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การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการผันแปรของหุนกลุมอุปโภคบริโภคโดยใชเทคนิค
การทําเหมืองขอมูล
Analysis of factors affecting the variation of consumption stocks
using by data mining.
ณัฐวุฒิ ชญานิษฐกุล1 สมชาย เล็กเจริญ2

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการแปรผันของราคาหุนกลุมอุปโภคบริโภค
และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ แบบจําลองโมเดลตนไมการตัดสินใจและหารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใชในการ
ตัด สิ น ใจ โดยการนํ าขอ มู ล หุ น ของกลุ ม อุ ป โภคบริโภค 11 องคป ระกอบ ได แก แนวโน ม ราคาหุ น (Trend), มู ล ค า
หลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization MC), อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E), อัตราสวนราคา
ตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV), มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per Share BVPS), อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ป น ผล (Dividend Yield DivY), อั ต ราการหมุ น เวี ย นการซื้ อ ขาย (Turnover Ratio), อั ต ราผลตอบแทนผู ถื อ หุ น
(Return On Equity ROE) , ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets ROA), สินทรัพยสุทธิ (Asset) และราคา
ณ เวลาปดตลาด (Close) ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหทาง
สถิ ติ ม าวิ เคราะห โดยใช เทคนิ ค การวิ เคราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) มาทดสอบ
สมมติฐานที่กําหนดไวในการศึกษา ในการหาคาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และการพยากรณเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
วิ เ คราะห ผ ลโดยการนํ า ตั ว แปรมาจํ า ลองโมเดลต น ไม ก ารตั ด สิ น ใจ (Decision Tree) ชนิ ด J48, REPTree,
RandomTree, RandomForest, LMT,และ Hoeffding Tree กับโปรแกรม Weka
ผลการทดลองพบวาแบบจําลองโมเดลตนไมการตัดสินใจชนิด RandomTree มีประสิทธิภาพดีที่สุด มีคา
ความแมนยําอยูที่ 100% และคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูที่ 0.00 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนราคาหุนคือ อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินป นผล (Dividend Yield) รองลงมาคือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญ ชี (P/BV) และ
สุดทายคือ มูลคาตามบัญชีตอหุน Book Value per Share (BVPS) โดยมีคา R Square = 0.73 ซึ้งการวิจัยครั้งนี้มี
ประโยชนตอการตัดสินใจซื้อหุนกลุมอุปโภคบริโภค
คําสําคัญ: การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ, การทําเหมืองขอมูล, ตนไมตัดสินใจ, หุนกลุมอุปโภคบริโภค, การวิเคราะหทาง
สถิติ
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Abstract
The objectives of this research were to study the factors that affect stock prices of
consumer stocks in order to compare and to find suitable decision models. The factors in this study
were following Trend, Market Capitalization (MC), Price to Earnings Ratio (P/E), Price to Book Ratio
(P/BV), Book Value per Share (BVPS), Dividend Yield (DivY.), Turnover Ratio, Return On Equity (ROE),
Return on Equity Asset Return on Assets (ROA), Asset Value, and Close Price. According to the data
for consumer stocks from 2012 to 2016, The researcher had selected the statistical analysis program
by using Multiple regression analysis to test hypotheses of the study. The significance level was
0.05. For the forecasting of the information of property, the researcher used decision tree such as
algorithms J48, REPTree, RandomTree, RandomForest, LMT, and Hoffmann tree models with Weka
program.
This study shows the Random Tree model had the best performance. Its accuracy was
100% and the average deviation is 0.00. The factor that has the most significant effect is Dividend
Yield. The Price to Book Ratio ( P/ BV) came in the second. Then the Book Value per Share
(BVPS)came in the last with R Square value of 0.73.
Keyword: Multiple Regression Analysis, Data mining, Decision Tree, Consumer stock, Statistical
Analysis
บทนํา
การลงทุนในประเทศไทยในอดีต ผูลงทุนสวนใหญมักเนนไปที่การออม การฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินตางๆ ยิ่งผูลงทุนฝากมากดอกเบี้ยที่ไดรับก็ยิ่งมีมาก และนั้นเปนวิธีที่ปลอดภัยและความเสี่ยงนอย แต
อาจจะใชเวลารอนานกวาจะไดดอกเบี้ย การลงทุนกับตราสารทุน หรืออนุพันธยังไมเปนที่นิยม เนื่องจากมีความเสี่ยงที่
สูงมาก ทั้งตัวเลือกการลงทุนที่นอย และการผันผวนของคาเงิน ถึงแมวาไดเงินตอบแทนที่สูงและรวดเร็วกวาการออม
แตในปจจุบัน การลงทุนนั้นไดแพรหลายมากขึ้น ทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ตราสารทุนหรือหุน อนุพันธ ตราสาร
หนี้หรือ หุนกู การออมและการเกรงกําไรทอง ทําใหมีนักลงทุนสนใจที่จะลงทูนเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ถึงแมความเสี่ยงจะ
ยังมีเหมือนเดิมกตาม และในปจจุบันการลงทุนในหุนเปนการลงทุนที่เปนที่นิยมและใหผลตอบแทนที่ดีกวาการออม ผู
ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนดวยเงินทุนที่ไมสูงมากและสามารถทํากําไรไดรวดเร็วกวาการออม ถึงกระนั้นการลงทุนในหุน
