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งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพ่ือหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ -ขายบิทคอยน์ที่
เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้้ามันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิท
คอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอ่ืน ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูล
ต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูลช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเพราะเป็นการเปิดตัวบิท
คอยน์ในระยะแรก ดังนั้น ในช่วงที่สองที่จะท้าการวิเคราะห์ จะใช้ข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่เป็นข้อมูล
รายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 และใช้การ
วิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression) การวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor analysis) และทฤษฏี Box-Cox transformation ผลจากการศึกษา พบว่า การพยากรณ์จาก
ตัวแบบที่ได้ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสม และตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูลที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ของการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนแรก และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีนและเกาหลีใต้ สินทรัพย์ปลอดภัยและ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย
เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่สอง 
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The objective of this research is to find a suitable model to forecast the price of 

buying and selling Bitcoin by using external factors that are related in the financial 

scope and five major groups of commodities, such as foreign exchange rates, safe 

assets, crude oil price, volume of buying-selling Bitcoin, stock price index and others. 

The bitcoin price data used is the daily data from January 1, 2016 to March 31, 2018 

which the data will be analyzed by using different data stages. It is because the initial 

data used in the analysis is volatile as it was the first bitcoin launch. Therefore, in the 

second phase, the data used will be the daily bitcoin price data from December 27, 

2017 to October 31, 2018 and analyzed using multiple linear regression, factor analysis 

and Box-Cox transformation theory. The results show that predictions from long-term 

models may not be appropriate. And, the model obtained from the analysis is suitable 

for different data characteristics, also found that stock price index and the foreign 

exchange rate and the amount of buying and selling of Bitcoin are the common factors 

that affect the Bitcoin price of the first part of data analysis. The Chinese and South 

Korean stock market price index safe assets, foreign exchange rates, the US, Canadian 
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and Australian stock exchange price index, are common factors that affect the bitcoin 

price of data analysis in the second part. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

สกุลเงินดิจิทัล หรือที่เราเรียกกันว่า คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency) เป็นสกุลเงินที่เริ่ม
เข้ามามีบทบาทในปี พ.ศ.2552 โดยสกุลเงินดิจิทัลนี้เป็นเสมือนสื่อกลางในการท้าธุรกรรมแบบไม่ระบุ
ตัวตน ใช้การเข้ารหัสเพ่ือรักษาความปลอดภัยของธุรกรรม และการสร้างหน่วยใหม่ จะถูกสร้างและ
อยู่ภายใต้การดูแลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ซึ่งจะหมุนเวียนกันอยู่ภายในโลกออนไลน์ 
(ส้านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. กลุ่มงานก้ากับฯ , 2560) และสกุลเงินดิจิทัลที่
กล่าวถึงกันมากที่สุด คือ บิทคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งนับเป็นคริปโตเคอร์เรนซี่สกุลแรก ถูกสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ.2552 โดยนักพัฒนาชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่มีชื่อสมมติว่า ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi 
Nakamoto)  บิทคอยน์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการติดตั้ง มีค่าธรรมเนียมในการ
ท้าธุรกรรมที่ต่้า มีความรวดเร็วในการท้าธุรกรรมสูง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บิทคอยน์
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  ไม่มีรูปร่าง และไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท 
(Siamblockchain, 2014) แต่ระบบของบิทคอยน์จะปฏิบัติการด้วยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็น
ระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานทั่วโลก ที่เรียกว่า Blockchain (ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. 
กลุ่มวิชาการ, 2560)  

ในระบบของบิทคอยน์ จ้านวนเหรียญมีค่าจ้ากัดสูงสุดอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ (Goalbitcoin, 
2017b) แม้ว่าจะเป็นอุปสงค์ท่ีจ้ากัด แต่จ้านวนที่จ้ากัดและแน่นอนนี้ นอกจากจะสามารถป้องกันการ
เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้ว ยังท้าให้ค่าเงินบิทคอยน์มีมูลค่าสูงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน อุปทานกลับมี
จ้านวนที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความนิยมและจ้านวนของผู้ใช้บิทคอยน์ ส่งผลให้บิทคอยน์มีสภาพ
ของเงินที่มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นเรื่อย ๆ คล้ายกับภาวะของทองค้า ผู้ใช้หลาย ๆ คนจึงมั่นใจว่าจะไม่
เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นกับบิทคอยน์เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเงินที่ออกโดยธนาคารกลาง (พิพัฒน์ 
เหลืองนฤมิตชัย, 2558) 

บิทคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลสกุลเดียวของโลก แต่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดที่เคยมีส่วนแบ่งตลาดมากเกือบ 100% และยังได้รับการยอมรับในการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนมาก
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ที่สุด โดยมูลค่าการตลาดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2561 ทะลุ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 32 ล้าน
ล้านบาท) ซึ่งทิ้งห่างจากสกุลเงินดิจิทัลสกุลอ่ืน ๆ บิทคอยน์มีข้อดีคือ ต้นทุนในการท้าธุรกรรมต่้า 
เพราะเป็นการส่งเงินผ่านถึงกันโดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร ผู้ที่ยืนยันการท้า
ธุรกรรมจะได้รับผลตอบแทนเป็นบิทคอยน์ที่ถูกสร้างขึ้นไปแล้ว นอกจากนี้ การใช้จ่ายผ่านบิทคอยน์
ยังถูกตรวจสอบได้ค่อนข้างยาก เพราะถึงแม้ว่ารายการการใช้จ่ายของทุกบัญชีจะเป็นที่เปิดเผย แต่ก็
ไม่จ้าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนเจ้าของบัญชี บิทคอยน์จึงเป็นที่นิยมส้าหรับหลายประเทศที่มีข้อจ้ากัดใน
การโอนเงินเข้าออกและประเทศที่มีปัญหาทางการเมือง (พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย, 2558) 

ในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มยอมรับบิทคอยน์อย่างถูกกฎหมายกันมากขึ้น เช่น อเมริกา 
แคนาดา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งสามารถใช้บิทคอยน์แทนเงินสดได้ และยังมีการออกกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมการใช้บิทคอยน์ (Kapook, 2014) ในปี พ.ศ.2558 ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการออกกฎหมาย
ควบคุมเงินดิจิทัล เพ่ือให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีการควบคุมทั้งในเรื่องสถานะทางภาษี ความ
ปลอดภัยของการใช้งาน และป้องกันปัญหาการฟอกเงินและการเอาไปใช้อย่างผิดกฎหมาย 
(Mgronline, 2017; Todaylineme, 2017) ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั้น รัฐบาลได้น้าบิทคอยน์เข้ามาใช้
เป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหาเงินฝืดที่กินเวลายาวนานมากกว่า 30 ปี รวมทั้ง
บริษัทยักษ์ใหญ่ 10 บริษัทในอเมริการับช้าระเงินด้วยบิทคอยน์ ได้แก่ PayPal, Dell, WordPress, 
Dish, Wikipedia, Subway, EBay, Microsoft, Apple Store และ Amazon (Goalbitcoin, 
2017a) ท้าให้สามารถใช้บิทคอยน์ในการซื้อ-ขายสินค้าแทนเงินสด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าใน 
Amazon การจองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน การจ่ายค่าศึกษาเล่าเรียน การสั่งพิซซ่า การใช้
บริการ VPN การซื้อเครื่องเพชร การซื้อ-ขายคอมพิวเตอร์ของ Dell การซื้อ Application ของ
ระบบปฏิบัติการ Windows และการซื้อของผ่าน Giftcard ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าและบริการที่เปิดรับ
ช้าระด้วยบิทคอยน์มากกว่า 100,000 ร้านทั่วโลก (Jiraboon, 2017a) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 
ค.ศ.2010 มีนักโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันชื่อ Laszlo Hanyecz จากลาสเวกัส ได้โพสต์ลงไปในเว็บ
บอร์ด Bitcointalk เพ่ือแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ 10,000 BTC กับพิซซ่า 2 ถาด ซึ่งในขณะนั้นบิทคอยน์
มีราคาอยู่ที ่0.004 ดอลลาร์ ส่วนพิซซ่ามีมูลค่าที่ 41 ดอลลาร์ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในโลกจริงที่มีการ
ท้าธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยปัจจุบัน บิทคอยน์ที่น้าไปแลกกับพิซซ่า 
2 ถาดนั้น มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ 

เนื่องจากหลายประเทศเริ่มยอมรับบิทคอยน์กันมากขึ้น มีการซื้อ -ขายผ่านบิทคอยน์อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น บิทคอยน์จึงเป็นทางเลือกของการลงทุนอีกทางหนึ่งที่ผู้คนเริ่มหันมาลงทุนเพ่ิมมาก
ขึ้นกว่าแต่ก่อน และจากการที่บิทคอยน์เริ่มมีการใช้อย่างถูกกฏหมายในหลาย ๆ ประเทศ จึงอาจ
ส่งผลต่อองค์กรหรือธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจในด้านของการเงินและด้านอ่ืน ๆ ในอนาคต บิทคอยน์
อาจจะเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญตัวหนึ่ง (Kapook, 2014; ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0
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ราษฏร. กลุ่มวิชาการ, 2560) อย่างไรก็ตาม สกุลเงินบิทคอยน์ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ถึงแม้ว่าจะเกิดมา
นานเกือบ 10 ปี แต่ในประเทศไทย เพ่ิงมีผู้สนใจจริง ๆ จัง ๆ ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้เอง แม้จะมี
การศึกษาเกี่ยวกับบิทคอยน์อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่แพร่หลายและไม่กว้างขวางมากนัก โดยเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับราคาบิทคอยน์ ซึ่งในปี ค.ศ.2015 Alex Greaves and Benjamin Au ได้ศึกษา เรื่อง 
“Using the Bitcoin Transaction Graph to Predict the Price of Bitcoin” โดยใช้ Regression 
Model ที่ประกอบด้วย Linear Regression และ SVM Regression นอกจากนี้ยังใช้ Classification 
Model ที่ประกอบด้วย Logistic Regression SVM และ Neural Network ในการวิเคราะห์ พบว่า 
การคาดเดาราคาของบิทคอยน์ในสกุลเงินดอลลาร์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มีความถูกต้องของการ
เคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์อยู่ที่ประมาณ 55% ในปี ค.ศ.2016 Sean McNally ได้ศึกษา เรื่อง 
“Predicting the price of Bitcoin using Machine Learning” โดยใช้ Machine Learning ใน
การวิเคราะห์ พบว่า การด้าเนินงานของ Bayesian optimized recurrent neural (RNN) network 
และ Long Short Term Memory (LSTM) network มีความแม่นย้าสูงสุด คือ 52% และ RMSE 
8% และ ARIMA models เป็นโมเดลยอดนิยมที่น้ามาเปรียบเทียบกับ Deep learning models 
และในปี ค.ศ.2017 Huisu Jang and Jaewook Lee ได้ศึกษา เรื่อง “An Empirical Study on 
Modeling and Prediction of Bitcoin Prices With Bayesian Neural Networks Based on 
Blockchain Information” โดยใช้ Bayesian Neural Networks ในการวิเคราะห์ พบว่า Bayesian 
neural networks (BNNs) สามารถท้านายราคาของบิทคอยน์และอธิบายความผันผวนสูงของราคา
บิทคอยน์ล่าสุดได้ด ีดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ราคาของบิทคอยน์โดยอาศัยปัจจัย
จากภายนอก ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงด้านราคาส้าหรับนักลงทุนในบิทคอยน์ได้
ระดับหนึ่ง  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมส้าหรับการพยากรณ์ราคาของบิทคอยน์โดยอาศัยปัจจัยภายนอก 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

1.3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่สืบค้นได้จากแหล่งต่าง ๆ คือ ข้อมูลราคาบิท

คอยน์ สืบค้นจาก https://finance.yahoo.com และข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สืบค้นจาก  

https://th.investing.com เป็นต้น 
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1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

ในที่นี้จะใช้ข้อมูลราคาของบิทคอยน์ที่สืบค้นได้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นข้อมูล
รายวันจ้านวนรวม 402 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามเทศกาล) ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ดังนั้นข้อมูลของตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมี
ต้องจัดการให้สอดคล้องกันทั้งวันที่บันทึกข้อมูลและจ้านวนวันโดยรวม 

1.3.3 ขอบเขตด้านปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกที่จะน้ามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ จะอยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และ

สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้้ามันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอ่ืน ๆ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่ลงทุนในบิทคอยน์ การทราบ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคาบิทคอยน์  สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุน ลดความ
เสี่ยงในการลงทุนและใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนบิทคอยน์ในอนาคต  
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษานี้ได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับบิทคอยน์ แนวคิดและเทคนิคการพยากรณ์ การ
พยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบิทคอยน์  

บิทคอยน์ (Bitcoin) คือ สกุลเงินที่สมมติขึ้นในรูปแบบของดิจิทัล ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับ
ต้องได ้และไม่มีส่วนกลางควบคุม มีหน่วยเงินตราเป็น BTC (Kapook, 2014)  

บิทคอยน์ ใช้การสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ เป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษร ซึ่งมีความยาว 34 
ตัวอักษรในการเก็บเหรียญบิทคอยน์ โดยกระเป๋าเงินดิจิทัลแต่ละใบจะมีกุญแจลับเป็นของตัวเอง หาก
กุญแจลับสูญหาย เหรียญทั้งหมดในกระเป๋าก็จะหายไปด้วย (ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. 
กลุ่มวิชาการ, 2560) ในการท้าธุรกรรมผ่านบิทคอยน์แต่ละครั้งจะมีผู้ใช้บิทคอยน์ทั่วโลกเป็นผู้ท้าการ
ยืนยัน โดยจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีและสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท้าธุรกรรมได้ทั้งหมด 
ระบบของบิทคอยน์จะมีการปรับค่าความยากง่ายของการถอดรหัสใหม่ทุก ๆ ครั้ง โดยผู้ที่ท้าการ
ยืนยันการท้าธุรกรรม (นักขุด) จะได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 50 BTC หรือตามจ้านวนที่ผู้ท้าธุรกรรม
ระบุ (Buybitcoinworldwide, 2553; แฮช มัวร์ยา, 2561) และเนื่องจากในปัจจุบันความยากในการ
ถอดรหัสมีมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงท้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยกันถอดรหัส (ขุดบิทคอยน์) โดยท้าสัญญา
แบ่งเงินให้ตามสัดส่วนที่ค้านวณได้ การที่จะได้มาซึ่งบิทคอยน์นั้นมีอยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การขุด
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การน้าเงินไปแลกเป็นบิทคอยน์ โดยแลกที่ร้านรับแลกออนไลน์ ซึ่งอัตรา
แลกเปลี่ยนก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้น ๆ การน้าสินค้าไปแลกเป็นค่าเงินบิทคอยน์ รวมไปถึงการ
ถอดรหัสจากการท้าธุรกรรมบิทคอยน์ในระบบ ซึ่งผู้ท้าธุรกรรมจะเป็นผู้ตั้งรางวัล เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ามา
ช่วยกันถอดรหัส ส่งผลให้ เมื่อถึงเวลาที่จ้านวนบิทคอยน์ถึง 21 ล้านบิทคอยน์แล้ว ผู้ใช้ระบบจะยังคง
สามารถหาเงินบิทคอยน์ต่อไปได ้(ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์, 2560) 
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2.2 แนวคิดและเทคนิคการพยากรณ์ 

การศึกษานี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส้าคัญของการพยากรณ์ การเลือกระเบียบ
วิธีการพยากรณ์ ทฤษฎีบทการพยากรณ์เชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple regression analysis) รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการพยากรณ์ 

 
2.2.1 ทฤษฎีบทการพยากรณ์เชิงปริมาณ 
การพยากรณ์เชิงปริมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทแรก จะเป็น

วิธีการที่มีแนวความคิดว่าพฤติกรรมในอดีตของสิ่งที่จะพยากรณ์ควรจะเพียงพอที่จะพยากรณ์
พฤติกรรมในอนาคตได้ วิธีการพยากรณ์ในประเภทนี้ ได้แก่ เทคนิคการท้าให้เรียบ  (Smoothing 
techniques) การพยากรณ์แบบปรับได้ (Adaptive forecasting) อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค อนุกรม

เวลา Box – Jenkins เป็นต้น ส่วนการพยากรณ์เชิงปริมาณประเภทที่ 2 จะเป็นวิธีการที่มี
แนวความคิดว่าพฤติกรรมของสิ่งที่จะพยากรณ์ถูกก้าหนดขึ้นโดยสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์บาง
ลักษณะกับสิ่งที่จะพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ในประเภทนี้ ได้แก่ การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression analysis) การพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติ (Econometric forecasting) เป็นต้น 
(วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล & จิราวัลย์ จิตรถเวช, 2548) 
 

2.3 การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

2.3.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis ) 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเป็นการศึกษาเพ่ือดูว่าปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลหรือ

ส่งผลต่อตัวแปรตาม และเพ่ือท้านายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเนื่องจากอิทธิพลของตัวแปร
อิสระ ซึ่งมีหลายตัว สมมุติว่าตัวแปรอิสระ จ้านวน k   ตัว ได้แก่ 1 2, ,..., kX X X  ตัวแบบที่แสดง
ความสัมพันธ์ที่สนใจ คือ 
 

   1 2, ,...,i i i ik ih Y g X X X      เมื่อ 1,2,...,i n  
 

 โดยที่ i  เป็นความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระกันและมีการกระจายปกติที่มีค่าคาดหมายเท่ากับ 0  
และความแปรปรวน 2   

ในกรณีที่ตัวแบบมีลักษณะเชิงเส้น  1 2 0 1 1, ,..., ...i i ik i k ikg X X X X X       และ 

 ih Y  คือ ฟังก์ชันเชื่อม (Link function)  
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2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis)  
การวิเคราะห์ปัจจัย คือ เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรือรวมกลุ่มหรือรวมตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis, EFA) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยมีประโยชน์ (บุญอ้อม โฉมที, 2556) ดังนี้ 

1. ลดจ้านวนตัวแปร โดยยังคงสามารถรักษาสารสนเทศของข้อมูลเดิมไว้ได้เท่าที่ต้องการ  
2. ใช้ในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์สมการ

ความถดถอยมีความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity)  
3. ท้าให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 

2.3.3 ตัวช้ีวัดส าคัญในการประเมินผลการพยากรณ์ 
 

เมื่อ ,t tF A  เป็นค่าพยากรณ์และค่าจริงในช่วงเวลา t  ตามล้าดับ และ N   เป็นจ้านวนของ
ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก้าลังสอง (Root mean square 
error, RMSE) เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการพยากรณ์ โดยที่  
 

 
2

t tA F
RMSE

N



  

 

2.4 วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอย  

วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการเพื่อให้สมการสามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้สูงสุด มี
อยู่ 5  วิธี ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน ดังนี้ 

วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise selection) การคัดเลือกแบบนี้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ทั้งแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลังเข้าด้วยกัน ในขั้นแรกจะ
เลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อนจากนั้นก็จะทดสอบตัว
แปรที่ไม่ได้อยู่ในสมการว่ามีตัวแปรใดบ้างมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในการสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ
ก้าวหน้า และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรที่อยู่ในสมการด้วยว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่อยู่ในสมการ
ตัวใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบถอยหลัง โดยจะกระท้าการคัดเลือก
ผสมทั้งสองวิธีนี้ในทุกขั้นตอนจนกระทั่งไม่มีตัวแปรใดที่ถูกคัดออกจากสมการและไม่มีตัวแปรใดที่จะ
ถูกน้าเข้าสมการกระบวนการก็จะยุติและได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า มีผู้ท้าวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
พยากรณใ์นด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมและการผลิต ด้านธุรกิจการ
น้าเข้าและส่งออก ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย ตลอดจนการพยากรณ์
เกี่ยวกับสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ที่เกี่ยวกับราคาทองค้า เช่น นิภาพร  ลิ้มกุลสวัสดิ์ 
(2552) นิภาพร  โชติพฤกษวัน (2554) สุภาวดี ศิริวัฒน์และนพัชกร ทองเรือนดี (2554) รัชญานันท์  
ฐิตะโพธิ์ (2555) ทัตพงศ์  อวิโรธนานนท์ (2556) วรางคณา กีรติวิบูลย์และดุษณี  ณะละเอียด (2556) 
วิชุตา  เจริญพานิช (2557) ณภาส์อัญญ์  พิบูลพาณิชย์การ (2558) ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ (2558) 
วรางคณา  เรียนสุทธ์ (2559) และ Mr.SOPHEAP SOUS (2557) การพยากรณ์เกี่ยวกับราคาน้้ามัน 
เช่น กมลวรรณ  สารพานิช (2555) วรางคณา  กีรติวิบูลย์และปรีดาภรณ์  กาญจนส้าราญวงศ์ 
(2555) และยศมาศ  เพชรพลอยด (2556) 

นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับราคาหุ้น ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มตามเรื่องที่ศึกษา ดังนี้  

เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการพยากรณ์ เช่น ศิวดาติ์ สมสุข (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “การ
ประเมินความแม่นย้าของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการท้านายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2553 ถึง เดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ.2554 พบว่า เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีตที่ผ่าน
มาสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการท้านายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์และจังหวะเวลาที่ควรซื้อ
ขาย โดยหากพิจารณาการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ท้าการทดสอบ แม้พบว่าอัตราผลตอบแทน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เป็นบวก แต่เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการทดสอบบางเทคนิคก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 
แสดงว่า ตลาดไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการซื้อขายด้วยเครื่องมือวิ เคราะห์ทางเทคนิค มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้การซื้อขายด้วย
กลยุทธ์ Active Strategy พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวเพ่ือท้าก้าไรใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ศิวดาติ์ สมสุข, 2554) 

ยุพาพิน อติกานต์กุล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเชิงสถิติ” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 28 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.
2550 ถึง วันที่ 13 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2554 พบว่า ดัชนีหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสหสัมพันธ์กับ

http://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_detail/555020236
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ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคา  SET 50 และดัชนีราคา SET 100 สูงที่สุด 
คือ ดัชนี Composite ประเทศอินโดนีเซีย(ยุพาพิน อติกานต์กุล, 2555) 

ดาราวรรณ วิรุฬหผล (2556) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นที่
ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์ไทย” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ.
2554  พบว่า หลักทรัพย์ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาในระยะยาวอยู่ในช่วงขาขึ้น
แทบทั้งหมด ในขณะที่แบบจ้าลองที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด คือ 
แบบจ้าลอง ARIMA เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าซื้อขายหุ้น พบว่า หลักเกณฑ์ RSI ส่งผลน้ามาซึ่ง

ก้าไรจากการเข้าซื้อขายหุ้น โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10.28 ต่อปีโดยนักลงทุนเข้าท้าการซื้อขายหุ้น
ประมาณปี ละ 1 ครั้ง ในขณะที่หลักเกณฑ์ MACD จะส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 8 

ครั้งต่อปี โดยค่าเฉลี่ยของก้าไรอยู่ที่ร้อยละ 8.23 ส้าหรับ หลักเกณฑ์ STOCHASTIC น้าไปสู่การ

ขาดทุนโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 10.98 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ในภาพรวมแล้ว  หลักเกณฑ์ RSI 
สามารถน้ามาใช้ได้ดีกว่าในการก้าหนดจุดเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย  

เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น  รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50”  โดยใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือน
มกราคม ปี พ.ศ.2548 ถึง เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2553 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ SET 50 คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และมูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนัก
ลงทุนรายย่อย(รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์, 2553) (ดาราวรรณ วิรุฬหผล, 2556) (นันทรัต รักอริยะธรรม, 2554) 

นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจและดัชนี
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ” โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึง ปี พ.ศ.2553 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม
นั้น มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีทั้งความแตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างที่พบ คือ แม้ว่าจะเป็น
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเดียวกัน แต่บางกลุ่มอุตสาหกรรมไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ บาง
กลุ่มพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่กลับสวนทางกันกับอีกกลุ่มอุตสาหกรรม 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยใช้ข้อมูลรายเดือน 
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2545 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2554 พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
ภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ เป็นปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยลูกค้าราย
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ย่อยชั้นดี เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ้า 3 เดือน(สุวพิชญ์ บรรลือฤทธิ์, 2554) (กัณสราณัฐ เกตวงษา, 2557) 

สุพิชชา ติรพัฑฒ์ และเจียมจิตร ชวากร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”  โดยใช้ข้อมูล
รายเดือน ต้ังแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2550 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2554 พบว่า ปริมาณซื้อ
หลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ราคาทองค้าแท่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่ม ราคาน้้ามันดิบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร 
กลุ่มพาณิชย์ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพาณิชย์ อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม(สุพิชชา ติรพัฑฒ์ & เจียมจิตร ชวากร, 2555) 

กัณสราณัฐ เกตวงษา (2557) ได้ศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี” โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต ่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2551 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2555 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนัยส้าคัญ และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ สหรัฐอเมริกาและมูลค่าซื้อขายรวมสุทธิของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่วนดัชนีราคา
ผู้บริโภคในประเทศ อัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีนัยส้าคัญในการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ศิวรักษ์ แสงวีระศิริ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่ 
เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2554 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2556 พบว่า ปัจจัยด้านปริมาณการลงทุนใน
หลักทรัพย์ของชาวต่างชาติสุทธิมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรมมากที่สุด 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี และ
ดัชนีราคาผู้บริโภค มีระดับความสัมพันธ์ที่ลดหลั่นกันตามลงมา นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม 

ศรุตา โภควรรณากร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ” โดยใช้ข้อมูล



11 
 

 
1
1

 

รายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2557 พบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ส่วนปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(ศรุตา โภควรรณากร, 2558) (ศิวรักษ ์แสงวีระศิริ, 2557) 

รวมทั้งยังมีการประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับราคาบิทคอยน์ โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มตามลักษณะของเรื่องที่ศึกษา ดังนี้ 

เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ เช่น Alec MacDonell (2014) ได้ศึกษา 
เรื่อง “Popping the Bitcoin Bubble: An Application of log-periodic power law modeling 
to digital currency” โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2010 ถึง 
วันที่ 25 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2013 พบว่า ค่าบิทคอยน์ตอบสนองต่อดัชนีความผันผวนของ CBOE 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก้าลังหลักที่ก้าลังขับบิทคอยน์คือ การเก็งก้าไรโดยนักลงทุนที่มองหาตลาดภายนอก
แบบดั้งเดิม  นอกจากนี้โมเดล LPPL ยังสามารถคาดการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 
ค.ศ.2013 ได้อย่างแม่นย้า ซึ่งท้าให้โมเดล LPPL เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าส้าหรับท้าความเข้าใจ 
bubble behavior ในสกุลเงินดิจิทัล(MacDonell, 2014) 

Devavrat Shah and Kang Zhang (2014) ได้ศึกษา เรื่อง “Bayesian regression and 
Bitcoin” โดยใช้ข้อมูลรายวินาที ทุก ๆ 10 วินาที ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2014 ถึง เดือน
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2014 พบว่า กระบวนการนี้สามารถเพ่ิมการลงทุนได้เกือบสองเท่าภายในระยะเวลา
ไม่ถึง 60 วัน เมื่อท้างานกับข้อมูลจริง(Greaves & Au, 2015; Shah & Zhang, 2014) 

Alex Greaves and Benjamin Au (2015) ได้ศึกษา เรื่อง “Using the Bitcoin 
Transaction Graph to Predict the Price of Bitcoin” โดยใช้ข้อมูลรายวินาที ทุก ๆ 15 วินาที 
ทุกรายการก่อนวันที่ 7 เดือนเมษายน ปี ค.ศ.2013 พบว่า การคาดเดาราคาของบิทคอยน์ในสกุลเงิน
ดอลลาร์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มีความถูกต้องของการเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์อยู่ที่ประมาณ 55% 

Eng-Tuck Cheah and John Fry (2015) ได้ศึกษา เรื่อง “Speculative bubbles in 
Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin” 
โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2010 ถึง วันที่ 17 เดือนกรกฎา ปี ค.ศ.
2014 พบว่า บิทคอยน์มี Speculative bubbles และพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าราคาพ้ืนฐานของ 
Bitcoin เป็นศูนย์(Cheah & Fry, 2015) 

Pavel Ciaian and others (2015) ได้ศึกษา เรื่อง “The Economics of Bitcoin Price 
Formation” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2009 ถึง ปี ค.ศ.2015 พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานของ

https://www.tandfonline.com/author/Ciaian%2C+Pavel
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ตลาดและความน่าดึงดูดใจของบิทคอยน์ส้าหรับนักลงทุนและผู้ใช้ มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของ
บิทคอยน์ แต่มีการแปรผันตามเวลา(Ciaian, Rajcaniova, & Kancs, 2015) 

Sean McNally (2016) ได้ศึกษา เรื่อง “Predicting the price of Bitcoin using Machine 
Learning” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2013 ถึง วันที่ 19 เดือน
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2016 พบว่า การด้าเนินงานของ Bayesian optimized recurrent neural (RNN) 
network และ Long Short Term Memory (LSTM) network มีความแม่นย้าสูงสุด คือ 52% และ 
RMSE 8% และ ARIMA models เป็นโมเดลยอดนิยมที่น้ามาเปรียบเทียบกับ Deep learning 
models(McNally, 2016) 

Huisu Jang and Jaewook Lee (2017) ได้ศึกษา เรื่อง “An Empirical Study on 
Modeling and Prediction of Bitcoin Prices With Bayesian Neural Networks Based on 
Blockchain Information” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 11 เดือนกันยายน ปี ค.ศ.2011 ถึง 
วันที่ 22 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2017 พบว่า Bayesian neural networks (BNNs) สามารถท้านาย
ราคาของบิทคอยน์และอธิบายความผันผวนสูงของราคาบิทคอยน์ล่าสุดได้ดี(Jang & Lee, 2017) 

Muhammad J Amjad and Devavrat Shah (2017) ได้ศึกษา เรื่อง “Trading Bitcoin 
and Online Time Series Prediction” โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2014 ถึง ปี ค.ศ.2016 
พบว่า ราคาของบิทคอยน์มีคุณสมบัติการหยุดนิ่งและการผสมอัลกอริทึ่ม การจ้าแนกประเภทและการ
เรียนรู้การแจกแจงแบบเงื่อนไขเชิงประจักษ์โดยตรง (EC) ดีกว่า ARIMA และสามารถบรรลุ Sharpe 
Ratio มากกว่า 2.0 ซ่ึงการลงทุนโดยเฉลี่ยเป็นผลตอบแทนจากการทดสอบในแต่ละช่วง 2-4 เดือน 

เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนของราคาบิทคอยน์  เช่น พงศกร พัวพัฒนกุล (2560) ได้
ศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคา  Bitcoin” โดยใช้ข้อมูล
รายวัน ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2557 ถึง วันที่ 12 เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 พบว่า 
แบบจ้าลองที่เหมาะสมส้าหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบจ้าลอง Multivariate GARCH แบบ 
DCC และผลของราคาในอดีต รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการท้าธุรกรรมส่งผลต่อราคาของบิทคอยน์อย่าง
มีนัยส้าคัญ ส่วนจ้านวนธุรกรรมต่อวัน จ้านวนหมายเลขประจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้้าต่อวัน และ
ค่าธรรมเนียมการท้าธุรกรรม ไม่มีนัยส้าคัญในการอธิบายความผันผวนของราคาบิทคอยน์ 

Edward M Ruiz (2014) ได้ศึกษา เรื่อง “Forecasting Exchange Rate Volatility with 
High Frequency Bitcoin Data : Is digital currency really that different?” โดยใช้ข้อมูล
รายวัน ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2008 ถึง ปี ค.ศ.2014 พบว่า ความส้าคัญของผลเก็งก้าไรเมื่อมีการประกาศใช้
สกุลเงินดิจิทัล มักพบในบิทคอยน์มากกว่า USD, YEN, AUD และ Euro ที่มีลักษณะผันผวนสูง และมี
ความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์และจ้านวนเงินทีเ่ก็งก้าไร(Ruiz, 2014; พงศกร พัวพัฒนกุล, 2560) 
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Brian Vockathaler (2015) ได้ศึกษา เรื่อง “The Bitcoin Boom: An In Depth Analysis 
Of The Price Of Bitcoins” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2010 ถึง 
วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2015 พบว่า unexpected shocks เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผัน
ผวนของราคาของบิทคอยน์มากที่สุด(Vockathaler, 2015)  

Ifigeneia Georgoula and others (2015) ได้ศึกษา เรื่อง “USING TIME-SERIES AND 
SENTIMENT ANALYSIS TO DETECT THE DETERMINANTS OF BITCOIN PRICES” โดยใช้ข้อมูล
รายวัน ตั้งแต่ วันที่ 27 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2014 ถึง วันที่ 12 เดือนมกราคม ปี ค.ศ.2015 พบว่า ใน
การถดถอยระยะสั้น อัตราส่วนความรู้สึกของ Twitter มีความสัมพันธ์ทางบวกกับราคาบิทคอยน์ 
จ้านวนข้อความค้นหาใน Wikipedia และอัตราการแฮชมีผลดีต่อราคาของบิทคอยน์ ในทางตรงกัน
ข้าม มูลค่าของบิทคอยน์จะได้รับผลกระทบในทางลบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญสหรัฐและยู
โร และในการวิเคราะห์ระยะยาว ราคาของบิทคอยน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ้านวนบิทคอยน์ที่มี
การไหลเวียน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับดัชนีตลาดหุ้นของ Standard and Poor's 500 

Marc Gronwald (2015) ได้ศึกษา เรื่อง “The Economics of Bitcoins - News, Supply 
vs. Demand and Jumps” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือน
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2011 ถึง วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2014 และ ตั้งแต่ วันที่ 14 เดือน
สิงหาคม ปี ค.ศ.2011 ถึง วันที่ 27 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2015 พบว่า อิทธิพลของระยะหลังเด่นชัด 
ใหญ่กว่าในตลาดอ่ืน ๆ และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับความส้าคัญ 
เนื่องจากตลาดบิทคอยน์เพ่ิงเกิดขึ้นและโดดเด่นด้วยคุณลักษณะทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่ง
บอกว่าไม่มีความไม่แน่นอนในด้านอุปทานของบิทคอยน์ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาที่สังเกตได้
เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอุปสงค์(Georgoula & others, 2015; Gronwald, 2015) 

Julio Estrada (2017) ได้ศึกษา เรื่อง “Analyzing Bitcoin Price Volatility” โดยใช้ข้อมูล
รายวัน ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนกันยายน ปี ค.ศ.2010 ถึง วันที่ 13 เดือนเมษายน ปี ค.ศ.2017 พบว่า
บิทคอยน์และ VIX มีความสัมพันธ์แบบ Granger-causality แบบสองทิศทาง เราไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า ราคาบิทคอยน์รายสัปดาห์ ไม่ Granger-causes กับแนวโน้ม ของ Blockchain และ
เราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ความผันผวนของ Bitcoin ไม่ได้เป็นสาเหตุของ Granger-
causes S&P 500(Estrada, 2017) (Poyser, 2017) 

Obryan Poyser (2017) ได้ศึกษา เรื่อง “Exploring the determinants of BitCoin’s 
price: an application of Bayesian Structural Time Series” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ เดือน
มกราคม ปี ค.ศ.2013 ถึง เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2017 พบว่า บิทคอยน์มีคุณสมบัติแบบผสมที่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากมีความปลอดภัยและเป็นตราสารที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีบทบาทที่มากขึ้น 
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกับราคาตลาดของ บิทคอยน์อย่างมีนัยส้าคัญ  
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Carlos Truc´ıos (2018) ได้ศึกษา เรื่อง “Forecasting Bitcoin risk measures: A robust 
approach” โดยใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 13 เดือนกันยายน ปี ค.ศ.2011 ถึง วันที่ 31 เดือน
ธันวาคม ปี ค.ศ.2017 พบว่า ค่าผิดปกติที่ปรากฏขึ้นมีบทบาทส้าคัญในการสร้างแบบจ้าลองและการ
คาดการณ์มาตรการความเสี่ยงของบิทคอยน์(Truc´ıos, 2018) 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ได้ศึกษาเก่ียวกับราคาบิทคอยน์ สามารถสรุปเป็นตารางที่ 
2.1 ดังนี้ 
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ตารางที ่2.1  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาบิทคอยน์ 
 

ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

พงศกร  
พัวพัฒนกุล 

2560 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ง 
ผลกระทบต่อความผัน
ผวนของราคา Bitcoin 

- จ้านวนธุรกรรมต่อวัน  
- จ้านวนหมายเลขประจ้าเครื่อง  
  คอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้้าต่อวัน  
- ค่าธรรมเนียมการท้าธุรกรรม 

แบบจ้าลอง Multi- 
variate GARCH 
แบบ Constant 
Conditional Cor- 
relation และ Dy- 
namic Condition 
-al Correlation 

แบบจ้าลองที่เหมาะสมส้าหรับข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษานี้ คือแบบจ้าลอง Multivariate 
GARCH แบบ DCC และผลของราคาในอดีต 
รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการท้าธุรกรรมส่งผลต่อ
ราคาของบิทคอยน์ 

Alec 
MacDonell 

2014 Popping the Bitcoin  
Bubble: An Application  
of logperiodic power 
law modeling to digi 
-talcurrency 

- จ้านวนของข่าวที่มีบทความที่  
  กล่าวถึงบิทคอยน์ 
- มูลค่าทองค้าแท่ง  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรายูโร  
  ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

- แบบจ้าลอง  
  ARMA 
- แบบจ้าลอง log- 
  periodic power 
  law (LPPL) 

ค่าบิทคอยน์ตอบสนองต่อดัชนีความผันผวน
ของ CBOE ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก้าลังหลักที่ก้าลัง
ขับบิทคอยน์คือ การเก็งก้าไรโดยนักลงทุนที่
มองหาตลาดภายนอกแบบดั้งเดิม นอกจากนี้
โมเดล LPPL สามารถคาดการณ์ความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2013 ได้อย่าง
แม่นย้าซึ่งท้าให้โมเดล LPPL เป็นเครื่องมือที่มี
คุณค่าส้าหรับท้าความเข้าใจ bubble behavi 
-or ในสกุลเงินดิจิทัล 



 
 

 

16 

1
6

 

ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

Devavrat 
Shah and 
Kang Zhang 

2014 Bayesian regression 
and Bitcoin 

- จ้านวนของหนังสือทีส่ั่งซื้อบิท 
  คอยน์จาก Okcoin.com 

วิธี Bayesian 
regression 

กระบวนการนี้สามารถเพ่ิมการลงทุนได้เกือบ
สองเท่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 60 วัน เมื่อ
ท้างานกับข้อมูลจริง 

Edward  
M Ruiz 

2014 Forecasting Exchange 
Rate Volatility with 
High Frequency 
Bitcoin Data : Is 
digital currency really 
that different? 

- อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ต่อ  
  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
  ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร และ  
  เยน 
 
 

แบบจ้าลอง 
Generalized 
Autoregressive 
Conditional 
Heteroscedastic- 
ity (GARCH) 

ผลเก็งก้าไรเมื่อประกาศใช้สกุลเงินดิจิทัล พบใน
บิทคอยน์มากกว่า USD,YEN, AUD และ Euro 
ที่ผันผวนสูง และมีความแตกต่างระหว่างการ
คาดการณ์และจ้านวนเงินที่เก็งก้าไร 

Alex 
Greaves  
and 
Benjamin 
Au 

2015 Using the Bitcoin 
Transaction Graph to 
Predict the Price of 
Bitcoin 

- กระแสเงินสดต่อชั่วโมง 
- จ้านวนการท้าธุรกรรมต่อ 
  ชั่วโมง 
- มูลค่าการท้าธุรกรรมเฉลี่ย 
- โหนดเฉลี่ยในและนอกดีกรี 
- ระดับโหนดกลาง 
- ค่าคงท่ีอัลฟ่าของ power  
  law 
- จ้านวนรวมของการขุดบิท 

- machine 
  learning 
- Network  
  Algorithms 
- Linear  
  Regression 
- SVM  
  Regression 
- Logistic  

การคาดเดาราคาของบิทคอยน์ในสกุลเงิน
ดอลลาร์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มีความถูกต้องของ
การ เคลื่ อน ไหวของราคาบิทคอยน์ อยู่ ที่
ประมาณ 55% 
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ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

  คอยน์ 
- จ้านวนที่อยู่ใหม่ 
- จ้านวนเงินฝากเริ่มต้น 
  ระหว่างที่อยู่ใหม่ 
- จ้านวนธุรกรรมที่ด้าเนินการ 
  โดยที่อยู่ใหม่ 

  Regression 

Brian 
Vockathaler 

2015 The Bitcoin Boom: An 
In Depth Analysis Of 
The Price Of Bitcoins 

- จ้านวนการท้าธุรกรรมต่อวัน 
- ปริมาณการซื้อ-ขายประจ้าวัน 
- ความเร็วในการขุดบิทคอยน์ 
- ความยากในการขุดบิทคอยน์ 
- ดัชนีดัชนี Fidelity National  
  Information (FSI) 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
  อเมริกา 
- เทรนของเว็บไซต์ Google  
- ดัชนี S&P 500 
- ราคาทองค้า 
- ปริมาณการซื้อ-ขาย 

แบบจ้าลอง 
Generalized 
Autoregressive 
Conditional 
Heteroscedas- 
ticity (GARCH)  

ความผันผวนของบิทคอยน์ส่วนใหญ่เกิดจาก 
unexpected shocks ซึ่งเราสามารถจับภาพ
ผลกระทบ unexpected shocks โดยใช้
แ บ บ จ้ า ล อ ง  GARCH ที่ แ ป ล ง ค่ า  OLS 
มาตรฐานไปเป็นกระบวนการภายในซึ่งช่วยให้
ความแปรปรวนแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 
ท้าให้ทราบว่า unexpected shocks เป็น
สาเหตุที่ท้าให้เกิดความผันผวนของราคาของ
บิทคอยน์มากที่สุด 
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ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

  แลกเปลี่ยน 
  ของเงินตราสหรัฐอเมริกา 
- จ้านวนหมายเลขประจ้าเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้้าต่อวัน  

Eng-Tuck 
Cheah and 
John Fry 

2015 Speculative bubbles  
in Bitcoin markets? 
An empirical investi 
-gation into the fun 
damental value of 
Bitcoin 

- ดัชนีการค้นหาของ Google  
  ที่มแีนวโน้มการค้นหาค้าว่า  
  Bitcoin 

แบบจ้าลองทาง
เศรษฐมิติ 

บิทคอยน์มี Speculative bubbles และพบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าราคาพ้ืนฐานของ 
Bitcoin เป็นศูนย์ 

Ifigeneia 
Georgoula 
and others 

2015 USING TIMESERIES  
AND SENTIMENT 
ANALYSIS TO DETECT 
THE DETER MINANTS 
OF BITCOIN PRICES 

- ราคาปิดรายวันของ Bitstamp 
- จ้านวนวันทั้งหมดของบิท 
  คอยน์ในการไหลเวียน 
- ยอดธุรกรรมบิทคอยน์ที่ไม่ 
  ซ้้ากัน 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อยูโร 
- ดัชนีตลาดหุ้น Standard &   

- time series  
  analysis 
- Sentiment  
  analysis 

อัตราส่วนความรู้สึกของ Twitter มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับราคาบิทคอยน์ จ้านวนข้อความ
ค้นหาใน Wikipedia และอัตราการแฮชมีผลดี
ต่อราคาของบิทคอยน์ ในทางตรงกันข้าม 
มูลค่าของบิทคอยน์จะได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญสหรัฐ
และยูโร ราคาของบิทคอยน์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับจ้านวนบิทคอยน์ที่มีการไหลเวียน และ
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ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

  Poor's 500  
- จ้านวนวันทีค่้นหาบิทคอยน์ใน 
  Wikipedia 
- จ้านวนวันทีค่้นหาบิทคอยน์ใน 
  Google 
- จ้านวนโพสต์ใน Twitter ที ่
  เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ 
- อัตราความเชื่อมัน่ของโพสต์ใน  
  Twitter ที่เก่ียวกับบิทคอยน์ 
- ก้าลังในการประมวลผล 
  ส้าหรับการด้าเนินงานที่ 
  ปลอดภัยของเครือข่ายบิท 
  คอยน์ (พันล้านบัฟเฟอร์ต่อ 
  วินาที) 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับดัชนีตลาดหุ้นของ Standard 
and Poor's 500 

Marc 
Gronwald 

2015 The Economics of 
Bitcoins - News, 
Supply vs. Demand 
and Jumps 

- อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ 
  จาก Mt.Gox และ BTC- 
  e.Brandvold et al. (2015) 

แบบจ้าลอง auto 
regressive jump-
intensity GARCH 

การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์เป็นผลมา
จากปัจจัยด้านอุปสงค ์



 
 

 

20 

2
0

 

ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

Pavel 
Ciaian  
and others 

2015 The Economics of 
BitCoin Price Forma- 
tion 

- ความต้องการอุปทานและ 
  อุปสงค์ของตลาด  
- ปัจจัยเฉพาะด้านสกุลเงิน 
  ดิจิตอล เช่น ความน่าสนใจ 
  ของบิทคอยน์ต่อนักลงทุนและ 
  ผู้ใช ้

- กรอบแนวคิดอิง 
  ตามแบบของ  
  Barro (1979)  
- อนุกรมเวลา 

ปัจจัยพ้ืนฐานของตลาดและความน่าดึงดูดใจ
ของบิทคอยน์ส้าหรับนักลงทุนและผู้ ใช้  มี
ผลกระทบอย่างมากต่อราคาของบิทคอยน์ แต่
มีการแปรผันตามเวลา 

Sean 
McNally 

2016 Predicting the price 
of Bitcoin using 
Machine Learning 

- ราคาเปิดปิดและราคาสูงสุด 
  ต่้าสุดของบิทคอยน์ในแต่ละ 
  วัน 
- ความเร็วในการขุดบิทคอยน์ 
- ความยากในการขุดบิทคอยน์ 

- Machine  
  Learning 
- Recurrent  
  Neural   
  Network 
- Time Series 
  Analysis 

การด้าเนินงานของ Bayesian optimized 
recurrent neural network และ Long 
Short Term Memory network มีความ
แม่นย้าสูงสุด คือ 52% และ RMSE 8% และ 
ARIMA models เป็นโมเดลยอดนิยมที่น้ามา
เปรียบเทียบกับ Deep learning models 

Huisu Jang 
and 
Jaewook 
Lee 

2017 An Empirical Study 
on Modeling and 
Prediction of Bitcoin 
Prices With Bayesian 
Neural Networks 

- ขนาดบล็อกเฉลี่ย (MB) 
- จ้านวนธรุกรรมต่อบล็อก 
- เวลาเฉลี่ยในการยืนยันการท้า 
  ธรุกรรมบิทคอยน ์
- ความเร็วในการขุดบิทคอยน์ 

วิธี Bayesian 
Neural Networks  
 

Bayesian neural networks (BNNs) สามารถ 
ท้านายราคาของบิทคอยน์และอธิบายความผัน
ผวนสูงของราคาบิทคอยน์ล่าสุดได้ดี 

https://www.tandfonline.com/author/Ciaian%2C+Pavel
https://www.tandfonline.com/author/Ciaian%2C+Pavel
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ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

Based on Blockchain 
Information 

- ความยากในการขุดบิทคอยน์ 
- รายได้ที่ได้จากการขุดบิท 
  คอยน์ 
- จ้านวนการท้าธุรกรรมต่อวัน 
- มูลค่าตลาดของบิทคอยน์ 

Julio 
Estrada 

2017 Analyzing Bitcoin 
Price Volatility 

- อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ต่อ 
  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
- ดัชนี S&P 500 
- ดัชนี VIX 
- เทรนของเว็บไซต์ Google ที ่
  ค้นหาค้าว่า Blockchain  
  (BGT) 

- ทฤษฎีของ Toda  
  And Yamamoto  
  (1995) 
- Wald test 
- Autocorrelation  
  function 
- Augmented 
  Dickey Fuller  
  Test 

บิทคอยน์และ VIX มีความสัมพันธ์แบบ 
Granger-causality แบบสองทิศทาง เราไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ราคาบิทคอยน์
รายสัปดาห์ ไม่ Granger-causes กับแนวโน้ม 
ของ Blockchain และเราไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า ความผันผวนของบิทคอยน์ไม่ได้
เป็นสาเหตุของ Granger-causes S&P 500 

Muhammad 
J Amjad 
and 
Devavrat 

2017 Trading Bitcoin and 
Online Time Series 
Prediction 
 

- อัตรแลกเปลี่ยนบิทคอยน์  
- อัตราผลตอบแทนจากการ 
  ลงทุน 

แบบจ้าลอง 
ARIMA 

ราคาของบิทคอยน์มีคุณสมบัติการหยุดนิ่งและ
การผสม อัลกอริทึ่มการจ้าแนกประเภทและ
การ เรี ยนรู้ การแจกแจงแบบเงื่ อนไขเชิ ง
ประจักษ์โดยตรง (EC) ดีกว่าARIMA และ 
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ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

Shah  Sharpe Ratio มากกว่า 2.0 ซึ่งการลงทุนโดย
เฉลี่ยเป็นผลตอบแทนจากการทดสอบในแต่ละ
ช่วง 2-4 เดือน 

Obryan 
Poyser 

2017 Exploring the 
determinants of 
Bitcoin’s price: an 
application of 
Bayesian Structural 
Time Series 

- อัตราแลกเปลี่ยนของบิท 
  คอยน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ  
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน  
- ราคาทองค้า  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อ 
  ดอลลาร์สหรัฐ  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ 
  สหรัฐต่อยูโร 
- สัญญาต่าง ๆ ระหว่างประเทศ 

วิธีการแบบ 
Bayesian 
Structural Time 
Series  

บิทคอยน์ มีคุณสมบั ติ แบบผสมที่ มี คว าม
หลากหลาย เนื่องจากมีความปลอดภัยและเป็น
ตราสารที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีบทบาทที่มากขึ้น 
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผล
กับราคาตลาดของบิทคอยน์ 

Carlos 
Truc´ıos 

2018 Forecasting Bitcoin 
risk measures: Arobust 
approach 

- ข้อมูล Tick-by-tick จาก 
  bitcoincharts2 

แบบจ้าลอง 
GARCH หลาย ๆ 
แบบ 

ค่าผิดปกติที่ปรากฏขึ้นมีบทบาทส้าคัญในการ
สร้างแบบจ้าลองและการคาดการณ์มาตรการ
ความเสี่ยงของบิทคอยน์ 
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จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปตัวแปรอิสระท่ีมีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาเหมือนกัน ดังนี้ 
1. จ้านวนการท้าธุรกรรม ได้แก่ พงศกร พัวพัฒนกุล (2560) Alex Greaves and Benjamin 

Au (2015) Brian Vockathaler (2015) Ifigeneia Georgoula and others (2015) และ 
Huisu Jang and Jaewook Lee (2017) 

2. จ้านวนหมายเลขประจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้้ากัน ได้แก่ พงศกร พัวพัฒนกุล (2560) 
และ Brian Vockathaler (2015) 

3. ราคาทองค้า ได้แก่ Alec MacDonell (2014) Brian Vockathaler (2015) และ Obryan 
Poyser (2017) 

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ Alec MacDonell (2014) Brian Vockathaler 
(2015) Ifigeneia Georgoula and others (2015) และ Obryan Poyser (2017) 

5. อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ต่อเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ Edward M Ruiz (2014) Julio 
Cesar Soldevilla Estrada (2017) Muhammad J Amjad and Devavrat Shah (2017) 
และ Obryan Poyser (2017) 

6. ความเร็วในการขุดบิทคอยน์ ได้แก่ Brian Vockathaler (2015) Sean McNally (2016) 
และ Huisu Jang and Jaewook Lee (2017) 

7. ความยากในการขุดบิทคอยน์ ได้แก่ Brian Vockathaler (2015) Sean McNally (2016) 
และ Huisu Jang and Jaewook Lee (2017) 

8. เทรนของเว็บไซต์ Google ได้แก่ Brian Vockathaler (2015) Eng-Tuck Cheah and 
John Fry (2015) Ifigeneia Georgoula and others (2015) และJulio Cesar 
Soldevilla Estrada (2017) 

9. ดัชนี S&P 500 ได้แก่ Brian Vockathaler (2015) และ Julio Cesar Soldevilla Estrada 
(2017) 

เนื่องจากผู้วิจัยต้องการท้าการศึกษาโดยอาศัยปัจจัยภายนอก ดังนั้น ตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะ
ศึกษา คือ  ราคาทองค้า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดัชนี S&P 500 

อย่างไรก็ตาม บิทคอยน์ ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กันกับหุ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) ผู้วิจัยจึง
ท้าการศึกษาตัวแปรอิสระที่ได้มาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นด้วย ซึ่งสามารถสรุป
เป็นตาราง ดังนี้ 
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ตารางที ่2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้น 

ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

รัชนี รุ่งศรี
รัตนวงศ ์

2553 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ SET 50 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  
- มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนัก 
  ลงทุนรายย่อย  
- อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน  
- ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
- ราคาทองค้าต่างประเทศถัวเฉลี่ยรายเดือน 

สมการถดถอย
เชิงซ้อนโดยวิธี
ประมาณค่าก้าลัง 
สองน้อยที่สุด 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลัก 
ทรัพย์ SET 50 คือ ดัชนีอุตสาหกรรม 
ดาวโจนส์ และมูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ย
รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย 

ดาราวรรณ  
วิรุฬหผล 

2554 การวิเคราะห์เชิง
เทคนิคในการ
พยากรณร์าคา 
หุ้นที่ถูกเลือกเป็น
ตัวอย่างของตลาด
หลักทรัพย์ไทย 

หุ้น 30 ตัวที่อยู่ใน SET50 SET100 และ 
SETHD30 ดังนี้ TUF, CPF, GSTEEL, MCS, 
MILL, IVL, IRPC, SAT, SCC,SCCC, TASCO, 
BCP, ESSO, PTT, PTTEP, TOP, ADVANC, 
DELTA,  DTAC, SAMTEL, SMT, SMT, BAY, 
BBL, KBANK, KK, SCB, TCAP, TISCO และ 
TMB 

แบบจ้าลอง 
ARIMA 

หลักเกณฑ์ RSI สามารถน้ามาใช้ได้ดีกว่า 
ในการก้าหนดจุดเข้าซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ไทย 

นันทรัต   
รักอริยะ

2554 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเศรษฐกิจและ

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี  
- ดัชนีราคาผู้บริโภค  

การวิเคราะห์การ
ถอดถอยพหุคูณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
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ผู้วิจัย ปี เรื่อง ตัวแปรอิสระ วิธีวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 

ธรรม ดัชนีราคาหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ 

- ดัชนีค่าเงินบาท  
- ดัชนีราคาน้้ามันดิบ 

ทั้ง 8 กลุ่มนั้น มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่มี
ทั้งความแตกต่างกันออกไป 

ศิวดาติ์  
สมสุข 

2554 การประเมนิความ
แม่นย้าของเครื่อง 
มือวิเคราะห์ทาง 
เทคนิคในการท้า 
นายแนวโน้มราคา
หลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- อัตราผลตอบแทนรายวันของตลาดหลัก 
  ทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันและรายปี 
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- Convergence/ 
  Divergence  
  (MACD)  
- Exponential  
  Moving   
  Average (EMA) 
- Relative   
  Strength    
  Index (RSI) 

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งอาศัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของ
ราคาและปริมาณการซื้อขายของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต
ที่ผ่านมา สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ใน
การท้านายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ได ้

สุพิชชา  
ติรพัฑฒ์  
และ 
เจียมจิตร  
ชวากร 

2554 
 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลต่อการ
เคลื่อนไหวของดัชนี
ราคาหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

- อัตราดอกเบีย้การกู้ยืมเงินบาท 1 ปี  
- ปริมาณซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ    
- อัตราเงินเฟ้อทัว่ไป  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
- ราคาน้้ามันดิบ  
- ราคาขายทองค้าแท่งเฉลี่ยรายเดือน  

