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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา  ขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการเลือกหุนโดยวิธีการทําเหมืองขอมูล
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการเลือกหุนโดยวิธีการทําเหมืองขอมูล ไดแบงการศึกษา

ออกเปน 2 สวนคือการศึกษาลักษณะทั่วไปของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
สถิติเชิงพรรณนาความถี่รอยละ และการศึกษาดวยการทําเหมืองขอมูล (data mining) ดวยวิธีการ
วิเคราะหดวยแบบจําลองโลจิท (Logistic regression) และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม
(Neuron network) โดยใชโปรแกรมโดยใช TIBCO Spotfire Data Miner 8.1 จากการศึกษาลักษณะ
ทั่วไปของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) โดยทําการ
สุมคัดเลือกประชากรคือหุนจํานวน 400 ตัวเปนตัวแทนในการวิเคราะหหลักทรัพยกับคาสถิติ
เบื้องตนของหลักทรัพย ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงินจํานวนเปนระยะเวลา 5 ปโดยใช
สถิติเชิงพรรณนาความถี่รอยละพบวา หุนในชวงระยะเวลาต้ังแตตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีอัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน คาเฉลี่ยที่ 25.42 โดยมีคาตํ่าสุดคือ 0.60
และสูงสุด 8,600 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา PE อยูในชวง 10.01-20.00 คิดเปนรอยละ 38

สวนคาอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.20 มีคาตํ่าสุดคือ -0.13
และสูงสุด 179.35 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา P/BV อยูในชวง 0.50-1.00 คิดเปนรอยละ 34

ทางดานมูลคาหุนทางบัญชีมีคาเฉลี่ยอยูที่ 25.27 โดยมีคาตํ่าสุดคือ -0.01 และสูงสุด 266.03
กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา BVPS อยูในชวง 15.01-25.00 คิดเปนรอยละ 39

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 63.51 โดยมีคาตํ่าสุดคือ 0.015
และสูงสุด 165.00 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา P/NAV อยูในชวง 0.00-2.00 คิดเปนรอยละ 71

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 21.30 โดยมีคาตํ่าสุดคือ 1.01 และสูงสุด 178.21 กลุม
ตัวอยางสวนใหญจะมีคา NAV อยูในชวง 1.01-5.00 คิดเปนรอยละ 31

อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.33% โดยมีคาตํ่าสุดคือ 0% และสูงสุด 25%
กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา DY อยูในชวง 0.00-5.00% คิดเปนรอยละ 64
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มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 25,893.97 โดยมีคาตํ่าสุดคือ 92.06 บาท และสูงสุด
338,769.60 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา Market Capitalization อยูในชวง 0-5,000 บาท คิด
เปนรอยละ 53

อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 23,894.39 โดยมีมูลคาตํ่าสุดคือ 0.10
บาท และสูงสุด 2,112,207.00 กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา Turnover อยูในชวง 0-5,000 คิดเปน
รอยละ 59

มูลคาการซื้อจากตางชาติสุทธิ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 99,352.74 โดยมีมูลคาตํ่าสุดคือ 34,403.62
บาทและสูงสุด 217,986.51 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา Foreign net buy อยูในชวง 50,001-
150,000 บาท คิดเปนรอยละ 84

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 9.21% โดยมีมูลคาตํ่าสุด-3,249.68%
และสูงสุด 239.57% กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา ROE อยูในชวง 5.01-15.00% คิดเปนรอยละ 49

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 7.72% โดยมีมูลคาตํ่าสุด-80.95%
และสูงสุด 49.66% กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคา ROA อยูในชวง 0.00-10.00% คิดเปนรอยละ 53

การวิเคราะหตัวแปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหุนโดยการทํา Data mining โดยการใช
แบบจําลองโลจิท (Logistic regression) ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการวิเคราะหตัว
แปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหุน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่งอาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุนไดน้ัน จากการศึกษาพบวาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาขึ้นลงของหุนน้ัน ประกอบดวย 6 ปจจัย คือมูลคาหุนทางบัญชี (X3), อัตราสวน
เงินปนผลตอบแทน (X6), มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (X7), อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย
หลักทรัพย (X8), มูลคาการซื้อจากตางชาติสุทธิ (X9), และแนวโนมราคาหุน (X12)สวนอัตราสวน
ราคาปดตอกําไรตอหุน (X1),อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (X2), อัตราสวนราคาปดตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (X4), มูลคาทรัพยสินสุทธิ (X5), Return on Equity (X10) และ Return on Asset
(X11)ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน

สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหุนแลว พบวา

คาอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (X2) และคา Return on Asset (X11) มี
ความสัมพันธในทางทิศเดียวกันที่ระดับ 0.60

คาอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (X2) และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ (X4) มีความสัมพันธในทางทิศตรงกันขามที่ระดับ -0.99



49

มูลคาหุนทางบัญชี (X3) และมูลคาทรัพยสินสุทธิ (X5) มีความสัมพันธในทางทิศตรงกัน
ขามที่ระดับ -0.84

คา Return on Equity (X10) และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (X4) มี
ความสัมพันธในทางทิศตรงกันขามที่ระดับ -0.58

สําหรับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
การวิจัยคร้ังน้ีไดทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาดดวยวิธี Data mining โดยใช
แบบจําลอง 2 ชนิด คือ แบบจําลองโลจิท (Logistic regression) และแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียม (Neuron network) พยากรณความนาจะเปนเพื่อใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคา
หุน ผลการประเมินแบบจําลองจากการทํานายความถูกตองโดยใชวิธี Classification Agreement
พบวา

แบบจําลองโลจิทสามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดโดยมีการจําแนกถูกตองรอยละ 73.80 สามารถพยากรณแนวโนมการเพิ่มขึ้นของ
ราคาหุนในตลาดไดอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 79.50 และสามารถพยากรณแนวโนมการลดลง
หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาดไดอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 69.90

สวนแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดโดยมีการจําแนกถูกตองรอยละ 69.40 สามารถพยากรณ
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของราคาหุนในตลาดไดอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 90.80 และสามารถ
พยากรณแนวโนมการลดลง หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาดไดอยางถูกตอง คิดเปน
รอยละ 54.90

5.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป
1. ในการศึกษาคร้ังถัดไปควรเพิ่มตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห  เชน ขอมูลทางบัญชี

แนวโนมทางเศรษฐกิจ  คาสถิติวิเคราะหอ่ืนๆ  เพื่อใหการวิเคราะหมีความถูกตองและแมนยํายิ่งขึ้น
2. การวิเคราะหการเลือกหุนโดยวิธีการทําเหมืองขอมูลในคร้ังน้ี ใชขอมูลที่เปนกลุม

ตัวอยางทั้งตลาด หากตองการจะประยุกตผลการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหในการ
ลงทุนจริง เพื่อใหมีความถูกตองและแมนยํามากที่สุด ควรมีการวิเคราะหแยกตามกลุมใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ


