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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

ตราสารทุนหรือหุน เปนหน่ึงในทางเลือกการลงทุนที่ไดรับความนิยมจากนักลงทุนชาว
ไทยมากขึ้นเน่ืองจากผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยอยูในอัตราที่ตํ่าและคงที่
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหมีนักลงทุนรายยอยจํานวนมากหันมาเลือกที่จะเขามาแสวงหา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาในตลาดหลักทรัพยแตอยางไรก็ดีการลงทุนในหุนน้ันมีโอกาส
ในการใหผลตอบแทนที่สูง ก็ยอมมีความความเสี่ยงที่สูงสอดคลองกันไป(High-risk High-return)
เน่ืองจากราคาของหุนมีความผันผวนอยูตลอดเวลาเพราะฉะน้ันการลงทุนในหุนไมวาผูลงทุนจะ
ขาดทุนไดกําไรนอยกวาที่คาดไวหรือไดกําไรมากกวาที่คาดไวก็ตามลวนถือเปนความเสี่ยงทั้งสิ้น
ดังน้ันผูลงทุนที่ชาญฉลาดจึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือในการวัดความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจและวางแผนการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การทําเหมืองขอมูล (Data mining) น้ัน คือวิธีการที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูใช ซึ่งจัดวาสมบูรณ

ในดานการวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุนน้ัน มักใชการวิเคราะหจากปจจัยสําคัญ 2
ประเภท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2549) คือ

1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยมหภาค (Macro factors) ไดแกความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
(Pervasive risk) และความเสี่ยงจากระบบ (Systematic risk) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เปนระบบมีอิทธิพล
ตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดทุนโดยรวมจึงเปนความเสี่ยงที่ผูลงทุนไมอาจขจัดให
หมดไปจากการลงทุนน้ันได

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยจุลภาค (Micro factors) ไดแก ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบหรือ
ความเสียงเฉพาะตัว (Unsystematic risk) ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะกระทบหลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึง
โดยเฉพาะผูลงทุนสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงประเภทน้ีไดโดยการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพยหลายตัวที่พิจารณาคัดเลือกอยางถวนถี่แลว
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ท่ีมา: การลงทุนพ้ืนฐานและการประยุกต (พรอนงค บุษราตระกูล, 2548)
รูปท่ี 1.1 ความเสี่ยงที่เปนระบบและความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ

ดวยลักษณะที่ลวนแตมีผลกระทบตอราคาหุนในตลาดของปจจัยความเสี่ยงทั้ง 2 ประเภท
ดังกลาวนักลงทุนโดยทั่วไปจึงมักจะหยิบยกปจจัยและคาสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงเหลาน้ี
มาใชเปนขอมูลประกอบการการตัดสินใจลงทุนรวมถึงการนําไปประกอบการพิจารณาแนวโนม
ของราคาหุนเพื่อมองหาจังหวะและเวลาที่เหมาะสมสําหรับการทํากําไรจากหลักทรัพยที่ถืออยูรวม
ไปถึงการบริหารพอรตการลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคาและเปนการลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนลงใหนอยที่สุดซึ่งในปจจุบันวิธีการวิเคราะหแนวโนมของหุนที่เปนที่นิยมอยางแพรหลายใน
หมูนักวิเคราะหน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง ไดแก

1) การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เปนแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการเมืองทั้งในระดับระหวางประเทศและภายในประเทศรวมถึงการ
วิเคราะหภาวะของแตละอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานในแตละบริษัทเพื่อนํามาใชในการ
ประเมินหาราคาของหลักทรัพยที่เหมาะสม สําหรับการลงทุนซึ่งโดยสวนใหญแลวจะเปนการ
ลงทุนในระยะกลางและระยะยาว

2) การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) เปนแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห
การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพยในอดีตที่ผานมา เพื่อคาดการณถึง
แนวโนมของราคารวมถึงระดับราคาที่ควรจะซื้อหรือขาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

