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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (eMoney) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การถดถอยเชิงเส้น 2)
แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และ 3) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสาหรับการ
ถดถอย ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) อยูใ่ นช่วงเดือน
มกราคา 2553 ถึง มิถุนายน 2558
จากผลการวิจยั พบว่าแบบจาลองที่เหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (eMoney) แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอยมีความเหมาะสมกับชุ ด
ข้อมูลมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เท่ากับ 5.05% แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ย
คาสาคัญ: การพยากรณ์, มูลค่าการใช้จ่ายเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์(e-Money), การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา, เทคนิ ค
เหมืองข้อมูล

Abstract
The purposes of this research were to develop the model Forecasting the value of using electronic
Money transaction (e-Money) by using Time Series Data Mining Technique by 3 methods, as follows; 1)
Linear Regression, 2) Multi-Layer Perceptron and 3) Support Vector Machine for Regression. The data for
study was the value of using electronic Money transaction (e-Money) from 2008 to 2015

The result can concluded that the suitable model for forecasting the value of using electronic
Money transaction (e-Money), Support Vector Machine for Regression was the most suitable at 5.05 % of
MMRE.
Keywords: Forecasting, The value of using electronic Money transaction (e-Money), Time Series Analysis,
Data Mining technique

1.บทนา
ปริ มาณมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ในปั จจุบนั ของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากรู ปแบบจากแอนนะลอกไปสู่ รูปแบบดิจิทลั ซึ่ งการนาธุ รกรรมการเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้
เป็ นการเพิ่มความสามารถ ปริ มาณ และมูลค่ าทางเศรษฐกิ จ ทางสานักงานคณะกรรมการการธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งที่มีอานาจหน้าที่ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ได้จดั ทาแผนแม่บทเกี่ ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์และกลยุทธ์ และมาตรการเพื่อการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในการสร้างความเชื่ อมัน่ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ACE ช่องทางการใช้เงินอิเล็กทรอนิ กส์
ในปัจจุบนั นี้มีท้ งั หมด 3 ช่องทาง คือ 1) การใช้ผา่ นบัตร e-Money โดยการซื้ อและเติมเงินเข้าไปในบัตรผ่านจุด
บริ การหรื อตัวแทนจาหน่าย 2) การใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยต้องขอสมัครบริ การ e-Money บนโทรศัพท์
และ3) การใช้ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยการขอเปิ ดใช้บริ การ e-Money ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เพื่อขอเปิ ด
บัญชี e-Money การใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ยังคงได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่อใช้
ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ ลักษณะการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศไทยที่ผ่าน
มาเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทัว่ โลกนั้น ประเทศไทยอยู่ในลาดับกลาง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในแถบ
เอเชี ยอย่างเช่ น ญี่ ปุ่น จี น อินเดี ย สิ งคโปร์ มี เพี ยงอิ นเดี ยและเวียดนามเท่ านั้นที่ มีลาดับการพัฒนาที่ ต่ ากว่า
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ หน่ วยงานที่ รับผิดชอบที่ จะต้องมี การวางแผนในการบริ หารจัดการในการ
พัฒนาสนับสนุนการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เป็ นไปตามที่ต้ งั
ไว้ใ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยต่ อ ไป (ส านั ก งานคณะกรรมการธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ , 2559) วัตถุประสงค์ในการกาหนดทิ ศทางในการวางแผนเกี่ ยวกับความต้องการในการใช้
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) การทานายปริ มาณมูลค่าการใช้จ่ายเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์(e-Money) เป็ นสิ่ ง
สาคัญต่ อการวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมเพื่ อใช้ในการกาหนดนโยบายแผนพัฒนาประเทศ

