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บทคดัย่อ 
     งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคดิการออกแบบระบบ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว สําหรบันักท่องเที่ยว ด้วยการทําเหมือง
ขอ้มูล ด้วยการใช้อลักอรทิมึการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบต้นไมต้ดัสนิใจ 
(Decision Tree) โดยทาํการเปรยีบเทยีบระหวา่ง 3 อลักอรทิมึ ไดแ้ก่ 
อลักอรทิมึ J48 REPTree และ Simple Cart  ซึ่งในงานวจิยัน้ีไดแ้บ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Natural เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวประเภท เกาะ แก่ง ทะเล น้ําตก และสถานที่ท่องเที่ยวที่
เกดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิ2) Historical เป็นสถานทีท่่องเทีย่วประเภท
โบราณ สถาน  และสถานที่ท่ องเที่ ยวที่ มีความ เกี่ ย วข้องกับ
ประวตัศิาสตร ์และ 3) Cultural เป็นสถานทีท่่องเทีย่วประเภทศลิปะ 
วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยผลการ
ประมวลผลความแม่นยําของระบบแนะนําอลักอรทิึม J48 มีความ
แม่นยําเท่ากบั 84.73%  ในการประเมนิความเหมาะสมของกรอบ
แนวคดิระบบแนะนําสถานทีท่่องเทีย่ว ไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67  ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานมคีา่ 0.58 
     คาํสาํคญั-- Data mining, Decision Tree, J48, 
Recommendation System, Tourism Attraction 
 

1. บทนํา 
การท่องเทีย่ว หมายถงึ การเดนิทางของบุคคล หรอื กลุ่ม

บุคคล เพื่อไปยงัสถานทีใ่ดสถานที่หน่ึง ซึ่งไม่ใช่สถานทีพ่กัอาศยัใน
ปัจจุบนั เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นการชัว่คราว และ ไม่ใช่การ
เดินทางที่สืบเน่ืองจากภาระหน้าที่การทํางานรูปแบบของสถานที่
สาํหรบัท่องเทีย่ว แบง่ออกไดห้ลายประเภทเช่น สถานทีท่่องเทีย่วเชงิ
ธรรมชาต ิ เชงิศลิปวฒันธรรม เชงิประวตัศิาสตร ์เป็นต้น โดยความ
ชื่นชอบในรปูแบบของการท่องเที่ยว สําหรบัแต่ละบุคคล จะมคีวาม
แตกต่างกนั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัลกัษณะ/พฤติกรรมส่วนบุคคล ทศันคต ิ
รูปแบบการดําเนินชวีติ รวมถึงอายุ เพศ และการศึกษา ของแต่ละ
บุคคล นอกจากทศันะคตขิองนักท่องเทีย่วเองแล้วสถานทีท่่องเที่ยว
เองก็จําเป็นจะต้องม ีเอกลกัษณ์ ความแตกต่าง ทัง้ในด้านลกัษณะ
ของภูมปิระเทศ  ศิลปะพื้นบ้าน เพื่อแบ่งแยกความเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ออกจากกนั และเพื่อให้สามารถดงึดูด
นกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาเทีย่วยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วนัน้  

ปัจจุบันจํานวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ มีเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นจากปี 2553-2556 
จํานวน 11% ดงัตารางที่ 1 [1] และประเทศไทยมแีหล่งท่องเที่ยวที่
ลงทะเบยีนกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมากกวา่ 4,500 แหง่ ทัว่
ประเทศ [2] โดยรูปแบบของสถานที่สําหรบัท่องเที่ยวนัน้ สามารถ
แบ่งออกไดห้ลายประเภท เช่น สถานทีท่่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ เชงิ
ศิลปวัฒนธรรม  เชิงประวัติศาสตร์  เป็นต้น  การเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวสําหรบันักท่องเที่ยวแต่ละคนนัน้ จะแตกต่างกันออกไป 
ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิต ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวเองก็จําเป็นต้องม ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทัง้ในด้านลักษณะของภูมิประเทศ  ศิลปะ
พื้นบ้าน หรอืสิง่ดงึดูดเฉพาะตวั เพื่อสรา้งความแตกต่างของแต่ละ
สถานที่และเพื่อให้สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วให้เขา้มาเที่ยวชม ซึ่ง
ในขณะนี้จากการลงทะเบยีนสถานที่ท่องเที่ยว จะเหน็ไดว้่า สถานที่
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  มีเพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรอืเกิดจากมนุษย์สรา้งขึ้น เมื่อ
นกัทอ่งเทีย่วมคีวามตอ้งการทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่พกัผอ่นหย่อน
ใจจะใชเ้วลาในการหาขอ้มูลสถานทีท่่องเทีย่วตามความต้องการของ
ตนเอง จากหลากหลายแหล่งที่มา เพื่อใช้ประกอบในการตดัสนิใจ
เลอืกสถานทีท่ีต่อ้งการ จงึทําใหใ้นปัจจุบนัมกีารนําเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยในการตดัสนิใจ และช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้มากขึ้น 
ในดา้นของการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในเรือ่งของการหาขอ้มลูสถานที่
ท่องเที่ยว คําแนะนําจากบุคคลอื่น บน Social Media หรือ ตาม
เวบ็ไซตต์่าง ๆ เป็นตวัเลอืกทีช่ว่ยในการตดัสนิใจ  

เทคนิคเหมอืงข้อมูล เป็นเทคนิควธิกีารในการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจํานวนมาก  เพื่ อค้นหารูปแบบ  และ
ความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในขอ้มูลนัน้ๆ เป็นเทคนิคทีนิ่ยมนํามาใชเ้พื่อ
การตลาดในการทําโปรโมชัน่ รวมถงึเพื่อสนับสนุน และช่วยในการ
ตดัสนิใจของผูบ้รหิาร นอกจากนี้การทําเหมอืงขอ้มูล ยงัสามารถหา
ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องกันของข้อมูลที่ต้องการนํามาใช้
ประโยชน์ เพือ่นํามาประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ทางธุรกจิ และในดา้นอื่นๆ 
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ผู้วิจ ัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวสําหรบันักท่องเที่ยว โดยใช้เหมืองข้อมูล เพื่อเป็นการ
รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล ทีเ่กี่ยวขอ้ง และแนะนําสถานที่ท่องเทีย่วที่
เหมาะสมกบันกัท่องเทีย่วแบบ Hybrid คอืการใชแ้บบสอบถามในการ
เกบ็ขอ้มูล และหาความสมัพนัธข์องขอ้มูล แล้วนํามาสรา้งเป็นระบบ
เพื่อใช้ในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง  
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้ระบบสามารถตัดสินใจเลือกสถานที่
ทอ่งเทีย่วในรปูแบบทีต่อ้งการได ้

 
 
 

 

จาํนวนผูเ้ยีย่มเยอืน 2553 Δ% 2554 Δ% 2555 Δ% 2556 Δ% 

กรงุเทพ 26,861,095 10.43 28,867,346 7.47 30,269,692 4.86 31,988,047 6 

ภาคกลางไมร่วมกทม. 18,166,914 16.71 16,856,616 -7.21 21,985,621 30.43 22,763,319 4 

ภาคตะวนัตก 14,910,305 16.53 15,956,118 7.01 17,441,224 9.31 18,688,000 7 

ภาคตะวนัออก 13,651,875 12.82 14,496,617 6.19 16,028,776 10.57 17,504,675 9 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22,163,584 3.95 25,850,236 16.63 26,977,750 4.36 29,947,625 11 

ภาคเหนือ 15,197,718 9.29 15,514,321 2.08 19,130,690 23.31 21,115,135 10 

ภาคใต ้ 11,570,623 4.96 15,636,474 35.14 14,449,314 -7.59 19,717,887 36 

รวม 122,522,114 10.34 133,177,728 8.7 146,283,067 9.84 161,724,688 11 

 
ตารางที ่1 จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วภายในประเทศ ระหวา่งปี 2553-2556 [1] 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สํานักสถิติเศรษฐกิจและสงัคม สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
เรื่อง "การสาํรวจพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วของชาวไทย พ.ศ. 
2557" พบว่า ในกลุ่มผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวสูงกว่าไม่เดนิทาง คอื กลุ่มปรญิญาตรแีละสูงกว่าปรญิญา
ตร ีมผีูท้ ี่เดนิทางท่องเที่ยว รอ้ยละ 87.9 ส่วนสถานภาพการทํางาน
ของผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว พบว่า กลุ่ม นักเรยีน/นักศึกษา เป็นผู้
เดนิทางทอ่งเทีย่วรอ้ยละ 79.3 [3] 

