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บทคัดย่อ
ตลาดเพื่อการพยากรณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการทานายผลลัพธ์เหตุการณ์ในอนาคตผ่านการรวบรวมความ รู้
จากกลุ่มคน งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการนาตลาดเพื่อการพยากรณ์มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงให้การทานายผลลัพธ์
แม่นยากว่าวิธีการในแบบเดิมเช่น การสารวจความคิดเห็น การสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น อยู่กับ
ปัจจัยหลายด้าน โดยแรงจูงใจถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของตลาดเพื่อการพยากรณ์เนื่อง จากเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ ผู้เข้าร่ วมตลาดมีความกระตือ รืน ร้นในการพยายามทานายผลลัพ ธ์เหตุ การณ์ ใ ห้ถูกต้ อง งานวิจัยนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบแรงจูงใจที่ต่างกันต่อความแม่นยาของตลาดเพื่อการพยากรณ์ โดยใช้ตลาด
การทานายผลฟุตบอลจานวน 42 ตลาดเป็นกรณีศึกษา แรงจูงใจที่ ศึกษาแบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือ แรงจูงใจที่ให้ผล
ตอบแทนเฉพาะผู้ร่วมตลาดที่มีคะแนนสะสมในตลาดสูงสุดสามอันดับแรก และแรงจูงใจที่ให้ผลตอบแทนตามสัดส่วน
คะแนนสะสมในตลาดที่ผู้ร่วมตลาดทาได้ จากผลการทดลองพบว่าการใช้แรงจูงใจที่ให้ผลตอบแทนเฉพาะผู้ร่วมตลาดที่มี
คะแนนสะสมสูงสุดสามอันดับแรกส่งผลให้การทานายผลลัพธ์แม่นยากว่าการใช้แรงจูงใจที่ให้ผลตอบแทนตามสัดส่วน
คะแนนสะสมในตลาด
คาหลัก ตลาดเพื่อการพยากรณ์ ตลาดข้อมูล รูปแบบแรงจูงใจ
Abstract
Prediction Markets are methodologies to predict the outcome of future event via knowledge aggregation from
the crowd. Various applications of prediction markets have yielded better accuracy than polling. However, the
prediction market accuracy depends on many factors, including incentive. The incentive motivates participants
to put in more effort in order to predict more accurately. This research aims to study the impact of incentive
schemes on the market accuracy using 42 football markets as case studies. Two incentive schemes that are
compared are: 1) incentive using ranking where the reward will be paid to three participants with the highest
scores and 2) incentive based on performance level where the reward will be paid according to the participants’
accumulated scores. The experimental results have shown that the incentive using ranking produces a higher
prediction accuracy than the performance-level incentive.
Keywords: Prediction Markets, Information Markets, Incentive Schemes
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1. บทนา
การเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในอนาคตจะมีคนให้ความ
สนใจในผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นว่าจะเป็นเช่นไร อาทิ
รายได้ของภาพยนตร์หลังจากเข้าฉายไปแล้วสัปดาห์แรก
สโมสรฟุ ตบอลที มใดที่จ ะได้แชมป์ใ นฤดูกาลนี้ เป็ นต้ น
สาหรับผลลัพธ์ของเหตุการณ์หนึ่งๆนั้นอาจมีความเป็นไป
ได้หลายทางหรือมีเพียงสองทางเท่านั้นก็เป็นได้ โดยวิธีที่
จะทานายให้ได้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่นิยมได้แก่
การศึกษารวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ ในอดีตที่ผ่านมา
การสอบถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสารวจ
ความคิดเห็น เป็นต้น
การใช้ตลาดเพื่อการพยากรณ์ (Prediction Markets)
หรือ ตลาดข้อมูล (Information Markets) เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการทานายผลลัพธ์ในอนาคตโดยใช้หลักการรวบรวม
ความรู้จากคนจานวนมากเข้าสู่ระบบของตลาดผ่านการ
ซื้อ-ขายสัญญาซึ่งสัมพันธ์กับเหตุ การณ์ที่ต้องการทราบ
ค าตอบ โดยความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ร่ ว มตลาดต่ อ ผลลั พ ธ์
เหตุการณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นราคาในการซื้อ-ขายสัญญาใน
ตลาดที่มีการจ่ายผลตอบแทนแน่นอน โดยผลตอบแทนที่
ได้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของผลลัพธ์ของเหตุการณ์ใน
อนาคต [7]
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าตลาดเพื่อการพยากรณ์
สามารถทานายผลลัพธ์เหตุการณ์ได้ถูกต้องแม่นยากว่า
วิธีพยากรณ์แบบอื่น Leigh และ Wolfers [8] ได้อ้างอิง
การศึกษาของ Berg, Forsythe, Nelson, และ Rietz [3]
พบว่ า การใช้ ต ลาดเพื่ อ การพยากรณ์ ใ นการท านายสั ด
ส่ ว นคะแนนผู้ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ
อเมริกามีความผิดพลาดประมาณ 1.5 % ในขณะที่การ
สารวจความคิดเห็นมีความผิดพลาดถึง 2.1 % Chen และ
Plott [4] กล่าวว่าบริษัท Hewlett-Packard เริ่มทดลองใช้
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ภายในบริษัทโดยเปรียบเทียบกับ
วิธีเดิมที่ใช้ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ ในบริษัท พบว่า
ตลาดเพื่อ การพยากรณ์ ท านายผลลัพ ธ์ย อดขายเครื่ อ ง
พิ ม พ์ แ ม่ น ย ามากกว่ า โดยให้ ค วามผิ ด พลาดเพี ย ง 6%
ขณะที่วิธีการแบบเดิมให้ความผิดพลาด ถึง 13% เมื่อ
เปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริง ปัจจุบันมีการนา
ตลาดเพื่ อ การพยากรณ์ ม าใช้ ใ นหลายภาคส่ ว นอย่ า ง
กว้างขวางเช่ น การทานายผลการแข่ง ขัน กีฬาฟุตบอล
การทานายรายได้ของภาพยนตร์หลังจากเข้าฉายไปได้