ต่อไป และเพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนต่างๆเล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Money) จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรค์หาเครื่ องมือที่ใช้ในการทานายมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Money) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อมีความสามารถที่จะนาไปใช้ในการทานายมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Money) ดังกล่าวได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
งานวิจยั ชิ้นนี้ผวู ้ ิจยั เลือกชุดข้อมูล มูลค่าการใช้จ่ายผ่านธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์(e-Money) ในช่วงเวลา
มกราคา 2553 ถึง มิถุนายน 2558 ซึ่ งเป็ นชุดข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้นาออกมาเผยแพร่ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www2.bot.or.th/ ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่บริ หารจัดการโดยธนาคารแห่ งประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถสื บค้นและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ ว และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
แนวทางการพยากรณ์มูลค่ าการใช้จ่ายเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Money) มีหลายวิธีที่สามารถนามา
วิเคราะห์ได้ สาหรับงานวิจยั นี้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล (Time-Series Data
Mining Techniques) 3 เทคนิ คได้แก่ การถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) แบบจาลองโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) และซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอย
(Support Vector Machine for Regression) โดยผลลัพธ์ของการประมวลผลอนุกรมเวลาจะอยู่ในรู ปแบบการ
จาลองการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) โดยผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูล
อนุกรมเวลาจะแสดงในรู ปแบบของการจาลองพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ในช่วง
เวลาตั้งแต่ มกราคม 2553 ถึง มิถุนายน 2558
ประโยชน์ค วามส าคัญของงานวิ จยั นี้ คือสามารถนาแบบจาลองนี้ ประกอบการวางแผนหรื อเป็ น
ต้นแบบสาหรับการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มปริ มาณการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ Nonbank เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ช่ องทางในการชาระเงิ นให้กบั ลูกค้า ลดปั ญหาการหาเงิ นทอน สามารถตรวจสอบสรุ ปยอดขายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นโอกาสในการขยายธุ รกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ให้บริ การได้หลายช่องทาง
กระตุ ้นให้มีการซื้ อขายจากต่ างชาติ รวมถึ งสามารถเก็บข้อมูลที่ สามารถสนับสนุ นการวางนโยบายหรื อ
หลักการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพและเลื อกเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาของ
มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการพยากรณ์ มูลค่าการใช้เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ตามคานิยามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้เงินอิเล็กทรอนิ กส์คือ “มูลค่าเงินที่บนั ทึกในชิ พ
คอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ นบัตรพลาสติก หรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูใ้ ช้บริ การได้ชาระเงินล่วงหน้าให้แก่ผใู ้ ห้
บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ และผูใ้ ช้บริ การสามารถนาไปใช้ชาระสิ น ค้าค่าบริ การแทนการชาระด้วยเงินสดตาม
ร้านค้าที่ รับชาระ ทาให้มีความสะดวกรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งพกเงินสดให้ยุ่งยากเสี ยเวลา และไม่จาเป็ นต้องรอ
เงินทอน” ตัวอย่างเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เช่น บัตรรถไฟฟ้ า บัตรร้านสะดวกซื้ อ บัตรคูปองอาหาร เป็ น
ต้น ซึ่ งเป็ นความสะดวกสบายรู ปแบบหนึ่ งที่เพิ่มความรวดเร็ วโดยที่ไม่จาเป็ นต้องพกพาเงินสดรวมถึงการรอ
เงินทอน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2529)
3.2 ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)
ข้อมูลอนุกรมเวลา คือ ชุดข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บตามลาดับ ต่อเนื่ องกันภายใต้การเพิ่มขึ้นของ
เวลา (Hoshmand, 2009) ซึ่ งข้อมูลอนุกรมเวลาจะถูกจัดเก็บรวบรวม ณ ช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์
รายเดือน รายไตรมาส หรื อรายปี ส่ วนประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลาคือ สาเหตุของการแปรผันต่างๆ ซึ่ งแยก
ออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้ 1) แนวโน้ม 2) ฤดูกาล 3) วัฏจักร 4) ผิดปกติ
3.3 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา (Time Series Analysis) คื อการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยหรื อ
ลักษณะที่นามาแทนด้วยตัวแปร ซึ่ งใช้สาหรับการพยากรณ์ดว้ ยการหาความสัมพันธ์โดยที่สามารถพยากรณ์ได้
ทุกช่วงเวลา
ในปั จจุบนั นี้ มีการใช้การวิเคราะห์อนุ กรมเวลาในภาคธุ รกิ จมากขึ้ น เพื่อใช้ในการพยากรณ์เพื่อหา
แนวโน้มในการพัฒนาธุ รกิ จ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างและพัฒนาตัวแบบในการพยากรณ์ปริ มาณการขายไส้
กรอกเกรดสูงในอุตสาหกรรมไส้กรอก โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิ ค ซึ่ งผลจากงานวิจยั นี้ พบว่า ผลลัพธ์
จากสมการพยากรณ์ที่สร้างขึ้น สามารถพยากรณ์ปริ มาณการขายได้ใกล้เคียงกับค่าปริ มาณที่ขายได้จริ ง (ดารง
สิ ทธิ์ , 2014)
3.4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) เป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ซึ่ งเทคนิ คนี้ จะอาศัยความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ใน
การทานาย (Cai, Hall, & others, 2006) การวิเคราะห์การถดถอย (Linear Regression) ทาให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ ทิศทางความสัมพันธ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการวิเคราะห์การถดถอยที่

