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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ดชั นี ราคาตลาดหุ ้น โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม LSTM และ Bi-LSTM และเพื่อสร้างแบบจาลองเพื่อหาผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อ
ศึกษาคุณสมบัติในการลดทอนสัญญาณรบกวนของการแปลงสัญญาณเฉพาะ (Wavelet Transform) ที่ ส่งผลต่อ
ความเร็ วของขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสอง โดยข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษา คือ ราคาเปิ ด
ราคาปิ ด ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด และปริ มาณการซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นข้อมูลแบบรายวันย้อนหลัง 32 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ.2528 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 สาหรับดัชนี ราคาตลาดหุ น้ S&P 500, Nikkei 225 และ NASDAQ
Composite และย้อนหลัง 30 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2530 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 สาหรับดัชนี ราคา
ตลาดหุน้ Hang Seng Index
จากการศึกษาพบว่าโครงข่ายประสาทเทียม Bi-LSTM ให้ประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ที่ดีกว่าโครงข่าย
ประสาทเทียม LSTM ไม่วา่ ข้อมูลดัชนี ราคาตลาดหุ ้นจะผ่านการแปลงสัญญาณเฉพาะ (Wavelet) หรื อไม่ผ่านการ
แปลงสัญญาณเฉพาะ (Non-wavelet) มาก่อนก็ตาม โดยได้ค่า Root Mean Square Error (RMSE) ของ S&P 500,
Nikkei 225, NASDAQ Composite, และ Hang Seng Index ของ Wavelet (LSTM : Bi-LSTM) ดังนี้ 0.01646 :
0.01585, 0.00539 : 0.00517, 0.01596 : 0.01351, และ 0.01011 : 0.00873 ตามลาดับ และเช่นกันสาหรับ Non-wavelet
ได้ค่าดังนี้ 0.01348 : 0.01347, 0.00551 : 0.00518, 0.01211 : 0.00937, และ 0.01033 : 0.01016 ตามลาดับ อีกทั้งการใช้
Wavelet กรองข้อมูลก่อนสร้างแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมยังสามารถทาให้โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้
ข้อมูลได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
แต่เมื่อพิจารณาผลประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ายประสาทเทียมของข้อมูลที่ผา่ นการแปลงสัญญาณเฉพาะแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่ได้ดีมากนัก กล่าวคือ Nikkei 225 และ Hang Seng Index ให้ผลประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าบนข้อมูล
แบบ Wavelet ซึ่ งได้ค่า RMSE ของ Bi-LSTM เท่ากับ 0.00518 : 0.00517 และ 0.01016 : 0.00873 (Non-wavelet :
Wavelet) ตามลาดับ แต่สาหรับ S&P 500 และ NASDAQ Composite ให้ผลประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าบนข้อมูลแบบ Nonwavelet ซึ่ งได้ค่า RMSE ของ Bi-LSTM เท่ากับ 0.01347 : 0.01585 และ 0.00937 : 0.01351 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การแปลงสัญญาณเฉพาะ, LSTM, Bi-LSTM, ดัชนีราคาตลาดหุน้
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ABSTRACT
This study aims to study the efficiency of forecasting stock market indices using LSTM and Bi-LSTM
neural networks and to construct models for effective forecasting outcomes. Also, it aims to study the noise
attenuation of wavelet transforms (Wavelet) affecting the speed of learning process of both neural networks. The
used data was daily which included open price, close price, high price, low price, and trading volume. It was 32