Data Mining คือ ชุดซอรฟแวรวิเคราะหขอมูลที่ไดถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูใช ซึ่งจัดวาเปนซอรฟแวรที่สมบรูณทั้งเร่ืองการคนหา การทํารายงาน และโปรแกรม
ในการจัดการ ซึ่งเราคุนเคยกันดีกับคําวา Executive Information System (EIS) หรือระบบขอมูล
สําหรับการตัดสินใจในการบริหารน่ันเอง กระบวนการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) จึงเปน
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เคร่ืองมือชิ้นใหมที่สามารถใชคนหาขอมูลในฐานขอมูลขนาดใหญหรือขอมูลที่เปนประโยชนใน
การบริหารจัดการ ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาใหกับฐานขอมูลที่มีอยู

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) คือ กระบวนการที่มาจากแนวคิด
ที่วา ทําอยางไรใหขอมูลที่เรามีอยูกลายเปนความรูอันมีคาไดสรางคําตอบของอนาคตไดซึ่งใน
ปจจุบันระบบสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจน้ี ไดเขามามีอิทธิพลในการรวบรวมขอมูลและปรับ
คาขอมูลในคลังสินคา ซึ่งฐานขอมูลขนาดใหญน้ีจะประกอบไปดวยขอมูลเปนพันๆ ลานไบต ยาก
แกการคนหาไดอยางทันกาลดวยวิธี DBMS (Database Management System) โดยทั่วไป

Philippe Nieuwbourg (CXP Information ) ไดกลาวไววา Data mining คือ เทคนิคที่ผูใช
สามารถปฏิบัติการไดโดยอัตโนมัติกับขอมูลที่ไมรูจักซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาใหกับขอมูลที่มีซึ่งจาก
ประโยคขางตนมีคําอยูสามคําที่สําคัญ น่ันคือ คําแรก “ อัตโนมัติ” คือ กระบวนการทํางานของ Data
Mining ซึ่งจะเปนผูทํางานเองไมใชผูใช กระบวนการจะไมใหคําตอบกับป ญหาที่มีแตจะเปน
ศูนยกลางของขอมูล คําที่สอง “ขอมูลที่ไมรูจัก” น่ันคือ เคร่ืองมือในการคนหาใหมของ Data
Mining น้ัน จะไมคนหาแตขอมูลเกาและขอมูลที่ผูใชปอนใหเทาน้ัน แตจะคนหาขอมูลใหมๆ ที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองออกมาดวย และสุดทาย “ เพิ่มคุณคา ” น่ันหมายถึง ผูใชไมไดเปนแคเพียง
นักสถิติ แตเปนไดถึงระดับตัดสินใจ

ในปจจุบันขอมูลที่เปนที่สนใจของผูบริหารธุรกิจ สามารถที่จะคนหาไดงายขึ้น เน่ืองจากมี
ระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการคนหาขอมูลที่ตองการในมหาสมุทร
ขอมูลเพื่อนํามาเทียบเคียงและดูแนวโนม และนําขอมูลที่จําเปนของบริษัทสงกลับใหผูบริหาร
ตัดสินใจไดอยางทันกาลซึ่งน่ีคือจุดประสงคของการนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data mining)
เขามาชวยในเร่ืองของเทคนิคการจัดการขอมูล

งานวิจัยแบบอิสระคร้ังน้ี ไดเลือกใชปจจัยพื้นฐานของหุนในการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่
จะมีผลตอความตองการซื้อและความตองการขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเน่ืองจากคาสถิติของหุนและตัวแปรทางเศรษฐกิจ สามารถหาขอมูลไดงาย และเปน
เกณฑที่นักลงทุนรายยอยนิยมนํามาพิจารณาอยูแลวและเน่ืองจากไดมีการจัดเก็บขอมูลราคาหุน
ต้ังแตเร่ิมมีการซื้อขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถสืบคนยอนหลังไดจากฐานขอมูลตางๆ
จึงมีแนวคิดในการที่จะนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data mining) มาประยุกตใชในการวิเคราะห
แนวโนมของหุนเพื่อคัดเลือกหุนที่นาลงทุน และมีโอกาสที่จะทํากําไรในอนาคต และ เพื่อคนหา
องกความรูที่ซอนอยูในฐานขอมูลเหลาน้ัน ซึ่งคาดวาผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหน้ีจะสามารถ
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เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการตัดสินใจสําหรับนักลงทุนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดอีกทาง
หน่ึง

ในปจจุบันการทําเหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลากหลายประเภทตัวอยาง
ตอไปน้ีแสดงผลสําเร็จของการนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูลไปใชไดแก

ดานการแพทย: ใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลคนหาผลขางเคียงของการใชยา โดยอาศัย
ขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย, ใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธของสารพันธุกรรม

ดานการเงิน: ใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลชวยในการตัดสินวาควรจะอนุมัติเครดิตให
ลูกคารายใดบาง, ใชในการคาดหมายความนาจะเปนวาธุรกิจน้ันๆวามีโอกาสที่จะลมละลายหรือไม,
ใชคาดหมายแนวโนมของหุนในตลาดหุน

ดานการเกษตร: มีการทดลองใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลจําแนกประเภทของโรคพืชที่
เกิดขึ้นกับถั่วเหลืองและมะเขือเทศ

ดานอาชญวิทยา: ใชวิเคราะหหาเจาของลายน้ิวมือ
ดานวิศวกรรม: ใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลวิเคราะหและวินิจฉัยสาเหตุการทํางาน

ผิดพลาดของเคร่ืองจักรกล
ดานอวกาศ:ใชวิเคราะหขอมูลที่สงมาจากดาวเทียมขององคการนาซา ฯลฯ
การทําเหมืองขอมูลน้ันจะแตกตางจากเทคนิคทางสถิติวิธีอ่ืนโดยการทําเหมืองขอมูลจะหา

รูปแบบจากขอมูลมาแทนที่จะตองมาตรวจสอบสมมติฐานในขณะที่เทคนิคด้ังเดิมจะตองต้ังคําถาม
หรือสมมติฐานที่ชัดเจนเพื่อใหไดคําตอบแตการทําเหมืองขอมูลจะแสดงฐานขอมูลออกมาใน
หลายๆมุมมองและขอมูลหลายๆอยางที่ซอนไวก็จะปรากฏขึ้นดังน้ันการทําเหมืองขอมูลจึงไมไดมา
แทนที่เทคนิคด้ังเดิม แตเปนกระบวนการในการคนหาแนวโนมและรูปแบบของขอมูลที่ซอนอยูเพื่อ
สรางความรูใหมเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆโดยใชการวิเคราะหทางสถิติและเทคนิคในการสราง
แบบจําลองที่วิธีการธรรมดาไมสามารถทําไดโดยมีการนําเอาวิธีการสรางแบบจําลองมาชวยในการ
คนหารูปแบบและความสัมพันธของขอมูลแบบจําลอง

ประเภทขอมูลท่ีใชทํา Data mining
Relational Database เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บอยูในรูปแบบของตารางโดยในแตละตาราง

จะประกอบไปดวยแถวและคอลัมนความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดสามารถแสดงไดโดย Entity
Relationship Model
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Data Warehouses เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงมาเก็บไวในรูปแบบเดียวกัน
และรวบรวมไวในที่ๆเดียวกัน

Transactional Database ประกอบดวยขอมูลที่แตละทรานเเซคชันแทนดวยเหตุการณ
ในขณะใดขณะหน่ึง เชนใบเสร็จรับเงิน จะเก็บขอมูลในรูปชื่อลูกคาและรายการสินคาที่ลูกคาซื้อ

Advanced Database เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอ่ืนๆ เชนขอมูลแบบ Object-
Oriented ขอมูลที่เปน Text File ขอมูลมัลติมีเดียขอมูลในรูปของ Web

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อวิเคราะหแนวโนมของราคาหลักทรัพยแตละตัวโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล

(Data Mining)
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
1) เปนแนวทางหน่ึงในการวิเคราะหปจจัยที่มี อิทธิพลตอการเคลื่อนไหวของราคา

หลักทรัพย ซึ่งนักลงทุนสามารถใชในการชวยตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยได
2) เปนการนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน และเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการทําเหมืองขอมูลตอไปในอนาคต

