การพยากรณ์ ปริมาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ วธิ ี
วิเคราะห์ อนุกรมเวลาด้ วยเทคนิคเหมืองข้ อมูล
Forecasting the amount of Internet Banking Using Time Series Data
Mining Techniques
ณรงค์ ฤทธิ์ สุ คนธสิ งห์
Narongrit Sukonthasing
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพมหานคร 10160
Email: narongrit_rit@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านบริ การ
ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การถดถอยเชิงเส้น 2) แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
เปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และ 3) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสาหรับการถดถอย ข้อมูลอนุกรมเวลาที่
นามาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลปริ มาณการชาระเงินผ่านบริ การธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2553 ถึง
2558
จากผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่าน
บริ การธนาคารบนอินเทอร์เน็ตกับชุดข้อมูลในปี 2558 พบว่า แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยเทคนิควิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เท่ากับ 8.70% ลาดับถัดมาได้แก่ แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยเทคนิควิธีการถดถอย
เชิงเส้น โดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เท่ากับ 16.75%
คำสำคัญ: การพยากรณ์ ธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา เทคนิควิธีเหมืองข้ อมูล
Abstract
The purposes of this research were to develop the model of forecasting the amount of internet
banking using the time series data mining techniques by 3 methods, as follows; 1) Linear Regression, 2)
Multi-Layer Perceptron and 3) Support Vector Machine for Regression. The time series data for study
was the amount of internet banking from year 2010 to 2015
The comparing the effectiveness of forecasting’s model of amount of internet banking with
time series testing data in 2015 found that the multilayer perceptron was the highest performance model
for forecasting at 8.70% of MMRE, next, the linear regression forecasting was at 16.75% of MMRE.
Keywords: Forecasting, Internet Banking, Time Series Analysis, Data Mining technique

บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชี วิตประจาวันของประชากรจานวนมาก และ
ได้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตได้เข้าไปมีบทบาทในทุกสาขาอาชี พ โดยมีการ
นาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในรู ปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การทาธุ รกิจ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาสิ นค้า การค้าขาย การติดต่อสื่ อสาร เป็ นต้น เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตส่ งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อบุคคลและสังคม เช่ น วิธีการติดต่อสื่ อสาร วิธีการหาความรู ้ วิธีการทา
ธุรกิจ วิธีการชาระเงิน เป็ นต้น สถาบันการเงินเป็ นหน่วยงานหนึ่ งในสังคมที่มีบริ การระบบการชาระเงินที่
มีการพัฒนามาโดยลาดับ การพัฒนาดังกล่าวมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ซึ่ ง
มีโครงสร้างพื้นฐาน เช่ น ระบบสื่ อสารโทรคมนาคมที่ ทนั สมัย ประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ดีและมี
จานวนผูใ้ ช้บริ การที่มากพอที่จะคุม้ ค่าการลงทุนในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบการชาระเงิน เช่น บัตร
เครดิ ต บัต รเดบิ ต บัต รสมาร์ ท การ์ ด เป็ นต้น ธุ ร กรรมการช าระเงิ น ผ่ านบริ ก าร Mobile banking และ
Internet banking พบว่า จานวนบัญชี ลูกค้าที่ใช้บริ การ, ปริ มาณรายการที่ทาธุ รกรรม, และมูลค่ารายการ มี
จานวนเพิ่ มขึ้ น อย่างต่ อ เนื่ อ ง (ส านักงานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ,2559) โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ประชากรที่ มีร ายได้แ น่ นอนในเมื องใหญ่ ธนาคารอิ เล็กทรอนิ กส์ เกี่ ยวกับ การให้บ ริ การท าธุ รกรรม
ทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น มีการ
ให้ บ ริ การ เช่ น การฝากเงิ น ถอนเงิ น โอนเงิ น สอบถามยอดเงิ น เป็ นต้ น มี ผู ้ใ ช้ บ ริ การธนาคาร
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ เพิ่ มมากขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง เนื่ องจากธนาคารอิ เล็กทรอนิ กส์ ทาให้เกิ ดความรวดเร็ วและ
สะดวกสบายในการทาธุ รกรรมมากขึ้นและประหยัดทรัพยากร ลักษณะการให้บริ การลูกค้า สามารถชาระ
ค่าบริ การต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ตอ้ งเดิ นทาง เช่ น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าบัตรเครดิ ต ค่าใช้
บริ การอินเทอร์เน็ต ผ่อนชาระค่าบ้าน ค่าเช่าซื้ อรถยนต์ เป็ นต้น
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกชุ ดข้อมูล ธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่านบริ การ Internet banking ในช่ วงปี
พ.ศ. 2553 ถึง 2558 ซึ่ งเป็ นชุดข้อมูลที่ทางรัฐบาลได้นาออกมาเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.data.go.th
คื อเว็บไซต์ที่บริ หารจัดการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยสานักงานรัฐบาล
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์การมหาชน) เป็ นเว็บ ไซต์ศู น ย์กลางชุ ด ข้อมู ล เปิ ดที่ ห น่ วยงานภาครั ฐได้ท าการ
รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆนาออกมาเผยแพร่ ซ่ ึ งมีหมวดหมู่ชุดข้อมูลทั้งหมด 17 หมวดหมู่และชุดข้อมูล
ทุกชุดจะต้องมีคาอธิ บายและอยู่ในรู ปแบบที่ กาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การไม่ว่าจะ
เป็ นประชาชนทัว่ ไปตลอดจนหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสื บค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ มีคุณภาพ
สะดวก รวดเร็ ว และสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งชุด
ข้อมูลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้ นโดยการแสดงความคิดเห็นและการร้องขอข้อมูลที่ตอ้ งการ www.data.go.th
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2556 เพื่อยกระดับการให้บริ การประชาชน และหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
ลดความเหลื่ อ มล้ า ทางสั ง คมและรองรั บ การเปลี่ ย นเข้ า สู่ ประชาคมอาเซี ยน (ส านั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์,2559)

