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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ราคาหุ้นโดยเปรียบเทียบจากแบบจ�ำลองอารีมา (Autoregressive
Integrated Moving Average: ARIMA) และแบบจ�ำลองอารีแม็กซ์ (Autoregressive Integrated Moving Average with
Exogenous Variable: ARIMAX) โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้น BBL รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2559 และตัวแปรอิสระที่น�ำมาศึกษาคือ อัตราการแลกเปลี่ยน รวมทั้งสิ้น 60 ข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์ (MAPE) และค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นก�ำลังสอง (RMSE) เป็นเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง จากการพยากรณ์พบว่า แบบจ�ำลอง ARIMAX เหมาะสมกับข้อมูลชุดนีม้ าก
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากให้คา่ เฉลีย่ ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์ (MAPE) และค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ น
ก�ำลังสอง (RMSE) ต�่ำที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: แบบจ�ำลองอารีมา แบบจ�ำลองอารีแม็กซ์ ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ความนิ่งของข้อมูล
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก�ำลังสอง
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Abstract

This objective of this research is to forecast the stock price by using different forecasting models
which are Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Autoregressive Integrated Moving Average
with Exogenous Variable (ARIMAX) models. This research is based on the BBL stock statement, being
collected monthly from January 2012 to December 2016. The explanatory variable is the 60 records of
the currency exchange rate which was collected monthly between 2012 and 2016. The forecasting
accuracy and efficiency were considered by Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Root Mean
Squared Error (RMSE). As the result, we found that the ARIMAX model is the most efficient one by
providing the minimum Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Root Mean Squared Error (RMSE).
Keywords: ARIMA model, ARIMAX model, Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Stationary,RootMean
Squared Error (RMSE)

บทน�ำ

ในยุคปัจจุบันนี้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทยเป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจ เนื่ อ งจากการลงทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่าการฝากเงิน
ไว้กบั ธนาคาร แต่เนือ่ งจากราคาหลักทรัพย์มคี วามผันผวนไม่
แน่นอนอันเกิดมาจากสาเหตุหลายปัจจัย และน�ำไปสู่ความ
เสี่ยงในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาตกต�่ำลง
มากกว่ า ราคาเริ่ ม แรกที่ นั ก ลงทุ น เข้ า ซื้ อ แม้ หุ ้ น จะเป็ น
หลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนหลายคนลังเลที่จะลงทุนเพราะไม่แน่ใจ
ในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ้นยังคง
มีเสน่ห์ส�ำหรับผู้ลงทุนอีกหลายคนที่ไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนก็
ต้องมีหนุ้ อยูใ่ นพอร์ตการลงทุนเสมอ นัน่ เป็นเพราะการลงทุน
ในหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทั้งในรูปของ
เงินปันผล (dividend) และก�ำไรจากการขายหุ้น (capital
gain) อย่างไรก็ตามการลดความเสีย่ งจากการสูญเสียเงินทุน
ที่หายไปในตลาดหลักทรัพย์สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากน�ำ
ผลการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ
ลงทุนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเลือกเครื่องมือทางสถิติ
ที่เหมาะสมกับทฤษฎีทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างหรือหา
จั ง หวะในการเข้ า ซื้ อ ขายหุ ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ประเทศไทย อันน�ำไปสู่การลดความเสี่ยงของการขาดทุนที่
จะเกิดขึ้นแก่ผู้ลงทุน

