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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งตวัแบบส าหรบัพยากรณ์ผลการด าเนินงานของธรุกจิโดยการศกึษาเปรยีบเทยีบ
สภาพคล่อง ฐานะทางการเงนิ และปัจจยัด้านการบรหิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร งานวจิยันี้ใช้วธิกีารพยากรณ์ในเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูล 
เพื่อจดัสรา้งตวัแบบส าหรบัพยากรณ์ผลการด าเนินงาน จากการศกึษาพบว่าวธิทีีด่ทีีส่ดุ ทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลองเพื่อ
พยากรณ์ผลการด าเนินงานของกจิการ ไดแ้ก่ วธิ ีDeep Learning ตวัแปรที่มคีวามส าคญักบัการจดักลุ่มของตวัแปร
ตาม โดยวธิ ีDeep Learning ม ี7 ตวั ไดแ้ก่ อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม อตัราสว่นก าไรจาก
การด าเนินงานต่อยอดขาย อตัราส่วนก าไรสุทธต่ิอยอดขาย อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น อตัราแลกเปลีย่นเงนิ
สกุลดอลลาร์สหรฐั อตัราส่วนเงนิสดต่อสนิทรพัย์รวม และอตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ต่อหนี้สนิรวม 
โดยแบบจ าลองทีส่รา้งดว้ยวธิ ีDeep Learning มคีวามแม่นย ารอ้ยละ 94.70 ความผดิพลาดในการพยากรณ์อยู่ทีร่อ้ยละ 
5.30  
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Abstract 

The study aimed to create a model predicting the failure probability of companies by comparing financial 
liquidity and management factors for food and agriculture industry companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand (SET). A model for predicting business performance was created by data mining. Results were that 
the best way to create a model for predicting business operation results was deep learning, a class of 
machine learning algorithms that uses multiple layers to progressively extract higher level features from the 
raw input. Significant variable groupings according to deep learning include basic earning power, operating 
profit margin, net profit margin, return on equity, exchange, cash to total asset, and earnings before interest 
and taxes to debt. Analysis of the test results revealed that deep learning was 94.7 percent accurate, with 
prediction error of 5.3 percent.  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ในทุกองคก์รธุรกจิเป้าหมายส าคญัในการด าเนินธุรกจิ คอืตอ้งการจะเป็นองคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็ และคาดหวงั
ว่าจะไม่ประสบกบัความล้มเหลว เช่นเดยีวกบันักลงทุนที่มคีวามสนใจเรื่องของผลตอบแทนและความเสยีงจากการ
ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผล หรอืสว่นต่างราคาของหลกัทรพัย ์(วรศกัดิ ์พงศพ์สิทุธิว์ณิช, 2548) 
ดงันัน้จงึต้องมกีารศกึษาหาขอ้มูลเกีย่วกบักจิการนัน้ๆ เพื่อน าขอ้มลูมาพยากรณ์ผลกาด าเนินงานในอนาคตของกจิการ 
ซึง่สง่ผลถงึผลตอบแทนทีน่กัลงทุนจะไดร้บั หากกจิการมผีลการด าเนินงานด ีมผีลก าไรนักลงทุนจะไดผ้ลตอบแทน แต่
หากกจิการประสบความลม้เหลวในการด าเนินการมผีลขาดทุน นกัลงทุนกจ็ะไดร้บัผลกระทบในทางลบไปดว้ย ปัจจยัที่
นักลงทุนจะน ามาใชใ้นการพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกจิการ มหีลากหลายปัจจยั ทัง้ปัจจยัภายใน และภายนอก
องคก์ร แต่ทีม่องเหน็ได้เป็นรูปธรรม และนักลงทุนมกัใหค้วามส าคญั คอืการใช้ตวัเลขในงบการเงนิเพื่อดูสภาพคล่อง 
ความเสีย่ง อตัราการท าก าไรของกจิการ ดงันัน้ ถา้หากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิารขององคก์ร หรอืนกั
ลงทุน สามารถรบัรูถ้งึปัญหาทางการเงนิทีจ่ะเกดิขึน้ของบรษิทัไดล่้วงหน้า จะท าใหส้ามารถวางแผนหาแนวทางป้องกนั
เพื่อลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ต่อบรษิทั และอาจใชเ้ป็นขอ้พจิารณาในการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุน  

อย่างไรกต็ามการพยากรณ์ผลการด าเนินงานจากตวัเลขในงบการเงนิอาจเป็นเรื่องทีย่ากในการวเิคราะห ์หากผูท้ี่
ใชข้อ้มลูไม่มคีวามคุน้เคยกบัตวัเลขในงบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิทีจ่ะใชใ้นการอธบิายสถานะของกจิการ อาจ
ท าใหผ้ลการวเิคราะหผ์ดิพลาด หรอืหาขอ้สรุปจากการวเิคราะหไ์ม่ได ้

