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บทคัดย่อ

ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ออกจากกัน และเพื่อให้สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเทีย่ วยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้
ปั จจุ บ ั น จํ า นวนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ มีเปอร์เซ็ น เพิ่ม ขึ้น จากปี 2553-2556
จํานวน 11% ดังตารางที่ 1 [1] และประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่
ลงทะเบียนกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยมากกว่า 4,500 แห่ง ทั ่ว
ประเทศ [2] โดยรูปแบบของสถานที่สําหรับท่องเที่ยวนัน้ สามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ เชิง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เป็ นต้ น การเลื อ กสถานที่
ท่อ งเที่ย วสําหรับ นัก ท่ อ งเที่ย วแต่ ล ะคนนั น้ จะแตกต่ างกัน ออกไป
ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ พฤติก รรม ทัศ นคติ รูป แบบการดํ า เนิ น ชีว ิต ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวเองก็จําเป็ นต้องมี
เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ทัง้ ในด้า นลัก ษณะของภู ม ิป ระเทศ ศิล ปะ
พื้นบ้าน หรือสิง่ ดึงดูดเฉพาะตัว เพื่อสร้างความแตกต่างของแต่ล ะ
สถานที่และเพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเที่ยวชม ซึ่ง
ในขณะนี้จากการลงทะเบียนสถานที่ท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบต่ า งๆ มี เ พิ่ ม มากขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็ นสถานที่
ท่องเที่ย วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากมนุ ษย์สร้างขึ้น เมื่อ
นักท่องเทีย่ วมีความต้องการทีจ่ ะเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ พักผ่อนหย่อน
ใจจะใช้เวลาในการหาข้อมูลสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามความต้องการของ
ตนเอง จากหลากหลายแหล่งที่มา เพื่อ ใช้ป ระกอบในการตัดสินใจ
เลือกสถานทีท่ ต่ี อ้ งการ จึงทําให้ในปั จจุบนั มีการนํ าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการตัดสินใจ และช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ผู้ใช้มากขึ้น
ในด้านของการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในเรือ่ งของการหาข้อมูลสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว คํ า แนะนํ า จากบุ ค คลอื่น บน Social Media หรือ ตาม
เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็ นตัวเลือกทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจ
เทคนิ ค เหมืองข้อมูล เป็ น เทคนิ ค วิธกี ารในการวิเคราะห์
ความสัม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล จํ า นวนมาก เพื่ อ ค้ น หารู ป แบบ และ
ความสัมพันธ์ทซ่ี ่อนอยู่ในข้อมูลนัน้ ๆ เป็ นเทคนิคทีน่ ิยมนํ ามาใช้เพื่อ
การตลาดในการทําโปรโมชัน่ รวมถึงเพื่อสนับสนุ น และช่วยในการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหาร นอกจากนี้การทําเหมืองข้อมูล ยังสามารถหา
ความสัม พัน ธ์ ความเกี่ ย วข้อ งกัน ของข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการนํ า มาใช้
ประโยชน์ เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ และในด้านอื่นๆ

งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอแนวคิดการออกแบบระบบ
แนะนํ า สถานที่ท่ องเที่ย ว สําหรับ นัก ท่ องเที่ย ว ด้วยการทํ าเหมือ ง
ข้อมูล ด้วยการใช้อลั กอริทมึ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบต้นไม้ตดั สินใจ
(Decision Tree) โดยทําการเปรียบเทียบระหว่าง 3 อัลกอริทมึ ได้แก่
อัลกอริทมึ J48 REPTree และ Simple Cart ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้แบ่ง
สถานที่ท่ องเที่ย วออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) Natural เป็ น สถานที่
ท่องเที่ย วประเภท เกาะ แก่ง ทะเล นํ้ าตก และสถานที่ท่องเที่ยวที่
เกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ 2) Historical เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วประเภท
โบราณ สถาน และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประวัตศิ าสตร์ และ 3) Cultural เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วประเภทศิลปะ
วัฒ นธรรม และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้า งขึ้น โดยผลการ
ประมวลผลความแม่น ยําของระบบแนะนํ าอัล กอริท ึม J48 มีค วาม
แม่นยําเท่ากับ 84.73% ในการประเมิน ความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิดระบบแนะนําสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ได้ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานมีคา่ 0.58
คําสําคัญ-- Data mining, Decision Tree, J48,
Recommendation System, Tourism Attraction

