย้งว่าการรวมแบบจำลองจำนวนมากสำหรับการพยากรณ์เข้าด้วยกันจะให้ค่าประมาณที่ดีกว่า
แบบจำลองอนุกรมเวลาเดียวกันก็ตาม [26] ได้ทำการสร้างตัวแบบผสมด้วยการรวมแบบจำลอง ARIMA และ TDNNs (TimeDelay Neural Network : TDNN) เพื ่ อ คาดการณ์ชุ ดข้อ มู ลจริ งเก้า ชุด ผลลั พ ธ์ แสดงให้เ ห็ นว่า ตั วแบบผสมดังกล่าวไม่
จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้แต่ละตัวแบบเพียงลำพัง เนื่องจากกระบวนการเลือกแบบจำลองมีส่วนสำคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อความนิยมในตัวแบบผสม
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โดยขั้นตอนการวิจัยสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในข้อ1.1 และ 1.2
2. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวมรวบข้อมูลราคาปิดรายวันของหุ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (5 ปีย้อนหลัง) โดยเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามระดับความผันผวนของ
หุ้นในปีพ.ศ. 2562 จำนวน 3 หุ้น ได้แก่ หุ้นทีม่ ีความผันผวนมาก คือ HANA, หุ้นที่มีความผันผวนปานกลาง คือ DELTA และ
หุ้นที่มีความผันผวนต่ำ คือ SVI
3. ขั้นตอนการแบ่งชุดข้อมูล
โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ด้วยวิธีตรวจสอบไขว้ (Rolling Forward Validation)
3.1 Rolling Forward Validation แบบ Cumulative
3.2 Rolling Forward Validation แบบ Moving Window
4. ขั้นตอนการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ตรวจสอบและทดสอบตัวแบบ
โดยใช้ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Percentage Error : MAPE) เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบและ
ตัดสินเลือกตัวแบบ
4.1 สร้างแบบจำลองในชุดข้อมูลฝึก (Training Set) และตรวจสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบในชุดข้อมูลตรวจสอบ
(Validation Set)
โดยในงานวิจัยนี้ได้สร้างและเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบต่าง ๆ ได้แก่ ARIMA, ANN, และ ARIMA-ANN
ในการพยากรณ์ ร าคาปิ ด รายวั น ของหุ ้ น HANA, DELTA และ SVI ภายใต้ ก ารแบ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ในข้ อ 3.1 และ 3.2
แล้วทำการตรวจสอบตัวแบบเพื่อคัดเลือกตัวแบบในชุดข้อมูลตรวจสอบ โดยตัวแบบที่มีประสิทธิภาพหรือมีความแม่นยำมาก
ที่สุดจะมีค่าเฉลี่ย MAPE ต่ำที่สุด
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4.2 ทดสอบตัวแบบที่ได้จากข้อ4.1ในชุดข้อมูลทดสอบ(TestSet)
ต่อมาจึงใช้ตัวแบบที่ได้จากข้อ 4.1 นั้นมาสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้นอีกครั้งในแต่ละหุ้น แล้วพยากรณ์ชุด
ข้อมูลทดสอบเป็นลำดับสุดท้าย ซึง่ ในการวิจัยนี้จะแบ่งชุดข้อมูล 866 วันแรก (70%) เป็นชุดข้อมูลฝึกและ 371 วันสุดท้าย
(30%) เป็นชุดข้อมูลทดสอบ
5. สรุปผลการวิจัย
ต่อไปจะทำการอธิบายหัวข้อที่ 3. ขั้นตอนการแบ่งชุดข้อมูลและหัวข้อที่ 4. ขั้นตอนการสร้างตัวแบบพยากรณ์
ตรวจสอบและทดสอบตัวแบบโดยละเอียด ดังต่อไปนี้
3. ขั้นตอนการแบ่งชุดข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบไขว้ (Rolling Forward Validation)
การศึกษานี้ใช้ชุดข้อมูลราคาปิดรายวันของหุ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (5 ปี
ย้อนหลัง) เป็นจำนวน 1,237 observations โดยเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามระดับ
ความผันผวนของหุ้นในปีพ.ศ. 2562 ได้แก่ หุ้นที่มีความผันผวนมาก คือ HANA, หุ้นที่มีความผันผวนปานกลาง คือ DELTA
และ หุ้นที่มีความผันผวนต่ำ คือ SVI โดยเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างตัวแบบพยากรณ์ ได้แก่ ARIMA, ANN และ ARIMA
- ANN (Hybrid)
ซึ่งอาศัยการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ด้วยวิธีตรวจสอบไขว้ (Rolling Forward Validation) ซึ่งจะแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น
ชุดข้อมูลฝึก (training set) และชุดข้อมูลตรวจสอบ (validation Set) ที่แตกต่างกันหลายชุด และข้อผิดพลาดในแต่ละส่วนจะ
ถูกเฉลี่ยเพื่อคำนวณค่าประมาณข้อผิดพลาดของแบบจำลองให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้นจึงทำการสร้ าง
แบบจำลองด้วยชุดข้อมูลที่ได้จากการแบ่งด้วยวิธีการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี ได้แก่
1. Rolling Forward Validation แบบ Cumulative
2. Rolling Forward Validation แบบ Moving Window
ซึ่งวิธี Rolling Forward Validation แบบ Cumulative นั้นเป็นวิธีซึ่งจะสะสมข้อมูลเพิ่มขึ้นในทุก ๆ รอบของการสร้าง
แบบจำลอง ในขณะที่วิธี Rolling Forward Validation แบบ Moving Window นั้นจะอาศัยข้อมูลชุดใหม่ เป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล
ฝึก (Training Set) ในแต่ละรอบของการสร้างแบบจำลอง ซึ่งสังเกตว่าทั้งสองวิธีจะใช้ชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation Set)
ชุดเดียวกันในแต่ละรอบการสร้างแบบจำลอง ดังที่แสดงในภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 ตามลำดับ

