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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการผันแปรของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ราคาปิ ดรายเดื อ น และเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของโมเดล โดยนาเทคนิ ค การทาเหมือ งข้อ มูล มาใช้ ได้แก่
อัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ (J48) อัลกอริ ทึมการจาแนกประเภทแบบการสุ่ มป่ าไม้ (Random Forest) อัลกอริ ทึมการ
แยกประเภทแบบการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K- Nearest Neighbor: KNN) อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม (Neural
Network) เพื่อหารู ปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับการผันแปรของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีราคาปิ ดรายเดือน
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผันแปรของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีราคาปิ ดรายเดือน ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติถดถอย
พหุ คูณ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 25562560 จานวนหุ ้นทั้งหมด 36 หุ ้น ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นปั จ จัยที่มีผลต่อการผันแปรมี 10 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
เวลาปิ ดตลาด (Close), มูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด (Market Cap), อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ (P/E), อัตราส่ วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV), มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น Book Value Per Share (BVPS), อัตราผลตอบแทนจาก
เงินปั นผล Dividend Yield (DivY), อัตราการหมุนเวียนการซื้ อขาย Turnover Ratio, อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
Return On Equity (ROE) , ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ Return on Assets (ROA) และสิ นทรัพย์สุทธิ (Tota Asset) โดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบว่าค่าความแปรปรวนตัวแปรของ
หุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงของราคาปิ ดของหุ ้นแต่ล ะเดือนมากที่สุ ดคื อ มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ ้น
Book Value Per Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ Return on Assets (ROA) และสุ ดท้ายคือ อัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น Return On Equity (ROE) ตามลาดับความสาคัญ และเมื่อทดสอบแบบจาลองพบว่าการแยก
ประเภทแบบการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K- Nearest Neighbor: KNN) มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด ซึ่ งมีค่าความแม่นยาอยู่
ที่ร้อ ยละ 100 และค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อ ยละ 0.00 รองลงมา การจาแนกประเภทแบบการสุ่ มป่ าไม้
(Random Forest) มีค่าความแม่นยาอยูท่ ี่ร้อยละ 100 และมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 0.14 โครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) มีค่าความแม่นยาอยูท่ ี่ร้อยละ 81.11 และมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 0.24 และต้นไม้
ตัดสิ นใจ J48 มีค่าความแม่นยาอยูท่ ี่ 76.66% และมีค่าความคลาดเคลื่อน อยู่ที่ 0.35 ตามลาดับประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผล
วิจยั ครั้งนี้ มีประโยชน์สาหรับผูท้ ี่จะลงทุนหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีตอ้ งคานึ งถึ ง มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น Book Value Per
Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ Return on Assets (ROA) และสุ ดท้ายคือ อัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ ้น Return On Equity (ROE)
คาสาคัญ: การทาเหมืองข้อมูล, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ, หุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study factors affecting to variation of the monthly closing price of
Technology share and to compare efficiency of model by data mining technic such as Decision Tree (J48), Random