ดงันัน้งานวจิยันี้จงึจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิโดยใช้ขอ้มูลที่เปิดเผยในงบ
การเงินมาใช้ในการค านวณ กับผลการด าเนินงาน และความสมัพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของผู้บริหารกับผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงความสมัพนัธข์องสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกจิกบัผลการด าเนินงานโดยวดัจากผลก าไรขาดทุน
ของกจิการ กจิการทีม่ผีลก าไรเป็นตวัแทนของกจิการทีไ่ม่ลม้เหลวในการด าเนินงาน รวมถึงความสมัพนัธ์ของสภาวะ
ทางสงัคมและเศรษฐกจิกบัผลการด าเนินงาน กจิการทีม่ผีลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นตวัแทนของกจิการทีล่ม้เหลว
จากการด าเนินงาน เพื่อใชผ้ลจากการทดสอบความสมัพนัธม์าสรา้งแบบจ าลองทีใ่ชพ้ยากรณ์ความลม้เหลว/ไม่ลม้เหลว
ในการด าเนินงานใหก้บักจิการต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์สงู มคีวามเทีย่งตรง 
และสามารถอธบิายสถานะของกจิการในอนาคตได ้ 

ขอ้จ ากดัของการท าแบบจ าลอง คอื การทีจ่ะใชข้อ้มูลชุดหนึ่งเพื่อเป็นตวัแทนในการพยากรณ์ขอ้มูลอกีชุดหนึ่งนัน้ 
จะต้องควบคุมตวัแปรอื่นๆ ให้มคีวามใกลเ้คยีงกนัดว้ย เพื่อให้ผลทีไ่ด้เกดิความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ในทางธุรกจิก็
เช่นกัน กลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีความแตกต่างของรูปแบบการด าเนินงาน การที่จะใช้ข้อมูลของ
อุตสาหกรรมหนึ่งมาเปรียบเทียบเพื่อพยากรณ์กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจึงอาจท าให้ผลมีความ
คลาดเคลื่อนสูง ดังนัน้ งานวิจยันี้จึงมุ่งเน้นศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพสูงของไทยได้การยอมรบัจากนานา
ประเทศทัว่โลก มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากมูลค่าการส่งออกที่
ค่อนขา้งสงูนี้ส่งผลใหป้ระเทศไทยเป็นผูผ้ลติอาหารในล าดบัต้น ๆ ของโลก ท าใหเ้ป็นอุตสาหกรรมทีน่กัลงทุนใหค้วาม
สนใจและมโีอกาสในเตบิโตค่อนขา้งสงูในประเทศไทย (รุง้เพชร ชติานุวตัร์, 2562) 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบจ าลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์ผลการด าเนินงานเช่น 
งานวจิยัของ Merwin (1942) พบว่าอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิัทที่ประสบกบัความล้มเหลวมีความแตกต่างกบั
บรษิทัทีม่กีารด าเนินงานปกต ิสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ นฤมล ใจแสน (2559) ซึง่ท าการศกึษาเกีย่วกบัการพยากรณ์
ความลม้เหลวทางการเงนิ โดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยตวัแบบ Binary Logistic Regression ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 90% ผล
การศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงนิบางตัวมีความสมัพนัธ์กบัความล้มเหลวทางการเงนิ อตัราส่วนทางการเงิน
จ านวน 4 ตัวแปร ที่ใช้ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงนิได้อย่างมีนัยส าคัญ คือ อตัราส่วนก าไ รสุทธิต่อ
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ยอดขาย (NPM) อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีต่อสนิทรพัยร์วม (BEP) อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้ (ICR) และอตัราสว่นกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานสทุธต่ิอหนี้สนิรวม (CFOTD) 

