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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วย
ตดัสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนของบรษิัทหลกัทรพัย์ ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ลงทุน โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) งานวิจ ัย น้ีใช้อัลกอริทึม  J48, Random Tree, Naïve Bayes 
และ Bayesian Net ในการสกดัขอ้มลูและเปรยีบเทยีบผลลพัธข์องแต่ละ
อลักอรทิมึ โดยกรอบแนวคดิการวจิยัแระกอบดว้ย 3 โมดูล คอื 1) Pre-
Processing Module คือโมดูลการเตรยีมข้อมูลเพื่อนําสู่กระบวนการ
วคิราะห์ 2) Analysis Module คอืโมดูลส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้
ไดผ้ลลพัท์ Rule Base 3) Testing & Result Module คอืโมดูลส่วนของ
การทดสอบ และนําผลมาแสดงต่อผู้ใช้งาน ในการประเมินผลกรอบ
แนวคดิใชผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านในการประเมนิความเหมาะสมของโมเดล 
ซึง่ผลลพัธค์อืฌมเดลมคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลีย่ที ่
4.18 (S.D.= 0.86) 
 
คํ าสํ าคัญ -- Decision Tree; Data Mining; Database; J48; Random 
Tree; Naïve Bayes; Bayesian Net 
 

1. บทนํา 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันของสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบัน
การเงนิทีม่แีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซึง่สง่ผลกระทบกบัผูท้ีม่เีงนิฝาก
ทีม่คีวามตอ้งการผลตอบแทนใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ ซึง่การลงทุน
ในกองทุนใหผ้ลตอบแทนไดม้ากกว่าการลงทุนในรปูแบบเงนิฝากเพยีง
อย่างเดยีว[1] ทางเลอืกการลงทุนในกองทุนมรีูปแบบหลากหลายตาม
ผลตอบแทนที่ต้องการ และเน่ืองจากในปัจจุบันระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในหลายหน่วยธุรกิจ ตลอดจนถึงบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ในระบบ
ออนไลน์ เช่น การทาํรายการซื้อขายกองทุนผา่นสาขาธนาคารหรอืผา่น
ระบบออนไลน์ ซึง่ในปัจจุบนันกัลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน มี
พฤติกรรมการเลือกลงทุนผลิตภัณฑ์ที่แตกตามวตัถุประสงค์ของนัก
ลงทุน ซึ่งมอีกีเป็นจํานวนมากที่เลอืกประเภทการลงทุนไม่เหมาะสมผู้
ลงทุน ทําให้ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร รูปแบบประชากร 
อาชพี รายได ้ถิน่ฐาน และฐานะทางการเงนิที่มคีวามแตกต่างกนั ย่อม

สง่ผลต่อการเลอืกผลติภณัฑก์องทุนประเภทต่างๆ ทีม่รีปูแบบการลงทุน
ทีแ่ตกต่างกนั กรณีนกัลงทุนบางรายมวีตัถุประสงคเ์น้นการออมเงนิเพื่อ
หวงัเงนิปันผลในแต่ละปี หรอืในกรณีนักลงทุนบางรายมจีุดประสงคเ์พื่อ
ต้องการทํากําไรระยะสัน้ ในส่วนน้ีเองจงึมหีลากหลายแนวคดิทีไ่ดแ้ยก
ประเภทและอธบิายถงึรปูแบบของการลงทุนทีแ่ตกต่างกนั 
 

