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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบการพยากรณ์มูลค่าหลักทรั พย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์โดยใช้
ตัวแบบอารี ม่า และอารี แม็กซ์โดยใช้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างคื อ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคาร
กรุ งเทพ ในช่วงเวลา 6 ปี ตั้งแต่ เดือน มกราคม ค.ศ. 2013 ถึง เดือน ธันวาคม ค.ศ. 2018 รวมทั้งสิ้ น 72 เดือน และ
พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 ปี ตั้งแต่ เดือน มกราคม ค.ศ. 2019 ถึง เดือน ธันวาคม ค.ศ. 2019แบบจําลองที่ใช้
ได้แก่ แบบจําลองอารี ม่า และแบบจําลองอารี แม็กซ์ โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนกําลัง
สอง (Root Mean Square Error : MAPE) และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean
Square Error : RMSE) เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลอง
ผลการศึ กษาพบว่า การพยากรณ์ ราคาหลักทรั พย์ในปี 2019 ด้วยแบบจําลองอารี ม่า และแบบจําลองอารี
แม็กซ์ ให้ค่ าสถิ ติได้แก่ ค่าเฉลี่ ยของเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่ อนกําลังสอง และค่ารากที่ สองของค่าเฉลี่ ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองตํ่าที่สุด ค่อนข้างสู งกว่าราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริ ง ครั้งนี้ จึงได้ทดสอบการพยากรณ์เพิ่มขึ้น
อีกช่วงเวลาได้แก่ ปี 2018 เพื่อทดสอบว่าแบบจําลองอารี ม่า และแบบจําลองอารี แม็กซ์สามารถนํามาใช้พยากรณ์ราคา
หลักทรัพย์ได้ ผลการทดสอบพบว่าในปี 2018 ทั้งแบบจําลองอารี ม่า และแบบจําลองอารี แม็กซ์มีความแม่นยําในการ
พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์มากกว่าปี 2019 และได้ราคาหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริ ง
คําสํ าคัญ : แบบจําลองอารี ม่า, แบบจําลองอารี แม๊กซ์