แบบจ้าลองเศรษฐ
มิต ิ

ปริมาณซื้ อหลักทรัพย์ ของนักลงทุน
ต่างชาติ  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 
อัตราเงินเฟ้อและน้้ามันดิบมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ราคาทองค้าแท่งและ
อัตราแลกเปลี่ ยนมีความสัม พันธ์ ใน
ทิศทางตรงกันข้าม 
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แห่งประเทศไทย - ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

สุวพิชญ์   
บรรลือฤทธิ์ 

2554 
 

ปัจจัยทางเศรษฐ 
-กิจที่มผีลกระทบ 
ต่อดัชนีราคาหลัก 
ทรัพย์ของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ  
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท 
  เงินกู้แบบมรีะยะเวลาและประเภทเงิน  
  เบิกเกินบัญชี 
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี  
- อัตราเงินเฟ้อ  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ 
  สหรัฐอเมริกา 
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 3 เดือน 

วิธีการทางเศรษฐ
มิติ สร้างสมการใน
รูปของสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน 
และประมาณค่า
โดยสมการถดถอย
ด้วยวิธีก้าลังสอง
น้อยที่สุด 

ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายย่อยชั้นดี เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของ
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ยุพาพิน   
อติกานต์กุล 

2555 
 

การเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณ์ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเชิง
สถิติ 

- อัตราส่วนราคาปิดต่อก้าไรต่อหุ้นและ 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชี 
- อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินสกุลเงิน 
  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของ 
  ธนาคารกรุงไทย  
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี 
- ดัชนี AEX ประเทศเนเธอร์แลนด์  
- ดัชนี All Ordinaries ประเทออสเตรเลีย 
- ดัชนี IBOVESPA ประเทศบราซิล  
- ดัชนี CAC40 ประเทศฝรั่งเศส  
- ดัชนี DAX ประเทศเยอรมัน  
- ดัชนี DOW Jones Industrial  
  Average ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ดัชนี FTSE 100 ประเทศอังกฤษ  
- ดัชนี HANG SENG ประเทศฮ่องกง  
- ดัชนี IPC ประเทศเม็กซิโก  
- ดัชนี Composite ประเทศอินโดนีเซีย 

- BOX Jenkins  
- การวิเคราะห์ 
  การถดถอย 

ดั ชนี หลั กทรั พย์ ใ นต่ า งประ เทศที่ มี
ส หสั ม พั น ธ์ กั บ ดั ช นี ร า ค าหุ้ น ตล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคา 
SET 50 และดัชนีราคา SET 100 สูงที่สุด 
คือ ดัชน ีComposite ประเทศอินโดนีเซีย 
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- ดัชนี MERVAL BUENOS ARIES  
  ประเทศอาร์เจนตินา  
- ดัชนี NASDAQ 100 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ดัชนี S&P CNX NIFTY ประเทศอินเดีย  
- ดัชนี NIKKEI 225 ประเทศญี่ปุ่น  
- ดัชนี NZX 50 ประเทศนิวซีแลนด์  
- ดัชนี PSEI ประเทศฟิลิปปินส์  
- ดัชนี BSE SENSITIVE ประเทศอินเดีย  
- ดัชนี CHINA SHANGHA I COMPOSITE  
  ประเทศจีน  
- ดัชนี S&P 500 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ดัชนี STRAIT TIMES ประเทศสิงคโปร์  
- ดัชนี TSEC weighted ประเทศไต้หวัน  
- ดัชนี S&P/TSX Composite ประเทศแคนาดา 

กัณสราณัฐ   
เกตวงษา 

2557 ปัจจัยที่มีผลต่อ
ดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

- ดัชนีราคาผู้บริโภค  
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา 
- อัตราเงินเฟ้อ  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ 

สมการถดถอย
เชิงซ้อนด้วยวิธี
ก้าลังสองน้อย
ที่สุด 

ปัจจั ยที่มี ผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่ ม
อุ ตสาหกรรม เทค โน โลยี และมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
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  สหรัฐอเมริกา  
- มูลค่าซื้อขายรวมสุทธิของหลักทรัพย์กลุ่ม 
  อุตสาหกรรม ฯ  

ได้ แก่  ดั ชนี อุ ตสาหกรรมดาว โ จนส์
สหรัฐอเมริกาและมูลค่าซื้อขายรวมสุทธิ
ของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  

ศิวรักษ์   
แสงวีระศิริ 
 

2557 ปัจจัยทางเศรษฐ 
กิจที่ส่งผลกระทบ 
ต่อดัชนีราคาหลัก 
ทรัพย์รายกลุ่ม
อุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

- ปัจจัยด้านปริมาณการลงทุนในหลัก 
  ทรัพย์ของชาวต่างชาติสุทธิ  
- อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อ 
  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
- อัตราเงินเฟ้อ  
- อัตราเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี  
- ดัชนีราคาผู้บริโภค  
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยด้านปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย์
ของชาวต่างชาติสุทธิมีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม
มากที่สุด อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
เงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี และดัชนีราคา
ผู้บริโภค มีระดับความสัมพันธ์ที่ลดหลั่น
กันตามลงมา 

ศรุตา โภค 
วรรณากร 

2558 ปัจจัยทางเศรษฐ 
กิจที่มีผลกระทบ
กับดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ
ดัชนีกลุ่มอุตสาห 

- ดัชนีราคาผู้บริโภค  
- ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ   
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ 
  สหรัฐอเมริกา  
- อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
- เงินลงทุนภาคเอกชน  
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ส่วนปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคา
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
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กรรมธุรกิจบริการ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  
สหรัฐอเมริกา 

Sean 
McNally 

2016 Predicting the 
price of Bitcoin 
using Machine 
Learning 

- ราคาเปิดปิดและราคาสูงสุดต่้าสุด 
  ของบิทคอยน์ในแต่ละวัน 
- ความเร็วในการขุดบิทคอยน์ 
- ความยากในการขุดบิทคอยน์ 

- Machine  
  Learning 
- Recurrent  
  Neural    
  Network 
- Time Series 
  Analysis 

การด้าเนินงานของ Bayesian optimized 
recurrent neuralnetwork และ Long 
Short Term Memory network มี
ความแม่นย้าสูงสุด คือ 52% และ RMSE 
8% และ ARIMA models เป็นโมเดล
ยอดนิยมที่น้ามาเปรียบเทียบกับ Deep 
learning models 

Huisu Jang 
and 
Jaewook 
Lee 

2017 An Empirical 
Study on 
Modeling and 
Prediction of 
Bitcoin Prices 
With Bayesian 
Neural Networks 
Based on 
Blockchain 

- ขนาดบล็อกเฉลี่ย (MB) 
- จ้านวนธรุกรรมต่อบล็อก 
- เวลาเฉลี่ยในการยืนยันการท้าธุรกรรม 
  บิทคอยน ์
- ความเร็วในการขุดบิทคอยน์ 
- ความยากในการขุดบิทคอยน์ 
- รายได้ที่ได้จากการขุดบิทคอยน์ 
- จ้านวนการท้าธุรกรรมต่อวัน 
- มูลค่าตลาดของบิทคอยน์ 

วิธี Bayesian 
Neural 
Networks  
 

Bayesian neural networks (BNNs) 
สามารถท้านายราคาของบิทคอยน์และ
อธิบายความผันผวนสูงของราคาบิท
คอยน์ล่าสุดได้ดี 
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Information 

Julio 
Estrada 

2017 Analyzing 
Bitcoin Price 
Volatility 

- อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ต่อดอลลาร์  
  สหรัฐอเมริกา 
- ดัชนี S&P 500 
- ดัชนี VIX 
- เทรนของเว็บไซต์ Google ที่ค้น 
  หาค้าว่า Blockchain (BGT) 

- ทฤษฎีของ  
  Toda and  
  Yamamoto  
  (1995) 
- Wald test 
- Autocorrela- 
  tion function 
- Augmented 
  Dickey Fuller  
  test 

บิทคอยน์และ VIX มีความสัมพันธ์แบบ 
Granger-causality แบบสองทิศทาง เรา
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ราคาบิท
คอยน์รายสัปดาห์ ไม่ Granger-causes 
กับแนวโน้ม ของ Blockchain และเราไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ความผัน
ผวนของบิทคอยน์ไม่ได้เป็นสาเหตุของ 
Granger-causes S&P 500 

Muhamma
d J Amjad 
and 
Devavrat 
Shah 

2017 Trading Bitcoin 
and Online 
Time Series 
Prediction 
 
 

- อัตรแลกเปลี่ยนบิทคอยน์  
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

แบบจ้าลอง 
ARIMA 

ราคาของบิทคอยน์มีคุณสมบัติการหยุด
นิ่งและการผสม อัลกอริทึ่มการจ้าแนก
ประเภทและการเรียนรู้การแจกแจงแบบ
เงื่อนไขเชิงประจักษ์โดยตรง (EC) ดีกว่า
ARIMA และ Sharpe Ratio มากกว่า 2.0 
ซึ่งการลงทุนโดยเฉลี่ยเป็นผลตอบแทน
จากการทดสอบในแต่ละช่วง 2-4 เดือน 
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Obryan 
Poyser 

2017 Exploring the 
determinants of 
Bitcoin’s price: an 
application of 
Bayesian 
Structural Time 
Series 

- อัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์ต่อ 
  ดอลลาร์สหรัฐ  
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน  
- ราคาทองค้า  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดอลลาร์ 
  สหรัฐ  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร 
- สัญญาต่าง ๆ ระหว่างประเทศ 

วิธีการแบบ 
Bayesian 
Structural Time 
Series  

บิทคอยน์มีคุณสมบัติแบบผสมที่มีความ
หลากหลาย เนื่องจากมีความปลอดภัย
และเป็นตราสารที่มีศักยภาพ รวมทั้งมี
บทบาทที่มากขึ้น อัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศส่งผลกับราคาตลาด
ของบิทคอยน์ 

Carlos 
Truc´ıos 

2018 Forecasting 
Bitcoin risk  
measures: 
Arobust 
approach 

- ข้อมูล Tick-by-tick จาก 
  bitcoincharts2 

แบบจ้าลอง 
GARCH หลาย ๆ 
แบบ 

ค่าผิดปกติที่ปรากฏขึ้นมีบทบาทส้าคัญใน
การสร้างแบบจ้าลองและการคาดการณ์
มาตรการความเสี่ยงของบิทคอยน์ 
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จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปตัวแปรอิสระท่ีมีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาเหมือนกัน ดังนี้ 
1. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ได้แก่ รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) กัณสราณัฐ   

เกตวงษา (2557) และศรุตา โภควรรณากร (2558) 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) สุพิชชา  ติรพัฑฒ์ 

และเจียมจิตร ชวากร (2554) สุวพิชญ์ บรรลือฤทธิ์ (2554) ยุพาพิน  อติกานต์กุล (2555) 

กัณสราณัฐ  เกตวงษา (2557) ศิวรักษ์  แสงวีระศิริ (2557) และศรุตา  โภควรรณากร 

(2558) 

3. ราคาทองค้า ได้แก่ รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) และ สุพิชชา  ติรพัฑฒ์ และเจียมจิตร ชวากร 

(2554) 

4. ดัชนีราคาน้้ามันดิบ ได้แก่ นันทรัต  รักอริยะธรรม (2554) และสุพิชชา  ติรพัฑฒ์ และเจียม

จิตร ชวากร (2554) 

ดังนั้น ตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาเพ่ิมเติม คือ  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดัชนีราคา
น้้ามันดิบ 

เนื่องจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาบิทคอยน์และราคาหุ้น มีการศึกษาตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และจากข้อมูลในเว็บไซต์ siam blockchain ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลแหล่งใหญ่ของประเทศไทย สามารถสรุปข้อมูลที่
เกี่ยวกับบิทคอยน์ได้ ดังนี้ 

1. ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศแรกท่ียอมรับบิทคอยน์เป็นสกุลเงิน 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเก็บภาษีบิทคอยน์ 

3. ประเทศจีน เป็นประเทศท่ียอมรับบิทคอยน์และมีก้าลังการขุดบิทคอยน์มากท่ีสุด 

4. เว็บไซต์ Finanzen.net ซึ่งเว็บไซต์การเงินที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ขึ้นรายชื่อบิทคอย

เป็นค่าเงินหลัก 

รวมทั้งจากเว็บไซต์ Marketingoops ที่ให้ข้อมูลว่า ประเทศแคนาดา เป็นประเทศที่มีเครื่อง 
ATM เป็นเครื่องแรกของโลก  

ตามข้อมูลล่าสุดของ CoinATMradar จ้านวนตู้ ATM ของบิทคอยน์ที่ติดตั้งมีจ้านวนประมาณ 
1,000 เครื่องในช่วงต้นปี พ.ศ.2560 และเกิน 3,000 เครื่องในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีนี้  และ
ปัจจุบันมีการติดตั้ง ตู้ ATM ของบิทคอยน์ จ้านวน 3,128 เครื่องทั่วโลก ซึ่งอันดับที่ 1 คือ ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการติดตั้งตู้ ATM ของบิทคอยน์มากกว่า 1,800 เครื่อง อันดับที่ 2 คือ ประเทศ
แคนาดา จ้านวน 477 เครื่อง และอันดับที ่3 คือ ออสเตรีย จ้านวน 175 เครื่อง 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ UPbit.com ซึ่งเป็นเว็บเทรดบิทคอยน์ต่างประเทศ 1 ใน 5 เว็บ 
เทรด ที่มีการซื้อ-ขายบิทคอยน์สูงสุด ในปี ค.ศ.2018 รองรับเฉพาะนักเทรดเกาหลีใต้เท่านั้น 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ในประเทศดังกล่าว บิทคอยน์เป็น
ยอมรับและมีผู้ที่สนใจลงทุนบิทคอยน์เป็นจ้านวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา  จีน เยอรมนี แคนนาดา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ 

 
ภาพที่ 2.1  ปริมาณบิทคอยน์ตามสกุลเงิน 
แหล่งที่มา:  https://bitcoin-addict.com/2017/10/05/why-bitcoin-depend-on-japan-and-
south-korea 

 
จากภาพที่ 2.1 จะเห็นได้ว่า ปริมาณในการซื้อ-ขายบิทคอยน์นั้น นิยมซื้อ-ขายโดยใช้สกุลเงิน

เยนญี่ปุ่นมากที่สุด (JPY) รองลงมาคือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) วอนเกาหลีใต้ (KRW) ยูโร 
(EUR) และหยวนจีน (CNY) ตามล้าดับ ดังนั้น ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษา คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วอนเกาหลีใต้ ยูโร 
และหยวนจีน 

อย่างไรก็ตาม ตามหลักอุปสงค์และอุปทานแล้ว ราคาซื้อ-ขายย่อมมีความสัมพันธ์กันกับ
ปริมาณการซื้อขาย เพราะฉะนั้น ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ จึงเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัย

JPY 

USD 

KRW 

EUR 

CNY 
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จะท้าการศึกษา ดังนั้น เราสามารถสรุปตัวแปรอิสระท่ีเราจะใช้ในการศึกษาได้ ดังนี้ ตัวแปรอิสระที่จะ
ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เยนญี่ปุ่น ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา วอนเกาหลีใต้ ยูโร และหยวนจีน ราคาทองค้า ได้แก่ ราคาทองค้า spot (USD) ราคา
ทองค้าขาว spot (USD) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้า (USD) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้าขาว 
(USD) ราคาน้้ามันดิบ ซึ่งเป็นราคาน้้ามันจากตลาดส้าคัญ ๆ ของโลก ได้แก่ ราคาน้้ามันดิบ WTI spot 
(USD) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ WTI (USD) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบรนท์ (USD) รวม
ไปถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบนซินของสหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นประเทศที่มีการน้าเข้าน้้ามันมาก
ที่สุดในโลก ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ (USD) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ซึ่งมีดัชนีที่
ส้าคัญ ได้แก่  Nikkei 225 (N225) และ TOPIX (TOPX) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ซึ่ง
มีดัชนีที่ส้าคัญ ได้แก่ Dow Jones Industrial Average (DJI) Nasdaq 100 (NDX) และ NASDAQ 
Composite (IXIC) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีน ซึ่งมีดัชนีที่ส้าคัญ ได้แก่ Shanghai Composite 
(SSEC) และ SZSE Component (SZSC1) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี ซึ่งมีดัชนีที่ส้าคัญ 
ได้แก่ DAX (GDAXI) และ Euro Stoxx 50 (STOXX50E) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา ซึ่งมี
ดัชนีที่ส้าคัญ ได้แก่ S&P/TSX Composite (GSPTSE) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ซึ่งมี
ดัชนีที่ส้าคัญ ได้แก่ S&P/ASX 200 (AXJO) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ซึ่งมีดัชนีที่
ส้าคัญ ได้แก่ KOSPI (KS11) และ KRX 100 (KRX100) 
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ราคาบิทคอยน์ (USD) 

•   สินทรัพย์ปลอดภัย 

- ราคาทองค้า spot (USD) 
- ราคาทองค้าขาว spot (USD) 
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้า (USD) 
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้าขาว (USD) 

•   ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 
    ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี 
แคนนาดา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต ้

•   อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
- USD/JPY 
- USD/KRW 
- USD/EUR 
- USD/CNY 

 

•   ราคาน้้ามันดิบ 
- ราคาน้้ามันดิบ WTI spot (USD)  
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ WTI (USD)  
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบรนท์ (USD)  
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบนซินของสหรัฐ (USD) 

•   ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ (USD) 



 

 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์และตัวแบบ
ที่เหมาะสมส้าหรับการพยากรณ์ราคาของบิทคอยน์โดยอาศัยปัจจัยภายนอก ซึ่งใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์ปัจจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวด้าเนินการดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

2. แหล่งที่มาของข้อมูล 

3. ขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัย 

 เนื่องจากในแต่ละวัน ราคาบิทคอยน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ซึ่งปัจจัยที่ว่านั้น อาจจะ
ส่งผลหรือไม่ได้ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ในวันนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งอาจจะไปส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ในวัน
พรุ่งนี้หรือวันต่อ ๆ ไปก็เป็นไปได้ แสดงว่า ราคาบิทคอยน์ในวันนี้ก็อาจจะมีผลมาจากราคาบิทคอยน์
ในวันก่อน ๆ นั่นก็คือ ราคาในอดีตอาจจะมีผลต่อราคาปัจจุบันของบิทคอยน์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการ
วิเคราะห์การการถดถอยเชิงพหุในการศึกษาครั้งนี้ โดยท้าการถดถอยข้อมูลปัจจัยภายนอกตามความ
เหมาะสม 
 

3.1 ตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ดังนี้ 
 

   
1, 1 2, 1 26, 1( ) ( , , ... , )t t t t th Y g X X X                 (3.1) 

 

เมื่อ t   คือ ช่วงเวลา t   คือ ความคลาดเคลื่อน (error) เชิงสุ่ม h  คือ ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link 
Function) และ 1, 1 2, 1 26, 1( , , ... , )t t tg X X X     คือ  ส่วนประกอบเชิงระบบของตัวแบบข้างต้นซึ่ง
เป็นฟังก์ชันของตัวแปรท้านาย (Predictor) โดยที่ตัวแปรตาม  Y  และตัวแปรท้านาย 

