
บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 การศึกษาการประเมินราคาออปชันโดยแบบจําลองแบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล 

และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม สําหรับออปชันดัชนีของ SET50 NIKKEI 225 และ 

 HANG SENG ซ่ึงในเนื้อหาสวนนี้จะไดกลาวถึง ประเภทของดัชนีในตลาดหลักทรัพย แนวคิด

พ้ืนฐานการกําหนดราคาออปชันโดยทั่วไปและแนวคิดของแบบจําลองท้ังสามตามลําดับ 

 2.1.1 ประเภทของดัชนีในตลาดหลักทรัพย 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยท่ัวไปมี 3 ประเภท คือ 

1.ดัชนีมูลคาตลาด (Market capitalization weighted index) เปนตัวเลขที่ตลาดหลักทรัพย

จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญที่ทําการซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยฯ 

โดยดัชนีท่ีแสดงในแตละวันนั้นเปนดัชนีเปรียบเทียบระหวาง มูลคาตลาดรวมในวันปจจุบันของ

หลักทรัพย (Current Market Value) กับมูลคาตลาดรวมในวันฐานของหลักทรัพยเหลานั้น  

(Base Market Value) ซ่ึงหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตลาดสูงจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีสูง 

ตัวอยางดัชนีมูลคาตลาดเชน SET, SET50, HANG SENG, STRAIT TIME และ KLSE แสดง

สมการในการคํานวณ ดังนี ้

 
ดัชนีมูลคาตลาด = มูลคาตลาดรวมในวันปจจุบัน * 100  (1) 

          มูลคาตลาดรวมวันฐาน 

     

 2. ดัชนีราคาตลาด (Price weighted index) คือ ดัชนีท่ีนําราคาหลักทรัพย มาคํานวณสราง

เปนดัชน ีเรียกวาดัชนีราคา ซ่ึงหลักทรัพยท่ีมีราคาสูงจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของดัชนี

สูง ตัวอยางดัชนีราคาตลาด เชน NIKKEI225 และ DOW JONES แสดงสมการที่ใชในการคํานวณ 

ดังนี ้

 

ดัชนีราคาตลาด = P1+P2+…+P n       (2) 

                   N 
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 โดยที ่ P1 คือ ราคาปด ณ วันปจจุบันของหลักทรัพยตัวท่ี 1 

P n คือ ราคาปด ณ วันปจจุบันของหลักทรัพยตัวท่ี n 

N คือ จํานวนหลักทรัพยท่ีใชคํานวณดัชน ี

 

3.ดัชนีชนิดไมถวงน้ําหนัก (Equal weighted index) คือ ดัชนีชนิดมีการถวงน้ําหนักที่

เทากัน โดยเอามูลคาตลาดหลักทรัพยหรือราคาตลาดหลักทรัพยมาคํานวณสรางเปนดัชน ีจะใหผล

เทากัน ซ่ึงวิธีนี้จะทําใหหลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณมีน้ําหนักที่เทากัน เปนดัชนหีลักทรัพยท่ีไมมี

ความผันผวน หรือความผันผวนเทากับศูนย เชน THAI Index และดัชนีในกลุม THAI Index,  

The Value Line Index (สหรัฐอเมริกา) แสดงสมการที่ใชในการคํานวณ ดังนี ้
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   (3) 

 

โดยที ่ I c = ดัชนี ณ.วันปจจุบัน 

I p = ดัชนี ณ.วันกอนหนา 

P1 = ราคาปด ณ.วันปจจุบันของหุนตัวท่ี 1 

C1 = ราคาปด ณ.วันฐานของหุนตัวท่ี 1 

P2 = ราคาปด ณ.วันปจจุบันของหุนตัวท่ี 2 

C2 = ราคาปด ณ.วันฐานของหุนตัวท่ี 2 

P n = ราคาปด ณ.วันปจจุบันของหุนตัวท่ี n 

C n = ราคาปด ณ.วันฐานของหุนตัวท่ี n 

N = จํานวนหุนที่ใชในการคํานวณดัชน ี

 

 2.1.2 แนวคิดในการกําหนดราคาออปชัน  
  ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกคูสัญญาฝายหนึ่ง ในการซ้ือหรือ

ขายสินทรัพยในอนาคต ตามราคา และจํานวนที่ไดตกลงกันไวตามสัญญา โดยผูท่ีซ้ือออปชันจะถือ

วาเปนผูท่ีมีสิทธิในการตดัสินใจวาจะใชสิทธินั้นหรือไมก็ได ท้ังนี้ ผูซ้ือออปชันจะตองจายเงิน

จํานวนหนึ่งใหแกผูขายออปชัน เปนการตอบแทนเพื่อแลกกับการไดสิทธิตามสัญญา ออปชันแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ 
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- คอลออปชัน (Call Options) หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกผูซ้ือออปชันในการซ้ือสินทรัพย

อางอิงจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว  

- พุทออปชัน (Put Options) หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกคูสัญญาฝายที่เปนผูซ้ือออปชันในการ

ขายสินทรัพยอางอิงใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

  1. ปจจัยพ้ืนฐานในการกําหนดราคาออปชัน  

มูลคาของออปชันประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 

   1.1 มูลคาท่ีแทจริง (Intrinsic value) มูลคาท่ีแทจริงของออปชัน คือ มูลคา

ท่ีมากกวาระหวางศูนยและราคาสินทรัพยอางอิงลบราคาใชสิทธิสําหรับคอลออปชัน (Call Options)  

