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บทคัดย่อ 

การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการอ้างอิงราคาจากตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นั้นเป็นงานวิจัยท่ีท้าทาย เพราะการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะท าประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุน ปัจจุบัน
เทคนิคอนุกรมเวลาเข้ามามีบทบาทในการพยากรณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
โดยใช้ข้อมูล แนวโน้มขาข้ึนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 ถึง เดือน มกราคม ค.ศ.
2017 ในงานวิจัยนี้ 4 เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ คือ Linear Regression (LR), 
Multi-Layer 9 Perceptron (MLP), Support Vector Machine Regression (SVMR) และ Sequential 
Minimal Optimization Regression (SMOR)   

ในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่สร้างขึ้น Sliding Windows ได้ถูกน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลเป็นชุดข้อมูลการเรียนรู้ และชุดข้อมูลทดสอบ 12 รอบของ Sliding Windows ถูกน ามาใช้เพื่อลด 
ความแปรปรวนของผลการทดลอง ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error: MAE) และ Root 
Mean Square Error (RMSE) ได้ถูกน ามาใช้การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ผลการทดลองพบว่า เทคนิค 
SVMR ดีกว่า LR,MLP and SMOR โดยมีค่ามี MAE และค่า RMSE ต่ าสุดถึง 1.11±2.10 และ 1.13±2.14 
ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, อนุกรมเวลา, เทคนิคอนุกรมเวลา 
 

Abstract 
 Forecasting exchange rates from the foreign exchange market is a challenging research. 
The exchange rate forecast will be very beneficial to investors. Currently, time series techniques 
play a role in forecasting future data. The purpose of this research is to study and compare the 
efficiency of the models for predicting foreign exchange rates.In this paper, Using the upward 
trend of exchange rates. From February 2014 to January 2017 were used. four techniques 
including  Linear Regression (LR), Multi-Layer 9 Perceptron (MLP), Support Vector Machine  
Regression (SVMR) and Sequential Minimal Optimization Regression (SMOR) were employed. 
 Sliding Windows was used to divide data into learning and testing sets. In this paper, 
12 rounds of sliding windows were used to reduce the variance of experiment results. Moreover, 
Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE) were used to measure 
performance of the models. The experiment result showed that SVMR technique is superior to 
LR, MLP and SMOR. The MAE and RMSE values of SVMR are the lowest which are were as low as 
1.11 ± 2.10 and 1.13 ± 2.14, respectively. 
Keywords: Currency Exchange Rates; Time Series; Time Series Techniques 
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บทน า 
 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex มีปริมาณการซื้อขายต่อวันมีมูลค่าเกือบ 4 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ [1] และตลาดยังคงเติบโตไปอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนที่สนใจการลงทุนนั้นยังขาดประสบการณ์
และความรู้ความสามารถในการช้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการพยากรณ์ 
การตัดสินใจในการลุงทุน โดย Expert advisor หรือ EA เป็นเครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจในการลงทุนและมี Meta 
Trader 4 (MT4)  เป็นแพลตฟอร์มในการช้ือขายออนไลน์ MT4 ประกอบไปด้วยหลายฟังก์ช่ันในการจัดการระบบ
ช้ือขาย หลักการวิเคราะห์ในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลเงินที่นิยมลงทุนที่สุด คือ สกุลเงินยูโรกับ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EUR/USD), สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินเยน (USD/JYP), สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับ
สกุลเงินฟรังก์สวิส (USD/CHF), สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (NZD/USD), สกุลเงินปอนด์
อังกฤษกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD) โดยการผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใช้ค่าซื้อ ที่จะท าก าไรนั้นนักลงทุนต้องรู้ล่วงหน้า
ว่าแนวโน้มของคู่สกุลเงินท่ีลงทุนไปจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง ในงานวิจัยนี้จะพยากรณ์แนวโน้มขาขึ้นของสกุลเงินเพื่อ 
นักลงทุนจะได้รู้ว่าจะต้องช้ือสกุลเงินน้ีหรือไม่ต่อไปในอนาคต 
 ปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Techniques) เข้ามามีบทบาทใน 
การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต จะเห็นว่านักวิจัยหลายท่านได้น าเอาเทคนิคในเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล
อนุกรมเวลา เช่น Mombeini และ Yazdani-Chamzini [2] ได้ท าการทดลอง พบว่า เทคนิค ArtificialNeural 
Networks ดีกว่าเทคนิค Autoregressive integrated moving average (ARIMA) Zainal และMustaffa [3] ได้
ท าการทดลองพบว่าเทคนิค Artificial Neural Network ให้ค่า RMSE และ MAE ต่ าสุดแต่ไม่มีนัยส าคัญของความ
แตกต่างจากเทคนิคอื่น ส่วน Yang, Zhai, Xu และ Han [4] ได้แสดงให้เห็นว่า เทคนิค SMOR สามารถสร้าง
แบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์จ านวนของจุดบอดบนดวงอาทิตย์ ได้ผลการทดลองดีกว่า SVMR และ Neural 
Network ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอนุกรมเวลา คือ การท านายปริมาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัย
ข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีต เป็นเทคนิควิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลกับช่วงเวลาที่มีความเท่ากัน ช่วงเวลาอาจหมายถึง วัน เดือน และปี การพยากรณ์ปริมาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ขึ้นต่อกันของชุดข้อมูล  โดยผลลัพธ์ของการ
ประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลาจะอยู่ในรูปแบบจ าลองของการพยากรณ์ [5]   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคนิค การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) แบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน (Multilayer Perceptron) และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนส าหรับ 
การถดถอย (Support Vector Machine for Regression) มาสร้างแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ราคาสกุลเงินสกุล
เงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EUR/USD), สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินเยน USD/JYP, สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐกับสกุลเงินฟรังก์สวิส (USD/CHF), สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ NZD/USD, สกุลเงิน
ปอนด์อังกฤษกับเงินดอลลาร์สหรัฐ GBP/USD ด้วยค่าสูง  การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ด้วยหลักการ 
Sliding Windows โดยท าการทดลองทั้งหมด 12 รอบ และใช้ค่าค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Error: MAE) และ Root Mean Square Error (RMSE) 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาในการพยากรณ์ราคาสกุลเงินต่างประเทศล่วงหน้า 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Foreign Exchange คือ การเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงิน ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นจะท ากัน