ตัวแปรอิสระส่ วนมากจะเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ ส่ วนตัวแปรตามจะต้องเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณเท่านั้น รู ปแบบ
ของตัวแปรอิสระและตัวแปลตามสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ได้ดงั นี้
(1)
3.5 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron : MLP)
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Kubat, 1999) เป็ นการประยุกต์จากโครงข่ายประสาทเทียม
พื้นฐาน และเพิ่มลักษณะการเชื่ อมต่อแบบโยงไปข้างหน้าแบบทัว่ ถึง (Fully connected feed-forward nets)
สามารถมีจานวนชั้นตั้งแต่หนึ่ งชั้นขึ้นไป (Frias-Martinez, Sanchez, & Velez, 2006) โครงข่ายประสาทเทียม
แบบหลายชั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อนามาพัฒนาเพื่อแก้จุดอ่อนของโครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single
layer perceptron) ซึ่ งเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถคานวณที่สูงขึ้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นจะ
ประกอบด้วยหลายชั้นโดยในแต่ละชั้น จะประกอบด้วยโหนด (nodes) หรื อเปรี ยบได้กบั ตัวเซลล์ประสาท
(neurons)
3.6 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสาหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression)
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น หรื อ SVM เป็ นอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการจาแนกกลุ่มข้อมูล ด้วยวิธีการหา
ระนาบการตัดสิ นใจ (Decision Hyperplane) หรื อไฮเปอร์ เพลนที่เหมาะสม สาหรับการแบ่งข้อมูล 2 ส่ วนจาก
กัน SVM ยังถูกนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสมการในประมาณการค่าฟั งก์ชนั เชิ งเส้น F(x) ที่ใช้แทนระนาบ
ตัดสิ นใจ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอย หรื อ SVR จะเป็ นการนาข้อมูลปั จจุบนั และข้อมูลใน
อดี ตจานวนหนึ่ งมาทาการเรี ยนรู ้ (Training) เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบสาหรับคาดการณ์ผลซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีสร้ างสมการในประมาณการค่ าฟั งก์ชนั เชิ งเส้นด้วยวิธี Sequential
Minimal Optimization for SVM Regression (SMOreg) (Shevade, Keerthi, Bhattacharyya, & Murthy, 2000;
Smola & Schölkopf, 2004)
ซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น ส าหรั บ การถดถอยเป็ นอี ก เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ส ามารถน ามาพยากรณ์ ไ ด้
ยกตัวอย่างเช่ น การพยากรณ์ราคาตราสารอนุ พนั ธ (Suwat and Boonserm, 2014) ได้นาเทคนิ คนี้ มาเพื่ อ
พยากรณ์ราคาตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งผลลัพธ์หลังจากที่ ได้ทาการเทรนนิ่ งข้อมูลแล้วนั้นพบว่าสามารถแสดงให้
เห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าการใช้เทคนิคเดิมๆอย่างเช่น Buy-and-Hold

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนในปัจจุบนั มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากรู ปแบบเดิมที่เป็ นรู ปแบบแอนนะ
ลอกเป็ นรู ปแบบดิจิตอล เช่นจากเดิมที่มีการถือเงินสดจะเปลี่ยนเป็ นลักษณะการชาระผ่านบัตรเครดิต ต่อเนื่ อง