ABSTRACT
This study aims to compare stock price forecasting in commercial bank sector by using ARIMA and
ARIMAX models. Data of a sample group gathered from Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, and Bangkok
Bank from January 2013 to December 2018 in total of 72 months or 6 years and stock prices were forecasted in
advance for 1 year from January 2019 to December 2019. Models that used in the study included ARIMA and
ARIMAX, by considering Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Root Mean Square Error (RMSE) to
compare performance of the models.
Findings of the study found it that stock prices forecasted by ARIMA and ARIMAX models provided
minimum MAPE and RMSE that rather higher than actual stock prices. So, the forecast was conducted in additional
period that was to include 2018 in order to test whether could ARIMA and ARIMAX models be used to forecast
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stock prices. The trial suggested that in 2018, both ARIMA and ARIMAX models could forecast stock prices more
precisely than it was for 2019 and the stock prices derived from the model were similar to actual stock prices.
Keywords : ARIMA Model, ARIMAX Model
1. บทนํา
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา ธนาคารพาณิ ชย์มีการขยายตัวในด้านทรั พย์สิน ผลการดําเนิ นงาน รวมถึ งการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่นกั ลงทุน การที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์มีความคล่องตัวในการพัฒนาไปสู่ การ
แข่งขันอย่างเสรี ทางการเงินได้น้ นั จําเป็ นต้องมีการเผยแพร่ ความรู ้และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่การลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ธนาคารพาณิ ชย์ให้กบั นักลงทุนด้วย และสิ่ งจูงใจให้มีการลงทุนนั้นก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ (Stock Return)
มูลค่าหลักทรั พย์หรื อราคาหุ ้นเป็ นข้อมูลที่ เป็ นอนุ กรมเวลา มี ลกั ษณะผันผวนขึ้ นลงตลอดเวลา ทําให้
คาดเดาทิศทางการเคลื่อนไหวได้ยาก จึงมักมีผวู ้ ิจยั นําข้อมูลมูลค่าลักทรัพย์เหล่านี้ ไปใช้ประมาณค่า และพยากรณ์ใน
รู ปแบบต่างๆ ข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น ข้อมูลดัชนี ราคา SET Index SET100 SET50 กลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุ รกิจ
ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งการเลือกข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของผูว้ ิจยั ว่าอยากจะดูภาพรวมของตลาด
หรื ออยากจะเจาะจงกลุ่มอุตสาหกรรม หรื อหมวดธุ รกิจใด จากการผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทาํ ให้นกั ลงทุนต้อง
เผชิญกับความเสี่ ยงในการซื้ อขายหลักทรัพย์ สิ่ งที่นกั ลงทุนให้ความสนใจคือ เมื่อไหร่ จะเกิดภาวะขาขึ้น เมื่อไหร่ จะ
เกิ ดภาวะตกตํ่า เมื่ อไหร่ หลักทรั พย์ตวั ใดจะมี ราคาสู งขึ้ นหรื อตํ่าลง จึ งทําให้นักวิเคราะห์หรื อนักลงทุ นส่ วนใหญ่
พยายามค้น คิ ด และหาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ แ นวโน้ม ราคาที่ ค วรจะเป็ นในอนาคตของ
หลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถซื้ อขายหลักทรัพย์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่ งมีเครื่ องมือหลายชนิ ดให้
นักลงทุนหรื อนักวิเคราะห์เลือกใช้ในการพยากรณ์ดชั นี ราคา ความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทน โดยแต่ละบริ ษทั หรื อ
นักวิเคราะห์ต่างก็เลือกใช้เครื่ องมือแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความถนัดของแต่ละคน หรื อขึ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละ
ธนาคารและบริ ษทั เครื่ องมือแต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์เหล่านั้นต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนและข้อจํากัดที่แตกต่างกัน
ไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
จากการศึกษาเครื่ องมือหรื อเทคนิ คในการพยากรณ์ดชั นี ราคา และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มี
ข้อมูลเป็ นอนุกรมเวลา มีความผันผวนตลอดเวลานั้นได้ ผูว้ ิจยั จึงตั้งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าหลักทรัพย์
ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยเครื่ องมือต่างๆ ซึ่ งเครื่ องมือที่ได้รับความนิ ยมในการพยากรณ์คือ วิธีของ Box-Jenkins
ด้วยตัวแบบ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) เป็ นวิธีหาตัวแบบพยากรณ์โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในอดีตเพื่อหาตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมของข้อมูล และใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ค่า
ในอนาคต ในบางครั้งจะพบว่าข้อมูลอนุ กรมเวลาอาจจะได้รับผลกระทบมาจากปั จจัยอื่นๆด้วย ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อ
ความแม่นยําของค่าพยากรณ์ได้ ดังนั้นจึ งมี การพัฒนาแบบจําลองที่ เป็ นการพยากรณ์ขอ้ มูลอนุ กรมเวลาโดยอาศัย
ปั จจัยอื่น ซึ่ งเรี ยกว่า แบบจําลองอารี แม็กซ์ (Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Model :
ARIMAX)
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
2.2. เพื่อพยากรณ์มูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ล่วงหน้า 1 ปี ด้วยวิธี Box-Jenkins
