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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ นิยมในปั จจุบนั แต่การวิเคราะห์ดงั กล่ าว
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูว้ ิเคราะห์ อาจมีความไม่แน่นอนและความลําเอียง และเนื่ องจากในปั จจุบนั มีความนิ ยม
นํา โครงข่ า ยประสาทเที ย มมาประยุก ต์ใช้ใ นหลากหลายสาขาวิช าชี พ มากขึ้ น ฉะนั้น จึ ง เป็ นที่ น่ า สนใจในการ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม ในการทํานายราคาหุน้ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
จุ ดประสงค์ของการศึ กษาอิ สระครั้ งนี้ คือ การใช้โครงข่า ยประสาทเที ย มในการทํา นายราคาหุ ้น โดยใช้
ปั จจัยพื้นฐาน ของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (SCC) เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดหุน้ มาอย่างยาวนาน
มีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการฝึ กและทดสอบในโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิน และตัวเลขทาง
สถิติในงบการเงิน โดยแบ่งข้อมูลเป็ นสองชุดคือ ชุดข้อมูลฝึ ก 80% และชุดข้อมูลทดสอบ 20% และนํามาฝึ กโดยใช้ตวั
แบบอนุ ก รมเวลาฟั ง ก์ ช่ั น เป็ นแบบไม่ เ ชิ ง เส้ น และใช้ Levenberg-Marquardt Algorithm สํ า หรั บ ปรั บ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนในโครงข่าย
จากการศึกษาพบว่าตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั แบบไม่เชิงเส้นดังกล่าวมีความสามารถในการทํานายราคา
หุ ้นโดยโครงข่ายที่เหมาะสมมีสองชั้นซ่อน ชั้นซ่อนที่ 1 มี 22 โหนด ชั้นซ่อนที่ 2 มี 1 โหนด โดยมีความคลาดเคลื่อน
กําลังสองเฉลี่ย ในชุดข้อมูลฝึ กโครงข่ายประสาทเทียมอยูท่ ี่ 0.0195 และชุดข้อมูลทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมอยูท่ ี่
0.0087 สามารถใช้ประยุกต์โดยใช้ตวั แบบอนุ กรมเวลาฟั งก์ช่นั เป็ นแบบไม่เชิ งเส้นในการทํานายราคาหุ ้นโดยใช้
ปั จจัยพื้นฐานได้ในสถานการณ์จริ ง
คําสําคัญ: การแพร่ ยอ้ นกลับ, การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน, โครงข่ายประสาทเทียม
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ABSTRACT

Nowadays, fundamental analysis is one of the most popular methods. This is depending on the analyst’s
experience which can make the biased analysis. Artificial neural networks are the most widely used in various careers.
Therefore, it is interesting to use Artificial neural networks for stock price prediction.
The aim of this study is to use artificial neural networks for prediction of The Siam Cement PCL. (SCC)
stock price by using fundamental analysis. This is because this company stays in the stock market for long periods.
Moreover, the company has enough data to test in artificial neural networks using financial ratio and financial
statement. In this study, data were separated into two groups; 80% training data and 20% testing data. These data
were tested by using non-linear time series analysis and Levenberg-marquardt algorithm for error adjustment of the
network.
The results show that non-linear time series analysis can be employing for predicting the stock price by the
best network which had two hidden layers. The first hidden layer has 22 nodes and the second one has 1 node. Mean
squared error (MSE) of training data and testing data were 0.0195 and 0.0087, respectively. Therefore, non-linear
time series analysis can be used to predict stock price in real situation by using fundamental analysis.
Keywords: Backpropagation, Fundamental analysis, Artificial Neural Network
1. บทนํา