นั้นก็ยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการผันผวนตามปจจัยตางๆ ผูเริ่มตนลงทุนมักจะมีพฤติกรรมการลงทุน (กนกวรรณ
ศรีนวล และ สุทธินันทน พรหมสุวรรณ, 2559) ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สังคม และประสบการณ โดยผู
เริ่มตนลงทุนมักจะประสบปญหา ในการวิเคราะหและการตัดสินใจเลือกซื้อหุน สิ่งที่นักลงทุนสวนใหญควรปฏิบัติคือ
การวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกลงทุน
นักลงทุนสวนใหญมักหาขาวสารและขอมูลที่มีผลตอราคาหุนมาใชเปนตัวแปรในการวิเคราะหเพื่อหาปจจัย
และโอกาส ที่จะไดผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สดุ โดยการวิเคราะหมี 2 รูปแบบที่ คือ การวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานและการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค
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การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) เปนการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม
อัตราสภาพคลอง ความสามารถในการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร อัตราการชําระหนี้ ภาวะบริษัท เพื่อ
นํามาใชในการกําหนดมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย (การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน, 2558)
การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) เปนการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุน หรือพฤติกรรม
ของตลาดในอดีตโดยใชหลักสถิติ เพื่อนํามาใชคาดการณพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในอนาคต และชวยใหผู
ลงทุนหาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม โดยขอมูลหลักที่ใช ในการวิเคราะหทางเทคนิคไดแก ระดับราคา และปริมาณ
การซื้อขายหุน (การวิเคราะหทางเทคนิค, 2558) เปนสาเหตุใหผูลงทุนในการซื้อหุนกลุมอุปโภคบริโภค ยากตอการ
ตัดสินใจในการซื้อหุน
ผูวิจัยไดนําเอาขอมูลหรือตัวแปรที่มีเกี่ยวของกับ ความผันแปรของหุนมาวิเคราะห ผานอัลกอริทึมตางๆ ดวย
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data mining) เพื่อเปรียบเทียบและหาความแมนยําของอัลกอริทึมและนําผลลัพทมา
สนับสนุนการตัดสินใจลงทุนหุนในกลุมอุปโภคบริโภค ในปจจุบันการทําเหมืองขอมูลไดนําเอาไปประยุกตใชกับงานใน
หลากหลายดานการวิเคราะหในครั้งนี้เปนการเจาะจงวิเคราะหหุนในกลุมอุปโภคบริโภค (Consumer) ซึ้งจะแบงแยก
ยอยได 3 หมวด ไดแก หมวดแฟชั่น (Fashion) หมวดของใชในครัวเรือนสํานักงาน (Home &Office) และหมวดของ
ใชสวนตัวเวชภัณฑ (Personal) โดยนําขอมูลจาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) เปน
บริการระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยฉบับออนไลน ผลิตโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาวิเคราะหการผันแปร
ของราคาหุนเพื่อชวยสนับสนุนตัดสินใจในการลงทุน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนมากที่สุด
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ แบบจําลองโมเดลตนไมการตัดสินใจและหารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใชใน
การตัดสินใจ
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การทํ า เหมื อ งข อ มู ล (Data Mining) คื อ การะบวนการที่ ก ระทํ า กั บ ข อ มู ล จํ า นวนมากเพื่ อ ค น หารู ป แบบ
ความสัมพันธ ที่ซอนอยุในชุดขอมูลนั้น (ภควัต คุปตธนโรจน, 2554)
เทคนิคการทําเหมืองขอมูลแบบการจัดแบงประเภทของขอมูล (Classification) เปนการจัดแบงประเภทของ
ขอมูล โดยหาชุดตนแบบหรือชุดของการทํางานที่อธิบายและแบงประเภทขอมูล วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถใชเปน
ตน แบบทํานายประเภทของวัตถุห รือ ขอมู ลที่ ไม มีก ารระบุ ป ระเภทหรือ ชนิ ดของข อมู ล ซึ่งตน แบบสรางจากการ
วิเคราะหชุดของขอมูลฝกสอน (Training Data) โดยอาจจะเปนกลุมขอมูลที่มีการระบุประเภทหรือกลุมเรียบรอยแลว
รูปแบบของตนแบบแสดงไดหลายแบบเชน Classification Rules, Decision Trees หรือ Neural Networks เปนตน
(อดุลย ยิ้มงาม, 2561)
แบบจําลองโมเดลตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีลักษณะเหมือนแผนภูมิองคกรหรือรากของตนไม โดยที่
แตละโหลดแสดง Attribute แตละกิ่งแสดงผลในการทดสอบ และลีฟโหนดหรือใบจะแสดงคลาสที่กําหนดไว วิธีนี้ใช
เวลาในการเรียนรูนอยกวาวิธีอื่น ผลลัพธที่ไดเขียนใหเปนกฏที่เขาใจไดงาย และมีความถูกตองสูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่น (สุ
พจน ผองสวัสดิ์กุล, 2554)
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การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ซึ้งเปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาวามีตัวแปรอิสระตัวใดบางที่รวมกันทํานายหรือพยากรณ
หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได เขียนเปนสมการดังนี้
𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 𝑥𝑥2 + … + β𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝜀𝜀
Xi คือ คาของตัวแปรอิสระแตละตัว
Y คือ คาของตัวแปรตาม
𝛽𝛽0 คือ คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย
𝛽𝛽𝑖𝑖 คื อ ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ก ารถดถอย (Regression Coefficient) ของตั ว แปรอิ ส ระ Xi แต ล ะตั ว (จะใช
สัญลักษณ bi สําหรับคาที่ไดจากตัวอยาง และ สําหรับคาประมาณหรือตัวทํานาย) 𝛽𝛽𝑖𝑖 หรือ bi จะแสดงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของคา xi ตอคา y ดังนี้ คือ ถาคา xi เปลี่ยนไป 1 หนวย จะทําใหคา y เปลี่ยนไป bi หนวย
ε คือ คาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) (สุทิน ชนะบุญ, 2560)