ด้วยข้อจากัดของบัตรเครดิ ตนั้นผูท้ ี่ขอเปิ ดใช้บริ การจะต้องมีฐานนะทางการเงินที่เชื่ อถือได้ จึ งเป็ นการจากัด
สิ ทธิ์ ผูใ้ ช้ ในบางบริ ษทั ห้างร้าน หรื อ Nonbank ต่างๆจึงหันมาให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Money) ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ทั้งทางผูป้ ระกอบและทางร้านค้า โดยที่ ทางลูกค้าจะต้อง
ขอเปิ ดใช้บริ การและเติ มเงิ นเข้าไปในบัตร ลดปั ญหาการพกเงินสดและการทอนเงิน ซึ่ งเมื่อเที ยบกับหลายๆ
ประเทศแล้วประเทศไทยยังมีการเติบโตทางด้านการใช้เงินอิเล็กทรอนิ กส์อยู่นอ้ ย และเพื่อตอบสนองการเปิ ด
เข้าสู ้ AEC จึงต้องมีการวางแผนเพื่อสนับสนุนพัฒนาการใช้เงินอิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องนโยบายในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศต่ อไป ผูว้ ิ จยั จึ งพัฒนางานวิจัยชิ้ นนี้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ในช่วง
มกราคม 2553 ถึงมิถุนายน 2558 โดยชุดข้อมูลที่ผจู ้ ดั ทานามาใช้เป็ นชุดข้อมูลที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้นา
ออกเผยแพร่
ส าหรั บ การวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพิ ธี ก ารพยากรณ์ มู ล ค่ า การใช้จ่ า ยเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล ผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั จึ งเลือกชุ ด
ข้อมูลอนุกรมเวลาสาหรับการทดลองโดยแบ่งเป็ น 3 ชุดข้อมูลอนุกรมเวลา โดยเลือกเฉพาะ Nonbank เท่านั้น
4.2 การเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation)
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการสร้างแบบจาลองเพื่ อใช้ในการทานายมูลค่ าการใช้จ่ายเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (eMoney) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining techniques) 3
เทคนิ ค ได้แก่ การถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) แบบจาลองโครงข่ายประสาทเที ยมแบบเปอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอย (Support Vector
Machine for Regression) โดยการนาแบบจาลองการพยากรณ์ ที่ได้จากเทคนิ คต่ าง ๆ มาเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพ การวิจยั นี้ มีการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ชุดข้อมูลเรี ยนรู ้ (Training Data set) ใช้
วิธีการวัดรากของความเคลื่อนที่กาลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์ (Mean Absolute Error : MAE) เพื่อแสดงการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองเพื่อใช้
ประมาณค่ามูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์(e-Money) สาหรับ 2) ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data set) โดย
ใช้วิธีการประมาณการความแม่นยาในการพยากรณ์ดว้ ยค่าความคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Magnitude of Relative
Error : MRE) สาหรับทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองโดยแยกเป็ นไตรมาสและใช้ค่าเฉลี่ยความคาด
เคลื่อนสัมพัทธ์ (Mean Magnitude of Relative Error : MMRE) เพื่อใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ของแบบจาลองการพยากรณ์สาหรับชุดข้อมูลทดสอบ
ชุ ดข้อมูลจะประกอบด้วยปริ มาณมูลค่าการใช้จ่ายเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์(e-Money) แบ่งเป็ นไตรมาส
ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 โดยในแต่ละชุดข้อมูลจะทาการแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ชุดข้อมูลที่จะนามา
สอนระบบเพื่อสร้างแบบจาลองการทานาย (Training Data set) โดยใช้ขอ้ มูลในระหว่างปี 2553 – 2557 และทา