ตลาดหลักทรัพย์เป็ นสถานที่แห่ งโอกาสที่ได้รับประโยชน์ จากการลงทุนโดยผ่านบริ ษทั ต่างๆ แต่ในการ
ลงทุนนั้นเป็ นเรื่ องยากในการคาดการณ์วา่ สิ นทรัพย์ที่เลือกลงทุน มีราคาเหมาะสมที่ลงทุนหรื อไม่ เนื่ องจากไม่มีกฏ
หรื อวิธีการที่ แน่ นอนในการทํานายราคาหุ ้น จึ งมี หลายๆวิธีที่ถูกนํามาใช้ในการทํานายราคาหุ ้น การวิเคราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็ นหนึ่ งในวิธีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์หามูลค่าของบริ ษทั
ต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์หาราคาหุน้ จากสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาวะทางการเงิน
ของบริ ษทั เพื่อหามูลค่าที่ แท้จริ งของหลักทรัพย์ (Intrinsic Value) ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ นิยมใช้ในปั จจุบนั แต่การ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีน้ ี ต้องอาศัยประสบการณ์ของผูว้ ิเคราะห์เอง ซึ่ งอาจมีความไม่แน่นอน และอาจมีความลําเอียงจากผู ้
วิเคราะห์ เอง นอกจากนี้ ผูว้ ิเคราะห์ แต่ละคนมี มุมมองต่อบริ ษทั ความเข้าใจต่อธุ รกิ จแต่ละประเภท และข้อมูลที่
แตกต่างกัน จึงเป็ นผลให้การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์แต่ละคนแตกต่างกัน แม้วเิ คราะห์บริ ษทั เดียวกัน และมีขอ้ มูลที่
เท่ากันก็ตาม
เนื่ อ งจากปั จจุ บัน การเรี ย นรู ้ ของเครื่ อ ง (Machine Learning) กํา ลัง เป็ นที่ นิย มอย่า งมาก อัน เนื่ องมาจาก
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่กา้ วหน้าขึ้นมาก คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลได้รวดเร็ วมากขึ้นการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง จึง
เริ่ มมีบทบาทต่อมนุ ษย์มากขึ้น เนื่ องจากความสามารถในหาความสัมพันธ์ในข้อมูลที่ซับซ้อน และมีความสามารถ
ตัดสิ นใจภายใต้ขอ้ มูลปริ มาณมหาศาลได้ ปั จจุ บันได้มีการนําไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชี พไม่ว่าเป็ น
การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ประกันภัย การตลาด การเงินการธนาคาร เป็ นต้น ฉะนั้นจึงมีความน่าสนใจในการ
ประยุก ต์ใ ช้โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม ในการทํา นายราคาหุ ้น จากตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ หลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้
ปั จจัยพื้นฐาน โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาวะทางการเงินของบริ ษทั
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โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network : ANN) เป็ นหนึ่ งวิธีในศาสตร์ การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ซึ่ ง
เป็ นการจําลองการทํางานของเซลล์ประสาท (Neural) ของสิ่ งมีชีวติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น
ใช้หาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูลที่ซบั ซ้อนในการทําหมืองข้อมูล (Data mining) ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในงาน
ด้า นการจดจํา รู ป แบบ (Pattern recognition) ซึ่ ง แนวคิ ด ดัง กล่ า วเริ่ ม จากการพัฒ นาเพอร์ เ ซปตรอน (Perceptron)
(ภาพที่ 1) ซึ่ งเป็ นโครงข่ายประสาทเทียมชนิ ดหนึ่ งในปี ค.ศ. 1957 โดย แฟรงค์ โรเซนบลัทท์ แต่ไม่ค่อยได้รับความ
สนใจมากในขณะนั้น เพราะสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้แ ค่ ปั ญหาเชิ ง เส้น เท่ า นั้น จากนั้น จึ ง มี ก ารพัฒ นาเรื่ อ ยมาจนได้
Feedforward neural network หรื อเรี ยกกันว่า Multilayer perceptron ซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเพอร์ เซปตรอนชั้น
เดียว และปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีกา้ วหน้าขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต จึงทําให้โครงข่ายประสาทเทียม เริ่ มได้การยอมรับ
มากขึ้น
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของเพอร์เซปตรอนอย่างง่าย