นฤพนธ์ พนาวงศ์ และ จกัรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้
นําเสนอผลการออกแบบระบบแนะนําขอ้มลูท่องเทีย่วในประเทศไทย
โดยใชห้ลกัการประเมนิค่าน้ําหนักคะแนนแบบหลายปัจจยัและหลาย
มติมิวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชแ้นะนําขอ้มลูท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม อกี
ทัง้ยงัแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคยีง ที่พกั รา้นอาหาร รา้นขาย
ของฝาก รา้นขายสนิคา้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยดูจากขอ้มูลทีผู่ใ้ชค้นอื่นไดใ้หค้ะแนนความชอบ
ไว ้ทาํใหเ้กดิความรูส้กึไมเ่สยีเวลาในการตดัสนิใจทีจ่ะไปท่องเทีย่วยงั
สถานทีน่ัน้ ๆ อกีทัง้ยงัจะไดค้วามประทบัใจอยา่งทีค่าดคดิไว ้[4] 

กองการท่องเที่ยว  สํานักวัฒนธรรม  กีฬา และการ
ทอ่งเทีย่ว เรือ่ง "แผนพฒันาการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร รายงาน
ฉบับสมบูรณ์" จากการสํารวจพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวไทย  พบวา่ นกัท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่รบัทราบขอ้มูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจากการบอกต่อ
ของเพือ่นและคนรูจ้กัรอ้ยละ 28.9 รองลงมาคอืจากวทิยุ [5] 

Yongheng Zhao and Yanxia Zhang [6]  ไดนํ้าเสนอการ
เปรยีบเทยีบการทํางานของอลักอรทิมึของต้นไม้ตดัสนิใจในการหา
วัตถุบนท้องฟ้าของนักดาราศาสตร์ โดยวิธี REPTree  Random 
Tree  Random Forest  J48  NBTree และ ADTree ผลที่ได้รบัคือ 
ADTree เป็นวิธีการที่ดีที่สุดหากต้องการความรวดเร็วในการ
ประมวลผล J48 เป็นวธิกีารที่ดทีี่สุดหากต้องการความถูกต้อง และ
ความ  

Jehad Ali , Rehanullah Khan , Nasir Ahmad แ ล ะ 
Imran Maqsood [7] นําเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง Random 
Forest กับ  Decision Tree ผลการจัดหมวดหมู่ แสดงให้ เห็นว่า 
Random Forest ให้ผลที่ดีกว่าในกรณีของชุดข้อมูลขนาดใหญ่ 
ในขณะที่ J48 ให้ผลที่ดีกว่าหากข้อมูลมีขนาดเล็ก หรือมีจํานวน
ข้อมูลไม่มาก โดยในการนี้ได้มีการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจาก 286 ไป
จนถึง 699 ข้อมูล ส่งผลให้จํานวนร้อยละของ Random Forest มี
จาํนวนเพิม่ขึน้จาก 69.23% เป็น 96.13%  

Sushikumar Kalmegh [8] นําเสนอการเปรยีบเทียบการ
วิเคราะห์อัลกอริทึมในโปรแกรม Weka ได้แก่ REPTree  Simple 
Cart  แล ะ  Random Tree ใน ก ารจํ าแน กข่ า วอิน เดีย  พบ ว่ า
ประสิทธิภาพและความแม่นยําของ Random Tree มีมากกว่า 
REPTree และ Simple Cart 
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3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
การทาํเหมืองข้อมลู (Data Mining)  

