
1 

 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
      2.1.1 การทาํเหมืองข้อมูล (Data Mining)   
  

  การทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) คือกระบวนการสืบคน้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และ
น่าสนใจบนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Knowledge Discovery from very large Databases หรือ KDD) 
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชจ้ดัการกบัขอ้มูลขนาดใหญ่โดยจะนาํขอ้มูลท่ีมีอยูม่าวิเคราะห์แลว้ดึงความรู้ หรือ
ส่ิงท่ีสําคญัออกมาเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ หรือทาํนายส่ิงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน ในการคน้หาความรู้นั้น
ความจริงท่ีแฝงอยูใ่นขอ้มูล (Knowledge Discovery) ซ่ึงเป็นกระบวนการขุดคน้ส่ิงท่ีน่าสนใจใน
กองขอ้มูลท่ีเรามีอยู่เพื่อคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลกระบวนการ KDD
แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

 
ทีม่า: [ระบบออนไลน]์ std.kku.ac.th 

รูป 2.1 ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ KDD 
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ขั้นตอนที ่1: Data selection / sampling เป็นขั้นตอนการคดัเลือกขอ้มูลเฉพาะกลุ่มท่ีสนใจ
ออกมาจากฐานขอ้มูลหรือคลงัขอ้มูลซ่ึงเก็บขอ้มูลหลายอยา่งไวเ้ป็นจาํนวนมหาศาลโดยทัว่ไปเรา
มกัจะตอ้งการความรู้ในบางเร่ืองท่ีน่าสนใจเท่านั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลทั้งหมดในฐานขอ้มูล
หรือคลงัขอ้มูล 
 ขั้นตอนที ่2: Data cleaning / preprocessing เน่ืองจากขอ้มูลท่ีคดัเลือกมาอาจจะมีบางส่วน
ท่ีผิดพลาด (เรียกวา่ noise) เช่นขอ้มูลท่ีระบุเพศของบุคคลแทนท่ีจะปรากฏรหสั F หรือ M กลบั
ปรากฏรหสั W เป็นตน้หรือค่าของขอ้มูลอาจจะมีลกัษณะท่ีผิดปกติเช่นอายุ 130 ปีนอกจากน้ีขอ้มูล
บางส่วนอาจจะขาดหายไปและขอ้มูลบางรายการมีค่าเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาซ้ึงขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้นั้นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะถูกนาํไปใชเ้พื่อการคน้หา
ความรู้ในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3: Data transformation / reduction ถา้รูปแบบของขอ้มูลไม่เหมาะสมหรือไม่
ตรงกบัรูปแบบท่ีโปรแกรม Data mining (ซ่ึงจะเกิดข้ึนในขั้นตอนลาํดบัถดัไป) ตอ้งการจะตอ้งมี
การเปล่ียนรูปแบบของขอ้มูลให้ถูกตอ้งและพร้อมกนันั้นจะมีการพิจารณาลดขนาดของขอ้มูลโดย
การตดัส่วนท่ีจะไม่เป็นประโยชน์ในขั้นตอน Data mining ออกไปการลดขนาดของขอ้มูลน้ีถา้ทาํ
อยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยใหก้ารทาํงานของขั้นตอน Data mining รวดเร็วข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 4: Data mining เป็นขั้นตอนเลือกอลักอริธึมท่ีจะใชค้น้หารูปแบบหรือโมเดล
จากขอ้มูลท่ีผา่นการคดัเลือกและกลัน่กรองมาแลว้ในขั้นตอนท่ี 1-3 ในขั้นตอนน้ีผูใ้ชม้กัจะตอ้งระบุ
รูปแบบการแสดงผลท่ีตอ้งการเช่นแสดงผลลพัธ์ในลกัษณะ classification rules, ลกัษณะ decision 
tree, regression, clustering หรืออ่ืนๆ 
 ขั้นตอนที่ 5: Interpretation / evaluation คือ การตรวจสอบและแปลผลท่ีไดจ้ากขั้นตอน 
Data mining ถา้ผลท่ีไดย้งัมีความถูกตอ้งตํ่าเกินไปอาจจะตอ้งยอ้นกลบัไปปรับพารามิเตอร์บางตวั
ของโปรแกรม Data mining หรือในบางคร้ังอาจจะตอ้งยอ้นกลบัไปถึงขั้นตอนท่ี 1 โดยไปสุ่มเลือก
ขอ้มูลชุดใหม่มาใชถ้า้หากขอ้มูลชุดแรกท่ีใชไ้ม่แสดงรูปแบบใดออกมาใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
 ขั้นตอนที่ 6: Consolidating discovered knowledge เป็นขั้นตอนในการรวบรวมและสรุป
ความรู้ท่ีไดจ้ากการทาํ KDD เพื่อนาํเสนอต่อผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในบางคร้ังความรู้ท่ี
คน้พบใหม่น้ีขดัแยง้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยูอ่าจจะตอ้งมีการตรวจสอบเพื่อหาขอ้สรุปวา่ความรู้ใดเป็น
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง  

ในกระบวนการ KDD ทั้ง 6 ขั้นตอนน้ีขั้นตอนท่ีเป็นหวัใจสาํคญัคือการทาํ Data mining 
จุดมุ่งหมายหลกัของการทาํ Data mining มีสองประการคือ 
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 การทํา Data mining เพื่อการทํานาย เป็นการนาํความรู้ท่ีเรียนรู้มาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อ
ประโยชน์ในการทาํนายขอ้มูลใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเช่นจากขอ้มูลตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ 
การทาํ Data mining สามารถเรียนรู้จากขอ้มูลเหล่าน้ีและคน้หาโมเดลท่ีสามารถใชอ้ธิบายลกัษณะ
ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาหุ้นไดแ้ละจากโมเดลท่ีไดน้ี้สามารถนาํไปใช้
ทาํนายไดว้า่ ราคาหุน้ในอนาคตน่าจะมีทิศทางไปในแนวทางใด 

          การทํา Data mining เพื่อการอธิบาย เป็นการคน้หารูปแบบท่ีน่าสนใจจากกลุ่มขอ้มูล
รูปแบบน้ีมกัจะเป็นความสัมพนัธ์หรือลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนัของขอ้มูลการทาํแบบน้ีต่างจากแบบ
แรกตรงท่ี ผูใ้ชไ้ม่ไดก้าํหนดล่วงหนา้วา่จะให้โปรแกรม Data mining คน้หารูปแบบหรือโมเดลของ
อะไร แต่ให้คน้หาทุกรูปแบบท่ีน่าสนใจจากขอ้มูลซ่ึงจะทาํให้สามารถคน้พบความรู้ใหม่ๆ เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร การเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกนั เป็นตน้ 