โครงข่ายประสาทเที ยมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Backpropagation) คือ โครงข่ายประสาทเที ยมแบบหลายชั้น
(Multilayer Feedforward network) (ภาพที่ 2) ที่นิยมใช้กบั อย่างกว้างขวางในปั จจุบนั ใช้ประมาณความสัมพันธ์แบบ
ไม่เชิ งเส้น (non-linear relationship) ระหว่าง input และ output โดยการปรั บนํ้าหนักของชั้นนําเข้า ประกอบด้ว ย
ขั้นตอนหลัก สองขั้นตอนคือ feedforward และ Backpropagation กระบวกนการ feedforward เริ่ มจากการ นําข้อมูล
นําเข้ากระจายไปตามชั้นต่างๆ ทุกๆโหนดทัว่ โครงข่าย จนได้ขอ้ มูลนําออก และนําข้อมูลดังกล่าวมาเปรี บเทียบกับค่า
จริ ง ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่คาํ นวณในแต่ละโหนดของข้อมูลนําออกจากนั้น ค่าความคลาดเคลื่อนจะย้อนกลับไป
ปรับนํ้าหนักของแต่ละโหนด ในแต่ละชั้นซ่อนจนได้ค่าความคลาดเคลื่อน ของชั้นนํ้าออกเมื่อเทียบกับค่าจริ งตํ่าที่สุด
ด้วยวิธีการที่เรี ยนกว่า delta rule หรื อ gradient descent (Papagelis & Kim, 2017)
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ภาพที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Hagan and Menhaj, 1994)
ในการศึ กษาครั้งนี้ ทาํ การศึ กษาโครงข่ายประสาทเที ยมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Backpropagation) โดยใช้ตวั
แบบอนุกรมเวลาฟั งก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive Exogenous Model : NARX) เนื่ องจากเป็ น
โครงข่ายพื้นฐานที่ง่ายต่อความเข้าใจ ไม่ซบั ซ้อน เป็ นการเรี ยนรู ้แบบต้องมีผูส้ อน (Supervised Learning) ซึ่ งในการ
ทํานายต้องอาศัยข้อมูลในการฝึ ก และสามารถใช้สาํ หรับงานที่มีความซับซ้อนได้ผลเป็ นอย่างดี โดยใช้ขอ้ มูลราคาของ
หุ ้นบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (SCC) เนื่ องจากเป็ นหุน้ ที่อยูใ่ นตลาดมาอย่างยาวนาน มีขอ้ มูลมากพอที่ใช้
ศึ ก ษา และเป็ นหุ ้น พื้ น ฐานดี และเนื่ อ งจากการใช้อ ัต ราส่ ว นทางการเงิ น มี ค วามจํา เพาะในแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม
นอกจากนี้ โครงสร้างภายในบริ ษทั ที่ มีความจําเพาะ ฉะนั้นจะส่ งผลให้น้ าํ หนักของโครงข่ายในหุ ้นแต่ละตัว และ
จํานวนโหนดในแต่ละชั้นซ่อนที่ให้การทํานายที่เหมาะสมจะไม่เหมือนกัน จากนั้นนําไปเปรี ยบเทียบค่าที่ทาํ นายกับ
ค่าจริ งเพื่อหาความแม่นยําของแบบจําลองต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการทํางานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับในอนุกรมเวลา ตัวแบบอนุกรมเวลา
ฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้น
2. เพื่อเปรี ยบเทียบชั้นของโครงข่ายโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพในการทํานาย
ราคาหุน้ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ ตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้น และนําไป
เปรี ยบเทียบค่าที่ทาํ นายกับค่าจริ งเพื่อหาความแม่นยําของแบบจําลอง
3. การดําเนินการวิจยั
การทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ ในการคัดเลือกข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการศึกษา ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิราย
ไตรมาสของราคาหุ ้น ตัวเลขทางการเงิน อัตราส่ วนทางการเงิน ในงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยมีตวั แปรอิสระที่
ใช้สาํ หรับการศึกษาดังนี้ (ตาราง 1)
ตาราง 1 ค่าทางสถิติและอัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio
Liquidity Ratio
Leverage Ratio
Profitability Ratio
Current Ratio
D/E Ratio
Gross Profit Margin
Quick Ratio
Interest Coverage ratio
Net Profit Margin
Return on Asset
Return on Equity
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ตาราง 1 ค่าทางสถิติและอัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)
Financial Ratio
Activity Ratio
Financial Data
Accounts Receivable Turnover
Cash
Average Collection Period
Total Assets
Fixed Asset Turnover
Current Liabilities
Inventory Turnover
Total Liabilities
Average Sale Period
Equities
Total Asset Turnover
Sales
Revenue
Cost of Sales
EBIT
Interest Expenses
Net Profit
EPS