เหมอืงขอ้มลู[9] [10] [11] [12] กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู
อย่างอตัโนมตั ิหรอืกึง่อตัโนมตั ิเพือ่แยกประเภท คน้หารปูแบบ และ
แนวทางความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ 
คลงัขอ้มูล ให้อยู่ในรูปแบบของกฎ (Rule) โดยอาศยัหลกัสถิต ิการ
รู้จํา การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ เปรียบเสมือน
ววิฒันาการในการจดัเกบ็ ตคีวามหมายขอ้มลู เพือ่นําสารสนเทศทีไ่ด้
ไปใชใ้นการตดัสนิใจ และประยุกต์ใชก้บัในงานหลายประเภท ทัง้ใน
ดา้นธุรกจิ เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทย ์เป็นตน้  

 
             รปูที ่1 สถาปัตยกรรมเหมอืงขอ้มลู [10] 
 

แนวคิดด้านการท่องเท่ียว  
นักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการท่องเทีย่ว 

(Tourism) [13] [14] [15] โดยสรุปวา่ หมายถงึการเดนิทางออกจากที่
พกัเป็นการชัว่คราวเพือ่พกัผอ่นหย่อนใจเยีย่มญาต ิหรอืวตัถุประสงค์
อื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชพีหรอืหารายได้เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิและผ่อนคลายความเครยีดในยามว่างหรอืเมื่อ
เวลาที่ต้องการจะพกัผ่อนซึ่งอาจเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากน้ีการ
ท่องเที่ยวยงัเป็นการพกัผ่อนคลายความตงึเครยีด และได้รบัความรู้
ความเขา้ใจวฒันธรรม และยงัเป็นการนําทรพัยากรของประเทศมาใช้
ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งกวา้งขวางโดยความสาํคญัของการทอ่งเทีย่ว 

ระบบแนะนํา (Recommendation System 
 ระบบแนะนํ า  [16] [17] [18] [19] [20] เป็ น เค รื่อ งมือ
ซอฟแวร ์และเทคนิคการใหบ้รกิารขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูใ้ชง้าน โดย
ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจต่างๆ ในกระบวนการนี้ ส่วน
ใหญจะเป็นการแนะนําในการเลือกซื้อสินค้า เช่น แผ่นซีดีเพลง 
หนังสอืออนไลน์ เป็นต้น และการออกแบบระบบจะใช้กราฟฟิกใน
ส่วนทีใ่ชส้าํหรบัตดิต่อกบัผูใ้ชง้านเป็นหลกั เป็นระบบทีส่ามารถช่วย
คดักรองข้อมูล วตัถุ ต่างๆจํานวนมาก รวมทัง้วเิคราะห์จุดเด่น จุด

ดอ้ยของแต่ละทางเลอืก ใหต้รงกบัความต้องการของผูใ้ช ้โดยทัว่ไป
จะจําแนกได้ 3 วิธี คือ 1. การแนะนําแบบ Content-Base คือการ
แนะนําทีว่เิคราะห์จากพืน้ฐานความชอบของผูใ้ชน้ัน้ๆ ในอดตีทีผ่่าน
มา เช่น เว็บไซต์หน่ึง แนะนําบทความที่มีเน้ือหา หรอือยู่ในกลุ่ม
ประเภทบทความเดียวกัน ให้กับผู้อ่าน  ร้านขายแผ่นภาพยนตร์
ออนไลน์ เมื่อผูซ้ื้อเลอืกซื้อภาพยนตรแ์อคชัน่ กจ็ะแนะนําภาพยนตร์
แอคชัน่เรื่องอื่นให้กบัผูซ้ื้อเช่นกนั 2. การแนะนําแบบ Collaborative 
ที่จะวิเคราะห์ความชอบของผู้ใช้อื่นๆ  ที่มีลักษณะ พฤติกรรม 
ความชอบที่คล้ายคลงึกนั มาแนะนํา หรอื ทํานายให้กบัผูใ้ชปั้จจุบนั 
เช่น เมื่อเขา้เวบ็ไซต์จําหน่ายสนิค้าออนไลน์ หลงัจากที่กดเลอืกซื้อ
สนิคา้ A จะมแีถบโฆษณาสนิคา้ตวัอื่นปรากฎขึน้ พรอ้มขอ้ความ เช่น 
ผู้ซื้อท่านอื่นที่ซื้อ A น้ี เลือกซื้อสินค้า B ด้วย เป็นต้น และ 3. การ
แนะนําแบบ Hybrid เป็นการผสมผสานการแนะนําทัง้ Content-Base 
และ Collaborative เขา้ดว้ยกนั โดยการนํา Collaborative เพิม่เขา้ไป
ในหลกัการของ Content-Base 
 