หรือมูลคาท่ีมากกวาระหวางศูนยและราคาใชสิทธิ ลบราคาสินทรัพยอางอิงสําหรับพุทออปชัน  

(Put Options) ออปชันที่มีมูลคาท่ีแทจริงมากกวาศูนย คือ In The Money (ITM) และออปชันที่มี

มูลคาท่ีแทจริงเทากับศูนย อาจเปน At The Money (ATM) หรือ Out of The Money (OTM) ก็ได 

   1.2 มูลคาอันเกิดจากเวลา (Time Value) เนื่องจากออปชัน คือ สิทธิท่ีมี

กําหนดอายุเวลา ดังนั้น ภายในชวงอายุของออปชัน การเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ อาจมีโอกาสที่

ทําใหมูลคาท่ีแทจริงของออปชันเพิ่มสูงขึ้น มูลคาของโอกาสในชวงอายุของออปชัน เรียกวา มูลคา

อันเกิดจากเวลา ดังนั้นโดยทั่วไปราคาของออปชันจึงมักจะมีการซ้ือขายที่สูงกวามูลคาท่ีแทจริงของ

ออปชัน 

2. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาออปชัน ประกอบดวย 6 ปจจัย ดังนี ้

   2.1 ราคาปจจุบัน หรือ ราคาสปอตของสินทรัพยอางอิง (Spot Price, S0)  

ผลของราคาปจจุบันตอคอลออปชันจะตรงกันขามกับพุทออปชัน โดยราคาปจจุบันท่ีเพิ่มสูงขึ้น  

ทําใหราคาคอลออปชันเพิ่มขึ้น (เพราะผูถือคอลออปชันจะไดกําไรจากการใชสิทธิซ้ือสินทรัพย

อางอิงท่ีราคาใชสิทธิและขายที่ราคาปจจุบันมากขึ้น) แตจะทําใหราคาพุทออปชันลดลง  

(เพราะผูถือพุทออปชันจะไดกําไรลดลงจากการซื้อสินทรัพยอางอิงท่ีราคาปจจุบันและใชสิทธิขาย 

ท่ีราคาใชสิทธิ)     

2.2 ราคาใชสิทธิ (Exercise Price หรือ Strike Price, X) เชนเดียวกับ 

ราคาปจจุบัน ผลของราคาใชสิทธิตอคอลออปชันจะตรงกันขามกับพุทออปชัน โดยถาราคาใชสิทธิ 

เพิ่มสูงขึ้น จะทําใหราคาออปชันลดลงเพราะผูถือคอลออปชันตองจายเงินเพื่อใชสิทธิซ้ือสินทรัพย

อางอิงมากขึ้น แตจะทําใหราคาของพุทออปชันเพิ่มขึ้น เพราะผูถือพุทออปชันจะไดรับเงินจากการ 

ใชสิทธิขายสินทรัพยอางอิงท่ีราคา 
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   2.3 อายุคงเหลือของออปชัน (Time to Maturity, T) ผลของอายุคงเหลือ 

ของออปชันที่มากขึ้น เชน ออปชันที่มีอายุยาวเทียบกับออปชันที่มีอายุส้ัน จะมีผลใหท้ังคอล 

ออปชันและพุทออปชันมีมูลคาสูงขึ้น เพราะคอลออปชันคือ สิทธิท่ีผูถือออปชันสามารถตัดสินใจ

ใชสิทธิเพื่อสรางผลกําไรใหตนเอง ดังนั้น ยิ่งถาสิทธินั้นใหโอกาสเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น  

ก็ยอมมีประโยชนหรือมีมูลคาตอผูถือสิทธิมากขึ้นนั่นเอง  

   2.4 ความผันผวนของสินทรัพยอางอิง (Volatility, σ) ความผันผวนของ

ราคาสินทรัพยอางอิงท่ีสูงขึ้นจะสงผลใหมูลคาของทั้งคอลและพุทออปชันเพิ่มสูงขึ้น เพราะออปชัน 

มีลักษณะจํากดัการลงทุนแตไมจํากัดผลตอบแทน ดังนั้นการที่ราคาสินทรัพยอางอิงมีการ

เปล่ียนแปลงมาก จะทําใหโอกาสที่ผูถือออปชันไดกําไรมีมาก 

   2.5 อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Interest Rate, r) 

อาจพิจารณาภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงมักจะมผีลตออัตราการเติบโต 

ท่ีคาดหวังของราคาหุนที่สูงขึน้ ทําใหมูลคาของออปชันเพิ่มขึ้น และมูลคาของพุทออปชันลดลง

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงยังสงผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของราคาใชสิทธิ 

ตามออปชัน  

   2.6 อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield, q) สําหรับกรณีท่ี

สินทรัพยอางอิงเปนหุนที่มีการจายเงินปนผล การจายเงินปนผลจะทําใหราคาหุนลดลงในวันที่

ไมไดรับสิทธิในเงินปนผลนั้น (Ex-dividend Date) ดังนั้น การคาดการณวาอัตราผลตอบแทนจาก

เงินปนผลที่เพิ่มขึ้นจะทําใหมูลคาคอลออปชันลดลงและมูลคาพุทออปชันเพิ่มขึ้น 

 