นอกจากนี้ยงัพบว่าม ีงานวิจยัที่สร้างแบบจ าลองโดยการใช ้เทคนิคการสร้างว ิธ ีอื่น  เช่น ว ิเคราะห ์การ
ถดถอยโลจสิติก (Logistic Regression Analysis), การวเิคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis), การวเิคราะห์
ความสมัพนัธแ์บบโพรบทิ (Probit Analysis) เป็นต้น และงานวจิยัทีพ่บมกัจะใชก้ารสรา้งแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลรวม
จากหลายอุตสาหกรรมเป็นต้นแบบในการสร้างแบบจ าลอง เช่น งานวิจยัของ นฤมล ใจแสน (2559) ศึกษาการ
พยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงนิของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็.เอ.ไอ ใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นบรษิทัที่
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม.เอ.ไอ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน 
เช่นเดยีวกบั ภีรดา หวงัโซ๊ะ (2561) ท าการศกึษาเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ การก ากบัดูแลกจิการ และการสอบ
บญัช ีกบัการพยากรณ์ภาวะความลม้เหลวทางการเงนิ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ใช้เทคนิค การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกในการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากบรษิัทในตลาดหลักทรพัย์ทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมยกเว้นในหมวดอุตสาหกรรมการเงนิ ซึ่งอาจเกดิความคลาดเคลื่อนจากการวเิคราะห์ผลจากรูปแบบการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกนัของแต่ละอุตสาหกรรม งานวจิยันี้จดัท าขึน้โดยคาดหวงัว่าจะช่วยให้ผูใ้ช้ขอ้มูลในงบการเงนิ
สามารถใชแ้บบจ าลองนี้เป็นเครื่องมอืในการพยากรณ์อนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน คุณสมบัติของผู้บริหารและ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมและเศรษฐกิจกับผลการด าเนินงาน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อน าผลการทดสอบมาสรา้งแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานของกจิการ 

  
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลการด าเนินงาน พบว่า
ปัจจยัที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ความล้มเหลวทางธุรกิจ อตัราส่วนทาง
การเงนิ และคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร ซึง่สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

ความล้มเหลวทางธุรกิจ Altman (2005, อ้างถึงใน ณัฐณิชา อร่ามเธยีรธ ารง, 2554) และ ธนิดา จติรน้์อมรตัน์ 
(2542) ได้ใหค้วามหมายของความล้มเหลวทางธุรกจิ ไว้ว่า ความลม้เหลวของธุรกจิ หมายถงึ การที่ธุรกจิประสบผล
ขาดทุน รายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย หรอืการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่คุ้มค่ากบัต้นทุนทีล่งไป ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของราคาหุ้นที่ลดต ่าลง และหากรุนแรงอาจถึงขัน้ท าให้ธุรกจิล้มละลายได ้ซึ่งสอดคล้องกบั Brigham and Gapenski 
(1997) ความล้มเหลวทางการเงนิ (Financial failure) หมายถึงการที่กจิการไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้ ซึ่ง
อาจแบ่งเป็น 2 กรณี คอื การไม่สามารถช าระหนี้ทางเทคนิค (Technical insolvency) เป็นความลม้เหลวทีเ่กดิจากการ
ทีก่จิการไม่สามารถช าระหนี้สนิตามก าหนดได ้แมว้่าสนิทรพัยท์ัง้หมดของกจิการยงัคงมากกว่าหนี้สนิรวม และ อกีกรณี
หนึ่ง คอื การไม่สามารถช าระหนี้อนัอาจก่อใหเ้กดิการลม้ละลาย ( Insolvency in bankruptcy) คอืการทีก่จิการมมีูลค่า
ทางบญัชขีองสนิทรพัยท์ัง้หมดของกจิการน้อยกว่าหนี้สนิรวม ซึง่จะน าไปสูก่ารลม้ละลายและการเลกิกจิการ  

อตัราส่วนทางการเงิน งานวจิยัในอดตีจ านวนมากไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัความ
ล้มเหลวทางการเงินของกิจการ ได้แก่ งานวืจัยของ Merwin (1942) ที่พบว่าอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่
ลม้ละลายและบรษิัทที่อยู่ในภาวะปกติ มคีวามแตกต่างกนั Beaver (1966) พบว่า อตัราส่วนทางการเงนิที่แยกความ
แตกต่างระหว่างบรษิทัทีป่ระสบภาวะลม้เหลวในการด าเนินงานและบรษิทัทีด่ าเนินงานปกติไดด้ทีีส่ดุ คอื อตัราส่วนใน
กลุ่มกระแสเงนิสด งานวจิยัของ Artur Zmijewski (1984) พบว่าอตัราส่วนทางการเงนิมคีวามสามารถพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทในปีถัดไปได้ถูกต้องร้อยละ 98 นอกจากนี้ยงัมีงานวจิยัในประเทศไทยของ ขวญัใจ วิชยัยุทธ ์
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(2546) กมล ท่าเรอืรกัษ์ (2548) อาภาพร นามเมอืง (2550) ปานรดา พลิาศร ี(2553) วนัเพญ็ ภูมวิเิศษ (2554) และ 
ณัฐณิชา อร่ามเธยีรธ ารงค์ (2554) ที่ท าการศกึษาหาความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงนิกบัผลการด าเนินงาน
เช่นกนั  