การตดัสินใจแบบก่ิงก้านสาขา (Decision Tree)  

การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา หรือ ต้นไม้ตัดสินใจ 
(decision tree) [21] [22] [23] ในการบรหิารธุรกจิ เป็นแผนผงัต้นไม้
ทีช่่วยในการตดัสนิใจ โดยแสดงถงึมลูค่าของทรพัยากรทีจ่ะใช ้ความ
เสี่ยงในการลงทุนและและผลลพัธ์ที่มโีอกาสเกิดขึ้น ต้นไม้ตดัสนิใจ
สรา้งขึน้เพือ่ช่วยการตดัสนิใจเพือ่ใชใ้นการสรา้งแผนงาน นิยมใชม้าก
ในการบรหิารความเสี่ยง (risk management) ต้นไม้ตัดสินใจ เป็น
สว่นหน่ึงของทฤษฎกีารตดัสนิใจ (decision theory) และ ทฤษฎกีราฟ 
ภายในต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด (node) ซึ่งแต่ละโหนดจะมี
คุณลกัษณะ (attribute) เป็นตวัทดสอบ กิง่ของตน้ไม ้(branch) แสดง
ถงึค่าทีเ่ป็นไปไดข้องคุณลกัษณะทีถู่กเลอืกทดสอบ และใบ (leaf) ซึง่
เป็นสิง่ทีอ่ยู่ล่างสุดของตน้ไมต้ดัสนิใจแสดงถงึกลุ่มของขอ้มลู (class) 
หรอืนัน่กค็อืผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทํานาย โหนดทีอ่ยู่บนสุดของต้นไม้
เรยีกวา่โหนดราก (root node) 

 
 

รปูที ่3. ตวัอยา่งแสดงตน้ไมต้ดัสนิใจ [24] 
จะเหน็ว่าทุกครัง้ หลงัจุดตดัสนิใจ (เครื่องหมายสีเ่หลี่ยม) 

จะเป็นทางเลือกต่างๆ ในขณะที่หลังเครื่องหมายวงกลม จะเป็น
สภาวการณ์ต่างๆที่เกดิขึน้ ขอ้สงัเกตบางประการในการเขยีนแขนง
การตดัสนิใจ 
 
 
 

30



การประชุมวิชาการระดบัประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครัง้ท่ี 7 

 
 
อลักอริทึม J48  

J48 [6] เป็นอัลกอรทิึมในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ ที่ใช้
หลกัการของทฤษฎีข่าวสาร ค่าที่วดัไดจ้ะนํามาใช้ในการตดัสนิใจว่า
จะใช้ตัวแปรใดในการแบ่งข้อมูล มีการใช้ค่าเกน (Gain) และค่า
คาดคะเนของขอ้มลู (Entropy) 

    (1) 
ค่าคาดคะเนของขอ้มลู (Entropy) ทีแ่ยกโดยการใชล้กัษณะประจาํ A 
ซึง่กาํหนด A คอืลกัษณะประจาํทีแ่บง่ S ออกเป็น {S1, S2, ,Sv} โดย
ให้ S1 มตีวัอย่างจากคลาส P จํานวน p1 และตวัอย่างจากคลาส N 
จาํนวน n1 ดงัสมการ (2) 

         (2) 
 
ดงันัน้คา่เกนขอ้ มลู(Data Gain) ทีไ่ดจ้ากการแยกขอ้มลูดว้ย ลกัษณะ
ประจาํ A จะไดด้งัสมการ (3) 

    (3) 
เทคนิค J48 เป็นวิธีการที่พ ัฒนามาจาก ID3 ซึ่ง J48 มี

ความสามารถเพิม่เตมิขึน้จาก ID3 ดงัน้ี 
1. ขนาดของตน้ไม ้ไมใ่หญ่เกนิไป 
2. มกีารสรา้งกฎหลงัจากทีท่าํการปรบัแต่งตน้ไมแ้ลว้ 
3. สามารถทําการปรบัแต่งต้นไม้ประกอบการตัดสนิใจ 