Economic
Gross Domestic Product

1) นําข้อมูลของตัวเลขทางการเงิน อัตราส่ วนทางการเงิน ในงบแสดงสถานะทางการเงิน และตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร์แต่ละตัวแปลใน (ตาราง1) ที่ได้จากฐานข้อมูล
2) หาอัตราการเปลี่ยนแปลงและทําให้อยูใ่ นรู ปทศนิยม
3) แบ่งข้อมูลออกเป็ น ข้อมูลใช้สาํ หรับการฝึ ก 80% และข้อมูลใช้ในการทดสอบ 20%
4) ทําข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปเมทริ กซ์ จึงได้เมทริ กซ์สาํ หรับการฝึ กและทดสอบในโครงข่ายประสาทเทียมดังนี้
เมทริ กซ์ขอ้ มูลตัวแปลนําเข้าสําหรับการฝึ กขนาด 31× n เมื่อ n คือจํานวนของข้อมูล 80% ที่
ใช้ในการฝึ ก
เมทริ กซ์ขอ้ มูลตัวแปลนําเข้าสําหรั บชุ ดตัวอย่างทดสอบ 31× m เมื่ อ m คื อจํานวนของ
ข้อมูล 20% ที่ใช้ในการทดสอบ
เมทริ กซ์ขอ้ มูลตัวแปลนําออกสําหรับการฝึ กขนาด 1× n เมื่อ n คือจํานวนของข้อมูล 80% ที่
ใช้ในการฝึ ก
เมทริ กซ์ขอ้ มูลตัวแปลนําออกสําหรับชุดตัวอย่างทดสอบ 1× m เมื่อ m คือจํานวนของข้อมูล
20% ที่ใช้ในการทดสอบ
โดยข้อมูลนําเข้าและนําออก 80% ที่ใช้สาํ หรับการฝึ กอยูใ่ นช่วง ไตรมาสที่ 1 ในปี 1998 จนถึง ไตร
มาสที่ 4 ในปี 2012 และข้อมูลนําเข้าและนําออก 20% ที่ใช้สาํ หรับการทดสอบ อยูใ่ นช่วง ไตรมาสที่ 1 ในปี
2013 จนถึง ไตรมาสที่ 4 ในปี 2016
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การสร้างแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม ใช้ขอ้ มูลที่แบ่งสําหรับการฝึ ก นําไปฝึ กในโครงข่ายประสาท
เทียมโดยใช้ตวั แบบอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive Exogenous Model : NARX)
โดยกําหนดพารามิเตอร์ (Parameter) สําหรับอัลกอริ ทึม (Algorithm) สําหรับการสร้างแบบจําลองโครงข่ายประสาท
เทียมดังนี้
1.) ใช้โครงข่าย series-parallel architecture โดยใช้ค่าจริ งแทนการใช้ feedback loop ในการประมาณค่า
output
2.) ฟั งก็ช่นั กระตุน้ ในโครงข่ายประสาทเที ยมใช้ (activation function) เป็ น Hyperbolic tangent sigmoid
transfer function
3.) ในการคํานวณค่าความผิดพลาดใช้วธิ ี Levenberg-Marquardt backpropagation
Levenberg-Marquardt algorithm สมการคล้ายคลึงกับ วิธี Newton methods ในขณะที่ backpropagation เป็ น
กระบวนการหาค่าความลาดชันตํ่าสุ ด Marquardt-Levenberg algorithm คื อกระบวนการที่ ใช้ประมาณการวิธีข อง
Newton’s method สมมุติวา่ มีฟังก์ชน่ั V ( x ) ต้องการหาค่าตํ่าที่สุดของพารามิเตอร์ของเวคเตอร์ x ฉะนั้น ได้รูปแบบ
สมการ Newton's method ดังนี้
 x = −[∇ 2V ( x )]−1 ∇V ( x )

โดย ∇ V ( x ) เป็ น Hessian matrix และ ∇V ( x ) คือ Gradient ถ้าให้ V ( x ) คือ ค่าความผิดพลาดกําลังสอง (Mean
squared error : MSE)
2

N

V( x ) = ∑ ei2 ( x )
i =1

ฉะนั้น สามารถเขียนเป็ นสมการ Hessian Gradient ได้ดงั นี้
∇ V( x ) =
J T ( x ) e( x )
∇ 2 V( x ) =
J T (x )J (x )

เมื่อ

J T (x )