การแบ่งข้อมูลที่เหลือในปี 2558 สาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการทดสอบ (Testing Data set) แบบจาลองการ
พยากรณ์
4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
ผูว้ ิจยั เลือกใช้โปรแกรม WEKA version 3.7.13 เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างแบบจาลองการ
พยากรณ์มลู ค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้ว ยเทคนิ คเหมือง
ข้อมูล (Time Series Data Mining techniques) วิธีการทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ในรู ปแบบของโมเดลซึ่ งถือเป็ น
ลักษณะของการแทนความรู ้ (Knowledge Representation) แบบหนึ่ง สาหรับรู ปแบบการพยากรณ์จะมีลกั ษณะ
เป็ นแบบ Sliding Window ซึ่ งเป็ นการจัดเรี ยงข้อมูลแบบอนุ ก รมเวลาโดยสร้างชุดข้อมูลสาหรับการสร้าง
แบบจาลองการพยากรณ์ ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลในปี 2553 – 2557 เป็ นชุดข้อมูลทดสอบแบ่งเป็ น ชุดข้อมูลย้อนหลัง
(Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6 เดือน 3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน โดยผลลัพธ์ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุด
ข้อมูลทั้ง 4 จะใช้เป็ นตัวชี้ วดั ว่าอัลกอริ ทึมใดเหมาะสมที่สุด สาหรับข้อมูลในปี 2558 เป็ นเป้ าหมาย (Target)
ในการพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ในแต่ละอัลกอริ ทึมจะเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ว่าอัลกอริ ทึมใดเหมาะสม
กับการพยากรณ์มลู ค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) สามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดเรี ยงข้อมูลแบบอนุกรมเวลาโดยข้อมูลจะลักษณะเป็ นช่วง 12 เดือน
มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money)
Testing
Training Data set / Variation Data set
Dataset
Month/Year
2553
2554
2555
2556
2557
2558
1
1329.64
2024.22
2164.81
3363.27
4086.31
4548.99
2
1276.26
1850.03
2084.72
3220.72
3767.12
4177.96
3
1304.6
1979.77
2344.59
3542.92
4385.1
5327.72
4
1207.04
1983.46
2415.27
3426.43
4168.87
5217.37
5
1194.41
2007
2521.57
3399.7
4326.93
4976.58
6
1234.34
2064.16
2635.1
3385.82
4587.86
4997.8
7
1357.11
2053.94
2841.83
3635.5
4709.33
5490.34
8
1420.58
2080.53
3430.83
4489.94
4845.23
5862.33
9
1505.9
2234.04
3588.14
4373.45
4461.45
5533.19
10
1605.27
2204.56
3674.76
4625.85
4683.75
5894.96
11
1829.28
1755.33
3339.04
4358.69
4413.64
5279.66

12
2129.54
2040.55
3521.55
4087.34
4831.45
6023.25
รวม
17393.97 24277.59 34562.21 45909.63 53267.04 63330.15
จากข้อมูลในตารางผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลอนุ กรมเวลาไปทาการทดสอบสร้างแบบจาลองโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล ทั้ง 3 เทคนิ ค (Linear Regression, Multilayer Perceptron,
Support Vector Machine for Regression) เพื่อทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์มูลค่าการใช้
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ซึ่ งผูท้ าวิจยั จะพิจารณาค่า RMSE และ MAE มาเป็ นดัชนี ช้ ี วดั แบบจาลองการ
ทานายที่มีความเหมาะสมกับการพยากรณ์ สาหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองโดยแยกเป็ นไตร
มาสของชุดข้อมูลทดสอบ ผูว้ ิจยั จะพิจารณาจากค่า MRE และ MMRE เพื่อเลือกแบบจาลองที่เหมาะสม (Weiss
& Indurkhya, 1998) ในการนาไปใช้งาน
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รู ปภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์แบบจาลองสาหรับการพยากรณ์มลู ค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

5. ผลการวิจัย
จากผลการทดลองได้ท าการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพแบบจ าลองเพื่ อ ใช้ใ นการพยากรณ์ มู ล ค่ า การใช้จ่ า ยเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining
techniques) ตามวิธีการดาเนิ นงานวิจยั ด้วยใช้เทคนิ ควิธีท้ งั 3 เทคนิ ค กับทดสอบชุดข้อมูลฝึ กฝน (Training Data Set)
และชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data set) ตามขั้นตอนวิธีวจิ ยั ผลการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
5.1 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองการทานายกับชุดข้อมูล

จากชุ ดข้อมูลที่ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกมาเป็ นชุ ดข้อมูลสาหรั บการสร้ างแบบจาลองการพยากรณ์ ผูว้ ิจยั นา
ข้อมูลในช่วงปี 2551 ถึง 2557 เป็ นชุดข้อมูลทดสอบแบ่งเป็ น ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6
เดือน 3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน นามาสร้างแบบจาลองในการพยากรณ์มลู ค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-