2.3. เพื่อทดสอบความแม่นยําของการพยากรณ์มูลค่าราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 ปี ด้วยวิธี ค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE)
3. การดําเนินการวิจัย
3.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ หลักทรั พย์ในกลุ่มธนาคาร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์
(SCB) ธนาคารกสิ กรไทย (KBANK) และธนาคารกรุ งเทพ (BBL) และตัวแปรอิสระ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ของ
แบบจําลอง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท / หยวน (CNY) อัตราเงินเฟ้ อ (INF) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท/ ดอลลาร์ (USD) และดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน (PI) โดยใช้ราคาปิ ดที่เกิดขึ้นรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม ค.ศ. 2013 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 2018 (6 ปี ) และข้อมูล
จริ งที่นาํ มาเปรี ยบเทียบกับแบบจําลอง ตั้งแต่ มกราคม ค.ศ. 2019 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 2019 ล่วงหน้า 1 ปี ในครั้งนี้ ใช้
ข้อมูลทุติยภูมิจาก https://th.investing.com
3.2. ขั้นตอนการศึกษา
3.2.1. วิธีการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารจากแบบจําลองอารี ม่า (ARIMA)
1. ทดสอบความนิ่งและความไม่นิ่งของข้อมูล (Stationary And Nonstationary) โดยการทดสอบคุณสมบัติ
Stationary ของข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบ Unit Root Test ซึ่ งการศึกษานี้ ได้ใช้วิธีการทดสอบ Unit Root Test ของ
Augmented Dickey Fuller (ADF) Test การตรวจสอบว่าข้อมูลมีลกั ษณะ Stationary หรื อไม่ ทําการทดสอบเฉพาะ
Intercept การพิจารณาว่าข้อมูล Stationary หรื อไม่ให้ดูที่ค่า P-Value หากค่า P-Value< 0.05 (กําหนดระดับนัยสําคัญที่
0.05 ความเชื่อมัน่ 95 %) จึงสรุ ปว่าข้อมูล Stationary
2. เมื่อได้ขอ้ มูลอนุ กรมเวลาที่มีคุณสมบัตินิ่ง (Stationary) แล้ว จึงนําข้อมูลไปทําการกําหนดแบบจําลอง
ARIMA (p,d,q) โดยพิจารณาจากคอเรลโลแกรม ค่าออโตรี เกรสซี ฟฟั งชัน่ (Autoregressive Function : ACF) และ
ค่าพารามิเตอร์ ของออโตรี เกรสซี ฟ (Autoregressive parameter : PACF) เพื่อที่จะระบุวา่ แบบจําลองควรมี ออโตรี เกรส
ซี ฟ (autoregressive) (p) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) (q) เท่าใด
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (estimation parameter) โดยการใช้วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least
squares) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ของออโตรี เกรสซี ฟ (Autoregressive parameter) และพารามิเตอร์ ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
(Moving Average parameter)
4. การตรวจสอบความถูกต้อง (diagnostic checking ) เพื่อทําการหาแบบจําลองที่เหมาะสม โดยทําการ
ทดสอบแบบจําลองจากค่าสถิติต่างๆ ประกอบกับการพิจารณากับค่า Q-statistic, ค่า Akaike information criterion,
Schwarz criterion และพิจารณาค่า Root Mean Square Error (RMSE) หรื อค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยเลือกรู ปแบบที่ทาํ ให้ค่าความเคลื่อนตํ่าที่สุด
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5. การพยากรณ์ (Forecasting) ใช้สมการพยากรณ์ที่สร้างจากรู ปแบบการพยากรณ์ที่กาํ หนดและผ่านการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนดังกล่าวมาพยากรณ์ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
3.2.2. วิธีการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารจากแบบจําลองอารี แมกซ์ (ARIMAX)
1. การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality Test)ตัวแปรที่จะนํามาใช้เป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี ช้ ีนาํ ราคาหลักทรัพย์ จะทําการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality Test) โดยเป็ นการทดสอบทาง
สถิติในเรื่ องของความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างข้อมูลอนุ กรมเวลา เมื่อได้ตวั แปรจากการทดสอบดัชนี ช้ ี นาํ ก็จะนําตัว
แปรดังกล่าวมาทําการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า ด้วยแบบจําลองอารี แมกซ์ (ARIMAX)
2. การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารจากแบบจําลองอารี แมกซ์ (ARIMAX)การพยากรณ์ราคา
หลักทรัพย์โดยแบบจําลองอารี แมกซ์ เป็ นการใช้ค่าในอดีตของราคาหลักทรัพย์และปั จจัยชี้นาํ ของราคาหลักทรัพย์ทาํ
การพยากรณ์ล่วงหน้าในอนาคต โดยพิจารณารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการศึกษา
เหมือนกับการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์จากแบบจําลองอารี มา (ARIMA) เพียงแต่เพิ่มตัวแปรอิสระ ซึ่ งเป็ นปั จจัยชี้นาํ
ราคาหลักทรัพย์เข้าไปในแบบจําลองการพยากรณ์
3.3. การทดสอบความแม่นยําของผลการพยากรณ์จากแบบจําลองอารี มา (ARIMA) และแบบจําลองอารี แมกซ์
(ARIMAX)
นําผลการพยากรณ์ จากแบบจําลองอารี มา (ARIMA) และแบบจําลองอารี แมกซ์ (ARIMAX) มา
เปรี ยบเที ยบกับค่าที่ เกิ ดขึ้ นจริ งแล้วคํานวนค่าเฉลี่ ยของเปอร์ เซ็ นคลาดคลาดเคลื่ อนสัมบูร ณ์ (Mean Absolute
Percentage Error :MAPE) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error :
RMSE) cเพื่อเปรี ยบเทียบความแม่นยําระหว่างการพยากรณ์จากแบบจําลองอารี มา (ARIMA) และ แบบจําลองอารี
แมกซ์ (ARIMAX) ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)
1
โดยที่