การพยากรณ์เป็นการคาดคะเนของเหตุการณ์ใน
อนาคต โดยอาศัยรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์หรือการ
พยากรณ์ที่เก็บข้อมูลจากอดีต รวมถึงความรู้ความสามารถ
ของผูพ้ ยากรณ์ หากทราบเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในอนาคต มีความ
เป็นไปได้ทจี่ ะเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้กบั การวางแผนด�ำเนินงาน
ทีม่ คี วามถูกต้องและผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับการคาดการณ์ราคาหุ้นและวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา
ส�ำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลา (time series forecasting)
มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันมาก คือ วิธีของ BoxJenkins ด้วยตัวแบบ ARIMA (Autoregressive Integrated
Moving Average model) ซึ่งเป็นวิธีหาตัวแบบพยากรณ์
โดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลในอดีตเพื่อหาตัวแบบที่
แสดงพฤติ ก รรมของข้ อ มู ล และใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
พยากรณ์ค่าในอนาคต [1-3] ในบางครั้งจะพบว่าข้อมูล
อนุกรมเวลาอาจจะได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยอื่น ๆ ได้
(exogenous variable) ซึง่ อาจจะส่งผลต่อความแม่นย�ำของ
ค่าพยากรณ์ได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแบบจ�ำลองที่เป็นการ
พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยอาศัยปัจจัยอื่น ซึ่งเรียกว่า
แบบจ� ำ ลองอารี แ ม็ ก ซ์ (Autoregressive Integrated
Moving Average with Exogenous model: ARIMAX)
นัน่ เอง [4, 5] โดยในงานวิจยั นีไ้ ด้สนใจการพยากรณ์ราคาหุน้
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โดยพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงของราคาหุ ้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ อั ต รา
แลกเปลี่ยนกล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีทศิ ทางเดียวกันกับการเคลือ่ นไหวของตลาดหุน้ โดยเฉพาะ
ในตลาดเกิดใหม่อย่างไทยทีต่ อ้ งพึง่ พาเงินลงทุนจากต่างชาติ
คือ เมือ่ ค่าเงินหรืออัตราแลกเปลีย่ นอ่อนค่าลง ตลาดหุน้ ก็จะ
ปรับตัวลดลงด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าหากน�ำปัจจัยที่
ส่งผลต่อข้อมูลที่น�ำมาศึกษามาร่วมในตัวแบบการพยากรณ์
น่าจะส่งผลให้ค่าพยากรณ์มีความแม่นย�ำสูงขึ้น จากที่กล่าว
มาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างแบบจ�ำลอง ARIMA และแบบจ�ำลอง
ARIMAX เพือ่ หาตัวแบบทีเ่ หมาะสมในการพยากรณ์ราคาหุน้
ให้มีความถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น
2 ชุด คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นชุดข้อมูลส�ำหรับน�ำไปสร้างตัวแบบ
และข้อมูลปี พ.ศ. 2559 เป็นข้อมูลส�ำรองส�ำหรับการทดสอบ
ความแม่นย�ำของตัวแบบในการพยากรณ์

2. การทดสอบความนิง่ ของข้อมูลอนุกรมเวลา (unit root
test)
การทดสอบความนิ่ ง ของข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลา
เป็ น การทดสอบว่ า ข้ อ มู ล ที่ น� ำ มาศึ ก ษามี ลั ก ษณะนิ่ ง
(stationary) หรือไม่ โดยจ�ำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบก่อน
ที่จะน�ำข้อมูลไปประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูลแบบอนุกรม
เวลาจะมีลักษณะ “ไม่นิ่ง” (nonstationary) และข้อมูลมา
จากกระบวนการเชิงสุ่ม (random process) ดังนั้นจึงต้อง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
น�ำข้อมูลมาทดสอบว่ามีความนิ่งหรือไม่ โดยการทดสอบ
1. การคัดเลือกข้อมูล
น�ำข้อมูลราคาปิดหุ้น BBL รายเดือน ตั้งแต่เดือน ยูนิทรูท (unit root) ดังสมการต่อไปนี้
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จาก
=
X				
ρ X t −1 + ε t
t

(1)

โดยที่ ρ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประชากรและมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0 : ρ = 1

H1 : ρ < 1
			
ถ้ายอมรับสมมติฐาน H 0 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ง แต่ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน H 0 แสดงว่าข้อมูลนั้นมีลักษณะนิ่ง
การทดสอบแบบ Dickey-Fuller (DF) ถูกน�ำเสนอโดย Dickey และ Fuller ในปี ค.ศ. 1979 [6] โดยมีแนวคิดใน
การทดสอบเพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบยูนิทรูทของข้อมูลอนุกรมเวลาว่ามีความนิ่งหรือไม่ ซึ่งได้เสนอให้ θ มีค่าเท่ากับศูนย์
โดยน�ำ X t −1 ลบทั้งสองข้างของสมการที่ (1) และสามารถจัดรูปสมการใหม่ได้ดังนี้
∆X=
θ X t −1 + ε t
t

