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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำาลองการพยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศ 

เพื่อวางแผนในภาคธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค 

เหมอืงขอ้มลู 3 เทคนิค ไดแ้ก ่การถดถอยเชิงเสน้ แบบจำาลองโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน  

และซัพพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีสำาหรบัการถดถอย ขอ้มูลทีน่ำามาใชใ้นการศึกษาเปน็ขอ้มลูอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ 

ต่างประเทศประจำาปี พ.ศ. 2552-2560 จำานวน 108 เดือน จากผลการวิจัยพบว่า แบบจำาลองที่มีความเหมาะสม 

ในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง สกุลเงิน 

ยูโร สกุลเงินเยน และสกุลเงินหยวน เรนมินบิ แบบจำาลองท่ีมีความเหมาะสมกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

ต่างประเทศที่มีค่าความแม่นยำามากที่สุด ดังต่อไปนี้ 1) แบบจำาลองการพยากรณ์ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

สำาหรบัการถดถอย มีความเหมาะสมมากทีส่ดุกบัชดุขอ้มลูสกลุเงนิดอลลาร ์สกลุเงนิยโูร และสกลุเงนิเยน ซึง่มค่ีา

ความแม่นยำามากทีส่ดุเทา่กบัรอ้ยละ 2.43 รอ้ยละ 1.39 และรอ้ยละ 2.57 ของคา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธ์ 

ตามลำาดับ 2) แบบจำาลองการถดถอยเชิงเส้น มีความเหมาะสมมากที่สุดกับชุดข้อมูลสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 

ซึ่งมีค่าความแม่นยำามากที่สุดเท่ากับร้อยละ 0.64 ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ และ 3) แบบจำาลอง 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน มีความเหมาะสมมากท่ีสุดกับชุดข้อมูลสกุลเงินหยวน 

เรนมินบิ ซึ่งมีค่าความแม่นยำามากที่สุดเท่ากับร้อยละ 0.97 ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 

คำาสำาคญั: การพยากรณ ์ การวิเคราะหอ์นกุรมเวลา  เทคนคิเหมอืงขอ้มลู  อตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินต่างประเทศ

ABSTRACT

 The purpose of this research was to develop the model of forecasting foreign exchange 

rate in Thailand in order to make the planning decisions for business sectors and country  

economic development.  This research provided three techniques of Time Series Data Mining 

Analysis, namely Linear Regression, Multi-Layer Perceptron and Support Vector Machine for  

Regression.  The data used for the study collected from the foreign exchange rate from 2009 to 
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2017 AD. totally 108 months. The research findings showed that the suitable forecasting models for 

foreign exchange rate are US Dollar, Pound Stering, Euro, Yen and Yuan Renminbi. The forecasting 

model for foreign exchange rate which had the most accuracy were as followed: 1) The forecasting 

model using Support Vector Machine for Regression was the most suitable for US Dollar, Euro and 

Yen, which had the highest accuracy rate of MMRE (Mean Magnitude of Relative Error) with the 

percentage of 2.43, 1.39, and 2.57, respectively.  2) The forecasting model using Linear Regression 

was the most suitable for Pound Stering, which had the highest accuracy rate of MMRE with the 

percentage of 0.64. 3) The forecasting model using Multi-Layer Perceptron was the most suitable 

for Yuan Renminbi, which had the highest accuracy rate of MMRE with the percentage of 0.97. 

KEYWORDS: Forecasting, Time Series Analysis, Data Mining Technique, Foreign Exchange Rate 

บทนำา

 การค้าระหว่างประเทศ (International 

Trade) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

(Foreign Direct Investment Trade) มีบทบาท

สำาคัญในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ดังนัน้ 

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ 

ค่าเงินภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อการกำาหนด

เศรษฐกิจของประเทศ และการเคล่ือนย้ายเงินใน

การลงทนุระหวา่งประเทศ ดงันัน้ เงนิจงึเปน็สือ่กลาง 

ในการแลกเปลี่ยนที่สำาคัญ เนื่องจากประเทศต่างๆ 

ใช้ระบบเงินตราที่แตกต่างกัน ทำาให้เกิดการพัฒนา

ระบบเงินตราขึ้น เพื่อสามารถเปรียบเทียบราคา

สินค้าระหว่างประเทศได้ อัตราการคงที่หรืออัตรา

แลกเปล่ียนอ่อนค่าหรือแข็งค่า มีผลต่อการแข่งขัน

และความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และเป็นกลไกสำาคัญ 

ในการกำาหนดราคาสินค้า ธุรกิจการนำาเข้าและ

การส่งออกสินค้า ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด 

ดุลการชำาระเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลง

ค่าเงินบาทจากระบบคงที่เป็นระบบลอยตัว ในวิกฤต

เศรษฐกิจ “ต้มยำากุ้ง” พ.ศ. 2540 วิกฤตฟองสบู่ของ

เศรษฐกิจ “แตก” มีผลต่อ GDP (Gross Domestic 

Product) หรอืผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ ซึง่เปน็

เครื่องมือที่ใช้วัดมาตรฐานค่าครองชีพของประชากร

ในประเทศลดลง (Kuznets, 1971) ซึ่งวิกฤตการณ์

คร้ังนี้ ธุรกิจในประเทศไทยจำานวนมากล้มละลาย 

อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็น 

ผลกระทบจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศท้ังส้ิน ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบ 

ในประเด็นดังต่อไปนี้

 1. ราคาสนิคา้ ถา้คา่ของเงินบาทมเีสถยีรภาพ 

เพิ่มขึ้น สินค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศ เมื่อคิดเป็น

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท ราคาสินค้าถูกลง ด้าน

ผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนั้น สินค้าที่นำาไปขาย คิดเป็น 

เงินตราต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบทำาให ้

เสียเปรียบในการแข่งขันราคาสินค้ากับต่างประเทศ   

ด้านธุรกิจที่นำาเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรและ

วัตถุดิบจากต่างประเทศ ทำาให้สินค้าที่นำาเข้าจาก 

ต่างประเทศมีราคาลดลง

 2. ภาวะเงินเฟ้อ ถ้าอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศสูงขึ้น ค่าเงินบาทลดลง ทำาให้สินค้าที่ 