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมขอมูล
รวบรวมขอมูลหุนกลุมอุปโภคบริโภค (Consumer) หมวดแฟชั่น (Fashion) หมวดของใชในครัวเรือนสํานักงาน
(Home &Office) และหมวดของใชสวนตัวเวชภัณฑ (Personal) จาก www.setsmart.com และเก็บบันทึกคาตัวแปร
ทางการเงินที่ สําคัญ ดังนี้ แนวโนมราคาหุน, มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด, อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ,
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี, มูลคาตามบัญชีตอหุน, อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล, อัตราการหมุนเวียน
การซื้อขาย, อัตราผลตอบแทนผูถือหุน, ผลตอบแทนตอสินทรัพย, สินทรัพยสุทธิและราคา ณ เวลาปดตลาด ตั้งแตป
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 เปนระยะเวลา 5 ป ทั้งหมด 40 บริษัทลงในโปรแกรม Notepad และบันทึกนามสกุลไฟล
เปน .CSV
2. การหาคาปจจัยที่มีผลตองการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนกลุมอุปโภคบริโภค
นําขอมูลหุนกลุมอุปโภคบริโภคที่เก็บบันทึกไวแบบไฟล .CSV นําเขามาใสในโปรแกรมวิเคราะหสถิติขอมูลและใช
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนักวิจัยไดใช คาราคา ณ
เวลาตลาดปด ตั้งเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) และนําคา มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด, อัตราสวน
ราคาตลาดตอกําไรสุทธิ, อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี, มูลคาตามบัญชีตอหุน, อัตราผลตอบแทนจากเงินปน
ผล, อัตราการหมุนเวียนการซื้อขา, อัตราผลตอบแทนผูถือหุน, ผลตอบแทนตอสินทรัพย และสินทรัพยสุทธิ มาใสเปน
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และเก็บผลลัพทจากการคํานวนเพื่อมาสรุปผลของตัวแปรที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของหุนกลุมอุปโภคบริโภค
3. การทดสอบ
นําขอมูลหุนกลุมอุปโภคบริโภคที่เตรียมไว มาประมวลผลแบบการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล
กับโปรแกรมวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล Weka ใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลแบบการจัดแบง
ประเภทของขอมูล รูปแบบตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) โดยอัลกอริทึมที่ใชทดสอบมีดังนี้ J48, REPTree,
RandomTree, RandomForest, LMT,และ Hoeffding Tree และโปรแกรม Weka จะทําการหาคาความแมนยํา
ภาคบรรยาย 255