โดยมีสมมติฐานการทดสอบ คือ
H0 : θ = 1

H1 : θ ≠ 1

(2)
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ถ้ายอมรับสมมติฐาน H 0 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ง แต่ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน H 0 แสดงว่าข้อมูลนั้นมี
ลักษณะนิ่ง และท�ำการทดสอบรูปแบบสมการเป็น 3 กรณี ดังนี้
∆X=
θ X t −1 + ε t
กรณีไม่มีค่าคงที่และแนวโน้มเวลา						
t
∆X t =α + θ X t −1 + ε t
				

กรณีมีเฉพาะค่าคงที่

กรณีมีทั้งค่าคงที่และแนวโน้มเวลา					
∆X t =α + βt + θ X t −1 + ε t
โดยที่

θ

คือ ค่าพารามิเตอร์ของการทดสอบยูนิทรูท
βt คือ ค่าคงที่แนวโน้ม
α คือ ค่าคงที่ระดับ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 Said และ Dickey [7] ได้น�ำเสนอวิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)
โดยเพิม่ จ�ำนวนพจน์ของ lagged difference เข้าไปในสมการเพือ่ แก้ปญ
ั หาความสัมพันธ์ในตัว (autocorrelation) ดังสมการ
ต่อไปนี้
ρ

กรณีไม่มีค่าคงที่และแนวโน้มเวลา

∆X=
θ X t −1 + ∑ φ1∆X t −1 + ε t
t
		

กรณีมีเฉพาะค่าคงที่		

		
∆X t =α + θ X t −1 + ∑ φ1∆X t −1 + ε t

i =1

ρ

i =1

ρ

∆X t =α + β tθ X t −1 + ∑ φ1∆X t −1 + ε t

กรณีมีทั้งค่าคงที่และแนวโน้มเวลา

i =1

ในการตรวจสอบว่าข้อมูลมีลกั ษณะนิง่ หรือไม่นงิ่ นัน้ สามารถเปรียบเทียบค่าสถิติ t ทีค่ ำ� นวณได้กบั ค่าวิกฤต (critical
value) ในตาราง ADF โดยใช้สถิติ t (t-statistic) ซึ่งมีสูตรดังต่อไปนี้
			

t=

θˆ
S .E.θˆ

(3)

3. การวิเคราะห์ตัวแบบ น�ำชุดข้อมูลที่ใช้ส�ำหรับสร้างตัวแบบมาท�ำการวิเคราะห์เพื่อหาสมการของทั้ง 2 ตัวแบบ ดังนี้
3.1 แบบจ�ำลองอารีมา (ARIMA (p,d,q))
ตัวแบบ ARIMA (p,d,q) มีตัวแบบดังนี้ [8]
			
(4)
(1 − B)d (1 − φ1B − φ2 B2 − ... − φP BP )Yt = θ0 + (1 − θ1b − θ2 B2 − ... − θq Bq )ε t
เมื่อ θ0
		 d
		 φi
		 θi

คือ ค่าคงที่
คือ จ�ำนวนครั้งของการหาผลต่าง
คือ พารามิเตอร์ของการถดถอยในตัว (autoregressive parameter)
คือ พารามิเตอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average parameter)
ε t คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t ที่มีการแจกแจงปกติซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวน
เท่ากับ σ 2
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3.2 แบบจ�ำลองอารีแม็กซ์ (ARIMAX (p,d,q,r))
ตัวแบบ ARIMAX (p,d,q,r) มีตัวแบบดังนี้ [5]
r

(1 − B)d (1 − φ1B − φ2 B2 − ... − φP BP )Yt = θ0 + (1 − θ1b − θ2 B2 − ... − θq Bq )ε t + ∑ α i X it
i =1

(5)

เมื่อ θ0 คือ ค่าคงที่
d คือ จ�ำนวนครั้งของการหาผลต่าง
φi คือ พารามิเตอร์ของการถดถอยในตัว (autoregressive parameter)
θi คือ พารามิเตอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average parameter)
αi คือ พารามิเตอร์ของ X t ตัวที่ i : i = 1, 2,…, r
ε t คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t ที่มีการแจกแจงปกติซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวน
เท่ากับ σ 2
4. เกณฑ์ในการตัดสินใจ
การน�ำวิธีพยากรณ์โดยตัวแบบอารีมาและตัวแบบอารีแม็กซ์มาเปรียบเทียบกันว่าวิธีใดเหมาะสมกับข้อมูลที่น�ำมา
ศึกษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)
และพิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก�ำลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE)
4.1 ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)
=
MAPE