ขั้นตอนการทาํเหมืองขอ้มูล  
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลน้ี มีกระบวนการมาตรฐานท่ีเรียกว่า 
“Cross-Industry Standard Process for Data Mining” หรือเรียกยอ่ๆ วา่ “CRISP-DM” ซ่ึงเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่าง บริษทั DaimlerChrysler บริษทั SPSS และบริษทั NCR ซ่ึง กระบวนการ 
CRISP-DM ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน (ทีม่า: [ระบบออนไลน์] www.open-miner.com) ไดแ้ก่ 
 1. Business Understanding 

เป็นขั้นตอนแรกสุดในกระบวนการ CRISP-DM ขั้นตอนน้ีเป็นการทาํความเขา้ใจระบุ
ปัญหาหรือโอกาสเชิงธุรกิจ จากนั้นทาํการแปลงโจทยท่ี์ไดใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการนาํมา
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. Data Understanding 
 ข้อมูลเป็นปัจจัยท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีขาดไม่ได้ในการทาํเหมืองข้อมูลในขั้นตอนน้ีเป็นการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลในการรวบรวม
ขอ้มูลนั้นควรพิจารณาด้วยว่าเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือขอ้มูลท่ีได้มี
ปริมาณมากพอหรือยงั และเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมมีรายละเอียดเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการ
วเิคราะห์ 

3. Data Preparation 
 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลานานท่ีสุดเน่ืองจากโมเดลท่ีไดจ้ากการทาํ
เหมืองขอ้มูลจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของขอ้มูลท่ีใช ้กล่าวคือถา้ขอ้มูลท่ี
ใชน้ั้นไม่ถูกตอ้ง มีผดิพลาดยอ่มสะทอ้นถึงผลลพัธ์ท่ีได ้ซ่ึงอาจทาํให้ตีความผลลพัธ์ไดค้ลาดเคล่ือน
เช่นกนัโดยการเตรียมขอ้มูลนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนยอ่ย คือ 
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 -  ทาํการคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) เราควรกาํหนดเป้าหมายก่อนว่าเราจะทาํการ
วเิคราะห์อะไรแลว้จึงเลือกใชเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราจะทาํการวเิคราะห์ 
 - การกลัน่กรองขอ้มูล (Data Cleaning) ในบางกรณี อาจพบขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง อนั
เน่ืองมาจากปัญหาในระหวา่งการจดัเก็บขอ้มูลเช่นการกรอกขอ้มูลไม่ครบบา้ง กรอกขอ้มูลซํ้ าซ้อน
บา้งในขั้นตอนน้ีเราจะทาํการกรองขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือซํ้ าซ้อนออกหรืออาจทาํการซ่อมขอ้มูลท่ี
ขาดหายไปดว้ยวธีิการบางอยา่งเช่นการพิจารณาจากค่าเฉล่ียของขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นตน้ 
 - การแปลงรูปขอ้มูล (Data Transformation) เป็นขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ
ท่ีพร้อมนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ตามอลักอริทึมของการทาํเหมืองขอ้มูลท่ีเลือกใช้ 
 4. Modeling 
 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล ไดแ้ก่การสร้างตวัทาํนาย 
(Prediction model) ในบางคร้ังพบวา่มีการนาํเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลหลายเทคนิคมาใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นเม่ือทาํขั้นตอนน้ีแล้วอาจมีการยอ้นกลับไปท่ี
ขั้นตอน Data preparation เพื่อแปลงขอ้มูลบางส่วนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละเทคนิคดว้ยนอกจากน้ียงัมี
การประเมินโมเดลวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้ในรูปแบบความถูกตอ้งของโมเดลเพื่อเป็นตวับ่งช้ีความ
น่าเช่ือถือของโมเดลท่ีได ้
 5. Evaluation 
 การประเมินหรือวดัประสิทธิภาพของโมเดลวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนก่อนหน้านั้นเป็น
เพียงการวดัความน่าเช่ือถือของโมเดลเท่านั้ นในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์จากโมเดลวิเคราะห์ขอ้มูลวา่ครอบคลุมและสามารถตอบโจทยท์างธุรกิจท่ีตั้งไวใ้นขั้นตอน
แรกหรือไม่ในกรณีท่ีมีการสร้างโมเดลวิเคราะห์ขอ้มูลหลายโมเดลในขั้นตอนน้ีจะทาํการประเมิน
แต่ละโมเดลด้วยว่ามีส่วนดีส่วนด้อยอย่างไรและควรเลือกใช้โมเดลใดการทาํงานในส่วนน้ีตอ้ง
อาศยัทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลและธุรกิจเพื่อช่วยใหก้ารวิเคราะห์ทาํไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึนจึง
มีการใชเ้คร่ืองมือทางดา้นกราฟิก เช่นการแสดงผลการวเิคราะห์ดว้ยกราฟรายงานรูปแบบต่างๆ เป็น
ตน้ 
 6. Deployment 
 ผลลพัธ์หรือองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลจะไม่มี
ประโยชน์เลยถ้าไม่ถูกนําไปใช้งานจริง ตัวอย่างเช่นการนําองก์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการจัด
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายสินคา้ใช้ในการทาํนายแนวโนม้การทุจริตในระบบการเงินของธนาคาร
หรือตรวจจบัความผดิปกติในการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ 
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เทคนิคต่าง ๆ ของการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) (คู่มือการใช้โปรแกรม TIBCO 
Spotfire Miner 8.1) 
 1. Classification Trees 
 แบบจาํลอง Classification Trees เป็นแบบจาํลองท่ีมีพื้นฐานมาจากแผนภูมิตน้ไม ้ซ่ึงเป็น
วธีิท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพในการทาํนายผลของการจาํแนกประเภทของตวัแปรตอบรับท่ีข้ึนอยูก่บั
กลุ่มของตวัแปรท่ีใช้ในการทาํนาย โดยขอ้มูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ข้ึนอยู่กบัตวัแปรท่ีใช้
ทาํนาย (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงจะถูกทดสอบซํ้ าไปซํ้ ามาจนกระทัง่ไดค้่าตวัแปรตอบรับ (ตวัแปรตาม) ท่ี
เป็น Homogenous และลาํดบัของการแบ่งกลุ่มของตวัแปรท่ีใชใ้นการทาํนายนั้น จะถูกแสดงออกมา
ในรูปของ Binary Tree ตามช่ือของแบบจาํลอง 
 แบบจาํลอง Classification Trees นั้น สามารถอธิบายไดด้ว้ยชุดของกฎการทาํนาย สําหรับ
ค่าตวัแปรตาม y และ เซ็ตของตวัแปรท่ีใชใ้นการทาํนาย pxxx ,...,, 21  ดงันั้น กฎของแบบจาํลอง 
Classification Trees จึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปแบบท่ีถูกกาํหนด เช่น 
 