years 8 months from January 1, 1985 to August 31, 2018 for the S&P 500, Nikkei 225, and NASDAQ Composite.
Another, the Hang Seng Index, was 30 years 8 months from January 1, 1987 to August 31, 2018.
These studies have shown that Bi-LSTM neural networks provide better forecasting performance than
LSTM neural networks whether the data undergoes Wavelet or not. The root-mean-square error (RMSE) of
Wavelet's S&P 500, Nikkei 225, NASDAQ Composite, and Hang Seng Index (LSTM : Bi-LSTM) were obtained as
0.01646 : 0.01585, 0.00539 : 0.00517, 0.01596 : 0.01351, and 0.01011 : 0.00873, respectively. For Non-wavelet,
the RMSE were 0.01348 : 0.01347, 0.00551 : 0.00518, 0.01211 : 0.00937, and 0.01033 : 0.01016, respectively. In
addition, using the Wavelet to filter the data before constructing both neural network models can enable neural
networks to learn information faster than usual.
However, when considering the efficiency of neural networks via the Wavelet data, the results were
moderate: the Nikkei 225 and Hang Seng Index performed better on the Wavelet data, the RMSE of Bi-LSTM were
0.00518 : 0.00517 and 0.01016 : 0.00873 (Non-wavelet : Wavelet), respectively. The S&P 500 and NASDAQ
Composite performed better on Non-wavelet data, Bi-LSTM’s RMSE were 0.01347 : 0.01585 and 0.00937 :
0.01351, respectively.
Keywords: Wavelet Transform, LSTM, Bi-LSTM, Stock Market Indices
1. บทนา
การพยากรณ์ หรื อการคาดคะเน เป็ นการคาดการถึงสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยประโยชน์ของการ
พยากรณ์ คือ การวางแผนเพื่อรับมือหรื อเตรี ยมการป้ องกัน และการวางแผนเพื่อชัยชนะหรื อสามารถทาผลกาไรได้
จากการลงทุน แต่ทว่าการคาดคะเนนั้น ผลสัมฤทธิ์ ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริ งหนึ่ งร้อยเปอร์ เซ็นต์มีนอ้ ยมาก เนื่ องจาก
มีผลกระทบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
(Hochreiter & Schmidhuber, 1997) ยกตัวอย่างเช่น ผูล้ งทุนต้องการพยากรณ์ราคาของมะละกอ แต่มีปัจจัยเรื่ องฤดูกาล
และสภาพอากาศเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย ดังนั้นความแม่นยาและความคลาดเคลื่อนจึ งเป็ นตัววัดที่สาคัญในการกาหนด
ประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ (LeBaron & Weigend, 1998) อีกทั้งการพยากรณ์แนวโน้มของราคา ไม่วา่ จะเป็ น
สิ นทรัพย์ใดก็ตาม ถือเป็ นหนึ่งวิธีการที่สามารถช่วยเหลือหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั นักลงทุนได้
ในปั จจุบนั ได้มีการนาแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) มาศึกษาค้นคว้าและนามาใช้
ในงานวิจยั ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยโครงข่ายประสาทเทียม คือ โมเดลทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีแนวคิดริ เริ่ มมาจากการศึกษา
โครงข่ายไฟฟ้ าชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซึ่ งประกอบด้วยเซลล์ประสาท (Nerve cell or Neurons) และ
จุดประสานประสาท (Synapses) ที่ ทางานร่ วมกัน (Caudill, 1987; Pornpatcharapong, 2008) ด้วยเหตุของ
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ความสามารถนี้ จึงทาให้โครงข่ายประสาทเทียมมีความสามารถในการเรี ยนรู้ จดจา และจาลองข้อมูลที่ป้อนให้ไว้จาก