1. บทนํา
การท่องเทีย่ ว หมายถึง การเดินทางของบุคคล หรือ กลุ่ม
บุคคล เพื่อไปยังสถานทีใ่ ดสถานที่หนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สถานทีพ่ กั อาศัยใน
ปั จจุบนั เพื่อการพัก ผ่อ นหย่อนใจ เป็ นการชัวคราว
่
และ ไม่ใช่การ
เดิน ทางที่ส ืบ เนื่ องจากภาระหน้ า ที่ก ารทํา งานรูป แบบของสถานที่
สําหรับท่องเทีย่ ว แบ่งออกได้หลายประเภทเช่น สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิง
ธรรมชาติ เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงประวัตศิ าสตร์ เป็ นต้น โดยความ
ชื่นชอบในรูปแบบของการท่องเที่ยว สําหรับแต่ละบุคคล จะมีความ
แตกต่างกัน ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก บั ลัก ษณะ/พฤติกรรมส่วนบุค คล ทัศ นคติ
รูปแบบการดําเนินชีวติ รวมถึงอายุ เพศ และการศึกษา ของแต่ละ
บุคคล นอกจากทัศนะคติของนักท่องเทีย่ วเองแล้วสถานทีท่ ่องเที่ยว
เองก็จําเป็ นจะต้องมี เอกลักษณ์ ความแตกต่าง ทัง้ ในด้านลักษณะ
ของภูมปิ ระเทศ ศิลปะพื้นบ้าน เพื่อแบ่งแยกความเป็ นเอกลักษณ์
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ผู้ ว ิจ ัย จึง มีแ นวคิ ด ในการพัฒ นาระบบแนะนํ า สถานที่
ท่ อ งเที่ย วสํา หรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว โดยใช้เหมือ งข้อ มูล เพื่อ เป็ นการ
รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล ทีเ่ กี่ยวข้อง และแนะนํ าสถานที่ท่องเทีย่ วที่
เหมาะสมกับนักท่องเทีย่ วแบบ Hybrid คือการใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วนํ ามาสร้างเป็ นระบบ
เพื่อ ใช้ในการแนะนํ า สถานที่ท่ อ งเที่ย วให้ก ับ นัก ท่ อ งเที่ย ว เพื่อ ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของนัก ท่อ งเที่ย วได้อย่างถูกต้อ ง
และเพื่อ ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วผู้ใช้ระบบสามารถตัด สิน ใจเลือ กสถานที่
ท่องเทีย่ วในรูปแบบทีต่ อ้ งการได้

จํานวนผูเ้ ยีย่ มเยือน
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ตารางที่ 1 จํานวนนักท่องเทีย่ วชาวไทย ทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ ระหว่างปี 2553-2556 [1]