งานวิ จัย นี้ เลื อ กใช้วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ อ นุ ก รมเวลาด้ว ยเทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล (Time Series Data
Mining Techniques) 3 เทคนิ ค ได้แ ก่ การถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression) แบบจ าลองโครงข่ า ย
ประสาทเที ย มแบบเปอร์ เซ็ ป ตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) และซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น
ส าหรั บ การถดถอย (Support Vector Machine for Regression) โดยผลลัพ ธ์ ข องการประมวลผลข้อมู ล
อนุ กรมเวลาจะอยู่ในรู ปของแบบจาลองการพยากรณ์ ธุรกรรมการเงิ นผ่านบริ การ Internet banking และ
สามารถนาแบบจาลองที่ได้ไปทานายธุ รกรรมการเงินผ่านบริ การ Internet banking เพื่อให้สถาบันการเงิน
นาไปใช้ในการวางแผนบริ หารและจัด การเกี่ ยวกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ ยวข้องกับบริ การผ่าน
Internet banking ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ และเลือกเทคนิ ควิธีที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์อนุ กรมเวลา
ของมูลค่าธุรกรรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการพยากรณ์ มูลค่าธุ รกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet banking)
ธนาคารอิ เล็กทรอนิ กส์ หมายถึ ง การประกอบธุ รกิ จการพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ เกี่ ยวกับ การ
ให้บริ การทาธุ รกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น โทรศัพท์มือถือ หรื อ
อินเทอร์ เน็ต มี การให้บริ การเช่ น การฝากเงิ น ถอนเงิน โอนเงิ น หรื อ สอบถามยอดเงิ น เป็ นต้น โดยใน
อนาคตการให้บริ การของธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ ยังสามารถพัฒนาได้อีกเรื่ อยๆ เพื่อรองรับความต้องการ
ในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ เพิ่ มมากขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง เนื่ องจากธนาคาร
อิเล็กทรอนิ กส์ทาให้เกิดความรวดเร็ วและสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมมากขึ้นและประหยัดทรัพยากร
(Wikipedia,2559)
ข้ อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)
ข้อมูลอนุ กรมเวลา หมายถึง ชุ ดข้อมูลที่ รวบรวมและจัดเก็บตามลาดับ ต่อเนื่ องกันภายใต้การ
เพิ่มขึ้ นของเวลา ซึ่ งข้อมูลจะต้องถูกเก็บรวบรวมอย่างละเอียดและต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาติ ดต่อกันตาม
ช่วงเวลาที่ตอ้ งการ เช่น ข้อมูลปริ มาณการใช้บตั รเครดิตของสถาบันการเงิน ข้อมูลปริ มาณธุ รกรรมการ
ชาระเงินผ่านบริ การ Mobile banking เป็ นต้น ซึ่ งจะกาหนดเวลาในการจัดเก็บเริ่ มต้น และกาหนดเวลาใน
การจัด เก็ บ สิ้ น สุ ด เท่ า ๆ กัน ทุ ก ปี การจัด เก็บ ข้อมู ลอนุ กรมเวลามี วตั ถุ ป ระสงค์ส าคัญ เพื่ อการสร้ า ง
แบบจาลองในการทานายปริ มาณที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต (Time Series Model) โดยการวิเคราะห์อนุ กรม
เวลา (Time Series Analysis) (Hoshmand, 2009)

การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา หมายถึง การทานายปริ มาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่ งอาศัยข้อมูล
อนุ กรมเวลาในอดี ตเป็ นเทคนิ ควิธีที่ได้รับความนิ ยม เป็ นการศึ กษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับ
ช่ วงเวลาที่ เท่ากัน ช่ วงเวลาอาจหมายถึง วัน เดื อน ไตรมาส หรื อปี อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อนุ กรม
เวลาเพื่อการพยากรณ์ปริ มาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จาเป็ นต้องวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่
ขึ้นต่อกันของข้อมูล เช่น ส่ วนของแนวโน้ม (Trend Component) ส่ วนของฤดูกาล (Seasonal Component)
ส่ วนของวัฏ จั ก ร (Cyclical Component) และส่ วนของเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ (Irregular Component)
จุ ด มุ่ งหมายที่ ส าคัญ ของการวิ เคราะห์ อ นุ ก รมเวลา คื อ วิ เคราะห์ ห าตัวแปรที่ เหมาะสมกับ การสร้ า ง
แบบจาลองในการทานาย (Time Series Model) ซึ่ งค่าพยากรณ์ดงั กล่าวมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดี ต
(Hoshmand, 2009)
การวิเคราะห์ การถดถอย (Linear Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยเป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับ
ตัวแปรอิสระ ซึ่ งเทคนิ คนี้ จะอาศัยความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปรเพื่ อใช้ในการทานาย โดย
ลักษณะของสมการ Linear regression จะแสดงให้เห็ นถึ งค่ าความสัมพันธ์ ข องตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระในลักษณะของข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยสามารถเขียนได้ดงั นี้ (Cai, Hall, & others, 2006)
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑥2 + ⋯

(1)

โครงข่ ายประสาทเทียมแบบเปอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron: MLP)
โครงข่ายประสาทเที ยมแบบหลายชั้น คื อ ลักษณะการเชื่ อมต่อแบบโยงไปข้างหน้าแบบทัว่ ถึง
(Fully connected feed-forward nets) สามารถมีจานวนชั้นตั้งแต่หนึ่ งชั้นขึ้ นไป (Frias-Martinez, Sanchez,
& Velez, 2006) ถูกพัฒ นาขึ้ นมาเพื่ อแก้จุดอ่ อนของโครงข่ ายประสาทเที ยมแบบชั้นเดี ยว (Single layer
perceptron) ให้ ค วามสามารถในการค านวณที่ สู งขึ้ น โดยโครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบหลายชั้น จะ
ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลเข้า (Input layer) ตามจานวนแอทริ บิวต์ของชุ ดข้อมูล ชั้นซ่ อน (Hidden Layer)
ความเหมาะสมของการกาหนดขึ้นอยูก่ บั การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ และชั้นผลลัพธ์ (Output Layer)