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
__________________________________________________________________________________________

(Accuracy) และหาคาความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error : MAE) ของอัลกอรึทึมนั่นเพื่อทําการเปรียบเทียบ
และหาแบบจําลองที่ดีที่สุด จากวิธีการทดสอบหาคาพยากรณความถูกตองของขอมูลวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด
โดยคิดเปนคารอยละ
ผลการวิจัย
ผลจากการทดสอบแบงออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคดังนี้
1. ผลจากการศึกษาหาปจจัย ผูวิจัยไดนําผลจากการการวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิง
เสนตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนกลุมอุปโภคบริโถค ไดผล
ตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 โมเดลสรุปผล
R
.85

R Square
0.73

Adjusted R Square
0.72

Std. Error of the Estimate
28.63

การอานคาในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบวา R Square = 0.73 หรือ 73% แสดงวา โมเดลนี้ สามารถพยากรณไดถูกตอง 73%
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรผันของหุนกลุมอุปโภคบริโภค
Model
Regression
Residual
Total
* p < .05

Sum of Squares
384270.87
143460.68
527731.55

df
8
175
183

Mean Square
48033.86
819.78

F
58.59

Sig.
.000b

จากตารางที่ 2 จะพบวาการพยากรณนี้มีวามนาเชื่อถืออยู ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
Model
(Constant)
P/E
P/BV
BVPS
DivY
Turnover Radio
ROE
ROA
NAVASSET
* p < .05

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
-6.71
4.14
0.01
0.03
1.21
0.68
0.84
0.04
2.64
0.79
0.00
0.02
-0.02
0.02
0.43
0.25
0.00
0.00

Standardized Coefficients
Beta
0.01
0.08
0.82
0.14
0.00
-0.04
0.08
-0.09

T
-1.62
0.31
1.79
19.49
3.33
-0.05
-0.88
1.70
-2.23

Sig.
0.11
0.76
0.08
0.00
0.00
0.96
0.38
0.09
0.03
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จากตารางที่ 3 การทดสอบวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ โดยการนําขอมูล ราคา ณ เวลาปดตลาด (Close),
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E), อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV), มูลคาตามบัญชีตอหุน Book
Value per Share (BVPS), อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล DIVIDEND YIELD (DivY), อัตราการหมุนเวียนการซื้อ
ขาย Turnover Ratio, อัตราผลตอบแทนผูถือหุน Return On Equity (ROE) , ผลตอบแทนตอสินทรัพย Return on
Assets (ROA)และสินทรัพยสุทธิ (Asset) จากตารางที่ 3 วิเคราหโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Linear Regression Analysis) เขียนเปนสมการดังนี้
𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 𝑥𝑥2 + … + β𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝜀𝜀
และเมื่อนํามาใสคา ตัวแปรจากตารางที่ 3 จะไดสมการดังนี้ Y = -6.71 + (0.01*P/E) + (1.21*P/BV) +
(0.84*BVPS) + (2.64*DivY) + (0.00*Turnover Radio) + (-0.02*ROE) + (0.43*)
จากผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน ตัวแปรของหุนกลุมอุปโภคบริโภคทีม่ ีผลตอการเปลีย่ นแปลงของราคามาก
ที่สุดคือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield) รองลงมาคือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี
(P/BV) และสุดทายคือ มูลคาตามบัญชีตอหุน Book Value per Share (BVPS)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองโมเดลแตละชนิด
Algorithm
Accuracy Precision
Recall
Random Tree
100.00
1.00
1.00
Random Forest
100.00
1.00
1.00
REPTree
81.15
0.79
0.87
LMT
62.30
0.61
0.78
Hoeffding Tree
60.20
0.63
0.6
J48
61.78
0.82
0.36