ถา้ 1x < 23 และ  BAx ,2  แลว้ y จะจดัอยูใ่นประเภทท่ี 2                          (1) 
 
 ด้วยความเรียบง่ายของการแสดงผลของแบบจําลองและกฎของการทํานาย ทําให้
แบบจาํลอง Classification Trees เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในกระบวนการทาํเหมืองขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆของแบบจาํลองตน้ไม ้ไดแ้ก่ 
 -  ไม่มีการผนัแปรในการแสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการทาํนายซํ้ าในทิศทางเดียวกนั 
 -  สามารถนาํไปจบัพฤติกรรมท่ีไม่เป็นเส้นตรงของตวัแปรท่ีใชใ้นการทาํนายเช่นเดียวกบั
ค่าผลกระทบระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการทาํนาย 
 -  วิธีน้ีแตกต่างจากแบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกตรงท่ี สามารถทาํนายผล
ของการจาํแนกประเภทของตวัแปรตอบรับ (ตวัแปรตาม) ท่ีมีค่ามากกวา่ 2 ระดบัได ้  

2. Logistic regression 
 กระบวนการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ผูว้ิเคราะห์จะเป็นผู ้
กาํหนดคุณสมบติัของแบบจาํลองเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในรูปของฟังก์ชันเส้นตรง 
(Linear function) ของเซ็ตของตวัแปรอิสระ (Independent variables) 
 แบบจาํลองการถดถอยโลจิสติก (Logistic regression model) นั้น เป็นแบบจาํลองเชิงเส้น 
(linear model) ชนิดพิเศษ ซ่ึงตวัแปรตามจะอยู่ในรูปของระดบัชั้นและมีเพียง 2 ระดบัเท่านั้น คือ
การยอมรับและปฏิเสธเง่ือนไข ตวัอย่างท่ีพบโดยทัว่ไปได้แก่ การยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอ
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ทางการตลาด การทาํนายการเกิดหรือไม่เกิดข้ึนของโรคต่างๆ และการหาความเป็นไปได้ท่ีจะ
ประสบความสาํเร็จหรือไม่ของแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นตน้ 

จากแบบจาํลองเชิงเส้น (linear model) จะให้ค่าประมาณของตวัแปรตาม Y ซ่ึงจะเป็นไป
ตามเง่ือนไขของฟังก์ชันเส้นตรง (linear function) ของตวัแปรอิสระ pXXXX ,...,,, 321 ซ่ึง
สามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 





p

i

ii XY
1

0                                                              (2) 

จากสมการ i  คือ  ค่า coefficient ของแบบจาํลองเชิงเส้น 
  0  คือ  ค่า intercept ของแบบจาํลอง 
    คือ  ค่า residual 

ค่า estimate ของ coefficient ( i



 ) จะคาํนวณไดจ้ากขอ้มูลฝึกสอน (training data) ซ่ึงไดม้า

จากการประมาณค่าของตวัแปรตาม ส่วนค่า 


Y คาํนวณไดจ้ากการแทนค่า estimate ของ coefficient 

ลงในสมการ(1) และค่า estimate ของ residual(


 ) จะไดม้าจากผลต่างระหวา่งค่าสังเกต (observe) 
ของตวัแปรตาม และค่าประมาณ (estimate) ของตวัมนัเอง 
 ในแบบจาํลอง logistic regression ค่าตวัแปรตามจะถูกแบ่งเป็น 2 ค่าโดยจะถูกกาํหนดให้

เป็นค่า 0 กบั 1 ค่า 


Y จะเป็นค่าประมาณของความน่าจะเป็นของระดบัซ่ึงถูกแทนด้วย 1 ซ่ึง 

แบบจาํลอง logistic regression นั้น จะใชฟั้งก์ชนัโลจิสติก เพื่อแสดง 


Y  ในรูปของฟังก์ชนัเส้นตรง 
(linear function) ของเซ็ตของตวัแปรอิสระ เขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 




































p

i

ii X

Y

Y
Yg

1

0

1

log                                                  (3) 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ในท่ีน้ีจะใช้วิธีการหาค่า Maximum Likelihood ด้วยวิธี 
Interactive Re-weighted Least Square (IRLS) ซ่ึงเป็นวิธีมาตรฐานและเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่ายใน
การ fitting แบบจาํลองการถดถอยโลจิสติกค่า log-likelihood  Yl ,  จะถูก maximize ดว้ยการหา
ผลลพัธ์จากสมการการใหค้ะแนน (score equation)  

  0/,   Yl                                                           (4) 
เช่นเดียวกนักบัสมการท่ี (2) ค่า   ในท่ีน้ีคือ ค่า coefficient และค่า Y คือ ค่าตวัแปรตาม 

สาํหรับแบบจาํลองการถดถอยโลจิสติก ค่าสมการการให้คะแนน (score equation) จะเป็น nonlinear 
ใน   ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งถูกนาํมาหาผลลพัธ์โดยการใช ้IRSL ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
จาก Chambers and Hasties (1992) หรือ McCullagh and Nelder (1989)  
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3. Classification Neural Networks 
 กระบวนการ Classification Neural Networks เป็นรูปแบบของการจาํแนกกลุ่มด้วย
แบบจาํลองกล่องดาํ (Black Box Classification) เพื่อใชส้ําหรับการคาํนวณความน่าจะเป็นและการ
ทาํนายประเภทของขอ้มูล คาํว่า Black Box ในท่ีน้ีจะหมายถึง ขอ้เท็จจริงซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่ม
ขอ้มูลเล็กๆซ่ึงสามารถแปลความหมายได ้ในดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปร
อิสระ ผา่นโครงสร้างและการใช้ตวัแปรสมมติ (estimate parameter) ของแบบจาํลอง จุดมุ่งหมาย
ของเทคนิคน้ีคือ การประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ีมีความสอดคล้องกบัแต่ละระดบัซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ขอ้มูลในเซ็ตของขอ้มูลในเทคนิคน้ี ตวัแปรตามท่ีใชจ้ะเป็นหมวดหมู่ยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย 2 ระดบั
ข้ึนไป 

Warren Mcculloch และ Walter Pitt ไดเ้ป็นผูเ้สนอนิวรอนเทียมตวัแรกในปี ค.ศ.1943 
โดยสร้างเป็นวงจรอีเล็คโทรนิกส์ ดงัรูป 

 