คุณลกัษณะของผู้บริหาร งานวจิยัของ Arun et al. (2015) พบว่า ผูบ้รหิารระดบัสูงที่เป็นเพศหญิงจะมคีวาม
รอบคอบ ระมดัระวงัในการตัดสนิใจ และการท างาน มากกว่าผู้บรหิารระดบัสูงที่เป็นเพศชาย ซึ่งเป็นไปในท านอง
เดยีวกนักบังานวจิยัของ Thiruvadi and Huang (2011) ซึง่พบว่า บรษิทัทีม่จี านวนกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิมากกว่าจะ
มคีุณภาพก าไรสงูกว่า จงึอนุมานไดว้่าเพศของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ของกจิการ 

นอกจากนี้ช่วงอายุของผูบ้รหิารยงัเป็นส่วนหนึ่งทีอ่าจเป็นปัจจยัน าไปสู่ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของกจิการ 
จากงานวิจยัของ Escriba-Esteve (2009) พบว่าผู้บรหิารที่มีอายุมากกว่าจะมีการใช้เหตุผลและมีความระมดัระวงั
มากกว่าผู้บรหิารทีม่อีายุน้อย สอดคลอ้งกบั Menkhoff et al. (2006) ทีพ่บว่าผูบ้รหิารที่มอีายุน้อยจะมคีวามกลา้เสีย่ง
มากกว่า นอกจากนี้งานวจิยัของ Davidson et al. (2006) พบว่า ผู้บรหิารที่ใกลจ้ะเกษียณอายุจะมองภาพในระยะสัน้
เท่านัน้ โดยจะท าผลการด าเนินงานใหด้สี าหรบัระยะสัน้ ทีส่ง่ผลต่อผลตอบแทนหลงัเกษียณ จงึอนุมานไดว้่า กจิการที่
ผูบ้รหิารทีใ่กลเ้กษยีณอายุจะมผีลการด าเนินงานด ี

ประสบการณ์ในการท างานของผู้บรหิารก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่มีความสมัพันธ์กบัผลลพัธ์ของการท างาน เช่น 
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการขายและบริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารมีความสนใจเรื่องของกลยุทธ์และนวัตกรรม       
เป็นต้น (Barker & Mueller, 2002) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Qi and Tian (2012) กล่าวว่าประสบการณ์ในการ
ท างาน ช่วยให้ผู้บรหิารท าความเขา้ใจขอ้งมูลได้อย่างถูกต้องส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานที่ดขี ึน้ นอกจากนี้ 
Diamond (1989) พบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความรู้
ความสามารถของผู้บรหิาร เพราะผู้บรหิารที่ด ารงต าแหน่งมายาวนานมีความพยายามในการรกัษาชื่อเสยีงท าให้ มี
ความระมดัระวงัค่อนขา้งสงู 

ระดบัการศึกษาเป็นปัจจยัที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัความรู้ความสามารถและการคดัเลอืกผู้บรหิารในหลาย
กจิการ งานวจิยัของ Wiersema and Bantel (1992) กล่าวว่า ผูบ้รหิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าจะมคีวามสามารถใน
การตดัสนิใจไดอ้ย่างมคีุณภาพมากกว่า เพราะมคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละประมวลผลทีส่งูกว่า 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากกรอบแนวคดิการวจิยัการพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกจิการ พบว่าสภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย 
อตัราส่วนทางการเงิน และคุณสมบตัิของผู้บรหิาร และสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย สงัคมและเศรษฐกิจ 
ส่งผลต่อ ผลการด าเนินงานของกจิการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย กจิการมี
แนวโน้มที่จะประสบความล้มเหลวหรอืไม่ประสลความล้มเหลว ของอทิธพิลของปัจจยัที่มผีลต่อความปรารถนาและ
ความตัง้ใจมสี่วนร่วมในการตลาดแบบบอกต่อผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่ของเจเนอเรชนัวายและเจเนอเรชนัแซด ดงัภาพที ่
1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัการพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกจิการ 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาสมัพันธ์ของอตัราส่วนทางการเงนิ คุณสมบตัิของผู้บริหาร และ

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกจิ กบัผลการด าเนินงานของกจิการ เพื่อสรา้งแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานจากขอ้มูลในงบการเงนิของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ ส าหรบักจิการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการตามแบบ Cross-Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM) ดงัภาพที ่2 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 
ภาพที ่2 ขัน้ตอนในการด าเนินการตามแบบ CRISP-DM 

ทีม่า: Jalalian (2019) 
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4.1 การท าความเขา้ใจธรุกิจ (Business understanding)  
อตัราส่วนทางการเงินและปัจจยัด้านอื่นๆ ที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการท านายอนาคตของกิจการในทุก

