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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจําลองที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ดชั นี ราคา (SET50 Index)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการศึกษา คือ ราคาปิ ดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET50 Index) ปริ มาณการซื้อขายและข้อมูลปั จจัยทางเทคนิค ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้ น 1,189 วัน ซึ่ งผูศ้ ึ กษาได้ทาํ การแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 945 วันแรก ใช้
สําหรับสร้างแบบจําลองและ 244 วันที่เหลือใช้สาํ หรับให้แบบจําลองสร้างค่าพยากรณ์ข้ ึนมา
ในการศึกษาใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perception, MLP) ประกอบ
ไปด้วยชั้นนําข้อมูลเข้า ชั้นซ่อนเร้นและชั้นผลลัพธ์ โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Back Propagation) มาใช้ใน
การพิจารณาและออกแบบโครงข่ายประสาทเที ยม โดยใช้ผลลัพธ์จากการทดลองและการฝึ กระบบนี้ ในสร้ างค่า
พยากรณ์ดชั นี ราคา SET50 Index จากการฝึ กโครงข่ายสร้างแบบจําลองจํานวน 39,304 โครงข่าย พบว่าแบบจําลอง
โครงข่าย [13,15], [14,12], [13,7], [16,11], [15,4] ซึ่ งให้ค่าถอดรากเฉลี่ยของความผิดพลาดยกกําลังสอง (Root mean
square error : RMSE) เท่ ากับ 6.7666, 6.9298, 7.5773, 7.3192, 7.4431 เรี ยงจากน้อยไปมากตามลําดับ จากนั้นนํา
แบบจําลองโครงข่ายทั้ง 5 มาทําการพยากรณ์ขอ้ มูลกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง (Out of Sample) จํานวน 244 วัน
โดยจะทําการพยากรณ์วนั ถัดไป ทําซํ้าจนครบ 244 วัน แล้วทําการเปรี ยบเทียบค่า MAPE (Mean Absolute Percentage)
ของทั้ง 5 โครงข่ายเพื่อหาโครงข่ายที่ให้ค่า MAPE ตํ่าที่สุด
จากผลการทดสอบแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมพบว่า แบบจําลองโครงข่าย [13,7] , [15,4], [14,12],
[16,11], [13,15] เป็ นแบบจําลองที่มีประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ดชั นีราคา (SET50 Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งให้ค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ยสัมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 1.7943, 2.3449, 3.1136, 3.4516 และ 3.6244
ที่ มี ค่ า ใกล้เ คี ย งค่ า จริ งมากที่ สุ ด ตามลํา ดับ พบว่ า แบบจํา ลองโครงข่ า ยประสาทเที ย มสามารถพยากรณ์ ไ ด้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เนื่ องจากเป็ นแบบจํา ลองแบบไม่ ใช่ พ ารามิ เตอร์ (Non-Parametric) โดยใช้ห ลัก การเรี ย นรู ้ ของ
แบบจํา ลองในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข องค่ า นํ้า หนัก และโครงสร้ า งภายในโครงข่ า ย ซึ่ งมี ค วามยื ด ยุ่น และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยแบบจําลองที่มีจาํ นวนชั้นซ่อนเร้นมากกว่า ไม่ได้บ่งบอกถึง
ความสามารถในการพยากรณ์ที่มากกว่าแบบจําลองที่มีช้ นั ซ่อนเร่ นที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ้ งพบว่าโครงข่ายจํานวน 2
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ชั้นซ่อนเร้นก็เพียงพอที่จะสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ การเพิ่มจํานวนชั้นที่มากกว่านี้ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
พยากรณ์ ที่ดีข้ ึ น แต่จาํ นวนนิ วรอนที่ มีในแต่ละชั้นซ่ อนเร้ นมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ โดยที่ ลกั ษณะ
โครงสร้างเครื อข่ายแบบจําลองที่ดี ควรมีนิวรอนในชั้นล่าสุดน้อยกว่าชั้นซ่อนเร้นก่อนหน้า
คําสําคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, ดัชนี SET50, การพยากรณ์