 สําหรับแบบจําลองที่ใชในการคํานวณราคาออปชันโดยทั่วไปประกอบดวย 3 วิธี คือ  

การคํานวณราคาออปชันโดยแบบจําลองแบล็ค-โชลส (Black-Scholes Model) ซ่ึงเปนแบบจําลอง 

ท่ีเปนที่นิยมและมีอิทธิพลตอการคํานวณราคาออปชันในทางปฏิบัติในปจจุบัน แบบจําลอง 

ไบโนเมียล (Binomial Model) เปนแบบจลองที่มีความยืดหยุน สามารถใชในการประเมินมูลคา 

ตราสารสิทธิท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคา เชน อายุคงเหลือของตราสารสิทธิ 

อัตราดอกเบี้ย และThe boundaries เปนวิธีการหาราคาออปชันจากขอบเขตของราคาที่อยูในชวงของ

ราคาที่ไมทําใหเกิดการคากําไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) นอกจากทั้ง 3 วิธีการแลวยังมี

การประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ในการคํานวณราคาออปชัน เนื่องจากเปน

แบบจําลองท่ีมีความสามารถในการแยกรูปแบบและแบงกลุมขอมูลท่ีมีความซับซอนไดเปนอยางดี 

เชน การพยากรณและวิเคราะหขอมูล สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ในการคํานวณราคาออปชัน ดังนี ้
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2.1.3 แบบจําลองแบล็ค-โชลส (Black-Scholes Model)  
  1) ท่ีมาของแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

  ในชวงทศวรรษที่ 70 นักวิชาการดานการเงิน คือ Fischer Black, Myron Scholes 

และ Robert C. Merton ไดสรางและพัฒนาสูตรประเมินคาตราสารสิทธิ โดยถือเปนการเชื่อมโยง

ความสัมพันธในตลาดหุน ตลาดเงิน และตลาดอนุพันธ กลาวคือ สูตรดังกลาวเปนการคํานวณหาคา

ออปชันในตลาดอนุพันธ โดยพิจารณาราคาหลักทรัพยอางอิงจากตลาดหุนและอัตราดอกเบี้ยใน 

ตลาดเงิน โดยแบบจําลองตั้งบนพื้นฐานที่วา โอกาสในการที่จะไดกําไรโดยไมมีความเส่ียง 

(Arbitrage) นั้นแทบจะเปนไปไมไดหรือไมเกิดขึ้นเลย เพราะเมื่อใดที่ราคาในขณะนั้นสามารถทํา 

Arbitrageได ราคาจะกลับไปยังจุดท่ีไมมีโอกาสใหทํา Arbitrage ในเวลาอันรวดเร็ว (Willmott, 

Howison and Dewynne, 1998 : 33) โดยแบบจําลอง Black-Scholes มีขอสมมตฐิานดังนี ้

  1.1) ราคาหลักทรัพยในชวงเวลาที่ตอเนื่องกัน (Continuous time) มีลักษณะเปน

อิสระตอกัน (Random walk) โดยที่การกระจายของราคาหลกัทรัพยในแตละชวงเวลาจะอยูในรูป

ของ Log normal distribution โดยคาเฉล่ีย (µ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) มีคาคงที ่

  1.2) ไมมีคาใชจายในการทําธุรกรรมหรือภาษี และสามารถซื้อขายในหนวยยอยได 

  1.3) ไมมีการจายเงินปนผลจากหุนอางอิงตลอดชวงอายุของออปชัน 

  1.4) ไมมีโอกาสในการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) 

  1.5) ธุรกรรมซ้ือขายหุนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

  1.6) นักลงทุนสามารถยืมหรือใหกูไดท่ีอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง 

  1.7) อัตราดอกเบี้ยท่ีปราศจากความเสี่ยง (r) มีคาคงที่  

  2) สมการและคุณสมบัติของแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

       สมการของแบบจําลองแบล็ค-โชลส สําหรับคํานวณราคาคอลออปชัน และ 

พุทออปชันแบบยุโรปของหุนอางอิงท่ีไมมีการจายเงินปนผลคือ 

 

  )()( 210 dNXedNSc rT−−=                              (4)      

                  

           )()( 102 dNSdNXep rT −−−= −                        (5)  
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  N(z) คือ ฟงกชันคาสะสมการกระจายความนาจะเปนแบบปกติมาตรฐาน 

(Cumulative Standard Normal Distribution) ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงถึงความนาจะเปนของตัวแปรที่มี

ลักษณะการกระจายแบบปกติมาตรฐาน หรือ φ (0, 1) ท่ีมีคานอยกวา z ซ่ึงมีคาเทากับพ้ืนที่ใตกราฟ

ของการกระจายแบบปกติมาตรฐาน สําหรับตัวแปรที่มีคานอยกวา z  

    จะเห็นไดวาจากสมการที่ (1) และ (2) คาท่ีดูเหมือนวาจะคํานวณไดยากที่สุดคือ 

ฟงกชัน Cumulative Standard Normal Distribution หรือ N(z) ซ่ึงอันที่จริงมีวิธีการคํานวณหาคา 

N(z) ได 3 วิธี ไดแก 

 1. การใชตารางสําเร็จรูปของฟงกชันคาความนาจะเปนสะสมของการแจกแจงแบบปกติ  

 2. คํานวณจากสูตร 

  1 - N/(z) (a1k + a2k
2 + a3k

3 + a4k
4 + a5k

5) เมื่อ z ≥ 0 

N(z) =      

  1 – N(-z)                                                     เมื่อ z < 0 

 

 