คือ Jacobian matrix
 ∂e1 ( x )
 ∂x
1

 ∂e2 ( x )
J ( x ) =  ∂x1
 

 ∂eN ( x )
 ∂x1

∂e1 ( x )
∂x2

∂e1 ( x ) 
∂xn 

∂e2 ( x )
∂e2 ( x ) 

∂x2
∂xn 



 

∂eN ( x )
∂en ( x ) 

∂x2
∂xn 


และ
=
S(x )

N

∑ e ( x )∇ e ( x )
2

i =1
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จากสมการ Gauss-Newton เมื่อให้

S (x) ≈ 0

ได้สมการดังนี้

 x = [ J T ( x ) J ( x )]−1 J T ( x )e ( x )

Marquardt-Levenberg เมื่อดัดแปลงกับวิธี Gauss-Newton ได้สมการดังนี้
=
 x [ J T ( x ) J ( x ) + µ l ]−1 J T ( x )e ( x )

เมื่ อ µ เท่ ากับศู นย์หรื อมี ขนาดเล็กมากๆ สมการดังกล่าวเป็ น Newton's method เมื่ อ µ มี ขนาดใหญ่
สมการเป็ น gradient descent สิ่ งสําคัญของอัลกอริ ทึมนี้ คือการคํานวณ Jacobian matrix ในการคํานวณของโครงข่าย
ประสาทเทียมโดยใช้ Jacobian matrix สามารถคํานวณได้จาก การดัดแปลง backpropagation algorithm ปกติ จาก
performance index
x = [w1 (1,1) w1 (1, 2)  w1 ( S1, R )b1 ( S1)  b1 ( S1) w 2 (1,1)  b M ( SM )]T

และ N= Q × SM
สามารถคํานวณ backpropagation ได้ดงั นี้
sm

∂ ∑ eq2 (m)

∂Vˆ
= m =1
∂wk (i, j ) ∂wk (i, j )

ในองค์ประกอบของ Jacobian matrix ที่ใช้ Marquardt algorithm คํานวณดังนี้
∂eq (m)

∂wk (i, j )

เทอมนี้สามารถคํานวณได้โดยใช้ backpropagation algorithm ปกติที่มีการปรับแต่งในชั้นสุดท้าย
 M = F k (n k )
F k (n k ) คือ performance index

เป็ นความสัมพันธ์เวียนเกิด (recurrence relation)

โดย


 k k
 f (n (1))
k
k
0
F (n ) = 




0




0
 0

f k (n k (2))

 0

 


k
k

0
 f (n ( sk )) 

หาได้จากสมการ
δ k = F k (n k )W k +1 δ k +1
T

โดยเมื่อ Mean squared error (MSE)ของโครงข่ายประสาทเทียมสามารถหาได้จากสมการ ดังนี้
V=

1 Q
( tq − aqM )T ( tq − aqM )
∑
q j =1

1 Q
1 Q T
M T
M
(
t
a
)
(
t
a
)
−
−
=
eq eq
∑ q q q q 2∑
2 j 1=
=
j 1
V≈
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(tq − a qM ) คือค่าความผิดพลาด
โดย aqM คือค่าจากชั้นนําออกของโครงข่ายประสาทเทียม q นําเข้าจาก pq e=
q
นํา เข้า จาก q สํา หรั บ backpropagation algorithm แบบปกติ ในการประมาณโดยใช้ steepest descent ประมาณ
performance index ได้ดงั นี้
V̂ =

1 T
eq eq
2

W k +1 คือนํ้าหนัก และ δ k +1 คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ Mean squared error (MSE) เทียบกับนํ้าหนัก และ
T

α k −1 (i) คืออัตราการเรี ยนรู ้ (Learning rate)

∂Vˆ
∂Vˆ ∂n k (i)
=
=
δ k (i)α k −1 (i)
k
k
k
∂w (i, j) ∂n (i) ∂w (i, j)
∂Vˆ
∂Vˆ ∂n k (i)
=
=
δ k (i)
k
k
k
∂b (i, j) ∂n (i) ∂b (i, j)