2. งานวิจยัท่ีผ่านมา 
ในปัจจุบนั มคีนจํานวนมากสนใจการลงทุนผ่านรูปแบบต่างๆ เช่นการ
ออมทรพัยผ์่านบญัชฝีากประจาํของธนาคารทีเ่ป็นทีนิ่ยม และการลงทุน
ผา่นบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทีน่บัวา่เป็นการลงทุนอกีรปูแบบที่
ได้รบัความสนใจมากขึน้เรื่อยๆ ตามสภาวะดอกเบี้ยเงนิฝากที่ถดถอย 
งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน จุไรรตัน์ 
อนิต๊ะชุ่ม [2] ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สะสมทรพัยต์ราสารหน้ีของนกัลงทุนในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
จํานวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจ
โดยรวมเกี่ยวกบักองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรพัย์ตราสารหน้ีระดบั
ปานกลาง สําหรบัเรื่องที่นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ 
วธิกีารซือ้ขายกองทุน รองลงมา คอืค่าใชจ้า่ยในการลงทุนในกองทุนและ
ระดบัความเสีย่งของกองทุนตามลําดบั ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนโดยใช้
โลจกิโมเดล พบวา่ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ อายุของนักลงทุน ระดบัการศึกษา กลุ่มอาชพี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อตัราผลตอบแทนที่ได้รบัของกองทุน ชื่อเสียง
ธนาคาร ความเชื่อมัน่ต่อผู้บริหารกองทุน การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสรมิการตลาด และสถานที่มคีวามสะดวกสบาย โดยรวมเชื่อมัน่ต่อ
ผูบ้รหิารกองทุน เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการลงทุนมากที่สุด โดยที่ให้
โอกาสทีจ่ะลงทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.68 พบวา่เงือ่นไขและวธิกีารลงทุนใน
กองทุนคือ จํานวนเงนิลงทุนขัน้ตํ่า ควรลดลงมาอยู่ที่ 1,000.00 บาท 
ศุภชัย ธารงสกุลศิริ [3] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออม กรณีศึกษา
ประเทศไทยในช่ วงปี  พ .ศ . 2554 – 2556 พบว่าอัตราการออม
ภายในประเทศมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัรายไดป้ระชาชาต ิและอตัรา
ดอกเบี้ย แบบจําลองที่ใช้มคีวามสอดคล้องกบัวธิกีารของแม๊คคดินอน
และซอร์ หรอืกล่าวอีกนัยหน่ึงค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรได้แก่ รายได้
ประชาชาติและอตัราดอกเบี้ยเป็นบวก แสดงว่าความโน้มเอยีงในการ
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ออมโดยเฉลีย่สงูขึน้เมือ่รายไดแ้ละอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ แต่ความสมัพนัธ์
ดงักล่าวไม่เด่นชดันัก อย่างไรกด็ปีระเทศไทยมรีะดบัการออมค่อนขา้ง
ตํ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้ทําการศึกษาจึงให้
ขอ้เสนอแนะว่ารฐับาลควรสนับสนุนเงนิออมให้มกีารขยายตวัมากขึ้น 
โดยการพฒันาสถาบนัการเงนิต่างๆ ให้มสี่วนในการชกัจูงให้เกิดการ
ออมเพิ่มขึ้น เพื่อที่ว่าผู้มเีงนิออมและผู้ที่ต้องการลงทุนจะได้มีโอกาส
ลงทุนในกิจการที่มีประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้