1 n yt − yˆt
×100
∑
n i =1 yt

(6)

4.2 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก�ำลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE)
=
RMSE

1 n
( yt − yˆt ) 2
∑
n i =1

(7)

โดยที่ yt คือ ค่าจริงของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t
yˆt คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t
		
		 n คือ จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด
เกณฑ์ในการเลือกตัวแบบพิจารณาจากค่า MAPE และ RMSE ของการพยากรณ์ในแต่ละวิธที มี่ คี า่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ซึง่ แสดง
ว่าวิธีการพยากรณ์ดังกล่าวเหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาชุดที่ใช้สร้างตัวแบบนั้น
5. ขั้นตอนการพยากรณ์
การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยแบบจ�ำลองอารีมาและอารีแม็กซ์มีดังต่อไปนี้
1) การก�ำหนดรูปแบบ (identification) น�ำอนุกรมเวลาที่มีความนิ่งมาด�ำเนินการศึกษาหารูปแบบ ARIMA
(p,d,q) ทีเ่ หมาะสมให้กบั อนุกรมเวลา โดยทีค่ า่ autocorrelation มีคา่ อยูใ่ ช่วง [1,-1] โดยพิจารณา (rk ) ของอนุกรมตัวอย่าง
ที่มีช่วงเวลาย้อนหลังไป k หน่วยเวลา ดังสูตรต่อไปนี้
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n−k

rk =

∑ (Y − Y )(Y
t =1

t

n

∑ (Y − Y )
t =1

−Y)

t +k

t

2

(8)

เมื่อ Yt คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลา t
k คือ จ�ำนวนช่วงข้อมูลที่ห่างกัน
Partial Autocorrelation: rkk คือ การวัดความสัมพันธ์ของแต่ละช่วงเวลา โดยมีช่วงเวลาที่ย้อนหลังไป k หน่วย
เวลาโดยพิจารณาค่า Partial Autocorrelation (rkk ) ของอนุกรมเวลาตัวอย่างที่มีช่วงเวลาย้อนหลังไป k หน่วยเวลา ซึ่งมี
สูตรดังนี้


r1

		

k −1
 rk − ∑ rk −1, j rk − j
			
rkk = 
j =1
(9)
k =1

 1 − ∑ rk −1, j rj

j =1

ในการพิจารณาแต่ละรูปแบบ ต้องพิจารณา rk ,, rkkพร้อมกันหลาย ๆ ค่า จึงมักพิจารณาจากรูปทีเ่ รียกว่า “คอเรลโลแกรม”
(correlogram) ที่ได้จากการพล็อต rk ,, rkk
2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ (estimation) ของแบบจ�ำลอง โดยการหาค่าประมาณจากวิธีก�ำลังสองน้อย
ที่สุด
3) การตรวจแบบจ�ำลอง (diagnostic checking) เมื่อก�ำหนดรูปแบบและประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบ
จ�ำลอง จะต้องท�ำการตรวจสอบทุกครั้งว่ารูปแบบที่ก�ำหนดนั้นมีความเหมาะสมจริงหรือไม่ โดยการตรวจสอบสามารถท�ำได้
หลายวิธี ได้แก่ การพิจารณาคอเรลโลแกรมของ rk ของค่าความคลาดเคลื่อน และการทดสอบความเหมาะสมของแบบ
จ�ำลองโดยการทดสอบของ Box และ Liung ซึ่งพิจารณาจากค่า Q-statistic ดังสมการนี้
m
 rk2 (et ) 
=
+
Q
n
(
n
2)


∑
m
k =1  ( n − k ) 

(10)