ระหว่างธนาคาร โดยมีตัวแทนซื้อขายสกุลเงินที่รู้จักในช่ือ โบรกเกอร์ (Broker) และโบรกเกอร์นั้นจะท าหน้าที่จับคู่
ซื้อขายสกุลเงินระหว่างผู้ซื้อสกุลเงินหนึ่งและผู้ที่ต้องการขายอีกสกุลเงินหนึ่งมาพบกัน ระบบของโบรกเกอร์นั้นจะ
เชื่อมต่อกันกับธนาคารและโบรกเกอร์อื่นๆตลอดเวลา [6] ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ย่อมาจาก 
Foreign Exchange Market (Forex) คือตลาดการค้าเสรีของสกุลเงินระหว่างประเทศ ผู้ค้าสามารถสั่งซื้อสกุลเงิน
หนึ่งเพื่อแลกกับเงินสกุลเงิน Forex ไม่มีที่ตั้งหรือส านักงานอยู่ในสถานที่แห่งใด แต่มีการกระจายตัวและการเทรด
เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกและการโอนเงินระหว่างธนาคาร จึงไม่มีส านักงาน การเทรดทั้งหมดจะถูกด าเนินการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านทางโทรศัพท์ จึงไม่มีการตั้งส านักงานส าหรับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การเทรดจะเริ่มต้นในซิดนี่ย์
ช่วงเช้าวันจันทร์ และด าเนินไปเรื่อยๆ ทั้งวันท้ังคืน จนสิ้นสุดลงที่ชิคาโกในช่วงเย็นของวันศุกร์ ศูนย์กลางทางการเงิน
ของโลกหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการเทรดของ Forex ดังนี ้โตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ แฟรงค์เฟิร์ต ลอนดอน นิวยอร์ก 
ชิคาโก เวลลิงตัน ซิดนีย์ 