อุตสาหกรรม โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบ อย่างไรกต็ามการเปรยีบเทยีบจะใชไ้ดด้ใีนกจิการทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ฉะนัน้จงึ
มกัใช้การเปรียบเทียบเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรอืมีความคล้ายคลงึกนัเท่านัน้ เพราะแต่ละอุตสาหกรรมมี
รปูแบบการด าเนินธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั ท าใหอ้าจมรีูปแบบงบการเงนิทีแ่ตกต่างกนั งานวจิยันี้จงึเลอืกศกึษาเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่เป็นอุตสาหกรรมหลกัทีม่คีวามส าคญักบัประเทศไทย  

ความแตกต่างของกจิการทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ คอืวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้น
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นวตัถุดบิชวีภาพ สามารถเปลีย่นแปลงเสื่อมเสยีไปไดต้ามธรรมชาต ิอาจท าให้
การเกบ็สนิคา้คงเหลอืของกจิการส่วนใหญ่เกบ็ไดใ้นระยะเวลาค่อนขา้งสัน้ การเกบ็รกัษาค่อนขา้งยาก บางกจิการอาจ
ตอ้งใชต้น้ทุนการเกบ็รกัษาค่อนขา้งสงู นอกจากนี้วตัถุดบิหรอืสนิคา้บางประเภทอาจมคีวามแปรปรวนตามอทิธพิลของ
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรอืตามฤดูกาล ซึ่งเป็นสิง่ที่กจิการไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้รายไดจ้ากการด าเนิน
กจิการ หรอืการด าเนินกจิกรรมบางอย่างของกจิการอาจเกดิขึน้เป็นช่วงๆ ตามสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย กจิการจงึ
ตอ้งมแีผนส ารองในการจดัการกบัวตัถุดบิและสนิคา้เพื่อรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา  
4.2 การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูล (Data Understanding) 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาเกบ็รวบรวมโดยวธิทีุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยใชง้บการเงนิและรายงานประจ าปีจาก
เวบ็ไซดส์ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(https://market.sec.or.th) และขอ้มลูดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิจากเวบ็ไซด ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)  

สว่นที ่1 ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากงบการเงนิมทีัง้สิน้ 13 รายการ จาก 3 งบการเงนิ ไดแ้ก่ 
(1) รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ 7 รายการ  

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- สนิคา้คงเหลอื 
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 
- สนิทรพัยถ์าวร 
- สนิทรพัยร์วม 
- หนี้สนิรวม 
- สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

(2) รายการจากงบก าไรขาดทุน 5 รายการ 
- รายไดจ้ากการขาย 
- ก าไรขัน้ตน้ 
- ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้(EBIT) 
- ดอกเบีย้จ่าย 
- ก าไรสทุธ ิ

(3) รายการจากงบกระแสเงนิสด 
- กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานสทุธ ิ

สว่นที ่2 ขอ้มลูผูบ้รหิารจะอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทั ขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก่  
- เพศ 
- อาย ุ
- การศกึษา 
- ประสบการณ์ท างาน 
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สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัสงัคมและเศรษฐกจิ น ามาจากเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) โดย
ขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก่  

- จ านวนประชากร 
- ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
- ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศภาคการเกษตร 
- อตัราเงนิเฟ้อ 
- อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้
- อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี 
- อตัราแลกเปลีย่นเงนิดอลลารส์หรฐั 
โดยสรุปข้อมูลที่จดัเก็บเพื่อน ามาสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลการด าเนินงานมีทัง้สิ้น 794 ตัวอย่าง 

แบ่งเป็นตวัอย่างจากกจิการทีม่ผีลการด าเนินงานลม้เหลวทางการเงนิ 131 ตวัอย่าง และตวัอย่างทีม่ผีลการด าเนินงาน
ปกต ิ662 ตวัอย่าง 
4.3 การเตรียมข้อมูล (data preparation)  

งานวิจยันี้ได้น าตัวเลขจากงบการเงินมาแปลงให้เป็นอตัราส่วนทางการเงิน และแทนค่าข้อมูลคุณสมบัติของ
ผูบ้รหิารใหเ้ป็นตวัเลขเพื่อทีจ่ะสามารถน าไปสรา้งแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลการด าเนินงานได้ 
4.4 การสรา้งโมเดล (Modeling) 

ก่อนการสรา้งโมเดล นกัวจิยัไดน้ าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไปท าการเลอืกตวัแปรตน้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามหรอืตวั
แปรผลการด าเนินงาน ต่อจากนัน้น าตัวแปรต้นที่มีความสมัพันธ์กบัตัวแปรตามไปเข้าสู่กระบวนการเปรยีบเทียบ
ประสทิธภิาพของวธิกีารทีจ่ะใชส้รา้งแบบจ าลองดว้ยเทคนิค Classification จ านวน 8 วธิ ีประกอบดว้ย Naive Bayes, 
Generalized linear, Logistic regression, Fast Large Margin, Deep Learning, Random Forest Classifier, 
Gradient Boosted Tree, Support Vector Machines ผลการเปรียบเทียบ พบว่าวิธี Deep Learning เป็นวิธีที่มี
ประสทิธภิาพที่สุดและมคีวามผดิพลาดน้อยที่สุด ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลอืกใช้วธิกีาร Deep Learning ในการสรา้งตวัแบบ
พยากรณ์ผลการด าเนินงานของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยอ์ุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 