ภาพที่ 5 Rolling Forward Validation แบบ Cumulative
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ภาพที่ 6 Rolling Forward Validation แบบ Moving Window

c.

แล้วจึงนำชุดข้อมูลฝึก (Training Set) ทั้งสองแบบที่ได้ไปสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ราคาปิดของแต่ละหุ้นในแต่ละรอบเป็น
ลำดับต่อมา จากนั้นจึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบทั้งหมดในแต่ละหุ้น (ดังขั้นตอนที่ 4.1)
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เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ
โดยใช้ ค ่ า เฉลี ่ ย ของร้ อ ยละความผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ (Mean Percentage Error : MAPE) เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการ
เปรียบเทียบและตัดสินเลือกตัวแบบ ในแต่ละวิธีการแบ่งชุดข้อมูลด้วยการ Rolling Forward Validation โดยที่ตัวแบบที่ดีจะ
มีค่า MAPE ต่ำ และเลือกตัวแบบที่ให้ค่าเฉลี่ยของ MAPE ต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะแสดงค่าคลาดเคลือ่ นกำลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) ควบคู่ไปด้วยกัน โดย MAPE และ RMSE แสดงสมการดังสมการที่ 9 และ 10
ต่อไปนี้
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ต่อมาจึงใช้ตัวแบบที่ได้นั้นมาสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้นอีกครั้ง แล้วพยากรณ์ชุดข้อมูลทดสอบ
(Test Set) เป็นลำดับสุดท้าย (ดังขั้นตอนที่ 4.2) ซึ่งในการวิจัยนี้จะแบ่งชุดข้อมูล 866 วันแรก (70%) เป็นชุดข้อมูลฝึก
(Training Set) และ 371 วันสุดท้าย (30%) เป็นชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงการแบ่งชุดข้อมูล 866 วันแรก (70%) เป็น Training Set และ 371 วันสุดท้าย (30%) เป็น Test Set ของ
ตัวอย่างหุ้น HANA
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4. ขั้นตอนการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ตรวจสอบและทดสอบตัวแบบ
4.1 สร้างแบบจำลองในชุดข้อมูลฝึก (Training Set) และตรวจสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบในชุดข้อมูลตรวจสอ
(Validation Set) โดยศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้
4.1.1 ARIMA
ภายหลังจากการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 5 ชุด และทำการ Rolling Forward Validation แบบ Cumulative และ Moving
Window เพื่อสร้างชุดข้อมูลย่อยสำหรับใช้เป็น Training Set และ Validation Set แล้วจึงนำชุดข้อมูลที่ได้ไปสร้างตัวแบบ
เป็นลำดับถัดมา โดยการสร้างตัวแบบ ARIMA มีขั้นตอนดังนี้
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1. กำหนดขอบเขตพารามิเตอร์ , ไฮเปอร์พารามิเตอร์แนวโน้ม
และไฮเปอร์พารามิเตอร์ฤดูกาล โดยให้ Order ของพารามิเตอร์ดังกล่าวอยู่
ในช่วง [0,2] กล่าวคือ พารามิเตอร์ p, d, q ของ Non-seasonal ARIMA
และ พารามิเตอร์ P, D, Q ของ Seasonal ARIMA ซึ่งมี lag คือ 365 นั้น มี
ค่าเป็นจำนวนเต็มได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2
2. พิจารณาการสร้างตัวแบบ ARIMA ภายใต้ค่าพารามิเตอร์ที่อยู่
ภายในช่วงที่กำหนด แล้วทำการหาตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับพยากรณ์ราคา
ของหุ้นแต่ละตัวในแต่ละรอบด้วยวิธีการค้นหาแบบกริด โดยใช้ชุดข้อมูลที่ถูก
แบ่ งด้ ว ยวิ ธ ี Rolling Forward Validation ทั ้ งแบบ Cumulative หรื อ แบบ
moving window เป็นจำนวน 4 รอบ ดังภาพตัวอย่า งที่ 8 โดยใช้ค่า MAPE
เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ใจ ซึ่งตัวแบบที่เหมาะสมในแต่ละรอบนั ้นจะให้ ค่ า
MAPE ต่ำที่สุด เพื่อให้ตัวแบบนั้นมีค่ามีความแม่นยำในการพยากรณ์สูงที่สุดใน
แต่ละรอบ
3. คำนวณค่าเฉลี่ย MAPE และ RMSE
ซึ่งผลลัพธ์ค่าเฉลี่ย MAPE และ RMSE ของหุ้นแต่
ละตัว จากขั้นตอนการวิจัยข้างต้น จะเป็นค่าที่ใช้
ในการเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างตัวแบบ
ARIMA และตัวแบบอื่น ๆ ในการวิจัยนี้

