
ง

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การวิเคราะหการเลือกหุนโดยวิธีการทําเหมืองขอมูล

ผูเขียน นางสาวฐกัดแกว รอดเชื้อ

ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
รศ.ดร.ทรงศักด์ิ  ศรีบุญจิตต อาจารยที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ชัยวัฒน     น่ิมอนุสสรณกุล อาจารยที่ปรึกษารวม
อ.ดร.อนัสปรีย   ไชยวรรณ อาจารยที่ปรึกษารวม

บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการเลือกหุนโดยวิธีการทําเหมืองขอมูล มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) และการนํามาประยุกตใชใน
การศึกษาดานการวิเคราะหแนวโนมของราคาหุน เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวของ
ราคาหุน และนําเสนอแนวทางอันอาจกอใหเกิดประโยชนตอผูลงทุนในการคัดเลือกหุนตอไป

ขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนขอมูลทุติยภูมิ  โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
และคาสถิติวิจัยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
ผลการศึกษาพบวาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน
ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือ มูลคาหุนทางบัญชี, อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน, มูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด, อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย, มูลคาการซื้อจากตางชาติสุทธิ และแนวโนม
ราคาหุน สวนอัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน, อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี ,
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ, มูลคาทรัพยสินสุทธิ, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
ทั้งหมด และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนสําหรับ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน พบวา
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน 4 คู คือ คาอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
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อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ  และคาอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน มี
ความสัมพันธกันในทางทิศตรงกันขามกับ อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ สวนการ
ประเมินแบบจําลองจากการทํานายความถูกตองโดยใชวิธี Classification Agreement พบวา
แบบจําลองโลจิท สามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนโดยมีการจําแนกถูกตองรอยละ
73.80 สวนแบบจําลองโครงขายประสาท สามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนโดยมีการ
จําแนกถูกตองรอยละ 69.40
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ABSTRACT

This study analyzed the stock selection using Data mining method. Specifically, it has the
objectives to understand the general background of data mining technique and the factor affecting
the ability of the stock price increasing for further analysis on the stock ability to get necessary
inputs for planning and determining strategies for risk management of stock investment.

Information for the present study was of secondary type based on the data base system of
The Stock Exchange of Thailand during 2005-2009 which contained the records of market
statistic were used as independent variables: Price-Earning Ratio, Price-Book Value, Book Value
Per Share, Price-Net Asset Value, Net Asset Value, Dividend Yield, Market Capitalization,
Turnover Ratio, Foreign Net Buy, Return on Equity, Return on Asset and stock trend.

The findings at 0.05 statistically significant level revealed that 6 types of above
independent variables had the effect on the stock price increasing ability there are Book Value Per
Share, Dividend Yield, Market Capitalization, Turnover Ratio, Foreign Net Buy and stock trend.
Meanwhile, the analysis on the correlated coefficients suggested that 4 correlations of above
independents there are Price-Book Value and Return on Equity, Price-Book Value and Price-Net
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Asset Value, Book Value Per Share and Net Asset Value and Return on Equity and Price-Net
Asset Value. The analysis on stock price increasing ability using logistic regression method
suggested that the predictive accuracy of the probability analysis was 73.80%. Meanwhile, the
analysis on stock price increasing ability using neuron network method suggested that the
predictive accuracy of the probability analysis was 69.40%.
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