งานวจิยันี้ไดน้ าตวัแปรตามจ านวน 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม (BEP) อตัราสว่น
ก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) อตัราสว่นก าไรสทุธต่ิอยอดขาย (NPM) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ 
(ROE) อตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั (EXCHANGE) อตัราสว่นเงนิสดต่อสนิทรพัยร์วม (CTA) และอตัราสว่น
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิไดต่้อหนี้สนิรวม (EBITTD) มาจดัสรา้งโมเดลดว้ยวธิ ีDeep Learning โดยสามารถจดั
กลุ่มขอ้มูลเป็น 2 กลุ่ม คอื บรษิัทประสบความลม้เหลวในการด าเนินงานและบรษิัทมผีลการด าเนินงานปกติ โดยตวั
แปรตน้ทีส่ง่ผลเชงิบวก ประกอบดว้ย อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม (BEP) อตัราสว่นก าไรจาก
การด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) อตัราส่วนก าไรสุทธต่ิอยอดขาย (NPM) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุน้ (ROE) 
และอตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิไดต่้อหนี้สนิรวม (EBITTD) และตวัแปรต้นที่ส่งผลเชงิลบ ประกอบดว้ย 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ (EXCHANGE) อตัราสว่นเงนิสดต่อสนิทรพัยร์วม (CTA) 
4.5 การตรวจสอบและประเมินผล (evaluation) 

เมื่อน าขอ้มูลจรงิจ านวน 227 ตวัอย่าง แบ่งเป็นบรษิทัทีป่ระสบความลม้เหลว 39 ตวัอย่างและบรษิัทที่ไม่ประสบ
ความล้มเหลว 188 มาทดสอบกบัแบบจ าลองที่สร้างขึ้นด้วยวธิี Deep Learning พบว่าบรษิัทที่มีผลการด าเนินงาน
ลม้เหลว สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 37 บรษิทั คดิเป็น 94.87% ของบรษิทัทีม่ผีลการด าเนินงานลม้เหลวทัง้หมด และ
บรษิัทที่มีผลการด าเนินงานปกติสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 178 บริษัท คิดเป็น 94.68% ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานปกตทิัง้หมด ดงัแสดงในตารางความแม่นย าของตวัแบบในการพยากรณ์หรอื Confusion Matrix (ตารางที ่
1) 
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ตารางที ่1 ตารางความแม่นย าของตวัแบบในการพยากรณ์หรอื Confusion Matrix ดว้ยวธิ ีDeep Learning 
 True PROFIT True LOSS class precision 
prediction PROFIT 178 2 98.89% 
prediction LOSS 10 37 78.72% 
class recall 94.68% 94.87%  

 
4.6 การน าแบบจ าลองไปใช้ (deployment) 

ผูว้จิยัไดน้ าแบบจ าลองไปพฒันาเป็นซอฟตแ์วรเ์พื่อใหง้่ายแก่การใชง้านส าหรบัผูบ้รหิารและนกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้าน
อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องมอืทีช่่วยสนับสนุนหรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจในการวางแผนบรหิารงานในองคก์ร หรอื
การวางแผนการลงทุ น  โดยผู้ ใช้จ ะป้ อนข้ อมู ลตามที่ ก าหนดที่  https://drive.google.com/file/ d/1uRXwjp-
XC05qmZ7dseMBTZlqS2D6fjpG/view?usp=sharing หลงัจากป้อนข้อมูลที่ก าหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะ
ค านวณอตัราส่วนทางการเงนิที่อยู่ในรูปแฟ้มขอ้มูล Excel ต่อจากผู้ใช้งานสามารถน าอตัราส่วนทางการเงนิที่ได้ไป
วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานต่อไป 

