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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มวี ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อนํ าเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วย
ตัด สิน ใจเลือกซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ก องทุ น ของบริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ ให้ต รงกับ
ความต้อ งการของผู้ล งทุ น โดยใช้เทคนิ ค การทํ า เหมือ งข้อ มูล (Data
Mining) งานวิจ ัย นี้ ใ ช้ อ ั ล กอริท ึ ม J48, Random Tree, Naïve Bayes
และ Bayesian Net ในการสกัดข้อมูลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแต่ละ
อัลกอริทมึ โดยกรอบแนวคิดการวิจยั แระกอบด้วย 3 โมดูล คือ 1) PreProcessing Module คือ โมดู ล การเตรีย มข้อ มูล เพื่อ นํ า สู่ก ระบวนการ
วิคราะห์ 2) Analysis Module คือโมดูลส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้
ได้ผลลัพท์ Rule Base 3) Testing & Result Module คือโมดูลส่วนของ
การทดสอบ และนํ า ผลมาแสดงต่ อ ผู้ใช้ง าน ในการประเมิน ผลกรอบ
แนวคิดใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านในการประเมินความเหมาะสมของโมเดล
ซึง่ ผลลัพธ์คอื ฌมเดลมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลีย่ ที่
4.18 (S.D.= 0.86)
คํ า สํ า คั ญ -- Decision Tree; Data Mining; Database; J48; Random
Tree; Naïve Bayes; Bayesian Net

1. บทนํา
จากสถานการณ์ ในปั จ จุ บ ัน ของสภาวะดอกเบี้ย เงิน ฝากของสถาบัน
การเงินทีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลกระทบกับผูท้ ม่ี เี งินฝาก
ทีม่ คี วามต้องการผลตอบแทนให้เพียงพอกับความต้องการ ซึง่ การลงทุน
ในกองทุนให้ผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในรูปแบบเงินฝากเพียง
อย่างเดียว[1] ทางเลือกการลงทุนในกองทุนมีรูปแบบหลากหลายตาม
ผลตอบแทนที่ ต้ อ งการ และเนื่ อ งจากในปั จจุ บ ัน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามามีบ ทบาทในหลายหน่ วยธุรกิจ ตลอดจนถึง บริษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ในระบบ
ออนไลน์ เช่น การทํารายการซื้อขายกองทุนผ่านสาขาธนาคารหรือผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึง่ ในปั จจุบนั นักลงทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน มี
พฤติก รรมการเลือกลงทุ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีแ ตกตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องนัก
ลงทุน ซึ่งมีอกี เป็ นจํานวนมากที่เลือกประเภทการลงทุนไม่เหมาะสมผู้
ลงทุ น ทํ า ให้ได้ผ ลตอบแทนที่ไ ม่ คุ้ม ค่ า เท่ า ที่ค วร รูป แบบประชากร
อาชีพ รายได้ ถิน่ ฐาน และฐานะทางการเงินที่มคี วามแตกต่างกัน ย่อม
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ส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทต่างๆ ทีม่ รี ปู แบบการลงทุน
ทีแ่ ตกต่างกัน กรณีนกั ลงทุนบางรายมีวตั ถุประสงค์เน้นการออมเงินเพื่อ
หวังเงินปั นผลในแต่ละปี หรือในกรณีนักลงทุนบางรายมีจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการทํากําไรระยะสัน้ ในส่วนนี้เองจึงมีหลากหลายแนวคิดทีไ่ ด้แยก
ประเภทและอธิบายถึงรูปแบบของการลงทุนทีแ่ ตกต่างกัน