 โดย k = 1/ (1+0.2316419z) 

  a1 = 0.319381530 

  a2 = -0.356563782 

  a3 = 1.781477937 

  a4 = -1.821255978 

  a5 = 1.330274429 

 

   e zzN 2//
2

2
1)( −=
π

              (8) 
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3. ใชฟงกชัน NORMSDIST (z) ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 ในทางทฤษฎี แบบจําลองแบล็ค-โชลสจะใหผลถูกตอง เมื่อคาอัตราดอกเบี้ยระยะส้ัน (r)  

มีคาคงที่เทานั้น ซ่ึงในทางปฏิบัตินิยมแทนคาอัตราดอกเบี้ย (r) โดยใชอัตราดอกเบี้ยปราศจากความ

เส่ียงของระยะเวลาการลงทุนเทากับอายุคงเหลือของออปชัน  

  

 2.1.4 แบบจําลองไบโนเมียล (Binomial Model)  
  1) ท่ีมาของแบบจําลองไบโนเมียล    
  แบบจําลอง Binomial หรือมีช่ือเต็มวา Binomial Option Pricing Model (BOPM) 

ซ่ึงใชในการประเมินมูลคาตราสารสิทธิ ถูกเริม่และพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิชาการดานการเงิน 3 ทาน 

คือ John C. Cox, Stephen A. Ross และ Mark Rubinstein เมื่อป ค.ศ.1979 ซ่ึงแบบจําลองนี้มีขอดีคือ  

เขาใจงายและมีความยืดหยุน ทําใหสะดวกตอการประเมินมูลคาตราสารสิทธิ ท้ังแบบยูโรเปยน และ

แบบอเมริกัน รวมทั้งชนดิท่ีหุนสามัญมีการจายเงินปนผลหรือไมมีการจายเงินปนผล และประโยชน 

ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ แบบจําลองไบโนเมียลสามารถใชในการประเมินมูลคาตราสารสิทธิท่ีมี

การเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาตราสารสิทธิได เชน ระหวางอายุตราสารสิทธิ อัตรา

ดอกเบี้ย หรือความผันผวนของสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนคาได สําหรับขอสมมติฐานของ

แบบจําลองไบโนเมียล ประกอบดวย 

  1.1) ตลาดเปนตลาดแขงขันสมบูรณ กลาวคือไมมีคาใชจายในการทําธุรกรรมหรือ

ภาษี นักลงทุนสามารถยืมหรือใหกูไดท่ีอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง 

  1.2) ชวงระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ย และขนาดของการขึ้นลง ทุกๆ ชวงใน

อนาคต หุนสามารถเคล่ือนที่ไดในลักษณะ Geometric Random Walk เปนเปอรเซ็นตอชวงเวลา 

  1.3) นักลงทุนชอบความมั่งคั่ง ภายใตขอสมมตินี้ ไมมีโอกาสในการทํา Arbitrage  

   

2) การประเมินราคาตราสารสิทธิโดยใชแบบจําลองไบโนเมียลสามารถทําได 2 วิธี  

  2.1) การใชวิธี Recursive Approach ท่ีหามูลคาตราสารสิทธิท่ีละงวดเวลา จากงวด

เวลาสุดทายจนถึงเวลางวดปจจุบัน (t=0) จะทําใหเขาใจวิธีการประเมินมูลคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สามารถอธิบายถึงการใชสิทธิในตราสารสิทธิกอนถึงวันหมดอาย ุ(Early Exercise) เพื่อนําไปใชใน

การประเมินมูลคาตราสารสิทธิแบบ European ชนิดท่ีหุนมีการจายเงินปนผล หรือแบบ American 

รวมไปถึงสามารถสรางกลุมสินทรัพยจําลองที่มีมูลคาเทียบเทากับตราสารสิทธิแตละชนิดได แตมี

ขอเสียตรงที่อาจตองใชเวลาในการประเมินคาโดยเฉพาะตราสารสิทธิท่ีมีอายุการใชสิทธิคงเหลือ

หลายงวดเวลา 
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  2.2) การใชสมการรูปแบบทั่วไปของแบบจําลองไบโนเมียล 

 

   C = S.B [N, A, B] – [KR-n B [N, A, P]         (9) 

 

 โดยที ่ N คือ จํานวนงวดเวลาจนกวาจะถึงวันส้ินสิทธิของตราสารสิทธิชนิด Call 

  B [N, A, P] คือ   การแจกแจงแบบ Binomial ของพารามิเตอร N, A, P ซ่ึงบอกถึง

ความนาจะเปนของราคาหุนที่อยูในภาวะ ITM โดยมีความนาจะเปนที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเทากับ P 

  B [N, A, B] คือ การแจกแจงแบบของพารามิเตอร N, A, B ซ่ึงบอกถึงความนาจะ

เปนของราคาหุนที่อยูในภาวะ ITM โดยมีความนาจะเปนที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเทากับ B [B = PU/R] 

   การใชสมการรูปแบบทั่วไปของแบบจําลองไบโนเมียลนั้น ใชสําหรับการ

ประเมินคา European Call Options ชนิดหุนไมมีการจายเงินันผล ซ่ึงวิธีนี้เหมาะสําหรับใชในการ

ประมวลผลทางคอมพิวเตอรในการหาคา เนื่องจากมีสูตรการคํานวนที่ยุงยากซับซอน โดยเฉพาะ

การประเมินมูลคาตราสารสิทธิแบบอเมริกันที่ไมมีรูปสมการที่แนนอน เปนเพียงรูปแบบสมการ

โดยประมาณ (Closed-Form Approximaions)  