ABSTRACT

This study aim to forecast the time series of an Artificial Neural Network (ANN) of the SET50 Index. The
time series data is comprised of the closing prices of the SET50 index and trading volume and technical factors from
1 January 2012 to 31 December 2016. One thousand one hundred and eighty -nine daily samples are employed. The
data for the last 244 days is used to calculate the forecasting performance of the ANNs.
In the study, multi- layer perception ( MLP) models are used. Hidden layers and result layers Back
propagation is used to determine and design an artificial neural network. Using the results of the experiments and the
training of this system to generate the SET50 Index price forecast from the 39,304 network model trainings, the
network model [13,15], [14,12], [ 13,7], [16,11], [15,4], giving the root mean square error (RMSE) of 6.7666, 6.9298,
7.5773, 7.3192, 7.4431. The five network models for forecasting 244 days out of the sample. The next day was
repeated for 244 days, then the MAPE values of the five networks were compared to find the lowest MAPE network.
The results of the established models consisted of 5 structures of the artificial neural networks: [13,7] ,
[15,4], [14,12], [16,11], and [16,11] is efficient model for forecasting SET50 Index with Mean Absolute Percentage
Error (MAPE) values of 1.7943, 2.3449, 3.1136, 3.4516 and 3.6244. The [13,7] network was the most accurate
network in the 244-days’ forecast. It was found that the artificial neural network model can be highly predictive
because it is a non-parametric model. (Non-Parametric) using the learning principle of the model to establish
relationships of weight and structure within the network. This is very effective and effective in establishing data
relationships. Models with more hidden layers. It does not imply that the predictive ability is greater than the model
with a sufficiently adequate hidden layer. It is clear that the two-hidden layer network is enough to solve the problem.
Adding more layers Does not affect better forecasting performance. However, the number of neurons in each stratum
has an effect on the predictive efficiency. By the way, the good network structure model. There should be Neural
Network in the last layer less than the previously hidden layer.
Keywords: Artificial Neural Network, SET50 Index, Prediction
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1. บทนํา

การออม คือการนําเงินไปฝากกับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งได้รับผลตอบแทนในรู ปของอัตราดอกเบี้ย เป็ นที่ทราบ
กันดีวา่ ในปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์อยูใ่ นระดับตํ่า และยังมีแนวโน้มลดตํ่าลงเรื่ อยๆ อีกทั้ง
ผลตอบแทนที่ได้จากดอกเบี้ยนั้นยังต้องนํามาเสี ยภาษี ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จึงทํา
ให้การฝากเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ไม่ใช่ตวั เลือกที่ดีสาํ หรับการออม การลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(SET) เป็ นทางเลือกหนึ่ งของการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากผูท้ ี่มีเงินออม เพราะมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนที่สูง
กว่าการลงทุนประเภทอื่นๆนอกจากนี้ การที่ ตลาดหลักทรัพย์มีบริ ษทั จดทะเบียนที่หลากหลาย ตลาดหลักทรัพย์จึง
เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความหลากหลายในการลงทุนทั้งประเภทสิ นค้าและผลตอบแทนเพราะหลักทรัพย์
หรื อตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภท (สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย,2548)
SET50 คือหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูง
อย่างสมํ่าเสมอ และมีสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดการปรับรายการหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ได้
กําหนดให้มีการพิจารณาปรั บรายการหลักทรั พย์ที่ใช้ในการคํานวณ SET50 Index ทุ กๆ 6 เดื อน ทั้งนี้ เพื่อความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรณี ที่มีบริ ษทั จด
ทะเบียนเข้าใหม่ หรื อกรณี ท่ีมีการเพิ่มทุนของบริ ษทั จดทะเบียนซึ่ งอาจส่ งผลให้หุน้ สามัญบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือก
มาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้น และสามารถนํามาใช้ในการคํานวณ SET50 Index ได้
เนื่ องจากการลงทุ นในหลักทรั พย์เป็ นอี กทางเลื อ กหนึ่ งที่ นักลงทุ นให้ความสนใจ ซึ่ งสามารถให้อ ัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ ย โดยรวมที่ สู ง แก่ นัก ลงทุ น มากกว่า การฝากออมทรั พ ย์ห รื อ การซื้ อ พัน ธบัต รรั ฐ บาล แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ ยงสู งตามมาเช่นกัน ความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งที่นกั ลงทุนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการลงทุน
ต้องศึ กษาข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ให้รอบคอบ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ในการลงทุนสิ่ งที่นักลงทุนให้ความ
สนใจก็คือ การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ เพราะราคาหลักทรัพย์เป็ นต้นทุนของการลงทุน และเป็ นผลตอบแทน
ให้กบั นักลงทุนเมื่อทําการขายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป ดังนั้นก่อนการตัดสิ นใจที่ทาํ การซื้ อขายหลักทรัพย์จึงจําเป็ นที่
ต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการตัดสิ นใจ การเตรี ยมตัว ป้ องกันหรื อสร้างผล
กําไรจากการคาดคะเนในอนาคต สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET), 2548)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะที่ข้ ึนลงอยูต่ ลอดเวลา กล่าวคือโดยทัว่ ไปแล้วลักษณะของข้อมูลอนุ กรม
เวลา (Time Series) มีการเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้อนและยาก
แก่ การคาดการณ์ ถึงแนวโน้มของตลาดหุ ้นได้ (Lebaron and Weigend.,1998) ดังนั้นการพยากรณ์ แนวโน้ม ราคา
หลักทรัพย์ในอนาคตถือเป็ นสิ่ งที่ช่วยลดปั ญหาให้กบั นักลงทุนได้ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการิ เ คราะห์
หลัก ทรั พ ย์ทางเทคนิ คที่ นิ ยมใช้กันอยู่ในปั จจุ บันยังไม่ มีขอ้ สรุ ป ที่ ชัดเจนว่าเครื่ อ งมื อ ใดให้ความแม่ นยํา ในการ
พยากรณ์ดีที่สุด เครื่ องมือที่ ถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์เชิ งเส้น การถดถอย และการ
วิเคราะห์อนุมกรมเวลา เครื่ องมือเหล่านี้ทาํ นายได้เฉพาะการหาความสัมพันธ์เชิงเส้น ซึ่ งข้อมูลราคาหลักทรัพย์เป็ น
ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลเชิงเส้น (Non-Linear) รวมถึงมีขอ้ บกพร่ องของแบบจําลองที่ทาํ การทดสอบความแม่นยํานั้นเกิด
ข้อผิดพลาด เช่น ข้อมูลไม่มีความนิ่ง (Non-Stationary) ข้อมูลมีคลื่นรบกวน (Noise) รวมถึงข้อจํากัดในความสามารถ
ของแบบจํา ลอง (Model) ที่ ใ ช้พ ยากรณ์ (Goutam et al., 2006) จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที่ ต ้อ งหาเครื่ องมื อ อื่ น ๆ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
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ปั จจุบนั ได้มีการนําแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม มาใช้ในงานวิจยั ด้านต่างๆ เนื่องจากความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ การจดจํา และจําลองพฤติกรรมทางกายภาพของระบบโครงข่ายประสาทเทียมจากข้อมูลฝึ กสอนที่ป้อน
ให้กบั โครงข่าย ซึ่ งเป็ นการทํางานที่ซบั ซ้อน มีความยืดหยุน่ สู ง แต่ให้ผลลัพธ์เป็ นอย่างดี จึงได้มีผนู ้ าํ มาประยุกต์ใช้
งานหลากหลาย เช่น งานในด้านองการสกัดองค์คงามรู ้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ งานในด้านของการจดจํารู ปแบบที่มี
ความไม่แน่ นอน เช่น ลายมือ ลายเซ็น ตัวอักษร ใบหน้า ด้านการจัดหมวดหมู่และการแยกแยะสิ่ งของหรื อข้อ มูล
รวมทึงมีการใช้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุน ศึกษาการพยากรณ์ราคาตลาดหุน้ ในประเทศอื่นๆ ศึกษาการการพยากรณ์ราคา
นํ้ามันดิ บ นอกจากนี้ ยังมี การศึ กษาถึ งประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองโครงข่ายประสาทเที ยม ในการพยากรณ์ ที่
มากกว่าแบบจําลอง GARCH และ ARIMA (J. Tunsenee., 2006)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ดชั นี ราคา SET50 Index โดยใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเที ยม
จากการใช้ขอ้ มูลดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 Index ในอดีต และข้อมูลปั จจัยทางเทคนิค ในการสร้างตัวแบบจําลองที่
มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ เพื่อนําค่าพยากรณ์น้ นั มาใช้ประโยชน์ในเป็ นการวางแผน การตัดสิ นใจ การเตรี ยม
ตัวป้ องกันหรื อสร้างผลกําไรจากการคาดการณ์ในอนาคต หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือในการทดสอบความมีประสิ ทธิ ภาพ
ของตลาดต่อไป
3. การดําเนินการวิจยั
การรวบรวมข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี้ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ซึ่ ง หมายถึ ง ข้อ มู ล ที่ มีผูอ้ ื่ น
รวบรวมไว้ให้แล้ว โดยใช้ราคาปิ ดรายวันของดัชนี ราคา SET50 Index และมูลค่าการซื้ อขาย รวมทั้งตัวแปรข้อมูลการ
วิเคราะห์ทางเทคนิ ค ย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้ น 1,189 ข้อมูล โดย
ข้อมูลที่ใช้มาจากฐานข้อมูลของโปรแกรม Aspen ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็ นสมาชิก
ตัวแปรข้ อมูลการวิเคราะห์ ทางเทคนิคทีใ่ ช้ งานค้ นคว้ าอิสระนีม้ ดี ้ วยกันดังนี้
โดยพัฒนาอ้างอิงจากตัวแปรที่ใช้ในการจัดทํา CNNMONEY’S Fear & Greed Index
1. Stock Price Momentum: PT −