สุชน การวฒันาศริกุิล[4] ไดท้ําการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนของ
นักลงทุนธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในกองทุนรวมพรมีาเวสท์ พบว่า ผู้
ลงทุนรวมตราสารหนี้ให้ความสําคญักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมมากเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่า
อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคอื ได้รบั
คาํแนะนําจากเพือ่นฝงู ญาต ิและนกัวชิาการ และความชอบในการเลอืก
ลงทุนหลายประเภท ตามลําดบั ส่วนผูล้งทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 
และกองทุนรวมผสม ให้ความสําคญักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื ความชอบในการเลอืกลงทุนหลาย
ประเภทและไดร้บัคําแนะนําจาก เพื่อนฝงู ญาต ินักวชิาการ ตามลําดบั 
สาํหรบัผูท้ีล่งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ใหค้วามสาํคญักบัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นอนัดบัหน่ึง โดยสามารถนําเงนิจากการ
ลงทุนไปทําการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปี  รองลงมาคือ การ
ประชาสมัพนัธข์องกองทุนรวมผา่นสือ่ต่างๆ และการไดร้บัคาํแนะนําจาก
เพือ่นฝงู ญาต ินกัวชิาการ ตามลาํดบั 
 จากงานวจิยัที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลงทุนในการเลอืกซื้อ
กองทุนแต่ละประเภทมคีวามเสีย่งดงันัน้หากมกีารเลอืกลงทุนในระบบ
กองทุนทีม่คีวามเหมาะสมกบัผูล้งทุนย่อมเกดิผลดกีบัผูล้งทุนงานวจิยัน้ี
จงึไดนํ้าเสนอการออกแบบระบบสาํหรบัชว่ยผูล้งทุนตดัสนิใจในการเลอืก
กองทุนใหม้คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 ความรู้เก่ียวกบักองทนุ 
กองทุนเป็นกองทรพัยส์นิทีจ่ดัตัง้และบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนหรอืเรยีกว่า บมจ. มวีตัถุประสงคท์ีนํ่าเงนิทีไ่ดจ้ากการจาํหน่าย
หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนแก่ผูล้งทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ ที่
ใหผ้ลตอบแทนและมคีวามเสีย่งในการลงทุนแตกต่างกนั เพื่อใหผู้ล้งทุน
นัน้ไดร้บัผลตอบแทนในรปูเงนิปันผล หรอืกําไรจากการขายหน่วยลงทุน
[5] โดยในงานวจิยัน้ีไดแ้บง่กองทุนแบง่ออกเป็น 5 รปูแบบ ประกอบดว้ย 
1) กองทุนรวม LTF/RMF กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนเพื่อสนับสนุน
การลงทุนในตลาดทุนแบบระยะยาว และกองทุน RMF หมายถงึ กองทุน
ทีช่่วยออมเงนิไวใ้ชใ้นวยัเกษยีณ มวีตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการออม
ระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกองทุนน้ีมุ่งหวงัลด
ภาษีเป็นหลกั 2) กองทุนตลาดเงนิ (Money Market Fund) คอืกองทุน
ระยะสัน้ ลงทุนในเงนิฝากของธนาคารต่างๆ ทัง้ใน และนอกประเทศ  3) 
กองทุน Trigger Fund คือกองทุนที่มีการตัง้เป้าหมายผลกําไรที่ได้
ชดัเจน ตัง้แต่เริม่ตัง้กองทุน โดยมเีงือ่นไขวา่ เมือ่กองทุนทาํกําไรไดต้าม
เป้าหมายเท่าใดจะทําการปิดกองทุนทนัท ี4) กองทุนตราสารหนี้ เป็น

กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลกั ทัง้ตราสารหนี้
ภาครฐัเช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล หุ้นกู้ เป็นต้น 5) กองทุนเปิด 
คอืกองทุนรวมที่ขายหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนเพยีงครัง้เดยีวและกําหนด
อายุของกองทุนรวมเอาไว ้เชน่ 3 ปี 5 ปี เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แสดงกองทุนทีม่ขีายผา่นบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแหง่หน่ึง 
 
3.2 ความรู้เก่ียวกบัการทาํเหมืองข้อมลู 
การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ [6] เพื่อค้นหารูปแบบ 
(Pattern) หรอืกฎเกณฑ์ (Rule) ที่แฝงอยู่ในขอ้มูลจํานวนมากนัน้ และ
นําความรู ้(Knowledge) ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาองค์กร 
รวมถึงเป็นการค้นหาความสมัพนัธ์ (Relation) และแนวโน้ม (Trend) 
ของพฤตกิรรมต่างๆ โดยอาศยัเทคนิคการสรา้งแบบแผน เพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งสารสนเทศทีม่ปีระโยชน์ในดา้นต่างๆ ตามที่ต้องการมาใชส้นับสนุน
การตดัสนิใจ โดยในการวจิยัน้ีมวีธิทีีใ่ชใ้นการทาํเหมอืงขอ้มลูดงัน้ี 
Clustering [7] เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ใน
กลุ่มเดยีวกนั โดยจะไม่มขีอ้สมมุตเิกี่ยวกบัจํานวนกลุ่มว่ามกีี่กลุ่ม การ
แบ่งกลุ่มจะไม่มีตัวแปรตามแต่จะมีแต่ตัวแปรอิสระที่ใช้ว ัดความ
คล้ายคลึงหรอืใช้ในการคํานวณความคล้ายคลึง ทําให้สามารถสงัเกต
ลกัษณะเด่นที่ซ่อนเรน้อยู่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมี
ความสมัพนัธข์า้มกนัไปมาระหวา่งกลุ่มไดเ้ช่นเดยีวกนั เทคนิคทีใ่ช ้เช่น 
K-Means เทคนิครวมกลุ่มแบบมีลําดับชัน้ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับ
เทคนิคการแบ่ งประเภท  (Classification) ที่ จําเป็นต้องมีตัวแปร
เป้าหมายในการแบ่งกลุ่ม ตัวอย่าง เช่น  ข้อมูลนักลงทุนชุดหน่ึง
ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ อายุและรายได้ เมื่อทํา Clustering จะ
แบ่งกลุ่มขอ้มูลที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั แต่หากทํา 
Classification นั ้นต้องระบุตัวแปรเป้าหมายชัดเจน เช่น อัตราช่วง
เงนิเดอืนเป็นตวัแปร เป้าหมายขอ้มูลก็จะแบ่งกลุ่มนักลงทุนตามอตัรา
ช่วงเงนิเดอืน เป็นต้น Association rule เป็นการหาความสมัพนัธ์หรอื
ความเกี่ยวเน่ืองของขอ้มลูโดยอาศยัหลกัของกฎ ซึง่จะอยู่ในรปูแบบ “if 
antecedent then consequent” เช่ น  การวิเค ราะห์  Market Basket 
Analysis ซึง่เป็นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์ตวัอย่าง เช่น 
ถ้ามีกองทุนอยู่ 4 ประเภท คือ 1) กองทุนรวม LTF/RMF 2) กองทุน
ตลาดเงนิ (Money Market Fund) 3) กองทุนตราสารหนี้ 4) กองทุนเปิด 
เราสามารถหากฎที่เป็นไปได้ดงัน้ี ถ้านักลงทุนซื้อกองทุนตลาดเงนิ 
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(Money Market Fund) นักลงทุนก็จะซื้อกองทุนรวม LTF/RMF เพื่อ
นําไปลดหยอ่ยภาษดีว้ย 
 

ขัน้ตอนการทาํเหมืองข้อมลูแบบ CRISP-DM 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 ขัน้ตอนการทาํ CRISP-DM [8] 
 

CRISP-DM [8] (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) 
คอืแบบจําลองกระบวนการที่ใช้ในการเตรยีมขอ้มูลทางการทําเหมอืง
ข้อมูล  มีข ัน้ตอนดังน้ี  1) Business Understanding ทําความเข้าใจ
วตัถุประสงค์ของธุรกิจให้ชัดเจน ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน และ
จะต้องทราบถึงวัต ถุประสงค์ของการทํ าเหมืองข้อมูล  2) Data 
Understanding การรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
วเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการทําเหมอืงขอ้มลู โดยตอ้งเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจาก
แหล่ง ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ 3) Data Preparation คดัเลือกและทําความ
สะอาดข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่สามารถนํามาใช้ทําการวเิคราะห์ได้ 4) 
Modeling เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการทาํเหมอืงขอ้มลู ไดแ้ก่ 
การสรา้งตวัทํานาย 5) Evaluation เป็นการประเมนิประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ์จากโมเดลวเิคราะห์ขอ้มูลว่าครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์
ทีต่ ัง้ไวใ้นขัน้ตอนแรกหรอืไม ่6) Deployment นําผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปใชง้าน 
    ระบบแนะนาํ (Recommender System)[9]  เป็นระบบท่ีถูกนาํมาใช้เพื่อ
พยายาม เสนอสินคา้ และบริการท่ีคาดว่าผูใ้ช้น่าจะสนใจหรืออาจจะเป็น
ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลกั 3
ส่วน  1) ข้อมูลพื้นฐานของประชากร 2) การบันทึกข้อมูลลงระบบ 3) 
กระบวนการอลักอริธึม ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุด ในการกาํหนด
หลกัเกษณฑส์นบัสนุนการตดัสินใจ 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจยั 
การเลอืกลงทุนในกองทุกแต่ละประเภทไดใ้หไ้ดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า 
และตรงกบัความต้องการของผูล้งทุนนับผลดต่ีอตวัผูล้งทุน แต่ใน
ขณะเดียวกันมีนักลงทุนจํานวนมากที่ย ังไม่ทราบถึงการเลือก