โดยที่ et คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ณ เวลา t
n คือ จ�ำนวนอนุกรมเวลาของ et ทั้งหมด
m คือ ช่วงเวลาที่ห่างกันมากที่สุดของ et ทั้งหมด
ซึ่งค่า Q ที่ได้มีการแจกแจงแบบ Chi-square และมีองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ m-n
โดยมีสมมติฐานว่างเป็นพจน์ของความคลาดเคลือ่ นทีไ่ ด้จากการประมาณทีม่ ลี กั ษณะเป็น white noise หมายถึง แบบจ�ำลอง
ที่ไม่มี อัตสหสัมพันธ์ ถ้าหากแบบจ�ำลองที่ได้ไม่มีอัตสหสัมพันธ์ให้ใช้แบบจ�ำลองนี้ส�ำหรับการพยากรณ์ต่อไป
4) การพยากรณ์ (forecasting) เมื่อได้แบบจ�ำลองที่เหมาะสม สามารถท�ำการพยากรณ์ได้ทั้งแบบจุด (point
forecast) และแบบช่วง (interval forecast)
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ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบ unit root test
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แปลงข้อมูลราคาหุน้ BBL ให้
อยู่ในรูปของ log ก่อนที่จะน�ำไปทดสอบความนิ่งของข้อมูล
ราคาหุ้น BBL เพื่อลดความแปรปรวนของข้อมูล ซึ่งจากการ

ทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) ทีร่ ะดับ Level
พบว่า ชุดข้อมูลทั้ง 3 มีลักษณะแบบ nonstationary
จึงท�ำการหาผลต่างล�ำดับที่ 1 (1st Difference) และผลต่าง
ล�ำดับที่ 2 (2nd Difference) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ unit root ของหุ้น BBL
ระดับ Level
Stock
Price
Log(SP)

D(logSP)

D(logSP,2)

lag

None
ADF
% critical
Statistic
value

0

-0.141

1% - 2.605
5% - 1.946
10% -1.613

Intercept
ADF
% critical
Statistic
value

-3.969

1% - 4.121
5% - 3.488
10% -3.172

0

ผลต่างล�ำดับที่ 1 (1st Difference)
-8.257* 1% - 2.605 -8.190* 1% - 3.548
5% - 1.947
5% - 2.913
10% -1.613
10% -2.594

-8.145*

1% - 4.124
5% - 3.489
10% -3.173

0

ผลต่างล�ำดับที่ 2 (2nd Difference)
-6.690* 1% - 2.608 -6.631* 1% - 3.557
5% - 1.947
5% - 2.917
10% - 1.613
10% -2.596

-6.575*

1% - 4.137
5% - 3.495
10% -3.177

ผลการทดสอบราคาหุ้น BBL ที่ระดับ level จาก
การพิจารณาเปรียบเทียบค่าสถิติ ADF กับค่า Mackinnon
critical ที่ระดับ 1, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ของอนุกรมเวลา
ปรากฏว่าข้อมูลอนุกรมเวลานั้นไม่มีความนิ่ง เนื่องจากค่า
สถิติ ADF มีคา่ มากกว่า Mackinnon critical แสดงว่าข้อมูล
ไม่มคี วามนิง่ ทีร่ ะดับ level ท�ำให้พยากรณ์ไม่ได้ ดังนัน้ จึงต้อง
ท�ำการหาผลต่างล�ำดับที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ แล้วท�ำการ
เปรียบเทียบค่าสถิติ ADF กับค่า Mackinnon critical ที่
ระดับต่าง ๆ พบว่า ค่าสถิติ ADF น้อยกว่าค่า Mackinnon
critical แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลานั้นมีความนิ่งแล้ว

-2.316

1% - 3.546
5% - 2.912
10% -2.594

Trend and Intercept
ADF
% critical
Statistic
value

2. การก�ำหนดรูปแบบ (identification)
เมือ่ พิจารณาจาก correlogram ของข้อมูลอนุกรม
เวลา ณ ผลต่างล�ำดับที่ 1 (1st Difference) พบว่าข้อมูลมี
ลักษณะนิ่งแบบ white noise กล่าวคือ ราคาหุ้น BBL
ขึน้ อยูก่ บั ค่าความคลาดเคลือ่ นแบบสุม่ ซึง่ ไม่สามารถก�ำหนด
รูปแบบของตัวแบบได้ จึงได้ท�ำการพิจารณา correlogram
ของผลต่างล�ำดับที่ 2 (2nd Difference) ของข้อมูล (ตารางที่ 2)
พบว่ามีลกั ษณะนิง่ และสามารถหารูปแบบของตัวแบบได้ โดย
การก� ำ หนดตั ว แบบเพื่ อ หาอั น ดั บ ที่ p ของตั ว แบบ
autoregressive และอันดับที่ q ของตัวแบบ moving
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average ซึง่ จะพิจารณาจากค่า Autocorrelation Function ที่ เ กิ น ออกมานอกช่ ว งความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง
(ACF) และค่า Partial Autocorrelation (PACF) ในการ จากตารางที่ 1 จะได้ตัวแบบคือ ARIMA(2,1)
สร้างตัวแบบ ARIMA(p,d,q) โดยพิจารณาว่า ACF และ PACF
ตารางที่ 2 Correlogram ณ ผลต่างล�ำดับที่ 2 (2nd Difference)

3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (estimation)
3.1 แบบจ�ำลองอารีมา
ตัวแบบแสดงดังนี้
Zt = −0.000202 + 2 Z

เมื่อ

Zt = log(Yt )

t −1

− Zt − 2 + 0.972921εt −1 + εt
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์และค่าสถิติของตัวแบบ ARIMA(2,1)
Variable
Coefficient
c
-0.000202
MA(1)
-0.972921
R-squared
Durbin-Watson stat
Akaike information criterion
Schwarz information criterion
Residual sum of square
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t-statistic
-0.350280
-22.12921

Prob.
0.7274
0.0000
0.534845
2.076677
-3.010006
-2.938956
0.156233

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ MA(1) มี 0.05 ดังนั้น จึงต้องตัดค่า c ออกจากตัวแบบ เมื่อตัดค่า c
ค่าเท่ากับ -0.972921 ซึ่งมีค่า Prob. ของ c มีค่ามากกว่า ออกแล้วจะได้รูปแบบจ�ำลองที่ศึกษาดังนี้
=
Zt 2 Z
− Zt − 2 + 0.9753881εt −1 + εt
t −1

เมื่อ

Zt = log(Yt )

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์และค่าสถิติของตัวแบบ ARIMA(2,1) เมื่อตัดค่าคงที่
Variable
Coefficient
t-statistic
MA(1)
-0.975388
-27.01075
R-squared
0.533355
Durbin-Watson stat
2.064991
Akaike information criterion
-3.041292
Schwarz information criterion
-3.005767
Residual sum of square
0.156733

Prob.
0.0000

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ MA(1) มี -3.041292 ค่า Schwarz information criterion (SIC)
ค่าเท่ากับ -0.975388 ซึ่งมีค่า t-statistic แตกต่างจากศูนย์ เท่ากับ -3.005767 และค่า Residual sum of square
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 โดยมีคา่ สถิติ เท่ากับ 0.156733
ทีส่ ำ� คัญ คือค่า Akaike information criterion (AIC) เท่ากับ
3.2 แบบจ�ำลองอารีแม็กซ์ (ARIMAX)
ตัวแบบแสดงดังนี้
Zt =
−0.030564 + 2 Z

เมื่อ

Zt = log(Yt )

t −1

− Zt − 2 + 0.999689εt −1 + 0.000926 X t + εt
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์และค่าสถิติของตัวแบบ ARIMAX(2,1,1)
Variable
Coefficient
c
-0.030564
X
0.000926
MA(1)
-0.999689
R-squared
Durbin-Watson stat
Akaike information criterion
Schwarz information criterion
Residual sum of square

t-statistic
-2.525888
2.555137
-14.62690

Prob.
0.0145
0.0134
0.0000
0.548713
2.077405
-3.005792
-2.899218
0.151575

ของความคลาดเคลื่อนที่ พบว่า Q-statistic ที่มีความล่าช้า
ของช่วงเวลาที่ 36 ของตัวแบบ ARIMA(2,1) มีคา่ probability
ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ค่าความคลาดของตัวแบบมีลักษณะเป็น white noise หรือ
ค่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายแบบปกติ (normal
distribution) ค่าเฉลี่ย (mean) เท่ากับศูนย์และค่าความ
แปรปรวนคงที่ ซึ่งหมายความว่า ตัวแบบได้ผ่านการตรวจ
สอบความถูกต้องแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ในการ
4. การตรวจสอบความถูกต้อง (diagnostics checking) พยากรณ์ต่อไป (ตารางที่ 6)
ขัน้ ตอนการตรวจสอบความถูกต้องนัน้ จะพิจารณา
ค่า Q-statistic เพือ่ ทดสอบคุณสมบัตกิ ารเป็น white noise
จากตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ของ c, X, MA(1) มี
ค่าเท่ากับ -0.030564, 0.000926, -0.999689 ตามล�ำดับ
ซึง่ มีคา่ t-statistic แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 โดยมีค่าสถิติที่ส�ำคัญค่า Akaike
information criterion (AIC) เท่ากับ -3.005792 ค่า
Schwarz information criterion (SIC) เท่ากับ -2.899218
และค่า Residual sum of square เท่ากับ 0.151575