2. งานวิ จยั ที่ผ่านมา
ในปั จจุบนั มีคนจํานวนมากสนใจการลงทุนผ่านรูปแบบต่างๆ เช่นการ
ออมทรัพย์ผ่านบัญชีฝากประจําของธนาคารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม และการลงทุน
ผ่านบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทีน่ บั ว่าเป็ นการลงทุนอีกรูปแบบที่
ได้รบั ความสนใจมากขึน้ เรื่อยๆ ตามสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากที่ถดถอย
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน จุไรรัตน์
อินต๊ะชุ่ม [2] ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์
สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ของนักลงทุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จํา นวน 400 ราย ผลการศึก ษาพบว่า นัก ลงทุ น มีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
โดยรวมเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ระดับ
ปานกลาง สําหรับ เรื่อ งที่นัก ลงทุ น มีค วามรู้ค วามเข้า ใจมากที่สุด คือ
วิธกี ารซือ้ ขายกองทุน รองลงมา คือค่าใช้จา่ ยในการลงทุนในกองทุนและ
ระดับความเสีย่ งของกองทุนตามลําดับ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการลงทุนโดยใช้
โลจิกโมเดล พบว่าปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ อายุของนักลงทุน ระดับการศึกษา กลุ่มอาชีพ
รายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ น อัต ราผลตอบแทนที่ได้รบั ของกองทุ น ชื่อ เสีย ง
ธนาคาร ความเชื่อ มัน่ ต่ อ ผู้บ ริห ารกองทุ น การประชาสัม พัน ธ์ การ
ส่งเสริมการตลาด และสถานที่มคี วามสะดวกสบาย โดยรวมเชื่อมันต่
่ อ
ผูบ้ ริหารกองทุน เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการลงทุนมากที่สุด โดยทีใ่ ห้
โอกาสทีจ่ ะลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.68 พบว่าเงือ่ นไขและวิธกี ารลงทุนใน
กองทุ น คือ จํานวนเงิน ลงทุ น ขัน้ ตํ่ า ควรลดลงมาอยู่ท่ี 1,000.00 บาท
ศุ ภ ชัย ธารงสกุ ล ศิร ิ [3] ศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การออม กรณี ศึก ษา
ประเทศไท ยในช่ ว งปี พ .ศ. 2554 – 2556 พ บว่ า อั ต ราการออม
ภายในประเทศมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ประชาชาติ และอัตรา
ดอกเบี้ย แบบจําลองที่ใช้มคี วามสอดคล้องกับวิธกี ารของแม๊คคิดนอน
และซอร์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งค่าสัมประสิทธิของตั
วแปรได้แก่ รายได้
์
ประชาชาติและอัตราดอกเบี้ยเป็ นบวก แสดงว่าความโน้ มเอียงในการ
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ออมโดยเฉลีย่ สูงขึน้ เมือ่ รายได้และอัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ แต่ความสัมพันธ์
ดังกล่าวไม่เด่นชัดนัก อย่างไรก็ดปี ระเทศไทยมีระดับการออมค่อนข้าง
ตํ่ า เมื่อ เปรีย บเที ย บกับ ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ ว ผู้ ทํ า การศึ ก ษาจึง ให้
ข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรสนับสนุ นเงินออมให้มกี ารขยายตัวมากขึ้น
โดยการพัฒนาสถาบันการเงินต่ างๆ ให้มสี ่วนในการชัก จูงให้เกิดการ
ออมเพิ่มขึ้น เพื่อที่ว่าผู้มเี งินออมและผู้ท่ีต้องการลงทุ น จะได้ม ีโอกาส
ลงทุ น ในกิจการที่ม ีป ระโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศได้