หนึ่ ง สั ป ดาห์ การท านายยอดขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ข อง
บริษัท เป็นต้น
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ต้องอาศัยผู้เข้าร่วมตลาด [16]
เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านการซื้อ -ขายสัญญา
เพื่อทาให้กลไกตลาดสามารถดาเนินไปได้ต่อเนื่องตั้งแต่
เปิดตลาดจนปิดตลาดและได้ผลการพยากรณ์ ตลาดที่ให้
การท านายผลลั พธ์ แม่ น ยาใกล้ เ คี ย งผลลัพ ธ์ เหตุ การณ์
จริงต้องอาศัยผู้ร่วมตลาดที่มีความสนใจในเหตุการณ์นั้น
จริงเพราะทาให้ตลาดเกิด การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผลลัพธ์เหตุการณ์
โดยตลอด ถ้าผู้ร่วมตลาดขาดความสนใจตลาดทาให้การ
ซื้อ-ขายสัญญาเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องจะทาให้การทานายผล
ลัพธ์ของตลาดคลาดเคลื่อนไปจากผลลัพธ์เหตุการณ์จริง
แรงจูงใจจึงนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการออกแบบและ
สร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพ [16] โดย
ส่งผลต่อความแม่นยาและสภาพคล่องของตลาด [2] แรง
จูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ร่วมตลาดเกิดความสนใจในตลาด
และเกิดความกระตือรือร้นในการหาความรู้ และประมวล
ความรู้ที่เกี่ยวกับตลาดเพื่อใช้ตัดสินใจซื้อ-ขายสัญญา
จากการออกแบบและสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ ที่
ต้องการให้ตลาดสามารถรวบรวมความรู้จากผู้ร่วมตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนาไปสู่ก ารทานายผลลัพธ์ของ
ตลาดที่ถูกต้องและแม่นยา ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงเรื่อง
รูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างในตลาดเพื่อการพยากรณ์ว่า
ส่งผลกระทบของรูปแบบแรงจูงใจต่างกันที่มีต่อความแม่น
ยาของตลาดเพื่อการพยากรณ์ หรือไม่อย่างไร โดยจะใช้
การเปิดตลาดการแข่งขันฟุตบอลโดยใช้รูปแบบเเรงจูงใจ
ที่แตกต่างกันเป็นกรณีศึกษา
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ตลาดเพื่อการพยากรณ์ (Prediction Markets)
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ (Prediction Markets) หรือ
ตลาดข้อมูล (Information Markets) ถูกนามาใช้ ครั้งแรก
ในปีค.ศ.1988 [3, 16] เมื่อมหาวิทยาลัยไอโอวา สร้าง
Iowa Electronic Market (IEM) ซึ่งเป็นตลาดเพื่อ การ
พยากรณ์ ที่ เ ปิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ ทดลองใช้ ท านายผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยสัญญาจะจ่าย
ผลตอบแทนให้กับผู้ร่วมตลาดที่สามารถทานายผลการ
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2.2 การจาแนกประเภทตลาดตามประเภทสัญญา
ซื้อ-ขาย
การจ่ายผลตอบแทนในตลาดเพื่อการพยากรณ์นอก
จากขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณสัญญาที่ถือครองแล้วยัง
ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาซื้อ-ขายที่ใช้ในตลาด Wolfer
และ Zitzewitz [16] ได้แบ่งตลาดเพื่อการพยากรณ์ ออก
ตามรูปแบบของสัญญาซื้อ-ขายที่ใช้ในตลาด 3 รูปแบบคือ
1) สัญญาประเภทผู้ทานายผลลัพธ์ถูกต้องจะได้รับเงินไป
ทั้งหมด (winner- take-all) 2) สัญญาประเภทให้ผลตอบ
แทนแปรผันตามผลลัพธ์เหตุการณ์ (Index) 3) สัญญาประ
เภทจ่ายผลตอบแทนมากกว่าค่าที่กาหนดไว้ (spread)
สัญญาประเภทผู้ทานายผลลัพธ์ถูกต้องจะได้รับเงิน
ไป ทั้งหมด (winner-take-all) คือสัญญาประเภทที่มีราคา
p บาท หากผู้เข้าร่วมตลาดทานายผลของเหตุ การณ์ได้
ถูก ต้องจะได้รับผลตอบแทน 1 บาท โดยราคาของสัญญา
แสดงถึงความน่าจะเป็น (probability) ที่จะเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ [3, 16] เช่น สัญญาจ่ายเงิน 1 บาท หากผู้
สมัคร A ชนะการเลือกตั้ง ถ้าซื้อขายอยู่ที่ 82 แสดงว่าผู้
เข้าร่วมตลาดเชื่อว่าโอกาสที่ A จะชนะในการเลือกตั้งอยู่
ที่ 82 %
งานวิจัยของ Berg และ Rietz [3] พบว่าสัญญา
ประเภท winner-take-all ได้รับความนิยมนาไปใช้ใ น
ตลาดเพื่อการพยากรณ์มากสุดเนื่องจากทาความเข้าใจ
ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ร่วมตลาดที่ต้องการทราบเพียงแค่เหตุการณ์ที่ตนเอง
สนใจว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
2.3 กลไกการจับคู่คาสั่งซื้อ-ขาย
ตลาดเพื่ อ การพยากรณ์ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นไปได้ ต้ อ ง
อาศั ย การซื้ อ -ขายสั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งของผู้ ร่ ว ม
ตลาดผ่านกลไกตลาด กลไลการจับคู่คาสั่งซื้อ -ขายจึงนับ
ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินการของ
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ โดยกลไกที่นิยมใช้มี Continuous
Double Action, Pari-mutuel, Dynamic Pari-mutuel
และ Market Scoring Rule งานวิจัยนี้ใช้กลไก Market
Scoring Rule (MSR) เนื่องจากตลาดมีสภาพคล่องสูง
และผู้ ร่ ว มตลาดสามารถซื้ อ -ขายสั ญ ญาได้ ทั น ที ผ่ า นผู้
สร้างตลาด
Market Scoring Rule (MSR) [6, 7, 11] คือกลไกการ
จับคู่คาสั่งซื้อ-ขายแบบปรับราคาอัตโนมัติ โดยถูกพัฒนา
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เลือกตั้งได้ถูกต้อง หลังจากนั้นตลาดเพื่ อการพยากรณ์
ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ [4] เป็นกระบวนการทานาย
ผลลั พ ธ์ เ หตุ ก ารณ์ ที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจากการ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับเหตุการณ์
นั้นเพื่อช่วยคาดการณ์ผลลัพธ์เหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น
โดยความเชื่อต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์อ้างอิงที่เกิดขึ้นใน
ตลาดจะถูกถ่ายทอดมาเป็นการซื้อ-ขายสัญญาของผู้ร่วม
ตลาด ถ้าผู้ร่วมตลาดสามารถทานายผลลัพธ์เหตุการณ์
ถูกต้องจะได้รับผลตอบแทน (payoff) ตามที่ระบุในสัญญา
และ หากผูร้ ่วมตลาดทานายผลลัพธ์เหตุการณ์ผิดจะไม่ได้
รับผลตอบแทนใดทั้งสิ้น
การเปิดตลาดเพื่อการพยากรณ์ต้องใช้ การรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมตลาดที่มีต่อเหตุการณ์ [9, 16]
เพื่อนาเอาความคิดเห็นที่ได้เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ ผู้
ร่วมตลาดจะเห็นแนวโน้มของคาตอบที่เกิดขึ้นในตลาด
จากผู้ร่วมตลาดคนอื่นและจะเกิดการทบทวนการตัดสิน
ใจของตนเองใหม่ หากคิดว่าคาตอบที่เลือกไว้ยังไม่ถูก
ต้ อ งจะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาซื้ อ -ขายหรื อ
ยืนยันในสัญญาเดิมหากมั่นใจคาตอบเดิมที่เ ลือกไว้แล้ว
[14] กระบวนการทบทวนความคิดจะเกิดต่อเนื่องตั้งแต่
เริ่มเปิดตลาดไปจนปิดตลาดเป็นวัฐจักรซึ่งทาให้คาตอบ
มีความแม่นยาใกล้เคียงกับ ผลลัพธ์ เหตุการณ์จริงมากที่
สุดสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 1 [2]