1.4 นิยามศัพท
หุนสามัญ (Common stock) คือ หลักทรัพยประเภทตราสารทุนที่บริษัทออกจําหนายเพื่อ

เปนการระดมเงินทุนมาดําเนินกิจการ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในกิจการที่สําคัญๆ ของบริษัท โดยออกเสียงไดตาม
สัดสวนหุนที่ตนถืออยู รวมทั้งจะไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผลเมื่อบริษัทมีกําไรเพียงพอที่จะ
จายปนผล และไดสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนตามที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติไว

กําไรสวนทุนจากการขายหลักทรัพย (Capital gain) คือ กําไรจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย ที่เกิดขึ้นจากการขายหุนออกไปในราคาที่สูงกวาราคาที่ซื้อมา

ดัชนีราคาหลักทรัพย (Stock Price Index) คือ ภาพรวมความเคลื่อนไหวของระดับราคา
ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
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มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) คือ มูลคาราคาตลาดของ
หลักทรัพยที่จดทะเบียน

อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) คือ อัตราสวนเปรียบเทียบราคาตลาดของ
หุนสามัญ กับกําไรสุทธิตอหุนของหุนสามัญในรอบป

อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV Ratio) คือ อัตราสวนเปรียบเทียบราคาตลาดของ
หุนสามัญ กับกําไรสุทธิตอหุนของสามัญน้ัน ซึ่งอัตราสวนน้ีบอกใหทราบวาราคาหุน ณ ขณะน้ัน
สูงเปนกี่เทาของมูลคาในทางบัญชีของหุนดังกลาว

อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend yield) คือ คาสถิติที่บอกใหผูลงทุนทราบวา หาก
ลงทุนซื้อหุน ณ ระดับราคาตลาดในปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลซึ่งเปนผลตอบแทนจาก
การลงทุน โดยคิดเปนอัตรารอยละราคาหุนที่ซื้อ

มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS) คือ มูลคาของบริษัทผูออกหุนสามัญ
1 หุนตามงบการเงินลาสุดซึ่งเสมือนการรายงานมูลคาของกิจการในทางบัญชีจากการประเมิน
สินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (specific point in time) ที่สามารถจายคืน
ใหกับผูถือหุนสามัญไดในกรณีเลิกกิจการและเปนการประมาณการมูลคาหุนอยางหน่ึง

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV) คือ
อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาปดของหลักทรัพยที่จัดอยูใน Property Fund ตอมูลคาทรัพยสิน
สุทธิตอหนวยที่รายงานผานงบการเงิน ณ สิ้นงวด

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (ที่
รายงานผานงบการเงิน)

อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover Ratio) คือ อัตราการหมุนเวียนการซื้อ
ขายซึ่งใชวัดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อเทียบกับปริมาณหุนจดทะเบียน (Listed shares) โดย
คํานวณคาเปนเปอรเซ็นต

มูลคาการซื้อขายจากตางชาติสุทธิ (Net Foreign) คือ มูลคาการซื้อ-ขายหุนในตลาด
หลักทรัพยที่กระทําโดยนักลงทุนชาวตางชาติทั้งหมด

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) คือ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวัดผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เห็นเจาของกิจการ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยท้ังหมด (Return on Assets) เปนคาที่บงบอกถึง
ความสามารถในการทํากําไรจากสินทรัพยของบริษัท โดยคํานวณจาก Net Income/Total Assets
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โดยสินทรัพยสุทธิ (Total Assets) ของบริษัทน้ัน ประกอบดวยสวนของผูถือหุนและสวนของ
หน้ีสิน คา ROA น้ียิ่งสูงยิ่งดีเพราะแสดงวาบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรสูงเมื่อเทียบกับ
มูลคาสินทรัพยที่ลงทุนหากคา ROA ของบริษัทตํ่ากวา 5% นักลงทุนมืออาชีพมักจะไมใหความ
สนใจกับบริษัทน้ัน

แนวโนมราคาหุน (Trend) คือ ทิศทางที่ราคาหุนมีแนวโนมจะเคลื่อนตัวไป มี 2 รูปแบบ
คือ uptrend และdowntrend