นำาเข้าจากต่างประเทศ เมื่อคิดเป็นเงินบาทแล้วมี

ราคาสูงขึ้น สินค้านำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ใช้

ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ทำาให้ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น    

และถ้าเป็นสินค้าที่จำาเป็นต่อการบริโภค เมื่อสินค้า



30 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ราคาสูงขึ้น มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศ  

เช่น ค่าขนส่งสินค้าสูงขึ้น ก่อให้เกิดภาวะการกักตุน

สินค้า เป็นต้น 

 3. ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด ถ้าค่า

เงินบาทเพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกของ

ประเทศ กล่าวคือ ทำาให้การส่งสินค้าออกลดลง เมื่อ

เปรียบเทียบกับการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  

ทำาให้ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจการบริการ ถ้าค่าเงินบาทเพิ่มข้ึน

มาก มีผลกระทบตอ่การท่องเทีย่ว ทำาใหน้กัทอ่งเทีย่ว 

ทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ มีคา่ใชจ้า่ยลดลง ถา้อตัราคา่

เงินบาทลดลง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ  

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น ถ้าผลรวมสุทธิของบัญชี

ดลุการคา้ ดลุการบรกิาร รายได ้และเงนิโอน นอ้ยกว่า 

สินค้าที่ประเทศไทยต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ มีผล

ให้ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

 4. การลงทุนในตา่งประเทศ การเปลีย่นแปลง 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีผลกระทบ

ต่อการลงทุนในต่างประเทศ ด้านธุรกิจสินค้านำาเข้า 

และธุรกิจสินค้าส่งออก เช่น พ.ศ. 2523 เงินเยน 

ประเทศญี่ปุ่นมีค่าเพิ่มข้ึน แต่เงินดอลลาร์ประเทศ

สหรัฐอเมริกามีค่าลดลง ทำาให้ประเทศญี่ปุ่นมา

ลงทุนในประเทศอื่นเพิ่มข้ึน ด้านการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์กลา่วคอื การเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบ้ีย

ระหว่างประเทศ  ทำาให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากผลตอบแทนดา้นอัตราดอกเบีย้ และ

ค่าเงินบาทที่เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น 

ด้านการกู้เงินภาคธุรกิจในประเทศไทยไปกู้เงินใน 

ต่างประเทศเพิ่ม ข้ึน เพราะอัตราดอกเบี้ยใน 

ต่างประเทศต่ำากว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ทำาให้มี

เงินทุนเข้ามาในประเทศจำานวนมาก

 5. รายไดข้องประชาขน เมือ่คา่เงนิบาทลดลง 

มีผลตอ่การชำาระหนีใ้นภาคธรุกจิ เพราะการชำาระหนี ้

ในต่างประเทศมีมูลค่าสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ 

ส่งออกสามารถส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

 ดงันัน้ อตัราการแลกเปลีย่นเงินตา่งประเทศ

จึงมีความสำาคัญอย่างมากต่อการค้าและการลงทุน

ในต่างประเทศ เพราะอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange 

Rate) คอื ราคาตอ่หนว่ยหนึง่ของเงนิตราตา่งประเทศ 

เมื่อคิดเป็นเงินตราในประเทศ จึงเห็นได้ว่า แนวทาง

การพยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน โดยใช้การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

มีหลายวิธีที่สามารถวิเคราะห์และประเมินอัตรา 

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ สำาหรับงาน

วิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย 

เทคนิคเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining 

Techniques) 3 เทคนิค ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้น 

(Linear Regression) แบบจำาลองโครงข่ายประสาท

เทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer  

Perceptron) และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

สำาหรับการถดถอย (Support Vector Machine for 

Regression) โดยผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูล

อนกุรมเวลาจะอยูใ่นรูปของแบบจำาลองการพยากรณ ์ 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ สำาหรับ 

ชดุขอ้มลูตวัอยา่งสำาหรบัการทดลองในการวจิยั ผูว้จิยั

ทำาการเลือกสกุลเงินต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ 

การค้าและการลงทุนในประเทศไทยในช่วงปี   

พ.ศ. 2552-2560 จำานวน 5 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงิน

ดอลลาร ์(USD) ประเทศสหรฐัอเมรกิา สกลุเงนิปอนด์

สเตอร์ลิง ประเทศอังกฤษ (GBP) สกุลเงินยูโร (EUR) 

กลุ่มสหภาพยุโรป สกุลเงินเยน (JPY) ประเทศญี่ปุ่น  

และสกุลเงินหยวน เรนมินบิ (CNY) ประเทศจีน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเลือก

เทคนิคที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาของ

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 2. เพื่อสร้างรูปแบบการพยากรณ์อัตราการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยวิธีวิเคราะห์

อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) 

ขอ้มลูอนกุรมเวลา คอื ชุดข้อมลูท่ีรวบรวมและจดัเกบ็ 

ตามลำาดับต่อเนื่องกัน ภายใต้การเพิ่มขึ้นของเวลา 

(Hoshmand, 2009) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บ

รวบรวมอยา่งตอ่เนือ่งในระยะเวลาตดิตอ่กนัตามชว่ง

เวลาทีต่อ้งการ เชน่ ข้อมลูราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์

ข้อมูลปริมาณน้ำาในเขื่อน ซึ่งจัดเก็บเป็นวัน หรือตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน บางกรณกีารจดัเกบ็ขอ้มลู

อาจมีลกัษณะการจดัเกบ็เป็นชว่งเวลาตอ่เนือ่งกนั เชน่ 

ข้อมูลปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จะกำาหนดในการจัดเก็บเริ่มต้น และกำาหนดเวลาใน

การจัดเก็บสิ้นสุดเท่าๆ กันทุกปี อย่างไรก็ตาม การ

จัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลามีวัตถุประสงค์เพื่อการ

สร้างแบบจำาลองในการทำานายปริมาณที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคต (Time Series Model) โดยการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)

 2. การวเิคราะหอ์นกุรมเวลา (Times Series 

Analysis) คือ การทำานายปริมาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต ซึ่งอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตเป็น

เทคนิควิธีที่ได้รับความนิยม เป็นการศึกษาถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับช่วงเวลาที่เท่ากัน ช่วงเวลา

