
บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชแบบจําลองแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม เพื่อคํานวณราคาออปชันในประเทศ

ไทย ญี่ปุน และฮองกง เพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดในการคํานวณราคาออปชันสําหรับแตละ

ประเทศ โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงพิจารณาจากราคาปดของออปชันทีทํ่าการซ้ือ

ขายรายวัน ตั้งแต วันที่ 29 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 รวมทั้งหมด 16 เดือน และ

ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการคํานวณ 5 ตัวแปร คือ ราคาสินทรพัยอางอิง ราคาใชสิทธิ อัตรา

ดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง อายุคงเหลือของออปชัน และความผันผวนของสินทรัพยอางอิง  

ผลจากการคํานวณราคาคอลออปชันและพุทออปชันในแตละแบบจําลองจะนํามา

เปรียบเทียบกับราคาปดรายวันของออปชันในตลาดอนุพันธของแตละประเทศ ซ่ึงแบงการพิจารณา

ตามสภาวะคือIn-The-Money (ITM) และ Out-of-The-Money (OTM)  

เพื่อทราบความแตกตางของประสิทธิภาพการคํานวณราคาออปชันตามแบบจําลอง 

แบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม วาแบบจําลองใดมี

ความเหมาะสมกับตลาดอนุพันธในประเทศไทย ญี่ปุน และฮองกง จึงมีการคํานวณเพื่อหา

ประสิทธิภาพจากคาเฉล่ียรอยละความผิดพลาดสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error; MAPE) 

 

5.1.1 สรุปผลการคํานวณราคาออปชันของดัชนี SET50 

 ผลการคํานวณราคาคอลออปชันของดัชนี SET50 โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาในสภาวะ In-The-Money 

(ITM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE ต่ํากวา

แบบจําลองอ่ืน เทากับ 0.1127 และในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองไบโนเมียล 

มีประสิทธิภาพในการคํานวณมากที่สุด โดยมีคา MAPE ต่ํากวาแบบจําลองอ่ืน เทากับ 0.8553 

 สําหรับผลการคํานวณราคาพุทออปชันของดัชนี SET50 โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาในสภาวะ In-The-Money 

(ITM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE ต่ํากวา

แบบจําลองอ่ืน เทากับ 0.0705 และในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองแบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.5459 
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5.1.2 สรุปผลการคํานวณราคาออปชันของดัชนี Nikkei225 

 ผลการคํานวณราคาคอลออปชันของดัชนี Nikkei225 โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาในสภาวะ In-The-Money 

(ITM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.0956 

และในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองไบโนเมียล มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย 

มีคา MAPE เทากับ 0.9037 

 สําหรับผลการคํานวณราคาพุทออปชันของดัชนี Nikkei225โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาในสภาวะ In-The-Money 

(ITM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.1011 

และในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพใน

การคํานวณมากที่สุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.7044 

 

5.1.3 สรุปผลการคํานวณราคาออปชันของดัชนี Hang Seng 

 ผลการคํานวณราคาคอลออปชันของดัชนี Hang Seng โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาในสภาวะ In-The-Money 

(ITM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.0883  

ในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองไบโนเมียล มีประสิทธิภาพในการคํานวณมาก

ท่ีสุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.9778 

 สําหรับผลการคํานวณราคาพุทออปชันของดัชนี Hang Seng โดยใชแบบจําลองแบล็ค-

โชลส แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม พบวาในสภาวะ In-The-

Money (ITM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคา MAPE  

เทากับ 0.0642 และในสภาวะ Out-of-The-Money (OTM) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม  

มีประสิทธิภาพในการคํานวณมากที่สุด โดยมีคา MAPE เทากับ 0.5239 
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5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการคํานวณราคาออปชันของดัชนี SET50 ดัชนี Nikkei225 และดัชน ี 

Hang Seng โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส ซ่ึงมีสมมติฐานคือ ตลาดทุนเปนตลาดสมบูรณ  

นักลงทุนสามารถยืมหรือใหกูไดท่ีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงและ 

อัตราดอกเบี้ยนี้คงที่ตลอดอายุของออปชัน ไมมีการจายเงินปนผลจากหุนอางอิงตลอดชวงอาย ุ

ของออปชัน ธุรกรรมซ้ือขายหุนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือวาการเปล่ียนแปลงของราคาเปน

แบบตอเนื่อง สําหรับการคํานวณราคาดวยแบบจําลองไบโนเมียล เปนแบบจําลองท่ีมีการสราง 

Binomial Tree แสดงเสนทางความเปนไปไดของราคาสินทรัพยอางอิงท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ําลง