นําข้อมูลของราคาหุน้ หาความล่าช้า (Dela) โดยการแบ่งช่วงหา autocorrelation แบบระบบที่ไม่มีสมบัติ
ภาวะเชิงเส้น โดยใช้ algorithm ของ backpropagation neural network ธรรมดา
เมื่อทําการฝึ กโครงข่าย โดยใช้ความล่าช้าจากการใช้ algorithm ของ backpropagation neural network ธรรมดาขั้นตั้น
โดยใช้อตั ราการเปลี่ยนแปลงของ ตัวเลขทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน ในงบแสดงสถานะทางการเงิน และใช้
ข้อมูลตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ของไตรมาสปั จจุบนั ในการทํานายราคาหุน้ ในไตรมาสถัดไป เพื่อให้ได้น้ าํ หนักในแต่
ละ layer เมื่อได้น้ าํ หนักในแต่ละ layer จากการฝึ กแล้ว จึงนําไปใช้กบั ข้อมูลทดสอบ ผลที่ได้จากข้อมูลทดสอบมา
เปรี ยบเทียบกับ ค่าจริ งเพื่อหาความผิดพลาดกําลังสอง(Hagan and Menhaj, 1994)
4. ผลการวิจยั
การหาความล่าช้าสําหรับโครงข่ายประสาทเทียมอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้นโดยการแบ่งช่วงหา
ความล่ า ช้ า ที่ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นอั ล กอริ ทึ ม อนุ ก รมเวลาฟั ง ก์ ช่ั น เป็ นแบบไม่ เ ชิ ง เส้ น โดยใช้ อ ัล กอริ ทึ ม ของ
Backpropagation neural network พบว่าการใช้ความล่ า ช้า ถอยไป 4 ช่ วงเวลาในตัว แบบที่ ไ ด้จาก อัลกอริ ทึมของ
Backpropagation neural network ซึ่ งเป็ นอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้น พบว่าได้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
กําลังสองตํ่าสุ ดจึ งเลื อกความล่าช้าดังกล่าวเพื่อจะใช้ในอนุ กรมเวลาอัลกอริ ทึมฟั งก์ช่นั เป็ นแบบไม่เชิ งเส้นต่อไป
(ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองของความล่าช้า (delay)
ในขั้น ตอนการฝึ กโครงข่ า ย และเปรี ย บเที ย บแต่ ล ะโครงข่ า ย โดยเลื อ กจากโครงข่ า ยที่ ใ ห้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองตํ่าที่สุด โดยเริ่ มฝึ กโครงข่ายจากโครงข่าย 1 ชั้นซ่อน 1 โหนด ไล่จนถึง โครงข่าย ที่มี 2
ชั้นซ่อน คือ ชั้นซ่อนที่ 1 จํานวน 31 และชั้นซ่อนที่ 2 จํานวน 31 โหนด รวมทั้งสิ้นจํานวน 992 โครงข่าย
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองผลการประมวลผลโดยใช้ประสาทเที ยมแบบ
แพร่ ยอ้ นกลับโดยใช้ Levenberg-Marquardt algorithm โดยจัดเรี ยงตามค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองน้อยที่สุด
10 อันดับแรก ซึ่งได้ผลดังนี้ (ตาราง 2)
ตาราง 2 แสดงข้อมูลบางส่วนของผลการฝึ กโครงข่าย โดยจัดเรี ยงตามค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 10 อันดับแรก
Layer

ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง

[22,1]
[19,1]
[8,1]
[16,1]
[11,1]
[12,1]
[18,2]
[24,2]
[30,2]
[20,1]

0.0195
0.0210
0.0232
0.0238
0.0244
0.0266
0.0269
0.0269
0.0278
0.0280
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จากตาราง 2 พบว่า โครงข่ายที่มีช้ นั ซ่อนสองชั้น โดยในชั้นซ่อนแรกมี 22 โหนด และในชั้นซ่อนที่สองมี 1
โหนด มีความสามารถในการทํานายราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (SCC) ด้วยตัวเลขทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิน และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดีที่สุด
เมื่อใช้อลั กอริ ทึม ของโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ตวั แบบอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิงเส้นในการ
ทํานายอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้ ในชุดข้อมูลที่ทาํ การทดสอบโดยโครงข่ายประสาท เมื่อแปลงเป็ นราคาหุน้
แล้วนํามาเที ยบกับราคาหุ ้นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง (ภาพที่ 4) โดยมี ความคลาดเคลื่ อนกําลังสองเฉลี่ย ในชุ ดข้อมูลทดสอบ
โครงข่ า ยประสาทเที ย มอยู่ที่ 0.0087 ความสามารถในการทํา นายราคาหุ ้น ในชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบโดยมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.49% หรื อ ± 39.95 บาท