ภาพที่ 8 แสดงกราฟราคาปิดหุ้นรายวันระหว่าง Training Set, Validation Set และค่าพยากรณ์ (Forecast) จากตัวแบบ
ARIMA ด้วยวิธีแบ่งข้อมูล Rolling Forward Validation แบบ Cumulative
4.1.2 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network :ANN)
ภายหลังจากการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 5 ชุด และทำการ Rolling Forward Validation แบบ Cumulative และ Moving
Window เพื่อสร้างชุดข้อมูลย่อยสำหรับใช้เป็น Training Set และ Validation Set แล้วจึงนำชุดข้อมูลที่ได้ไปสร้างตัวแบบ
ANN เป็นลำดับถัดมา โดยการสร้างตัวแบบ ANN มีขั้นตอนดังนี้
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1. กำหนดขอบเขตพารามิเตอร์ ได้แก่ ชั้นข้อมูลนำเข้า 1 ชั้น ภายใต้จำนวน 60 โหนด (Node), ชั้นผลลัพธ์
1 ชั้นภายใต้ จำนวน 1 โหนด จำนวนชั้นซ่อนหรือ Hidden Layer ไม่เกิน 3 ชั้นภายใต้จำนวนโหนดอยู่ในช่วง [0,100) และใช้
ฟังก์ชัน Rectified Linear Activation Function หรือ RELU เป็นฟังก์ชันกระตุ้น รวมถึงใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์คํานวณ
ส่วนกลับ (ตัวผกผันการคูณ) ขององค์ประกอบทั้งหมดในอาร์เรย์ (0.0003,0.03) สำหรับค่าอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate)
โดยใช้การสุ่มเลือกพารามิเตอร์ภายในขอบเขตที่กำหนดภายใต้การทำซ้ำ 100 รอบ
2. ต่อไปจึงใช้ Training Fold และ Validation Fold ที่ได้แต่ละรอบ สร้างชุดข้อมูล Training Dataset
และ Validation Dataset ตามลำดับ ทำพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้นเทียบกับราคาจริงด้วยตัวแบบ ANN โดยพิจารณา
การสร้างตัวแบบ ANN ภายใต้ค่าพารามิเตอร์ ที่อยู่ภายในช่วงที่กำหนด แล้วทำการหาตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับพยากรณ์
ราคาของหุ้นแต่ละตัวในแต่ละรอบ ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกแบ่งด้วยวิธี Rolling Forward Validation ทั้งแบบ Cumulative หรือ
แบบ Moving Window เป็นจำนวน 4 รอบ
3. คำนวณค่าเฉลี่ย MAPE และ RMSE ของหุ้นแต่ละตัว จากขั้นตอนการวิจัยข้างต้น เพื่อใช้เป็นค่าที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างตัวแบบ ANN และตัวแบบอื่น ๆ ในการวิจัยนี้
4.1.3 ตัวแบบผสม ARIMA และ ANN (Hybrid Model, ARIMA - ANN)
ภายหลังจากการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 5 ชุด และทำการ Rolling Forward Validation แบบ Cumulative และ Moving
Window เพื่อสร้างชุดข้อมูลย่อยสำหรับใช้เป็น Training Set และ Validation Set แล้วจึงนำชุดข้อมูลที่ได้ไปสร้างตัวแบบ
ผสม (ARIMA - ANN) มีขั้นตอนดังนี้
1. คำนวณส่วนเศษเหลือ (Residual) ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA ในชุดข้อมูลฝึกสอนที่ได้จาก ในข้อ
ที่ 1 ในแต่ละรอบมาสร้างตัวแบบ ANN โดยมีสมบัติเหมือนในขั้นตอนที่ 1 ในหัวข้อ 4.1.2
2. คำนวณค่าพยากรณ์รวม (Total Forecasting) ด้วยการรวมข้อมูลส่วนที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของ
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากตัวแบบ ARIMA ในข้อ 4.1.1 และข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงในเทอมของค่าพารามิเตอร์ทไี่ ด้
จากการสร้างตัวแบบ ANN เข้าด้วยกัน ในแต่ละรอบ (ดังที่อธิบายในหัวข้อ การศึกษาตัวแบบและทฤษฏีแนวคิดข้อที่ 1.1.3
โดยละเอียด)
3. คำนวณค่าเฉลี่ย MAPE และ RMSE ของหุ้นแต่ละตัว จากขั้นตอนการวิจัยข้างต้น เพื่อใช้เป็นค่าที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างตัวแบบผสม และตัวแบบอื่น ๆ ในการวิจัยนี้
4.2 ขั้นตอนการทดสอบตัวแบบในชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set)
4.2.1 ภายหลังทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ จากขั้นตอนการสร้างตัวแบบในชุดข้อมูลฝึกและ
ตรวจสอบตัวแบบในชุดข้อมูลตรวจสอบในข้อที่ 2.1 แล้วจึงทำการเลือกตัวแบบที่มีความแม่นยำที่สุดโดยใช้ MAPE เป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือกตัวแบบในแต่ละหุ้น และเลือกตัวแบบที่มีค่าเฉลี่ย MAPE ต่ำที่สุดในระหว่างตัวแบบ ARIMA, ANN หรือตัวแบบ
ผสม
4.2.2 ต่อมาจึงใช้ตัวแบบที่ได้นั้นมาสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น อีกครั้งในแต่ละหุ้น แล้วพยากรณ์
ชุดข้อมูลทดสอบเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งในการวิจัยนี้จะแบ่งชุดข้อมูล 866 วันแรก (70%) เป็นชุดข้อมูลฝึกและ 371 วันสุดท้าย
(30%) เป็นชุดข้อมูลทดสอบ

ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย

1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบในชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation Set)
เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ ARIMA, ANN และตัวแบบผสม (ARIMA - ANN) ในการพยากรณ์ราคาปิดหุ้น ได้แก่ หุ้นที่มีความ
ผันผวนมาก คือ HANA, หุ้นที่มคี วามผันผวนปานกลาง คือ DELTA และ หุ้นที่มีความผันผวนต่ำ คือ SVI ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ในการเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบทั้งหมด ตัวแบบ ANN มี MAPE ต่ำที่สุด และยังมีคา่ เฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย
(RMSE) ต่ำที่สุดอีกด้วย ดังนั้น ANN จึงมีความแม่นยำมากที่สุดในการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้นทั้ง HANA, DELTA และ
SVI โดยในการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น DELTA และ SVI ตัวแบบที่มีความแม่นยำรองลงมาในทั้งสองวิธีการแบ่งชุด
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ข้อมูล คือ ARIMA และตัวแบบผสม ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับหุ้น HANA ในวิธีแบ่งชุดข้อมูล Rolling Forward Validation
แบบ Cumulative ในขณะที่วิธีการแบ่งชุดข้อมูลแบบ Moving Window ในการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น HANA นั้นมี
ตัวแบบที่มีความแม่นยำ รองลงมาคือตัวแบบผสมและ ARIMA ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ ของ RMSE แม้ตัวแบบที่มีความแม่นยำที่สุดจะยังคงเป็น ANN เช่นเดิม แต่ผลลัพธ์
ตัวแบบที่มีความแม่นยำรองลงมาในการพยากรณ์ราคาปิดรายวัน ในหุ้น HANA ซึ่งมีความผันผวนของราคาในระดับสูง และ SVI
ซึ่งมีความผันผวนของราคาระดับต่ำ ทั้งสองวิธีการแบ่งชุดข้อมูลนั้น ตัวแบบที่มีความแม่นยำรองลงมาจะเปลีย่ นไปเป็นตัวแบบ
ผสมและ ARIMA ตามลำดับ ในขณะที่ยังคงผลลัพธ์เดิมในหุ้น DELTA ซึ่งมีความผันผวนของราคาระดับปานกลาง ในปี พ.ศ.
2562
ซึ่งแม้ว่าในปี พ.ศ. 2562 หุ้น DELTA จะมีความผันผวนของราคาระดับปานกลาง แต่เนื่องจากภาวะโรคระบาด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ความต้องการใช้เทคโนโลยีตลอดจนระบบสื่อสารโทรคมนาคมออนไลน์จึงเพิ่มสูงขึ้นมาก หุ้น DELTA ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยนั้นจึงมีราคาผันผวนเป็นอย่างมาก ดังแสดงในภาพ 1.2 โดยราคาหุ้น
เคยลดลงต่ำสุดถึงระดับ 27 บาทในเดือนมีนาคม [27] จนกระทั่งทำนิวไฮในรอบ 1 ปี ในเดือนกรกฎาคม [28] และพุ่งสูงถึง
ระดับ 600 บาทในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน [27] และยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2564 (โดยสามารถสังเกตราคา
หุ้น DELTA ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปได้ดังภาพ 1.9.1 ด้านล่าง) ซึ่งเหตุการณ์สุดขีด (Extreme Event) ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้ผลประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองผิดพลาด จึงทำให้มีค่าคลาดเคลื่อน RMSE มาก
ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการพยากรณ์ของแบบจำลอง อย่างไรก็ตาม ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ ตัว
แบบ ANN ยังคงมีประสิทธิภาพมากที่สุด
กล่าวโดยสรุป เมื่อนำค่าเฉลี่ยของทั้ง MAPE หรือ RMSE เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบ ตัวแบบ ANN ให้ค่าเฉลี่ย
ของทั้ง MAPE หรือ RMSE ต่ำที่สุดในทุกตัวอย่างหุ้นที่ได้เลือกมาในทั้งสองวืธีการแบ่งชุดข้อมูล สอดคล้องกับ Ebrahimi [13]
ธรณินทร์ [17] รณชัย [22] อดีบีไอ และคณะ [23] วิจายา และคณะ [24] ถัง และคณะ [25] ซึ่งพบว่าแบบจำลอง ANN ให้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบจำลอง ARIMA ในขณะที่ขัดแย้งกับผลวิจัย [10] – [16] ซึ่งตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA
และตัวแบบ ANN ให้ความแม่นยำที่สูงกว่าการใช้ตัวแบบ ARIMA เพียงตัวแบบเดียว เช่นเดียวกันกับทาสกายา เทมิเซล และ
คณะ [26] ซึ่งทำการสร้างตัวแบบผสม ARIMA และ TDNNs โดยผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าตัวแบบผสมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมี
ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้แต่ละตัวแบบเพียงลำพัง ทั้งนี้เนื่องจากค่าพยากรณ์ ของตัวแบบผสมได้รับอิทธิพลจากค่าพยากรณ์
ของตัวแบบ ARIMA ซึ่งดังที่ เทมิเซล และอาร์มาน [29] เสนอว่าตัวแบบผสมที่ซับซ้อนน้อยกว่าที่ประกอบด้วยตัวแบบจำลอง
AR-TDNN (Time-Delay Neural Network : TDNN) ประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบผสมที่ซับซ้อนมากกว่า ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของตัวแบบผสมอาจได้รับผลกระทบจากตัวแบบ ARIMA ซึ่งมีความซับซ้อนมากจนเกินไปจากวิธี การค้นหาแบบกริ ด ซึ่ง
อนุญาตให้ไฮเปอร์พารามิเตอร์สามารถประกอบด้วยทั้งไฮเปอร์พารามิเตอร์แนวโน้มและไฮเปอร์พารามิเตอร์ฤดูกาล ทำให้ตัว
แบบ ARIMA มีความแม่นยำกว่า
นอกเหนือจากนี้ พบว่าในการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น HANA และ หุ้น DELTA ด้วยตัวแบบ ANN นั้น วิธี
แบ่งชุดข้อมูล แบบ Cumulative Rolling Forward Validation นั้นมีค่าเฉลี่ยของ MAPE และ ค่าเฉลี่ยของ RMSE ต่ำกว่า
วิ ธ ี ก ารแบ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล Rolling Forward Validation แบบ Rolling Window ในขณะที ่ ห ุ ้ น SVI มี ผ ลลั พ ธ์ ต รงข้ า ม
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ ARIMA, ตัวแบบ ANN และตัวแบบผสม
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ต่อมาจึงนำตัวแบบที่มีค่าเฉลี่ยของ MAPE ต่ำที่สุดซึ่งคือตัวแบบ ANN นั้นมาสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้นแต่
ละตัว แล้วพยากรณ์ชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) เป็นลำดับถัดไป