การฝึ กสอนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็ นที่น่าพอใจสาหรับผูศ้ ึกษาค้นคว้า จึ งทาให้มีงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับ
เรื่ องโครงข่ายประสาทเทียมออกมาอย่างต่อเนื่ อง โดยโครงข่ายประสาทเทียมถูกพัฒนาต่อๆ มา เนื่ องจากโครงข่าย
ประสาทเทียมชนิดก่อนมีขอ้ จากัดบางประการที่ไม่เหมาะต่อการใช้งาน จนกระทัง่ ก่อเกิดโครงข่ายประสาทเทียมชนิ ด
หนึ่ งชื่อ Recurrent Neural Network (RNN) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้รับความนิ ยม เนื่ องจาก
สามารถแก้ปัญหาเรื่ องอนุกรมเวลา (Time Series) ได้ โดยจุดเด่นของ RNN คือ การจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่
ถูกเก็บอย่างต่อเนื่ อง และตัดสิ นใจได้ดีกว่าโครงข่ายประสาทเที ยมชนิ ดก่อนหน้า เพราะมีการตัดสิ นใจอีกครั้ งหนึ่ ง
กล่าวคือ การทา Recurrent (Limkonchotiwat, 2019) แต่ทว่า RNN ก็เกิดปั ญหากับค่า Gradient ที่มีค่าน้อยลงจากการ
ทางานของ Back-propagation จึงมีการแก้ไขและพัฒนาเป็ นโครงข่ายประสาทเทียมชนิ ดใหม่ข้ ึนชื่อ Long Short-Term
Memory (LSTM) โดยสถาปั ตยกรรมของ LSTM จะประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ได้แก่ การลืมข้อมูล การเขียนข้อมูล การ
อัพเดทข้อมูล และการอ่านข้อมูล หลักการทางานของ LSTM นั้น สามารถเลือกได้วา่ ข้อมูลประเภทไหนควรจะจดจา
ข้อมูลประเภทไหนควรจะกาจัดออกไป ซึ่ งแตกต่างจาก RNN ที่มี Tan Hyperbolic (tanh) เพียงฟั งก์ชนั เดียวเท่านั้น
(Hochreiter & Schmidhuber, 1997; Olah, 2015)
Bi-directional LSTM หรื อ Bi-LSTM เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของ LSTM มีหลักการทางานเหมือนกับ LSTM
เพียงแต่มีการเพิ่มหนึ่ งฟั งก์ชนั การทางาน คือ การป้ อนข้อมูลแบบย้อนกลับเข้าไปด้วย นัน่ หมายความว่า ขั้นตอนใน
การทดสอบแบบ Bi-LSTM จะช้ากว่า LSTM (Siami-Namini et al., 2019)
ด้วยเหตุของความล่าช้า ผูศ้ ึกษาจึงได้นาทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory) มาใช้ ซึ่ งทฤษฎีเวฟเล็ต คือ ทฤษฎี
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการที่ Sine Wave ไม่สามารถระบุสัญญาณในช่วงเวลาที่เจาะจงได้ (Devleker,
2016) ดังนั้นทฤษฎีเวฟเล็ตจึงใช้อธิ บายโครงสร้างของระบบสัญญาณที่มีสัญญาณเฉพาะ (Wavelet) มารวมกันหลายๆ
สัญญาณ (Young, 1993) โดยชนิดของ Wavelet ที่ผศู้ ึกษาเลือกนามาใช้ คือ Haar Wavelet (Haar, 1910) ซึ่ งมีคุณสมบัติ
ในการลดระยะเวลาในการคานวณ เนื่ องจากมีความยาวรองรับขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็ นสัญญาณเฉพาะแบบสมมาตร
ซึ่ งช่วยลดอัตราการบิดเบือนในระหว่างการวิเคราะห์สัญญาณและการสร้างสัญญาณใหม่ กล่าวคือ สัญญาณที่แท้จริ ง
ยังคงสามารถเรี ยกคืนได้อย่างมาก แม้วา่ จะลดสัญญาณรบกวนออกไปแล้วก็ตาม (Liang et al., 2019)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้มีการศึกษานี้ ข้ ึน โดยในการศึกษานี้ ได้ทาการพยากรณ์ดชั นี ราคาตลาดหุ น้ โดย
ใช้ Wavelet Transform กับโครงข่ายประสาทเทียม LSTM และ Bi-LSTM โดยได้นาหลักการของ Wavelet Transform
เข้ามาจัดการกับข้อมูลก่อนการทดสอบในขั้นตอนของ Neural Network และเพื่อต้องการพยากรณ์แนวโน้มของดัชนี
ราคาตลาดหุ น้ ว่าจะเป็ นไปในทิศทางไหน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ดชั นี ราคาตลาดหุ น้ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม LSTM และ
Bi-LSTM จากการใช้ขอ้ มูลดัชนีราคาตลาดหุ น้ และข้อมูลปริ มาณซื้ อขายในอดีต
2. เพือ่ สร้างแบบจาลองเพื่อหาผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพ และเพื่อศึกษาคุณสมบัติในการลดทอน