Forest, K- Nearest Neighbor: KNN and Neural Network in order to find the right forecasting model for the monthly
closing price of Technology share and to study factors affecting to variation of the monthly closing price of
Technology share by multiple regression analysis. Data used were collected from The Securities Exchange of
Thailand for the past 5 years from 2013-2017, the total number of shares was 36 shares. The factors that affected
the variation were the following 10 elements; Close, Market Cap, P/E, P/BV, Book Value Per Share (BVPS),
Dividend Yield (DivY), Turnover Ratio, Return On Equity (ROE) , Return on Assets (ROA) and Tota Asset. The
data was analyzed by Multiple Linear Regression Analysis. It was found that variation of the Technology share
which affected to the change in closing price of each month, the most was Book Value Per Share (BVPS),
secondary was Return on Assets (ROA) and Return On Equity (ROE), respectively. The model test was found that
classification by K- Nearest Neighbor: KNN had been the most effective, the accuracy value was 100% and the
average deviation was 0.00% following by Random Forest, the accuracy value was 100% and the average deviation
was 0.14 % besides Neural Network, the accuracy value was 81.11% and the average deviation was 0.24 and
Decision Tree (J48), the accuracy value was 76.66% and the average deviation was 0.35%, respectively as
efficiency. The result of this study has benefit for investors who will invest in Technology share must aware of
Book Value Per Share (BVPS), Return on Assets (ROA) and Return On Equity (ROE), respectively.
Keywords: Data mining, Multiple Linear Regression Analysis, Technology stock
1. บทนา
เนื่องด้วยในภาวะปัจจุบนั มีเครื่ องมือทางการเงินหลากหลายประเภทเกิดขึ้นเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กับผูล้ งทุน
ผูล้ งทุนส่ วนใหญ่มกั เน้นไปที่การออม การฝากเงินไว้กบั ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินต่างๆ ยิง่ ผูล้ งทุนฝากมาก
ดอกเบี้ยที่ได้รับก็ยิ่งมีมาก ซึ่ งเป็ นวิธีที่ปลอดภัยและมีค วามเสี่ ยงน้อ ย แต่ อาจจะต้อ งใช้เ ป็ นเวลานานกว่าจะได้รับ
ดอกเบี้ยตามที่ตอ้ งการ ในปั จจุบนั การลงทุนนั้นได้แพร่ หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การลงทุน
ตราสารทุนหรื อหุ ้น ตราสารหนี้หรื อ หุ ้นกู้ การออมและการเกรงกาไรทอง ทาให้มีนักลงทุนสนใจที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น
เป็ นจานวนมาก ถึงแม้ความเสี่ ยงจะยังมีเหมือนเดิมก็ตาม ในการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหุ ้น ผูล้ งทุนต้อง
อาศัยข้อมูลจานวนมากเพื่อการวิเคราะห์ประกอบกับการตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว การลงทุนจึงจะมีประสิ ทธิภาพ ความเสี่ ยง
ต่า และผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการตัดสิ นใจเลือกลงทุน (ฉัตรแพร พูนเอียด, 2558)
นักลงทุนส่ วนใหญ่มกั หาข่าวสารและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหุ ้นมาใช้เป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัย
และโอกาส ที่ จ ะได้ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น มากที่ สุ ด โดยการวิ เ คราะห์ มี 2 รู ป แบบที่ คื อ การวิ เ คราะห์
ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) หมายถึง การประเมินผลการดาเนิ นงาน รายได้ กาไร
สุ ทธิ เพื่อคาดการณ์อนาคต โดยใช้การพิจารณาจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต อาทิ ภาวะ
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เศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบริ หารงานของผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
รวมถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ ทางธุรกิจ (ศิริวรรณ พิมเสน, 2558)
การวิเ คราะห์ ปัจจัยทางเทคนิ ค (Technical Analysis) หมายถึ ง การวิเ คราะห์ การเคลื่ อนไหวของราคา