ประเภทการลงทุนของตนเองวา่ปัจจุบนันัน้เหมาะสมหรอืไม ่ทาํให้
เมือ่เลอืกซือ้กองทุนไปแลว้ อาจไมพ่งึพอใจต่อผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 
ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งขายคนืกองทุน ผูล้งทุนเสยีเวลา และเสยีเงนิทีเ่ป็น
ค่าธรรมเนียมไปกบักองทุนที่ไม่เหมาะสม อาจเน่ืองมาจากการ
เลอืกผลติภณัฑท์ีไ่มเ่หมาะกบัพฤตกิรรมการลงทุนของตวันกัลงทุน 
ดงันัน้การพฒันาระบบแนะนําการเลอืกซื้อกองทุน จงึเป็นอกีสิง่ที่
จะช่วยในการลดปัญหาข้างต้นได้ และช่วยให้คําแนะนําในการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ก่นกัลงทุน  
     แนวคดิการออกแบบระบบ มาจากการวเิคราะหข์อ้มลูของลูกคา้ทีม่ ี
อยู่ ปัญหาเกิดจากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนที่ไม่เหมาะสม และการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบ C4.5 และ ID3 ทําให้ได้รูปแบบโมดูล
ดว้ยกนั 3 โมดลู อธบิายโมดลูการทาํงานไดด้งัน้ี 
     Pre-Processing Module คอืโมดลูสว่นแรกประกอบดว้ย Data Mart 
ขอ้มูลส่วนตวัลูกคา้ Selling (DB) คอืสถติกิารซื้อกองทุนของลูกคา้ที่จะ
นํามาใช้ในการทํา Data Minding ในครัง้น้ี Data Preparation เป็นการ
ตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กตอ้ง โดยรวมในโมดูลน้ีจะเป็นลกัษณะการเตรยีม
ขอ้มลูเพือ่นําไปสูก่ารวเิคราะหใ์นขัน้ตอนถดัไป 
     Analysis Module คือโมดูลส่วนที่สอง เป็นการะบวนการวเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ได้ผล Rule Base ประกอบด้วย Classification การจัด
หมวดหมู่ขอ้มูล Algorithm Analysis เป็นกระบวนการวเิคราะห์การทํา
เหมืองข้อมูล Analysis Rule Base เป็นกระบวนการวิเคราะห์ Rule 
Base ทีไ่ดจ้ากเหมอืงขอ้มูล กระบวนการสุดทา้ยของโมดูลน้ีจะได ้Rule 
Base ทีม่คีวามเหมาะสม 
     Testing & Result Module คือโมดูลที่สาม เป็นโมดูลสุดท้าย เป็น
การทดสอบ และนําผลมาแสดงต่อผูใ้ช้งาน Testing คอืการทดสอบผล
การแนะนําผลติภณัฑ์กองทุนใหแ้ก่กลุ่มลูกค้า Interface Tools คอืส่วน
ของการรบัขอ้มลู เพือ่ใหโ้ปรแกรมประมวลผล แสดงผลต่อผูใ้ชง้าน 
 
     สาํหรบัการดําเนินการทัง้ 3 โมดูล ประกอบดว้ย 9 ขัน้ตอน อธบิาย
กระบวนการไดด้งัน้ี 
 
4.1 Conceptual Model 
 

 
 