 

 2.1.5 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks Model) 
  โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) หรือเรียกส้ันๆวา ขายงาน

ประสาท (Neural Network หรือ Neural Net) คือ โมเดลทางคณิตศาสตรสําหรับประมวลผล

สารสนเทศโดยการคํานวนแบบคอนเนคชันนีสต (Connectionist) เพื่อจําลองการทํางานของ

เครือขายประสาทในสมองมนุษย ดวยวัตถุประสงคท่ีจะสรางเครื่องมือซ่ึงมีความสามารถในการ

เรียนรูการจดจําแบบรูป (Pattern Recognition) และการอุปมานความรู (Knowledge Deduction) 

เชนเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย แนวคิดเริ่มตนของเทคนิคนีไ้ดมาจากการศึกษา

ขายงานไฟฟาชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซ่ึงประกอบดวย เซลลประสาท (Neurons) 

และจุดประสานประสาท (Synapses) แตละเซลลประสาทประกอบดวยปลายในการรับกระแส

ประสาท (Dendrite) ซ่ึงเปน Input และปลายในการสงกระแสประสาท (Axon) ซ่ึงเปนเหมือน 

Output ของเซลล เซลลเหลานี้ทํางานดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เมื่อมีการกระตุนดวยส่ิงเราภายนอก

หรือกระตุนดวยเซลลดวยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผานเดนไดรทเขาสูนิวเคลียสซ่ึงจะเปนตัวตัดสิน

วาตองกระตุนเซลลอ่ืนๆ ตอหรือไม ถากระแสประสาทแรงพอนิวเครียสก็จะกระตุนเซลลอ่ืนๆ 

ตอไปผานทางแอคซอน ซ่ึงตามแบบจําลองนี้ขายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมตอระหวางเซลล

ประสาทจนกลายเปนเครือขายที่ทํางานรวมกัน 
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 โครงขายประสาทเทียมแบบ Multi Layer Perceptron (MLP)   
  โครงขายประสาทเทียมแบบ MLP เปนรูปแบบหนึ่งของโครงขายประสาท

ประสาทเทยีมที่มีโครงสรางเปนแบบหลายชั้นสามารถใชสําหรับงานที่มีความซับซอนและไดผล

ลัพธเปนอยางดี โดยมีกระบวนการฝกฝนเปนแบบมีผูสอน (Supervise) และใชขั้นตอนการสงคา

ยอนกลับ (Backpropagation) สําหรับการฝกฝนกระบวนการสงคายอนกลับประกอบดวย 2 

สวนยอย คือ การสงผานไปขางหนา (Forward Pass) และ การสงผานยอนกลับ (Backward Pass) 

สําหรับการสงผานไปขางหนานั้นขอมูลจะผานเขาโครงขายประสาทเทียมที่ช้ันของขอมูลเขา และ

จะสงผานอีกชั้นหนึ่งไปสูอีกชั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงช้ันขอมูลออก สวนการสงผานยอนกลับนั้นคา

น้ําหนักการเชื่อมตอจะถูกปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับกฎการแกขอผิดพลาด (Error-Correction) 

นั่นคือ ผลตางของผลตอบที่แทจริง (Actual Response) กับผลตอบเปาหมาย (Target Response)  

จะเกิดเปนสัญญาณผิดพลาด (Error Signal) ซ่ึงสัญญาณผิดพลาดนี้จะถูกสงยอนกลับเขาสูโครงขาย-

ประสาทเทียมในทิศทางตรงกันขามกับการเชื่อมตอ และคาน้ําหนักของการเชื่อมตอจะถูกปรับ

จนกระทั่งผลลัพธท่ีแทจริงเขาใกลผลลัพธเปาหมาย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะการเชื่อมโยงภายในโครงขายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron 

         (โครงการวิทยานิพนธการรูจําตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใชโครงขาย 

       ประสาทเทียม โดย นายชนินทร ฮุนตระกุล ภาคการศึกษาตน, 2543) 
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ตารางที่ 2.1 ตัวแปรที่ใชคํานวณในแตละแบบจําลอง 

ตัวแปรที่ใชในการ
คํานวณราคาออปชัน 

แบบจําลอง 

แบล็ค-โชลส ไบโนเมียล โครงขายประสาท
เทียม 

1.ราคาปจจุบันของ   

    สินทรัพยอางอิง (S0) 
√ √ √ 

2.ราคาใชสิทธิ (X) 

 
√ √ √ 

3.อายุคงเหลือของ 

   ออปชัน (T) 
√ √ √ 

4.ความผันผวนของ  

   สินทรัพยอางอิง (σ) 
√ √ √ 

5.อัตราดอกเบี้ย 

 ปราศจากความเสี่ยง( r) 
√ √ √ 

6.อัตราผลตอบแทน 

   จากเงินปนผล ( q) 
√   

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การศึกษาเรื่องการคํานวณราคาออปชันของประเทศในแถบเอเชียยังมีจํานวนคอนขางนอย  

โดยสวนใหญแลวจะเปนการศึกษาการคํานวณราคาออปชันของประเทศอเมริกา และประเทศใน

ภูมิภาคยุโรป ซ่ึงเกี่ยวของกับการทดสอบเพื่อคํานวณราคาออปชันตามแบบจําลอง เพื่อเปนการหา