(Pruning Trees) ในขณะสรา้งได ้เพือ่ลดความผดิพลาด 
4. สามารถใชก้บัขอ้มลูทีม่คีวามต่อเน่ืองทีเ่ป็นตวัเลขได ้
5. สามารถใช้กับชุดข้อมูลที่มีค่าผิดพลาดได้ (Missing 

Attribute) 
 
เทคนิค REPTree 
 REPTree [8] เป็ น เท ค นิ คที่ มี ค ว าม รวด เร็ว ใน ก าร
ดําเนินการ จากการสรา้งต้นมต้ดัสนิใจด้วยหลกัการคํานวณค่าเกน 
(Gain) และค่าคาดคะเนของขอ้มูล แล้วทําการตดัทอนขอ้ผดิพลาด
ของขอ้มลูระหวา่งทีม่กีารสรา้งตน้ไม ้แต่อลักอรทิมึน้ีสามารถใชไ้ดก้บั
ขอ้มลูจาํพวกตวัเลขเทา่นัน้  
 
เทคนิค Simple Cart 
 Simple Cart [8] เป็นเทคนิคในการจดัหมวดหมู่ เพื่อสรา้ง
ต้นไม้ตดัสนิใจแบบไบนารี ่คือ มกีารสรา้งโหนดลูกออกมาเพียง 2 
โหนด และใชค้่าคาดคะเน ในการแบ่งแอทรบิวิ เทคนิค Simple Cart 
น้ีเหมาะกับการตัดข้อมูลที่ขาดหายไปของแต่ละ record และเป็น
เทคนิคทีด่ทีีส่ดุทีเ่หมาะในการใช ้Training Data 

 

4. กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
  จากแนวโน้มของสถานที่ท่องเที่ยวที่มเีพิม่มากขึน้ ส่งผล
ใหน้ักท่องเทีย่วมตีวัเลอืกที่หลากหลายในการตดัสนิใจเลอืกสถานที่
ท่องเทีย่ว เพื่อช่วยใหน้ักท่องเทีย่วสามารถเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วที่
ตรงกบัความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ ทางผูว้จิยัจงึได้
พฒันาระบบแนะนําสถานทีท่่องเทีย่วน้ีขึน้ จากการวเิคราะห์รปูแบบ
ความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม ความชื่นชอบ ใน
เรือ่งของการทอ่งเทีย่ว โดยไดนํ้าเสนอกรอบแนวคดิดงัรปูที ่4 
 

 
 