ตารางที่ 6 การตรวจสอบตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX ของหุ้น BBL
ตัวแบบที่เหมาะสม

ARIMA (2,1)
ARIMAX (2,1,1)

ค่าสถิติ

Q-statistic
(Lag 36)
27.919
24.536

Probability
(Lag 36)
0.797
0.907

5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์
พยากรณ์ ส�ำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน ดังแสดง
จากการศึกษาการพยากรณ์ราคาหุ้น BBL โดยใช้ ในตารางที่ 7
ตัวแบบจ�ำลอง 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ
ARIMAX โดยมีผลการเปรียบเทียบความแม่นย�ำในการ

54 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ราคาหุน้ BBL โดยใช้ตวั แบบ ARIMA(2,1) และ ARIMAX(2,1,1) ส�ำหรับการพยากรณ์
ล่วงหน้า 12 เดือน
เดือน
ราคาหุ้น BBL
ARIMA(2,1)
ARIMAX(2,1,1)
Jan-17
174.5
159.5371
163.4456
Feb-17

177.5

159.5743

167.7999

Mar-17

181.5

159.6114

172.5720

Apr-17

179.5

159.6486

177.7167

May-17

180.0

159.6857

183.2588

Jun-17

185.0

159.7229

189.1466

Jul-17

179.5

159.7601

195.3564

Aug-17

184.5

159.7973

201.8166

Sep-17

186.5

159.8344

208.5173

Oct-17

193.0

159.8716

215.4887

Nov-17

199.5

159.9089

222.6754

Dec-17
202.0
Mean Absolute Percentage Error: MAPE

159.9461

230.0281

13.6046

7.4111

Root Mean Squared Error: RMSE

26.7931

16.3081

stock price

ARIMA

ARIMAX

200
190

ราคาหุน

180
170
160
150
140
JAN-1 7

F E B-1 7

M AR-1 7

APR-1 7

M AY-1 7

JUN-1 7

เดือน

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ราคาหุ้น BBL โดยใช้ตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX
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จากตารางที่ 7 และภาพที่ 1 พบว่ า ตั ว แบบ ตัวแบบ ARIMA(2,1) เนื่องจากมี ค่า MAPE และ RMSE
ARIMAX (2,1,1) สามารถพยากรณ์ราคาหุ้น BBL ได้ดีกว่า ต�ำ่ กว่า ท�ำให้เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการใช้พยากรณ์
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ในการพยากรณ์ ร าคาหุ ้ น BBL พบว่ า ตั ว แบบ
ARIMAX มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบจ�ำลองอารีมา โดยเกณฑ์
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือ MAPE และ RMSE
โดยตัวแบบ ARIMAX ให้คา่ MAPE และ RMSE ต�ำ่ สุด เท่ากับ
7.4111 และ 16.3081 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ท�ำให้
Zˆt =
−0.030564 + 2 Z

เมื่อ

t −1

เห็นว่า การน�ำปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อข้อมูลทีส่ นใจมาร่วมในการหา
ตัวแบบการพยากรณ์ดว้ ยนัน้ สามารถท�ำให้คา่ พยากรณ์ทไี่ ด้
มีความแม่นย�ำสูงขึ้น จึงสรุปได้ว่าตัวแบบที่เหมาะสมกับการ
พยากรณ์ราคาหุ้น BBL คือ ตัวแบบ ARIMAX โดยมีสมการ
การพยากรณ์ คือ

− Zt − 2 + 0.999689εt −1 + 0.000926 X t

Zˆt = log(Yt )

จากผลการวิจยั นีส้ ามารถใช้วธิ กี ารพยากรณ์ในงาน น�ำตัวแบบอืน่ ๆ มาใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลทีม่ คี วามผันผวน
วิจัยนี้มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่มีความผันผวนอื่น ๆ ได้ เช่น ได้เช่น ARIMA with GARCH, ARIMA with EGARCH และ
ราคาทองค�ำ อัตราการแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศ และ ARIMA with GARCHM เป็นต้น
ราคาน�ำ้ มัน เป็นต้น นอกจากตัวแบบดังกล่าวแล้วยังสามารถ
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