สัญญาณรบกวนของการแปลงสัญญาณเฉพาะ (Wavelet Transform) ที่ส่งผลต่อความเร็ วของขั้นตอนการเรี ยนรู ้ของ
โครงข่ายประสาทเทียมทั้งสอง
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3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลดัชนี ราคาตลาดหุ ้นจาก Yahoo Finance ซึ่ งรายละเอียดของข้อมูลที่
รวบรวม คือ ข้อมูลราคาเปิ ด ราคาปิ ด ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด และปริ มาณการซื้ อขายแบบรายวันย้อนหลัง 32 ปี 8
เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2528 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 สาหรับดัชนี ราคาตลาดหุ น้ S&P 500 (GSPC),
Nikkei 225 (N225) และ NASDAQ Composite (IXIC) และย้อนหลัง 30 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2530
ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 สาหรับดัชนีราคาตลาดหุน้ Hang Seng Index (HSI)
3.1 วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การดาเนิ นการในขั้นตอนการแปลงข้อมูล การเรี ยนรู ้ การทดสอบ และการวัดประสิ ทธิ ภาพของ
โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการศึกษานี้ ได้ดาเนิ นการผ่าน Cloud ของ Google หรื อรู้จกั ในชื่อ Google Colab ที่
ให้บริ การโฮสต์โปรแกรม Jupyter Notebook สาหรับภาษา Python ที่มีการติดตั้ง Library ที่จาเป็ นสาหรับการใช้งาน
เป็ นที่เรี ยบร้อย ทั้งนี้ ผศู้ ึกษาได้เลือกใช้การประมวลผลประเภท GPU และ High-RAM เพราะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่
รวดเร็ วกว่าการประมวลผลประเภท CPU (McNally et al., 2018)
3.1.1 การแปลงข้ อมูล
เนื่ อ งด้วยรายละเอี ย ดของข้อ มู ล ที่ ร วบรวมมี ต้ งั แต่ ห ลัก ร้ อ ยจนถึ ง หลัก ล้าน จึ ง เป็ นความ
ซับซ้อนสาหรั บระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายประสาทเที ยม ดังนั้นเพื่อแก้ไขความซับซ้อนนี้ ผูศ้ ึกษาจึ งทาการ
แปลงข้อมูลให้มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 จากนั้นทาการกรองข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการแปลงสัญญาณเฉพาะ (Wavelet
transform) ด้วย Haar Wavelet ที่ระดับ 2 และใช้เกณฑ์การกรองสัญญาณเพื่อกาจัด Noise ออกไป คือ ระดับความสู ง
เฉลี่ยของสัญญาณที่มากกว่า 65% (Taspinar, 2018)
3.1.2 การเรียนรู้ การทดสอบ และการวัดประสิ ทธิภาพ
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้และการทดสอบสาหรับการศึกษานี้ ได้แบ่งประเภทการทดลองออกเป็ น 2
ประเภท คือ ข้อมูลที่ ไม่ผ่านการแปลงสัญญาณเฉพาะ (Non-wavelet) และข้อมูลที่ ผ่านการแปลงสัญญาณเฉพาะ
(Wavelet) โดยแต่ละประเภทได้ทาการทดลอง 3 ครั้งต่อ 1 ดัชนีราคาตลาดหุน้
การสร้างแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมในการศึกษานี้ ได้ทาการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ น
2 ชุด คือ ชุดข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ และชุดข้อมูลสาหรับการทดสอบ โดยใช้อตั ราส่ วน 70 : 30 (Siami-Namini et
al., 2019) ตามลาดับ ซึ่ งแสดงจานวนของชุดข้อมูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนของชุดข้อมูล
จานวน
ชุ ดข้ อมูลทั้งหมด ชุ ดข้ อมูลสาหรับการเรียนรู้ (70%)
8423
5896
S&P 500 (GSPC)
8216
5751
Nikkei 225 (N225)
8423
5896
NASDAQ Composite (IXIC)
7722
5405
Hang Seng Index (HSI)
Index
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ตารางที่ 2 ตัวแปรและค่าที่ใช้สาหรับการเรี ยนรู ้ การทดสอบ และการวัดประสิ ทธิภาพของโครงข่าย
ตัวแปร