|

|

100

(3.1)

คือ ค่าจริ งของมูลค่าอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t
คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t
คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด

2. ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error :RMSE)
∑

(3.2)

เกณฑ์ในการเลือกตัวแบบพิจารณาจากค่า MAPE และ RMSE ของการพยากรณ์ในแต่ละวิธีที่มีค่าตํ่าสุ ด ซึ่ ง
แสดงว่าวิธีการพยากรณ์ดงั กล่าวเหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาชุดที่ใช้สร้างตัวแบบนั้น
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4. ผลการศึกษา
4.1. ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Unit root test)
ในการศึกษานี้ พิจารณาจากค่า P-Value ของค่าสถิติ ADF ผลการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลด้วยวิธี
Augmented Dickey-Fuller Test หรื อ ADF Test ทําการทดสอบข้อมูลที่ Order of Integration เท่ากับศูนย์ หรื อ I(0),
I(1) และI(2) ที่ระดับ Level โดยทดสอบแบบมีเฉพาะ Intercept จากนั้นทําการพิจารณาความนิ่งของข้อมูลโดยการ
เปรี ยบเทียบค่า t-statistic ของ ADF Test กับค่า Mackinnon Critical Values ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ผลการทดสอบ
พบว่าทุกตัวแปรมีลกั ษณะนิ่ งที่ระดับผลต่างลําดับที่สองเนื่ องจากค่า t-statistic มีค่ามากกว่าค่า Mackinnon Critical
Values (Prob. <0.01) โดยแสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ unit root test ของหลักทรัพย์ และตัวแปรอิสระ
หลักทรัพย์ At Level (Prob.)
1st Difference(Prob.)
2nd Difference(Prob.)
BBL
0.0004
0.0000
0.0000
KBANK
0.0252
0.0001
0.0000
SCB
0.0162
0.0001
0.0000
CNY
0.5303
0.0000
0.0000
INF
0.5040
0.0000
0.0001
MLR
0.6800
0.0000
0.0000
SET
0.0025
0.0110
0.0000
USD
0.0118
0.0000
0.0000
PI
1.0000
0.0000
0.0000
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