รูปที่ 1 กลไกการทางานของตลาดเพือ่ การพยากรณ์
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มาจากกลไกการซื้ อ -ขายสั ญ ญาแบบเดิม ซึ่ ง ต้ องอาศั ย
การรอการจั บ คู่ร ะหว่ างค าสั่ ง ซื้อ -ขาย ท าให้ ตลาดขาด
สภาพคล่อง เนื่องจากหากไม่มีคาสั่ง เสนอซื้อและคาสั่ง
เสนอขายที่จับคู่ตรงกันได้ก็ต้องรอการจับคู่ต่อไป สาหรับ
กลไก MSR ถูกพัฒนาให้สามารถซื้อ-ขายสัญญาได้ทันที
โดยไม่ต้องรอการจับคู่ มีการปรับราคาสัญญาแบบอัตโน
มัติ กล่า วคื อ ณ เวลาหนึ่ งถ้ า ตลาดมี ค วามต้ อ งการซื้ อ
สัญ ญาในขณะนั้ น มากจะท าให้ ร าคาสั ญ ญานั้ น แพงขึ้ น
โดยผู้ร่วมตลาดซื้อ-ขายสัญญาโดยตรงกับผู้จัดการตลาด
(Market Maker) เท่านั้นซึ่งทาหน้าที่คานวณค่าใช้จ่ายใน
การซื้อ-ขายสัญญาผ่านฟังก์ชั่นต้นทุน (Cost Function)
(1) และคานวณราคาสัญญาผ่านฟังก์ชั่นราคา (Price
Funcetion)(2) [1,7] ดังนี้
C(q1| q2|...|qm)after - C(q1| q2|...|qm)before

(1)