รู ปที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Machine for Regression)
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนสาหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression)
ซัพ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine for Regression: SVM) เป็ นอัลกอริ ทึมที่
ใช้ในการจาแนกกลุ่มข้อมูล ด้วยวิธีการหาระนาบการตัดสิ นใจ (Decision Hyperplane) หรื อไอเปอร์เพลน
ที่ เหมาะสม สาหรับการแบ่ งข้อมูล 2 ส่ วนจากกัน SVM ยังถูกนามาประยุกต์ใช้ในการสร้ างสมการใน
ประมาณการค่าฟั งก์ชนั เชิ งเส้น 𝑓(𝑥) ที่ ใช้แทนระนาบตัดสิ นใจ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับ
การถดถอย หรื อ SVR จะเป็ นการนาข้อมูลปั จจุบันและข้อมูลในอดี ตจานวนหนึ่ งมาเรี ยนรู ้ (Training)
เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบสาหรับคาดการณ์ผลซึ่ งจะเกิดขึ้ นในอนาคต (Shevade, Keerthi, Bhattachryya, &
Murthy, 2000; Smola & Scholkopf, 2004)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบน
อินเทอร์เน็ต โดยดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ ข้อมูล
การพยากรณ์แนวโน้มปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็ นวิธีศึกษาปริ มาณการ
ชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อที่ จะนาผลการพยากรณ์มาใช้ในการวางแผน
ส่ งเสริ มการใช้บริ การชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตของสถาบันการเงิ น หากทราบปริ มาณการ
ชาระเงิ น ล่ วงหน้า นอกจากนี้ ยงั นามาใช้วางแผนยุทธศาสตร์ ด ้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อรองรั บ
ปริ มาณการใช้บริ การที่เกิดขึ้นในอนาคต ผูว้ ิจยั จึงพัฒนางานวิจยั นี้ ข้ ึนเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง
แบบจาลองการพยากรณ์ ปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบนอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อสร้ างเป็ นรู ป แบบการ
พยากรณ์ ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยเทคนิ ค
เหมืองข้อมูล และเพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ และเลือกเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อนุกรมเวลาของปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ชุดข้อมูลที่ผูว้ ิจยั นามาใช้เป็ นชุดข้อมูล

ปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต โดยแบ่งเป็ นรายเดื อนในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ.
2558 ที่ รัฐบาลเผยแพร่ ขอ้ มู ลผ่านเว็บไซต์บริ การศู นย์กลางข้อมูลมู ลภาครั ฐ (Open Government Data)
(สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน, 2559)
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ และเลือกเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาของปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต อีกประการหนึ่งเพื่อ
สร้างรู ปแบบการพยากรณ์ ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุ กรม
เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2558
การเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)
ผูว้ ิจยั สร้างแบบจาลองเพื่ อใช้ในการทานายปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบนอิ นเทอร์ เน็ต
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยเทคนิ ค เหมื องข้อมู ล (Time Series Data Mining Techniques) 3
เทคนิ ค ได้แก่ ได้แก่ การถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) แบบจาลองโครงข่ายประสาทเที ยมแบบ
เปอร์ เซ็ ป ตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) และซัพ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น ส าหรั บ การถดถอย
(Support Vector Machine for Regression) โดยผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลาจะอยู่ในรู ป
แบบจาลองของการพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ผูว้ ิจยั แบ่งข้อมูลออกเป็ น 2
ส่ วน คือ 1) ชุดข้อมูลเรี ยนรู ้ (Training Data Set) วิเคราะห์โดยใช้การวัดรากของความเคลื่อนที่กาลังสอง
(Root Mean Square Error: RMSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Error: MAE)
เพื่ อ แสดงการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองเพื่ อใช้ประมาณค่ า ปริ มาณการช าระเงิ นผ่าน
ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตสาหรับ 2) ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data Set) โดยใช้วิธีการประมาณการความ
แม่ นยาในการพยากรณ์ ด ้วยค่ าความคาดเคลื่ อนสัมพัทธ์ (Magnitude of Relative Error: MRE) ส าหรั บ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองโดยแยกแต่ละเดื อนในช่ วงของชุ ดข้อมูลทดสอบ และใช้ค่าเฉลี่ย
ความค าดเคลื่ อน สั ม พั ท ธ์ (Mean Magnitude of Relative Error: MMRE) เพื่ อใช้ ใ น การท ดส อบ
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของแบบจาลองการพยากรณ์สาหรับชุดข้อมูลทดสอบ
ชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วยปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553
ถึง ปี พ.ศ.2558 จานวน 6 ปี โดยในแต่ ละชุ ดข้อมูลจะแบ่ งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ชุ ดข้อมูลที่ จะ
นามาสอนระบบเพื่อสร้างแบบจาลองการทานาย (Training Data Set) โดยใช้ขอ้ มูลในระหว่างปี พ.ศ.2553
ถึง ปี พ.ศ.2557 และแบ่งข้อมูลที่เหลือในปี 2558 สาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการทดสอบ (Testing Data Set)
แบบจาลองการพยากรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
ผูว้ ิจยั เลือกการใช้โปรแกรม WEKA Version 3.9.0 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างแบบจาลองการ
พยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิ ค
เหมื อ งข้อ มู ล (Time Series Data Mining Techniques) วิ ธี ก ารทั้ งหมดจะให้ ผ ลลัพ ธ์ ใ นรู ปแบบของ
แบบจ าลอง (Model) ซึ่ งถื อ เป็ นลัก ษณะของการแทนความรู ้ (Knowledge Representation) แบบหนึ่ ง