4.2. การกําหนดรู ปแบบ (Indentification)
เมื่อพิจารณาจาก Correlogram ของข้อมูลอนุกรมเวลาของราคาหลักทรัพย์ BBL KBANK และ SCB ณ
ระดับปกติพบว่าข้อมูลมีลกั ษณะนิ่ งแบบ white noise กล่าวคือราคาหลักทรัพย์ข้ ึนอยูก่ บั ค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ ม
ซึ่ งสามารถกําหนดรู ปแบบของตัวแบบได้ และเมื่อทําการพิจารณา Correlogram ของผลต่างลําดับที่ 1 และ2 (1stและ
2nd Difference) ของข้อมูล (ดังรู ปที่ 1-3) ซึ่ งพบว่ามีลกั ษณะนิ่ งและสามารถหารู ปแบบของตัวแบบได้ โดยการกําหนด
ตัวแบบเพื่อหาอันดับที่ p ของตัวแบบ autoregressive และอันดับที่ q ของตัวแบบ moving average ซึ่ งจะพิจารณาจาก
ค่า Autocorrelation Function (ACF) และค่า Partial Autocorrelation (PACF) ในการสร้างตัวแบบ ARIMA(p,d,q) โดย
พิจารณาว่า ACF และ PACF ที่เกินออกมานอกช่วงความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งจะได้ตวั แบบคือ AR (1) และ MA
(1) ของแบบจําลองและจะได้ตวั แบบที่เหมาะสมสําหรับหลักทรัพย์ดงั ตารางที่ 2
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รู ปที่ 1 แสดง Correlogram ของราคาหลักทรัพย์ BBL ที่ระดับปกติ ผลต่างลําดับที่ 1 และ 2

รู ปที่ 2 แสดง Correlogram ของราคาหลักทรัพย์ KBANK ที่ระดับปกติ ผลต่างลําดับที่ 1 และ 2
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รู ปที่ 3 แสดง Correlogram ของราคาหลักทรัพย์ SCB ที่ระดับปกติ ผลต่างลําดับที่ 1 และ 2
ตารางที่ 2 ตัวแบบที่เหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์

ตัวแบบที่เหมาะสม
ARIMA (1,1)
ARIMAX (1,0,1

R-squared
0.361
0.7841

ตัวแบบที่เหมาะสม
ARIMA (1,1)
ARIMAX (1,0,1

R-squared
0.313
0.7741

ตัวแบบที่เหมาะสม
ARIMA (1,1)
ARIMAX (1,0,1

R-squared
0.279
0.5575

BBL
Durbin-Watson
2.005
1.9694
KBANK
Durbin-Watson
2.037
1.9584
SCB
Durbin-Watson
2.076
1.9673

AIC

SIC
8.29
7.339

AIC

8.416
7.6236
SIC

8.788
7.8543
AIC

8.915
8.1434
SIC

8.308
7.9563

8.435
8.2409

4.3. การตรวจสอบถามถูกต้ อง (Diagnostic Checking)
ผลการตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้คุณสมบัติความเป็ น white noise ของค่าความคลาดเคลื่อนที่ พบว่า
Q-statistic ที่มีความล่าช้าของช่วงเวลาที่ 36 ของตัวแบบจําลองอารี ม่า และอารี แม็กซ์ มีค่า probability ไม่แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบมีลกั ษณะเป็ น white noise หรื อค่าความ
คลาดเคลื่อนมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) ค่าเฉลี่ย (mean) เท่ากับศูนย์และค่าความแปรปรวนคงที่
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4.4. การพยากรณ์ และเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพวิธีการพยากรณ์
จากการงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษา และเลื อกใช้แบบจําลองที่ เหมาะสมเพื่อช่วยพยากรณ์มูลค่าหลักทรั พย์
ล่วงหน้า 1 ปี ของหลักทรัพย์ BBL SCB และ KBankระหว่างช่วงเดือน มกราคม ค.ศ. 2019 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 2019
โดยการใช้แบบจําลอง ARIMA และ ARIMAX โดยเปรี ยบเทียบความแม่นยําของแบบจําลองด้วยวิธีทางสถิติจาก ค่า
MAPE และ RMSE โดยแสดงเป็ นรู ปภาย และตารางสถิติได้ดงั นี้
4.4.1. หลักทรัพย์ BBL ผลการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์โดยใช้แบบจําลอง 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ ARIMA
และตัวแบบ ARIMAX โดยมีผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์ สําหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน
ดังรู ปที่ 4 – 5 และตารางที่ 3