1 125
∑ pt −125
125 t =1

Pt คือ ราคาปิ ด ณ วันปั จจุบนั

2. Stock Price New High: เปอร์เซ็นต์จาํ นวนหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ที่ทาํ ราคสูงสุด
ในรอบ 52 สัปดาห์
3.Stock Price New Lows: เปอร์เซ็นต์จาํ นวนหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ที่ทาํ ราคาตํ่าสุด
ในรอบ 52 สัปดาห์
1 20
( Rt − R ) 2
∑
20 t =1

4. Market Volatility:

R คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 20 วันย้อนหลัง
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5. Safe Heaven Demand: Rt − Yt
Rt คือ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์
Yt คือ ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
6. Strong Bullish Momentum: Stock Price New High - Stock Price New Lows
การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (ประสิทธิภาพของแบบจําลอง)
Root mean square error ( RMSM ) หรื อค่าถอดรากกําลังสองของ MSE ถูกใช้เป็ นค่าประเมิ นค่าเบี่ ยงเบนของ
ความผิดพลาด (Standard deviation of forecast error) โดยปกติค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดยกกําลังสอง ค่า MSE นี้ ใช้
วัดความแปรปรวนระหว่างค่าพยากรณ์และค่าที่เกิดขึ้นจริ ง หากผิดพลาดมากค่า MSE สู งขึ้น เพราะเป็ นค่ากําลังสอง
หากค่าพยากรณ์ไม่มีความลําเอียงจริ ง MSE ใช้เป็ นค่าที่ เมินค่าแปรปรวนของค่าผิลพลาดได้ (Variance of forecast
error)
T

1

∑ T (Y

=
RMSE

t =1

a
t

− Yt s ) 2

Mean absolute percentage error ( MAPE ) หรื อ เปอร์ เซ็นต์ค่าผิดพลาดเฉลี่ยสัมบูรณ์ค่า MAPE โดยมากใช้ใน
การวัดความแม่นยําที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์
MAPE =