 
ทีม่า: [ระบบออนไลน]์ std.kku.ac.th 

รูป 2.2 แบบจาํลองนิวรอนเทียมตวัแรก โดย Warren  Mcculloch และ Walter  Pitt 
 
 โดยนิวรอนจะนาํสัญญาณอินพุต nxxx ,...,, 21 ไปคูณกบัค่านํ้ าหนกั nwww ,...,, 21 แลว้นาํ
ผลคูณทั้งหมดมารวมกนัให้ไดผ้ลรวมเป็น a เพื่อจะนาํไปตรวจสอบกบัค่า Threshold  θ  ถา้ a ≥ θ ก็
จะให้เอาทพ์ุต y = 1 ออกมา  แต่ถา้  a < θ อยูก่็จะให้ y = 0  ดงันั้นการทาํงานจึงเป็นไปตามสมการ
ดงัน้ี 

a   w x  w x     wnxn                                                                        (5) 
 

        y   f a    
   a   θ                                       
   a   θ                                       

                           (6) 
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 x  เป็นตวัแทนของสัญญาณกระตุน้ท่ีรับมาจากนิวรอนขา้งเคียง 
 w  คือ ค่านํ้าหนกั (weight) 
 f (a) คือ ตวัแทนของฟังก์ชนัทาํนบ (Threshold Function) ท่ีจะส่งสัญญาณออกไปให้แก่
เซลล์ขา้งเคียงโดยมีลกัษณะของฟังก์ชั่นเป็นแบบท่ีเรียกว่า Binary Function หรือ Hard Limit 
Function 
 กระบวนการ Classification Neural Network ในโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชใ้นงานวิจยัอิสระน้ี 
จะเป็นแบบจาํลอง classification ชนิด 2-stage ซ่ึงแนวคิดหลกัของเทคนิคน้ี คือ การคาํนวณหาการ
เกาะกลุ่มเชิงเส้น (linear combination) ของตวัแปรอิสระ และสร้างแบบจาํลองในแต่ละระดบัของ
ตวัแปรตามในรูปของฟังก์ชนัท่ีไม่เป็นเส้นตรง (non-linear function) ของการรวมกลุ่ม แสดงได้
โดยรูป 4ซ่ึง output ของ network จะเป็นค่าความน่าจะเป็นซ่ึงแต่ละรูปแบบของ input จะเป็นชั้น
ของรูปแบบตวัแปรตามท่ีจาํเพาะเจาะจง โดยค่าของตวัแปรอิสระจะถูกใส่ลงใน input node ผา่นชั้น 
hidden layer แลว้ออกสู่ output node ซ่ึงตวัเช่ือมต่อแต่ละตวัในไดอะแกรมน้ี จะแสดงการเกาะกลุ่ม
เชิงเส้นและ output node จะใหค้่าความน่าจะเป็นท่ีในแต่ระดบัของตวัแปรตาม 

 

 
ทีม่า: คู่มือการใชโ้ปรแกรม TIBCO Spotfire Miner 8.1 

รูป 2.3 ไดอะแกรมของกระบวนการ Classification Neural Network 
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ในเซ็ตท่ีอยู่ตรงกลางของ node จะแสดงการเกาะกลุ่มเชิงเส้นของตวัแปรอิสระ node 
เหล่าน้ีจะถูกเรียกวา่ hidden layer เน่ืองจากชั้นน้ีจะมีการรวมค่าตวัแปรท่ีไม่ได ้observe โดยตรงเขา้
ไวด้ว้ย ซ่ึงโปรแกรมท่ีใชใ้นงานวิจยัอิสระคร้ังน้ี สามารถท่ีจะมี hidden layer ไดถึ้ง 3 ชั้น แต่ละชั้น
จะรวมเซ็ตต่างๆของการเกาะกลุ่มเชิงเส้นของ output จากชั้นท่ีผา่นมา ซ่ึงก็หมายความวา่ ถา้หากใช ้
0 ชั้น network ก็จะลม้เหลวและกลบัเขา้สู่ standard linear model 
 ค่า unknown parameter ใน Classification Neural Network จะเรียกวา่ weight ซ่ึงเป็นค่า 
coefficient อยา่งง่าย ท่ีสอดคลอ้งกบั linear combination ค่า unknown parameter เหล่าน้ี คือค่าถ่วง
นํ้ าหนกัของแต่ละการเช่ือมโยงในไดอะแกรมดา้นบน Neural Network จะคาํนวณค่าประมาณของ
ตวัถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยการทดสอบของโปรแกรมผา่นเขา้สู่ขอ้มูลแลว้คูณดว้ยระยะเวลา จึงทาํให้ไดม้า
ซ่ึงค่าการเกาะกลุ่มเชิงเส้น และการปรับปรุงค่าถ่วงนํ้าหนกันั้นๆ 
 ในแต่ละการทดสอบของโปรแกรมผ่านเขา้สู่ขอ้มูลจะเรียกว่า epoch ซ่ึงในท่ีน้ี Neural 
Network จะศึกษาผา่นขอ้มูลนั้นๆ แต่ส่ิงท่ีไม่สามารถแสดงไดใ้นรูป 2.3 คือ ค่า bias node ซ่ึงจะถูก
ถ่วงนํ้ าหนกัในแต่ละโหนดในชั้น hidden layer และ output node แต่ค่าถ่วงนํ้ าหนกัน้ีจะแสดงค่า 
intercept ในแบบจาํลอง 
 4. Naive Bayes 
 Naive Bayes คือ กระบวนการทาง classification อยา่งง่ายซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถให้ผลท่ี
ดีกวา่เทคนิคท่ีซบัซอ้นอ่ืนๆโดยข้ึนอยูก่บักฎของเบย ์
 จากกฎของเบย ์

     
 











BP

AP
ABPBAP                                                          (7) 

 ซ่ึง  BAP  คือ โอกาสของเหตุการณ์ A ท่ีจะทาํให้เหตุการณ์ B สําหรับค่าความน่าจะเป็น
แบบมีเง่ือนไขและการคาดการณ์ความเป็นอิสระของตวัแปร จะให้ค่าจาํเพาะของหมวดหมู่ยอ่ยของ
ตวัแปรตามซ่ึงกระบวนการน้ีอธิบายไดจ้ากตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 สมมติวา่ สมาคมศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงมีขอ้มูลในการในการรับบริจาคในคร้ัง
ท่ีผา่นมาดงัในตาราง (แต่ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งในจาํนวนท่ีค่อนขา้งนอ้ยเพื่อความสะดวก) 
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ตารางที ่2.1 ภาพรวมการบริจาคทั้งหมดจากสมาชิกของชมรมศิษยเ์ก่า มีสมาชิกท่ีบริจาค
ใหม้หาวทิยาลยั 7 คน ส่วนอีก 16 คนท่ีเหลือไม่บริจาค 