รู ปที่ 4 ผลการทํานายตามแบบจําลอง ARIMA ของราคาหลักทรัพย์ BBL ปี 2018 และปี 2019 ตามลําดับ

รู ปที่ 5 ผลการทํานายตามแบบจําลอง ARIMAX ของราคาหลักทรัพย์ BBL ปี 2018 และปี 2019 ตามลําดับ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแม่นยําของการพยากรณ์หลักทรัพย์ BBL
BBL

Arima Model

Arimax Model

ค่าสถิติ พยากรณ์ปี 2018 พยากรณ์ปี 2019

ค่าสถิติ พยากรณ์ปี 2018 พยากรณ์ปี 2019

MAPE

9.286

8.291

MAPE

7.049

11.992

RMSE

19.852

17.013

RMSE

14.643

24.622
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4.4.2. หลั ก ทรั พ ย์ Kbankผลการพยากรณ์ ร าคาหลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้แ บบจํา ลอง 2 ตัว แบบ คื อ ตัว แบบ
ARIMA และตัวแบบ ARIMAX โดยมีผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์ สําหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า
12 เดือนดังรู ปที่ 6–7 และตารางที่ 4

รู ปที่ 6 ผลการทํานายตามแบบจําลอง ARIMA ของราคาหลักทรัพย์ KBank ปี 2018 และปี 2019 ตามลําดับ

รู ปที่ 7 ผลการทํานายตามแบบจําลอง ARIMAXของราคาหลักทรัพย์ KBank ปี 2018 และปี 2019 ตามลําดับ

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแม่นยําของการพยากรณ์หลักทรัพย์ Kbank
Kbank

Arima Model

Arimax Model

ค่าสถิติ พยากรณ์ปี 2018 พยากรณ์ปี 2019

ค่าสถิติ พยากรณ์ปี 2018 พยากรณ์ปี 2019

MAPE

8.97

19.979

MAPE

6.985

79.81

RMSE

17.853

26.14

RMSE

12.938

100.944

4.4.3. หลักทรัพย์ SCB ผลการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์โดยใช้แบบจําลอง 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบARIMA
และตัวแบบ ARIMAX โดยมีผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์ สําหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน
ดังรู ปที่ 8-9 และตารางที่ 5

รู ปที่ 8 ผลการทํานายตามแบบจําลอง ARIMA ของราคาหลักทรัพย์ SCB ปี 2018 และปี 2019 ตามลําดับ
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รู ปที่ 9 ผลการทํานายตามแบบจําลอง ARIMAXของราคาหลักทรัพย์ SCBปี 2018 และปี 2019ตามลําดับ

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแม่นยําของการพยากรณ์หลักทรัพย์ SCB
SCB