ชุดข้อมูล

Time Series Data Mining techniques
Linear Regression
Multilayer Perceptron
SMOreg
Month Lagged
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
3
172.5538 237.1494 214.8412 292.5609 166.0626 242.6641
6
178.6416
243.321 201.6392 258.5206 165.0639 251.8645
9
178.6111 237.0227 172.7119
220.036 160.1254 244.9794
12
179.2547 239.6629 148.1956 207.5257 160.3859 251.9603
Money) เพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพที่ได้จากเทคนิ ควิธีเหมืองข้อมูลทั้ง 3 แบบ โดยวิธีการเปรี ยบเทียบความ
คลาดเคลื่อนด้วยวิธีการ MAE และ RMSE จากผลการทดลองสามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองการทานายโดยใช้ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged)
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทานายของแต่ละเทคนิ ควิธีเหมืองข้อมูล กับการใช้ชุดข้อมูลโดยมีจานวน
วันย้อนหลัง (Lagged) ที่แตกต่างกันเมื่อใช้ค่า MAE และ RMSE เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพ จากการทดลอง
แสดงให้เห็นว่า เมื่อสร้างแบบจาลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 3
เดือน (Lag 3) มีประสิ ทธิ ภาพสูงที่สุด สาหรับแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม (Multilayer Perceptron) ด้วย
ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด และ แบบจาลองซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับ
การถดถอย (SMOreg) ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 9 เดือน (Lag 9) มีประสิ ทธิ ภาพสูงที่สุด
จากผลการทดลองผูว้ ิจยั จึงเลือกชุดข้อมูลย้อนหลังที่ทาให้ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุด ไปใช้ในการ
สร้างแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์มลู ค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บนชุดข้อมูลทดสอบ (Testing
Dataset) ซึ่ งเป็ นมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ในช่วงปี 2558
5.2 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจาลองการพยากรณ์ ในแต่ ละเดือน
จากการนาแบบจาลองการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) มาทดสอบกับชุด
ข้อมูลมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ในปี 2558 โดยแยกเป็ นเดื อนทั้งหมด 12 เดื อน ด้วย
วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining techniques) โดยใช้อลั กอริ ทึม
3 แบบ และคานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Magnitude of Relative Error) สามารถแสดงผลการ
ทดลองได้ดงั ตาราง
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองการพยากรณ์ในแต่ละเดือน
Month

Actual

Linear Regression

Multilayer Perceptron

SMOreg

Predict
MRE
Predict
MRE
Predict
MRE
1
4709.33 4601.274
0.02
4426.132
0.06 4602.742
0.02
2
4845.23 4614.535
0.05
5869.632
0.21 4726.988
0.02
3
4461.45 4627.644
0.04
4635.504
0.04 4736.126
0.06
4
4683.75 4640.603
0.01
6197.965
0.32 4839.932
0.03
5
4413.64 4653.415
0.05
4857.142
0.1
4781.121
0.08
6
4831.45 4666.079
0.03
5168.205
0.07
4847.64
0
7
4548.99 4678.599
0.03
4734.227
0.04 4862.504
0.07
8
4177.96 4690.976
0.12
3630.261
0.13 4853.459
0.16
9
5327.72 4703.212
0.12
5532.372
0.04 4901.985
0.08
10
5217.37 4715.308
0.1
3921.821
0.25
4912.44
0.06
11
4976.58 4727.265
0.05
5648.185
0.13 4955.332
0
12
4997.8 4739.086
0.05
5818.531
0.16
4976.03
0
MMRE
5.60%
13.01%
5.05%
เมื่ อพิ จารณาผลการทดลองในตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) มาทดสอบกับชุดข้อมูลมูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) ในปี 2558
การสร้างแบบจาลองด้วยเทคนิ คแบบจาลองซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอย (SMOreg) ให้ค่า
ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด มีค่า MMRE เป็ น 5.05%
6. สรุ ปผลการวิจยั ข้ อเสนอแนะและประโยชน์
งานวิจยั นี้ เป็ นการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining techniques) 3 เทคนิ คได้แก่
การถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) แบบจาลองโครงข่ายประสาทเที ยมแบบเปอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น
(Multilayer Perceptron) ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอย (Support Vector Machine) โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการศึกษา
การเปลี่ยนรู ปแบบการใช้จ่ายเงินของคน มีการใช้การทาธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมทั้งเป็ นการเปิ ด
กว้างทางการค้าและสังคม แต่เมื่อดูปริ มาณการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) แล้วนั้นประเทศไทยยังถือ
ว่าอยู่ในลาดับที่ ต่ าอยู่ การใช้เงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ช่วยให้ผูใ้ ช้เงิ นไม่จาเป็ นต้องพกเงิ นสดติ ดตัว ส่ วนในทาง
ร้านค้าก็ไม่จาเป็ นที่ตอ้ งเตรี ยมเงินทอน ซึ่ งเมื่อดูแนวโน้มแล้วผูค้ นหันมาใช้บริ การเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์กนั มาก
ขึ้น โดยพิจารณาจากกลุ่ม Nonbank ผูป้ ระกอบการหลายๆแห่ งสร้างโปรโมชัน่ เพื่อเป็ นการชักจูงให้ลูกค้าหัน

มาใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ยกตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ที่มีการออกโปรโมชัน่ เรื่ อยๆ และ
สามารถทาให้ยอดขายดีข้ ึน ด้วยประโยชน์ตรงนี้ จะเป็ นแรงผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ชุดข้อมูลที่นามา
วิเคราะห์น้ ี ทางผูจ้ ดั ทาได้นามาจากธนาคารแห่ งประเทศไทยที่เปิ ดเผยแพร่ อยู่ในช่วงปี 2553 – 2558 2) การ
เตรี ยมข้อมูล (Data Preparation) ซึ่ งมีการแบ่งข้อมูลออกเป็ นช่ วงไตรมาส 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data
Analysis) สาหรับรู ปแบบการพยากรณ์จะมีลกั ษณะเป็ นแบบ Sliding Window ซึ่ งเป็ นการจัดเรี ยนข้อมูลแบบ
อนุกรมเวลาโดยสร้างชุดข้อมูลสาหรับการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลในปี 2553 – 2557
เป็ นชุดข้อมูลทดสอบแบ่งเป็ น ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6 เดือน 3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า แบบจาลองในการพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์เทคนิ ค
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสาหรับการถดถอยให้ค่าประสิ ทธิ ภาพสูงที่สุด มีค่า MMRE เท่ากับ 5.05%
การพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) สิ่ งที่ควรพิจารณามีดงั นี้ 1) การพยากรณ์
ต้องเลื อกเทคนิ คที่ เ หมาะสมเฉพาะของชุ ดข้อมูล ชุ ดข้อมูลที่ แตกต่ า งกันและเทคนิ ค ต่ างๆกันจะส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพที่แตกต่างกัน รวมทั้งข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) ที่มีความแตกต่างกันย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
2) การเลือกเทคนิควิธีที่ใช้กบั ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data set) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของชุดข้อมูลที่ตอ้ งการพนา
กรณ์ หรื อข้อมูลซึ่ งยังไม่เคยเกิดขึ้น ควรเลือกชุดข้อมูลในช่วงปี สุ ดท้าย ซึ่ งในงานวิจยั นี้ เลือกชุดข้อมูลปี 2558
เป็ นชุดข้อมูลทดสอบเนื่องจากมีความโน้มเอียงใกล้เคียงกับปั จจุบนั ที่สุด
งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการอย่างยิ่ง เนื่ องจากสามารถชี้ ให้เห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคจากเดิมที่ เป็ นระบบแอนะลอกมาเป็ นดิจิตอล ซึ่ งเงินอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ก็
เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ ง สามารถแก้ปัญหาเรื่ องการพกเงิ นสด การหาเงิ นทอน เพี ยงแค่ เติ มเงิ นเข้ายังในบัต ร
พลาสติกที่ทางผูใ้ ห้บริ การจัดไว้ให้ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การบางเจ้ามีช่องทางมากมายรองรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็ นการ
เติมเงินที่สามารถเติมได้แบบออนไลน์ผา่ น Internet Banking เป็ นต้น ยกตัวอย่างบริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่ถือ
ว่าประสบความสาเร็ จอย่างสู งได้แก่ ร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ที่ มีการใช้เงินอิเล็กทรอนิ กส์ ลูกค้าเพียงแค่ขอใช้
บริ การ เติมเงิน และทุกๆครั้งที่ซ้ื อของใน 7-11 ในขั้นตอนของการชาระเงิน เพียงสัมผัสบัตรกับเครื่ องอ่านเพื่อ
ทาการชาระเงิน นอกจากนี้ยงั มีการจูงใจโดยการเพิ่มโปรโมชัน่ ในการสะสมแต้มการใช้จ่ายเพื่อเป็ นการกระตุน้
ยอดขาย ซึ่ งนอกจากนี้ยงั เพิ่มความปลอดภัยในการถูกโจรกรรม เนื่ องจากทางร้านไม่จาเป็ นต้องเก็บเงินสดไว้
ในร้านจานวนมาก ส่ วนประโยชน์ระดับประเทศคื อ จะสามารถขยายช่ องทางทางธุ รกิ จหากคู่คา้ ของเราใน
ต่างชาติ สามารถเชื่ อมต่อระบบได้ เป็ นแนวทางในการกระตุ น้ เศรษฐกิ จเพื่ อให้สอดคล้องกับแผนนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
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