ค่ าที่ใช้

Lookback
Hidden Units
Epochs
Batch Size
Performance

5
45
100
32
RMSE

ตัวแปรและค่าที่ ใช้สาหรั บการเรี ยนรู ้ การทดสอบ และการวัดประสิ ทธิ ภาพของโครงข่าย
ประสาทเทียม ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. Lookback = 5
จากการสรุ ปผลของงานวิจยั ของ Saud & Shakya (2020) ได้กล่าวไว้วา่ ค่าที่เหมาะสม
สาหรับการนามาใช้กบั โครงข่ายประสาทเทียมชนิ ด LSTM คือ น้อยกว่า 5 แต่งานวิจยั กลับไม่ได้บอกว่าน้อยกว่า 5
และดีที่สุดคือเท่าไร ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องนี้ และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ 5 โดยพิจารณา
จากการวัดความคลาดเคลื่อนแบบ RMSE จานวน 3 ครั้งต่อ Lookback 1 ค่า บนดัชนี ราคาตลาดหุ น้ S&P 500 และ
ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของ Lookback แต่ละค่าด้วยการหาค่าเฉลี่ย
2. Hidden Units = 45
จากข้อมูลที่รวบรวมสาหรับการศึกษานี้ คือ ข้อมูลราคาเปิ ด ราคาปิ ด ราคาสู งสุ ด ราคา
ต่ าสุ ด และปริ มาณการซื้ อขาย ซึ่ งก็คือข้อมูลอิ นพุตทั้งห้า แต่ทว่าข้อมูลทั้งห้านี้ ได้มีการกรองข้อมูลด้วย Wavelet
Transform จากขั้นตอนการแปลงข้อมูลมาก่อนแล้ว ซึ่ งทาให้ 1 สัญญาณเกิดเป็ น 3 สัญญาณแทน ฉะนั้นอินพุตทั้งหมด
จะเท่ากับ 5 x 3 = 15 สัญญาณ ด้วยเหตุน้ ี จึงกาหนดให้ Hidden Units มีค่ามากกว่าอินพุตทั้งหมดอีก 3 เท่า ซึ่ งมีค่า
เท่ากับ 15 x 3 = 45 เพื่อทาให้โครงข่ายมีจานวนโหนดหรื อนิวรอนเพิ่มขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่มีความละเอียดมากยิง่ ขึ้น
3. Epochs = 100
กาหนดให้จานวนรอบของการเรี ยนรู ้เท่ากับ 100 เนื่ องจากต้องการลดระยะเวลาของ
ขั้นตอนการเรี ยนรู้ลง (McNally et al., 2018) อีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้ยงั อยูใ่ นระดับที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ
4. Batch Size = 32
เนื่ องจากจานวนรอบของการเรี ยนรู ้ไม่มากนัก จึ งกาหนดใช้ Batch Size เท่ากับ 32
เพราะไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ทรัพยากรของระบบที่เกินไปกว่าความต้องการใช้งานจริ ง
5. Performance = RMSE
การวัดประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ายประสาทเที ยมสาหรั บการศึ กษานี้ ได้ใช้วิธีการวัด
ความคลาดเคลื่อนแบบ RMSE โดยหาค่าเฉลี่ยจากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง
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4. ผลการวิจัย
จากการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lookback ซึ่ งผลลัพธ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพยากรณ์ดชั นีราคาตลาดหุ น้
โดยใช้ Wavelet Transform, LSTM และ Bi-LSTM นั้น ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่า Lookback ที่มีค่าเท่ากับ 5 ให้
ค่าเฉลี่ยการวัดความคลาดเคลื่อนดีที่สุด
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดลอง Lookback บนดัชนีราคาตลาดหุน้ S&P 500
LSTM
Index
Lookback
Average RMSE
5
0.01646
4
0.02292
S&P 500
3
0.02126
(GSPC)
2
0.01830
1
0.02078
จากขั้นตอนการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลของโครงข่ายประสาทเทียม LSTM และ Bi-LSTM ทาให้ทราบว่า Wavelet
Transform มีผลต่อระยะเวลาของขั้นตอนการเรี ยนรู ้ขอ้ มูล โดยได้แสดงผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปผลระยะเวลาของขั้นตอนการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลของ LSTM และ Bi-LSTM ของข้อมูลแบบ Non-wavelet
และ Wavelet
Non-wavelet

Wavelet

LSTM

Bi-LSTM

LSTM

Bi-LSTM

Avg. training time
(sec)

Avg. training time
(sec)

Avg. training time
(sec)

Avg. training time
(sec)

S&P 500 (GSPC)

83.9332

153.3957

84.2038

149.8405

Nikkei 225 (N225)

79.7947

149.3873

78.4381

146.1888

NASDAQ
Composite (IXIC)

83.0827

153.4417

79.3768

150.0174

Hang Seng Index
(HSI)