โดยที่

1 T (Yt a − Yt s )
∑| Y a |
n t =å
t

Yt a คือ ค่าที่แท้จริ ง ณ เวลาที่ t
Yt s คือ ค่าประมาณจากแบบจําลอง ณ เวลาที่ t
T

คือ จํานวนเวลาที่ใช้ในการประมาณแบบจําลอง

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในแบบจําลอลงโครงข่ ายประสาทเทียม
การศึกษาครั้งนี้ทาํ การสร้างแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบ่งข้อมูลเป็ นสองกลุ่ม ข้อมูลชุดแรก 1
ถึง 944 ใช้ในการสร้างแบบจําลอง และชุดที่สอง 945 ถึง 1,189 ใช้ในการเปรี ยบเทียบผลพยากรณ์แบบ Out of Sample
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ตารางที่ 1 แสดงค่าของตัวแปรต่างๆที่เลือกใช้ในการฝึ กระบบโครงข่ายประสาทเทียม
ตัวแปร
ค่าที่ใช้
Transfer Function ของ Hidden Layer
Hyperbolic Tangent Sigmoid Function
Transfer Function ของ Output Layer
Pure Linear
Training Algorithm
Back Propagation
Training Function
Levenberg-Marquardt backpropagation
Max Validate Fail
30
Epochs
1000
Learning rate
0.01
Initial weight
Initnw
Gold
0.00
Performance
Mean Square Error
นําตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ 1 มาใช้ในการพิจารณาและออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้
ผลลัพธ์จากการทดลอง และการฝึ กระบบ การศึกษาครั้งนี้ สร้างค่าพยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย
ชั้น (Multi-Layer Perception, MLP) ประกอบไปด้ว ยชั้น นํา ข้อ มูล เข้า ชั้น ซ่ อ นเร้ น และชั้น ผลลัพ ธ์ ซึ่ ง รู ป แบบนี้
เพียงพอต่อการฝึ กให้แก้ปัญหาต่างๆได้ และใช้การเรี ยนรู ้แบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Back Propagation) ซึ่งการพิจารณาเลือก
ฟั ง ก์ช่ัน ถ่ า ยโอนในชั้น นํา ข้อ มู ล และชั้น ซ่ อ นเร้ น พิ จ ารณาจากภาพรวมการฝึ กระบบ หากฟั ง ก์ชัน ที่ เ ลื อ กใช้ใ ห้
ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ของระบบ (เส้น Train) ที่ดีข้ ึนเรื่ อยๆ หลังจากผ่านไปหลายรอบการเรี ยนรู ้ (Epochs) โดยขั้นมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 กลุ่มดังดารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนข้อมูลและสัดส่วนของข้อมูล
ข้อมูล
จํานวนข้อมูล
สัดส่วน (ร้อยละ)
Training set
754
80
Test set
95
10
Validation
95
10
จากตารางที่ 2 แสดงถึงจํานวนข้อมูลในการออกแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบ่งข้อมูลเป็ น 3
กลุ่ม คือ
1) Training Set จํานวน 754 ข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด
2) Test Set จํานวน 95 ข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 10 ของข้อมูลทั้งหมดและ
3) Validation Set จํานวน 95 ข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 10 ของข้อมูลทั้งหมด
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2. สร้างโครงข่าย จํานวนทั้งสิ้ น n x h โครงข่าย โดยกําหนดให้ จํานวน Input Node เท่ากับ 1,2,3,…,n และ
ในแต่ละชุดของ Input Node มี Hidden Node เท่ากับ 1,2,3,…,h ดังนี้
2.1 พิจารณาจํานวนวันที่กาํ หนดใช้เป็ นค่าเพดานของจํานวนนิวรอนในขั้นนําเข้าข้อมูล (Input Layer)
2.2 พิจารณากําหนดจํานวนนิ วรอนในชั้นซ่ อนเร้น (Hidden Layer) จาก Rule of Thumbs สามารถกําหนด
ช่ วงของจํานวนนิ วรอนได้ดังนี้ กําหนดให้ Input Neural (n) = 8 ดังนั้น เพดานของ Hidden Layer = 2 x n +1 มี ค่า
เท่ากับ 17 นิวรอน การเลือกแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม ทําโดย เลือกจํานวนนิวรอนในชั้นนําข้อมูลเข้า (Input
Node) มี ค่าเท่ ากับ 8 และ จํานวนนิ วรอนในชั้นซ่ อนเร้ น (Hidden Node) มี ค่าเท่ ากับ 17 รวมจํานวนโครงข่ายที่ ใช้
ทดสอบทั้งสิ้น 8 x 17 x 17 x 17 เท่ากับ 39,304 โครงข่าย
2.3 กําหนดจํานวนนิ วรอนในชั้นข้อมูลผลลัพธ์ (Output Layer) กําหนดตามรู ปแบบผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ การ
วิจยั นี้ใช้ผลลัพธ์คือค่าพยากรณ์ 1 วันถัดไป เพราะฉะนั้นจํานวนนิวรอนในชั้นนี้มีค่าเท่ากับ 1 นิวรอน
3. ฝึ กโครงข่ายทั้ง n x h โครงข่ายด้วยชุด Training Set ในขั้นตอนที่ 1 และทําการคํานวณหา Root Mean
Square Error (RMSE) จากการเรี ยนรู ้ โดยใช้ Test Set โดยแต่ละโครงข่ายสร้ างและฝึ กซํ้า จํานวน 3 ครั้ ง เพื่อหา
ค่าเฉลี่ย RMSE ที่ต่าํ ที่สุด
4. เลือกโครงข่ายที่ค่า RMSE ตํ่าที่สุด 5 อันดับ จากการคํานวณในชั้นตอนที่ 3
5. นําโครงข่ายจากชั้นที่ 4 มาทําการฝึ กใหม่โดยกําหนดค่าตั้งต้นให้กบั โครงข่ายทั้ง 5 และฝึ กระบบใหม่อีก
ครั้งพร้อมทั้งให้โครงข่ายทั้ง 5 พยากรณ์ขอ้ มูลกลุ่มนอกเหนื อจากกลุ่มตัวอย่าง (Out of Sample) จํานวน 244 วันโดย
นําค่าพยากรณ์ได้แล้วนํากลับมาใช้พยากรณ์วนั ถัดไป ทําซํ้าจนครบ 244 วัน
6. เปรี ยบเทียบค่า MAPE ของทั้ง 5 โครงข่ายเพื่อหาโครงข่ายที่ให้ค่า MAPE ตํ่าที่สุด
4. ผลการวิจยั
จากการฝึ กโครงข่ายที่ใช้ทดสอบทั้งสิ้ น 39,304 โครงข่าย ด้วยชุด Training Set จํานวน 944 ข้อมูล และทํา
การคํานวณหา Root Mean Square Error (RMSE) จากการเรี ยนรู ้ โดยแต่ละโครงข่ายสร้างและฝึ กซํ้า จํานวน 3 ครั้ง
เพื่อหาโครงค่ายที่ให้ค่า RMSE ที่ต่าํ ที่สุด ที่ใช้ในการพยากรณ์ดชั นีราคา SET50 Index โดยเลือกโครงข่ายที่ค่า RMSE
ตํ่าที่สุด 5 อันดับ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 สรุ ปผลการฝึ กแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม
No.
HiddenLayerSize
MSE
1
2
3
4
5