หลักทรัพย์ในอดีต โดยใช้หลักสถิติ เพื่อคาดการณ์ราคาที่น่าจะเป็ นในอนาคต โดยเชื่อราคาปัจจุบนั สะท้อนข่าวสารใน
ด้านต่างๆ ทั้งหมดแล้ว การเคลื่อนไหวของราคมมีลกั ษณะเป็ นแนวโน้ม และมีการเคลื่อนไหวของราคาที่คล้ายคลึงกับ
ในอดีตรู ปแบบของกราฟที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ศิริวรรณ พิมเสน, 2558)
การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) หมายถึง กระบวนการที่กระทากับข้อมูลจานวนมากเพื่อค้นหารู ปแบบ
และความสัมพันธ์ที่ซ่อ นอยู่ในชุ ดข้อ มูล นั้น ในปั จ จุ บนั การทาเหมือ งข้อมูล ได้ถูก นาไปประยุก ต์ใช้ในงานหลาย
ประเภท ทั้งในด้านธุ รกิ จ ที่ ช่ว ยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ ห าร ในด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์รวมทั้งในด้า น
เศรษฐกิจและสังคม การทาเหมืองข้อมูลเปรี ยบเสมือนวิวฒั นาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่ การจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทา
เหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูล (ศจี วานิ ช, 2558)
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการตัดสิ นใจทีก่ ระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือก
ต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสิ นค้า
หรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของ
ผูบ้ ริ โภค ขั้นตอนเพื่อนาไปสู่การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน การตระหนักถึงความต้องการ
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อพฤติกรรมภายหลังซื้อ (คฑาเทพ นิติสิริ, 2558)
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) หมายถึง การนาข้อมูลมาสร้างแบบจาลองเพื่อการทานายหรื อการจาแนก
ออกเป็ นประเภทต่างๆ โดยมีโครงสร้างในลักษณะที่เป็ นต้นไม้ โดยในการจาแนกดังกล่าวจาเป็ นจะต้องมีการเรี ยนรู้
แบบ Supervised Learning คือการมีขอ้ มูลสอนเพื่อจาแนกโครงสร้างการตัดสิ นใจหรื อการทานายไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้
ในการทานายหรื อจาแนกข้อมูลที่เข้ามาใหม่ (วิภาวรรณ บัวทอง, 2557)
Decision Tree Random Forest หมายถึง เทคนิคที่คล้ายๆ กับ Bagging แต่แทนที่จะสุ่ มข้อมูลอย่างเดียวก็ทา
การสุ่ มเลือกแอตทริ บิวต์ (ฟี เจอร์ ) ต่างๆ ออกมาเป็ นหลายๆ ชุด และสร้างโมเดลด้วยเทคนิ ค Decision Tree หลายๆ
ต้น แล้วนาผลที่ได้แต่ ละโมเดลมารวมกันพร้อ มนับจานวนผลที่มีจานวนซ้ ากันมากที่สุด สกัดออกมาเป็ นผลลัพธ์
สุ ดท้าย (ศริ ญณา มาปลูก, 2559)
การหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor) หมายถึง วิธีการจาแนกประเภทข้อมูล วิธีการหนึ่ งโดย
จัดเป็ นวิธีการจาแนกประเภทข้อมูลแบบมีผฝู้ ึ กสอน (Supervised Learning) หรื อการที่ทราบคาตอบของข้อมูลอยู่ก่อน
แล้ว จากนั้นใช้โมเดลในการจาแนกประเภทข้อมูลจากข้อมูลฝึ กที่ทราบคาตอบโดยการตรวจสอบจานวนบางจานวน
(“K” ใน K-nearest neighbor) ของกรณีหรื อเงื่อนไขที่เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยจะหาผลรวม (Count
Up) ของจานวนเงื่อนไข หรื อกรณีต่างๆสาหรับแต่ละคลาส และกาหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาส
ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด (พงศกร ธีรรัศมี, 2558)
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) หมายถึง ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาลองการทางานของเซล
ประสาทของสิ่ งมีชีวิตซึ่งประกอบขึ้นจากแบบจาลองของโหนดจานวนมากมายเชื่อมต่อกันเป็ นโครงข่าย บางโหนด
เชื่อมต่อกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกและสมารถทาหน้าที่เป็ นหน่ วย Input หรื อ Output ได้ แนวคิดเริ่ มต้นของเทคนิ คนี้
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ได้มาจากการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้ าชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ประสาท (Neurons)
และ จุดประสานประสาท (Synapses) (เกรี ยงไกร ราชกิจ, 2561)
จากโมเดลข้างต้นต้องได้รับการประเมินเพื่อให้มนั่ ใจว่าตรงกับหลักเกณฑ์ความสาเร็ จของการทาเหมือ ง
ข้อมูลและผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบ เทคนิคการประเมินทั้งหมดนี้มาจากผลลัพธ์ของขั้นตอนการสร้างตัวแบบ