76.3763

141.5625

73.2405

138.5663

Index
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ตารางที่ 5 สรุ ปผลประสิ ทธิภาพของ LSTM และ Bi-LSTM ของข้อมูลแบบ Non-wavelet และ Wavelet
Non-wavelet
Index

Wavelet

LSTM

Bi-LSTM

LSTM

Bi-LSTM

Avg. RMSE

Avg. RMSE

Avg. RMSE

Avg. RMSE

S&P 500 (GSPC)

0.01348

0.01347

0.01646

0.01585

Nikkei 225 (N225)

0.00551

0.00518

0.00539

0.00517

NASDAQ
Composite (IXIC)

0.01211

0.00937

0.01596

0.01351

Hang Seng Index
(HSI)

0.01033

0.01016

0.01011

0.00873

การวัดผลประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ภายหลังจากการทดสอบข้อมูลของโครงข่ายประสาทเทียม LSTM
และ Bi-LSTM ทาให้ทราบว่า Bi-LSTM ให้ผลประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ดีกว่า LSTM ดังแสดงในตารางที่ 5
และรู ปที่ 1 ถึง 8 ได้แสดงผลการพยากรณ์ที่ดีที่สุดของแต่ละดัชนีราคาตลาดหุ น้ ทั้งแบบ Non-wavelet และ Wavelet

รู ปที่ 1 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ S&P 500 แบบ Non-wavelet
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รู ปที่ 2 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ Nikkei 225 แบบ Non-wavelet

รู ปที่ 3 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ NASDAQ Composite แบบ Non-wavelet

รู ปที่ 4 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ Hang Seng Index แบบ Non-wavelet

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 160

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

รู ปที่ 5 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ S&P 500 แบบ Wavelet

รู ปที่ 6 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ Nikkei 225 แบบ Wavelet