อาจหมายถึงวัน เดือน ไตรมาส หรือปี อย่างไรก็ตาม 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ปริมาณ

ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำาเป็นต้องวิเคราะห์ 

ถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ขึ้นต่อกันของข้อมูล เช่น 

ส่วนของแนวโน้ม (Trend Component) ส่วนของ

ฤดูกาล (Seasonal Component) ส่วนของวัฏจักร 

(Cyclical Component) และส่วนของเหตุการณ์ 

ผิดปกติ (Irregular Component) จุดมุ่งหมายของ

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา คือ วิเคราะห์หาตัวแปร

ที่เหมาะสมกับการสร้างแบบจำาลองในการทำานาย 

(Time Series Model) ซึ่งค่าการพยากรณ์ดังกล่าว   

มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีต 

 3 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้น (Linear 

Regression) เปน็วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเพ่ือหาความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งเทคนิคนี้จะอาศัย

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรเพื่อใช้

ทำานาย (Cai & Hall, 2006) โดยสมการถดถอย 

เชิงเส้น (Linear Regression Equation) จะแสดงให้

เห็นค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ

ในลักษณะของข้อมลูเชงิปริมาณ โดยสามารถเขียนได้

จากสมการที่ (1)

 γ  =  a + bx1 + cx2 + …… (1)

 4. โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม แ บ บ 

เปอรเ์ซ็ปตรอนหลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron: 

MLP) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน  

(Kubat, 1999) ที่มีลักษณะการเชื่อมต่อแบบโยง

ไปข้างหน้าแบบทั่วถึง (Fully connected feed-

forward nets) สามารถมีจำานวนชั้นต้ังแต่หนึ่งชั้น 

ขึ้นไป (Frias-Martinez, Sanchez, & Velez, 2006; 

Ghorbanian et al., 2011) ถูกพฒันาขึน้มาเพือ่แกจ้ดุ

ออ่นของโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบชัน้เดยีว (Single 

Layer Perceptron) ใหค้วามสามารถในการคำานวณ

ที่สูงขึ้น โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นจะ

ประกอบไปดว้ยชัน้ขอ้มลู (Input Layer) ตามจำานวน

แอทริบิวต์ของชุดข้อมูล ขั้นซ่อน (Hidden Layer) 

ความเหมาะสมของการกำาหนดขึน้อยูกั่บการทดสอบ

ประสิทธิภาพ และชั้นผลลัพธ์ (Output Layer) 

ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron: MLP)

ที่มา: Ghorbanian, Ahmadi, & Soltani (2011)

 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบ่งชนิด

การเชื่อมต่อเป็น 2 ประเภท คือ

 4.1 ขา่ยงานแบบปอ้นไปข้างหนา้ (Feed-

forward Networks) เป็นข้อมูลที่ประมวลผลใน

ข่ายงาน จะถูกส่งไปในทิศทางเดียวจากชั้นข้อมูลเข้า 

(Input Layer) ส่งต่อมาเรื่อยๆ จนถึงชั้นข้อมูลออก 

(Output Layer) โดยไม่มีการย้อนกลับของข้อมูล

หรือแม้แต่จุดต่อในชั้นเดียวกันท่ีไม่มีการเชื่อมต่อกัน 

(พยุง มีสัจ, 2551)

 4.2 ข่ายงานแบบย้อนกลับ (Feedback 

Network) เป็นข้อมูลที่ประมวลผลในข่ายงานแบบนี้ 

จะมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับเข้าไปยังวงจรข่ายงาน 

อีกครั้ง จนกว่าจะได้คำาตอบท่ีมีค่าคลาดเคลื่อนน้อย

ที่สุดออกมา หรือเรียกว่า ข่ายงานแบบเวียนเกิด 

(Recurrent Network) (พยุง มีสัจ, 2551)

 5. ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการ

ถดถอย (Support Vector Machine for Regression: 

SVR) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

 Machine: SVM) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการจำาแนก

กลุ่มข้อมูล ด้วยวิธีการหาระนาบการตัดสินใจ 

(Decision Hyperplane) หรือไฮเปอร์เพลนที่ 

เหมาะสม สำาหรับการแบ่งข้อมูล 2 ส่วนจากกัน 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ยังถูกนำามาประยุกต์ใช้ใน

การสร้างสมการในประมาณการค่าฟังก์ชันเชิงเส้น 

f(x) ที่ใช้แทนระนาบตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์ 

แมชชีนสำาหรับการถดถอย เป็นการนำาข้อมูลปัจจุบัน 

และข้อมูลในอดีตจำานวนหนึ่งมาทำาการเรียนรู้   

(Training) เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบสำาหรับคาดการณ ์

ผลซ่ึงจะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้

วิธีสร้างสมการในการประมาณค่าฟังก์ชันเชิงเส้น

ด้วยวิธี Sequential Minimal Optimization for 

SVM Regression (SMOreg) (Shevade, Keerthi, 

Bhattacharyya, & Murthy, 2000; Smola & 

Schölkopf, 2004)

 6. รากทีส่องของคา่ความคลาดเคล่ือนเฉลีย่

กำาลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) 

เป็นค่าที่ใช้ในการวัดขนาดของความคลาดเคลื่อน 

ของการพยากรณ์ โดยค่าดังกล่าวได้จากค่าความ 

คลาดเคลื่อนกำาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: 

MSE) ซึ่งเป็นการนำาผลต่างของค่าจริงและค่าที่ได้ 

จากการพยากรณ์ยกกำาลังสอง อย่างไรก็ตาม ถ้าค่า 

ผลต่างมีค่ามาก จะส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อน 

มีค่าที่สูง จึงมีการนำาค่าดังกล่าวมาคำานวณด้วยราก

ที่สอง (Square Root) เพื่อให้ค่าดังกล่าวมีหน่วยวัด
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เดียวกับค่าที่ทำาการทดลอง สำาหรับค่า RMSE ที่ได้ 

จากการทดลองมีค่าน้อย จะแสดงให้เห็นว่า ตัวแบบ 

การพยากรณ์ สามารถทำานายผลลัพธ์ที่มีความ 

คลาดเคลื่อนที่ ต่ำา หรือกล่าวได้ว่า แบบจำาลอง 

การพยากรณ์มีประสิทธิภาพที่ดีค่า RMSE สามารถ

คำานวณได้จากสมการที่ (2)