สุชน การวัฒนาศิรกิ ุล[4] ได้ทําการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการลงทุนของ
นักลงทุนธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ พบว่า ผู้
ลงทุนรวมตราสารหนี้ให้ความสําคัญกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมมากเป็ นอันดับหนึ่ง เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือ ได้รบั
คําแนะนําจากเพือ่ นฝูง ญาติ และนักวิชาการ และความชอบในการเลือก
ลงทุนหลายประเภท ตามลําดับ ส่วนผูล้ งทุนในกองทุนรวมตราสารทุน
และกองทุนรวมผสม ให้ความสําคัญกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ความชอบในการเลือกลงทุนหลาย
ประเภทและได้รบั คําแนะนํ าจาก เพื่อนฝูง ญาติ นักวิชาการ ตามลําดับ
สําหรับผูท้ ล่ี งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ความสําคัญกับสิทธิ
ประโยชน์ ท างภาษีอ ากรเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง โดยสามารถนํ าเงิน จากการ
ลงทุ น ไปทํ า การลดหย่ อ นภาษี เ งิน ได้ ป ระจํ า ปี รองลงมาคื อ การ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนรวมผ่านสือ่ ต่างๆ และการได้รบั คําแนะนําจาก
เพือ่ นฝูง ญาติ นักวิชาการ ตามลําดับ
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลงทุนในการเลือกซื้อ
กองทุนแต่ละประเภทมีความเสีย่ งดังนัน้ หากมีการเลือกลงทุนในระบบ
กองทุนทีม่ คี วามเหมาะสมกับผูล้ งทุนย่อมเกิดผลดีกบั ผูล้ งทุนงานวิจยั นี้
จึงได้นําเสนอการออกแบบระบบสําหรับช่วยผูล้ งทุนตัดสินใจในการเลือก
กองทุนให้มคี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
กองทุนเป็ นกองทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ตัง้ และบริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนหรือเรียกว่า บมจ. มีวตั ถุประสงค์ทน่ี ํ าเงินทีไ่ ด้จากการจําหน่ าย
หน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนแก่ผลู้ งทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่
ให้ผลตอบแทนและมีความเสีย่ งในการลงทุนแตกต่างกัน เพื่อให้ผลู้ งทุน
นัน้ ได้รบั ผลตอบแทนในรูปเงินปั นผล หรือกําไรจากการขายหน่ วยลงทุน
[5] โดยในงานวิจยั นี้ได้แบ่งกองทุนแบ่งออกเป็ น 5 รูปแบบ ประกอบด้วย
1) กองทุนรวม LTF/RMF กองทุน LTF หมายถึง กองทุนเพื่อสนับสนุ น
การลงทุนในตลาดทุนแบบระยะยาว และกองทุน RMF หมายถึง กองทุน
ทีช่ ่วยออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมการออม
ระยะยาวเพื่อการเลีย้ งชีพของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยกองทุนนี้มุ่งหวังลด
ภาษีเป็ นหลัก 2) กองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) คือกองทุน
ระยะสัน้ ลงทุนในเงินฝากของธนาคารต่างๆ ทัง้ ใน และนอกประเทศ 3)
กองทุ น Trigger Fund คือ กองทุ น ที่ม ีก ารตัง้ เป้ าหมายผลกํ า ไรที่ไ ด้
ชัดเจน ตัง้ แต่เริม่ ตัง้ กองทุน โดยมีเงือ่ นไขว่า เมือ่ กองทุนทํากําไรได้ตาม
เป้ าหมายเท่าใดจะทําการปิ ดกองทุนทันที 4) กองทุนตราสารหนี้ เป็ น
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กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็ นหลัก ทัง้ ตราสารหนี้
ภาครัฐเช่น ตั ๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็ นต้น 5) กองทุนเปิ ด
คือกองทุนรวมที่ขายหน่ วยลงทุนให้ผูล้ งทุนเพียงครัง้ เดียวและกําหนด
อายุของกองทุนรวมเอาไว้ เช่น 3 ปี 5 ปี เป็ นต้น