สาหรับรู ปแบบการพยากรณ์จะมีลกั ษณะเป็ นแบบ Sliding Window ซึ่ งเป็ นการจัดเรี ยงข้อมูลแบบอนุกรม
เวลาโดยสร้างชุ ดข้อมูลสาหรับการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ผูว้ ิจยั จะนาข้อ มูลในปี พ.ศ.2553 ถึง ปี
พ.ศ.2557 เป็ นชุ ดข้อมูลทดสอบแบ่งเป็ นชุ ดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1) 1 ปี 2) 2 ปี 3) 3 ปี 4) 4 ปี โดย
ผลลัพธ์ ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดข้อมูลในปี พ.ศ.2558 เป็ นเป้ าหมาย (Target) ในการพยากรณ์
ประสิ ท ธิ ภาพของการพยากรณ์ ในแต่ ละอัลกอริ ทึมจะเป็ นดัช นี ช้ ี วดั ว่าอัลกอริ ทึมใดเหมาะสมกับ การ
พยากรณ์ในเดือนใด รายละเอียดชุดข้อมูลตัวอย่างแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดเรี ยงข้อมูลแบบอนุกรมเวลาโดยข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นเดือน 12 เดือน
เดือน

2553

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

551
549
674
672
666
669
668
636
683
666
708
749
7891

ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (พันล้านบาท)
2554
2555
2556
2557
2558
Training Data Set/Variation Data Set
Testing Data Set
716
959
1241
1826
1768
632
1058
1289
1645
1646
781
1184
1338
1870
1914
682
1046
1663
1712
1785
739
1260
1677
1703
1843
756
1239
1737
1676
2060
742
1253
1784
1844
2064
846
1278
1745
1679
2162
772
1177
1974
1837
2328
708
1233
1722
1590
2132
644
1190
1647
1387
2000
762
1233
1732
1731
2180
8780
14110
19549
20500
23882

จากข้อมู ลในตาราง ผูว้ ิจัยน าข้อ มู ลอนุ กรมเวลาทั้งหมดไปทดสอบสร้ างแบบจาลอง โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล ทั้ง 3 เทคนิ ค (Linear Regression, Multilayer Perceptron,
Support Vector Machine for Regression) เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการทานายปริ มาณการชาระเงิ น
ผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั พิ จารณาค่ า RMSE และ MAE มาเป็ นดัชนี ช้ ี วดั แบบจาลองการ
ทานายที่ มีความเหมาะสมกับการพยากรณ์แต่ละเดื อนสาหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
โดยแยกแต่ ละเดื อนในชุ ดข้อมูลทดสอบ ผูว้ ิจยั พิ จารณาค่ า MRE และ MMRE เพื่ อเลื อกแบบจาลองที่
เหมาะสม (Weiss & Indurkhya, 1998) ในการนาไปใช้งาน
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รู ปที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์แบบจาลองสาหรับการทานายปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบน
อินเทอร์เน็ต

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า การวัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองเพื่อใช้ในการทานายปริ มาณการชาระเงินผ่าน
ธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล (Time Series Data
Mining Techniques) ตามวิธีการดาเนินงานวิจยั ด้วยเทคนิ ค 3 วิธี กับการทดสอบชุดข้อมูลเรี ยนรู ้ (Training
Data Set) และชุ ดข้อมูลทดสอบ (Testing Data Set) ตามขั้นตอนวิธีวิจยั สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี้
การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองการทานายกับชุดข้ อมูล
จากชุ ดข้อมูลที่ ผูว้ ิจยั เลื อกปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบนอิ นเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นชุ ดข้อมูล
สาหรับการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลในปี พ.ศ.2553 – 2557 เป็ นชุ ดข้อมูลทดสอบ
แบ่งเป็ น ชุ ดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1)1 ปี 2) 2 ปี 3) 3 ปี 4) 4 ปี นามาสร้างแบบจาลองในการทานาย
ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต เพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพที่ ได้จากเทคนิ ควิธีเหมือง
ข้อมูลทั้ง 3 วิธี โดยการเปรี ยบเที ยบความควาดเคลื่อนด้วยวิ ธีการ MAE และ RMSE จากผลการทดลอง
สามารถแสดงได้ดงั ตาราง