.n

2. ศึกษาในชุดข้อมูลทดสอบ (Test set)
ซึ่งในการวิจัยนี้จะแบ่งชุดข้อมูล 866 วันแรก (70 %) เป็นชุดข้อมูลฝึก (Training Set) และ 371 วันสุดท้าย (30
%) เป็นชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set)

w

w
w

2.1 หุ้น HANA
โดยแสดงกราฟการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น HANA ด้วยแบบจำลอง ANN เทียบกับราคาจริง ในชุดข้อมูล
ทดสอบดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น HANA ด้วยแบบจำลอง ANN เทียบกับราคาจริง ในชุดข้อมูลทดสอบ
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พบว่าในการพยากรณ์ราคาปิดรายวันในชุดข้อมูลทดสอบของหุ้น HANA ด้วยตัวแบบ ANN นั้นมี MAPE เพียง
5.049 นั่นคือ มีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.049 ด้วยความแม่นยำในการพยากรณ์ 94.951%
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2.1 แสดงตัวแบบ ANN ที่เหมาะสมที่สุดของหุ้น HANA
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2.2 หุ้น DELTA
โดยแสดงกราฟการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น DELTA ด้วยแบบจำลอง ANN เทียบกับราคาจริง ในชุดข้อมูล
ทดสอบ ดังภาพที่ 10

w
w

.n

ภาพที่ 10 แสดงการพยากรณ์ราคาปิดหุ้น DELTA รายวันด้วยแบบจำลอง ANN เทียบกับราคาจริง ในชุดข้อมูลทดสอบ
พบว่าในการพยากรณ์ราคาปิดรายวัน ในชุดข้อมูลทดสอบของหุ้น DELTA ด้วยตัวแบบ ANN นั้นมี MAPE อยู่ที่
12.610 % นั่นคือ มีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.610 กล่าวคือ ตัวแบบมีความแม่นยำในการ
พยากรณ์ 87.39 % ดังตารางที่ 2.2

w

ตารางที่ 2.2 แสดงตัวแบบ ANN ที่เหมาะสมที่สุดของหุ้น DELTA
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test error
RMSE
64.944