    รปูที ่4 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 

  จากกรอบแนวคดิในรปูที ่4 สามารถอธบิายการทาํงานของ
ระบบแนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่ว ออกไดเ้ป็น 5 ระบบยอ่ยดงัน้ี 
  ระบบย่อยที ่1 การศกึษารปูแบบ (Pattern Base Module) 
เป็นขัน้ตอนที่เริม่จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ของนกัท่องเทีย่ว เชน่ เพศ , อายุ , อาชพี , รายได ้เป็นตน้ 
เมื่อไดปั้จจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ จะนํามาสรา้ง
เป็นแบบสอบถาม เพื่อทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น แล้ว
นํามาวเิคราะห์ผ่านโปรแกรมการวเิคราะห์รปูแบบความสมัพนัธ์ ให้
ได้มาซึ่ง รูปแบบพื้นฐาน (Pattern Base) หลงัจากนัน้ จงึนําข้อมูล
จากการวเิคราะหท์ีไ่ด ้เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู  
  ระบบย่อยที ่2 การจบัคู่ความสมัพนัธ ์(Matching Module) 
เป็นขัน้ตอนหลังจากที่ได้ รูปแบบพื้นฐาน และเก็บข้อมูลไว้ใน
ฐานขอ้มูลเรยีบรอ้ยแล้ว การจบัคู่ความสมัพนัธ์น้ี จะนํารปูแบบที่ได้
จากการวเิคราะห์ มาจบัคู่กบัขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากนักท่องเทีย่วทีใ่ชง้าน
ระบบ ผ่านเวบ็อินเทอร์เฟส และ นําข้อมูลที่ได้ไปทําการวเิคราะห์
ประมวลผลขอ้มลู เพือ่ใหไ้ดร้บัผลลพัธก์ารแนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่ว   
  ระบบย่อยที ่3 ระบบแนะนํา (Recommendation Module) 
เป็นส่วนของการประมวลผล เพื่อคําแนะนําในการเลือกสถานที่
ท่องเทีย่วใหก้บัผูใ้ชร้ะบบ โดยการนําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการกรอกขอ้มูล
ของผูใ้ชร้ะบบ และ รูปแบบพื้นฐานที่ไดจ้ากการทําเหมอืงขอ้มูล มา
ประมวลผลและวเิคราะห์ความสมัพนัธใ์ห้ไดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมที่สุด 
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และนําผลที่ได้ไปใชใ้นการให้คําแนะนําแก่ผูใ้ชร้ะบบต่อไป ผ่านทาง
หน้าเวบ็อนิเทอรเ์ฟสของระบบ 
  ระบบย่อยที่  4  ประเภทสถานที่ท่ องเที่ ยว  (Tourist 
Attraction Category Module) เป็ นขัน้ตอนการสังเคราะห์  แบ่ ง
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย  เพื่ อให้มีความ
ครอบคลุมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภท ในการนําข้อมูลไปทํา
เหมอืงขอ้มูล เพื่อการวเิคราะห์ความสามารถและนําไปใช้ในการให้
คําแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้ในงานวจิยัน้ีได้ทําการแบ่งประเภท
สถานที่ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ได้แต่ ประเภทธรรมชาติ , 
ประเภทประวตัศิาสตร ์และ ประเภทศลิปะวฒันธรรม  
  ระบบย่อยที ่5 เวบ็อนิเทอรเ์ฟส (Web Interface Module) 
เป็นหน้าจอเว็บเพจ สําหรบัรบัข้อมูลจากผู้ใช้ที่เป็นนักท่องเที่ยว 
กรอกขอ้มูล แล้วทําการส่งขอ้มูลเพื่อนํามาเปรยีบเทียบกบัรูปแบบ
พืน้ฐานทีไ่ดจ้ากวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว
ภายในฐานขอ้มูลที่จดัเก็บไว้ และเวบ็เพจน้ีทําหน้าที่แสดงผลลพัธ์
ใหก้บัผูใ้ชไ้ดร้บัทราบการประมวลผลของระบบ 
 

5. การสร้างรปูแบบพืน้ฐาน 
  งานวจิยัน้ี ได้นําโปรแกรมสําเรจ็รูป Weka เขา้มาใช้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลดงักล่าว เมื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลเสรจ็สิ้น 
ผลลพัธ์ที่ได้ออกมาคอื รูปแบบความสมัพนัธ์กนัของปัจจยั ตวัแปร
ต่างๆที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ทําให้ได้กฎพื้นฐาน 
(Pattern Base) ที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ออกมา ด้วยการใช้
อลักอรทิมึแบบกิง่กา้นสาขา (Decision Tree) 
  เมื่ อได้ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวแล้วแล้ว ขัน้ตอนน้ีเป็นการนํารูปแบบ (Pattern) การแนะ
นํามาทําการแปลงใหอ้ยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปพฒันาเป็นระบบ
แนะนํา เพือ่ประเมนิผลได ้โดยเมือ่นํามาแปลงเป็นรปูแบบกฎพืน้ฐาน
แล้วได้ ผลลัพธ์ของกฎพื้นฐานที่ได้รบัจําแนกตามตัวแปรตามที่
กําหนดไวแ้ต่ละตวั มจีํานวนดงัน้ี สถานที่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชาต ิมี
จาํนวน 21 กฎ  สถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์มจีาํนวน 13 กฎ  
สถานทีท่่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม มจีาํนวน 5 กฎ  รวมจาํนวนกฎ
พืน้ฐานทัง้สิน้ 39 กฎพืน้ฐาน ดงัตารางที ่2 ตวัอยา่งกฎพืน้ฐาน 
 
ตารางที ่2 ตวัอยา่งกฎพืน้ฐาน 

 
6. การประเมินผล 

ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดการออกแบบระบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว สําหรบั
นักท่องเที่ยวในแต่ละรายการ พบว่า ความเหมาะสมของภาพรวม