รปูที ่3 กรอบแนวคดิและการออกแบบระบบ 
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1) Data Mart เป็นขัน้ตอนการเตรียมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
รายได ้การศกึษา ภมูลิาํเนา สถานะบญัชเีงนิฝากออกทรพัย ์ฝากประจาํ 
2) Selling (DB) เป็นขัน้ตอนการเก็บรวบรวมสถิติการซื้อกองทุน
ประเภทต่างๆของกลุ่มประชากรเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นกระบวนการ
ทาํเหมืองขอ้มูล และหา Rule Base เพื่อใชใ้นการให้คาํแนะนาํการเลือกซ้ือ
กองทุน 3) Data Preparation เป็นขั้นตอนของการเช็คความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลท่ีไดว้่ามีความเหมาะสม ถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 
เป็นจริงในการทาํเหมืองขอ้มูล และหารูปแบบของกฏในการให้คาํแนะนาํ
การเลือกซ้ือกองทุนใหเ้หมาะสมกบัตนเอง 4) Classification เป็นขัน้ตอน
ในการแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มลู ตามลกัษณะของตวัแปรเพื่อนําไปสู่การ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการทําเหมืองข้อมูล  5) Algorithm 
Analysis เป็นขัน้ตอนกระบวนการทําเหมืองข้อมูล  โดยเลือกใช้
โปรแกรม WEKA นําไปสู่การหา Rule Base ที่มีความสมัพนัธ์กับตัว
แปรต้น เช่น ภูมิลําเนา สถานะบัญชีเงนิฝากออกทรพัย์ ฝากประจํา 
ขณะที่ตวัแปรตามจะเป็นกองทุนที่กลุ่มตวัอย่างเลือกซื้อ 6) Analysis 
Rule Base ขัน้ตอนการวเิคราะห์ Rule Base ทีไ่ดท้ําเหมอืงขอ้มูลออก
มาแล้ว มีความเหมาะสม  และถูกต้องหรือไม่ 7) Rule Base เมื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนน้ีจะได้ Rule Base ที่มี
ความเหมาะสม  8) Testing เป็นส่วนของการประมวลผล  เพื่อให้
คําแนะนําในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์ตามตวัแปรต้น โดยนําขอ้มูลที่ได้
จากการกรอกรายละเอยีดของผูใ้ชง้าน และ Rule Base ทีไ่ดจ้ากเหมอืง
ขอ้มลู นําไปประมวลผล และวเิคราะหใ์หไ้ดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด 
ผลทีไ่ดจ้ะเป็นคาํแนะนําแก่ผูใ้ชง้านระบบต่อไป 9) Interface Tools เป็น
ส่วนของการแสดงผล ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ โดยมีลักษณะเป็น
โปรแกรม VBA Application ซึ่งมหีน้าที่รบัขอ้มูล และนําไปประมวลผล 
เพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑก์องทุนแต่ละผลติภณัฑต์่อไป 
 

5. การประเมินผล 
จากการนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ
ประเภทกองทุน กรณีศกึษา บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหน่ึง จากรปูแบบการ
การทาํเหมอืงขอ้มลู เพื่อทาํนายและใหค้ําแนะนําในการเลอืกกองทุนแก่
ผูล้งทุน  งานวจิยัน้ีได้มกีารประเมณิผลแบบจําลองโดยการวดัผลการ
ประเมณิจากผูเ้ชยีวชาญ 3 ทา่น มเีกณฑใ์นการวดัผล คอื 
 

 4.01-5.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงูมาก 
 3.01-4.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงู 
 2.01-3.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง  
 1.01-2.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 
 0.00-1.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 

ผลที่ได้รบัจากกลุ่มตวัอย่างผู้ทรงคุณวุฒ ิในการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ (t-test) เพื่อวดัระดบัความเหมาะสมของแบบจาํลองตามตาราง
การวดัผลความเหมาะสมแบบจําลองการออกแบบระบบช่วยตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ประเภทกองทุน กรณีศกึษา บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหน่ึงดว้ยการ
ทาํเหมอืงขอ้มลู จากผูเ้ชีย่วชาญ ไดด้งัน้ี 

รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1. ความเหมาะสมของ Data Mart 4.66 0.47 สงูมาก 
2. ความเหมาะสมของ Selling 
(DB) 

4.66 0.47 สงูมาก 

3. ความเหมาะสมของ  Data 
Preparation 

4.33 0.94 สงูมาก 

4. ความเหมาะสมของ Algorithm 4.00 0.82 สงู 
5. ความเหมาะสมของ 
Classification 

3.66 0.47 สงู 

6. ความเหมาะสมของ Algorithm 
Analysis 

3.66 0.47 สงู 

7. ความเหมาะสมของ Analysis 
Rule Base 

3.66 0.94 สงู 

8. ความเหมาะสมของ Rule Base 4.33 0.94 สงูมาก 
9. ความเหมาะสมของ Testing 4.66 0.94 สงูมาก 
10. ความเหมาะสมของ Interface 
Tools 

4.00 0.82 สงู 

11. ความเหมาะสมของโมเดลที่
สงัเคราะหข์ึน้ 

4.33 0.47 สงูมาก 

รวม 4.18 0.70 สงู 
 

ตารางที ่1 การวดัระดบัความเหมาะสมของแบบจาํลอง 
  
 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิณความเหมาะสมของ
แบบจําลองการออกแบบระบบช่วยตดัสนิใจเลือกซื้อประเภทกองทุน 
กรณีศกึษา บรษิทัหลกัทรพัย์แห่งหน่ึง ผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ
โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัสงู ซึง่เฉลีย่ทัง้หมดมคี่า 4.18 โดย
แบบจําลองน้ีมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระดับสูงมาก คือ Data Mart, 
Selling (DB), Testing, มคี่าเฉลีย่ 4.66 รองลงมาคอื Data Preparation, 
Rule Base  มีค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากับ  4.33 แล ะค วาม เห ม าะสมด้ าน 
Classification, Algorithm Analysis, Analysis Rule Base มีค่ า เฉ ลี่ ย
เทา่กบั 3.66 ซึง่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัสงู 
 

6. สรปุ 
งานวจิยัชิ้นน้ี ไดนํ้าเสนอแนวคดิการออกแบบระบบช่วยตดัสนิใจเลอืก
ซื้อประเภทกองทุน ให้มีความเหมาะสมต่อตัวผู้ลงทุนมากที่สุด ผล
ระหว่างอลักอรทิึม J48, Random Tree, Naïve Bayes และ Bayesian 
Net ด้วยการใช้เทคนิคการทําเหมอืงขอ้มูล โดยมโีมดูลที่เกี่ยวเน่ือง 3 
โมดูลการทํางาน ประกอบด้วย 1) Pre-Processing Module คือโมดูล
การเตรยีมขอ้มลูเพื่อนําสูก่ระบวนการวคิราะห ์2) Analysis Module คอื
โมดูลส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัท์ Rule Base 3) Testing 
& Result Module คอืโมดูลส่วนของการทดสอบ และนําผลมาแสดงต่อ
ผู้ใช้งาน และนําผลที่ได้ นํามาช่วยให้พนักงานที่กํากับดูแลผู้ลงทุน 
สามารถชี้นําประโยชน์ และสรา้งความต้องการของนักลงทุน ให้เลือก
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ลงทุนในผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมกบัตวัผู้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ ้มค่า 
นอกจากนี้ไดม้กีารประเมณิความเหมาะสมของแนวคดิจากผูเ้ชีย่วชาญ 
3 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ยที่ 4.18 
(S.D.=0.86) 
 สําหรบังานวจิยัต่อไปผู้วจิยัจะนํากรอบแนวคดิไปพฒันาเป็นระบบ
พรอ้มทัง้วเิคราะหร์ปูแบบแนะนําลูกคา้ในการเลอืกซือ้กองทุนอย่างไรให้
เหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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