1 2 26, , ... ,X X X  เริ่มต้น เป็นดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที ่3.1  ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย หน่วย 

Y  ราคาปิดรายวันของบิทคอยน์  USD 

1X  อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเยนญี่ปุ่น  USD/JPY 

2X  อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวอนเกาหลีใต้  USD/KRW 

3X  อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อยูโร  USD/EUR 

4X  อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหยวนจีน  USD/CNY 

5X  ราคาทองค้า spot  USD 

6X  ราคาทองค้าขาว spot  USD 

7X  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้า  USD 

8X  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้าขาว  USD 

9X  ราคาน้้ามันดิบ WTI spot  USD 

10X  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ WTI  USD 

11X  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบรนท์  USD 

12X  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบนซินของสหรัฐ  USD 

13X  ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์  USD 

14X  ดัชนีหุ้น Dow Jones Industrial Average (DJI)  ไม่มีหน่วย 

15X  ดัชนีหุ้น Nasdaq 100 (NDX) ไม่มีหน่วย 

16X  ดัชนีหุ้น NASDAQ Composite (IXIC) ไม่มีหน่วย 

17X  ดัชนีหุ้น Nikkei 225 (N225) ไม่มีหน่วย 

18X  ดัชนีหุ้น Topix (TOPX) ไม่มีหน่วย 

19X  ดัชนีหุ้น DAX (GDAXI) ไม่มีหน่วย 

20X  ดัชนีหุ้น Euro Stoxx 50 (STOXX50E) ไม่มีหน่วย 

21X  ดัชนีหุ้น Shanghai Composite (SSEC) ไม่มีหน่วย 

22X  ดัชนีหุ้น SZSE Component (SZSC1) ไม่มีหน่วย 

23X  ดัชนีหุ้น S&P/TSX Composite (GSPTSE) ไม่มีหน่วย 

24X  ดัชนีหุ้น S&P/ASX 200 (AXJO) ไม่มีหน่วย 

25X  ดัชนีหุ้น KOSPI (KS11) ไม่มีหน่วย 

26X  ดัชนีหุ้น KRX 100 (KRX100) ไม่มีหน่วย 
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 ข้อสมมุติที่จ้าเป็นและพอเพียงส้าหรับความคลาดเคลื่อน t  เมื่อ 1, 2, ... ,t n   ที่จะท้า
ให้ตัวประมาณของพารามิเตอร์ในตัวแบบข้างต้นมีสมบัติพึงประสงค์และทดสอบสมมุติฐาน  
ที่จ้าเป็นได้ คือ 1 2, , ... , n      2(0 , )iid N    ซึ่งมีผลท้าให้  1 2( ), ( ), ... , ( )nh Y h Y h Y   

2

1, 1 2, 1 26, 1( ( , , ... , ) , )t t tiid N g X X X      นอกจากนี้ ตัวแปรท้านายต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นพหุ (Multicollinearity)  การศึกษานี้จึงเป็นการหาฟังก์ชัน h  และ g  ที่เหมาะสม  
 

3.2 แหล่งที่มาของข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลอนุกรมแบบทุติยภูมิรายวัน 2 ช่วง คือ ตั้งแต่ วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 และตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึง 
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามเทศกาล) ที่ได้จากแหล่งต่าง 
ๆ ดังตารางที่ 3.2  
 
ตารางที ่3.2  ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

https://finance.yahoo.com https://th.investing.com 

1. ราคาปิดรายวันของบิทคอยน์  
2. ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์  
3. ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา 
- Dow Jones Industrial Average (DJI) 
- Nasdaq 100 (NDX) 
- NASDAQ Composite (IXIC)  
4. ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น 
- Nikkei 225 (N225) 
5. ตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี 
- DAX (GDAXI) 
- Euro Stoxx 50 (STOXX50E) 
6. ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย 
- S&P/ASX 200 (AXJO) 
7. ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ 
- KOSPI (KS11) 

1. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
- USD/JPY 
- USD/KRW 
- USD/EUR 
- USD/CNY 
2. ราคาน้้ามันดิบ WTI spot  
3. ราคาทองค้า spot  
4. ราคาทองค้าขาว spot 
5. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้า  
6. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค้าขาว  
7. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ WTI   
8. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบรนท์  
9. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันเบนซินของ   
    สหรัฐอเมริกา 
10. ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น 



40 
 

 
4
0

 

ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

https://finance.yahoo.com https://th.investing.com 

 - TOPIX (TOPX) 
11. ตลาดหลักทรัพย์จีน 
- Shanghai Composite (SSEC) 
- SZSE Component (SZSC1) 
12. ตลาดหลักทรัพย์แคนาดา 
- S&P/TSX Composite (GSPTSE) 
13. ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ 
- KRX 100 (KRX100) 

 

3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตามตัวแบบ 
(3.1) ข้างต้น โดยฟังก์ชัน h   และ g  ที่เหมาะสมจะเป็นฟังก์ชันที่ท้าให้ข้อสมมุติต่าง ๆ เป็นจริง 
ดังนั้น การสร้างตัวแบบการถดถอยส้าหรับการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์จะเริ่มจากการตรวจสอบข้อ
สมมุติต่าง ๆ และด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่เป็นจริง โดยการตรวจสอบและด้าเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบข้อสมมุติและแก้ไขปัญหาการขาดคุณสมบัติที่ส้าคัญ 
1.1 การตรวจสอบข้อสมมุติส้าหรับการวิเคราะห์การถดถอย โดยมีวิธีการตรวจสอบและ 

เกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ (Multicollinearity) พิจารณาจากค่า 

VIF ถ้า ค่า VIF > 10 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ หากพบว่าตัวแปรมี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ ต้องท้าการแก้ไขปัญหาจนกว่าตัวแปรจะไม่มีความสัมพันธ์

เชิงเส้นพหุ 

2) การตรวจสอบข้อสมมตุิของความคลาดเคลือ่นสุม่ ( ) 

     2.1)  fit ตัวแบบเชิงเส้นโดยใช้ Ordinary least squares (OLS) 
  2.2)  ตรวจสอบแจกแจง โดยพิจารณาจากค่า Significant ของสถิติ   
            KolmogorovSmirnov และ Normal Probability Plot 
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2.3)  ตรวจสอบภาวะเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) 
           ของความคลาดเคลื่อนสุ่ม โดยใช้ Residual plot 

2.4)  ตรวจสอบสหสัมพันธ์ในตัว (Autocrrelation) ของความคลาดเคลื่อนสุ่ม โดย 
       ใช้การทดสอบของ Durbin-Watson  

1.2 การแก้ไขปัญหาข้อสมมุติไม่เป็นจริง มีวิธีการด้าเนินการส้าหรับปัญหาต่าง ๆ ถ้ามี ดังนี้ 
1) การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1)  วัดความเหมาะสมของข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
1.2)  ทดสอบข้อสมมตุิเบื้องต้น โดยใช้ Measure of Sampling Adequacy (MSA)   
       ซ่ึงดูค่า MSA ของตัวแปรจาก Anti-image correlation matrix โดยอ่านค่า 
       ในแนวทแยงของเมทริกซ์ ซึ่งก็คือ ค่าคอมมูนาลิตี้ (Communality : 2h )  
1.3)  สกัดปัจจัย (Factor exteaction) แบบ Component factor analysis โดย 
       ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component method, PC)   
1.4)  หมุนแกน (Rotation) โดยใช้การหมุนแกนแบบออธอกอนอล (Orthogonal  
       rotation) หรือ แบบมุมฉาก ด้วยวิธี Varimax ซึ่งในการระบุจ้านวนปัจจัยจะ 
       ใ ช้ วิ ธี  Latent root criterion โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ  
       (Eigenvalue) ซึ่งควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 หากพบว่าน้้าหนักปัจจัย 
       สูงสุดอยูในปัจจัยใด จะจัดตัวแปรดังกล่าวไว้ในปัจจัยนั้น 

2) การแก้ไขปัญหาข้อสมมุติของความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มที่ไม่เป็นจริง ใช้ทฤษฏี Box-
Cox transformation ที่มีรูปแบบการแปลงข้อมูล คือ Y Y    เมื่อ    คือ  
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาจากข้อมูล โดยที่ 1 1      

2. พัฒนาตัวแบบจากผลการแก้ไขปัญหา และน้าข้อมูลเข้าสู่ตัวแบบที่พัฒนาแล้ว 
3. ค้านวณตัวชี้วัดส้าคัญในการประเมินผลการพยากรณ์ทุกตัว เพื่อดูความคคลาดเคลื่อนของตัว

แบบในการพยากรณ์ 
4. เปรียบเทียบสมการพยากรณ์ 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในบทนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์และตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขาย
บิทคอยน์ โดยใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression) 
และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ซึ่งจะท้าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 24 และ 
Minitab 16 เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ โดยตัวแปรที่น้ามาศึกษาได้แก่ตัวแปรดังตารางที่ 3.1 ที่ได้
กล่าวไปแล้ว  

 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

จากข้อมูลราคาบิทคอยน์รายวันที่ท้าการสืบค้นจาก https://finance.yahoo.com ณ วันที่ 
17 มิถุนายน พ.ศ.2561 เมื่อน้ามาพล็อตกราฟโดยใช้โปรแกรม SPSS 24 จะได้กราฟดังภาพที่ 4.1 
เห็นได้ว่ากราฟมีความผันผวนเกิดข้ึน ซึ่งท้าให้ราคาบิทคอยน์ในช่วงปลายปี 2017 สูงขึ้นมาก ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดปกตินั้น โดยพิจารณาข้อมูลในรูปที่ 
2 ประกอบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2017 เกิดจากการแยกสายออกจากบิทคอยน์มาเป็น 
Bitcoin Cash (BCH) เนื่องจากเกิดความขัดแย้งในเรื่องวิธีการปรับขนาด (Scaling solution) ของ
บิทคอยน์ เพ่ือแก้ปัญหาการโอนช้าและราคาแพง (Coinman, 2017) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์
ค่อย ๆ ตกลงมา ก่อนจะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นมาเมื่อมีการอัพเดตบิทคอยน์เป็น Segwit2X (B2X) ในวันที่ 
1 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2017 โดยเพ่ิมขนาดบล็อกในบล็อกเชนให้มีขนาด 2MB จากเดิม 1MB 
(Devsigni, 2017)  

ต่อมามีตัวโปรโตคอล (Protocol) เวอร์ชันใหม่ที่แยกสายออกจากบิทคอยน์สายหลังตั้งแต่
บล็อคหมายเลขที่ 491,407 บนบล็อกเชน (Blockchain) ของบิทคอยน์มาเป็น Bitcoin Gold (BTG) 
เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2017 และเริ่มให้มีการดาวน์โหลดได้ในวันที่ 12 เดือน 
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2017 (Jiraboon, 2017b) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ตกลงมาในคืนของวันที่
เริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดก่อนจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวขึ้นมา หลังจากนั้นได้มีการท้าสัญญาการซื้อขายบิท
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คอยน์ล่วงหน้า หรือ Bitcoin Futures ซึ่งอ้างอิงกับราคาบิทคอยน์ในตลาดโลกเกิดขึ้น โดยสถาบัน
การเงินผู้ให้บริการตลาดซื้อ-ขายออพชันที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) ท้าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bitcoin Futures เมื่อวันที่ 10 เดือนธันวาคม ค.ศ.2017 (DAVITT, 
2017) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์มีการเคลื่อนตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ  

ต่อมาบริษัท Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade หรือที่รู้จักกัน
ในนาม CME Group Inc. (CME) ได้ท้าการเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์เดียวกันในวันที่ 18 เดือน 
ธันวาคม ค.ศ.2017 (Jiraboon, 2017d, 2017e) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์มีการเคลื่อนตัวขึ้นมา
มีราคาสูงสุดอยู่ทีป่ระมาณ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่ราคาบิทคอยน์จะตกลง จากนั้นเมื่อวันที่ 28 
เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2017 ได้มีการกลับมาใช้ B2X อีกครั้ง หลังจากที่ได้ท้าการประกาศยกเลิกการ 
hard fork ไป เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2017 เนื่องจากได้สร้างความขัดแย้งและแตกแยกในกลุ่ม
ผู้ใช้งานบิทคอยน์ (Jiraboon, 2017c) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์เริ่มมีการเคลื่อนตัวขึ้นมา 

หลังจากนั้น เริ่มมีการซื้อ-ขาย Bitcoin Diamond (BCD) ที่เกิดจากการแยกสายออกจากบิท
คอยน์ เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม ปี ค.ศ.2018 โดยเพ่ิมปริมาณบิทคอยน์ที่มีจ้านวนจ้ากัดเพียง 21 
ล้าน BTC เป็น 210 ล้าน BCD และมีความสามารถในการเข้ารหัสจ้านวนเงินในบัญชี (Blognone, 
2017b) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ค่อย ๆ ตกลงมาเรื่อย ๆ  ก่อนจะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อมี
สกุลเงินดิจิทัลอีกสกุลเงินหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากบิทคอยน์เป็น BitcoinZ (BTCZ) ในวันที่ 22 เดือน
กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018 ซึ่งเปลี่ยนไปใช้ Equihash และเริ่มมีการขุดใหม่ทั้งหมดโดยตอนนี้อยู่ที่บล็อค 
25,726 เท่านั้น (Blognone, 2017a) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ ค่อย ๆ มีการเคลื่อนตัวขึ้นมา 
ต่อจากนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ที่ส้าคัญ ๆ เกิดข้ึน ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์เริ่มเคลื่อนตกลงมา  

อย่างไรกต็าม ยังมีกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ต้องการแยกตัวออกจากสายบิทคอยน์อีกเป็นจ้านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็น Bitcoin Silver, Bitcion Platinum, Bitcoin Uranium, Bitcoin Cash Plus, Super 
Bitcoin, Lightning Bitcoin (Arstechnica, 2017) และเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
นั้นอาจจะส่งผลต่อราคาบิทคอยน์แค่เพียงในระยะเวลาสั้น ๆ  เท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่ได้น้ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย 
 
 

https://siamblockchain.com/2017/11/09/2x-called-off-bitcoin-hard-fork-suspended-lack-consensus/
https://siamblockchain.com/2017/11/10/bitcoin2x-hard-fork-return/
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ภาพที่ 4.1  ราคาซื้อ-ขายบิทคอยน์รายวัน วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2016 ถึง 29 มีนาคม ค.ศ.2018 

 

 
4.1.1 ค่าสถิติเบื้องต้นของข้อมูล 

 

เมื่อน้าข้อมูลราคาบิทคอย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2561 มาค้านวณค่าสถิติเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ได้คราว ๆ จากค่าในตารางที่ 4.1 
ดังนี้ 
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หมายเหตุ:   

ตารางที่ 4.1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ค่าความเบ้ และค่า
ความโด่งของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวแปร Mean S.D. C.V. Skewness Kurtosis 
ราคาปิดรายวันของบิทคอยน์ (Y ) 3039.462 3867.177 1.272 1.901 3.134 
อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ( 1X ) 109.987 4.467 0.041 -0.442 -0.292 
อัตราแลกเปลี่ยน USD/KRW ( 2X ) 1137.111 37.258 0.033 0.265 -0.07 
อัตราแลกเปลี่ยน USD/EUR ( 3X ) 0.887 0.039 0.044 -0.279 -0.729 
อัตราแลกเปลี่ยน USD/CNY ( 4X ) 6.669 0.168 0.025 -0.232 -0.598 
ราคาทองค้า spot ( 5X ) 1265.276 57.922 0.046 -0.789 0.796 
ราคาทองค้าขาว spot ( 6X ) 972.270 61.668 0.063 0.859 1.051 
สัญญาซื้อขายทองค้า ( 7X ) 1263.800 58.440 0.046 -0.83 0.881 
สัญญาซื้อขายทองค้าขาว ( 8X ) 975.436 62.619 0.064 0.869 1.042 
ราคาน้้ามันดิบ WTI spot ( 9X ) 48.731 7.492 0.154 -0.156 0.625 
สัญญาซื้อขายน้้ามันดิบ WTI ( 10X ) 48.682 7.497 0.154 -0.17 0.592 
สัญญาซื้อขายน้้ามันเบรนท์ ( 11X ) 51.612 8.531 0.165 -0.025 0.222 
สัญญาซื้อขายน้้ามันเบนซินสหรัฐ ( 12X ) 1.551 0.199 0.128 -0.517 1.04 
ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ( 13X ) 403.915A  697.486A 1.727 2.728 8.468 
ดัชนีหุ้น DJI ( 14X ) 20390.774 2594.102 0.127 0.395 -0.749 
ดัชนีหุ้น NDX ( 15X ) 5337.866 797.182 0.149 0.356 -0.969 
ดัชนีหุ้น IXIC ( 16X ) 5787.024 823.602 0.142 0.284 -0.982 
ดัชนีหุ้น N225 ( 17X ) 18933.322 2204.790 0.116 0.372 -0.756 
ดัชนีหุ้น TOPX ( 18X ) 1519.160 176.250 0.116 0.252 -0.973 
ดัชนีหุ้น GDAXI ( 19X  ) 11478.529 1230.737 0.107 -0.163 -1.396 
ดัชนีหุ้น STOXX50E ( 20X ) 3275.787 261.930 0.080 -0.157 -1.463 
ดัชนีหุ้น SSEC ( 21X ) 3151.002 177.585 0.056 -0.312 -0.428 
ดัชนีหุ้น SZSC1 ( 22X ) 10546.460 484.522 0.046 -0.097 -0.218 
ดัชนีหุ้น GSPTSE ( 23X ) 14913.536 941.479 0.063 -1.025 0.638 
ดัชนีหุ้น AXJO ( 24X ) 5591.171 315.590 0.056 -0.523 -0.637 
ดัชนีหุ้น KS11 ( 25X ) 2187.692 212.957 0.097 0.307 -1.491 
ดัชนีหุ้น KRX100 ( 26X ) 4423.756 512.610 0.116 0.342 -1.435 
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เมื่อพิจารณาตัวแปรที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ตัวแปร 

3X  และ 4X  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อดูค่าเฉลี่ยประกอบแล้ว ตัวแปร 3X  มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 4X  แสดงว่า 3X  มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยกว่า 4X  นั่นคือ 3X  มีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อยกว่า 4X  ในท้านองเดียวกันกับ 1X  มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อย
กว่า 2X  ต่อจากนั้นพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ปลอดภัย พบว่า ตัวแปร 5X  และ 7X  
มีการกระจายตัวของข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่า 5X  และ 7X  มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่
ใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับ 6X  และ 8X  และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ พบว่า ในกลุ่มดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอเมริกา ตัวแปร 15 16,X X  และ 