แบบจําลองท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตลาดอนุพันธในแตละประเทศ โดยการศึกษาในครั้ง

นี้ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี ้

 2.2.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
  การศึกษาตราสารอนุพันธกับการพัฒนาตลาดเงินของประเทศไทย โดย 

จิตติ ธรรมอํานวยสุข (2541) ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ Futures และ Options ซ่ึงเปนตราสารอนุพันธ

รากฐานของอนุพันธอ่ืน ในการที่จะนํามาใชพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยสินทรัพยพ้ืนฐานที่นํามา

อางอิง พิจารณาจาก อัตราดอกเบี้ย ดัชนีตลาดหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังศึกษาอุปสรรคและปญหาในการจัดใหมีตราสารอนุพันธ และแนวทางแกไขผลกระทบ

จากการนําอนุพันธมาใช รวมท้ังแนวทางในการปองกัน ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญได 4 ประการ 
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  ประการที่หนึ่ง ระหวางตราสารลวงหนา และตราสารสิทธ์ิ ตราสารที่จะนํามาใช

ในการพัฒนาตลาดการเงินไทยในชวงแรกของการมีตราสารอนุพันธ ควรใชตราสารลวงหนากอน 

หลังจากที่ผูเกี่ยวของเขาใจตราสารลวงหนาแลวเปนอยางดี และทราบถึงบทบาทของตราสาร

อนุพันธในตลาดการเงินมากขึ้น จึงนําตราสารสิทธิมาใช 

  ประการที่สอง สินทรัพยพ้ืนฐานที่มีความเหมาะสมในตลาดการเงินไทยใน

ปจจุบัน คือ อัตราดอกเบี้ยบนตราสารหนี้ระยะส้ันของตั๋วแลกเงินที่รับรองโดยธนาคาร 

(Bank’s Acceptance) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

เทียบกับเงินบาท สวนอัตราดอกเบี้ยบนตราสารหนี้ระยะยาวและดัชนีตลาดหลักทรัพย ยังไมมีความ

เหมาะสมในตลาดการเงินไทย 

  ประการที่สาม ในการจัดใหมีตราสารอนุพันธ พบวา มีอุปสรรคปญหาและ 

แนวทางแกไขที่สําคัญคือ ดานกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑของการซ้ือขายตราสารอนุพันธ  

ควรยกรางกฎหมายขึ้นมาควบคุมการซ้ือขาย ควรกําหนดมาตรฐานระบบบัญชีใหเปนแบบเดียวกนั

และมีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหทราบถึงสถานะในการทําธุระกรรม ตลอดจนมี Clearing-House เพื่อ

เปนตัวกลางในการชําระเงิน จัดใหมีหนวยงานคอยกํากับดูแล ใหความรูในการบริหารความเส่ียง

เพื่อรักษาสัดสวนของกลุมปองกันความเส่ียง (Hedger) และกลุมนักเก็งกําไร (Speculator) 

  ประการสุดทาย ในการนําตราสารอนุพันธมาใชพบวา มีผลกระทบและวิธีปองกัน 

ท่ีสําคัญคือ การที่คูคาไมปฏิบัติตามสัญญา ควรมีการกําหนดวงเงิน (Margin) ในการซ้ือขาย  

การเปล่ียนแปลงราคาจากภาวะตลาดที่ผันผวน ควรมีการชําระบัญชีโดยปรับราคาตามตลาด (Mark-

to-Market) การขาดประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในหรือระบบสารสนเทศ (Information 

System) ควรนําระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลมาใช สวนผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

และไมสามารถสงมอบทรัพยสินพื้นฐานไดตามเวลาที่กําหนด ควรจัดใหมีสถาบันทางกฎหมาย 

คอยควบคุมดูแลรายละเอียดในสัญญา และจัดใหมีหลักประกันที่สามารถเรียกรองได 

  ตอมา จิตติ ตันเสนีย (2549) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณ

ราคาหลักทรัพย ระหวางแบบจําลองนิวรอลเน็ตเวิรคกับแบบจําลองอารีมาและอีการชเอ็ม ซ่ึง

แบบจําลองอารีมามีสมมติฐานที่มีขอจํากัดมากเกินไป สงผลใหมีแบบจําลองอีการชเอ็มมาเกี่ยวของ 

โดยแบบจําลองนิวรอลเน็ตเวิรค ของจิตติ ตันเสนีย ไดกําหนดจํานวนรอบการเรียนรู (Epochs) ไวท่ี 

1000 และแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ Training และ Testing ซ่ึงคา MSE ท่ีคํานวณไดจะเปนคา 

MSE ของ Training ซ่ึงสงผลใหเกิด Over Fitting ทําใหแบบจําลองนิวรอลเน็ตเวิรคมีความแมนยํา

ต่ํากวาแบบจําลองอีการชเอ็ม 
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  อัญญา ขันธวิทย (2550) ทําการศึกษาตัวแบบจําลองเพื่อกําหนดราคาและวิเคราะห

พฤติกรรมของออปชันโดยใชการเปรียบเทียบราคาตลาดของออปชันกับราคาทางทฤษฎีของ

แบบจําลอง หรือการใชแบบจําลองที่สามารถชวยออกแบบการปองกันความเส่ียงที่มีประสิทธิผล

ดีกวาในสภาพที่มีการซ้ือขายเกิดขึ้นจริงในตลาด อยางไรก็ตาม วิธีท่ีใชในตางประเทศไมสามารถใช