การพยากรณ์ (Forecasting) [7] หมายถึงการคาดการณ์ (Predict) เกี่ยวกับลักษณะหรือแนวโน้มของ
สิ่งที่สนใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ ( Information) ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการพยากรณ์
จะต้องด าเนินการเป็นส่วนแรกสุดที่จะต้องท าก่อนการวางแผนงานหรือ การเตรียมการที่จะเริ่มท าอะไรเพื่อ  
ความถูกต้อง และ แม่นย าในการตัดสนใจ ดังนั้น ในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนจ าเป็นที่จะต้องทราบถึง
ความเป็นไปในอนาคต โดยอาศัยเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ 

อนุกรมเวลา (Time Series) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงตามเวลาที่ข้อมูลนั้นได้ถูกบันทึก [3]  
เช่น ปริมาณความช้ืนในอากาศในแต่ละวัน จ านวนการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดอืน ดังนั้นในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
จึงเป็นการน าเอาเทคนิคต่างๆ รวมถึงเทคนิคในเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการเรียนรู้เครื่อง (Machine 
Learning) มาท าการศึกษาความเคลื่อนไหว 

เทคนิคในอนุกรมเวลา ในงานวิจัยนี้ได้น าเอา 4 เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในอนุกรมเวลาได้แก่ Linear 
Regression (LR), Multi-Layer 9 Perceptron (MLP), Support Vector Machine  Regression (SVMR) และ 
Sequential Minimal Optimization Regression (SMOR) 

2.1 Linear Regression (LR) [8] เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอย Regression Analysis  
แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ Linear Regression, Non-linear Regression การวิเคราะห์ Linear Regression  
แบ่งออกเป็น Simple Linear Regression (SLR), Multiple Linear Regression (MLR) การวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (ในที่นี้คือตัวแปร X 
และ Y) ที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น (Linear) เป็นวิธีการทางสถิติอย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะ
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไป 

 2.2 Multi-Layer Perceptron (MLP) [8] เป็นเทคนิคที มีรูปแบบเครือข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network :ANN) แบบ feedforward ซึ่งจะจับคู่ระหว่างชุดข้อมูลน าเข้าและชุดของผลลัพธ์ที เหมาะสม 
เทคนิคประกอบด้วยโหนดหลายช้ันในกราฟก ากับโดยแต่ละช้ันจะเช่ือมต่อกับโหนดหนึ่งต่อไปอีกโหนด แต่ละโหนด
จะเป็นเซลล์ประสาท หรือส่วนการประมวลผล ทีมีฟังก์ชันการเปิดใช้งานแบบไม่เชิงเส้น MLP ได้ทั้งการจ าแนกและ
วิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยเชิงเส้นตรง 

2.3 Support Vector Machine Regression (SVMR) [9],[10] เป็นเทคนิคที่ใช้หลักการของ 
Support Vector Machine ด้วยการสนับสนุนเวคเตอร์แบบถดถอยซึ่งเป็นที่นิยมในการจ าแนกข้อมูล เทคนิคนี้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น โดยการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมก าลังสอง (Quadratic 
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programming: QP) มีการใช้ฟังก์ชันเคอร์นัล (Kernel) ชนิดต่างๆ เช่น เคอร์นัลเชิงเส้น(Linear Kernel) เคอร์นัล
โพลีโนเมียล (Polynomial Kernel) เคอร์นัลเรเดียล (Radial Kernel) และเคอร์นัลสิกมอด (Sigmoid Kernel) 