 
5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผลการศึกษา 

การศกึษาวจิยัเรื่องการสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในงบการเงนิของบรษิัทใน
ตลาดหลกัทรพัย ์กรณีศกึษา กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผูว้จิยัไดท้ าการจดัเกบ็ขอ้มูลจากงบ
กรเงนิ รายงานทางการเงนิ จากในอดตียอ้นหลงั 20 ปี มาถงึปัจจุบนั มาแปลงค่าใหอ้ยู่ในรปูของอตัราสว่นทางการเงนิ 
ขอ้มูลที่เป็นคุณสมบตัิของผู้บรหิาร ประกอบกบัขอ้มูลทางด้านสงัคมและเศรษฐกจิ น าขอ้มูลที่จดัเก็บขา้งต้นมาหา
ความสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงานในอนาคต เพื่อสรา้งแบบจ าลองส าหรบัพยากรณ์อนาคตของกจิการ เป็นเครื่องมอื
ช่วยในการตดัสนิใจของผู้บรหิาร นักลงทุนหรอืผู้ที่ต้องการใช้ขอ้มูลโดยใช้ซอฟต์แวร ์Rapid Miner Studio ผู้วจิยัได้
ประยุกต์ใช้กระบวนการท าเหมอืงขอ้มูลแบบ CRISP-DM ซึ่งเป็นวธิทีี่ได้รบัการยอมรบั ตามมาตรฐานสากล มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงานวจิยั 

งานวจิยันี้ใชว้ธิ ีDeep Learning เพื่อสรา้งแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในงบการเงนิ
ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์ทีเ่ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
ตัวแปรต้น 7 ตัว ได้แก่ อัตราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์รวม (BEP) อัตราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) อตัราสว่นก าไรสทุธต่ิอยอดขาย (NPM) อตัราสว่นผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE) อตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั (EXCHANGE) อตัราส่วนเงนิสดต่อสนิทรพัย์รวม (CTA) และอตัราส่วนก าไรก่อน
ดอกเบีย้และภาษเีงนิไดต่้อหนี้สนิรวม (EBITTD) สามารถแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 กลุ่ม คอื บรษิทัประสบความลม้เหลวใน
การด าเนินงานและบรษิทัมผีลการด าเนินงานปกติ โดยตวัแปรต้นทีส่่งผลเชงิบวก ประกอบดว้ย อตัราส่วนก าไรก่อน
ดอกเบีย้และภาษีต่อสนิทรพัย์รวม (BEP) อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) อตัราส่วนก าไรสุทธิ
ต่อยอดขาย (NPM) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ต่อ
หนี้สินรวม (EBITTD) และตัวแปรต้นที่ส่งผลเชิงลบ ประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 
(EXCHANGE) อตัราส่วนเงนิสดต่อสนิทรพัยร์วม (CTA) โดยแบบจ าลองดงักล่าวสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องคดิเป็น 
94.87% ของบรษิัทที่มผีลการด าเนินงานลม้เหลวทัง้หมด และบรษิัทที่มผีลการด าเนินงานปกติสามารถพยากรณ์ได้
ถูกตอ้งคดิเป็น 94.68% ของบรษิทัทีม่ผีลการด าเนินงานปกตทิัง้หมด 
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เมื่อน าค่าความแม่นย าของแบบจ าลองมาเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัในอดตีที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั พบว่าความ
แม่นย าของแบบจ าลองของงานวจิยัในอดตีอยู่ที ่70-98% แสดงใหเ้หน็ว่าแบบจ าลองทีส่รา้งขึน้ มคีวามแม่นย าค่อนขา้ง
สูงเมื่อเปรยีบเทียบกบังานวจิยัในอดีต นอกจากนี้แบบจ าลองของงานวจิยันี้ยงัมีตวัแปรต้นอกี 2 ตวัแปรที่ไม่พบใน
งานวจิยัในอดตี ประกอบดว้ย อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัราสว่นเงนิสดต่อสนิทรพัยร์วม (CTA) 
ทีเ่ป็นดงันี้อาจเป็นเพราะกจิการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นกจิการทีม่รีปูแบบการด าเนินงานบางประการ
ทีแ่ตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากกจิการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมตี้นทุนวตัถุดบิค่อนขา้งต ่า 
กจิการทีเ่ริม่ตน้ในอุตสาหกรรมนี้อาจไม่จ าเป็นตอ้งมทีุนทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของมากนกั นอกจากนี้รปูแบบการด าเนินงาน
ทีม่วีงจรชวีติผลติภณัฑ ์(Product life cycle) ค่อนขา้งสัน้ สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บักจิการไดอ้ย่างรวดเรว็  
5.2 แนวทางการน าไปใช้ 

จากผลการศกึษาพบว่าอตัราสว่นทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัผลการด าเนินงานในอนาคตของกจิการสว่น
ใหญ่ คอื ก าไรของกจิการ ยิง่บรษิทัสามารถท าก าไรไดม้ากบรษิทัจะยิง่มโีอกาสทีจ่ะอยู่รอดมากขึน้ และอกีปัจจยัหนึ่งที่
พบจากผลการศกึษา คอื กิจการที่มสีดัส่วนเงนิสดต่อสนิทรพัย์รวมยิง่น้อย ยิง่ท าให้กจิการมีโอกาสอยู่รอดมากกว่า 
เพราะการถอืเงนิสดไวใ้นกจิการไม่สามารถท าใหก้จิการเตบิโตได ้กจิการควรน าเงนิไปลงทุนเพื่อต่อยอดกจิการจะท าให้
มโีอกาสอยู่รอดไดม้ากกว่า  