= 10) และปริมาณสัญญาผลลัพธ์ที่ 3, 4 และ 5 เท่ากับ 0
(q3, q4 และ q5 = 0) เมื่อผู้ร่วมตลาดคนเดิมต้องการขาย
สัญญาจานวน 10 สัญญา ดังนั้นเขาต้องจ่าย
C(40,10,0,0,0) – C(50,10,0,0,0)
= 100 * ln (e40/100 + e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100) –
100 * ln (e50/100 + e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100)
= - 2.76
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าตอนแรกผู้ร่วมตลาดซื้อ
สัญญาจานวน 10 สัญญาที่ราคา 2.08 ในเวลาต่อมาเมื่อ
ผู้ร่วมตลาดนาสัญญามาขายทัง้ หมด 10 สัญญาเขาจะได้
รับเงินกลับไป 2.76 นั่นคือผู้รว่ มตลาดจะได้รับกาไร 0.68
สาหรับราคาของสัญญา ณ เวลาใดๆจะคานวณโดย
ใช้ฟงั ก์ชั่นราคาดังนี้

= [b*ln(eq1/b+ eq2/b+…+ eqm/b)]after – [b*ln(eq1/b+
eq2/b+…+ eqm/b)]before

โดยที่ C(q1, q2...qm) คือค่าใช้จา่ ยจากการซื้อ-ขายตาม
ปริมาณสัญญา q1,q2…qm
b คือค่าคงที่สาหรับควบคุมปริมาณเงินสูงที่สุดที่ผู้
สร้างตลาดสามารถจ่ายได้
q1 คือปริมาณสัญญาที่ถูกซื้อไปสาหรับผลลัพธ์ที่ 1
qm คือปริมาณสัญญาที่ถูกซื้อไปสาหรับผลลัพธ์ที่ m
หากค่า C มากกว่าศูนย์ (+) แสดงว่าเป็นการซื้อสัญญา
และหากน้อยกว่าศูนย์ (-) แสดงว่าเป็นการขายสัญญา
ตัวอย่าง ผู้สร้างตลาดกาหนดคาถามให้มี 5 ตัวเลือก
โดยกาหนดค่า b ไว้ ที่ 100 และยังไม่มีผู้ร่วมตลาดซื้อ
ขายสัญญาในตลาด ในขณะนั้น q1, q2, q3, q4 และ q5 = 0
หลังจากนั้นมีผู้ร่วมตลาดเข้ามาซื้อสัญญาสาหรับผลลัพธ์
ที่ 1 จานวน 10 สัญญา (q1 = 10) ดังนั้นเขาต้องจ่าย
C(10,0,0,0,0) – C(0,0,0,0,0)
= 100 * ln (e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100) –
100 * ln (e0/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100)
= 2.08

eqn/b
(eq1/b+eq2/b+eq3/b+…+ eqm/b)

pricen=

(2)

โดยที่ pricen คือราคาของสัญญา n
b คือ ค่าคงที่สาหรับควบคุมปริมาณเงินสูงที่สุดที่
ผู้สร้างตลาดสามารถจ่ายได้
qm คือ ปริมาณสัญญาทีถ่ ูกซื้อไปสาหรับผลลัพธ์ที่ m
ตัวอย่าง(เดิม) ราคาของสัญญาที่ 1 ก่อนการซื้อ-ขาย
price1 =
e0/100
e0/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100
= 0.20
ราคาของสัญญาที่ 1 หลังการซื้อปริมาณ 10 สัญญา
price1 =
e10/100
e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100
= 0.21
ในเช่วงเวลาต่อมาปริมาณสัญญาผลลัพธ์ที่ 1 เท่ากับ
50 (q1 = 50), ปริมาณสัญญาผลลัพธ์ที่ 2 เท่ากับ 10 (q2
= 10) และปริมาณสัญญาผลลัพธ์ที่ 3, 4 และ 5 เท่ากับ 0
(q3, q4 และ q5 = 0) ราคาของสัญญาที่ 1 และ 2 คือ
price1 =

ในช่วงเวลาต่อมาปริมาณสัญญาผลลัพธ์ที่ 1 เท่ากับ
50 (q1 = 50), ปริมาณสัญญาผลลัพธ์ที่ 2 เท่ากับ 10 (q2

e50/100

e50/100 + e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100
= 0.286
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price2 =

e10/100

e50/100 + e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100
= 0.192
เมื่อผู้ร่วมตลาดคนเดิมต้องการขายสัญญาที่ 1 จานวน
10 สัญญา ราคาของสัญญาที่ 1 และ 2 คือ
price1 =
e40/100
e40/100 + e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100
= 0.266
price2 =
e10/100
e40/100 + e10/100 + e0/100 + e0/100 + e0/100
= 0.197
2.4 การสร้างแรงจูงใจ
2.4.1 แรงจูงใจ
แรงจูงใจเป็นสิ่งทีท่ าให้ผู้ร่วมตลาดเกิดการซื้อ-ขาย
สัญญาอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการเปิดตลาด โดย
แรงจูงใจมี 2 รูปแบบคือ แรงจูงใจทีจ่ ับต้องได้ (Tangible
Incentive) เช่น เงินหรือผลตอบแทน และแรงจูงใจทีจ่ ับ
ต้องไม่ได้ (Intangible Incentive) เช่น ความภาคภูมิใจ
Snowberg, Wolfer และ Zitzewitz [13] กล่าวว่าตลาด
เพื่อการพยากรณ์ต้องอาศัยแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วม
ตลาดเกิดการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสัญญาในตลาดเพื่อเปิด
เผยความคิดเห็นต่อผลลัพธ์เหตุการณ์ ขณะเดียวกันผู้
ร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลใหม่จากแนวโน้มของการซื้อ-ขาย
สัญญาในตลาดซึ่งแสดงถึงความคิดเห็นของผู้รว่ มตลาด
คนอื่นต่อผลลัพธ์เหตุการณ์และเกิดเป็นความรูใ้ หม่ต่อผู้
ร่วมตลาดทุกคนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลลัพธ์ของ
เหตุการณ์
แรงจูงใจที่ดตี ้องทาให้ผู้รว่ มตลาดเกิดความกระตือรือ
ร้นในการหาความรู้ที่เกีย่ วกับเหตุการณ์เพื่อใช้ตัดสินใจ
ซื้อ-ขายสัญญา ทาให้ผู้ร่วมตลาดต้องกรั่นกรองความคิด
ของตนเองก่อนตัดสินใจซื้อ-ขายสัญญา [13] นอกจากนี้
ยังทาให้ผู้รว่ มตลาดเกิดการคิดทบทวนถึงสัญญาที่ได้ทา
การซื้อ-ขายไปแล้วเพื่อให้การทานายผลลัพธ์เหตุการณ์มี
ความถูกต้องแม่นยาใกล้เคียงผลลัพธ์เหตุการณ์จริงมาก
ที่สุดและผู้ร่วมตลาดจะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังไว้