2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

Yongheng Zhao and Yanxia Zhang [6] ได้นําเสนอการ
เปรียบเทียบการทํางานของอัลกอริทมึ ของต้นไม้ตดั สินใจในการหา
วัต ถุ บ นท้ อ งฟ้ าของนั ก ดาราศาสตร์ โดยวิธ ี REPTree Random
Tree Random Forest J48 NBTree และ ADTree ผลที่ไ ด้ร บั คือ
ADTree เป็ นวิ ธ ี ก ารที่ ดี ท่ี สุ ด หากต้ อ งการความรวดเร็ว ในการ
ประมวลผล J48 เป็ นวิธกี ารที่ดที ่สี ุดหากต้องการความถูกต้อง และ
ความ
Jehad Ali , Rehanullah Khan , Nasir Ahmad แ ล ะ
Imran Maqsood [7] นํ า เสนอการเปรีย บเที ย บระหว่ า ง Random
Forest กั บ Decision Tree ผลการจัด หมวดหมู่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
Random Forest ให้ ผ ลที่ ดี ก ว่ า ในกรณี ข องชุ ด ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
ในขณะที่ J48 ให้ ผ ลที่ดีก ว่า หากข้อ มู ล มีข นาดเล็ก หรือ มีจํา นวน
ข้อ มูล ไม่ม าก โดยในการนี้ ได้ม ีก ารใช้ข้อ มูล ที่เพิ่ม ขึ้น จาก 286 ไป
จนถึง 699 ข้อ มูล ส่ ง ผลให้ จํา นวนร้อ ยละของ Random Forest มี
จํานวนเพิม่ ขึน้ จาก 69.23% เป็ น 96.13%
Sushikumar Kalmegh [8] นํ าเสนอการเปรีย บเทีย บการ
วิเคราะห์ อ ัล กอริท ึม ในโปรแกรม Weka ได้ แ ก่ REPTree Simple
Cart แ ล ะ Random Tree ใน ก ารจํ า แ น ก ข่ า ว อิ น เดี ย พ บ ว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพและความแม่ น ยํ า ของ Random Tree มี ม ากกว่ า
REPTree และ Simple Cart

สํา นัก สถิติเศรษฐกิจและสังคม สํา นัก งานสถิติแห่ ง ชาติ
เรื่อง "การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ วของชาวไทย พ.ศ.
2557" พบว่ า ในกลุ่ ม ผู้ ท่ี ม ี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง จะมี ก ารเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวสูงกว่าไม่เดินทาง คือ กลุ่มปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา
ตรี มีผูท้ ่เี ดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 87.9 ส่วนสถานภาพการทํางาน
ของผู้ท่ีเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว พบว่า กลุ่ ม นั ก เรีย น/นั ก ศึก ษา เป็ นผู้
เดินทางท่องเทีย่ วร้อยละ 79.3 [3]
นฤพนธ์ พนาวงศ์ และ จัก รกฤษณ์ เสน่ ห์ นมะหุ ต ได้
นําเสนอผลการออกแบบระบบแนะนําข้อมูลท่องเทีย่ วในประเทศไทย
โดยใช้หลักการประเมินค่านํ้าหนักคะแนนแบบหลายปั จจัยและหลาย
มิตมิ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้แนะนําข้อมูลท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม อีก
ทัง้ ยังแนะนํ าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่พ กั ร้านอาหาร ร้านขาย
ของฝาก ร้านขายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทีต่ อบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้โดยดูจากข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้คนอื่นได้ให้คะแนนความชอบ
ไว้ ทําให้เกิดความรูส้ กึ ไม่เสียเวลาในการตัดสินใจทีจ่ ะไปท่องเทีย่ วยัง
สถานทีน่ นั ้ ๆ อีกทัง้ ยังจะได้ความประทับใจอย่างทีค่ าดคิดไว้ [4]
กองการท่ อ งเที่ ย ว สํ า นั ก วัฒ นธรรม กี ฬ า และการ
ท่องเทีย่ ว เรือ่ ง "แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว กรุงเทพมหานคร รายงาน
ฉบับ สมบู รณ์ " จากการสํา รวจพบว่า พฤติก รรมการท่ อ งเที่ย วใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเทีย่ วชาวไทย พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วน
ใหญ่รบั ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจากการบอกต่อ
ของเพือ่ นและคนรูจ้ กั ร้อยละ 28.9 รองลงมาคือจากวิทยุ [5]
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ด้อยของแต่ละทางเลือก ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยทั ่วไป
จะจํา แนกได้ 3 วิธ ี คือ 1. การแนะนํ า แบบ Content-Base คือ การ
แนะนํ าทีว่ เิ คราะห์จากพืน้ ฐานความชอบของผูใ้ ช้นนั ้ ๆ ในอดีตทีผ่ ่าน
มา เช่ น เว็บ ไซต์ ห นึ่ ง แนะนํ า บทความที่ม ีเนื้ อ หา หรือ อยู่ ในกลุ่ ม
ประเภทบทความเดีย วกัน ให้ก ับ ผู้อ่ า น ร้า นขายแผ่ น ภาพยนตร์
ออนไลน์ เมื่อผูซ้ ้อื เลือกซื้อภาพยนตร์แอคชัน่ ก็จะแนะนํ าภาพยนตร์
แอคชันเรื
่ ่องอื่นให้กบั ผูซ้ ้อื เช่นกัน 2. การแนะนํ าแบบ Collaborative
ที่ จ ะวิเ คราะห์ ค วามชอบของผู้ ใ ช้ อ่ื น ๆ ที่ ม ี ล ั ก ษณะ พฤติ ก รรม
ความชอบที่คล้ายคลึงกัน มาแนะนํ า หรือ ทํานายให้กบั ผูใ้ ช้ปัจจุบนั
เช่น เมื่อเข้าเว็บไซต์จําหน่ ายสินค้าออนไลน์ หลังจากที่กดเลือกซื้อ
สินค้า A จะมีแถบโฆษณาสินค้าตัวอื่นปรากฎขึน้ พร้อมข้อความ เช่น
ผู้ซ้ือ ท่ า นอื่น ที่ซ้ือ A นี้ เลือ กซื้อ สิน ค้า B ด้วย เป็ น ต้น และ 3. การ
แนะนํ าแบบ Hybrid เป็ นการผสมผสานการแนะนําทัง้ Content-Base
และ Collaborative เข้าด้วยกัน โดยการนํ า Collaborative เพิม่ เข้าไป
ในหลักการของ Content-Base