2.4 Sequential Minimal Optimization Regression (SMOR) [11] เป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาจาก
เทคนิค เครื่องเวกเตอร์ สนับสนุน (Support Vector Machine) เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทั้งในงานจ าแนก และ
ถดถอย เคอร์นัลเชิงเส้น โดยมีการนิยาม Margin เป็นผลรวมของระยะห่างของเส้นตรงที เป็นไฮเปอร์เพลนเส้นทึบ
ถึงเส้นตรงทีผ่า่นปัจจัยน าเข้าทีใ่กล้ทีสุ่ด และขนาดกับไฮเปอร์เพลนของทั้งสองกลุ่ม โดยระยะที่อาจมองเป็นเวกเตอร์
มีช่ือว่า ซัพพอร์ตเตอร์แมทชีน เทคนิคนี้จะเลือกไฮเปอร์เพลนทีมีค่า Margin สูงสุด ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เคอร์นัล 
โพลีโนเมียล (Polynomial Kernel) ซึ่งเป็นเคอร์นัลที่มีความนิยม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูล 2) เตรียมข้อมูล 3) สร้างแบบจ าลอง และ 4) วัด
ประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
 
1. รวบรวมข้อมูล 
 การเตรียมข้อมูลของงานวิจัยนี้ข้อมูลได้จาก https://www.exness.com/ซึ่ง Exness เป็น Broker 
Forex ที่เป็นตัวแทนในการช้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราโดยระบบออนไลน์ ผู้วิจัยใช้ข้อมูล อัตราการช้ือขาย
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน Forex โดยใช้ชุดข้อมูล 2 ช่วงเวลา คือ 1 วัน 1 สัปดาห์ และจากสกุลเงิน 5 สกุล คือ EURUSD, 
USDJPY, USDCHF, NZDUSD, GBPUSD 
 
2. การเตรียมข้อมูล 

การเตรียมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้เริ่มจากการท าความสะอาดข้อมูลท าได้โดยรวบรวมและรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความช้ าซ้อนของข้อมูล และข้อมูลทีสู่ญหาย โดยถ้าข้อมูลที่ช้ ากันข้อมูลจะถูกลบออกให้เหลือเพียงข้อมูลที่
ไม่ช้ าแล้ว จึงจัดเรียงใหม่เพื่อการวิเคราะห์ ค่าบางส่วนของวันไม่ได้ระบุไว้ในระเบียนบันทึกดังกล่าวถูกลบไปแล้ว 
หลังจากการลบมีข้อมูลจ านวนดังตารางที่ 1 และสามารถแสดงการข้อมูลตัวอย่างจากตลาดช้ือขายแลกเปลี่ยนเงิน
ออนไลน์  

 
ตารางที ่1 ตัวแปร 

ชื่อตัวแปร ประเภทตัวแปร Min. Max. x  SD. 
Date Date     

EUR/USD hightPrice Number 0.007 0.136 0.050 0.452 
USD/JPY hightPrice Number 1.707 5.997 3.320 1.402 
USD/CHF hightPrice Number 0.002 0.045 0.020 0.011 
NZD/USD hightPrice Number 0.006 0.027 0.016 0.007 
GBP/USD hightPrice Number 0.017 0.138 0.045 0.034 
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ภาพที่ 1 ราคาช้ือขายคู่สกุลเงิน EUR/USD 

 

 
 

ภาพที่ 2 ราคาช้ือขายคู่สกุลเงิน GBP/USD 
 

 
  

ภาพที่ 3 ราคาช้ือขายคู่สกุลเงิน NZD/USD 
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ภาพที่ 4 ราคาช้ือขายคู่สกุลเงิน USD/CHF 