                                            (2)

 เมื่อ Yi คือ ค่าประมาณการจากแบบจำาลอง

การพยากรณ์ 

  Ŷi คอื คา่จรงิท่ีใช้ในการสรา้งแบบจำาลอง 

  n คือ จำานวนข้อมูลในชุดข้อมูล

 7. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เฉลี่ย 

(Mean Absolute Error: MAE) เป็นค่าเฉลี่ยของ

ความแตกตา่งสมับูรณร์ะหวา่งคา่พยากรณแ์ละคา่จริง  

หากค่า MAE มีค่าน้อย แสดงว่า แบบจำาลองสามารถ

ประมาณค่าประมาณได้ใกล้เคียงกับค่าจริง ค่า MAE 

สามารถคำานวณได้จากสมการที่ (3)

                                            (3)

 เมื่อ Ti คือ ค่าจริง  

  Fi คือ ค่าพยากรณ์  

  N คือ จำานวนข้อมูลในชุดข้อมูล   

 การประมาณค่าความแม่นยำา (Evaluation 

Criterion) จากวิธีต่างๆ ที่สร้างข้ึน แบบจำาลองที่ 

สร้างขึ้นต้องมีความแม่นยำา เข้ากันได้กับข้อมูลที่ใช้

ในการสร้างแบบจำาลองนั้นสูงสุด (Model Best Fit)  

แบบจำาลองนี้จะถูกนำาไปทดสอบกับกลุ่มข้อมูลชุดที่

ทราบค่าจริง (Actual Data) ผลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลชุดใหม ่(Predicted Data) จะถกูนำามาคำานวณ

หาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ (Magnitude of 

Relative Error: MRE) โดยสามารถคำานวณได้จาก

สมการที่ (4)

                                                 (4)

 หากขอ้มลูมจีำานวนมากตอ้งนำามาหาคา่เฉลีย่ 

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Mean Magnitude of 

Relative Error: MMRE) โดยที่ MMRE มีค่าสูง 

หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสูง ถ้าค่า 

MMRE = 0 หมายถึง ค่าของการพยากรณ์เท่ากับ

ค่าจริงทุกๆ ค่า ถ้า MMRE มีค่าน้อย หมายถึง การ

พยากรณ์ที่ได้มีความแม่นยำาสูง โดยสามารถคำานวณ

ได้จากสมการที่ (5)

                                                 (5)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 แบบจำาลองที่ได้จากการวิจัยสามารถนำาไป

ใช้เป็นต้นแบบการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุล

เงินต่างประเทศ สำาหรับการวางแผนและวิเคราะห์

แนวโน้มการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ GDP 

หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซ่ึงเป็นกลไก

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้เติบโต และใช้เป็นข้อมูล

สนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงค่าเงิน หรืออัตราแลกเปล่ียนต่อการค้า

ระหวา่งประเทศ เชน่ ภาวะเงินเฟ้อ การขาดดุลการคา้

ดุลการชำาระเงินระหว่างประเทศ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล การ

เปลี่ยนแปลงของเงินตราต่างประเทศมีผลต่อการ

ลงทุนภาคธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ทำาให้

เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น ผู้วิจัยจึงพัฒนา 

งานวิจัยนี้ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้างแบบ

จำาลองการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

ต่างประเทศ โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ 

อนกุรมเวลาด้วยเทคนคิวธิเีหมอืงขอ้มลู เพือ่สรา้งแบบ

จำาลอง (Model) ในการทำานายอัตราการแลกเปลี่ยน 
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มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหรือลดลงในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูล

อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของปี 

ที่ผ่านมา ชุดข้อมูลที่ผู้วิจัยนำามาใช้ในงานวิจัยเป็น

ชุดข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประจำาป ีพ.ศ. 2552-2560 ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.bot.or.th

 สำ าหรับการวิ จั ยนี้ มี วั ต ถุประสงค์ เพื่ อ

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์อัตราการ 

แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ดว้ยวธิกีารวเิคราะห์

อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้วิจัยจึงเลือก

ชุดข้อมูลอนุกรมเวลาสำาหรับการทดลองโดยแบ่ง 

เป็น 5 ชุดข้อมูล โดยเลือกสกุลเงินต่างประเทศที่มี

ผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2560 จำานวน 5 สกลุเงนิ 

ไดแ้ก ่สกลุเงนิดอลลาร ์(USD) สกลุเงนิปอนดส์เตอร์ลงิ 

(GBP) สกุลเงินยูโร (EUR) สกุลเงินเยน (JPY) และ 

สกุลเงินหยวน เรนมินบิ (CNY) โดยมีอัตราการ 

แลกเปลี่ยนเฉลี่ยเท่ากับ 32.69 49.58 41.27 33.72 

และ 5.05

 2. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างแบบจำาลองเพื่อใช้ใน

การทำานายอตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  

โดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมือง

ขอ้มูล 3 เทคนคิ ไดแ้ก ่การถดถอยเชงิเสน้ แบบจำาลอง 

โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบเปอรเ์ซป็ตรอนหลายชัน้ 

และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย 

โดยการนำาแบบจำาลองการพยากรณ์ที่ได้จากเทคนิค

ต่างๆ มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การวิจัยนี้มีการ

แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ชุดข้อมูลเรียนรู้ 

(Training Data Set) ใช้วิธีวัดรากท่ีสองของค่า

ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อน

สมับรูณเ์ฉลีย่ เพือ่แสดงการเปรยีบเทียบประสทิธภิาพ

ของแบบจำาลองเพือ่ใชป้ระมาณอตัราการแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ และ 2) ชุดข้อมูลทดสอบ  

(Testing Data Set) โดยใช้วิธีการประมาณความ

แม่นยำาในการพยากรณ์ด้วยค่าความคลาดเคลื่อน

สมัพทัธ ์สำาหรบัทดสอบประสทิธภิาพของแบบจำาลอง

โดยแยกแต่ละเดือนของชุดข้อมูลทดสอบ และใช้ค่า

เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธ ์เพ่ือใชใ้นการทดสอบ

ประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจำาลองการพยากรณ์

สำาหรับชุดข้อมูลทดสอบ

 ชุดข้อมูลประกอบด้วยอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศแบ่งเป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือน 

มกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2552-2559 

จำานวน 8 ปี หรือ 96 เดือน โดยในแต่ละชุดข้อมูล 

จะทำาการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชุดข้อมูล

ที่นำามาสอนระบบเพ่ือสร้างแบบจำาลองการทำานาย 

ชดุข้อมลูเรียนรู ้โดยใชข้้อมลูในระหวา่งป ีพ.ศ. 2552-

2559 และทำาการแบ่งข้อมูลที่เหลือในปี พ.ศ. 2560 

สำาหรับใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบแบบจำาลองการ

พยากรณ์

 เครื่องมือ

 ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม WEKA Version 

3.9.1 เพือ่ทำาการวเิคราะหข์อ้มลูและสรา้งแบบจำาลอง

พยากรณ์อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์นกุรมเวลาดว้ยเทคนคิเหมือง

ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิธีการท่ีผู้วิจัยใช้ทำาให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบ

ของโมเดล ซ่ึงถือเป็นลักษณะของการแทนความรู้

แบบหนึ่ง สำาหรับรูปแบบการพยากรณ์จะมีลักษณะ

เป็นแบบ Sliding Window ซึ่งเป็นการจัดเรียง

ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาโดยสร้างชุดข้อมูลสำาหรับ

การสร้างแบบจำาลองการพยากรณ์ ผู้วิจัยได้นำาข้อมูล

ปี พ.ศ. 2552-2559 เป็นชุดข้อมูลทดสอบ แบ่งเป็น
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ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6 เดือน 

3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน โดยผลลัพธ์ในการ

ทดสอบประสิทธิภาพของชุดข้อมูลท้ัง 5 ชุด จะใช ้

เป็นตัวชี้วัดว่าอัลกอริทึมใดเหมาะสมกับการใช้ 

ในการสร้างแบบจำาลองให้กับสกุลเงินใด สำาหรับ 

ป ีพ.ศ. 2560 เปน็เปา้หมาย (Target) ในการพยากรณ์

ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ในแต่ละอัลกอริทึม  

จะเปน็ดชันชีีว้ดัซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุไวด้งัภาพที ่2 สกลุเงนิ 

ดอลลาร์ (USD) ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงใน

ตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูลแบบอนุกรมเวลาโดยข้อมูลมีลักษณะช่วง 12 เดือน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) 
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 ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดการจัดเรียง

ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา โดยข้อมูลมีลักษณะช่วง  

12 เดือน ผู้วิจัยจะนำาข้อมูลอนุกรมเวลาทั้ง 3 เทคนิค  

ได้แก่ 1) การถดถอยเชิงเส้น 2) แบบจำาลองโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และ 

3) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย  

เพื่อทำาการทดสอบประสิทธิภาพของการทำานาย

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้  

ผู้วิจัยพิจารณาค่า RMSE และ MAE เป็นดัชนี 

ชี้วัดแบบจำาลองการทำานายท่ีมีความเหมาะสมกับ

การพยากรณ์ในแต่ละสกุลเงิน สำาหรับการทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจำาลองโดยแยกเป็นแต่ละ

เดือนของชุดข้อมูลทดสอบ ผู้วิจัยจะพิจารณาจากค่า  

MRE และ MMRE เพื่อเลือกแบบจำาลองที่เหมาะสม 

(Weiss & Indurkhya, 1988) ในการนำาไปใช้งาน

ภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์การสร้างแบบจำาลองเพื่อพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

ที่มา: Saigal & Mehrotra (2012)

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดลองไดท้ำาการวดัประสทิธภิาพ

แบบจำาลองเพื่อใช้ในการทำานายอัตราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรม

เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ตามวิธีการดำาเนินการ 

วิจัยโดยใช้ 3 เทคนิค กับชุดข้อมูลฝึกฝน และ 

ชุดข้อมูลทดสอบจำานวน 5 ชุด ตามขั้นตอนวิธีวิจัย  

ผลการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 

แบบจำาลองทำานายข้อมูล  

 จ า กชุ ด ข้ อ มู ลที่ ผู้ วิ จั ย เ ลื อ ก ใช้ อั ต ร า 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำานวน 5 สกุลเงิน 

ซึง่เปน็ชดุขอ้มลูสำาหรบัสรา้งแบบจำาลองการพยากรณ ์ 

โดยผู้วิจัยจะนำาข้อมูลในปี พ.ศ. 2552-2559 เป็น 

ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6 เดือน 

3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน นำามาสร้างแบบ

จำาลองในการทำานายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ได้จาก

เทคนคิเหมอืงขอ้มลูทัง้ 3 แบบ โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบ 

ความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี MAE และ RMSE จาก 

ผลการทดลองแสดงได้ในตารางที่ 2



37ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

บทความวิจัย

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำาลองการทำานายโดยใช้ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged)

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทำานายของ

แตล่ะเทคนคิวธิเีหมอืงข้อมลูกบัการใชช้ดุขอ้มลู โดยมี

จำานวนเดือนย้อนหลัง (Lagged) ที่แตกต่างกันเมื่อใช้

ค่า MAE และ RMSE เป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพ จาก

การทดลองแสดงให้เห็นว่า สกุลเงินดอลลาร์ (DS#1) 

เมื่อสร้างแบบจำาลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น  

ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน (Lag 6) มีประสิทธิภาพ

สูงสุด แบบจำาลองโครงขา่ยประสาทเทยีม ด้วยขอ้มลู

ย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแบบจำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับ
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การถดถอย เนื่องจากค่า MAE มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน (Lag 6) และค่า RMSE 

มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน  

(Lag 3) สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (DS#2) เมื่อสร้าง 

แบบจำาลองดว้ยเทคนคิการถดถอยเชงิเสน้ ดว้ยข้อมลู 

ย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) มีประสิทธิภาพสูงสุด 

แบบจำาลองโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยข้อมูล 

ย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแบบจำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับ 

การถดถอย ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) 

มีประสิทธิภาพสูงสุด สกุลเงินยูโร (DS#3) เมื่อสร้าง

แบบจำาลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น เนื่องจาก

ค่า MAE มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 

12 เดือน (Lag 12) และค่า RMSE มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) แบบ

จำาลองโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 

9 เดือน (Lag 9) มีประสิทธิภาพสูงสุด และแบบ

จำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย 

เนื่องจากค่า MAE มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูล 

ย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) และค่า RMSE มี

ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน 

(Lag 6) สกุลเงินเยน (DS#4) เมื่อสร้างแบบจำาลอง

ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 

3 เดือน (Lag 3) มีประสิทธิภาพสูงสุด แบบจำาลอง

โครงขา่ยประสาทเทียม ด้วยข้อมลูยอ้นหลงั 12 เดือน 

(Lag 12) มีประสิทธิภาพสูงสุด และแบบจำาลอง

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย 

เนื่องจากค่า MAE มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยข้อมูล

ย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) และค่า RMSE มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน 

(Lag 3) สกุลเงินหยวน เรนมินบิ (DS#5) เมื่อสร้าง

แบบจำาลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ด้วย

ข้อมูลย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) มีประสิทธิภาพ

สูงสุด แบบจำาลองโครงขา่ยประสาทเทยีม ด้วยขอ้มลู

ย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแบบจำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับ

การถดถอย ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน (Lag 6) มี              

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 จากผลการทดลองผู้วิจัยพบว่า สกุลเงิน

ดอลลาร์ แบบจำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

สำาหรับการถดถอย มีค่า MAE และ RMSE มี

ประสทิธภิาพสงูสุด ดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัทีแ่ตกตา่งกัน 

คือ 6 เดือน (Lag 6) และ 3 เดือน (Lag 3) สกุลเงิน 

ยูโร แบบจำาลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น 

มีค่า MAE และ RMSE มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย 

ข้อมูลย้อนหลังที่แตกต่างกัน คือ 12 เดือน (Lag 12) 

และ 9 เดือน (Lag 9) และแบบจำาลองซัพพอร์ต

เวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอยมีค่า MAE และ 

RMSE มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 

ที่แตกต่างกัน คือ 12 เดือน (Lag 12) และ 6 เดือน 

(Lag 6) สกุลเงินเยน แบบจำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์

แมชชีนสำาหรับการถดถอยมีค่า MAE และ RMSE มี

ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลย้อนหลังที่แตกต่างกัน 

คือ 12 เดือน (Lag 12) และ 3 เดือน (Lag 3) จึง

เลือกชุดข้อมูลย้อนหลังที่ทำาให้ได้ค่าประสิทธิภาพ 

ทีด่ทีีส่ดุในแตล่ะสกลุเงนิ ไปใชใ้นการสรา้งแบบจำาลอง

เพือ่การทำานายอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

ในแต่ละเดือน

 2. การเปรียบเทียบประสิทธภิาพแบบจำาลอง

การทำานายในแต่ละเดือน จากการนำาแบบจำาลอง

การพยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2560 โดยแยกอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

ในแต่ละเดือน จำานวน 12 เดือน ด้วยวิธีการวิเคราะห์

อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมอืงข้อมลู โดยใช้อลักอริทมึ 

3 แบบ และคำานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 

สามารถแสดงผลได้ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำาลองการทำานายสกุลเงินดอลลาร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 จากตารางที่ 3 พบว่า การสร้างแบบจำาลอง 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย 

ให้ประสิทธิภาพสูงสุด สกุลเงินดอลลาร์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 

เท่ากับร้อยละ 2.43

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำาลองการทำานายสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง



40 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 จากตารางที ่4 พบวา่ การสรา้งแบบจำาลองดว้ย 

เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด 

ได้แก่ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ประเทศอังกฤษมีค่า

เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 0.64

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำาลองการทำานายสกุลเงินยูโร

 จากตารางที่ 5 พบว่า การสร้างแบบจำาลอง

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย ให้ค่า 

ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ สกุลเงินยูโร ทวีปยุโรป มี 

คา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสัมพทัธเ์ทา่กบัรอ้ยละ 1.39 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำาลองการทำานายสกุลเงินเยน
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 จากตารางที่ 6 พบว่า การสร้างแบบจำาลอง

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย ให้ค่า

ประสิทธิภาพสูงสุด สกุลเงินเยน ประเทศญี่ปุ่น มี 

คา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสัมพทัธเ์ทา่กบัรอ้ยละ 2.57 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำาลองการทำานายสกุลเงินหยวน เรนมินบิ

 จากตารางที่ 7 พบว่า แบบจำาลองโครงข่าย 

ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ให้ 

ค่าประสิทธิภาพสูงสุด สกุลเงินหยวน เรนมินบิ 

ประเทศจีน มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์

เท่ากับร้อยละ 0.97 

 เมื่อพิจารณาผลการทดลองในตารางท่ี 3- 

ตารางที่ 7 พบว่า การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ นำามาทดสอบกับชุดข้อมูลอัตรา

แลกเปลีย่นสกลุเงนิตา่งประเทศในป ีพ.ศ. 2560 การ

สรา้งแบบจำาลองดว้ยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ใหค้า่

ประสิทธิภาพดีที่สุด ได้แก่ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 

ประเทศอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์

เท่ากับร้อยละ 0.64 การสร้างแบบจำาลองโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ให้ค่า

ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ สกุลเงินหยวน เรนมินบิ 

ประเทศจีน มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 

เท่ากับร้อยละ 0.97 แบบจำาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์

แมชชีนสำาหรับการถดถอย ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด 

3 สกุลเงินได้แก่ สกุลเงินยูโร ทวีปยุโรป มีค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 1.39  

สกุลเงินดอลลาร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 2.43 และ

สกลุเงนิเยน ประเทศญีปุ่น่ มคีา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่น 

สัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 2.57 ตามลำาดับ



42 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบจำาลองการ

พยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

โดยใช้วธีิการวเิคราะหอ์นกุรมเวลาดว้ยเทคนคิเหมอืง

ข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค คือ การ

ถดถอยเชิงเส้น แบบจำาลองโครงข่ายประสาทเทียม

แบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และซัพพอร์ตเวกเตอร ์

แมชชีนสำาหรับการถดถอย โดยมีข้ันตอนการดำาเนิน

งานวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล  

จากการศึกษาข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ในปี พ.ศ. 2552-2560 มาใช้