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
เหมืองข้อมูล[9] [10] [11] [12] กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างอัตโนมัติ หรือกึง่ อัตโนมัติ เพือ่ แยกประเภท ค้นหารูปแบบ และ
แนวทางความสัม พัน ธ์ข องข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ หรือ
คลังข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของกฎ (Rule) โดยอาศัยหลักสถิติ การ
รู้จํา การเรีย นรู้ข องเครื่อ ง และหลัก คณิ ต ศาสตร์ เปรีย บเสมือ น
วิวฒ
ั นาการในการจัดเก็บ ตีความหมายข้อมูล เพือ่ นําสารสนเทศทีไ่ ด้
ไปใช้ในการตัดสินใจ และประยุกต์ใช้กบั ในงานหลายประเภท ทัง้ ใน
ด้านธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็ นต้น

การตัดสิ นใจแบบกิ่ งก้านสาขา (Decision Tree)
การตั ด สิ น ใจแบบกิ่ ง ก้ า นสาขา หรือ ต้ น ไม้ ต ั ด สิ น ใจ
(decision tree) [21] [22] [23] ในการบริหารธุรกิจ เป็ นแผนผังต้นไม้
ทีช่ ่วยในการตัดสินใจ โดยแสดงถึงมูลค่าของทรัพยากรทีจ่ ะใช้ ความ
เสี่ยงในการลงทุนและและผลลัพธ์ท่มี โี อกาสเกิดขึ้น ต้นไม้ตดั สินใจ
สร้างขึน้ เพือ่ ช่วยการตัดสินใจเพือ่ ใช้ในการสร้างแผนงาน นิยมใช้มาก
ในการบริห ารความเสี่ย ง (risk management) ต้น ไม้ต ัด สิน ใจ เป็ น
ส่วนหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจ (decision theory) และ ทฤษฎีกราฟ
ภายในต้น ไม้จ ะประกอบไปด้วยโหนด (node) ซึ่งแต่ ล ะโหนดจะมี
คุณลักษณะ (attribute) เป็ นตัวทดสอบ กิง่ ของต้นไม้ (branch) แสดง
ถึงค่าทีเ่ ป็ นไปได้ของคุณลักษณะทีถ่ ูกเลือกทดสอบ และใบ (leaf) ซึง่
เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ล่างสุดของต้นไม้ตดั สินใจแสดงถึงกลุ่มของข้อมูล (class)
หรือนัน่ ก็คอื ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํานาย โหนดทีอ่ ยู่บนสุดของต้นไม้
เรียกว่าโหนดราก (root node)