ระบุตัวแบบจําลองเพื่อกําหนดราคาออปชันของดัชนี SET 50 ไดเพราะยังไมเคยเปดใหมีการซ้ือขาย

มากอน ในการศึกษาไดอาศัยขอความจริงท่ีตวัแบบจําลองซ่ึงกําหนดราคาออปชัน จะตองมี

ความสัมพันธทางตรงกับแบบจําลอง เพื่อพรรณนาการเคล่ือนไหวของดัชนี SET 50 ตัวแบบหนึ่ง

และตัวแบบเดียวกันเทานั้น จะเปนตัวแบบอ่ืนไมได ดังนั้น เมื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ไดมีการคํานวณและรายงานดัชนี SET 50 ติดตอกันเปนระยะเวลายาวนานชวงหนึ่งจนถึงปจจุบัน 

ซ่ึงผูวิจัยใชขอมูลอนุกรมเวลาของดัชนี SET 50 ในการเปรียบเทียบตัวแบบจําลองเพื่อระบุตัวแบบที่

ดีกวาในการพรรณนาพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงในเชิงสุมของดัชน ีSET 50 โดยไดจํากัดความ

สนใจที่ตัวแบบ Geometric Brownian Motion และ Constant Elasticity of Variance ตัวแบบ Jump 

Diffusion ตัวแบบ Stochastic Volatility และตัวแบบ GARCH ตัวแบบเหลานี้สอดคลองกับ

แบบจําลองเพื่อกําหนดราคาทางทฤษฎีของออปชันท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน สําหรับการวิจัย

ไดใชขอมูลรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน เปรียบเทียบตวัแบบจําลองตามเกณฑ Maximum 

Likelihood พบวา ตัวแบบ GARCH (1, 1) เปนตัวแบบที่สามารถพรรณนาพฤติกรรมในเชิงสุมของ

ดัชน ีSET 50 ไดดีกวาตัวแบบอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ   

 2.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
การศืกษาเกี่ยวกับการคํานวณราคาออปชันโดยเปรียบเทียบระหวางการใช

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม กับแบบจําลองแบล็ค-โชลส และการใชแบบจําลองโครงขาย-

ประสาทเทียมกับแบบจําลองไบโนเมียล ซ่ึงพบการศึกษาเปนจํานนวนมากในตางประเทศ เพื่อทํา

การทดสอบการคํานวณราคาออปชันในประเทศตางๆ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมัน 

ฝรั่งเศส และญี่ปุน โดยในชวงป ค.ศ. 1990-2008 ไดมีผูทําการคํานวณราคาออปชันดวยแบบจําลอง

แบล็ค-โชลส แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม และแบบจําลองไบโนเมียลเพื่อหาแบบจําลองท่ีมี

ประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันมากที่สุด ซ่ึงท่ีมาของการศึกษาโดยสวนมากเนื่องจาก

แบบจําลองแบล็ค-โชลส เปนแบบจําลองที่มีบทบาทในการคํานวณราคาออปชันมากที่สุด แตเนื่อง

ดวยขอจํากัดและขอสมมติฐานบางขอในแบบจําลองมีความขัดแยงกับสภาวะความเปนจริงของ

ตลาดการเงิน ดังนั้น จึงมีผูวิจัยหลายทานไดมีความพยายามที่จะหาแบบจําลองที่มีสภาวะใกลเคียง

กับตลาดการเงินในโลกความเปนจริงมากที่สุด 
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สําหรับการศึกษาแบงออกได 2 กลุม คือ กลุมแรก ทําการคํานวณราคาออปชันโดย

แบบจําลองไบโนเมียล กับแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ไดแก Kelly (1994) ทําการทดสอบ

ราคาอเมริกันพุทออปชันของส่ีบริษัทในประเทศอเมริกา พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

มีความแมนยําและชัดเจนมากกวาแบบจําลองไบโนเมียล และ De Winne et al. (2001) คํานวณราคา

อเมริกันออปชันของ CAC 40 Index ในประเทศฝรั่งเศส พบวา แบบจําลองทั้งสองมีประสิทธิภาพ

ใกลเคียงกัน สําหรับกลุมท่ีสองมีผูนิยมทําการศึกษาอยางมากมายเกี่ยวกับการคํานวณราคาออปชัน

โดยแบบจําลองแบล็ค-โชลส กับแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม โดย Malliaris and 

Salchenberger (1993) คํานวณราคาอเมริกันคอลออปชันของ S&P100 ในประเทศอเมริกา พบวา 

แบบจําลองแบล็ค-โชลส ใหผลดีกวาในกรณีออปชันมีลักษณะเปน In-The-Money ในขณะที่

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีผลท่ีดีกวากรณีออปชันมีลักษณะ Out-of-The-Money สําหรับ 

Hutchison et al. (1994) คํานวณราคาอเมริกันคอลออปชันของ S&P500 futures พบวาแบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส และKitamura and Ebisuda 

(1998) คํานวณราคาอเมริกันคอลออปชันของ S&P100 พบวาผลของการใชแบบจําลองโครงขาย

ประสาทเทียม ไมใหผลท่ีดี เนื่องจากจํานวนตัวอยางนอย ซ่ึงอาจเปนผลจากการใชปจจัยเพียงสอง

ตัวในการคํานวณโดยแบบจําลอง Qi and Maddala (1996) เปรยีบเทียบผลการคํานวณราคายูโรเปยน