14X  มีการกระจายตัวของข้อมูลจากน้อยไปมาก ตามล้าดับ ส่วนประเทศญี่ปุ่น ตัวแปร 17X  และ 

18X  มีการกระจายตัวของข้อมูลที่ต่างกันมาก โดย 18X  มีการกระจายตัวของข้อมูลที่น้อยกว่า 17X  
แสดงว่า 18X  มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อยกว่า 17X  เช่นเดียวกันกับประเทศเยอรมนีที่ ตัวแปร 

19X  และ 20X  มีการกระจายตัวของข้อมูลที่ต่างกันมาก โดย 20X  มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย
กว่า 19X  ในประเทศจีน 21X  มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยกว่า 22X  นั่นคือ 21X  มีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อยกว่า 22X  ส่วน 23X  ของประเทศแคนาดามีการกระจายตัวของข้อมูล
มากกว่า 24X  ของประเทศออสเตรเลีย แสดงว่า 24X  มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อยกว่า 23X  
และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้ 25X  มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยกว่า 26X  
นั่นคือ 25X  มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อยกว่า 26X  นอกจากนั้น เมื่อเทียบตัวแปร Y  กับตัวแปร
อ่ืน ๆ พบว่า  มีการกระจายตัวของข้อมูลมากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ รองมาจาก 13X  แสดงว่า ตัวแปร 
Y  มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ยกเว้น 13X  ดังนั้น ถ้าตัวแปรตัวไหนมีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อย แสดงว่า ตัวแปรตัวนั้นมีความผันผวนของราคาน้อยหรือค่อนข้างมีราคาที่
คงท่ี  

ตัวแปรที่มีการแจกแจงของข้อมูลลักษณะเบ้ขวา ได้แก่ 2 6 8 13 14 15, , , , , ,Y X X X X X X  

16 17 18 25, , , ,X X X X  และ 26X  ส่วนตัวแปรที่เหลือมีการแจกแจงของข้อมูลลักษณะเบ้ซ้าย แสดงว่า 
ตัวแปรเหล่านี้มีการแจกแจงของข้อมูลที่ไม่ปกติ 

ตัวแปรที่มีความโด่งมากกว่าโค้งปกติ ได้แก่ Y  และ 13X  แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวอาจจะมี
ข้อมูลที่มีความผิดปกติอยู่ ส่วนตัวแปรที่เหลือมีความโด่งน้อยกว่าโค้งปกติ แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวมี
การกระจายตัวของข้อมูลตามแนวแกน Y  น้อย หรือ อาจจะกล่าวได้ว่าตัวแปรดังกล่าวมีความผัน
ผวนของราคาน้อย สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร และจากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าตัวแปร 
Y  ไม่มีฤดูกาล (Sesonal) 
  

Y
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4.2 ตัวแบบส าหรับการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ 

ในการสร้างสมการพยากรณ์ เราจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูล
ช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเนื่องจากเป็นการเปิดตัวบิทคอยน์ในระยะแรก 
ดังนั้น ในช่วงที่สองที่จะท้าการวิเคราะห์ เราจะไม่ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงที่มีความผันผวน ดัง
กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 หลังจากที่วิเคราะห์กรณีทั้งสองไปแล้ว เราจะน้าข้อมูลในกรณีที่ 1 และ 2 มา
แปลงให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วน้าไปวิเคราะห์ในท้านองเดียวกันกับแบบแรก นอกจากนี้ หลังจากข้อมูล
ที่น้ามาวิเคราะห์แล้ว ยังมีข้อมูลต่อไปด้วย จึงน้ามาใช้เป็นข้อมูลส้าหรับทดสอบความแม่นย้าของตัว
แบบการพยากรณ ์

 
4.2.1 กรณีที่ 1 : ใช้ข้อมูลราคาของบิทคอยน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 จนถึง 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
 

เมื่อท้าการ Fit ข้อมูล  
 

0 1 1, 1 2 2, 1 26 26, 1...t t t t tY X X X             
 

นั่นคือ ( )t th Y Y  และ 
1, 1 2, 1 26, 1 0 1 1, 1 2 2, 1 26 26, 1( , , ... , ) ...t t t t t tg X X X X X X               

โดยที่ตัวแปร 
1, 1 2, 1 26, 1, , , ... ,t t t tY X X X  

 ระบุไว้ในตารางที่ 3.1 และ 4.1 พบว่า ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นหพุ ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1  ดังนั้น เราจะแก้ไขปัญหาโดยใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัย เมื่อท้าการวิเคราะห์ปัจจัยแล้ว ได้ค่าต่าง ๆ ดังตารางภาคผนวกที่ 2 ถึง 6 พบว่า ตัว
แปร 22X  มีค่า 2h  น้อยกว่า 0.5 ดังนั้น เราจะไม่น้าตัวแปร 22X  มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้วย 
และสามารถแบ่งปัจจัยออกได้เป็น 4 ปัจจัย หลังจากที่ได้ปัจจัยแต่ละปัจจัยแล้ว เราจะน้าตัวแปรใหม่
ที่ได้มาท้าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ท้าให้ได้ตัวแบบที่ 1 นอกจากนี้ยังพบว่า การแจกแจงของ
ความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบที่ 1 ไม่ปกติ ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 7 และภาพภาคผนวกที่ 1 
ดังนั้น เราจะท้าการแปลงข้อมูลโดยใช้ทฤษฏี Box-Cox transformation ซึ่งได้ค่า   ที่เหมาะสม 

เท่ากับ -0.39 และค่า   ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับ 1
0.33

3
    และ -0.4 ท้าให้เราได้ตัวแบบที่ 2 และ 

3 ตามมา ดังนี้ 
 

ตัวแบบที่ 1 : 0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F                
ตัวแบบที่ 2 : 1/3

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F     

           

ตัวแบบที่ 3 : 0.4

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F     
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โดยที่ 0 1 2 3, , ,     และ 4  ของตัวแบบแต่ละตัวแบบมีค่าดังตารางที่ 4.4 และ 1 2 3 4, , ,F F F F   
ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย โดยที่ ปัจจัยที่ 1 คือ “ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์” ปัจจัยที่ 2 คือ 
“สินทรัพย์ปลอดภัย” ปัจจัยที่ 3 คือ “ราคาน้ ามัน” และปัจจัยที่ 4 คือ “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์” โดยปัจจัยแต่ละปัจจัยประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ  
ดังตารางที่ 4.2  
 

ตารางที ่4.2  ตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละปัจจัยของกรณีท่ี 1 
 

ดัชนีราคาตลาด 
หลักทรัพย์ ( 1F ) 

สินทรัพย์ปลอดภัย (
2F ) ราคาน้ ามัน (

3F ) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
และปริมาณการซื้อ

ขาย ( 4F ) 

1. อัตราแลกเปลี่ยน 1. อัตราแลกเปลี่ยน 1. ราคาน้้ามัน  1. อัตราแลกเปลี่ยน  
   USD/KRW ( 2X )     USD/JPY ( 1X )      WTI spot ( 9X )    USD/EUR ( 3X ) 
2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 2. ราคาทอง     WTI futures ( 10X )    USD/CNY ( 4X ) 
อเมริกา : DJI ( 14X )    ทองค้า spot ( 5X )     เบรนท์ ( 11X ) 2. บิทคอยน์ 
    NDX ( 15X )    ทองค้าขาว spot ( 6X )     เบนซินสหรัฐ ( 12X )     ปริมาณซื้อ-ขาย ( 13X ) 
    IXIC ( 16X )    ทองค้า futures ( 7X )   
ญี่ปุ่น : N225 ( 17X )    ทองค้าขาว futures ( 8X )   
    TOPX ( 18X )    
เยอรมนี : GDAXI ( 19X )    
    STOXX50E ( 20X )    
จีน : SSEC ( 21X )    
แคนาดา : GSPTSE ( 23X )    
ออสเตรเลีย : AXJO ( 24X )    
เกาหลีใต้ : KS11 ( 25X )    
KRX100 ( 26X )    

 

หมายเหตุ:  1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26F X X X X X X X X X X X X X               

               2 1 5 6 7 8F X X X X X       
               3 9 10 11 12F X X X X      
               4 3 4 13F X X X    
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4.2.2 กรณีที่ 2 : ใช้ข้อมูลราคาของบิทคอยน์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึง 
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

ในกรณีนี้เราจะท้าการวิเคราะห์ในท้านองเดียวกันกับกรณีแรก เมื่อท้าการวิเคราะห์แล้ว พบว่า 
เกิดปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงหพุ ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 10 ดังนั้น เราจะใช้การวิเคราะห์
ปัจจัยในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน เมื่อท้าการวิเคราะห์ปัจจัยแล้ว ได้ค่าต่าง ๆ ดังตารางภาคผนวก
ที่ 11 ถึง 15 ผลที่ได้คือ สามารถแบ่งปัจจัยออกได้เป็น 4 ปัจจัย หลังจากที่ได้ปัจจัยแต่ละปัจจัยแล้ว 
เราจะท้าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อในท้านองเดียวกันกับกรณีแรก ซึ่งท้าให้ได้ตัวแบบที่ 4 และยังพบว่า 
การแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบที่ 4 ไม่ปกติ ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 16 และ
ภาพภาคผนวกที่ 4 ดังนั้น เราจะท้าการแปลงข้อมูลโดยใช้ทฤษฏี Box-Cox transformation ซึ่งได้
ค่า   ที่เหมาะสม เท่ากับ -0.88 และค่า   ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับ -0.9 ท้าให้เราได้ตัวแบบสุดท้าย
เป็นตัวแบบแบบที่ 5 ดังนี้ 
 

ตัวแบบที่ 4 : 
0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F        

           

ตัวแบบที่ 5 : 0.9

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F     

   
           

 

โดยที่ 0 1 2 3 4, , , ,      ของตัวแบบแต่ละตัวแบบมีค่าดังตารางที่ 4.4 และ 
1 2 3 4, , ,F F F F      ได้

จากการวิเคราะห์ปัจจัย โดยที่ ปัจจัยที่ 1 คือ “ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีน และเกาหลีใต้ 
สินทรัพย์ปลอดภัย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ปัจจัยที่ 2 คือ “ราคาน้ ามันและ
ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์” ปัจจัยที่ 3 คือ “ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและเยอรมนี” 
และปัจจัยที่ 4 คือ “ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย” โดยปัจจัยแต่
ละปัจจัยประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที ่4.3  ตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละปัจจัยของกรณีท่ี 2 
 

ดัชนีราคาตลาดหลัก 
ทรัพย์จีนและเกาหลีใต้ 
สินทรัพย์ปลอดภัย และ

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ( 1F  ) 

ราคาน้ ามันและ
ปริมาณการซื้อ-ขาย

บิทคอยน์ ( 2F  ) 

ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ญ่ีปุ่น 

และเยอรมนี ( 3F  ) 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
อเมริกา แคนาดา 

และออสเตรเลีย ( 4F  ) 

1. อัตราแลกเปลี่ยน 1. ราคาน้้ามัน 1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
USD/JPY (

1X ) WTI spot (
9X ) อเมริกา : DJI (

14X ) อเมริกา : NDX (
15X ) 

USD/KRW ( 2X ) WTI futures ( 10X ) ญีปุ่น : N225 ( 17X ) IXIC ( 16X ) 
USD/EUR ( 3X ) เบรนท์ ( 11X ) TOPX ( 18X ) แคนาดา : GSPTSE ( 23X ) 
USD/CNY ( 4X ) เบนซินสหรัฐ ( 12X ) เยอรมนี : GDAXI ( 19X ) ออสเตรเลีย : AXJO ( 24X ) 

2. ราคาทองค้า 2. บิทคอยน์ STOXX50E ( 20X )  
ทองค้า spot ( 5X ) ปริมาณซื้อขาย ( 13X )   
ทองค้าขาว spot ( 6X )    
ทองค้า futures ( 7X )    
ทองค้าขาว futures ( 8X )    

3. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์    
จีน : SSEC ( 21X )    

SZSC1 ( 22X )    

เกาหลีใต้ : KS11 ( 25X )    

KRX100 ( 26X )    
 

หมายเหตุ:   1 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 25 26F X X X X X X X X X X X X               

               2 9 10 11 12 13F X X X X X       
               3 14 17 18 19 20F X X X X X        

               4 15 16 23 24F X X X X       
   
 
 
 
 



51 
 

 

 

5
1

 

 ตัวแบบที่ได้จากกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที ่4.4  ตัวแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 

 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 
ตัวแบบท่ี 

0  1  2  3  4  
1 12,336.162  0.142  - - 63.503 10  
2 0.418  63.149 10   68.219 10   41.481 10  123.495 10   
3 0.302  62.356 10   66.168 10   41.057 10  121.672 10   
4 16,831.004  0.357  79.970 10  0.453  0.400  
5 0.001  81.333 10   142.360 10   81.180 10    81.241 10  

4.2.3 กรณีที่ 1 เมื่อแปลงข้อมูลดิบเป็นค่ามาตรฐานแล้ว 
 

ในการวิเคราะห์ส่วนนี้ เราจะท้าการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นค่ามาตราฐานแล้วน้ามาวิเคราะห์ใน
ท้านองเดียวกันกับกรณีที่ 1 ในแบบแรก ซึ่งจะได้ผลการวิเคราะห์ท้านองเดียวกัน เนื่องจากในกรณีที่ 
1 ตัวแบบที่ 2 และ 3 มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนั้น เราจะวิเคราะห์เฉพาะตัวแบบที่ 2 
เท่านั้น โดยทีเ่ราจะได้ตัวแบบที่ 6 และ 7 ดังนี้ 
 

ตัวแบบที่ 6 : * * * * *

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F               

ตัวแบบที่ 7 :  
1/3

* * * * *

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F     


          
 

โ ด ย ที่  0 1 2 3, , ,     แ ล ะ  4  ขอ งตั ว แ บบแ ต่ ล ะตั ว แบ บมี ค่ า ดั ง ต า ร า งที่  4 . 5  แล ะ 
*

, , , 1 , 1 , ,...t t i t i t i t i t i n t i nF l Z l Z l Z        เมื่อ 1,2,...,i n  และ tl  เป็นค่าน้้าหนักปัจจัยที่ได้จาก
การวิเคราะหป์ัจจัย 

 

4.2.4 กรณีที่ 2 เมื่อแปลงข้อมูลดิบเป็นค่ามาตรฐานแล้ว 
 

ในการวิเคราะห์ส่วนนี้ เราก็จะท้าการวิเคราะห์ในท้านองเดียวกันกับกรณีที่ 2 ซึ่งได้ผลการ
วิเคราะห์ท้านองเดียวกัน โดยเราจะได้ตัวแบบที่ 8 และ 9 ดังนี้ 
 

ตัวแบบที่ 8 : ** ** ** **

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F        
        

ตัวแบบที่ 9 :  
0.9

** ** ** **

0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1t t t t t tY F F F F     
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โ ด ย ที่  0 1 2 3, , ,     แ ล ะ  4  ขอ งตั ว แ บบแ ต่ ล ะตั ว แบ บมี ค่ า ดั ง ต า ร า งที่  4 . 5  แล ะ 
** * * * * * *

, , , 1 , 1 , ,...t t i t i t i t i t i n t i nF l Z l Z l Z        เมื่อ 1,2,...,i n  และ *

tl  เป็นค่าน้้าหนักปัจจัยที่ได้จาก
การวิเคราะหป์ัจจัย 
 

ตารางที ่4.5  ตัวแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ เมื่อท้าการแปลงเป็นค่ามาตรฐานแล้ว 
 

  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 

ตัวแบบท่ี 
0  1  2  3  4  

1.1 3039.462  154.970  146.893  216.932  978.946  
2.1 4922.792 10  428.105 10   - 44.262 10  419.083 10   
4.1 8159.129  - 289.989  304.657  170.428  
5.1 6315.829 10  - 67.856 10  68.239 10    66.283 10  

 

4.3 การพยากรณ์จากตัวแบบที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ทั้งหมดในข้างต้น จะได้สมการพยากรณ์ ดังนี้ 

4

6

1
ˆ 12336.162 + .142 3.5 3 100 0Y F F            (1) 

6 6 4 12

1 2 4

3

3

1/ 3.149 10 8.219 10 1.481 1ˆ 0. 0 3.4418 95 10F F F FY                (2) 
6 6 4 10.4 2

1 2 3 4.302 2.356 10 6.168 10 1.057 10 1.672 10ˆ 0 F FY F F                    (3) 

1 2 3 4

716831.004 0 357 9.970  +  0ˆ  + .453F 0.4.  1 000Y F F F             (4) 
8 14 8 8

1 2 3 4

0.9 1.333 10 2.360 10 1.180ˆ 0.001 10 1.241 10F F F FY                    (5)    
* * * *

1 2 3

*

4146.ˆ 303 893 216.99.462 32 978.94+ 154.9 0 67 F F FY F                 (6)
* * *

1

* 1/3 4

3 428.10ˆ 5 4.27 62 810 92 32 92 9.0. 1Y F F F             (7) 
* * *

2 3 4
ˆ 8159.129 289.989 304.657  170.428FY F F            (8) 

. * * *

2 3 4

0 9 6 7.8 8ˆ 10 3 215.82 56 . 39 6. 839 2F FY F            (9) 
  

จากสมการพยากรณ์ข้างต้นทั้งหมด เราจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า Ŷ  และ

ค่า */ /i i iF F F  เมื่อ 1,2,3,4i  ของแต่ละสมการพยากรณ์ได้ ดังตารางที่ 4.6 
 เมื่อน้าสมการพยากรณ์ทั้ง 9 ตัวแบบมาพยากรณ์ในระยะสั้น คือ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ไม่นับวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์และวันหยุดตามเทศกาล) และพยากรณ์ในระยะยาว คือ ระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 
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พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดตามเทศกาล) ได้ผลดังตารางที่ 4.7 ภาพที่ 4.2 ถึง ภาพที่ 4.5 ดังนี้ 
 

ตารางที ่4.6  ค่าสถิติของตัวแบบต่าง ๆ 
 

ตัวแบบ 
ค่าสถิติ 

R Square Adjusted R Square RMSE (1 สัปดาห์) RMSE (1 เดือน) 
ตัวแบบที่ 1 0.852 0.851 2,331.80 1,954.54 
ตัวแบบที่ 1.1 0.818 0.816 2,019.54 1,552.50 
ตัวแบบที่ 2 0.943 0.942 2,780.19 2,088.08 
ตัวแบบที่ 2.1 0.948 0.947 4,605.66 3,741.51 
ตัวแบบที่ 3 0.942 0.941 2,694.48 2,076.72 
ตัวแบบที่ 4 0.613 0.599 362.12 1,679.60 
ตัวแบบที่ 4.1 0.670 0.661 1,674.10 4,574.12 
ตัวแบบที่ 5 0.657 0.645 134.40 1,680.63 
ตัวแบบที่ 5.1 0.697 0.688 1,385.10 4,367.60 

 