รูปที่ 1 สถาปั ตยกรรมเหมืองข้อมูล [10]

แนวคิ ดด้านการท่องเที่ยว
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการท่องเทีย่ ว
(Tourism) [13] [14] [15] โดยสรุปว่า หมายถึงการเดินทางออกจากที่
พักเป็ นการชั ่วคราวเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจเยีย่ มญาติ หรือวัตถุประสงค์
อื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้เพื่อให้เกิดความ
สนุ กสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียดในยามว่างหรือเมื่อ
เวลาที่ต้องการจะพัก ผ่อนซึ่งอาจเป็ นการท่องเที่ยวที่ให้ค วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ จ ากการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วอีก ด้ว ย นอกจากนี้ ก าร
ท่องเที่ยวยังเป็ นการพักผ่อนคลายความตึงเครียด และได้รบั ความรู้
ความเข้าใจวัฒนธรรม และยังเป็ นการนําทรัพยากรของประเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยความสําคัญของการท่องเทีย่ ว
ระบบแนะนํา (Recommendation System
ระบ บ แน ะนํ า [16] [17] [18] [19] [20] เป็ น เค รื่ อ งมื อ
ซอฟแวร์ และเทคนิคการให้บริการข้อเสนอแนะสําหรับผูใ้ ช้งาน โดย
ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจต่างๆ ในกระบวนการนี้ ส่วน
ใหญจะเป็ นการแนะนํ า ในการเลือ กซื้อ สิน ค้ า เช่ น แผ่ น ซีดีเพลง
หนังสือออนไลน์ เป็ นต้น และการออกแบบระบบจะใช้ก ราฟฟิ ก ใน
ส่วนทีใ่ ช้สาํ หรับติดต่อกับผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก เป็ นระบบทีส่ ามารถช่วย
คัดกรองข้อมูล วัตถุ ต่างๆจํานวนมาก รวมทัง้ วิเคราะห์จุดเด่น จุด

รูปที่ 3. ตัวอย่างแสดงต้นไม้ตดั สินใจ [24]

จะเห็นว่าทุกครัง้ หลังจุดตัดสินใจ (เครื่องหมายสีเ่ หลี่ยม)
จะเป็ น ทางเลือ กต่ า งๆ ในขณะที่ห ลัง เครื่อ งหมายวงกลม จะเป็ น
สภาวการณ์ ต่างๆที่เกิดขึน้ ข้อสังเกตบางประการในการเขียนแขนง
การตัดสินใจ
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อัลกอริ ทึม J48
J48 [6] เป็ น อัล กอริทึม ในการสร้า งต้น ไม้ต ัด สิน ใจ ที่ใช้
หลักการของทฤษฎีข่าวสาร ค่าที่วดั ได้จะนํ ามาใช้ในการตัดสินใจว่า
จะใช้ต ัว แปรใดในการแบ่ ง ข้อ มู ล มีก ารใช้ ค่ า เกน (Gain) และค่ า
คาดคะเนของข้อมูล (Entropy)

4. กรอบแนวความคิ ดในการวิ จยั
จากแนวโน้ มของสถานที่ท่องเที่ยวที่มเี พิม่ มากขึน้ ส่งผล
ให้นักท่องเทีย่ วมีตวั เลือกที่หลากหลายในการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเทีย่ ว เพื่อช่วยให้นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้
พัฒนาระบบแนะนํ าสถานทีท่ ่องเทีย่ วนี้ขน้ึ จากการวิเคราะห์รปู แบบ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม ความชื่นชอบ ใน
เรือ่ งของการท่องเทีย่ ว โดยได้นําเสนอกรอบแนวคิดดังรูปที่ 4