โมเดลทีส่งัเคราะหข์ึน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.58 รายการที่มีระดบัความคิดเห็นในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด 
ได้แก่ ความเหมาะสมของ Pattern Base Module ความเหมาะสม
ของ Web Interface Module ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.67 สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.58 เทา่กนัทัง้ 2 Module ดงัตารางที ่3  

โดยการประเมนิใช้เกณฑ์คะแนนประเมนิความเหมาะสม
ของกรอบแนวคดิดงัน้ี [24] 

4.50-5.00 : หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
3.50-4.49 : หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมาก 

 2.50-3.49 : หมายถงึ มคีวามเหมาะสมปานกลาง 
 1.50-2.49 : หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย  
 1.00-1.49 : หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 
ตารางที ่3 ผลการประเมนิความเหมาะสมของกรอบแนวคดิ 
รายละเอยีดการประเมนิ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบั 
1. ความเหมาะสมของ Pattern Base 
Module 

4.67 0.58 
มาก
ทีส่ดุ 

2. ความเหมาะสมของ Matching 
Module 

4.33 0.58 มาก 

3. ความเหมาะสมของ 
Recommendation Module 

4.33 1.15 มาก 

4. ความเหมาะสมของ Tourist 
Attraction Category Module 

3.33 0.58 
ปาน
กลาง 

5. ความเหมาะสมของ Web 
Interface Module 

4.67 0.58 
มาก
ทีส่ดุ 

6.ความเหมาะสมของภาพรวมโมเดล
ทีส่งัเคราะหข์ึน้ 

4.67 0.58 
มาก
ทีส่ดุ 

รวม 4.33 0.68 มาก 
 

งานวจิยัน้ีใชอ้ลักอรทิมึในการวเิคราะหร์ปูแบบการแนะนํา
สถานทีท่่องเทีย่วทัง้สิน้ 3 อลักอรทิมึ เพื่อเปรยีบเทยีบความแม่นยํา
ในการแนะนํานักท่องเทีย่ว ดว้ยโปรแกรม Weka 3.6 ซึ่งประกอบไป
ดว้ยอลักอรทิมึดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความแมน่ยาํในการแนะนํา 

ลาํดบัที ่ อลักอรทิมึ % ความแมน่ยาํในการแนะนํา 
1 J48 84.73 
2 Simple Cart 83.84 
3 REPTree 82.77 

 
จะเหน็ไดว้า่การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชอ้ลักอรทิมึแบบ J48 

มีความถูกต้องแม่นยําในการแนะนําสูงที่สุด  เท่ ากับ  84.73% 
อลักอรทิมึทีม่คีวามแม่นยําในการทํานายรองลงมาไดก้ี่ Simple Cart 
และ REPTree ซึ่งมคีวามแม่นยําในการทํานายเท่ากบั 83.84% และ 
82.77% ตามลาํดบั 

ลาํดบั กฎพืน้ฐาน ประเภท 
1 If Q6>4 and Q3>4 and Q13>4 ศลิปวฒันธรรม 
2 If Q6>4 and  Q3>4 and  Q13<=4 

and  Q11>3 ธรรมชาต ิ
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7. สรปุ 
 งานวจิยัน้ีไดนํ้าเสนอแนวคดิในการออกแบบระบบแนะนํา
การเลอืกสถานที่ท่องเที่ยว สําหรบันักท่องเที่ยว ด้วยการทําเหมอืง
ขอ้มลู โดยผลของการแนะนําพบวา่ อลักอรทิมึ J48 มคีวามแมน่ยาํใน
การแนะนํามากทีสุ่ด โดยมเีปอรเ์ซน็ความแมน่เท่ากบั 84.73% ระบบ
แนะนําน้ีขึน้เพื่อช่วยในการเลอืกสถานที่ท่องเทีย่ว และใหค้ําแนะนํา
กบันักท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการในการท่องเทีย่วภายในประเทศ ให้
สามารถตดัสนิใจเลอืกสถานทีท่อ่งเทีย่วในแบบทีต่นเองตอ้งการได ้ 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มี
จํานวนมาก และแพร่หลายตรงกบัเรื่องที่ต้องการแนะนํา เพื่อความ
ถกูตอ้งแมน่ยาํของระบบแนะนํา  
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