ภาครวมการบริจาคทั้งหมด 

บริจาค ไม่บริจาค 
7 16 

ทีม่า: คู่มือการใชโ้ปรแกรม TIBCO Spotfire Miner 8.1 

 
ตารางที ่2.2 การบริจาคจาํแนกโดยระดบัปริญญาท่ีสมาชิกชมรมศิษยเ์ก่าไดรั้บ 

การบริจาคจาํแนกโดยระดบัปริญญาของสมาชิก 
ระดบัปริญญา บริจาค ไม่บริจาค 

ปริญญาตรี 4 12 

ปริญญาโท 1 3 

ปริญญาเอก 2 1 

ทีม่า: คู่มือการใชโ้ปรแกรม TIBCO Spotfire Miner 8.1 

 
ตารางที ่2.3 การบริจาคจาํแนกโดยเพศของสมาชิกของชมรมศิษยเ์ก่า 

การบริจาคจาํแนกโดยเพศของสมาชิก 

เพศ บริจาค ไม่บริจาค 
หญิง 3 7 

ชาย 4 9 

ทีม่า: คู่มือการใชโ้ปรแกรม TIBCO Spotfire Miner 8.1 

 
ตารางที ่2.4 การบริจาคจาํแนกโดยท่ีอยูข่องสมาชิกของชมรมศิษยเ์ก่า 

การบริจาคจาํแนกโดยท่ีอยูข่องสมาชิก 

ท่ีอยู ่ บริจาค ไม่บริจาค 

ในประเทศ 5 10 

ต่างประเทศ 2 6 

ทีม่า: คู่มือการใชโ้ปรแกรม TIBCO Spotfire Miner 8.1 
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 สมมติวา่สมาชิกใหม่ของชมรมศิษยเ์ก่ามีคุณสมบติัเป็นผูห้ญิง ไดรั้บปริญญาโท และอาศยั
อยูภ่ายในประเทศแลว้ แนวโนม้ท่ีเธอจะสนบัสนุนการบริจาคคือ 

จากกฎของเบย ์

     
 











BP

AP
ABPBAP                                                      (8) 

  BAP  คือ โอกาสของเหตุการณ์ A ท่ีจะทาํให้เหตุการณ์ B เกิดข้ึน ถา้เราคาดการณ์
เบ้ืองตน้วา่ สถานการณ์บริจาคข้ึนอยูก่บัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ระดบัปริญญา, เพศ และท่ีอยูปั่จจุบนั 
ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ จากนั้นเราสามารถท่ีจะได้ค่าความน่าจะเป็นรวมออกมา ด้วยการคูณดว้ยค่า
ความน่าจะเป็นของแต่ละค่า ดงัน้ี 
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                                                                                      (11) 

ในขั้นตอนน้ีเราจะยงัไม่สนใจตวัหาร สําหรับค่าความน่าจะเป็นของสมาชิกใหม่ซ่ึงจะไม่บริจาค
ใหก้บัชมรมศิษยเ์ก่าก็เช่นเดียวกนัคือ 
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                                                                                     (13)                                 

ค่าความน่าจะเป็นท่ีไดจ้ากทั้งสมการท่ี(9) และ (11) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีค่าเท่ากบั 1 ดงันั้นเราจึง
หลีกเล่ียงการคาํนวณในส่วนของตวัหารดว้ยการ normalization ดงัน้ี 
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 ค่าท่ีไดจ้ะมีค่าเท่ากบั 0.1992 แสดงว่า ค่าความน่าจะเป็นท่ีสมาชิกใหม่จะบริจาคให้กบั
ชมรมศิษยเ์ก่ามีค่าประมาณ 20%  
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 ค่าท่ีไดจ้ะมีค่าเท่ากบั 0.8008 แสดงวา่ ค่าความน่าจะเป็นท่ีสมาชิกใหม่จะไม่บริจาคให้กบั
ชมรมศิษยเ์ก่ามีค่าประมาณ 80%  
 สมมติฐานซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระจะให้ผลท่ีมีความรวบรัด แต่สามารถนาํไปใชง้านไดดี้
ในการแกปั้ญหาในทาง Classification แต่ถา้คุณสมบติับางตวัมีความยดืยาวจนเกินไปก็จะไม่มีความ
เป็นอิสระ และเทคนิคนั้นก็จะไม่สามารถให้ผลท่ีดีไดด้งันั้นกระบวนการคดัเลือกตวัแปรอยา่งชาญ
ฉลาดจึงมีความจาํเป็นเพื่อท่ีจะนาํมาใช้กรองเอาตวัแปรท่ีไม่ดีออกไปจากเซ็ตของตวัแปรให้มาก
ท่ีสุด 
 ปัญหาท่ีมกัเกิดกบักระบวนการ Naive Bayes จะเกิดข้ึนเม่ือหน่ึงในค่าคุณสมบติัของ
เหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดกลุ่มของขอ้มูลนั้นไม่สามารถจดัใหเ้ขา้ไดก้บัระดบัใดระดบัหน่ึงในชั้นของตวั
แปรตาม จากตวัอย่างดา้นบน ถา้หากไม่มีสมาชิกคนใดซ่ึงไดรั้บปริญญาเอกเคยให้การบริจาคกบั
สมาคมศิษยเ์ก่า ดงันั้นค่าความน่าจะเป็นของผูท่ี้ไดรั้บปริญญาเอก และให้การบริจาคกบัสมาคมจะ
เท่ากบั 0 ซ่ึงในสถานการณ์น้ีจะให้ค่าความน่าจะเป็นท่ีศิษยเ์ก่ารุ่นใหม่ซ่ึงมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกและใหก้ารบริจาคกบัสมาคมศิษยเ์ก่าก็จะเท่ากบั 0 ไปตลอดดว้ย เน่ืองจากค่าความน่าจะ
เป็นอ่ืนๆทั้งหมดเม่ือนาํมาคูณกบั 0 แลว้ก็จะให้ค่าเท่ากบั 0 ดงันั้นโปรแกรมจึงหลีกเล่ียงปัญหา
ดงักล่าวดว้ยการเร่ิมตน้ท่ี 1 แทนค่า 0 
 
      2.1.2 ทฤษฎกีารวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกและการวเิคราะห์การถดถอยโพรบิท 

   การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  (Logistic regression)  เป็นการนาํตวัแปรอิสระหลาย
ตวัมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พร้อมๆกันกับตวัแปรตวัแปรตามท่ีอยู่ในระดับ นามบญัญัติ การ
วิเคราะห์ประเภทน้ีสามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดท่ีทาํให้เกิดเหตุการณ์ท่ีคาดหวงั หรือเป็นการ
วเิคราะห์ถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจการวเิคราะห์โลจิสติก แบ่งเป็น 
  1) Binary Logistic Regression (Binary Regression) เม่ือตวัแปรตาม อยู่ในลกัษณะ 
dichotomous ท่ีมีค่า 1 กบั 0 
  2)  Multinomial Logistic Regression (Multinomial Regression) เม่ือตวัแปรตาม อยูใ่น
ลกัษณะ เป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม หรือนามบญัญติั ท่ีมีค่าตั้งแต่ 2 ค่าข้ึนไป   
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 ในการวิเคราะห์โลจิสติก จะตอ้งกาํหนดโมเดลโลจิสติก เรียกว่า Logit Model ซ่ึงเป็น
แบบจาํลองท่ีนาํมาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลวา่ตวัแปรอิสระ (X) ส่งผลต่อโอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ 
(Y) หรือไม่ ซ่ึงความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์จะมีค่าในช่วง 0 ถึง 1  
 รูปแบบของโมเดลจะอยู่ในรูปลอกกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะเป็น  การวิเคราะห์ใน
รูปแบบน้ีใชเ้ม่ือฟังก์ชัน่การกระจายสะสม (Cumulative distribution function) ของตวัแปรสุ่มมีการ
กระจายแบบ Logistic และมีการแจกแจงของค่าความคลาดเคล่ือนเป็นแบบ Logistic (การกระจาย
แบบโลจิสติก หมายถึง รูปแบบการกระจายของขอ้มูลท่ีไม่เป็นโคง้ปกติ แต่ตวัแปรจะมีการกระจาย
เป็นรูปตวั S (Sigmoid Curve) 
  

การวิเคราะห์การถดถอยโพรบิท (Probit regression) เป็นการนาํตวัแปรอิสระหลายตวัมา
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์พร้อมๆกนักบัตวัแปรตวัแปรตามท่ีอยูใ่นระดบันามบญัญติั เช่นเดียวกบัการ
วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก แต่แตกต่างกนัท่ีรูปแบบของโมเดลจะอยูใ่นรูปแบบโลจิทมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ในรูปแบบน้ีใชเ้ม่ือฟังก์ชัน่การกระจายสะสม (Cumulative distribution function) ของตวั
แปรสุ่มมีการกระจายแบบปกติ Normal Distribution 

 
 การกาํหนดแบบจําลองโลจิทและโพรบิต 
 รูปแบบทัว่ไปของแบบจาํลองโลจิทและโพรบิตคือ 

 

    XGXXGXYP kk  0110 ...)1(                  (16) 

 

 ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด Y=1 เป็นฟังก์ชนัของตวัแปรอิสระ X โดยท่ี G คือฟังก์ชนัท่ีมีค่า
จาํกดัอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 (0 < G(z) <1 สําหรับทุกค่าของ z) โดย G จะเป็นฟังก์ชนัท่ีไม่เป็นเส้นตรง 
(Nonlinear function) รูปแบบท่ีท่ีมกันาํมาใชคื้อ 
  (1) ฟังกช์นัลอจิสติกส์สาํหรับแบบจาํลองโลจิท 

G(z) = exp(z) /[1+ exp(z)] = Λ(z)                                              (17) 
 
 ค่าของฟังกช์นัจะอยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 สําหรับทุกค่าของ z โดยฟังก์ชนัดงักล่าวเป็นฟังก์ชนั
การกระจายสะสม (Cumulative distribution function) ของตวัแปรสุ่มท่ีมีการกระจายแบบลอจิ
สติกส์มาตรฐาน (Standard Logistic distribution) 
  (2) ฟังกช์นัโพรบิตสาํหรับแบบจาํลองโพรบิต 

G (z) = Φ(z) ≡−∞∫                                                           (18) 
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φ(z) = (2π)-1/ 2 exp(−z 2/ 2)                                                    (19) 
 

 ค่าของฟังกช์นัจะอยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 สําหรับทุกค่าของ z โดยฟังก์ชนัดงักล่าวเป็นฟังก์ชนั
การกระจายสะสม (Cumulative distribution function) ของตวัแปรสุ่มท่ีมีการกระจายปกติมาตรฐาน 
(Standard normal distribution) ลกัษณะการกระจายของตวัแปรท่ีมีการกระจายแบบลอจิสติกส์ และ
แบบปกติมาตรฐานสามารถแสดงไดด้งัรูป 
 

 
ทีม่า: [ระบบออนไลน]์ std.kku.ac.th 
รูป 2.4 การกระจายแบบลอจิสติกส์และการกระจายแบบปกติมาตรฐาน 
 

เงื่อนไขการวเิคราะห์ด้วยแบบจําลองโลจิทและโพรบิทคือ 
  (1) ตวัแปรอิสระอาจจะเป็น Dummy Interval หรือ Ratio 
  (2) ค่าความคลาดเคล่ือนไม่สัมพนัธ์กนั 
  (3) ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระจากตวัแปรอิสระ (ค่าความคลาดเคล่ือนไม่
สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ) 
  (4) ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
  (5) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีจาํนวนมากเพียงพอ (อยา่งนอ้ย 30*p) 
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 วิธีการวิเคราะห์ทั้งสองแบบ ใชก้ารประมาณค่าแบบจาํลอง โดยวิธี Maximum Likelihood 
Estimation (MLE) แทนวิธีการประมาณแบบจาํลองเชิงเส้น ท่ีใช้วิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุดแบบ 
(Ordinary Least Squares: OLS)  
 การวเิคราะห์ผลของการประมาณค่า 
  (1) ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (B) ใช้บอกทิศทางและปริมาณของผลกระทบ
ของตวัแปรอิสระตวันั้นๆ (X) ท่ีมีต่อโอกาสการเกิดเหตุการณ์ (Y) ค่าน้ีนาํไปคาํนวณค่า Odd ratio 
ซ่ึงจะบอกถึงการเพิ่มข้ึน หรือลดลง ของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ และค่าน้ีนาํไปใชเ้ขียนสมการ 
โลจิสติกหรือโพรบิทในการทาํนายการการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ 
  (2) Standard error ของสัมประสิทธ์ิแต่ละตวั เป็นตวักาํหนดค่านยัสําคญัทางสถิติ
ของตวัแปรอิสระตวันั้นๆ 
  (3) Log likelihood เป็นค่าท่ีบอกถึงความเหมาะสมของโมเดล ถา้มีค่าเขา้ใกล ้0 
แสดงวา่โมเดลมีความเหมาะสม 
  (4) ค่าไคสแควร์ เป็นค่าท่ีบอกถึงความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลและขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ถ้าหากมีความสอดคล้องค่าไคสแควร์ไม่ควรแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ) 
  (5) Odd ratio หรือ ค่าสัดส่วนของเหตุการณ์ท่ีสนใจต่อเหตุการณ์ท่ีไม่สนใจศึกษา 
ถา้ Odd ratio มีค่าเท่ากบั 1 แสดงวา่ปัจจยันั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ ถา้มากกวา่ 1 แสดงวา่
ปัจจยันั้นสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ และถา้นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ปัจจยันั้นทาํให้เกิดเหตุการณ์ไดน้อ้ยกวา่
ปกติ  
 ในการวิเคราะห์ตามแบบจาํลองโลจิทและโพรบิท มีผลการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 
นอกจากขนาดกลุ่มตวัอยา่งจะต่างกนัมากๆจึงจะทาํให้เห็นความแตกต่างช่วงปลายการแจกแจง แต่
การวิเคราะห์รูปแบบโพรบิท มีความซบัซ้อนมากกวา่ การวิเคราะห์แบบโลจิท ดงันั้นในการศึกษา
ส่วนใหญ่จึงนิยมใชแ้บบจาํลองโลจิทแทนแบบจาํลองโพรบิท รวมทั้งในการวจิยัอิสระคร้ังน้ีดว้ย 