ในการทดลอง 2) เตรียมข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกข้อมูล 

5 สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สกุลเงิน

ปอนดส์เตอรล์งิ สกลุเงนิยโูร สกลุเงนิเยน และสกลุเงนิ

หยวน เรนมินบิ โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นรายเดือน  

ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2552-2560 จำานวน 9 ป ีหรอื 108 เดือน 

3) การวเิคราะห์ข้อมูล รูปแบบการพยากรณ์มีลักษณะ

เป็นการจัดเรียงข้อมูลแบบอนุกรมเวลา โดยสร้าง 

ชุดข้อมูลสำาหรับการสร้างแบบจำาลองการพยากรณ์   

ผูว้จัิยนำาขอ้มูลในปี พ.ศ. 2552-2559 มาเป็นชดุขอ้มลู

ทดสอบโดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged)  

1) 3 เดือน  2) 6 เดือน  3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน

 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลนั้น การสร้างแบบจำาลอง 

การพยากรณ์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ

เปอรเ์ซ็ปตรอนหลายชัน้ ดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน 

(Lag 12) ให้ค่าความผิดพลาดร้อยละ 25.13 เมื่อวัด

ด้วยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ โดยค่าความ

ผดิพลาดจะลดลง เมือ่ใชว้ธิซีพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี

สำาหรับการถดถอย ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน 

(Lag 12) โดยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 

เทา่กบัรอ้ยละ 13.28 และคา่ความผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุ 

ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 

12 เดือน (Lag 12) โดยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 

สมัพทัธ ์เทา่กบัรอ้ยละ 0.64 จงึเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ 

มากที่สุดที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุล

เงนิปอนด์สเตอรล์งิ การเลอืกใชว้ธิกีารถดถอยเชงิเสน้ 

ด้วยชุดข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน (Lag 6) ให้ค่าความ 

ผิดพลาดร้อยละ 4.24 เมื่อวัดด้วยค่าเฉลี่ยความ 

คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ค่าความผิดพลาดจะลดลงเมื่อ 

ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอน

หลายชั้น ด้วยชุดข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) 

ให้ค่าความผิดพลาดร้อยละ 2.80 เม่ือพิจารณา 

ชดุขอ้มูลทดสอบ โดยการใชเ้ทคนคิซพัพอรต์เวกเตอร ์

แมชชีนสำาหรับการถดถอย มีประสิทธิภาพในการ

ทำานายชดุขอ้มลูยอ้นหลงั 3 เดอืน (Lag 3) และ 6 เดอืน 

(Lag 6) พบว่า ค่าความผิดพลาดจะน้อยท่ีสุด ด้วย

ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน (Lag 3) โดยค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 2.43 จึง

เปน็วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล

สกุลเงินดอลลาร์ การเลือกวิธีการถดถอยเชิงเส้น 

ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) และ 12 เดือน 

(Lag 12) พบว่า ค่าความผิดพลาดลดลงเมื่อเลือก

ข้อมูลย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) โดยค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 7.56 ค่า

ความผิดพลาดจะลดลงเมือ่เลอืกวธิโีครงข่ายประสาท

เทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ด้วยชุดข้อมูล

ย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) ให้ค่าความผิดพลาด 

ร้อยละ 3.43 เมื่อวัดด้วยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

สัมพัทธ์ เมื่อพิจารณาชุดข้อมูลทดสอบโดยการใช้

เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย 

มีประสิทธิภาพในการทำานายชุดข้อมูลย้อนหลัง 

6 เดือน (Lag 6) และ 12 เดือน (Lag 12) พบว่า  

ค่าความผิดพลาดจะน้อยที่สุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 

12 เดือน (Lag 12) โดยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

สัมพัทธเ์ท่ากับร้อยละ 1.39 จึงเปน็วธิท่ีีมปีระสิทธภิาพ

มากทีสุ่ดทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูสกลุเงินยโูร วธิโีครงขา่ย

ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ด้วย

ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) ให้ค่าความ 

ผิดพลาดร้อยละ 12.34 เมื่อวัดด้วยค่าเฉลี่ย
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ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ค่าความผิดพลาดจะ 

ลดลงเมือ่ใชวิ้ธกีารถดถอยเชงิเสน้ ดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงั 

3 เดือน (Lag 3) ให้ค่าความผิดพลาดร้อยละ 3.50 

เ ม่ือวัดด้วยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์  

เมื่อพิจารณาชุดข้อมูลทดสอบโดยการใช้เทคนิค

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย มี

ประสทิธภิาพในการทำานายชดุขอ้มลูยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(Lag 3) และ 12 เดอืน (Lag 12) พบวา่ คา่ความผดิพลาด 

จะน้อยที่สุด ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน (Lag 3) 

โดยคา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธเ์ทา่กบัร้อยละ 

2.57 จงึเปน็วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุท่ีใชวิ้เคราะห์

ข้อมูลสกุลเงินเยน การเลือกใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้น  

ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) โดยค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 2.81 โดย

คา่ความผดิพลาดจะลดลงเมือ่ใชว้ธิซีพัพอรต์เวกเตอร ์

แมชชนีสำาหรับการถดถอย ดว้ยขอ้มูลยอ้นหลงั 6 เดอืน 

(Lag 6) โดยคา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธเ์ทา่กบั

ร้อยละ 1.56 ค่าความผิดพลาดจะน้อยที่สุด ด้วยวิธี

โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบเปอรเ์ซป็ตรอนหลายชัน้ 

ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) โดยค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 0.97 จึง

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

สกุลเงินหยวน เรนมินบิ ดังนั้น การสร้างแบบจำาลอง

ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น มีความเหมาะสมกับ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง มีค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 0.64 แบบ

จำาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอน

หลายช้ัน มีความเหมาะสมกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุล

เงินหยวน เรนมินบิ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

สมัพทัธเ์ทา่กบัรอ้ยละ 0.97 และการสรา้งแบบจำาลอง

ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีสำาหรบัการถดถอย มีความ

เหมาะสมกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

3 สกุลเงิน คือ สกุลเงินดอลลาร์ มีค่าเฉลี่ยความ 

คลาดเคลือ่นสมัพัทธเ์ทา่กบัรอ้ยละ 2.43 สกลุเงนิยโูร 

มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 

1.39 และสกุลเงินเยน มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

สัมพัทธเ์ทา่กบัร้อยละ 2.57 การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเลือกเทคนิคที่