(1)
ค่าคาดคะเนของข้อมูล (Entropy) ทีแ่ ยกโดยการใช้ลกั ษณะประจํา A
ซึง่ กําหนด A คือลักษณะประจําทีแ่ บ่ง S ออกเป็ น {S1, S2, ,Sv} โดย
ให้ S1 มีตวั อย่างจากคลาส P จํานวน p1 และตัวอย่างจากคลาส N
จํานวน n1 ดังสมการ (2)

(2)
ดังนัน้ ค่าเกนข้อ มูล(Data Gain) ทีไ่ ด้จากการแยกข้อมูลด้วย ลักษณะ
ประจํา A จะได้ดงั สมการ (3)
(3)
เทคนิ ค J48 เป็ น วิธ ีก ารที่พ ัฒ นามาจาก ID3 ซึ่ง J48 มี
ความสามารถเพิม่ เติมขึน้ จาก ID3 ดังนี้
1. ขนาดของต้นไม้ ไม่ใหญ่เกินไป
2. มีการสร้างกฎหลังจากทีท่ าํ การปรับแต่งต้นไม้แล้ว
3. สามารถทํ าการปรับ แต่ งต้น ไม้ป ระกอบการตัด สิน ใจ
(Pruning Trees) ในขณะสร้างได้ เพือ่ ลดความผิดพลาด
4. สามารถใช้กบั ข้อมูลทีม่ คี วามต่อเนื่องทีเ่ ป็ นตัวเลขได้
5. สามารถใช้ก ับ ชุ ด ข้อ มู ล ที่ม ีค่ า ผิด พลาดได้ (Missing
Attribute)

รูปที่ 4 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 4 สามารถอธิบายการทํางานของ
ระบบแนะนําสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ออกได้เป็ น 5 ระบบย่อยดังนี้
ระบบย่อยที่ 1 การศึกษารูปแบบ (Pattern Base Module)
เป็ น ขัน้ ตอนที่เริม่ จากการศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การเลือ กสถานที่
ท่องเทีย่ ว ของนักท่องเทีย่ ว เช่น เพศ , อายุ , อาชีพ , รายได้ เป็ นต้น
เมื่อได้ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ วแล้ว จะนํ ามาสร้าง
เป็ น แบบสอบถาม เพื่อ ทํ า การเก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่
นัก ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ของสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุ น แล้ว
นํ ามาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์ ให้
ได้ม าซึ่ง รูป แบบพื้น ฐาน (Pattern Base) หลังจากนัน้ จึงนํ าข้อ มูล
จากการวิเคราะห์ทไ่ี ด้ เก็บไว้ในฐานข้อมูล
ระบบย่อยที่ 2 การจับคู่ความสัมพันธ์ (Matching Module)
เป็ นขัน้ ตอนหลัง จากที่ ไ ด้ รู ป แบบพื้ น ฐาน และเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ใ น
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การจับคู่ความสัมพันธ์น้ี จะนํ ารูปแบบที่ได้
จากการวิเคราะห์ มาจับคู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้งาน
ระบบ ผ่านเว็บ อินเทอร์เฟส และ นํ าข้อ มูล ที่ได้ไปทําการวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล เพือ่ ให้ได้รบั ผลลัพธ์การแนะนําสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ระบบย่อยที่ 3 ระบบแนะนํา (Recommendation Module)
เป็ นส่ ว นของการประมวลผล เพื่อ คํ า แนะนํ า ในการเลือ กสถานที่
ท่องเทีย่ วให้กบั ผูใ้ ช้ระบบ โดยการนํ าข้อมูลทีไ่ ด้จากการกรอกข้อมูล
ของผูใ้ ช้ระบบ และ รูปแบบพื้นฐานที่ได้จากการทําเหมืองข้อมูล มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ให้ได้รปู แบบทีเ่ หมาะสมที่สุด