P

P
Actual
Class

N

N

True
Positives
(TP)

False
Negatives
(FN)

False
Positives
(FP)

True
Negatives
(TN)

Accuracy คือความถูกต้องจากการทานายถูกทั้ง แบบ Positive และ Negative โดยมีสูตร
(TP+TN)
TP+FN+FP+TN

Accuracy =

X 100

ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองของค่าเฉลี่ย (Mean squared error: MSE)
ค่าความคลาดเคลื่อ นกาลังสองเฉลี่ยใช้หลักการเดียวกับการหาค่ าความแปรปรวนในทางสถิติ การวัดค่ า
ความคลาดเคลื่อนด้วนวิธีน้ ีจะได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่สูง เนื่องจากเป็ นการนาความคลาดเคลื่อน ณ เวลาใดๆมายก
กาลังสองก่อนที่จะหาผลรวม แล้วจึงนามาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่ ง นั้นคือ ค่า MSE ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่ง
แม่นยา โดยมีสูตร
∑
โดยที่ yi แทน ค่าจริ ง; yi^ แทนค่าพยากรณ์

n

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ซึ้ งเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตวั แปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันทานายหรื อพยากรณ์
หรื ออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ เขียนเป็ นสมการดังนี้
𝑌
0
1 1
2 2
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i คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
𝑌 คือ ค่าของตัวแปรตาม
0 คือ ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิ สระ i แต่ละตัว (จะใช้สั ญลัก ษณ์ bi
สาหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และ สาหรับค่าประมาณหรื อตัวทานาย) หรื อ bi จะแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า
i ต่อค่า 𝑌 ดังนี้ คือ ถ้าค่า i เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้ค่า 𝑌 เปลี่ยนไป bi หน่วย
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) (สุ ทิน ชนะบุญ, 2560)
จากการสารวจในปี 2559 ปรากฏว่าหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีค่า PE-P/BV ต่าแต่มีผลตอบแทนสู งกว่าตลาด โดย
นาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังนั้นผูว้ ิจยั มีขอ้ สนใจ และได้นาเอาข้อมูลหรื อตัวแปรที่มีเกี่ยวข้องกับ
ความผันแปรของหุ ้นมาวิเคราะห์ ผ่านอัลกอริ ทึมต่างๆ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล (Data mining) เพื่อเปรี ยบเทียบ
และหาความแม่นยาของอัลกอริ ทึมและนาผลลัพธ์มาสนับสนุนการตัดสิ นใจลงทุนหุ ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ในปั จจุบนั
การทาเหมืองข้อมูลได้นาเอาไปประยุกต์ใช้กบั งานในหลากหลายด้านการวิเคราะห์ในครั้งนี้ เป็ นการเจาะจงวิเคราะห์
หุ ้นในกลุ่มเทคโนโลยี (TECH) ซึ่ งจะแบ่งแยกย่อยได้ 2 หมวด ได้แก่ หมวดชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ (ETRON) และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) โดยนาข้อมูลจาก SETSMART (SET Market Analysis and
Reporting Tool) เป็ นบริ การระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ ผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
มาวิเคราะห์การผันแปรของราคาหุ ้นเพื่อช่วยสนับสนุนตัดสิ นใจในการลงทุน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการผันแปรของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจาลองของเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีข้ นั ตอนพอสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 การเตรี ยมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล หุ ้นกลุ่ มเทคโนโลยี (TECH) หมวดหมวดชิ้นส่ ว นอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (ETRON) และหมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) จาก www.setsmart.com และเก็บบันทึกค่าตัวแปรทางการเงินที่สาคัญดังนี้ แนวโน้ม
ราคาหุ ้น, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ , อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล, อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย, อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น,
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์, สิ นทรัพย์สุทธิและราคา ณ เวลาปิ ดตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เป็ นระยะเวลา 5
ปี ทั้งหมด 36 หุ ้น ลงในโปรแกรม Microsoft Excel และบันทึกนามสกุลไฟล์เป็ น .CSV
3.2 การหาค่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี
นาข้อมูลหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เก็บบันทึกไว้แบบไฟล์ .CSV นาเข้ามาใส่ ในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติขอ้ มูล และใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีแบบสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนักวิจยั ได้ใช้ ค่าราคา ณ
เวลาตลาดปิ ด ตั้งเป็ นตัวแปรตาม (Dependent Variable) และนาค่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, อัตราส่ วนราคา
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ตลาดต่อกาไรสุ ทธิ , อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น, อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล,
อัตราการหมุนเวียนการซื้อขา, อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น, ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์สุทธิ มาใส่ เป็ นตัว
แปรอิ ส ระ (Independent Variable) และเก็บ ผลลัพ ธ์ จ ากการค านวณเพื่ อ มาสรุ ป ผลของตัว แปรที่มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี
3.3 การทดสอบ
นาข้อมูลหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เตรี ยมไว้ มาประมวลผลแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คการทาเหมือง
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล Weka เพื่อจัดแบ่งประเภทของข้อมูล เช่น ต้นไม้การตัดสิ นใจ (Decision Tree)
โดยอัลกอริ ทึมที่ใช้ทดสอบมีดงั นี้ Decision Tree J48, Decision Tree RandomForest, K-Nearest Neighbor (KNN),
Neural Network ทาการหาค่าความแม่นยา (Accuracy) และหาค่าความคลาดเคลื่อน (Mean squared error: MSE ) ของ
อัลกอริ ทึมนัน่ เพื่อทาการเปรี ยบเทียบ และหาแบบจาลองที่ดีที่สุดจากวิธีการทดสอบหาค่าพยากรณ์ความถูกต้องของ
ข้อมูลว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดโดยคิดเป็ นค่าร้อยละ
หาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ ใน
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
ผลจากการทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. ผลจากการศึกษาหาปั จจัย ผูว้ ิจยั ได้นาผลจากการการวิเ คราะห์ดว้ ยเทคนิ คการวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง
เส้นตรงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี ได้ผลตาม
ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 โมเดลสรุ ปผล
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.96
0.93
0.93
14.46
จากตารางที่ 1 พบว่า R Square = 0.93 หรื อ 93% แสดงว่า โมเดลนี้ สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 93%
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรผันของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
479407.51
9
53267.50
Residual
35575.63
170
209.26
Total
514983.14
179