 
ภาพที่ 4.2  ตัวแบบที่ 1 ถึง 3 เทียบกับค่าจริงในกรณีท่ี 1 
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ภาพที่ 4.3  ตัวแบบที่ 4 และ 5 เทียบกับค่าจริงในกรณีท่ี 2 

 

 

 
ภาพที่ 4.4  การพยากรณ์ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 4.5  การพยากรณ์ในระยะเวลา 1 เดือน 

 
ในกรณีท่ี 1 การพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 และตัวแบบที่ 3 จะเห็นได้ว่าในช่วง

ระยะเวลาที่น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตัวแบบที่ 1 พยากรณ์ได้ดีกว่าตัวแบบอีก 2 ตัวแบบ ส่วนในกรณีที่ 
2 ตัวแบบที่ 4 และตัวแบบที่ 5 เป็นตัวแบบที่น้าข้อมูลหลังจากที่เกิดความผิดปกติมาวิเคราะห์ จาก
ภาพที่ 4.3 อาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างตัวแบบ 2 ตัวแบบนี้มากนัก แต่เมื่อดูค่าสถิติใน
ตารางที่ 4.7 จะเห็นได้ชัดว่า ตัวแบบที่ 4 พยากรณ์ได้ดีกว่าตัวแบบที่ 5 ต่อมา ใช้ตัวแบบทั้งหมดใน
การพยากรณ์ข้อมูลในระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า เมื่อดูจากภาพที่ 4.4 ตัวแบบ 3 ตัวแบบแรก รวม
ทั้งตัวแบบที่ 6 ถึง 9 มีการพยากรณ์ท่ีไม่ด ีส่วนตัวแบบที่ 4 และตัวแบบที่ 5 มีการพยากรณ์ที่ดีกว่าตัว
แบบ 3 ตัวแบบแรก  โดยตัวแบบที่ 5 พยากรณ์ได้ดีกว่าตัวแบบที่ 4 และเมื่อใช้ตัวแบบต่าง ๆ 
พยากรณ์ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ดังภาพที่ 4.5 พบว่า ตัวแบบในกรณีที่ 1 และตัวแบบที่ 6 
ถึง 9 มีพยากรณ์ที่ไม่ดี  ส่วนตัวแบบในกรณีที่ 2 พยากรณ์ได้ดีกว่าตัวแบบในกรณีแรกแค่ช่วง
ระยะเวลาแรกเท่านั้น ในช่วงระยะเวลาหลังตัวแบบในกรณีที่ 2 ก็พยากรณ์ได้ไม่ดีเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้
ว่า เมื่อท้าการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้น ความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแบบทุก ๆ ตัว
แบบจะน้อยลงไปด้วย ดังนั้น การพยากรณ์ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสม และเมื่อดูที่ค่า R Square 
และ Adjusted R Square ในตารางที่ 4.7 พบว่า ตัวแบบที่ 7 มีค่า R Square และ Adjusted R 
Square มากที่สุด แต่เมื่อน้ามาพยากรณ์แล้ว ค่า RMSE ไม่ได้ต่้าที่สุด ส่วนตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
และตัวแบบที่ 3 มีค่า R Square และ Adjusted R Square มากกว่า ตัวแบบที่ 4 และตัวแบบที่ 5 
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เนื่องจากในกรณีแรกมีจ้านวนข้อมูลที่มากกว่า ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์ในระยะเวลาที่แตกต่าง
กันทั้ง 2 ระยะเวลานั้น ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ในกรณีที่จะท้า
การพยากรณ์ในระยะเวลายาวอาจจะต้องดูตัวแปรอ่ืน ๆ ประกอบการวิเคราะห์ด้วย เพราะการ
พยากรณ์ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากราคาบิทคอยน์ยังคงมีความผันผวนอยู่ ตัวแบบ
ที่ใช้ในการพยากรณใ์นกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ตัวแบบที่ได้จากกรณี
แรก เหมาะที่จะน้าไปพยากรณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ท้าให้ราคาบิทคอยน์ มีความผิดปกติเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับลักษณะของข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ในกรณีแรก ซึ่งอาจจะเกิดข้อมูลในลักษณะนี้อีกใน
อนาคต และตัวแบบที่ได้จากรณีท่ี 2 เหมาะที่จะน้าไปพยากรณ์ในกรณีท่ีราคาบิทคอยน์ไม่ได้เกิดความ
ผิดปกติขึ้น ซึ่งในอนาคตเราไม่สามารถทราบได้ว่าราคาบิทคอยน์นั้นจะเป็นไปในลักษณะใด ดังนั้น 
การเลือกใช้ตัวแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเลือกใช้ตัวแบบใด
ตัวแบบหนึ่งเลย 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์และเพ่ือหาตัวแบบการ
พยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยใช้ปัจจัยภายนอกในการศึกษาและใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ในการแก้ปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ แล้วท้าการ
วิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression)   

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ใน
การแก้ปัญหาการมคีวามสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ กรณีที่ 1 ได้ผลเป็นดังนี้ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ มีผลต่อราคาบิทคอยน์ ต่อมา
เมื่อท้าการแปลงตัวแปรตามด้วย Box-Cox transformation ผลที่ได้คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 
สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้้ามัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปริมาณการซื้อ-ขายบิท
คอยน์มีผลต่อราคาบิทคอยน์ และในกรณีที่ 2 เมื่อท้าการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟช่วงหลัง โดยวิเคราะห์
ข้อมลูตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ไปจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 ผลที่ได้คือ ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์จีนและเกาหลีใต้ สินทรัพย์ปลอดภัยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคา
น้้ามันและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและเยอรมนี และดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย มีผลต่อราคาบิทคอยน์ และจากการศึกษาเพ่ือหา
ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยใช้ปัจจัยภายนอก พบว่า ในกรณีที่ 1 
เมื่อท้าการวิเคราะห์ปัจจัย ที่ประกอบด้วย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์  สินทรัพย์ปลอดภัย ราคา
น้้ามัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ เพ่ือแก้ปัญหาการ
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ และการแปลงตัวแปรตามด้วย Box-Cox transformation เพ่ือแก้ปัญหา
ข้อสมมุติของความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มไม่เป็นจริง ได้สมการพยากรณ์ 3 สมการ ดังสมการที่ (1) (2) 
และ (3) ส่วนกรณีที่ 2 เมื่อท้าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ประกอบด้วย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีนและ
เกาหลีใต้ สินทรัพย์ปลอดภัยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาน้้ามันและปริมาณการ
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ซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและเยอรมนี และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
อเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย เพ่ือแก้ปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ และการแปลงตัวแปร
ตามด้วย Box-Cox transformation เพ่ือแก้ปัญหาข้อสมมุติของความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มไม่เป็นจริง 
ได้สมการพยากรณ์อีก 2 สมการ ดังสมการที่ (4) และ (5) หลังจากนั้นได้ท้าการแปลงข้อมูลดิบไปเป็น
ค่ามาตราฐานเพ่ือเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ก่อนหน้า ผลที่ได้คือ พบปัญหาเดียวกัน ดังนั้น จึงใช้
การแก้ปัญหาในท้านองเดียวกันกับข้างต้น จากกรณีแรกได้สมการพยากรณ์ 2 สมการ ดังสมการที่ (6) 
และ (7) ส่วนกรณีท่ี 2 ได้สมการพยากรณ์ 2 สมการ ดังสมการที่ (8) และ (9) 
  

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ด้านเทคนิค 
เมื่อท้าการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลมีปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ เราจึงใช้การ

วิเคราะห์ปัจจัยในการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้คือ ข้อมูลไม่มีปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ 
นอกจากนี้ ตัวแปร Y มีการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มที่ไม่ปกติ เราจึงแก้ไขปัญหาโดยใช้
ทฤษฏี Box-Cox transformation ผลที่ได้คือ เมื่อดูค่า Significant ของสถิติ Kolmogorov-
Smirnov การแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของ Y  ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ
ในตัวแบบที่ 2 และตัวแบบที่ 3 ยังไม่เป็นปกติ (ตัวแบบที่ 1 และตัวแบบที่ 4 ยังไม่ได้ท้าการแปลง
ข้อมูล เนื่องจากจะน้ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ท้าการแปลงข้อมูลแล้ว) ยกเว้นตัวแบบที่ 5 แต่เมื่อดู
จากกราฟ Normal Probability Plot (P-P Plot) แล้ว พบว่า การแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่ม
ของ Y  ในตัวแบบที่ 2 และตัวแบบที่ 3 ค่อนข้างมีการแจงแจกแบบปกติ และเมื่อแปลงข้อมูลดิบเป็น
ค่ามาตรฐานแล้ว พบว่า สมการพยากรณ์ที่ได้อยู่ในรูปที่กะทัดรัดมากขึ้น และสามารถแปรผลได้ง่าย
ขั้น ส่วนผลการวิเคราะห์ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยได้ผลเหมือนกันกับการวิเคราะห์ก่อนหน้าทั้ง 2 
กรณี  

การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นค่ามาตรฐานนั้น ช่วยให้ปัจจัยแต่ละปัจจัยมีหน่วยเท่า ๆ กัน ซึ่งในแต่
ละสมการพยากรณ์ สัมประสิทธิ์ของปัจจัยใดมีค่ามากก็จะมีความส้าคัญมาก นั่นคือ มีอิทธิพลต่อราคา
บิทคอยน์มาก 

5.2.2 ด้านข้อมูล 
เมื่อน้าปัจจัยที่วิเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุต่อ พบว่า ปัจจัยที่เข้ามาในสมการ

พยากรณ์ของตัวแบบทั้ง 5 คือ ปัจจัยที่ 1 และปัจจัยที่ 4 ของทั้ง 2 กรณี ซึ่งในกรณีแรก ปัจจัยที่ 1 
คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และปัจจัยที่ 4 คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปริมาณ
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การซื้อ-ขายบิทคอยน์ ส่วนในกรณีที่ 2 ปัจจัยที่ 1 คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีน และเกาหลีใต้ 
สินทรัพย์ปลอดภัย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปัจจัยที่ 4 คือ ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย เมื่อดูตัวแปรต่าง ๆ จากปัจจัยดังกล่าวของทั้ง 2 กรณี 
พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวอนเกาหลีใต้ (USD/KRW) ดัชนีหุ้น Shanghai 
Composite (SSEC) ดัชนีหุ้น KOSPI (KS11) และดัชนีหุ้น KRX 100 (KRX100) เป็นตัวแปรที่อยู่ใน
ปัจจัยที่ 1 ของทั้ง 2 กรณ ีส่วนปัจจัยที่ 4 ไม่มีตัวแปรตัวใดร่วมกัน ซึ่งอาจจะพิจารณาตัวแปรดังกล่าว
เป็นพิเศษ ในกรณีที่น้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนบิทคอยน์ในอนาคต แต่ปัจจัยแต่
ละปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพราะราคาของบิทคอยน์ยังไม่นิ่ง นอกจากนี้ 
ข้อมูลที่น้ามาท้าการวิเคราะห์ หากมีจ้านวนมากก็จะยิ่งดี เห็นได้จาก ค่า R Square และ Adjusted 
R Square ในตารางที่ 4.5 ซึ่งในกรณีแรกที่มีจ้านวนข้อมูลมากกว่ากรณีที่ 2 มีค่า R Square และ 
Adjusted R Square มากกว่า 

จากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์และศึกษาตัวแบบที่เหมาะสม
ส้าหรับการพยากรณ์ราคาของบิทคอยน์โดยอาศัยปัจจัยภายนอก ผลการศึกษาพบว่าเมื่อน้าปัจจัย
ภายนอกทุก ๆ ปัจจัยมาจัดกลุ่มความสัมพันธ์กันแล้ว พบว่า ปัจจัยภายนอกทุก ๆ กลุ่มส่งผลต่อราคา
บิทคอยน์ สอดคล้องกับ Ifigeneia Georgoula and others (2015) ที่กล่าวว่าอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเหรียญสหรัฐและยูโรมีผลต่ออาคาบิทคอยน์ และ Obryan Poyser (2017) ที่กล่าวว่า อัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกับราคาตลาดของบิทคอยน์  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในแต่
ละกลุ่มปัจจัยนั้น อาจจะมีปัจจัยบางปัจจัยที่ไม่ได้ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์อย่างแท้จริง แต่การรวมกลุ่ม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันท้าให้เลี่ยงการเกิดปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ และจะเห็นได้ว่าผล
การพยากรณ์จากตัวแบบที่ได้มีความใกล้เคียงกับราคาจริงของบิทคอยน์ในช่วงระยะเวลาแรก และจะ
มีความคลาดเคลื่อนในช่วงระยะเวลาที่ราคาบิทคอยน์มีการกระโดดขึ้นไปสูงสุดแล้วตกลงมา เนื่องจาก
ราคาบิทคอยน์ยังมีความผันผวนอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาช่วงนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแยกตัวของสกุลเงินใหม่จากบิทคอยน์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น ๆ และจากการที่น้าตัวแบบมาพยากรณ์ข้อมูลต่อจากข้อมูลที่น้ามาศึกษา 
พบว่า ผลที่ได้นั้นไม่ค่อยมีความใกล้เคียงกับราคาจริงของบิทคอยน์ และตัวแบบในแต่ละกรณีมีความ
เหมาะสมของการใช้ในการพยากรณ์ที่ต่างกันตามลักษณะของข้อมูล ซึ่งการพยากรณ์ในระยะเวลาที่
ยาวเกินไป อาจจะไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ในกรณีที่ 1 ผลวิเคราะห์ที่ได้จากตัวแปร Y  ที่ยังไม่ได้ท้า
การแปลงข้อมูลมีความใกล้เคียงกับข้อมูลจริงมากกว่าผลวิเคราะห์ที่ได้จากตัวแปรตามที่มีการแปลง
ข้อมูลแล้ว ซ่ึงต่างจากกรณีท่ี 2 
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5.2.3 ด้านการพยากรณ์ 
เมื่อน้าสมการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์มาท้าการเปรียบเทียบเพ่ือดูทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ ผลที่ได้คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทรัพย์สิน
ปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางเดียวกันกับราคาบิทคอยน์  ส่วนดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางเดียวกันกับราคาบิทคอยน์ โดยเฉพาะ
ดัชนีหุ้น Dow Jones Industrial Average (DJI) ดัชนีหุ้นของประเทศญี่ปุ่น และดัชนีหุ้นของประเทศ
เยอรมน ีในส่วนของปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์นั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุกับตัวแปรที่อยู่ภายใน
ปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งไม่สามารถระบุทิศทางที่แน่นอนได้ จะต้องท้าการพิจารณาร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม และในส่วนของราคาน้้ามันดิบก็ไม่สามารถระบุทิศทางที่แน่นอนได้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแบบและเทคนิคการวิเคราะห์ 
1. ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแก้ไขปัญหาการมีความสัมพันธ์เชิงเส้น

พหุ โดยค่าที่น้าไปค้านวณเป็นผลรวมของตัวแปรแต่ละตัวในปัจจัยนั้น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้

เมื่อท้าการพยากรณ์แล้วค่าท่ีได้มีความไม่ใกล้เคียงกับค่าจริงเท่าท่ีควร 

2. ในการใช้ทฤษฏี Box-Cox transformation เพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนเหลือของตัวแปรมี การ

แจกแจงที่ไม่ปกติ ถ้าข้อมูลมีความผิดปกติในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ เรา

อาจจะดูจากกราฟ Normal Probability Plot ที่ได้ 

3. ในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นค่ามาตรฐาน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่าง จาก

เดิมมากนัก ดังนั้น เราอาจจะท้าการแปลงค่า เพียงเพ่ือต้องการให้ปัจจัยแต่ละปัจจัยมีหน่วย

เท่า ๆ กัน และแปรผลง่ายขึ้น 

4. ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์อาจจะยังไม่หลากหลายพอส้าหรับความเป็นไปได้ที่จะ 

เกิดข้ึนกับราคาบิทคอยน์ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. เนื่องจากบิทคอยน์มีมูลค่าทางการตลาดและปริมาณการซื้อขายมากท่ีสุดในบรรดา สกุลเงิน

ดิจิทัล ดังนั้น เราสามารถน้าผลที่เราวิเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้กับสกุลเงิน ดิจิทัลอื่น ๆ เพ่ือดู

แนวโน้มของราคาและลดความเสี่ยงในการลงทุน 
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2. ผู้ที่สนใจจะศึกษาหรือลงทุนเกี่ยวกับบิทคอยน์สามารถน้าผลวิจัยที่ได้ไปประกอบการศึกษา

และการตัดสินใจการลงทุนบิทคอยน์ในอนาคตเพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุนลง โดยสามารถ

น้าปัจจัยภายนอกที่มีผลกับราคาบิทคอยน์จากการศึกษามาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะ

เน้นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึง

สามารถน้าตัวแบบที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาบิทคอยน์ในช่วง

ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการลงทุนว่าการลงทุนในช่วงระยะเวลานั้น ๆ มีความเสี่ยง

มากน้อยเพียงใด เหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ แต่ตัวแบบที่ได้จากการศึกษานั้นควรใช้

พยากรณ์ราคาบิทคอยน์ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เหมาะที่จะน้ามาพยากรณ์ในช่วง

ระยะเวลายาว ๆ เพราะราคาของบิทคอยน์นั้นยังมีความผันผวนสูง 

3. ในส่วนขององค์กรต่าง ๆ ผลจากการศึกษาครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดประโยชน์ที่มากมายนัก 

แต่ส้าหรับองค์กรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในบิทคอยน์ก็สามารถน้าผลจากการศึกษา

ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดการศึกษาหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลที่ดียี่งข้ึน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ด้านการพยากรณ์   

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นข้อมูล
ย้อนหลังไปประมาณ 2 ปีและเป็นข้อมูลที่ยังมีความผันผวนอยู่ ถ้าหากต้องการพยากรณ์ในครั้งต่อไป 
อาจจะตัดข้อมูลที่เป็นอดีตไปบ้าง และเลือกวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลในจุดที่คิดว่าเหมาะสม โดยเลือก
พยากรณ์ข้อมูลในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

2. ด้านระยะเวลาและข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์  

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลเป็นรายวัน และพยากรณ์ข้อมูลต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
และ 1 เดือน ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นการพยากรณ์ข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ยาวเกินไป ท้าให้การ
พยากรณ์ไม่ค่อยเหมาะสม กล่าวคือ การพยากรณ์ในระยะยาวอาจไม่เหมาะสม เพราะราคาบิทคอยน์
ยังมีความผันผวนสูง โดยในการศึกษาครั้งต่อไปอาจก้าหนดขอบเวลาในการพยากรณ์ที่สั้นกว่านี้ ซึ่งถ้า
ข้อมูลที่ใช้ยังเป็นข้อมูลรายวันอาจจะก้าหนดขอบเวลาในการพยากรณ์เป็น ระยะสั้น 3 วัน ระยะกลาง 
1 สัปดาห์ และระยะยาว 10 วัน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้น้าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบิทคอยน์มาท้าการวิเคราะห์ ใน
การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะน้าเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมาท้าการวิเคราะห์ด้วย 
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3. ด้านการลงทุน  

 ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้นั้นอาจจะไม่เหมาะสมมากนัก หากจะใช้ผลที่
วิเคราะห์ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการลงทุน อาจจะต้องน้าด้านอ่ืน ๆ มาประกอบการตัดสินใจ
ด้วยเพื่อลดความเสี่ยง 
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ภาคผนวก 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 1  ผลการประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุด้วยวิธีการถดถอยแบบ
ขั้นตอนของราคาปิดรายวันของบิทคอยน์ (USD) 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 48536.500 6586.565  7.369 0.000   

13X   0.000 0.000 0.190 7.106 0.000 0.219 4.572 

14X   2.100 0.215 1.408 9.772 0.000 0.008 132.177 

17X   2.190 0.346 1.249 6.323 0.000 0.004 248.217 

20X   -5.261 0.876 -0.356 -6.008 0.000 0.045 22.384 

3X   -18957.209 4919.501 -0.194 -3.853 0.000 0.062 16.055 

8X   -94.377 25.009 -1.528 -3.774 0.000 0.001 1043.339 

18X   -15.790 4.815 -0.720 -3.279 0.001 0.003 306.436 

16X   -15.253 2.219 -3.248 -6.874 0.000 0.001 1420.879 

2X   -14.340 3.814 -0.138 -3.760 0.000 0.116 8.591 

15X   10.509 1.967 2.166 5.343 0.000 0.001 1045.725 

24X   4.005 0.764 0.327 5.245 0.000 0.040 24.713 

12X   -1560.162 744.774 -0.080 -2.095 0.037 0.107 9.309 

22X   1.225 0.173 0.154 7.070 0.000 0.333 3.000 

10X   -469.420 68.010 -0.910 -6.902 0.000 0.009 110.602 

11X   381.522 67.389 0.842 5.661 0.000 0.007 140.603 

1X   -174.810 44.305 -0.202 -3.946 0.000 0.060 16.665 

25X   -24.323 6.119 -1.339 -3.975 0.000 0.001 722.351 

6X   77.087 25.285 1.229 3.049 0.002 0.001 1034.415 

26X   8.163 2.983 1.082 2.736 0.007 0.001 994.764 
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กรณีที่ 1 
ตารางภาคผนวกท่ี 2  การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ใน
ภาพรวมด้วย KMO and Bartlett’s Test  
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .905 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 31785.865 

 df 325 
 Sig. .000 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 3  ค่า Anti – image Matrices ในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรแต่ละ
ตัว 
 

 
1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  10X  

1X  .748a -0.450 -0.305 0.101 0.072 -0.045 0.355 0.031 0.038 0.368 

2X  -0.450 .951a -0.098 -0.094 -0.019 0.076 -0.175 -0.059 -0.002 -0.120 

3X  -0.305 -0.098 .889a -0.501 -0.034 -0.040 -0.108 0.054 -0.047 -0.064 

4X  0.101 -0.094 -0.501 .616a 0.035 0.036 0.126 -0.018 0.084 -0.140 

5X  0.072 -0.019 -0.034 0.035 .903a 0.102 -0.654 -0.110 0.005 0.110 

6X  -0.045 0.076 -0.040 0.036 0.102 .764a 0.011 -0.996 -0.061 0.007 

7X  0.355 -0.175 -0.108 0.126 -0.654 0.011 .871a -0.043 0.005 0.140 

8X  0.031 -0.059 0.054 -0.018 -0.110 -0.996 -0.043 .763a 0.065 -0.015 

9X  0.038 -0.002 -0.047 0.084 0.005 -0.061 0.005 0.065 .974a -0.422 

10X  0.368 -0.120 -0.064 -0.140 0.110 0.007 0.140 -0.015 -0.422 .879a 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3  (ต่อ) 
 

 
11X  12X  13X  14X  15X  16X  17X  18X  19X  20X  

11X  .893a -0.124 -0.010 -0.037 -0.086 0.169 0.090 -0.041 -0.190 0.195 

12X  -0.124 .953a 0.099 0.042 -0.121 0.094 0.078 0.037 0.327 -0.371 

13X  -0.010 0.099 .956a -0.336 -0.147 0.206 -0.172 0.094 -0.084 0.110 

14X  -0.037 0.042 -0.336 .964a 0.229 -0.392 -0.104 0.019 0.016 0.016 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3  (ต่อ) 
 

 
11X  12X  13X  14X  15X  16X  17X  18X  19X  20X  

15X  -0.086 -0.121 -0.147 0.229 .906a -0.967 -0.123 0.048 0.118 -0.207 

16X  0.169 0.094 0.206 -0.392 -0.967 .899a 0.190 -0.111 -0.137 0.207 

17X  0.090 0.078 -0.172 -0.104 -0.123 0.190 .893a -0.883 -0.107 0.159 

18X  -0.041 0.037 0.094 0.019 0.048 -0.111 -0.883 .898a 0.030 -0.115 

19X  -0.190 0.327 -0.084 0.016 0.118 -0.137 -0.107 0.030 .917a -0.882 

20X  0.195 -0.371 0.110 0.016 -0.207 0.207 0.159 -0.115 -0.882 .897a 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3  (ต่อ) 
 

 
21X  22X  23X  24X  25X  26X  

21X  .928a 0.445 -0.036 0.186 -0.058 0.039 

22X  0.445 .894a 0.069 -0.076 -0.250 0.194 

23X  -0.036 0.069 .917a -0.160 0.212 -0.214 

24X  0.186 -0.076 -0.160 .967a -0.233 0.217 

25X  -0.058 -0.250 0.212 -0.233 .890a -0.956 

26X  0.039 0.194 -0.214 0.217 -0.956 .897a 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 4  ค่าคอมมูนาลิตี้ (Communality : 2h  ) จากน้้าหนักองค์ประกอบ 
 

ตัวแปร 2h  ตัวแปร 2h  ตัวแปร 2h  

1X  0.849383 
10X  0.972829 

19X   0.983732 

2X  0.822196 
11X  0.977058 

20X  0.952926 

3X  0.956356 
12X  0.799853 

21X  0.783784 

4X  0.941439 
13X  0.735820 

22X  0.461290 

5X  0.934428 
14X  0.983544 

23X  0.976204 

6X  0.891376 
15X  0.977837 

24X  0.943669 

7X  0.950442 
16X  0.980501 

25X  0.979514 

8X  0.891157 
17X  0.967759 

26X  0.985619 

9X  0.965818 
18X  0.974965   
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ตารางภาคผนวกท่ี 5  ค่าไอเกนที่ได้จากการสกัดปัจจัยและความแปรปรวนทั้งหมดที่อธิบายได้ (Total 
Variance Explained) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis  
 

  Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 
Component Total % of 

Variance 
Cumulative % Total % of 

Variance 
Cumulative % 

1 15.370 61.480 61.480 11.496 45.983 40.005 
2 4.901 19.604 81.084 4.616 18.465 62.857 
3 1.952 7.810 88.894 4.488 17.953 80.620 
4 1.012 4.046 92.940 2.635 10.539 90.921 
5 .442 1.767 94.707    

 
ตารางภาคผนวกท่ี 6  น้้าหนักองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแบบ Varimax 
 

 Component 

 1 2 3 4 

19X   .944 -.113 .282 -.039 

20X  .929 -.221 .191 -.039 

25X   .926 .005 .199 .281 

26X   .919 -.018 .235 .290 

16X  .882 .017 .385 .231 

15X  .881 .019 .365 .261 

14X  .849 .008 .450 .242 

18X  .848 -.270 .362 .227 

17X   .841 -.244 .398 .204 

24X   .838 .086 .480 -.109 

21X   .812 -.019 .336 .013 

23X   .769 .149 .545 -.260 

2X   -.631 -.491 -.354 -.240 

6X   -.268 .900 .049 -.085 

8X   -.271 .899 .045 -.085 
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ตารางภาคผนวกท่ี 6  (ต่อ) 
 

 Component 

 1 2 3 4 

1X   .210 -.894 -.028 -.088 

7X   .272 .888 .124 .267 

5X   .276 .875 .117 .277 

10X  .495 .156 .841 .097 

9X  .494 .156 .836 .106 

11X  .578 .131 .784 .138 

12X  .554 .127 .698 .157 

4X   .080 -.181 -.052 -.951 

3X   -.513 -.245 -.100 -.787 

13X   .498 -.059 .427 .548 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 7  ค่าการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบที่ 1 
 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .145 402 .000 .845 402 .000 
 

  
Normal probability plot Residual plot 

ภาพภาคผนวกท่ี 1  Normal probability plot และ Residual plot ของตัวแบบที่ 1 
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ตารางภาคผนวกท่ี 8  ค่าการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบที่ 2 
 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic     df Sig. 

Unstandardized Residual .063 402 .001 .981 402 .000 
 

  
Normal probability plot Residual plot 

ภาพภาคผนวกท่ี 2  Normal probability plot และ Residual plot ของตัวแบบที่ 2 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 9  ค่าการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบที่ 3 
 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic  df Sig. Statistic      df Sig. 
Unstandardized Residual .067 402 .000 .980 402 .000 

 

  
Normal probability plot Residual plot 

ภาพภาคผนวกท่ี 3  Normal probability plot และ Residual plot ของตัวแบบที่ 3 
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กรณีที่ 2 
ตารางภาคผนวกท่ี 10  ผลการประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุด้วยวิธีการถดถอยแบบ
ขั้นตอนของราคาปิดรายวันของบิทคอยน์ (USD) 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 28110.960 8225.434  3.418 .001   

2X   -44.478 8.318 -.533 -5.347 .000 .158 6.312 

4X  6005.262 1150.589 .649 5.219 .000 .102 9.825 

15X  14.300 4.749 2.245 3.011 .003 .003 353.155 

23X  3.557 .385 .747 9.242 .000 .241 4.151 

12X  -7238.835 985.828 -.400 -7.343 .000 .530 1.886 

16X  -18.038 4.850 -2.753 -3.719 .000 .003 348.228 

22X  .710 .233 .300 3.042 .003 .162 6.173 

3X  -29775.123 8839.139 -.340 -3.369 .001 .154 6.483 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 11  การตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ใน
ภาพรวมด้วย KMO and Bartlett’s Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .864 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8028.725 
 df 325 

 Sig. .000 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 12  ค่า Anti – image Matrices ในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรแต่ละ
ตัว 
 

 
1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  10X  

1X  .872a -0.018 0.110 -0.015 -0.141 0.278 0.115 -0.218 0.183 -0.124 

2X  -0.018 .929a -0.106 0.104 -0.019 0.063 0.383 -0.090 -0.004 -0.344 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12  (ต่อ) 
 

 
1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  10X  

3X  0.110 -0.106 .876a -0.252 -0.101 -0.193 0.180 0.202 0.363 0.083 

4X  -0.015 0.104 -0.252 .898a 0.156 0.268 0.245 -0.254 -0.426 0.247 

5X  -0.141 -0.019 -0.101 0.156 .952a -0.059 -0.476 0.024 -0.246 0.194 

6X  0.278 0.063 -0.193 0.268 -0.059 .902a 0.213 -0.988 -0.061 0.176 

7X  0.115 0.383 0.180 0.245 -0.476 0.213 .925a -0.276 0.106 -0.103 

8X  -0.218 -0.090 0.202 -0.254 0.024 -0.988 -0.276 .898a 0.066 -0.189 

9X  0.183 -0.004 0.363 -0.426 -0.246 -0.061 0.106 0.066 .873a -0.645 

10X  -0.124 -0.344 0.083 0.247 0.194 0.176 -0.103 -0.189 -0.645 .895a 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 12  (ต่อ) 
 

 
11X  12X  13X  14X  15X  16X  17X  18X  19X  20X  

11X  .832a -0.488 -0.041 -0.364 0.329 -0.300 -0.289 0.091 -0.181 0.415 

12X  -0.488 .712a 0.056 0.384 -0.378 0.319 0.381 -0.324 0.152 -0.343 

13X  -0.041 0.056 .942a 0.081 0.205 -0.192 -0.033 0.110 0.144 -0.202 

14X  -0.364 0.384 0.081 .688a -0.196 0.094 -0.086 0.083 -0.115 -0.174 

15X  0.329 -0.378 0.205 -0.196 .803a -0.989 -0.050 -0.003 0.090 -0.081 

16X  -0.300 0.319 -0.192 0.094 -0.989 .804a 0.023 0.032 -0.106 0.122 

17X  -0.289 0.381 -0.033 -0.086 -0.050 0.023 .698a -0.886 0.230 -0.178 

18X  0.091 -0.324 0.110 0.083 -0.003 0.032 -0.886 .830a -0.179 0.035 

19X  -0.181 0.152 0.144 -0.115 0.090 -0.106 0.230 -0.179 .784a -0.851 

20X  0.415 -0.343 -0.202 -0.174 -0.081 0.122 -0.178 0.035 -0.851 .778a 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 12  (ต่อ) 
 

 
21X  22X  23X  24X  25X  26X  

21X  .939a 0.023 0.203 0.013 0.122 -0.197 

22X  0.023 .953a 0.085 0.063 0.040 -0.130 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12  (ต่อ) 
 

 
21X  22X  23X  24X  25X  26X  

23X  0.203 0.085 .690a -0.532 0.471 -0.499 

24X  0.013 0.063 -0.532 .897a -0.267 0.258 

25X  0.122 0.040 0.471 -0.267 .847a -0.939 

26X  -0.197 -0.130 -0.499 0.258 -0.939 .848a 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 13  ค่าคอมมูนาลิตี้ (Communality : 2h  ) จากน้้าหนักองค์ประกอบ 
 

ตัวแปร 2h  ตัวแปร 2h  ตัวแปร 2h  
1X  0.863917 

10X  0.914754 
19X   0.930648 

2X  0.879370 
11X  0.917014 

20X  0.914874 

3X  0.849055 
12X  0.931757 

21X  0.968552 

4X  0.956576 
13X  0.717152 

22X  0.837012 

5X  0.962615 
14X  0.661335 

23X  0.897966 

6X  0.935860 
15X  0.881594 

24X  0.881436 

7X  0.957776 
16X  0.892753 

25X  0.932036 

8X  0.935602 
17X  0.933201 

26X  0.950003 

9X  0.909976 
18X  0.964624   

 
ตารางภาคผนวกท่ี 14  ค่าไอเกนที่ได้จากการสกัดปัจจัยและความแปรปรวนทั้งหมดที่อธิบายได้ 
(Total Variance Explained) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis 
 

  Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 
Component Total % of 

Variance 
Cumulative % Total % of 

Variance 
Cumulative % 

1 15.029 57.803 57.803 9.663 37.166 37.166 
2 4.938 18.991 76.795 4.972 19.124 56.290 
3 2.146 8.256 85.050 4.543 17.472 73.762 
4 1.264 4.863 89.913 4.199 16.151 89.913 
5 .993 3.820 93.733    
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ตารางภาคผนวกท่ี 15  น้้าหนักองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแบบ Varimax 
 

 Component 

 1 2 3 4 

22X   .892 -.105 -.027 -.170 

4X  -.889 .230 .081 .327 

25X   .859 -.263 .317 -.159 

26X   .842 -.314 .352 -.140 

7X  .820 -.262 .020 -.466 

2X  -.814 .337 -.102 .304 

5X  .813 -.282 .041 -.469 

21X  .737 -.497 .324 -.271 

3X   -.723 .395 .047 .410 

1X   -.683 .242 .559 .161 

6X   .680 -.479 .189 -.456 

8X   .676 -.475 .194 -.464 

12X   .062 .868 -.125 .398 

10X   -.409 .856 .022 .122 

9X   -.420 .841 .035 .157 

11X   -.515 .800 .083 .066 

13X   .266 -.610 .419 -.313 

17X   -.211 .079 .938 .056 

18X  .345 -.189 .891 -.127 

19X  .482 -.091 .794 .245 

20X  .530 -.058 .769 .198 

14X  -.422 -.221 .572 .328 

24X   -.354 .235 .292 .785 

16X   -.467 .272 .056 .773 

15X  -.524 .263 .033 .733 

23X   -.162 .237 .542 .722 
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ตารางภาคผนวกท่ี 16  ค่าการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบที่ 4 
 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic   df Sig. Statistic     df Sig. 

Unstandardized Residual .126 116 .000 .917 116 .000 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 4  Normal probability plot และ Residual plot ของตัวแบบที่ 4 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 17  ค่าการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบที่ 5 
 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic   df Sig. Statistic      Df Sig. 

Unstandardized Residual .068 116 .200 .991 116 .640 
 

 

  
Normal probability plot Residual plot 

  
Normal probability plot Residual plot 

ภาพภาคผนวกท่ี 5  Normal probability plot และ Residual plot ของตัวแบบที่ 5 
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กรณีที่ 1 เมื่อท าการแปลงข้อมูลดิบเป็นคะแนนมาตรฐานแล้ว 
ตารางภาคผนวกท่ี 18  ผลการประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุด้วยวิธีการถดถอยแบบ
ขั้นตอนของราคาปิดรายวันของบิทคอยน์ (USD) 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 3039.462 48.422  62.770 .000   

13X   736.676 103.665 .190 7.106 .000 .219 4.572 

14X   5446.907 557.391 1.408 9.772 .000 .008 132.177 

17X   4829.441 763.834 1.249 6.323 .000 .004 248.217 

20X   -1378.069 229.378 -.356 -6.008 .000 .045 22.384 

3X   -748.596 194.265 -.194 -3.853 .000 .062 16.055 

8X   -5909.747 1566.014 -1.528 -3.774 .000 .001 1043.339 

18X   -2782.893 848.697 -.720 -3.279 .001 .003 306.436 

16X   -12562.248 1827.517 -3.248 -6.874 .000 .001 1420.879 

2X   -534.291 142.107 -.138 -3.760 .000 .116 8.591 

15X   8377.228 1567.804 2.166 5.343 .000 .001 1045.725 

24X   1264.064 241.015 .327 5.245 .000 .040 24.713 

12X   -309.863 147.919 -.080 -2.095 .037 .107 9.309 

22X   593.714 83.973 .154 7.070 .000 .333 3.000 

10X   -3519.277 509.876 -.910 -6.902 .000 .009 110.602 

11X   3254.696 574.885 .842 5.661 .000 .007 140.603 

1X   -780.906 197.920 -.202 -3.946 .000 .060 16.665 

25X   -5179.802 1303.038 -1.339 -3.975 .000 .001 722.351 

6X   4753.840 1559.303 1.229 3.049 .002 .001 1034.415 

26X   4184.313 1529.126 1.082 2.736 .007 .001 994.764 
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ตารางภาคผนวกท่ี 19  ค่าการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบที่ 1 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic     df Sig. 

Unstandardized Residual .145 402 .000 .845      402 .000 
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