ตอคาบตลอดชวงอายุของออปชัน โดยจะเปนราคาออปชันท่ีระดับราคาซ่ึงเปนวิธีการทีย่ืดหยุนและ

ใชไดกับออปชันหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถประยุกตใชพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของหลักทรัพย

อางอิงไดหลายรูปแบบ เชน การเคล่ือนไหวแบบไมตอเนื่องและแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีความสามารถในการประมวลผลขอมูลไดหลากหลายประเภท รวมทั้งการ

พยากรณขอมูลตลาดการเงิน โดยการออกแบบระบบเครือขายซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ช้ันหลัก 

ไดแก Input Layer Hidden Layer และ Output layer ซ่ึงจะมีการนําตัวแปรเขาไปในชั้น Input Layer 

แลวประมวลผลในชั้น Hidden Layer และคาท่ีไดจากการคํานวณจะอยูในชั้น Output Layer โดยแต

ละแบบจําลองจะประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการคํานวณ ไดแก ราคาสินทรัพยอางอิง ราคาใชสิทธิ 

อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง อายุคงเหลือของออปชัน และความผันผวนของสินทรัพยอางอิง  

 ผลจากการคํานวณราคาคอลออปชันดัชนีของทั้ง 3 ตลาด สําหรับในสภาวะ In-The-Money  

พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันมากที่สุด 

รองลงมาคือแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองแบล็ค-โชลส ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการคํานวณ 

ไมตางกัน โดยผลการคํานวณมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Qi and Maddala ทําการเปรยีบเทียบ

ผลการคํานวณราคายูโรเปยนคอลออปชันดัชนี S&P500 ผลสรุปคือแบบจําลองโครงขายประสาท-

เทียมมีประสิทธิภาพมากกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส และมีผลสรุปในทํานองเดียวกันซ่ึงคนพบ

โดย Garcia and Gencay และ Saito and Jun นอกจากนี้ ยังมีความสอดคลองกับผลการคํานวณของ 

Henrik Amilon  ท่ีคํานวณราคาคอลออปชนัแบบยุโรปของดัชนี Swedish Stock โดยใชขอมูลตั้งแต

เดือนมิถุนายน 1997 ถึง มีนาคม 1999 พบวาแบบจําลองโครงขายประสาทมีระสิทธิภาพในการ

คํานวณมากกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส และ Anant Saxena (2008) ทําการประเมินมูลคาออปชัน

ดัชนีของ S&P CNX Nifty ซ่ึงใชขอมูลตั้งแต พฤศจิกายน 2005 ถึง มกราคม 2007 พบวาในสภาวะ

ปกติท่ัวไปแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมจะใหผลการคํานวณที่ดีกวา 
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ผลจากการคํานวณราคาคอลออปชันดัชนีของทั้ง 3 ตลาด สําหรับในสภาวะ Out-of-The-

Money พบวา แบบจําลองไบโนเมียลมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันมากที่สุด รองลงมา

คือ แบบจําลองแบล็ค-โชลส และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ตามลําดับ ซ่ึงผลการคํานวณ

ตรงขามกับการศึกษาของMalliaris and Salchenberger ท่ีคํานวณราคาอเมริกันคอลออปชันของ 

S&P100 ในประเทศอเมริกา พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีผลท่ีดีกวากรณีออปชันใน

สภาวะ Out-of-The-Money เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการคํานวณราคาออปชันแบบยุโรปของ 

ดัชนี SET50 ดัชนี Nikkei225 และดัชน ีHang Seng 

 ผลจากการคํานวณราคาพุทออปชันดัชนีของทั้ง 3 ตลาด สําหรับในสภาวะ In-The-Money  

พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันมากที่สุด 

รองลงมาคือแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองแบล็ค-โชลส ตามลําดับ โดยผลการคํานวณ 

มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Kelly ซ่ึงทําการทดสอบราคาอเมริกันพุทออปชันของส่ีบริษัทใน

ประเทศอเมริกา พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีความแมนยําและชัดเจนมากกวา

แบบจําลองไบโนเมียล และ De Freitas et al. ซ่ึงไดประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม

ในการคํานวณราคาคอลออปชันและพุทออปชันของ FTSE100 พบวา แบบจําลองโครงขาย

ประสาทเทียม ใหผลท่ีดีกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

 ผลจากการคํานวณราคาพุทออปชันดัชนีของทั้ง 3 ตลาด สําหรับในสภาวะ Out-of-The-

Money พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองแบล็ค-โชลส ตามลําดับ และผลการ

คํานวณมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Kelly ซ่ึงทําการทดสอบราคาอเมริกันพุทออปชันของ 

ส่ีบริษัทในประเทศอเมริกา พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีความแมนยําและชัดเจน

มากกวาแบบจําลองไบโนเมียล และ De Freitas at al. ซ่ึงไดประยุกตใชแบบจําลองโครงขาย-

ประสาทเทียมในการคํานวณราคาคอลออปชันและพุทออปชันของ FTSE100 พบวา แบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียม ใหผลท่ีดีกวาแบบจําลองแบล็ค-โชลส  

การคํานวณราคาคอลออปชันและพุทออปชันของดัชนี SET50 ดัชนี Nikkei 225 และ 

ดัชนี Hang Seng ดวยแบบจําลองแบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขาย- 

ประสาทเทียม โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สภาวะคือ In-the-money (ITM) และ  

Out-of-the-money (OTM)  
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ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบคา MAPE ของคอลออปชันและพุทออปชันดัชนี SET50  

                    ดัชนี Nikkei 225 และดชันี Hang Seng 

Index Position MAPE 

SET50 
In-the-money (ITM) Call > Put 

Out-of-the-money (OTM) Call > Put 

Nikkei 225 
In-the-money (ITM) Put > Call 

Out-of-the-money (OTM) Call > Put 

Hang Seng 
In-the-money (ITM) Call > Put 

Out-of-the-money (OTM) Call > Put 

 

 จากตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบผลที่ไดจากการคํานวณดวยแบบจําลองโดยใชคาเฉล่ียรอย

ละความผิดพลาดสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error; MAPE) ของดัชนี SET50 ในสภาวะ 

In-the-money (ITM) และ Out-of-the-money (OTM) พบวา คา MAPE ของคอลออปชันมากกวาคา 

MAPE ของพุทออปชัน สําหรับดัชนี Nikkei 225 ในสภาวะ In-the-money (ITM) คา MAPE ของพุ

ทออปชันมากกวาคา MAPE ของคอลออปชัน ซ่ึงในสภาวะ Out-of-the-money (OTM) คา MAPE 

ของคอลออปชันมากกวาคา MAPE ของพุทออปชัน และดัชน ีHang Seng ในสภาวะ In-the-money 

(ITM) และ Out-of-the-money (OTM) พบวา คา MAPE ของคอลออปชันมากกวาคา MAPE ของ 

พุทออปชัน แสดงใหเห็นวาแบบจําลองที่ใชในการคํานวณราคาออปชันนั้นมีความเหมาะสมในการ

คํานวณพุทออปชันมากกวาคอลออปชัน เนื่องจากพุทออปชนัมีลักษณะของผลตอบแทน เมื่อราคา

สินทรัพยท่ีอางอิงในตลาดมีราคาต่ํากวาราคาที่กําหนดไวตามสิทธิ สําหรับคอลออปชันจะไดรับ

ผลตอบแทนสูงสุดอยางไมจํากัด เมื่อราคาสินทรัพยท่ีอางอิงในตลาดมีราคาสูงกวา ราคาที่

กําหนดใหใชสิทธิ  

 การเปรียบเทียบคา MAPE ท่ีเปนตัววัดประสิทธิภาพการคํานวณราคาออปชันในแตละ

แบบจําลองของทั้งสามตลาดอนุพันธ พบวา ในสภาวะ In-the-money (ITM) มีคา MAPE นอยกวา

ในสภาวะ Out-of-the-money (OTM) แสดงวา แบบจําลองแบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล 

และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาออปชันในสภาวะ 

In-the-money (ITM) มากกวา ในสภาวะ Out-of-the-money (OTM)  
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ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบคาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรในประเทศไทย ญี่ปุน และฮองกง 

ดัชน ี ตัวแปร คาสถิติเชิงพรรณนา 

SET50 

Index Options (S) Mean < Median 

Risk-free Interest Rate (r) Mean < Median 

Volatility (σ ) Mean > Median 

Nikkei 225 

Index Options (S) Mean < Median 

Risk-free Interest Rate (r) Mean = Median 

Volatility (σ ) Mean > Median 

Hang Seng 

Index Options (S) Mean < Median 

Risk-free Interest Rate (r) Mean < Median 

Volatility (σ ) Mean > Median 

 

 จากตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบคาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใชคํานวณราคาออปชัน

ประกอบดวยตัวแปร 6 ตัวแปร คือ ราคาสินคาอางอิง (Index Options; S) ราคาใชสิทธิ (Strike Price; 

X) อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง (Risk-free Interest Rate; r) อายุคงเหลือของออปชัน (Time to 

Maturity; T) และความผันผวนของราคาสินคาอางอิง (Volatility;σ ) 

สําหรับตัวแปร ราคาสินคาอางอิง อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง และความผันผวนของ

ราคาสินคาอางอิง ของประเทศไทยและฮองกง พบวา คาสถิตพิรรณนา ดังนี้ ราคาสินคาอางอิงมี

คาเฉล่ียนอยกวาคาคามัธยฐาน และอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงมีคาเฉล่ียนอยกวาคามัธยฐาน 

สําหรับความผันผวนของราคาสินคาอางอิงมีคาคาเฉล่ียมากวากวาคาคามัธยฐาน คาสถิติเชิง

พรรณนาของประเทศญี่ปุน ประกอบดวย ราคาสินคาอางอิงมีคาเฉล่ียนอยกวาคาคามัธยฐาน โดย

อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงมีคาเฉล่ียเทากับคาคามัธยฐาน และความผันผวนของราคาสินคา

อางอิงมีคาคาเฉล่ียมากวากวาคาคามัธยฐาน เนื่องจากดัชนี Nikkei เปนดัชนีราคาตลาด คือดัชนีท่ีนํา

ราคาหลักทรัพยมาคํานวณสรางเปนดัชน ีเรียกวาดัชนีราคา สําหรับดัชนี SET50 และ Hang Seng 

เปนดัชนีมูลคาตลาด โดยคํานวณจากการนํามูลคาตลาดหลักทรัพยมาคํานวณสรางเปนดัชน ี 

เนื่องดวยประเภทของดัชนี Nikkei 225 มีวิธีการคํานวณดัชนีท่ีตางจากดัชนี SET50 และ Hang Seng 

จึงสงผลใหคา MAPE ท่ีคํานวณไดมีลักษณะแตกตางจาก SET50 และ Hang Seng 
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5.3 ขอคนพบ 

การศึกษาการคํานวณราคาออปชันดัชนี SET50 ดัชนี Nikkei 225 และดัชนี Hang Seng  

จากการวิเคราะหผลการคํานวณโดยแบงผลขอมูลออกเปน 2 สภาวะ คือ In-The-Money (ITM)  

และ Out-of-The-Money (OTM) สําหรับผลการคํานวณราคาออปชันดวยแบบจําลองแบล็ค-โชลส 

แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ไดผลสรุปดังนี ้

ดัชนี SET50 พบวา ในสภาวะ In-The-Money (ITM) ท้ังคอลออปชันและพุทออปชัน 

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพในการคํานวณมากที่สุด สําหรับในสภาวะ  

Out-of-The-Money (OTM) พบวา แบบจําลองไบโนเมียลมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคา 

คอลออปชันมากที่สุด โดยพุทออปชัน พบวา โครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพในการคํานวณ

ราคามากที่สุด 

ดัชนี Nikkei 225 ในสภาวะ ในสภาวะ In-The-Money (ITM) ท้ังคอลออปชันและพุทออป

ชัน แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพในการคํานวณมากที่สุด สําหรับในสภาวะ  

Out-of-The-Money (OTM) พบวา แบบจําลองไบโนเมียลมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคา 

คอลออปชันมากที่สุด และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคา 

พุทออปชันมากที่สุด 

ดัชนี Hang Seng ในสภาวะ In-The-Money (ITM) ท้ังคอลออปชันและพุทออปชัน 

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มีประสิทธิภาพในการคํานวณมากที่สุด สําหรับในสภาวะ Out-

of-The-Money (OTM) พบวา แบบจําลองไบโนเมียลมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาคอลออป

ชันมากที่สุด และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการคํานวณราคาพุทออปชัน

มากที่สุด 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

 ในการคํานวณราคาออปชันโดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม คาท่ีไดจากการ

คํานวณจะไมคงที่เมื่อมีการนําขอมูลมาประมวลผลใหม เนื่องจากในขั้นตอนการประมวลผลแตละ

ครั้ง Network จะเกิดกระบวนการเรียนรูใหม ซ่ึงกระบวนการเรยีนรูอาจไมเหมือนเดิม สงผลใหคาท่ี

ไดในแตละครั้งไมเทากัน ดังนั้นจึงควรมีการทํา Cross Validation เพื่อหา Network ท่ีดีท่ีสุดโดยใช

คา MSE ในการเปรียบเทียบ แลวจึงกําหนด Network ท่ีดีท่ีสุดดังกลาวเพื่อใชในการประมวลผลการ

คํานวณราคาออปชันตอไป 