รูปที่ 1 แสดงกองทุนทีม่ ขี ายผ่านบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่งหนึ่ง
3.2 ความรู้เกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล
การสํ า รวจและวิเคราะห์ ข้อ มู ล ที่ม ีข นาดใหญ่ [6] เพื่อ ค้น หารูป แบบ
(Pattern) หรือกฎเกณฑ์ (Rule) ที่แฝงอยู่ในข้อมูลจํานวนมากนัน้ และ
นํ าความรู้ (Knowledge) ที่ค้นพบไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาองค์ก ร
รวมถึงเป็ น การค้น หาความสัม พันธ์ (Relation) และแนวโน้ ม (Trend)
ของพฤติกรรมต่างๆ โดยอาศัยเทคนิคการสร้างแบบแผน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์ ในด้านต่างๆ ตามที่ต้องการมาใช้สนับสนุ น
การตัดสินใจ โดยในการวิจยั นี้มวี ธิ ที ใ่ี ช้ในการทําเหมืองข้อมูลดังนี้
Clustering [7] เป็ น การแบ่ งกลุ่ ม ข้อ มูล ที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยคลึงกัน ไว้ใน
กลุ่มเดียวกัน โดยจะไม่มขี อ้ สมมุตเิ กี่ยวกับจํานวนกลุ่มว่ามีก่กี ลุ่ม การ
แบ่ ง กลุ่ ม จะไม่ ม ี ต ั ว แปรตามแต่ จ ะมีแ ต่ ต ั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช้ ว ัด ความ
คล้ายคลึงหรือใช้ในการคํานวณความคล้ายคลึง ทําให้สามารถสังเกต
ลักษณะเด่นที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมี
ความสัมพันธ์ขา้ มกันไปมาระหว่างกลุ่มได้เช่นเดียวกัน เทคนิคทีใ่ ช้ เช่น
K-Means เทคนิ ค รวมกลุ่ ม แบบมีลํ า ดับ ชัน้ เป็ นต้ น ซึ่ ง แตกต่ า งกับ
เทคนิ ค การแบ่ ง ประเภท (Classification) ที่ จํ า เป็ นต้ อ งมี ต ั ว แปร
เป้ าหมายในการแบ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เช่ น ข้ อ มู ล นั ก ลงทุ น ชุ ด หนึ่ ง
ประกอบด้ ว ย 2 ตัว แปร คือ อายุ แ ละรายได้ เมื่อ ทํ า Clustering จะ
แบ่งกลุ่มข้อมูลที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่หากทํา
Classification นั ้น ต้ อ งระบุ ต ัว แปรเป้ าหมายชัด เจน เช่ น อัต ราช่ ว ง
เงินเดือนเป็ นตัวแปร เป้ าหมายข้อมูลก็จะแบ่งกลุ่มนักลงทุนตามอัตรา
ช่วงเงินเดือน เป็ นต้น Association rule เป็ นการหาความสัมพันธ์ห รือ
ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูลโดยอาศัยหลักของกฎ ซึง่ จะอยู่ในรูปแบบ “if
antecedent then consequent” เช่ น ก ารวิ เ ค ราะห์ Market Basket
Analysis ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น
ถ้า มีก องทุ น อยู่ 4 ประเภท คือ 1) กองทุ น รวม LTF/RMF 2) กองทุ น
ตลาดเงิน (Money Market Fund) 3) กองทุนตราสารหนี้ 4) กองทุนเปิ ด
เราสามารถหากฎที่เป็ น ไปได้ด งั นี้ ถ้า นั ก ลงทุ น ซื้อ กองทุ น ตลาดเงิน
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ประเภทการลงทุนของตนเองว่าปั จจุบนั นัน้ เหมาะสมหรือไม่ ทําให้
เมือ่ เลือกซือ้ กองทุนไปแล้ว อาจไม่พงึ พอใจต่อผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
ทําให้จาํ เป็ นต้องขายคืนกองทุน ผูล้ งทุนเสียเวลา และเสียเงินทีเ่ ป็ น
ค่าธรรมเนี ยมไปกับ กองทุ น ที่ไม่เหมาะสม อาจเนื่ องมาจากการ
เลือกผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เหมาะกับพฤติกรรมการลงทุนของตัวนักลงทุน
ดังนัน้ การพัฒนาระบบแนะนํ าการเลือกซื้อกองทุน จึงเป็ นอีกสิง่ ที่
จะช่ ว ยในการลดปั ญ หาข้างต้น ได้ และช่ วยให้คําแนะนํ าในการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์แก่นกั ลงทุน