2.4.2 รูปแบบแรงจูงใจในตลาดเพื่อการพยากรณ์
รูปแบบแรงจูงใจ (Incentive Schemes) ในตลาดเพื่อ
การพยากรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้การทานาย ผล
ของตลาดเพื่อการพยากรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก
งานวิจยั ของ Luckner [10] ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการ ให้
แรงจูงใจ 3 รูปแบบต่างกันทีม่ ีผลต่อความแม่นยาของ
ตลาดได้แก่ แบบที่หนึง่ คือการให้เงินเป็นจานวน 50 ยูโร
เท่ากันทุกคน แบบที่สองคือการให้เงินเป็นสัดส่วนตาม
ปริมาณเงินเสมือนที่ทาได้ในตลาด และแบบที่สามคือการ
ให้เงินเฉพาะผู้ร่วมตลาดทีม่ ีเงินเสมือนสูงสุดสามอันดับ
เป็นจานวน 500, 300 และ 200 ยูโรตามลาดับ งานวิจัยนี้
ใช้เงินเสมือนในการซื้อ-ขายสัญญาและผลตอบแทนของ
แรงจูงใจใช้เงินจริง จากผลการทดลองพบว่ารูปแบบการ
ให้เงินเฉพาะผู้ทมี่ ีเงินเสมือนสูงสุดสามอันดับมีความแม่น
ยามากที่สุด รูปแบบการให้เงินผูร้ ่วมตลาดทุกคนจานวน
50 ยูโรให้ผลรองลงมาและรูปแบบการให้เงินเป็นสัดส่วน
ตามปริมาณเงินเสมือนที่ทาได้มคี วามแม่นยาน้อยสุด แต่
มีข้อจากัดเนื่องจากกลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นบุคคลคนละ
กลุ่มกันจึงไม่อาจสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าแรงจูงใจใดจะมี
ประ สิทธิภาพกว่าแรงจูงใจอื่น เนื่องจากแรงจูงใจประเภท
หนึ่ง อาจกระตุ้นผู้ร่วมตลาดบางกลุ่มได้เท่านั้น
2.4.3 ลักษณะเงินที่ใช้ในตลาด
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ในสมัยแรกนิยมใช้เงินจริง
(Real Money) ซึ่งสามารถชาระหนี้ได้ตามกฎหมายใน
การซื้อ-ขายสัญญาในตลาด ในเวลาต่อมาจึงใช้เงินเสมือน
(Play Money) โดยทาหน้าที่เหมือนกับเงินจริงในการซื้อขายสัญญา อย่างไรก็ตามการใช้เงินเสมือนทาให้เกิดการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ถึงประสิทธิภาพของตลาดว่าอาจด้อยกว่า
การใช้เงินจริงเนื่องจากขาดแรงจูงใจจากผู้ร่วมตลาดแต่
จากงานวิจัยของ Servan-Schreiber, Wolfer, Pennock
และ Galabach [12] ได้ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยา
ในการทานายผลลัพธ์เหตุการณ์ระหว่างการใช้เงินจริง
และ เงินเสมือนในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลฤดูกาล
2003 – 2004 โดยตลาดที่ใช้เงินจริงคือเวปไซด์
Tradesports.com และตลาดที่ใช้เงินเสมือนคือเวปไซด์
Newsfutures.com พบว่าการใช้เงินจริงและเงินเสมือนใน
ตลาดเพื่อการ พยากรณ์ให้ความแม่นยาในการทานาย
ผลไม่แตกต่างกัน
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2.5 ผู้เข้าร่วมตลาด
ตลาดเพื่อการพยากรณ์ต้องอาศัยผู้ร่วมตลาดเพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นต่อเหตุการณ์อ้างอิงเพื่อนาไปสู่การ
ทานายผลลัพธ์เหตุการณ์ [9, 16] ความคิดเห็นของผู้รว่ ม
ตลาดจะถูกนาเข้าสู่กระบวนการของตลาดผ่านการซื้อขายสัญญา โดยปกติตลาดต้องการผู้ร่วมตลาดจานวน
มากเพื่อให้ตลาดมีการซื้อ-ขายสัญญาสม่าเสมอและมี
ปริมาณมาก นอกจากนี้ยังทาให้ตลาดมีเงินหมุนเวียนสูง
ด้วย เมื่อตลาดมีจานวนผู้ร่วมตลาดมากขึ้นก็ย่อมทาให้
ผลการพยากรณ์มีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น [15] อย่าง
ไรก็ดี Christiansen [5] พบว่าตลาดเพื่อการพยากรณ์ที่มี
ผู้ร่วมตลาดจานวนน้อยเนื่องจากเหตุการณ์อ้างอิงได้รับ
ความสนใจจากคนกลุ่มน้อยสามารถให้ผลการพยากรณ์ที่
มีความแม่นยาไม่ต่างจากตลาดที่มีผู้ร่วมตลาดจานวน
มาก โดยผู้เข้าร่วมตลาดเพียง 16 คนถือว่าเพียงพอ
สาหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์เพื่อให้ผลลัพธ์ มี
ความแม่นยาใกล้เคียงผลลัพธ์เหตุการณ์จริง