      2.1.3 การวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) 

 การศึกษาปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มข้ึนของราคาหุ้นในงานวิจยัอิสระคร้ังน้ี
ประกอบไปดว้ย 

 อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) 

P E  
ราคาตลาดของหุน้สามญั (P)

กาํไรสุทธิต่อหุน้ประจาํงวด 12 เดือนของหุน้สามญั (E)
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 อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) 

P     
ราคาของหุน้สามญั

มูลค่าตามบญัชีของหุน้สามญัต่อหุน้
                                                      

 
 มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Per Share : BVPS) 

  PS  
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั

จาํนวนหุ้นสามญั
                                                             

 
 อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV) 

P      
ราคาปิดของหุน้สามญั

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหุน้
                                                                    

 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)  

     
สินทรัพยสุ์ทธิ

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้
                                                          

 
 อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) 

DI   
มูลค่าปันผลต่อหุน้ 100

ราคาตลาดของหุน้
                                                                                

   

 อตัราหมุนเวยีนการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (Turnover Ratio) 

Turnover Ratio  
ผลรวมปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลานั้น x    

ค่าเฉล่ียปริมาณหุน้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลานั้น
        

 
 มูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

Mar et Capita    ราคาปิดของหุน้ X ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์        (27) 
 

 อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) 

R E  
กาํไร  ขาดทุน  สุทธิ      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  เฉล่ีย 
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 อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Return on Asset: ROA) 

R    
กาํไร  ขาดทุน  ก่อนภาษีเงินได ้     

รวมสินทรัพย ์ เฉล่ีย 
                                                        

      
 ดัชนีราคาหลกัทรัพย์ (Stock Price Index) 

 ดชันีราคาหุ้น   
มูลค่าตลาดรวม ณ วนัปัจจุบนั (Current Mar et  a ue) x    

มูลค่ารวม ณ วนัฐาน ( ase Mar et  a ue)
       

 
 แนวโน้มราคาหุ้น (Trend)  

  แนวโนม้ท่ีราคาหุ้นจะเคล่ือนตวัไปมี2รูปแบบคือ uptrendและdowntrend โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  -  Uptrend คือแนวโนม้ขาข้ึนเป็นการช้ีถึงราคาหุน้มีแนวโนม้สูงข้ึนในทาง 
เทคนิค uptrend จะมีลกัษณะดงัรูป 

 

p 
 

 
  t 

ทีม่า: [ระบบออนไลน]์ std.kku.ac.th 

รูป 2.5 ภาพ uptrend 
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  -  Downtrend คือแนวโนม้ขาลงเป็นการช้ีถึงราคาหุน้มีแนวโนม้ตํ่าลงในทาง 
เทคนิค downtrend จะมีลกัษณะดงัรูป 

 

    p 

 
       t 

ทีม่า: [ระบบออนไลน]์ std.kku.ac.th 
รูป 2.6 ภาพ downtrend 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ปิยะธิดา  ดวงแก้ว (2552) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้
เช่าซ้ือรถยนตโ์ดยใช้แบบจาํลองโลจิท (Logistic regression) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป
ของลูกหน้ีรวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีและวิเคราะห์ความสามารถในการ
ชาํระหน้ีของลูกหน้ีในธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) สํานกังานภาคเหนือ 
1 (เชียงใหม่) เพื่อใช้ในการวางแผนและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์
ของธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) สํานกังานภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่)โดยใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล
ลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์    ของธนาคาร โดยใช้ขอ้มูลระบบงานสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ในช่วงปี 
2549 – 2552 ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายตวัของลูกคา้ ไดแ้ก่ อายุของผูเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  ยี่ห้อรถยนต์  ราคารถยนต์  จาํนวนเงินดาวน์  อตัราดอกเบ้ีย  ประเภทการให้สินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต์  ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์  วงเงินให้สินเช่ือ  ค่างวด  จาํนวนงวดสัญญา  สัดส่วน
รายไดต่้อค่างวดและสัดส่วนเงินดาวน์ต่อราคารถยนตผ์ลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ตวั
แปรอิสระท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้เช่าซ้ือรถยนตป์ระกอบดว้ย 14 ปัจจยั 
คือ อายุของลูกคา้ผูข้อกู ้ อาชีพของลูกคา้ผูข้อกู ้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนราคารถยนตจ์าํนวนเงินดาวน์ 
อตัราดอกเบ้ีย  ประเภทการใหสิ้นเช่ือรถยนต ์ประเภทการจดทะเบียนของรถยนต ์   ค่างวด  จาํนวน
งวดสัญญา  สัดส่วนรายไดต่้อค่างวด และสัดส่วนเงินดาวน์ต่อราคารถยนต ์ ส่วนยี่ห้อรถยนต์และ
วงเงินให้สินเช่ือนั้น ไม่มีผลต่อความสามารถในการผ่อนชาํระของลูกคา้เช่าซ้ือรถยนต์สําหรับการ
วิเคราะห์ความสามรถในการชาํระหน้ีของลูกคา้เช่าซ้ือรถยนต์โดยพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็น  
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พบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้ปกติมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ระหว่าง 0.61-1.00 สําหรับลูกหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดมี้ค่าความน่าจะเป็นอยูร่ะหวา่ง 0.00-0.30โดยมีการจาํแนกถูกตอ้งร้อยละ 98.75 
 พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม ปัทมา ผาโคตร และ กวีพจน์ บันลือวงศ์ (2552) ศึกษาการทาํนาย
ผลสําเร็จการศึกษา โดยอาศยัเทคนิคทางการทาํเหมืองข้อมูลคือเทคนิคข่ายงานเบย์มาใช้เพื่อ
วิเคราะห์ถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการทาํนายผลสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและใน
การทดสอบแบบจาํลองท่ีไดจ้ะทาํการทดสอบผลบนพื้นฐานวิธี k - fold Cross Validation ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคของข่ายงานเบยส์ามารถคน้พบตวัแปรสําคญัสําหรับการทาํนายผล
การสาํเร็จการศึกษาไดแ้ละใหค้วามแม่นยาํในการทาํนายสูงจากแบบจาํลองท่ีไดท้าํการพฒันาข้ึนทาํ
ให้ทราบตวัแปรสําคญัท่ีมีผลต่อการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคือรายไดร้วม
ของครอบครัวอาชีพของมารดาและเกรดเฉล่ียท่ีเข้า มาศึกษาในชั้ นปีแรกซ่ึงผลท่ีได้มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