(Money Market Fund) นั ก ลงทุ น ก็จ ะซื้อ กองทุ น รวม LTF/RMF เพื่อ
นําไปลดหย่อยภาษีดว้ ย

ขัน้ ตอนการทําเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM

แนวคิดการออกแบบระบบ มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้าทีม่ ี
อยู่ ปั ญ หาเกิดจากเลือกซื้อ ผลิตภัณ ฑ์ก องทุ นที่ไม่เหมาะสม และการ
สัง เคราะห์ ข้อ มู ล จากรูป แบบ C4.5 และ ID3 ทํ า ให้ ไ ด้รูป แบบโมดู ล
ด้วยกัน 3 โมดูล อธิบายโมดูลการทํางานได้ดงั นี้
Pre-Processing Module คือโมดูลส่วนแรกประกอบด้วย Data Mart
ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า Selling (DB) คือสถิตกิ ารซื้อกองทุนของลูกค้าที่จะ
นํ ามาใช้ในการทํา Data Minding ในครัง้ นี้ Data Preparation เป็ นการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยรวมในโมดูลนี้จะเป็ นลักษณะการเตรียม
ข้อมูลเพือ่ นําไปสูก่ ารวิเคราะห์ในขันตอนถั
้
ดไป
Analysis Module คือโมดูลส่วนที่สอง เป็ นการะบวนการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เพื่อ ให้ ไ ด้ ผ ล Rule Base ประกอบด้ ว ย Classification การจัด
หมวดหมู่ขอ้ มูล Algorithm Analysis เป็ นกระบวนการวิเคราะห์การทํา
เหมือ งข้อ มู ล Analysis Rule Base เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ Rule
Base ทีไ่ ด้จากเหมืองข้อมูล กระบวนการสุดท้ายของโมดูลนี้จะได้ Rule
Base ทีม่ คี วามเหมาะสม
Testing & Result Module คือ โมดูล ที่ส าม เป็ น โมดูล สุด ท้า ย เป็ น
การทดสอบ และนํ าผลมาแสดงต่อผูใ้ ช้งาน Testing คือการทดสอบผล
การแนะนํ าผลิตภัณฑ์กองทุนให้แก่กลุ่มลูกค้า Interface Tools คือส่วน
ของการรับข้อมูล เพือ่ ให้โปรแกรมประมวลผล แสดงผลต่อผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการทํา CRISP-DM [8]
CRISP-DM [8] (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)
คือแบบจําลองกระบวนการที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลทางการทําเหมือง
ข้ อ มู ล มี ข ัน้ ตอนดั ง นี้ 1) Business Understanding ทํ า ความเข้ า ใจ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องธุ ร กิจ ให้ช ัด เจน ประเมิน สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน และ
จะต้ อ งท ราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล 2) Data
Understanding การรวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่อ ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล โดยต้องเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจาก
แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ถู ก ต้อ งน่ า เชื่อ ถือ และมีร ายละเอีย ดเพีย งพอต่ อ การ
นํ าไปใช้ในการวิเคราะห์ 3) Data Preparation คัด เลือ กและทํ า ความ
สะอาดข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนํ ามาใช้ทําการวิเคราะห์ได้ 4)
Modeling เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล ได้แก่
การสร้างตัวทํานาย 5) Evaluation เป็ นการประเมินประสิทธิภ าพของ
ผลลัพธ์จากโมเดลวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์
ทีต่ งั ้ ไว้ในขันตอนแรกหรื
้
อไม่ 6) Deployment นําผลลัพธ์ทไ่ี ด้ไปใช้งาน
ระบบแนะนํา (Recommender System)[9] เป็ นระบบที่ ถูกนํามาใช้เพื่อ
พยายาม เสนอสิ นค้า และบริ การที่คาดว่าผูใ้ ช้น่าจะสนใจหรื ออาจจะเป็ น
ข้อมูลที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก 3
ส่ ว น 1) ข้อ มู ล พื้ น ฐานของประชากร 2) การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงระบบ 3)
กระบวนการอัล กอริ ธึม ซึ่ งนับว่าเป็ นส่ ว นที่ สําคัญ ที่ สุ ด ในการกําหนด
หลักเกษณฑ์สนับสนุนการตัดสิ นใจ

สําหรับการดําเนินการทัง้ 3 โมดูล ประกอบด้วย 9 ขัน้ ตอน อธิบาย
กระบวนการได้ดงั นี้
4.1 Conceptual Model

4. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การเลือกลงทุนในกองทุกแต่ละประเภทได้ให้ได้ผลตอบแทนคุม้ ค่า
และตรงกับความต้องการของผูล้ งทุนนับผลดีต่อตัวผูล้ งทุน แต่ใน
ขณะเดีย วกัน มีนั ก ลงทุ น จํา นวนมากที่ย ัง ไม่ ท ราบถึง การเลือ ก

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดและการออกแบบระบบ
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1) Data Mart เป็ นขัน้ ตอนการเตรีย มข้อ มู ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เพศ
รายได้ การศึกษา ภูมลิ าํ เนา สถานะบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ฝากประจํา
2) Selling (DB) เป็ นขัน้ ตอนการเก็ บ รวบรวมสถิ ติ ก ารซื้ อ กองทุ น
ประเภทต่างๆของกลุ่มประชากรเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกระบวนการ
ทําเหมืองข้อมูล และหา Rule Base เพื่อใช้ในการให้คาํ แนะนําการเลือกซื้ อ
กองทุน 3) Data Preparation เป็ นขั้นตอนของการเช็คความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องหรื อไม่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
เป็ นจริ งในการทําเหมืองข้อมูล และหารู ปแบบของกฏในการให้คาํ แนะนํา
การเลือกซื้อกองทุนให้เหมาะสมกับตนเอง 4) Classification เป็ นขัน้ ตอน
ในการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล ตามลักษณะของตัวแปรเพื่อนํ าไปสู่การ
วิเ คราะห์ ห าความสัม พั น ธ์ ข องการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล 5) Algorithm
Analysis เป็ นขัน้ ตอนกระบวนการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล โดยเลื อ กใช้
โปรแกรม WEKA นํ า ไปสู่ก ารหา Rule Base ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ตัว
แปรต้น เช่น ภู ม ิลํ า เนา สถานะบัญ ชีเงิน ฝากออกทรัพ ย์ ฝากประจํา
ขณะที่ต วั แปรตามจะเป็ นกองทุนที่ก ลุ่มตัวอย่างเลือ กซื้อ 6) Analysis
Rule Base ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ Rule Base ทีไ่ ด้ทําเหมืองข้อมูลออก
มาแล้ ว มี ค วามเหมาะสม และถู ก ต้ อ งหรือ ไม่ 7) Rule Base เมื่ อ
ตรวจสอบความถูก ต้องเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนนี้ จะได้ Rule Base ที่ม ี
ความเหมาะสม 8) Testing เป็ นส่ ว นของการประมวลผล เพื่ อ ให้
คําแนะนํ าในการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ตามตัวแปรต้น โดยนํ าข้อมูลที่ได้
จากการกรอกรายละเอียดของผูใ้ ช้งาน และ Rule Base ทีไ่ ด้จากเหมือง
ข้อมูล นํ าไปประมวลผล และวิเคราะห์ให้ได้รปู แบบทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ุด
ผลทีไ่ ด้จะเป็ นคําแนะนําแก่ผใู้ ช้งานระบบต่อไป 9) Interface Tools เป็ น
ส่ว นของการแสดงผล ระหว่า งผู้ใช้ง านกับ ระบบ โดยมีล ัก ษณะเป็ น
โปรแกรม VBA Application ซึ่งมีหน้าที่รบั ข้อมูล และนํ าไปประมวลผล
เพือ่ นําไปสูก่ ารตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์กองทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อไป

5. การประเมิ นผล
จากการนํ า เสนอแนวคิด การออกแบบระบบช่ ว ยตัด สิน ใจเลือ กซื้ อ
ประเภทกองทุน กรณีศกึ ษา บริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง จากรูปแบบการ
การทําเหมืองข้อมูล เพื่อทํานายและให้คําแนะนําในการเลือกกองทุนแก่
ผูล้ งทุน งานวิจยั นี้ได้มกี ารประเมิณ ผลแบบจําลองโดยการวัดผลการ
ประเมิณจากผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน มีเกณฑ์ในการวัดผล คือ