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองการพยากรณ์ ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบน
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged)
Time Series Data Mining techniques
Linear Regression
Multilayer Perceptron
SMOreg
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
Lag 12
101.84
127.37
164.01
230.15
98.45
127.26
Lag 24
107.57
128.33
38.91
48.81
91.50
126.10
Lag 36
121.83
149.44
29.60
37.49
54.24
104.26
Lag 48
160.55
183.49
53.18
62.07
3.0
5.76
จากตารางที่ 2 ผลการทานายของแต่ละเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลกับการใช้ชุดข้อมูล โดยมีจานวน

Month
Lagged

เดือนย้อนหลัง (Lagged) ที่แตกต่างกันเมื่อใช้จ่าย MAE และ RMSE เป็ นดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพ จากการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อสร้างแบบจาลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
(Lag 12) มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด สาหรับแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 36
เดือน (Lag 36) มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด และแบบจาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสาหรับการถดถอย ด้วย
ข้อมูลย้อนหลัง 48เดือน (Lag 48) มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด
จากผลการทดลอง ผูว้ ิจยั จึงเลือกชุดข้อมูลย้อนหลังที่ทาให้ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด มาใช้สร้าง
แบบจาลองเพื่ อการท านายปริ ม าณการช าระเงิ น ผ่า นธนาคารบนอิ น เทอร์ เน็ ต บนชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบ
(Testing Data Set) ซึ่ งเป็ นปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ปี พ.ศ.2558
การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจาลองการทานายในแต่ ละเดือน
จากการนาแบบจาลองการพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต มาทดสอบ
กับชุ ดข้อมูลปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ในปี พ.ศ.2558 โดยแยกปริ มาณออกเป็ น
รายเดื อนจานวน 12 เดื อ น ด้วยวิธี วิเคราะห์ อนุ ก รมเวลาด้วยเทคนิ ค เหมื องข้อ มู ล (Time Series Data
Mining Techniques) โดยใช้อลั กอริ ทึม 3 แบบ และคานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Magnitude
of Relative Error) สามารถแสดงผลการทดลองได้ดงั ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองการพยากรณ์ ปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบน
อินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน
ชุดข้อมูล
ปี 2558
Month
Actual
มกราคม
1768
กุมภาพันธ์
1646
มีนาคม
1914
เมษายน
1785
พฤษภาคม
1843
มิถุนายน
2060
กรกฎาคม
2064
สิ งหาคม
2162
กันยายน
2328
ตุลาคม
2132
พฤศจิกายน
2000
ธันวาคม
2180
MMRE

Time Series Data Mining techniques
LinearRegression
MultilayerPerceptron
SMOreg
(Lag 12)
(Lag 36)
(Lag 48)
Predict
MRE
Predict
MRE
Predict
MRE
1647.74
0.07
1501.22
0.15
1644.81
0.07
1662.38
0.01
1648.28
0.00
1847.83
0.12
1654.72
0.14
1741.70
0.09
1910.13
0.00
1652.27
0.07
1746.64
0.02
1649.22
0.08
1648.73
0.11
1831.51
0.01
1945.67
0.06
1645.54
0.20
1902.10
0.08
1611.71
0.22
1642.36
0.20
1803.16
0.13
1160.24
0.44
1639.28
0.24
1866.00
0.14
249.87
0.88
1636.26
0.30
1872.84
0.20
102.81
0.96
1633.32
0.23
1885.34
0.12
3.88
1.00
1630.45
0.18
1968.38
0.02
167.70
0.92
1627.65
0.25
1947.48
0.11
-11.64
1.01
16.75%
8.70%
47.85%

เมื่อพิจารณาผลการทดลองจากตารางที่ 3 พบว่าการพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคาร
บนอินเทอร์ เน็ต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining
techniques) ในภาพรวมของปี 2558 แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยเทคนิ ควิ ธีโครงข่ายประสาทเที ยมแบบ
เปอร์ เซ็ ป ตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) โดยใช้ชุ ด ข้อ มู ล ย้อ นหลัง 36 เดื อ น (Lag 36) มี ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งที่ สุ ด มี ค่า MMRE = 8.70% ลาดับ ถัด มาได้แก่ แบบจาลองการพยากรณ์ ดว้ ย
เทคนิ คการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ใช้ชุดข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12) โดยมีค่า MMRE
= 16.75%
เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยดของผลลัพ ธ์การพยากรณ์ แต่ ละเดื อนในชุ ดข้อมูลทดสอบปี 2558
พบว่า แบบจาลองการพยากรณ์ ด ้ว ยเทคนิ ค วิ ธีโ ครงข่ ายประสาทเที ย มแบบเปอร์ เซ็ ป ตรอนหลายชั้น
(Multilayer Perceptron) มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดจานวน 10 เดือนจากชุ ดข้อมูลทั้งหมด 12 เดือน โดยมีค่า