 
ภาพที่ 5 ราคาช้ือขายคู่สกุลเงิน USD/JPY 

 จากภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5 แสดงถึงเส้นแนวโน้ม ราคาขึ้น-ลง ของคู่สกุลเงินซึ่ง แนวโน้ม คือ ทิศทาง 
การเคลื่อนที่ของราคา เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใด โดยแนวโน้มนี้ออกเป็น 3 แนวโน้ม 
ได้แก่ 1) แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) 2)แนวโน้มขาลง (Downtrend) 3) แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway) 
และคู่สกุลเงิน NZD/USD,USD/CHF จะเห็นได้ว่าโน้มการขึ้น-ลงของคู่สกุลเงิน NZD/USD,USD/CHF เป็นกราฟ
อนุกรมเวลาที่มีความผันแปร ส่วนคู่สกุลเงิน GBP/USD,USD/JYP มีแนวโน้มการขึ้น-ลงของกราฟที่คล้ายๆ กัน คือ
ค่าเงินมีการอ่อนค่าลงไปและคู่สกุลเงิน EUR/USD ในอดีตมีการดิ่งลงของค่าเงินค่อนข้างชัดเจนมาก จากนั้นก็
ประคองตัวขึ้น-ลง ทุกคู่สกุลเงินน้ันดูจากกราฟแล้วยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะมีจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน ซึ่งยาก
ต่อการลงทุน เพื่อแสวงหาก าไรเป็นอย่างยิ่ง 
 
3. การสร้างแบบจ าลอง 

ในการสร้างแบบจ าลองให้ได้แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศนั้นจะใช้เทคนิคอนุกรมเวลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินของตลาด Forex โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ 
สร้างแบบจ าลอง 4 แบบ คือ เพื่อใช้เปรียบเทียบแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราดังนี้ Linear 
Regression, Multilayer Perceptron, Support Vector Machine for Regression, Sequential Minimal 
Optimization for Regression (SMOreg) 
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4. การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้หลักการ Sliding Window ในการแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลการชื้อขายของตลาด Forex 

จะแบ่งชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลตามวัน และตามสัปดาห์ ชุดข้อมูลตามวันในรอบแรกของการทดลองจะ
แบ่งจาก ม.ค. 2014 –  ธ.ค. 2016 เป็นชุดฝึกสอนส่วน ม.ค. 2017 เป็นชุดทดสอบ ในรอบที่สองจาก ก.พ.2014 -  
ม.ค. 2017 เป็นชุดฝึกสอน ส่วน ก.พ. 2017 เป็นชุดทดสอบ ตามล าดับท าท้ังหมด 12 รอบดัง ภาพที่ 6 
 
 

 
 

ภาพที ่6 การแบ่งชุดข้อมูลเรียนรูแ้ละชุดข้อมลูทดสอบด้วย Sliding Windows 
จากภาพที่ 6 การแบ่งชุดข้อมูลเรียนรู้และชุดข้อมูลทดสอบด้วย Sliding Windows ในแต่รอบของ 

การทดลองจะท าการวัดประสิทธิภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error: MAE) 
และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) รวมเป็นจ านวน 12 รอบ แล้วจึงหา
ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error: MAE) คือ 
ค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ย ระหว่างค่าจาก การพยากรณ์ และค่าจริง เป็นค่าที่มีความชัดเจน ดังสมการที่ 1 
     

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|𝑦�̂� − 𝑦𝑖|

2

𝑛

𝑖=1

 
(1) 

 
 ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) คือการวัดความ 
20 คลาดเคลื่อนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าจากการพยากรณ์และค่าจริงเฉลี่ยก าลังสอง ดังสมการที่ 2 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦�̂� − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1
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(2) 

เมื่อ 𝑦𝑖  คือราคาจากการพยากรณ์ 𝑦�̂� คือราคาจริง n จ านวนข้อมูลทั้งหมดจากค่าที่ได้ ถ้าค่า MAE และ RMSE ต่ า
แสดงว่าค่าพยากรณ์มีความใกล้เคียงกับค่าจริง หมายถึง  แบบจ าลองมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูง ในทาง
กลับกันถ้าค่า MAE และ RMSE ค่าพยากรณ์มีความห่างจากค่าจริงสูง แสดงว่าแบบจ าลองมีประสิทธิภาพต่ า โดยผล
ที ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้  
  

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถแสดงผลพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ในแต่ละรอบการทดลองจาก  

การสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิค LR, MPL, SVMR และ SMOR และแสดงผลประสิทธิภาพการของการเปรียบเทียบ
ด้วยแบบจ าลองนี้ด้วย ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์(MAE)และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลัง
สอง (RMSE) ของแบบจ าลองพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแนวโน้มขาขึ้น 
 ผลการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เทคนิค Linear Regression (LR), 
Multilayer Perceptron (MPL), Support Vector Machine for Regression (SVMR) และ Sequential 

ม.ค. 2014 –  ธ.ค. 2016 ม.ค. 2017 … ธ.ค. 2014 -  พ.ย. 2017 ธ.ค. 2017 ม.ค. 
2014 

ม.ค. 2014 –  ธ.ค. 
2016 

ก.พ. 2017 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 
รอบที่ 3 

Training data Training data Training data 
Training data Training data Training data 
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Minimal Optimization for Regression (SMOreg) จ านวน 12 รอบ โดยแสดงค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราแนวโน้มขาขึ้น สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของแบบจ าลองในการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

MAE LR MPL SVMR SMOreg 
EUR/USD 0.050 0.032 0.048 0.018 

GBP/USD 0.046 0.055 0.143 0.031 

NZD/USD 0.017 0.034 0.020 0.018 

USD/CHF 0.021 0.023 0.033 0.015 

USD/JYP 3.321 4.330 5.317 2.411 

Average 0.691 0.895 1.112 0.499 

 

 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศแนวโน้มขาขึ้นจาก แบบจ าลองที่สร้างจากเทคนิค LR MLP RBF และSMOR นั้น พบว่า เทคนิคSMOR 
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 0.50 ด้วยค่าเบี่ยงเบนท่ีต่ าสุดเช่นกัน น้ันหมายถึง มีความผิดพลาด
ในการค านวณด้วยเทคนิคนี้น้อยที่สุด ในทางกลับกันหมายถึงเทคนิค SVMR เหมาะส าหรับการพยากรณ์มากที่สุด
จากทุกเทคนิค   
  
ตารางที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองของแบบจ าลองในการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

RMSE LR MPL SVMR SMOreg 
 EUR/USD 0.052 0.033 0.048 0.019 
GBP/USD 0.048 0.057 0.143 0.033 
NZD/USD 0.018 0.035 0.021 0.022 
USD/CHF 0.021 0.024 0.034 0.017 
USD/JYP 3.321 4.514 5.417 2.564 
Average  0.692 0.933 1.133 0.531 
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 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองของการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศแนวโน้มขาขึ้น จากแบบจ าลองที่สร้างจากเทคนิค LR, MLP, RBF, และSMOR นั้นพบว่า เทคนิคSMOR 
มีค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมและผิดพลาดในการค านวณน้อยที่สุดเช่นเดียวกันกับค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์อัตราแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ โดยแบบจ าลองที่ใช้ในประกอบด้วยผลการพยากรณ์ และผลการทดลองพบว่า เทคนิค SMOR 
สามารถพยากรณ์อัตราแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ดี เพราะเมื่อท าการประมวลผล 
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ ด้วย MAE และ RMSE พบว่า เทคนิค SMOR มีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
พยากรณ์อัตราแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยค่า MAE เท่ากับ 0.50 และค่า RMSE เท่ากับ 
0.53 ซึ่งให้ผลเหมือนกับงานของ Jin-Fang Yang และ Da-Ping Xu [4] ในการพยากรณ์จ านวนของจุดบอดบนดวง
อาทิตย์ พบว่า SMOR ได้ผลการทดลองดีกว่า SVMR และ Neural Network 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์  จ านวน 4 เทคนิค โดยเทคนิคที่ทดสอบแล้วได้ค่า 
การพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในเอกสารฉบับนี้ หากมีการศึกษาเทคนิควิธีอื่นเข้ามาเปรียบเทียบเพิ่มเติม ท า
ให้ได้ค่าการพยากรณ์ที่ต่างกันในแต่ละเทคนิค โดยการน าข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง 5 ปี 
โดยแยกข้อมูลทดสอบเป็นรายเดือน ในงานวิจัยที่มีข้อมูลใกล้เคียงกันก็สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกั บ 
การพยากรณ์  
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