รายละเอียดการประเมิ น
1. ความเหมาะสมของ Data Mart
2. ความเหมาะสมของ Selling
(DB)
3. ความเหมาะสมของ Data
Preparation
4. ความเหมาะสมของ Algorithm
5. ความเหมาะสมของ
Classification
6. ความเหมาะสมของ Algorithm
Analysis
7. ความเหมาะสมของ Analysis
Rule Base
8. ความเหมาะสมของ Rule Base
9. ความเหมาะสมของ Testing
10. ความเหมาะสมของ Interface
Tools
11. ความเหมาะสมของโมเดลที่
สังเคราะห์ขน้ึ
รวม

ค่าเฉลี่ย S.D.
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ตารางที่ 1 การวัดระดับความเหมาะสมของแบบจําลอง
จากตาราง แสดงให้ เห็น ว่ า ผลการประเมิณ ความเหมาะสมของ
แบบจําลองการออกแบบระบบช่ว ยตัดสิน ใจเลือ กซื้อประเภทกองทุ น
กรณีศกึ ษา บริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง ซึง่ เฉลีย่ ทัง้ หมดมีค่า 4.18 โดย
แบบจํา ลองนี้ ม ีค่ า เฉลี่ย ความเหมาะสมระดับ สูง มาก คือ Data Mart,
Selling (DB), Testing, มีค่าเฉลีย่ 4.66 รองลงมาคือ Data Preparation,
Rule Base มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ า กั บ 4.33 แ ล ะค ว า ม เห ม าะส ม ด้ า น
Classification, Algorithm Analysis, Analysis Rule Base มี ค่ าเฉ ลี่ ย
เท่ากับ 3.66 ซึง่ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับสูง

6. สรุป

4.01-5.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูงมาก
3.01-4.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูง
2.01-3.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
1.01-2.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อย
0.00-1.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ

งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้นําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วยตัดสินใจเลือก
ซื้อ ประเภทกองทุ น ให้ ม ีค วามเหมาะสมต่ อ ตัว ผู้ล งทุ น มากที่สุ ด ผล
ระหว่างอัลกอริท ึม J48, Random Tree, Naïve Bayes และ Bayesian
Net ด้วยการใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล โดยมีโมดูลที่เกี่ยวเนื่อง 3
โมดูล การทํางาน ประกอบด้วย 1) Pre-Processing Module คือ โมดูล
การเตรียมข้อมูลเพื่อนํ าสูก่ ระบวนการวิคราะห์ 2) Analysis Module คือ
โมดูลส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ได้ผลลัพท์ Rule Base 3) Testing
& Result Module คือโมดูลส่วนของการทดสอบ และนํ าผลมาแสดงต่อ
ผู้ใช้ง าน และนํ า ผลที่ไ ด้ นํ า มาช่ ว ยให้ พ นั ก งานที่กํ า กับ ดู แ ลผู้ล งทุ น
สามารถชี้นําประโยชน์ และสร้างความต้องการของนักลงทุน ให้เลือก

ผลที่ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณ วุฒ ิ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ (t-test) เพื่อวัดระดับความเหมาะสมของแบบจําลองตามตาราง
การวัดผลความเหมาะสมแบบจําลองการออกแบบระบบช่วยตัดสินใจ
เลือกซือ้ ประเภทกองทุน กรณีศกึ ษา บริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่งด้วยการ
ทําเหมืองข้อมูล จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ดงั นี้
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ลงทุนในผลิตภัณ ฑ์ท่เี หมาะสมกับตัวผู้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า
นอกจากนี้ได้มกี ารประเมิณความเหมาะสมของแนวคิดจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่า น พบว่า มีค วามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ สูง เฉลี่ย ที่ 4.18
(S.D.=0.86)
สําหรับงานวิจยั ต่อไปผู้วจิ ยั จะนํ ากรอบแนวคิดไปพัฒนาเป็ นระบบ
พร้อมทัง้ วิเคราะห์รปู แบบแนะนําลูกค้าในการเลือกซือ้ กองทุนอย่างไรให้
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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