เทคนิ ค REPTree
REPTree [8] เป็ น เท ค นิ ค ที่ มี ค ว าม รวด เร็ ว ใน ก าร
ดําเนินการ จากการสร้างต้นม้ตดั สินใจด้วยหลักการคํานวณค่าเกน
(Gain) และค่าคาดคะเนของข้อมูล แล้วทําการตัดทอนข้อผิดพลาด
ของข้อมูลระหว่างทีม่ กี ารสร้างต้นไม้ แต่อลั กอริทมึ นี้สามารถใช้ได้กบั
ข้อมูลจําพวกตัวเลขเท่านัน้
เทคนิ ค Simple Cart
Simple Cart [8] เป็ นเทคนิคในการจัดหมวดหมู่ เพื่อสร้าง
ต้น ไม้ตดั สินใจแบบไบนารี่ คือ มีการสร้างโหนดลูกออกมาเพีย ง 2
โหนด และใช้ค่าคาดคะเน ในการแบ่งแอทริบวิ เทคนิค Simple Cart
นี้ เหมาะกับ การตัด ข้อ มูล ที่ข าดหายไปของแต่ ล ะ record และเป็ น
เทคนิคทีด่ ที ส่ี ดุ ทีเ่ หมาะในการใช้ Training Data
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และนํ าผลที่ได้ไปใช้ในการให้คําแนะนํ าแก่ผูใ้ ช้ระบบต่อไป ผ่านทาง
หน้าเว็บอินเทอร์เฟสของระบบ
ระบบย่ อ ยที่ 4 ประเภทสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว (Tourist
Attraction Category Module) เป็ นขั น้ ตอนการสั ง เคราะห์ แบ่ ง
ประเภทของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย เพื่ อ ให้ ม ี ค วาม
ครอบคลุ ม ถึง สถานที่ท่ อ งเที่ย วทุ ก ประเภท ในการนํ า ข้อ มูล ไปทํา
เหมืองข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ความสามารถและนํ าไปใช้ในการให้
คําแนะนํ าสถานที่ท่องเที่ย วได้ในงานวิจยั นี้ ได้ทําการแบ่ งประเภท
สถานที่ท่ อ งเที่ย วออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ต่ ประเภทธรรมชาติ ,
ประเภทประวัตศิ าสตร์ และ ประเภทศิลปะวัฒนธรรม
ระบบย่อยที่ 5 เว็บอินเทอร์เฟส (Web Interface Module)
เป็ นหน้ า จอเว็บ เพจ สํา หรับ รับ ข้อ มูล จากผู้ใช้ท่ีเป็ นนั ก ท่ อ งเที่ย ว
กรอกข้อมูล แล้วทําการส่งข้อมูลเพื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
พืน้ ฐานทีไ่ ด้จากวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ภายในฐานข้อมูล ที่จดั เก็บไว้ และเว็บเพจนี้ทําหน้ าที่แสดงผลลัพ ธ์
ให้กบั ผูใ้ ช้ได้รบั ทราบการประมวลผลของระบบ

