
บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการศึกษา

ในการคนควาอิสระคร้ังน้ี  เปนการศึกษาปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นของราคา
หุน เพื่อเปนแนวทางในการเลือกลงทุนในหุนที่คาดวาจะมีแนวโนมในการเพิ่มขึ้นของราคาใน
อนาคต โดยในงานวิจัยอิสระน้ี จะใชวิธีการทําเหมืองขอมูล (Data mining) ในการศึกษาและ
วิเคราะหแนวโนมราคาหุนแตละตัวซึ่งประชากรที่ใชในการศึกษาจะเลือกศึกษาจากหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) โดยทําการสุมคัดเลือกประชากร
คือหุนจํานวน 400 ตัวเปนตัวแทนในการวิเคราะหหลักทรัพยกับคาสถิติเบื้องตนของหลักทรัพย
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน จํานวน 12 ตัวแปร โดยใชขอมูลรายสัปดาห (weekly data)
ยอนหลังเปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

3.1 ขอมูลการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธที่มีตอการเคลื่อนไหวของหุนคร้ังน้ีเปนขอมูล

ทุติยภูมิ  โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และคาสถิติวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม คือ
คาสถิติเบื้องตนของหลักทรัพย: เปนขอมูลประเภทขอมูลทุติยภูมิ สามารถเก็บรวบรวมจาก

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิคสตางๆ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห
ไดแก

(1) อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (Price-Earning Ratio: P/E)
(2) อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV)
(3) มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS)
(4) อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV)
(5) มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)
(6) อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
(7) มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization)
(8) อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover Ratio)
(9) มูลคาการซื้อจากตางชาติสุทธิ (Foreign Net Buy)
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(10) อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE)
(11) อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Return on Asset: ROA)

ขอมูลตัวแปรเชิงหุน (Dummy Variable) เพื่อศึกษาแนวโนมราคาหุน (Trend) ณ ชวงเวลา
ที่กําลังพิจารณา โดยกําหนดให

(1) หุนที่อยูในแนวโนมขาขึ้น (Up Trend) มีคาเทากับ 1
(2) หุนที่อยูในแนวโนมขาลง (Down Trend) มีคาเทากับ 0

3.2 ประชากรของการวิจัย
ประชากรของการวิจัย คือ คือหุนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock

Exchange of Thailand) เปนตัวแทนในการวิเคราะหหลักทรัพยกับคาสถิติเบื้องตนของหลักทรัพย
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน จํานวน 12 ตัวแปร โดยใชขอมูลรายสัปดาห (weekly data)
เปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

3.3 การเลือกกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยางจะพิจารณาเลือกจากประชากรหุนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) โดยการใชขอมูลทุติยภูมิศึกษาจากฐานขอมูลทาง
อิเลคทรอนิกสในชวงป 2548 – 2552 กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิที่ใชในการศึกษา  จะใชขอมูลหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The

Stock Exchange of Thailand) โดยการใชขอมูลทุติยภูมิศึกษาจากฐานขอมูลทางอิเลคทรอนิกสโดย
นําขอมูลที่ทําการสุมแลวทั้งหมดจํานวน 400 หุน ทําการลงรหัสแยกตามประเภทของแตละปจจัยที่
ทําการศึกษาในแบบฟอรมที่สรางขึ้นเอง เพื่อนํามาทําการวิเคราะหตอไป

3.5 วิธีการศึกษา
ศึกษาเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data mining) เพื่อใชในการจําแนกขอมูลหุนและ

วิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรที่ทีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนใน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลองโลจิท (Logistic regression) ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีใช
โปรแกรมโดยใช TIBCO Spotfire Data Miner 8.1
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3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัยและแบบจําลอง
3.6.1 สถิติท่ีใชในการวิจัย

แบบจําลองที่เลือกใชในการศึกษาคือ แบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
ดวย Logistic Regression ซึ่งเปนการประมาณคาความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ 2 เหตุการณ
คือ

Y= 1 ถาผลตอบแทนเฉลี่ยของหุน 5 ป มากกวา ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
Y= 0 ถาผลตอบแทนเฉลี่ยของหุน 5 ป นอยกวา หรือ เทากับ ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
Stock price it (Y) = f ( X1, X2, X3, …, X12)

= β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3+ … + β12X12+ iu (31)
โดยที่

X1 = อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (Price-Earning Ratio: P/E)
X2 = อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV)
X3 = มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS)
X4 = อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV)
X5 = มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)
X6= อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
X7= มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization)
X8= อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover Ratio)
X9= มูลคาการซื้อจากตางชาติสุทธิ (Foreign Net Buy)
X10= อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE)
X11= อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Return on Asset: ROA)
X12 = แนวโนมราคาหุน (Trend)
iu = คาความคลาดเคลื่อน (Error terms)
β0 = คาคงที่
βi ; i = 1,2,3,…,12 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร i
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ตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัย

X1 คือ อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (Price-Earning Ratio: P/E) มีคาเทากับ

P E⁄ =
ราคาตลาดของหุนสามัญ (E)

กําไรสุทธิตอหุนประจํางวด12เดือนของหุนสามัญ(E)
X2 คือ อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) มีคาเทากับ

P BV⁄ =
ราคาของหุนสามัญ

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน
X3 คือ มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share : BVPS) มีคาเทากับ

BVPS=
สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท

จํานวนหุนสามัญ
X4 คือ อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV)

P NAV⁄ =
ราคาปดของหุนสามัญ

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหุน
X5 คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)

NAV=
สินทรัพยสุทธิ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลว
X6 คืออัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)

DIY =
มูลคาปนผลตอหุน×100

ราคาตลาดของหุน
X7 คือ มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization)

Market Capital= ราคาปดของหุน X ปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
X8 คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover Ratio)

Turnover Ratio=
ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาน้ัน x 100

คาเฉลี่ยปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาน้ัน
X9 คือ มูลคาการซื้อจากตางชาติสุทธิ (Foreign Net Buy)
X10 คือ Return on Equity (ROE)

ROE =
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ × 100

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ (เฉลี่ย)
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X11 คือ Return on Asset (ROA)

ROA =
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได × 100

รวมสินทรัพย (เฉลี่ย)
X12 คือ แนวโนมราคาหุน (Trend)
แนวโนมที่ราคาหุนจะเคลื่อนตัวไปมี 2 รูปแบบคือ uptrend และ downtrend โดยมี

รายละเอียดดังน้ี
- Uptrend คือแนวโนมขาขึ้นเปนการชี้ถึงราคาหุนมีแนวโนมสูงขึ้น
- Downtrend คือแนวโนมขาลงเปนการชี้ถึงราคาหุนมีแนวโนมตํ่าลง

สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีจะแบงหุนออกเปน 2 กลุม   ตามคาความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ
ซึ่งไดจากแบบจําลองโลจิท โดย

ถา Pi > 0.5 จะได Y= 1 คือ หุนที่มีชวงแนวโนมราคาสูงขึ้น
ถา Pi < 0.5 จะได Y= 0 คือ หุนที่มีชวงแนวโนมราคาลดลง