Mean Absolute Error
0.00
0.17
0.30
0.47
0.42
0.45

2. จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองของโมเดล ทั้งหมด 6 แบบ แบบจําลอง
ของโมเดลตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) อัลกอริทึม J48, REPTree, RandomTree, RandomForest, LMT และ
Hoeffding Tree ผานโปแกรมทําเหมืองขอมูล Weka ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 4 โดยแบบจําลองโมเดลที่ทําการ
วิเคราะหทั้งหมด ไดผลลัพธที่ดีที่สุด คือ อัลกอริทึมชนิด RandomTree ซึ่งมีคาความแมนยําอยุที่ 100% และมีคา
ความคลาดเคลื่อน อยุที่ 0.00 รองลงมาเปน อัลกอริทึมชนิด RandomForest มีคาความแมนยําอยุที่ 100% และมีคา
ความคลาดเคลื่อน อยุที่ 0.17 อัลกอริทึมชนิด REPTree มีคาความแมนยําอยุที่ 81.15% และมีคาความคลาดเคลื่อน
อยุที่ 0.30 อัลกอริทึมชนิด LMT มีคาความแมนยําอยุที่ 62.30% และมีคาความคลาดเคลื่อน อยุที่ 0.47 อัลกอริทึม
ชนิด Hoeffding Tree มีคาความแมนยําอยุที่ 60.20% และมีคาความคลาดเคลื่อน อยุที่ 0.42 และอัลกอริทึมชนิด
J48 มีคาความแมนยําอยุที่ 61.78% และมีคาความคลาดเคลื่อน อยุที่ 0.45 สรุปวาการพยากรณขอมูลนี้ ใชโมเดล
Ramdom Tree สามารถพยากรณไดแมนยํา 100% และมีคาผิดพลาดที่ 0.00
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย เพื่อหาปจจัยที่มีผลกระทบตอการแปรผันของราคาหุนกลุมอุปโภคบริโภคและการเปรียบเทียบ
ของแบบจําลองโมเดลดวยวิธีการทําเหมือนขอมูลของหุนกลุมอุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งหมด 40บริษัท โดยใชขอมูลยอนหลัง 5 ป นับจากป 2555 – 2559 มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1. จากการศึกษาและการทดสอบเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนกลุมอุปโภคบริโภค
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหแบบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ปรากฏวา ปจจัยทีมีผลกระทบมากที่สุด คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล Dividend Yield รองลงมาคือ อัตราสวน
ราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) และสุดทายคือ มูลคาตามบัญชีตอหุน Book Value per Share (BVPS)
แบบจําลองโมเดลตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) ชนิด RandomTree มีคาความแมนยําอยุที่ 100%
และมีคาความคลาดเคลื่อน อยุที่ 0.00 (จากคาในตารางที่ 4)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. นักวิจัยและผูสนใจดานงานวิจัยสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและประยุกตใหงานวิจัยของนักวิจัยมี
ประสิทธิภาพ
2. ในการใชงานจริงงานวิจัยชิ้นนี้เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหุนของกลุมอุปโภค
บริโภคที่อางอิงจากการวิเคราะหขอมูลจากป พ.ศ. 2555 – 2559 และผลลัพธจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อผูใชงาน
เพิ่มตัวแปรและขอมูลใหมเขาไปในการวิเคราะห
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรเพิ่มจํานวนตัวแปรและความถี่ของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเพื่อใหไดผลลัพทที่
ละเอียดและแมนยํามากกวาเดิม
2. การวิเคราะหหุนกลุมอุปโภคบริโภคโดยการใชเทคนิคเหมืองขอมูลครั้งนี้ไดใชแบบจําลองโมเดลตนไม
ตัดสินใจเพียงชนิดเดียว เพื่อความถูกตองและแมนยําที่สุดควรทดสอบโดยใชแบบจําลองที่หลากหลาย แลวนํามา
เปรียบเทียบกัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เสร็ จ สมบู รณ ได ต ามเป า หมายเพราะได รับ การช ว ยเหลื อ และคํ าแนะนํ า จากหลายส ว น
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ สําหรับคําปรึกษาและเทคนิคการดําเนินงาน ตลอดจนการศึกษาคนควางานวิจัยนี้
สําเร็จไปไดดวยดีและขอขอบคุณระบบขอมูลจาก SETSMART ที่เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทั้งหมดบนอินเตอรเน็ต
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
__________________________________________________________________________________________
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