ราคา (บาท)
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0

ไตรมาส
ภาพที่ 4 แสดงราคาหุน้ บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) ค่าจริ งและค่าทํานายระหว่าง
ในชุดข้อมูลที่ทาํ การทดสอบ
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ ทาํ การศึกษาการทํางานและประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ายประสาทเทียม ในการทํานายราคาหุน้ โดย
ใช้ต ัว เลขทางการเงิ น อัต ราส่ ว นทางการเงิ น และตัว แปรทางเศรษฐศาสตร์ ในการสร้ า งแบบจํา ลองโครงข่ า ย
ประสาทเทียม และหาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองตํ่าที่ สุด ตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั เป็ นแบบไม่เชิ งเส้น
ดังกล่าวมีความสามารถในการทํานายราคาหุน้ โดยโครงข่ายที่เหมาะสมคือ ชั้นซ่อนที่ 1 มี 22 โหนด ชั้นซ่อนที่ 2 มี 1
โหนด โดยมีค่าความค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองอยูท่ ี่ 0.0087 ซึ่ งมีค่าน้อยที่สุดโดยเที ยบกับโครงข่ายอื่นๆ
มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.49% เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ วิชชุพนั ธ์ อาวัชนาการ (2005) ในการทํานาย
ราคาหลักทรัพย์ซ่ ึ งมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.92% จากทุกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ งมีค่าที่ใกล้เคียงกันแต่การศึ กษา
ของ วิชชุพนั ธ์ อาวัชนาการ มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมากกว่าอาจเป็ นเพราะข้อมูลที่ใช้มีความจําเพาะน้อยกว่าจึงส่งผล
ทําให้มีความแม่นยําน้อยกว่า หรื ออาจเป็ นที่ความแตกต่างของโครงข่าย ฉะนั้นอาจสรุ ปได้วา่ สามารถประยุกต์ใช้ตวั
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แบบอนุ ก รมเวลาฟั ง ก์ช่ัน เป็ นแบบไม่ เ ชิ ง เส้น ดังกล่ า ว ในการทํา นายราคาหุ ้น ในอนาคตได้ และสามารถใช้ใ น
สถานการณ์จริ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มี ตวั แปรที่ น่าสนใจอี กมากมายที่ สามารถนํามาช่ วยในการทํานายได้ ยกตัวอย่างเช่ น อัตราดอกเบี้ ย การ
บริ โภค ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) เป็ นต้น อาจลองใช้วธิ ีในการประเมิน
มูลค่าหุ ้น หรื อการวิเคราะห์แบบอื่น เช่น Technical analysis สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพของการทํานาย ในการเปรี ยบเทียบความแม่นยําลักษณะของการศึกษายังคงมีความแตกต่างกันมาก
ดัง นั้น อาจต้อ งรอให้มี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งเดี ย วกัน หรื อ คล้า ยกัน อี ก ในอณาคตเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแม่ น ยํา และ
ประสิ ทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง transfer function ตลอดจนการเปลี่ยนอัลกอริ ทึม
สําหรับการ optimization ที่เหมาะสมอาจทําให้โครงข่ายมีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน
สถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบ Multilayer Perceptron ซึ่ งในปั จจุบนั มี
สถาปั ต ยกรรมโครงข่ า ยประสาทเที ย มหลากหลายรู ป แบบ เช่ น Deep Neural Network (DNN), Recurrent Neural
Network (RNN), Convolutional Neural Network (CNN) เป็ นต้น ฉะนั้น อาจลองประยุกต์ส ถาปั ตยกรรมโครงข่าย
ประสาทเทียมหลายๆแบบในการทํานาย อาจทําให้มีความแม่นยํามากกว่า Multilayer Perceptron
การปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาเพราะจะทําให้พ้ืนฐานบริ ษทั เปลี่ยนไป ส่ งผลต่อการใช้
อัตราส่วนทางการเงิน อาจทําให้อตั ราส่วนทางการเงินบบางตัวมีความสําคัญมากขึ้นและบางตัวลดความสําคัญลง
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