รู ปที่ 7 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ NASDAQ Composite แบบ Wavelet
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รู ปที่ 8 การพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ Hang Seng Index แบบ Wavelet
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการพยากรณ์ดชั นีราคาตลาดหุ น้ โดยใช้ Wavelet Transform, LSTM และ Bi-LSTM จากข้อมูลราคาเปิ ด
ราคาปิ ด ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด และปริ มาณการซื้ อขายแบบรายวัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 สิ งหาคม
พ.ศ.2561 เป็ นระยะเวลา 32 ปี 8 เดือน สาหรับ S&P 500 (GSPC), Nikkei 225 (N225) และ NASDAQ Composite
(IXIC) ส่ วน Hang Seng Index (HSI) ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2530 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี 8 เดือน ซึ่ งช่วงของตัวเลขมีความกว้างมาก คือ ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้าน ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงแปลง
ข้อมูลให้ช่วงของตัวเลขมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 อีกทั้งทาการกรองข้อมูลเพิ่มเติมด้วย Haar Wavelet ที่ระดับ 2 เพื่อ
กาจัด Noise ออกไป จากนั้นได้แบ่งข้อมูลสาหรับการดาเนินการในส่ วนของโครงข่ายประสาทเทียมออกเป็ น 2 ชุด คือ
ข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสาหรับการทดสอบ โดยใช้อตั ราส่ วน 70 : 30 ตามลาดับ และยังได้กาหนดใช้การ
วิเคราะห์ Lookback เพื่อให้โครงข่ายประสาทเทียมเกิดการเรี ยนรู ้และทดสอบกระทัง่ ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
ทาการวัดผลประสิ ทธิ ภาพของแต่ละโครงข่ายและแบบจาลองจากการหาค่า RMSE โดยแต่ละส่ วนของการศึกษานี้
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับการทดลองหาค่า Lookback ที่เหมาะสม ได้ทดลองกับ Wavelet LSTM บนดัชนี ราคาตลาดหุ ้น
S&P 500 เท่านั้น โดยเลือก Lookback ที่เหมาะสมจากการหาค่าเฉลี่ย RMSE ที่นอ้ ยที่สุด ซึ่ งผลลัพธ์ คือ Lookback ที่
เท่ากับ 5 และมีค่า RMSE เท่ากับ 0.01646
สาหรั บระยะเวลาของขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ของข้อมูลทั้งแบบ Non-wavelet และ Wavelet กับโครงข่าย
ประสาทเทียมทั้งสองชนิ ด ซึ่ งผลลัพธ์ คือ Bi-LSTM ใช้เวลาในการดาเนิ นการนานกว่า LSTM แต่ใช้เวลาน้อยกว่า
สาหรับการดาเนิ นการ LSTM 2 รอบ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมชนิ ดเดียวกันที่ต่างกันที่
Non-wavelet กับ Wavelet แล้วนั้น ผลลัพธ์ คือ การใช้ Wavelet Transform ทาให้โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
ได้เร็ วขึ้น
สาหรับการพยากรณ์ดชั นี ราคาตลาดหุ ้น หรื อการวัดประสิ ทธิ ภาพของการทดสอบของโครงข่ายประสาท
เทียม พบว่าเมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองนั้น Bi-LSTM ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า
LSTM โดยได้ค่า RMSE ของ S&P 500, Nikkei 225, NASDAQ Composite, และ Hang Seng Index ของ Wavelet
(LSTM : Bi-LSTM) ดังนี้ 0.01646 : 0.01585, 0.00539 : 0.00517, 0.01596 : 0.01351, และ 0.01011 : 0.00873
ตามลาดับ และเช่นเดียวกันสาหรับ Non-wavelet ดังนี้ 0.01348 : 0.01347, 0.00551 : 0.00518, 0.01211 : 0.00937, และ
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0.01033 : 0.01016 ตามลาดับ แต่เมื่ อทาการเปรี ยบเที ยบระหว่าง Non-wavelet และ Wavelet นั้น จะพบว่าแบบ
Wavelet ดัชนี ราคาตลาดหุ ้น Nikkei 225 และ Hang Seng Index ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า ซึ่ งได้ค่า RMSE ของ
Bi-LSTM (Non-wavelet : Wavelet) เท่ากับ 0.00518 : 0.00517 และ 0.01016 : 0.00873 ตามลาดับ แต่แบบ Nonwavelet ดัชนีราคาตลาดหุ ้น S&P 500 และ NASDAQ Composite ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า ซึ่ งได้ค่า RMSE ของ
Bi-LSTM เท่ากับ 0.01347 : 0.01585 และ 0.00937 : 0.01351 ตามลาดับ
ดังนั้นจากผลการศึกษาพบว่าโครงข่ายประสาทเทียม Bi-LSTM ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าโครงข่ายประสาท
เทียม LSTM และการใช้ Wavelet Transform สามารถทาให้โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้ขอ้ มูลได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น แต่
ทว่าการแปลงสัญญาณเฉพาะกลับไม่ได้แสดงถึงผลประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ายประสาทเทียมที่ดีข้ ึนเท่าไรนัก ทั้งนี้
จานวนรอบของขั้นตอนการเรี ยนรู ้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องถึงที่มาของประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากในเบื้องต้นผูศ้ ึกษาต้องการ
ลดระยะเวลาของขั้นตอนการเรี ยนรู ้จึงได้ลดจานวนรอบของขั้นตอนดังกล่าวลง
สุ ดท้ายนี้ ผศู ้ ึกษาได้ตระหนักถึงผลการศึกษาและพบว่า ระดับชั้นของการแปลงสัญญาณเฉพาะ และเกณฑ์
การลดทอนสัญญาณจากการแปลงสัญญาณเฉพาะ รวมไปถึงจานวนชั้นซ่อน จานวนรอบ (Epochs) จานวนข้อมูล และ
การแบ่งอัตราส่ วนของข้อมูล อาจส่ งผลต่อผลลัพธ์ของการทดลองและการสร้างแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมทั้ง
สอง โดยทุกๆ ข้อสงสัยควรทาการทดลองจากตัวเลขจานวนน้อยๆ และทาการเพิ่มไปทีละระดับ เพื่อให้ตอบโจทย์กบั
ผลลัพธ์ของการทดลองกระทัง่ ได้ผลประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่เป็ นที่น่าพอใจ และเมื่อได้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม
ที่ให้ผลประสิ ทธิ ภาพที่ ดีเพียงพอกับการพยากรณ์ดชั นี ราคาตลาดหุ ้นโดยใช้ Wavelet Transform, LSTM และ
Bi-LSTM แล้ว อาจจาลองการซื้ อขายจากผลลัพธ์ของการพยากรณ์ เพื่อตรวจสอบความแม่นยาของการพยากรณ์น้ ี
และทาการวางแผน ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั ลงทุน
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