F
254.54

Sig.
.000b

P value < 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรที่ใช้การพยากรณ์น้ นั สามารถพยากรณ์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
แสดงว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้สามารถนาตัวแปรต่างๆมาพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงราคาปิ ดของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่
ละเดือน
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การทดสอบวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ โดยการนาข้อมูล ราคา ณ เวลาปิ ดตลาด (Close), มูลค่าหลักทรัพย์
ตามตลาด (Market Cap), อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ (P/E), อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV),
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น Book Value per Share (BVPS), อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล Dividend Yield (DivY),
อัตราการหมุนเวียนการซื้ อขาย Turnover Ratio, อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น Return On Equity (ROE) , ผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์ Return on Assets (ROA)และสิ นทรัพย์สุทธิ (TotaAsset) วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เขียนเป็ นสมการดังนี้
𝑌
และเมื่อนามาใส่ ค่าตัวแปรจะได้สมการดังนี้ Y = 6.54 + (0.00*MC) + (-0.01*P/E) + (0.00*P/BV) + (0.85*BVPS) +
(0.00*DivY) + (-0.01*Turnover Ratio) + (0.07*ROE) + (0.10*ROA) + (0.00*TA)
จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนตัวแปรของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ปิ ดของหุ ้นแต่ละเดือนมากที่สุดคือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น Book Value per Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์ Return on Assets (ROA) และสุ ดท้ายคือ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น Return On Equity (ROE)
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองโมเดลแต่ละชนิด
Algorithm
Accuracy
Mean squared Error
KNN
100.00
0.00
Random Forest
100.00
0.14
Neural Network
81.11
0.24
J48
76.66
0.35
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองของโมเดล ทั้งหมด 4 แบบ แบบจาลองของ
โมเดลต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) J48, Random Forest, KNN และ Neural Network ผ่านโปแกรมทาเหมือง
ข้อมูล Weka ใช้ Training set โดยกาหนดค่า Cross-validation Folds = 10 ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 3 โดย
แบบจาลองโมเดลที่ทาการวิเคราะห์ท้ งั หมด ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ อัลกอริ ทึมชนิ ด KNN ซึ่ งมีค่าความแม่นยาอยู่ที่
100% และมีค่าความคลาดเคลื่อน อยู่ที่ 0.00 รองลงมาเป็ น อัลกอริ ทึมชนิ ด Random Forest มีค่าความแม่นยาอยู่ที่
100% และมีค่าความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.14 อัลกอริ ทึมชนิด Neural Network ซึ่ งมีค่าความแม่นยาอยู่ที่ 81.11% และมี
ค่าความคลาดเคลื่อน อยูท่ ี่ 0.24 และอัลกอริ ทึมชนิด J48 มีค่าความแม่นยาอยูท่ ี่ 76.66% และมีค่าความคลาดเคลื่อน อยู่
ที่ 0.35 สรุ ปว่าการพยากรณ์ขอ้ มูลนี้ ใช้โมเดล KNN สามารถพยากรณ์ได้แม่นยา 100% และมีค่าผิดพลาดที่ 0.00
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแปรผันของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเปรี ยบเทียบของ
แบบจาลองโมเดลด้วยวิธีการทาเหมือนข้อมูลของหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยี ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทั้งหมด 36
บริ ษทั โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี นับจากปี 2556 – 2560 มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1. จากการศึกษาและการทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้นกลุ่มเทคโนโลยีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ปรากฏว่า
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ปัจจัยทีมีผลกระทบมากที่สุด คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น Book Value per Share (BVPS) รองลงมาคือ ผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ Return on Assets (ROA) และสุ ดท้ายคือ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น Return on Equity (ROE)
2. ผลการทดสอบจากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพและความถูกต้องของแบบจาลองโมเดล แบบจาลองที่ดี
ที่สุด คือ แบบจาลองการแยกประเภทแบบการหาเพื่อ นบ้านใกล้ที่สุด (K- Nearest Neighbor: KNN) ซึ่ งมีค่าความ
แม่นยาอยูท่ ี่ 100% และมีค่าความคลาดเคลื่อน อยูท่ ี่ 0.00 (จากค่าในตารางที่ 3)
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. นักวิจยั และผูส้ นใจด้านงานวิจยั สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปพัฒนาและประยุกต์ให้งานวิจยั ของนักวิจยั มี
ประสิ ทธิภาพ
2. ในการใช้งานจริ งงานวิ จ ัยชิ้ นนี้ เป็ นเครื่ อ งมือ ช่ ว ยสนับสนุ นการตัดสิ น ใจในการลงทุนหุ ้ นของกลุ่ ม
เทคโนโลยีที่อา้ งอิ งจากการวิเ คราะห์ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2556 – 2560 และผลลัพธ์จะมีการเปลี่ ยนแปลงเสมอเมื่อ
ผูใ้ ช้งานเพิ่มตัวแปรและข้อมูลใหม่เข้าไปในการวิเคราะห์
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ในการศึกษาครั้งถัดไปควรเพิ่มจานวนตัวแปรและความถี่ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ที่ละเอียดและแม่นยามากกว่าเดิม
2. การวิเ คราะห์หุ้นกลุ่ มเทคโนโลยีโดยการใช้เทคนิ คเหมือ งข้อมูล ครั้ งนี้ ได้ใช้แบบจ าลองโมเดลต้นไม้
ตัดสิ นใจเพียงชนิ ดเดี ยว เพื่อความถูก ต้อ งและแม่นยาที่สุดควรทดสอบโดยใช้แบบจาลองที่หลากหลายแล้วนามา
เปรี ยบเทียบกัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยฉบับนี้ สาเร็ จลุล่ วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริ ญ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า
อิสระซึ่งได้ให้ความรู้ การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องในงาน ตลอดจนการให้คาปรึ กษา
ซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ใ นการวิ จ ัย จนงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ค วามสมบูร ณ์ ค รบถ้ว นส าเร็ จ ได้ด้ว ยดี และระบบข้อ มูล จาก
SETSMART ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทั้งหมดบนอินเตอร์ เน็ตผูว้ ิจยั จึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
เกียงไกร ราชกิจ. (2561). โครงข่ ายประสาทเทียม หรื อ ข่ ายงานประสาทเทียม (artificial neural network). สื บค้น 20
พฤษภาคม 2561 จาก www.erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=764
คฑาเทพ นิติสิริ. (2558). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อแนวโน้ มการตัดสิ นใจใช้ บริ การสิ นเชื่อแบบ Reverse Mortgage.
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ฉัตรแพร พูนเอียด. (2558). ปั จจัยและพฤติกรรมในการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวของนักลงทุนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์รมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
พงศกร ธีรรัศมี. (2558). วิธีการหาค่ า เค ที่เหมาะสมในการจาแนกแบบเคเนียร์ เรสเนเบอร์ กับข้ อมูลทางการแพทย์ .
ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2589

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

วิภาวรรณ บัวทอง. (2557). Chapter 5 Data Mining for Classification. สื บค้น 22 พฤษภาคม 2561
จาก https://wipawanblog.files.wordpress.com/2014/06/chapter-5- classification.pdf
ศจี วานิช. (2558). Data mining เหมืองข้ อมูล. สื บค้น 2 มีนาคม 2561, จาก
http://sajeegm301.blogspot.com/2015/11/data-mining.html
ศริ ญณา มาปลูก. (2559). การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์ แวร์ RapidMiner Studio 6. สื บค้น
21 พฤษภาคม 2561, จาก http://www.erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=579
ศิริวรรณ พิมเสน. (2558). การวิเคราะห์ หลักทรั พย์โดยวิธีทางเทคนิค. สื บค้น 15 พฤษภาคม 2561, จาก
https://prezi.com/4njpjx-7bm_k/presentation/
สุ ทิน ชนะบุญ. (2560). สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูลในงานวิจัยด้ านสุขภาพเบือ้ งต้ น, สานักงานสาธารณะสุ ขจังหวัด
ขอนแก่น.

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2590

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