MRE อยู่ร ะหว่า ง 0.00 – 0.20 และ แบบจาลองการพยากรณ์ ด ้วยเทคนิ ค การถดถอยเชิ งเส้ น (Linear
Regression) มี ค่าประสิ ท ธิ ภ าพสู งที่ สุ ด จานวน 1 เดื อน โดยมี ค่า MRE เท่ ากับ 0.07 และเทคนิ ค วิธีซัพ
พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
สู งที่สุด จานวน 2 เดือน โดยมีค่า MRE อยูร่ ะหว่าง 0.00-0.07

สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อสร้ างแบบจาลองการพยากรณ์ ป ริ ม าณการช าระเงิ น ผ่า น
ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนในการ
ดาเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ขอ้ มูล 2) การเตรี ยมข้อมูลและ 3)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า แบบจาลองการพยากรณ์ ปริ มาณการชาระเงิ นผ่านธนาคารบน
อินเทอร์ เน็ตกับชุดข้อมูลในปี 2558 โดยนาเสนอข้อมูลเป็ นรายเดื อนพบว่า แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ย
เทคนิ ควิธีโครงข่ายประสาทเที ยมแบบเปอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น มีค่า MMRE = 8.70% มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมสู งที่ สุ ด ถัด มาได้แก่ แบบจาลองการพยากรณ์ ด ้วยเทคนิ ค การถดถอยเชิ งเส้น มี ค่ า MMRE =
16.75%
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั โดยละเอียดจะพบว่า ประเด็นสาคัญในการพยากรณ์ปริ มาณการชาระ
เงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ตกับชุดข้อมูลในปี 2558 พบว่าเดือนมกราคม แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ย
วิธีเทคนิ คการถดถอยเชิ งเส้น และวิธีซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นสาหรับการถดถอยเชิ งเส้น มีค่า MRE =
0.07 มีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด เดือนกุมภาพันธ์ แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น มีค่า MRE = 0.00 มีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด เดือนมีนาคม แบบจาลอง
การพยากรณ์ ด ้ว ยวิ ธี ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น ส าหรั บ การถดถอยเชิ ง เส้ น มี ค่ า MRE = 0.00 มี ค่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งที่ สุ ด เดื อนเมษายน ถึ งธัน วาคม แบบจาลองการพยากรณ์ ด ้วยเทคนิ ค วิ ธีโ ครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น มีค่า MRE ระหว่าง 0.01-0.20 มีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด จาก
ผลการวิ จัย ดัง กล่ า วจะเห็ น ว่ า แต่ ล ะเดื อ นค่ า MRE ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด จะเปลี่ ย นแปลงตาม
แบบจาลองการพยากรณ์ และข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) ดังนั้นสถาบันการเงิ นสามารถนาผลลัพ ธ์ของ
แบบจ าลองพยากรณ์ ป ริ ม าณการช าระเงิ น ผ่ า นธนาคารบนอิ น เทอร์ เน็ ต ไปใช้ป ระโยชน์ โดยเลื อ ก
แบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยวิธีเทคนิ คที่มีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดแต่ละเดือนตามผลการวิจยั จะส่ งผลให้
การพยากรณ์ปริ มาณการชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมีความแม่นยาสู งขึ้น
เมื่อพิจารณาผลลัพธ์จากการวิจยั และการนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านแผนการประชาสัมพันธ์เชิ ง
รุ ก เพื่ อกระตุ น้ ลูกค้าของสถาบันการเงิ นให้มาชาระเงินผ่านธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตมากขึ้ น ในเวลาที่
ปริ มาณการชาระเงิ น ผ่านธนาคารบนอิ นเทอร์ เน็ตลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่าปริ มาณการชาระเงิ นผ่าน
ธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นเกื อบทุกเดือน สถาบันการเงินสามารถนาผลลัพธ์จากการวิจยั

ไปวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ ระบบรักษาความปลอดภัยในการชาระเงิน
เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
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