[13,15]
[14,12]
[13,7]
[16,11]
[15,4]

45.7873
48.0219
57.4158
53.5704
55.3998

RMSE

MAE

MAPE

6.7666
6.9298
7.5773
7.3192
7.4431

5.0894
4.8248
6.1640
4.8283
6.0357

0.5390
0.5102
0.6553
0.5115
0.6424

จากนั้น นํา แบบจํา ลองโครงข่ า ยที่ ไ ด้จ ากการฝึ ก ที่ ใ ห้ค่ า Root Mean Square Error (RMSE) ตํ่า สุ ด ทั้ง 5
โครงข่าย มาทําการฝึ กใหม่โดยกําหนดค่าตั้งต้น และฝึ กระบบใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้โครงข่ายทั้ง 5 พยากรณ์ขอ้ มูล
กลุ่มนอกเหนื อจากกลุ่มตัวอย่าง (Out of Sample) จํานวน 244 วัน โดยทําการพยากรณ์ที่วนั ถัดไป ทําซํ้าจนครบ 244
วัน แล้วทําการเปรี ยบเทียบค่า MAPE ของทั้ง 5 โครงข่ายเพื่อหาโครงข่ายที่ให้ค่า MAPE ตํ่าที่สุด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม
No.
HiddenLayerSize
MSE
RMSE
1
[13,7]
513.2090
22.6541
2
[15,4]
2184.7978
46.7418
3
[14,12]
2082.7863
45.6375
4
[16,11]
2460.1298
49.5996
5
[13,15]
2347.3474
48.4494

MAE
16.0093
20.7108
28.0567
30.6671
32.4288

MAPE
1.7943
2.3449
3.1136
3.4516
3.6244

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ดชั นีราคา SET50 Index โดยใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม
จากข้อมูลราคาปิ ดรายวันของดัชนี SET50 Index และปริ มาณการซื้อขาย รวมทั้งตัวแปรข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 1,189 วัน ซึ่งผูศ้ ึกษาได้ทาํ การแบ่งข้อมูล
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 945 วันแรก ใช้สําหรับสร้างแบบจําลองและ 244 วันที่ เหลือใช้สําหรับให้แบบจําลองสร้างค่า
พยากรณ์ข้ ึนมาเปรี ยบเทียบความแม่นยํา โดยการพยายกรณ์ขอ้ มูลทั้ง 244 วันนี้ เป็ นการพยากรณ์แบบ Out of Sample
โดยจะทําการพยากรณ์ขอ้ มูลของวันที่ Yt +1 ทําซํ้าไปเรื่ อยๆ จนครบ 244 วัน จากนั้นหาค่าเปอร์ เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ย
สัมบูรณ์ (MAPE) ของแต่ละแบบจําลองเพื่อใช้วดั ประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองนั้นๆ โดยแต่ละส่ วนของการวิจัย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ในการทดลองเลือกโครงข่ายประสาทเทียมในลักษณะจํากัดขนาดของโครงข่าย เนื่ องด้วยระยะเวลาในการ
ประมวลผล โดยเลือกโครงข่ายที่ได้จากการสร้างแบบจําลอง ที่มีให้ค่าถอดรากของความผิดพลาดยกําลังสอง (Root