เหมาะสม ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาของอัตราการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสร้างรูปแบบ 

การพยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ด้วยวธิวีเิคราะหอ์นกุรมเวลาด้วยเทคนคิเหมอืงข้อมลู  

โดยการพัฒนารูปแบบการพยากรณ์โดยใช้โปรแกรม 

WEKA Version 3.9.1 โดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรม

เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ การ

ถดถอยเชิงเส้น แบบจำาลองโครงข่ายประสาทเทียม 

แบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และซัพพอร์ตเวกเตอร์

แมชชนีสำาหรบัการถดถอย โดยแบง่ชดุขอ้มลูออกเปน็ 

2 ส่วน คือ ชดุข้อมลูฝึกฝน และชุดข้อมลูทดสอบ จากนัน้ 

ทำาการทดสอบเพื่อหาค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

สัมพัทธ์ที่มีค่าน้อยที่สุด เพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสม 

ที่สุดในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศในแต่ละสกุลเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วิระ จิรกิจอนุสรณ์ และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย 

(2553) พบว่า ประสิทธิภาพของการพยากรณ์รายได ้

จากภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อช่วย

รัฐบาลสามารถวางแผนงบประมาณเพื่อใช้พัฒนา

ประเทศ โดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น และ

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการถดถอย มีค่า

ความผิดพลาดในการคาดการณเ์ฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ และมี

คา่การคาดการณถ์กูตอ้งเฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ 98 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ กางกั้น (2559)  

พบว่า การพยากรณ์ราคาทองคำาในประเทศ โดยใช้

เทคนิคเหมืองข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบ

จำาลองการพยากรณ์ราคาทองคำาในประเทศ นำามา

วเิคราะหผ์ลกระทบปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกบัราคาทองคำา 

เพื่อใช้ในการวางแผนการลงทุนและคาดการณ์ภาวะ

เงินเฟ้อของประเทศ แบบจำาลองการพยากรณ์ด้วย

เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น มีประสิทธิภาพโดยรวม

ที่ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 
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ร้อยละ 0.30 รองลงมา คือ แบบจำาลองการพยากรณ์

ด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำาหรับการ

ถดถอย มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ

ร้อยละ 0.31 โดยผู้วิจัยนำาเทคนิคท้ัง 3 เทคนิค 

มาปรับใช้ในงานวิจัยการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยความ 

คลาดเคลือ่นสมัพทัธน์อ้ยท่ีสดุ ทำาใหก้ารพยากรณ์ทีไ่ด้ 

มีความแม่นยำาสูง

ข้อเสนอแนะ

 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยโดยละเอียดพบว่า  

ประเด็นสำาคัญในการพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเด็นสำาคัญ  

ได้แก่ 1) ผู้พยากรณ์ต้องเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม

กับชุดข้อมูลผ่านกระบวนการทดลอง ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัย

พิจารณาผลในภาพรวมแล้วพบว่า เทคนิคที่แตกต่าง

กัน และจำานวนข้อมูลย้อนหลังที่มีความเหมาะสม 

จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้แบบจำาลองมีประสิทธิภาพ 

ที่แตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูลท่ีใช้ในการทำานายนั้น 

ผู้วิจัยต้องการดูแนวโน้มของอัตราการแลกเปล่ียน 

เงนิตราตา่งประเทศในระยะยาว เพือ่ใชใ้นการวางแผน 

เชิงธุรกิจ และแนวโน้มในการลงทุนเพื่อใช้วิเคราะห์

เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ควรอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2) การเลือก

เทคนคิทีใ่ชก้บัชุดข้อมลูทดสอบ ซึง่เปน็ตวัแทนในการ 

ทำานาย หรอืชุดขอ้มลูทีย่งัไมเ่กดิขึน้ ควรเลอืกชดุขอ้มูล 

สุดท้าย ซึ่งงานวิจัยนี้เลือกชุดข้อมูลปี พ.ศ. 2560 

ซึ่งเป็นชุดข้อมูลทดสอบ ทั้งนี้ เนื่องจากแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงปีสุดท้าย จะสอดคล้องกับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงในปีถัดไปที่ยังไม่เกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้น 

จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการกำาหนดเทคนิคและวิธีท่ี

ใชใ้นการทำานายและวดัประสิทธภิาพของแบบจำาลอง

การทำานาย และ 3) การวิเคราะห์ดัชนีค่าเงินบาท 

(Nominal Effective Exchange Rate: NEER) และ

ดชันคีา่เงนิทีแ่ทจ้รงิ (Real Effective Exchange Rate:  

REER) คือ การเทียบเงินบาทโดยเฉลี่ยกับค่าเงินของ 

ประเทศคู่ค้าของประเทศไทย โดยวิธีการถ่วงน้ำาหนัก 

แต่ละสกุลเงิน ตามความสำาคัญทางการค้าของ

ประเทศ แนวทางพัฒนาในอนาคต 1) การพิจารณา

ข้อมูลจากดัชนีค่าเงินบาท สามารถเปรียบเทียบกับ

สกลุเงินอืน่ๆ ทีเ่ปน็ประเทศคูค้่าและประเทศคูแ่ขง่ขนั

ทางการค้า เพื่อดูแนวโน้มผลกระทบของค่าเงินบาท 

กับการดำาเนินธุรกิจ และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน 

ท่ีแท้จริง นอกจากการนำาปัจจัยของอัตราเงินเฟ้อ

ของแต่ละประเทศมาพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว  

ควรพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ดัชนีค่าเงินบาท 

และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง เพื่อทำาให้การ

พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี

ประสทิธภิาพเพ่ิมขึน้ตามกลไกเศรษฐกจิของประเทศ 

และ 2) การนำาแบบจำาลองโครงข่ายประสาทเทียม

แบบวนซ้ำา (Recurrent Neural Network: RNN) 

มาใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลา นำามาวิเคราะห์ข้อมูล

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอดีต เพื่อการทำานายที่

ได้ผลแม่นยำาเพิ่มขึ้น
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