นอกจากนี้ผูว้จิยัไดจ้ดัท าเครื่องมอืเพื่อช่วยในการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิจากตวัเลขในงบการเงนิใหผู้ส้นใจ
เ ข้ า ไ ป ใ ช้ ง า น  โ ด ย ก า ร ก ร อ ก ตั ว เ ล ข จ า ก ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง กิ จ ก า ร ล ง ใ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที ่
https://drive.google.com/file/d/1 uRXwjp-XC0 5 qmZ7 dseMBTZlqS2 D6 f jpG/view?usp=sharing จ ะ ท า ก า ร
ประมวลผลการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิในรูปของแฟ้มข้อมูล Excel เพื่อน าไปใช้ในการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ
ต่อไป 
5.3 ปัญหาและอปุสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคทีค่น้พบจากการการวจิยันี้ มดีงันี้ 
(1) เนื่องจากขอ้มูลจากรายการทางการเงนิของแต่ละกจิการมรีูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกนั รวมถงึการเกบ็

ขอ้มลูยอ้นหลงั 20 ปี รปูแบบของงบการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในช่วงระยะเวลา 20 ปี ท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูยาก
ขึน้ การเก็บข้อมูลต้องใช้การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตัวเลขที่มีความใกล้ เคียงกนัมากที่สุด และสามารถน ามา
เปรยีบเทยีบกนัได ้

(2) กลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาศกึษา บางกจิการมขีอ้มลูไม่ครบถว้น เช่น ไม่มดีอกเบีย้จ่ายเพราะไม่มกีารกูย้มืเงนิ ท าให้
ไม่สามารถค านวณอตัราส่วนทางการเงนิได้ ดงันัน้กจิการเหล่านี้จะไม่ถูกน ามารวมในการประมวลผลเพื่อ
สรา้งแบบจ าลอง 

(3) กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
จ านวน 63 บรษิทั และเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัไป 20 ปี รวมทัง้สิน้ 793 ตวัอย่าง ซึง่ถอืว่ามจี านวนค่อนขา้งน้อย 
อกีทัง้บรษิัทที่มีผลการด าเนินงานจดัอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสประสบกบัความล้มเหลวมีจ านวนน้อยเมื่อเทยีบ
สดัสว่นกบักลุ่มทีม่ผีลการด าเนินงานปกต ิจงึอาจสง่ผลต่อความเทีย่งตรงในการศกึษา 

(4) การศกึษานี้ใชข้อ้มูลทางการเงนิทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นขอ้มลูในการวเิคราะห ์โดยถอืว่าทุกกจิการน าเสนอ
ขอ้มลูอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร ซึง่ในความเป็นจรงิอาจมบีางกจิการทีป่กปิดขอ้มลูหรอืตกแต่งตวัเลขทางบญัช ี
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง  
เพื่อใหเ้กดิความแม่นย าในการพยากรณ์ทีม่ากยิง่ขึน้ งานวจิยัควรใชจ้ านวนตวัอย่างกจิการจ านวนมาก โดยอาจน า

อุตสาหกรรมอื่นที่มีรูปแบบการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน มาร่วมในการประมวลผลด้วย และอาจท าการศึกษาใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ทีม่รีูปแบบการด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนัเพิม่เตมิ และหากต้องการใหแ้บบจ าลองเกดิประโยชน์สงูสุด
อาจน าผลจากการศกึษาไปใชพ้ฒันาซอฟตแ์วรใ์หผู้ใ้ชส้ามารถน าตวัเลขหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงบการเงนิ รายงานประจ าปี 
ใส่ลงในแบบฟอร์มทีส่รา้งขึน้ และให้ซอฟต์แวรป์ระมวลผลโดยการแปลงค่าขอ้มูลที่เป็นตวัเลขจากงบการเงนิให้เป็น
อตัราส่วน แปลงค่าข้อมูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของผู้บรหิารให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมส าหรบัประมวลผล และท าการส่ง
ขอ้มลูทัง้หมดเขา้สูก่ารประมวลผลในแบบจ าลองเพื่อใหแ้บบจ าลองพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกจิการทีช่ดัเจนว่ามี
โอกาสประสบความลม้เหลวในการด าเนินงานหรอืไม่ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารใชง้านไดส้ะดวกยิง่ขึน้  
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