รพีพรรณ  ดวงคําสวัสดิ์ (2550) ศึกษาการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายไดข้องธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจาํลองโลจิต 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลจากอตัราส่วนทางการเงินของนิติบุคคลท่ีมีวงเงินสินเช่ือมากกวา่ 5 ลา้น
บาทในช่วงปี 2546 – 2549 จาํนวน 43 บริษทั 133ขอ้มูล  ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนของ
สินทรัพย ์ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย  อตัราทุนหมุนเวียนและอตัราส่วนกระแส
เงินสดจากการดาํเนินงานต่อดอกเบ้ียจ่าย  มีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได ้ ส่วนปัจจยัอ่ืนๆคือ อตัรากาํไรสุทธิ  มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้  และถ้าสัดส่วนทางการเงินมีค่าสูง  โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จะมีน้อย  
ในทางตรงกนัขา้มเม่ืออตัราส่วนทางการเงินมีค่าตํ่าโอการท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ะมีสูง 

นฤมล  ตันตระวิวัฒน์ (2547) ศึกษาแนวโนม้หุ้นโดยใชเ้ทคนิคการจาํแนกขอ้มูล  (Data 
Classification) โดยศึกษาเฉพาะหุน้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยส์าํหรับขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์
นั้นประกอบดว้ย 2 ส่วนโดยส่วนแรกเป็นขอ้มูลการซ้ือขายหุ้นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและส่วนท่ีสองคือดัชนีช้ีวดัแนวโน้มทางเทคนิคซ่ึงได้จากการนําข้อมูลการซ้ือขายหุ้นมา
คาํนวณโดยผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ถูกนําเสนอในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ท่ีผูใ้ช้งาน
สามารถเลือกหุ้นท่ีสนใจไดร้วมทั้งสามารถแสดงผลราคาหุ้นในรูปกราฟเพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถ
มองแนวโน้มโดยรวมไดอี้กดว้ยผลลพัธ์จากการทาํเหมืองขอ้มูลคือรูปแบบ  (Model) ท่ีใชส้ําหรับ
การวิเคราะห์แนวโนม้ราคาหุ้นในช่วงเวลาดงัน้ี 15 วนั , 1 เดือนและ 3 เดือนและจากการทดสอบ
โปรแกรมประยกุตพ์บวา่มีค่าความถูกตอ้งมากกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์
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 กรรณิการ์  จรัญธัญกุล (2543) ศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีมีปัญหาของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์
ของบริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึงในจงัหวดัลาํปาง ผลของการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการการให้เงินกูข้องบริษทัต่อไป ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากเอกสาร
ขอ้มูลลูกหน้ีของบริษทัสยามพาณิชยลิ์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง จาํนวน 200 ราย และทาํ
การวเิคราะห์แบบ Probit analysis ผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรท่ีมีนยัสําคญั 7 ตวัแปร  ไดแ้ก่ รายได ้ 
ประสบการณ์การทาํงาน  ค่างวด  วงเงินใหสิ้นเช่ือยอดหน้ีคงเหลือ  อตัราร้อยละของเงินดาวน์  และ
อาชีพของผูเ้ช่าซ้ือ  ผลการศึกษาพบวา่  ลูกหน้ีท่ีมีรายไดสู้ง  มีประสบการณ์การทาํงานมานาน  ค่า
งวดสูง  ร้อยละของเงินดาวน์สูงและมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจจะทาํให้โอกาสการเกิดหน้ีมี
ปัญหามีตํ่า  แต่ถา้หากยอดหน้ีคงเหลือมากจะมีโอกาสเกิดปัญหาหน้ีสูง  

พัฒนา  กันยานนท์ (2543) ศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหน่ึงในจังหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี มี
ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากวา่ 11 ปี ประกอบอาชีพพาณิชยกรรมทัว่ไปและคา้ขาย มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 
20,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการทาํสัญญากูอ้ยูใ่นช่วง 6-10 ปี  ภาระหน้ีคงเหลืออยูร่ะหวา่ง 1-5 
ลา้นบาทและมีวตัถุประสงค์กูเ้พื่อทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ สําหรับการทดสอบปัจจยัท่ีทาํให้เกิด
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ โดยใชส้มการถดถอย Logistic Regression เพื่อประมาณค่าความน่าจะ
เป็นของตวัแปรอิสระวา่เป็นเป็นตวัแปรท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้รือไม่  ผลการศึกษา
พบว่า  ตวัแปรท่ีสามารถนาํมาอธิบายปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดอ้ย่างมีนยัสําคญั
ไดแ้ก่ อาชีพ  ประสบการณ์การทาํงาน  ระดบัรายได ้ วงเงินให้สินเช่ือ  ภาระหน้ีคงเหลือ  ภาระหน้ี
ในสถาบนัการเงินอ่ืน  จาํนวนกิจการของลูกหน้ีและวตัถุประสงค์การกูย้ืม  ส่วนระยะเวลาการกู้
และอายขุองผูข้อกูน้ั้นไม่มีผลการทบต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

กรวรรณ  วฒันชัย (2539) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนตน์ัง่ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่ง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยสมการถอดถอย (Regression 
analysis) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่  
ได้แก่ ราคาประเมินรถยนต์นั่ง  รายได้เฉล่ียต่อเดือนและงวดการชําระหน้ี  ส่วนปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณความตอ้งการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์นั่ง  คืออตัรา
ดอกเบ้ียเรียกเก็บ  สําหรับการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์นัง่  พบว่า
ปัจจยัทางดา้นราคามีอิทธิพลต่อความตอ้งการสินเช่ือเช่าซ้ือมากกวา่ปัจจยัดา้นรายได ้
 