คอลออปชันดัชนี S&P500 ผลสรุปคือแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากกวา 

และมีผลสรุปในทํานองเดียวกันซ่ึงคนพบโดย Garcia and Gencay (1998, 2000), Gencay and Qi 

(2001), Gencay and Salih (2001), Ghaziri et al. (2000), Liu (1996) และ Saito and Jun (2000) 

สําหรับ Geigle and Aronson (1999) ทําการทดสอบราคาอเมริกันออปชัน S&P500 futures ซ่ึงท้ัง

สองพบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีผลการทดสอบที่ดีกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

Lajbcygier et al. (1996) ไดทําการคํานวณราคาอเมริกันคอลออปชันของดัชนีฟวเจอรในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยสรุปวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีความดอยกวาแบบจําลอง 
แบล็ค-โชลส แตอยางไรก็ตาม จากการสังเกต พบวา ในสภาวะที่เปน Near-The-Money for Short-

Maturity optionsแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมจะใหผลท่ีดีกวา สําหรับ Niranjan (1996) ใช

ขอมูลรายวันตั้งแต กุมภาพันธ ถึง ธันวาคม 1994  เพื่อคํานวณราคาคอลออปชันและพุธออปชันของ 

FTSE100 ในประเทศอังกฤษ โดยเปรียบเทียบ Pricing Errors และสําหรับตัวอยาง 100 วัน พบความ

ไมกระจางในความถูกตองแมนยําของราคา จากขอมูลของ Niranjan (1996), De Freitas at al. 

(2000) ไดประยุกตการใชแบบจําลอง ในการคํานวณราคาคอลออปชันและพุทออปชันของ 

FTSE100 พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ใหผลท่ีดีกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส   
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Anders et al. (1998) ใชขอมูลยูโรเปยนคอลออปชันของ DAX ประเทศเยอรมันพบวา แบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส ซ่ึงเปนการคนพบที่
คลายคลึงกับของ Ormoneit (1999) และ Krause (1996) Yao et al. (2000) คํานวณราคาอเมริกัน 

คอลออปชันของ Nikkei 225 futures พบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพ

มากกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส Henrik Amilon (2003) คํานวณราคาคอลออปชันแบบยุโรปของ

ดัชนี Swedish Stock โดยใชขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 1997 ถึง มีนาคม 1999 พบวาแบบจําลอง

โครงขายประสาทมีระสิทธิภาพในการคํานวณมากกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส Julia Bennell and 

Charles Sutcliffe (2004) ไดทําการคํานวณราคาออปชันแบบยุโรปของดัชนี FTSE100 ของประเทศ

อังกฤษ พบวา ในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมี

ประสิทธิภาพในการคํานวณมากกวา แตสําหรับในสภาวะ In-The-Money (ITM) แบบจําลองท้ัง

สองมีประสิทธิภาพในการคํานวณใกลเคียงกัน และ Anant Saxena (2008) ทําการประเมินมูลคา

ออปชันดัชนีของ S&P CNX Nifty ซ่ึงใชขอมูลตั้งแต พฤศจิกายน 2005 ถึง มกราคม 2007 พบวาใน

สภาวะปกติท่ัวไปแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมจะใหผลการคํานวณที่ดีกวา ดังนั้น 

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมอาจมีบทบาทสําคัญตอการคํานวณราคาออปชันอ่ืนๆอีกตอไป

ซ่ึงสามารถสรุปตารางการศึกษาในกรณีตางได ดังนี ้
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ตารางที ่2.2 การศึกษาประสิทธิภาพแบบจําลองในการคํานวณราคาออปชัน 

 
ชื่อผูศึกษา 

แบบจําลองที่ใชในการทดสอบ แบบจําลองที่มี
ประสิทธิภาพ Black-

Scholes 
Binomial ANN 

Malliaris and 

Salchenberger 
√ 

 
√ 

Black-Scholes (ITM) 

ANN (OTM) 

Kelly  √ √ ANN 

Hutchison et al. √  √ ANN 

Kitamura and Ebisuda   
√ 

ไมมีประสิทธิภาพ 

 (จํานวนตัวอยางนอย) 

Qi and Maddala  √  √ ANN 

Geigle and Aronson √  √ ANN 

Lajbcygier et al. √  √ แบล็ค-โชลส 

Niranjan 
√  √ 

ไมชัดเจนในความ

ถูกตองของราคาออปชัน 

De Freitas et al. √  √ ANN 

Anders et al. √  √ ANN 

Ormoneit √  √ ANN 

Krause √  √ ANN 

Yao et al. √  √ ANN 

De Winne et al.  √ √ ใหผลใกลเคียงกัน 

Henrik Amilon √  √ ANN 

Julia Bennell and Charles 

Sutcliffe 
√  √ 

ใหผลใกลเคียงกัน(ITM) 

ANN (OTM) 

Anant Saxena √  √ ANN 
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 การศึกษาจากตารางที่ 2.2 เกี่ยวกับการคํานวณราคาออปชันดวยแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาโดยการศึกษาสวนมาก
แบบจําลองท่ีมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันมากที่สุดคือ โครงขายประสาทเทียม แตใน

บางครั้งพบวา ในสถานะที่เปน In-The-Money แบบจําลองแบล็ค-โชลส มีประสิทธิภาพในการ

คํานวณราคาออปชันมากกวา 
 