4) ทีม A แพ้ทีม B 1-2 ลูก
5) ทีม A แพ้ทีม B อย่างน้อย 3 ลูก
ตลาดการแข่งขันฟุตบอลจะเปิดบนเวปไซด์ ที่สร้างขึ้น
มาเพื่อการทานายผลโดยใช้ภาษาหลักคือ PHP, HTML
และ MySQL มีโครงสร้างสัญญาแบบ Winner-take-all
และมีโครงสร้างตลาดแบบ MSR งานวิจัยนี้ใช้อาสา
สมัครที่มีความสนใจการแข่นขันฟุตบอลจานวน 30 คน
เป็นผู้ร่วมตลาดซึ่งจัดเป็นกลุ่มเดียวกันตลอดการทดลอง
เพื่อลดความแปรปรวนเนื่องจากกลุ่มคน โดยให้ผู้ร่วม
ตลาดแต่ละคนลงทะเบียนสองบัญชีซึ่งบัญชีแรกให้รางวัล
ตามอันดับ (Ranking) และบัญชีสองให้รางวัลตามคะแนน
สะสม (Performance) สาหรับแต่ละบัญชีจะมีความยาก
ง่ายในการทานายผลใกล้เคียงกัน มีทีมที่มาจากแต่ละลีก
การแข่งขันเท่ากันและกระจายทีมที่ได้รับความนิยมในทั้ง
สองบัญชีเท่ากัน
งานวิจยั นี้จากัดผลกระทบจากการเรียนรู้โดยหลังจาก
การให้ความรู้ผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับตลาดเพื่อการพยากรณ์
กลไกตลาดแบบ MSR รูปแบบสัญญา winner-take-all
3. แนวความคิดของงานวิจยั
วิธีการซื้อ-ขายสัญญาในตลาด และให้ผู้ร่วมตลาดทดลอง
3.1 แนวความคิด
ใช้ เ วปไซด์ เ พื่ อ ซื้ อ -ขายสั ญ ญาในตลาดเป็ น เวลา 1
งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบแรงจูงใจในตลาด สัปดาห์ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ที่มีผลต่อความแม่นยาของตลาดเพื่อการพยากรณ์เมื่อใช้
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบสัญญาที่ผู้ทานายผลถูกต้องได้รับผลตอบแทน
1. ให้ผู้ร่วมตลาดลงทะเบียนสองบัญชีโดยบัญชีแรกให้
ทั้งหมด (winner-take-all) และใช้กลไกซื้อ-ขายสัญญา รางวัลผู้ร่วมตลาดที่มีคะแนนสะสมสูงสุดสามอันดับแรก
แบบ MSR โดยเปรียบเทียบแรงจูงใจแบบให้รางวัลตาม (Ranking) และบัญชีสองให้รางวัลตามคะแนนสะสมที่ผู้
อันดับ (Ranking) และแรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนน ร่วมตลาดทาได้ (Performance)
สะสม (Performance)
2. เปิดตลาดการทานายผลฟุตบอลจานวน 10 ตลาด
3.2 การออกแบบการทดลอง
3. ให้ผู้ร่วมตลาดทาความคุ้นเคยกับเวปไซด์และทดลอง
งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ต ลาดการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลพรี เ มี ย ร์ ลี ก ทานายผลผ่านการซื้อ-ขายสัญญาในช่วงสัปดาห์แรก
อังกฤษ, ลาลีกา สเปนฤดูกาล 2011-2012 และฟุตบอล 4. เปิ ดตลาดท านายผลการแข่ง ขัน ฟุต บอลพรีเ มีย ร์ลีก
ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2012-2013 จานวน 42 ตลาดใน อังกฤษ, ลาลีกา สเปนฤดูกาล 2011-2012 และฟุตบอล
การทานายผล คาถามที่ใช้ทานายผลมีคาตอบ 5 ตัวเลือก ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2012-2013 จานวน 42 ตลาด
โดยการตั้งตัวเลือกจะอ้างอิงอัตราต่อรองจากเวปไซด์
เพื่อเก็บผลการทดลองจริงเป็น เวลา 1 เดือน โดยแต่ละ
www.marathonbet.com ซึ่งเป็นเวปไซด์การพนันที่เปิด ตลาดจะเปิดก่อนการแข่งขัน 3 วันและปิดตลาดหลังจาก
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอังกฤษ ตัวอย่าง หมดเวลาครึ่งแรก
คาถามเช่น ผลการแข่งฟุตบอลระหว่างทีม A และ B?
5. ประกาศผู้ร่วมตลาดที่ทาคะแนนสูงสุดสามอันดับแรก
คาตอบ: 1) ทีม A ชนะทีม B อย่างน้อย 3 ลูก
ทุกสัปดาห์สาหรับบัญชีแรก และประกาศเกณฑ์คะแนน ที่
2) ทีม A ชนะทีม B 1-2 ลูก
ใช้แลกรับของรางวัลสาหรับบัญชีสองและให้รางวัลเมื่อ
3) ทีม A เสมอทีม B
สะสมคะแนนครบ 1 เดือน
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6. บันทึกข้อมูลการซื้อ-ขายสัญญา การทานายผลลัพธ์
ของแต่ละตลาดและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงบนเวปไซด์
7. วิเคราะห์หาความแม่นยาการทานายผลของทุกตลาด
และความแม่นยาการทานายผลโดยรวมของแต่ละบัญชี
8. เปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นยาการทานายผล
ระหว่างบัญชีแรกทีใ่ ห้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับ
(Ranking) และบัญชีสองที่ให้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตาม
คะแนนสะสม (Performance)
4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
ผลการทดลองมาจากการเก็บข้อมูลของตลาดการแข่ง
ขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลาลีกา สเปน และไทยพรี
เมียร์ลีกจานวน 42 ตลาดและมีผู้ร่วมตลาดจานวน 30 คน
ตลาดการแข่งขันฟุตบอลแบ่งออกเป็น 2 บัญชีตามรูป
แบบแรงจูงใจบัญชีละ 21 ตลาด
4.1 การวิเคราะห์ความแม่นยาการทานายผล
เมื่อวิเคราะห์ความแม่นยาการทานายผลเปรียบเทียบ
ระหว่างแรงจูงใจทั้งสองรูปแบบ โดยในรูปที่ 3 แสดง
ความ สัมพันธ์ระหว่างความแม่นยาในการทานายผลและ
ตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับ เมื่อพิจารณา
ราคา สัญญาของตัวเลือกที่ถูกต้องที่มีราคาสูง กว่า 50%
ซึ่ ง แสดงว่ า ท านายผลได้ ถู ก ต้ อ ง พบว่ า ตลาดที่ ใ ช้
แรงจูงใจ แบบให้รางวัลตามอันดับ ผู้ร่วมตลาดสามารถ
ทานายผล
การแข่งขันได้ถูกต้องจานวน 16 ตลาดและทานายผลผิด
5 ตลาดคิดเป็น 76.19% และรูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความแม่นยาในการทานายผลและตลาดที่ใช้แรง
จูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนนสะสม พบว่าตลาดที่ใช้
แรงจู ง ใจแบบให้ ร างวั ลตามคะแนนสะสม ผู้ ร่ ว มตลาด
สามารถทานายผลการแข่งขันได้ถูกต้องจานวน 13 ตลาด
และทานายผลผิด 8 ตลาดคิดเป็น 61.90%