MAPE[%]
12.610
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2.3 หุ้น SVI
โดยแสดงกราฟการพยากรณ์ราคาปิดรายวันของหุ้น SVI ด้วยแบบจำลอง ANN เทียบกับราคาจริง ในชุดข้อมูล
ทดสอบ ดังภาพที่ 11

.a

ภาพที่ 11 แสดงการพยากรณ์ราคาปิดหุ้น SVI รายวันด้วยแบบจำลอง ANN เทียบกับราคาจริง ในชุดข้อมูลทดสอบ

ru

พบว่าในการพยากรณ์ราคาปิดรายวันในชุดข้อมูลทดสอบของหุ้น SVI ด้วยตัวแบบ ANN นั้น มี MAPE เพียง 5.940
% นั่นคือมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.940 กล่าวคือตัวแบบมีความแม่นยำในการพยากรณ์ถึง
94.06% ดังตารางที่ 3

t.l

ตารางที่ 2.3 แสดงตัวแบบ ANN ที่เหมาะสมที่สุดของหุ้น SVI

learning_rate

0.008846

w
w

-0.045531

n_hidden

.n

best_score

cs

ANN

n_neurons

2

66

train error
RMSE

0.283

MAPE[%]

4.646

test error
RMSE

0.380

MAPE[%]

5.940

สรุปผลการวิจัย

w

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคาปิดหุ้นรายวันของหุ้นกลุ่มธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HANA, DELTA และ SVI ซึ่งมีความผันผวนของราคาหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวมในปี พ.ศ.
2562 เรียงจากระดับสูงไประดับต่ำ ตามลำดับ ด้วยการแบ่งชุดข้อมูลวิธี Rolling Forward Validation แบบ Cumulative
และแบบ Moving Window ผลการวิจัยพบว่าในบรรดาตัวแบบทั้งหมดนั้น ตัวแบบ ANN มีค่าเฉลี่ยของ MAPE ต่ำที่สุดอย่าง
ชัดเจน และยังมีค่าเฉลี่ยของ RMSE ต่ำที่สุดอีกด้วยในทั้งสองวิธีการแบ่งข้อมูล ดังนั้นภายใต้ตัวอย่างหุ้นที่ถูกเลือกมา ตัวแบบ
ANN จึงทำงานได้ดีในทุกระดับความผันผวนของราคาหุ้นและมีความแม่นยำมากที่สุด ในการพยากรณ์ราคาปิดของหุ้นทั้ง
HANA, DELTA และ SVI ด้วยความแม่นยำในการพยากรณ์ 94.951%, 87.39% และ 94.06% ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เลือกใช้ต ัวแบบในการเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์หุ ้นกลุ่มธุรกิจ หมวดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HANA, DELTA และ SVI ในระหว่าง 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ ARIMA, ตัวแบบ
ANN และตัวแบบ ARIMA – ANN ผู้สนใจสามารถนำหลักการในงานวิจัยนี้ ร่วมกับศึกษาตัวแบบโครงข่ายประสาทแบบวนซ้ำ
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(Recurrent Neural Networks : RNN) หรือการวิเคราะห์สเปกตรัมเดี่ยว (SSA) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพิ่มเติม
ได้ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถลดหรือเพิ่มจำนวน node ของชั้นนำเข้าข้อมูลได้ เช่น กำหนดชั้นข้อมูลนำเข้า 1 ชั้น ภายใต้ 1
โหนด เพื่อใช้ข้อมูล 1 วันในการพยากรณ์ 1 วันข้างหน้า เป็นต้น หรืออาจลองใช้ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น เช่น Sigmoid Logistic
Function เป็นฟังก์ชั่นกระตุ้นแทน และทดลองเพิ่มจำนวนชั้นซ่อนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของตัวแบบ
ทั้งนี้อาจทดลองในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือแบ่งข้อมูลเป็นชุดข้อมูลย่อยให้ละเอียดขึ้น เพื่อลดความเอนเอียง
ของตัวแบบ

เอกสารอ้างอิง

w

w
w

.n

cs

t.l

ru

.a

c.

th
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