Arima Model

Arimax Model

ค่าสถิติ พยากรณ์ปี 2018 พยากรณ์ปี 2019

ค่าสถิติ พยากรณ์ปี 2018 พยากรณ์ปี 2019

MAPE

7.623

14.025

MAPE

4.077

38.584

RMSE

18.624

28.319

RMSE

10.078

65.169

5. การอภิปรายผล และบทสรุ ป
จากการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ ทั้ง 3 หลักทรัพย์ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
พบว่าผลการพยากรณ์ของทั้ง 2 แบบจําลอง ให้ค่าทางสถิติได้แก่ ค่า MAPE และ RMSE ค่อนข้างสู งทั้ง 2 แบบจําลอง
ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าแบบจําลองอารี ม่า และอารี แม็กซ์ ให้ผลการพยากรณ์ ไม่ ค่อยแม่ นยํามากนัก เมื่ อเที ยบกับราคา
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริ งในปี 2019 ทางผูว้ ิจยั จึงได้ทดสอบการพยากรณ์ของแบบจําลองอีกครั้งโดยเป็ นการพยากรณ์
ราคาหลักทรัพย์ในปี 2018 เพื่อพิสูจน์ว่าแบบจําลองอารี ม่า และแบบจําลองอารี แม็กซ์ ไม่สามารถนํามาใช้พยากรณ์
หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารได้ ทั้งนี้ จากการทดสอบการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในปี 2018 พบการทดสอบกับให้ค่า
ทางสถิติในทางตรงกันข้ามกับการพยากรณ์ในปี 2019 อย่างสิ้ นเชิง โดยจะพบว่าราคาหลักทรัพย์ที่พยากรณ์ในปี 2018
ให้ค่า MAPE และ RMSE ตํ่ากว่าปี 2019 ค่อนข้างมาก และราคาหลักทรัพย์ที่พยากรณ์ได้ มีความใกล้เคียงกับราคา
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริ ง และแบบจําลองที่สามารถพยากรณ์ได้แม่นยํามากกว่าคือ แบบจําลองอารี แม็กซ์ ซึ่ งจะเห็นได้
จากกราฟ และค่าสถิติที่แสดงจากข้อมูลข้างต้น
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั คาดว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปี 2019 จนส่ งผลให้การ
พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ไม่มีความแม่นยําเหมือนกับในปี 2018 โดยเหตุการณ์สาํ คัญๆที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง และส่ งผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ อาทิ ปั ญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่ งส่ งผลโดยตรงกับประเทศไทยที่เป็ นคู่คา้ กับ
ทั้ง 2 ประเทศค่าเงิ นบาทที่ แข็งค่าขึ้ นทําให้ภาคธุ รกิ จการส่ งออกชะลอตัว ปั จจัยความไม่แน่ นอนของการเมื องใน
ประเทศที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หรื อแม้กระทั้งรายได้
ที่เคยได้รับจากค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่ปัจจุบนั มีรายรับดังกล่าวลดลง และสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับราคาหลักทรัพย์
โดยตรง จากปั จจัยเหล่านี้ส่งผลให้การพยากรณ์มูลค่าราคาหลักทรัพย์ในปี 2019 พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์แตกต่างจาก
หลักทรัพย์จริ งค่อนข้างมากนั้นเอง
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6. ข้ อเสนอแนะ
1. เพื่อความแม่นยําในการพยากรณ์ครั้งต่อไป ควรใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคาร เป็ น
ข้อมูลรายวัน เนื่ องจากข้อมูลรายวันจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ปัจจุบนั มากกว่าข้อมูลรายเดือน นอกจากนี้
ควรใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาให้มากขึ้น อย่างเช่น 10 ปี หรื อ 15 ปี ย้อนหลัง เพื่อให้ผลการพยากรณ์มีความแม่นยํามาก
เพียงพอที่จะให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกับข้อมูลจริ ง
2. การพยากรณ์โดยใช้แบบจําลองอารี แม็กซ์ (ARIMAX) เป็ นการใช้ค่าในอดี ตของราคาหลักทรั พย์ และ
ปั จจัยชี้นาํ ของราคาหลักทรัพย์ มาทําการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าในอนาคต ดังนั้นเพื่อเพิ่มความแม่นยําใน
การพยากรณ์ครั้งต่อไป ควรนําตัวแปรที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมในช่วงเหตุการณ์ขณะนั้นเป็ นตัวชี้ นาํ เพื่อ
เพิ่มความแม่นยําของแบบจําลองมากยิง่ ขึ้น
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