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยาในการทานายผล และ
ตลาดที่ใช้แรงจูงใจรูปแบบให้รางวัลตามอันดับ

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยาในการทานายผล และ
ตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนนสะสม

รูปที่ 5 นา Box Plot มาเปรียบเทียบโดยกล่องสี่เหลี่ยมมี
เส้นขีดอยู่ตรงกลางแสดงมัธยฐานของข้อมูลและความ
ยาวของกล่องสี่เหลีย่ มแสดงถึงการกระจายของข้อมูล
50% จากข้อมูลทั้งหมดและเส้นขีดที่อยู่ด้านบนและล่าง
แสดงข้อมูลที่เหลือฝั่งละ 25% เท่ากัน พบว่าแรงจูงใจ
แบบให้รางวัลตามคะแนนสะสมให้ความแม่นยาสูงสุด
95.80% และต่าสุด 30.04% ในขณะที่แรงจูงใจแบบให้
รางวัลตามอันดับให้ความแม่นยาสูงสุด 99.97% และต่า
สุด 38.40% สาหรับแรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนน
สะสมมีค่าเฉลี่ยความแม่นยา 65.59% และมัธยฐาน
ความแม่นยา 74.91% ในขณะทีแ่ รงจูงใจแบบให้รางวัล
ตามอันดับมีค่าเฉลี่ยความแม่นยา 75.08% และมัธยฐาน
ความแม่นยา 83.67% ดังแสดงในตารางที่ 1
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กว่าตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนนสะสมที่
กระตุ้น ผู้ ร่ว มตลาดให้ ซื้อ ขายสั ญ ญาได้ใ นปริ ม าณน้ อ ย
กว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน

รูปที่ 5 Box Plot เปรียบเทียบความแม่นยาการทานายผล ระหว่าง
ตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนนสะสม และแบบให้
รางวัลตามอันดับ

จากค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานความแม่นยาแสดงให้ เห็นว่า
แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับให้ความแม่นยา ในการ
ทานายผลลัพธ์สูงกว่าแรงจูงใจแบบให้รางวัลตาม คะแนน
สะสมเนื่องจากมีความแม่นยาเฉลี่ยสูงกว่า มีค่า มัธยฐาน
ความแม่นยาสูงกว่า และความแม่นยามีการ กระจายตัว
แคบกว่า

รูปที่ 6 ปริมาณสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆก่อน การ
ปิดตลาดสาหรับตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแม่นยาการทานายผลระหว่าง
ตลาดที่ให้รางวัลตามคะแนนสะสมและแบบให้รางวัลตามอันดับ
ความแม่นยาการทานายผล Performance Ranking
ความแม่นยาสูงสุด
95.08%
99.97%
มัธยฐานความแม่นยา
74.91%
83.67%
ค่าเฉลี่ยความแม่นยา
65.59%
75.08%
ความแม่นยาต่าสุด
30.04%
38.40%

รูปที่ 7 ปริมาณสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆก่อนการ
ปิดตลาดสาหรับตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนนสะสม

4.2 การวิเคราะห์ปริมาณสัญญาที่เกิดการซื้อขาย
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสัญญาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการ ซื้อ
ขายสั ญญาตั้ ง แต่ เริ่ มเปิด ตลาดจนปิ ดตลาดโดยเปรี ย บ
เทียบระหว่างแรงจูงใจทั้งสองรูปแบบ พบว่าตลาดที่ใช้
แรงจู งใจแบบให้รางวัลตามอันดั บมี ปริ มาณสัญญาซื้อ ขายเฉลี่ย ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดจานวน 1,110
สัญญาดังแสดงในรูปที่ 6 และตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้
รางวัลตามคะแนนสะสมมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยใน
ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดจานวน 409 สัญญาดังแสดง
ในรูปที่ 7 เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มปริมาณสั ญญาที่เกิด
ขึ้นในชั่วโมงสุด ท้ายก่ อนการปิด ตลาดพบว่ าตลาดที่ใ ช้
แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับ สามารถกระตุ้นผู้ร่วม
ตลาดให้เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสัญญาในปริมาณมาก

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสัญญาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาเปิด
ตลาดของตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับซึ่ง
มีปริมาณเท่ากับ 99 สัญญา พบว่ามีค่าสูงกว่า แรงจูงใจ
แบบให้รางวัลตามคะแนนสะสมซึ่งมีปริ มาณเท่ากับ 66
สัญญา แสดงถึงความสามารถของแรงจูงใจแบบให้รางวัล
ตามอันดับที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
4.3 การวิเคราะห์จานวนผูเ้ ข้าร่วมตลาด
เมื่อวิเคราะห์จานวนผู้ร่วมตลาดเฉลี่ยที่เข้ามาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสัญญาตั้งแต่เริ่ มเปิด ตลาดจนปิ ดตลาดโดย
เปรียบเทียบระหว่างแรงจูงใจทั้งสองรูปแบบ พบว่าตลาด
ที่ ใ ช้ แ รงจู ง ใจแบบให้ ร างวั ล ตามอั น ดั บ มี จ านวนผู้ ร่ ว ม
ตลาดเฉลี่ยในชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาด 20 คนดังแสดง
ในรูปที่ 8 และตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะ
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แนนสะสมมี จ านวนผู้ ร่ว มตลาดเฉลี่ ย ในชั่ วโมงสุ ด ท้ า ย
ก่อนการปิดตลาดจานวน 7 คนดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 8 จานวนผูร้ ่วมตลาดทีซ่ อื้ ขายสัญญาในช่วงเวลาต่างๆก่อน
การปิดตลาดสาหรับตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับ

กระจายตัวของค่าเฉลี่ยความแม่นยาที่แคบกว่า แสดงถึง
ประสิทธิภาพของตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตาม
อันดับ ให้ความแม่นยาสูงกว่าแบบให้รางวัลตามคะแนน
สะสม
เมื่อพิจารณาจากปริมาณสัญญาประกอบกับจานวนผู้
ร่วมตลาดที่เข้ามาซื้อขายสัญญาตลอดระยะเวลาตั้งแต่
เปิดตลาดจนปิดตลาดพบว่า ตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้
รางวัลตามอันดับ สามาถกระตุ้นผู้เข้าร่วมตลาดให้เข้ามา
ซื้อขายสัญญาสามชั่วโมงสุดท้ายก่อนการปิดตลาดสูงกว่า
แบบให้รางวัลตามคะแนนสะสม แสดงถึงความสามารถใน
การสร้างแรงจูงใจที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบ
ให้รางวัลตามอันดับทาให้ประสิทธิภาพในการทานายผล
ลัพธ์ของตลาดมีความแม่นยาสูงกว่าตลาดที่ใช้แรงจูงใจ
แบบให้รางวัลตามคะแนนสะสม นอกจากนี้แรงจูงใจแบบ
ให้รางวัลตามอันดับมีประสิทธิภาพในการกระตุ้น ผู้ร่วม
ตลาดให้เกิดการทบทวนความคิดของตนเองใหม่และเข้า
มาซื้อ-ขายสัญญาก่อนการปิดตลาดสูงกว่าแรงจูงใจแบบ
ให้รางวัลตามคะแนนสะสม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มตลาดทุ ก ท่ า นที่ สละเวลาเข้ า ร่ ว ม
ตลาดในงานวิจัยนี้

รูปที่ 9 จานวนผูร้ ่วมตลาดที่ซอื้ ขายสัญญาในช่วงเวลาต่างๆก่อน
การปิดตลาดสาหรับตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามคะแนน
สะสม

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มจานวนผู้ร่วมตลาดที่ เข้ามาซื้อขายสัญญาในช่วงก่อนปิดตลาดสามชั่วโมงพบว่าตลาด ที่
ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตามอันดับกระตุ้นผู้ร่วมตลาด
ให้เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสัญญาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีจานวนมากกว่าตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัล
ตามคะแนนสะสมอย่างเห็นได้ชัด
5. สรุป
จากการศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจต่อความแม่น
ยาของตลาดเพื่อการพยากรณ์ พบว่าตลาดที่ใช้แรงจูงใจ
แบบให้รางวัลตามอันดับให้ค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการ
ทานายผลลัพธ์สูงกว่าตลาดที่ใช้แรงจูงใจแบบให้รางวัล
ตามคะแนนสะสม นอกจากนี้แรงจูงใจแบบให้รางวัลตาม
อันดับมีมธั ยฐานค่าเฉลี่ยความแม่นยาสูงกว่าและมีการ
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