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1526

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

mean square error : RMSE) เฉลี่ยตํ่าสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ [13,15], [14,12], [13,7], [16,11], [15,4] ซึ่ งให้ค่าเท่ากับ
6.7666, 6.9298, 7.5773, 7.3192, 7.4431 ตามลําดับ
จากนั้นนําแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลแบบ Out of Sample จํานวน 244
วัน พบว่าแบบจําลอง [13,7] , [15,4], [14,12], [16,11], [13,15] ซึ่ งให้ค่าเปอร์ เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ยสัมบูรณ์ (MAPE)
น้อยที่สุดเท่ากับ 1.7943, 2.3449, 3.1136, 3.4516 และ 3.6244 ตามลําดับ
จากผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ได้มีประสิ ทธิ ภาพสู งเนื่ องจาก
เป็ นแบบจํา ลองแบบไม่ ใ ช่ พ ารามิ เ ตอร์ (Non-Parametric) โดยใช้ห ลัก การเรี ย นรู ้ ข องแบบจํา ลองในการสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ ข องค่า นํ้า หนัก และโครงสร้ า งภายในโครงข่า ย ซึ่ ง มี ค วามยืด ยุ่น และมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ของข้อมู ล โดยแบบจําลองที่ มีจาํ นวนชั้น ซ่ อนเร้ นมากกว่า ไม่ได้บ่งบอกถึ งความสามารถในการ
พยากรณ์ที่มากกว่าแบบจําลองที่มีช้ นั ซ่ อนเร่ นที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ้ งพบว่าโครงข่ายจํานวน 2 ชั้นซ่ อนเร้นก็เพียง
พอที่จะสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ การเพิ่มจํานวนชั้นที่มากกว่านี้ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ที่ดีข้ ึน แต่
จํานวนนิ วรอนที่ มีในแต่ละชั้นซ่ อนเร้ นมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ โดยที่ ลกั ษณะโครงสร้ างเครื อข่าย
แบบจําลองที่ดี ควรมีนิวรอนในชั้นล่าสุดน้อยกว่าชั้นซ่อนเร้นก่อนหน้า
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการสร้างแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม มีเงื่อนไขหลายประการที่อาจส่งผลต่อ
ผลลัพธ์การทดลองเช่น จํานวนชั้นในโครงข่ายจากการทดลอง โดยการทดลองควรเริ่ มเครื อข่ายลักษณะ 1 ชั้นซ่อนเร้น
แล้วควรทําการเพิ่มจํานวนนิ วรอนในชั้นซ่อนเร้นให้มากขึ้นทีหลังพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้และลดปั ญหา
Overfitting ที่ เกิ ดได้ดีกว่า เนื่ องจากจํานวนนิ วรอนที่ นอ้ ยเกิ นไปไม่สามารถหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลได้
รวมทั้งลดเวลาในการประมวลผลลงได้มาก เมื่อทราบจํานวนนิ วรอนที่ เหมาะสมต่อชั้นซ่ อนเร้นแล้วจึ งทําการเพิ่ม
จํานวนชั้นซ่อนขึ้นทีละระดับ และควรเพิ่มจํานวนรอบการเรี ยนรู ้ที่มากขึ้นเป็ นลําดับสุ ดท้าย เพื่อประสิ ทธิ ภาพของ
แบบจําลองที่ดี
เมื่อได้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเที ยมที่ มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับการพยากรณ์ดชั นี ราคา (SET50
Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว อาจทําการทําการทดสอบจําลองการซื้ อขาย ตามผลของข้อมูล
พยากรณ์ เพื่อเปรี ยบเทียบดูความสามารถใช้ผลการพยากรณ์น้ ี ในการวางแผน การตัดสิ นใจ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้นได้ดีเพียงใด ซึ่งทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกั ลงทุน
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