โมเดลทีส่ งั เคราะห์ขน้ึ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.58 รายการที่ม ีระดับ ความคิด เห็น ในระดับ ที่เหมาะสมมากที่สุ ด
ได้แ ก่ ความเหมาะสมของ Pattern Base Module ความเหมาะสม
ของ Web Interface Module ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.58 เท่ากันทัง้ 2 Module ดังตารางที่ 3
โดยการประเมินใช้เกณฑ์คะแนนประเมินความเหมาะสม
ของกรอบแนวคิดดังนี้ [24]
4.50-5.00 : หมายถึง มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
3.50-4.49 : หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
2.50-3.49 : หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
1.50-2.49 : หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1.00-1.49 : หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
รายละเอียดการประเมิน
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ
1. ความเหมาะสมของ Pattern Base
มาก
4.67
0.58
Module
ทีส่ ดุ
2. ความเหมาะสมของ Matching
4.33
0.58
มาก
Module
3. ความเหมาะสมของ
4.33
1.15
มาก
Recommendation Module
4. ความเหมาะสมของ Tourist
ปาน
3.33
0.58
Attraction Category Module
กลาง
5. ความเหมาะสมของ Web
มาก
4.67
0.58
Interface Module
ทีส่ ดุ
6.ความเหมาะสมของภาพรวมโมเดล
มาก
4.67
0.58
ทีส่ งั เคราะห์ขน้ึ
ทีส่ ดุ
รวม 4.33
0.68
มาก

5. การสร้างรูปแบบพืน้ ฐาน
งานวิจยั นี้ ได้นําโปรแกรมสําเร็จรูป Weka เข้ามาใช้เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว เมื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จสิ้น
ผลลัพธ์ท่ไี ด้ออกมาคือ รูปแบบความสัมพันธ์กนั ของปั จจัย ตัวแปร
ต่ า งๆที่ส่ ง ผลต่ อ การเลือ กสถานที่ท่ อ งเที่ย ว ทํ า ให้ ไ ด้ก ฎพื้น ฐาน
(Pattern Base) ที่จ ะนํ า ไปใช้ ในการวิเ คราะห์ อ อกมา ด้ ว ยการใช้
อัลกอริทมึ แบบกิง่ ก้านสาขา (Decision Tree)
เมื่ อ ได้ ผ ลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการแนะนํ าสถานที่
ท่องเที่ยวแล้วแล้ว ขัน้ ตอนนี้เป็ นการนํ ารูปแบบ (Pattern) การแนะ
นํ ามาทําการแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนํ าไปพัฒนาเป็ นระบบ
แนะนํา เพือ่ ประเมินผลได้ โดยเมือ่ นํามาแปลงเป็ นรูปแบบกฎพืน้ ฐาน
แล้ ว ได้ ผลลัพ ธ์ข องกฎพื้น ฐานที่ไ ด้ ร บั จํา แนกตามตัว แปรตามที่
กําหนดไว้แต่ละตัว มีจํานวนดังนี้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มี
จํานวน 21 กฎ สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ มีจาํ นวน 13 กฎ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรม มีจาํ นวน 5 กฎ รวมจํานวนกฎ
พืน้ ฐานทัง้ สิน้ 39 กฎพืน้ ฐาน ดังตารางที่ 2 ตัวอย่างกฎพืน้ ฐาน

งานวิจยั นี้ใช้อลั กอริทมึ ในการวิเคราะห์รปู แบบการแนะนํ า
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทัง้ สิน้ 3 อัลกอริทมึ เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยํา
ในการแนะนํ านักท่องเทีย่ ว ด้วยโปรแกรม Weka 3.6 ซึ่งประกอบไป
ด้วยอัลกอริทมึ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 2 ตัวอย่างกฎพืน้ ฐาน
ลําดับ
กฎพืน้ ฐาน
ประเภท
1
If Q6>4 and Q3>4 and Q13>4
ศิลปวัฒนธรรม
2
If Q6>4 and Q3>4 and Q13<=4
and Q11>3
ธรรมชาติ

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแม่นยําในการแนะนํา
ลําดับที่
อัลกอริทมึ
% ความแม่นยําในการแนะนํา
1
J48
84.73
2
Simple Cart
83.84
3
REPTree
82.77
จะเห็นได้วา่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้อลั กอริทมึ แบบ J48
มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า ในการแนะนํ า สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 84.73%
อัลกอริทมึ ทีม่ คี วามแม่นยําในการทํานายรองลงมาได้ก่ี Simple Cart
และ REPTree ซึ่งมีความแม่นยําในการทํานายเท่ากับ 83.84% และ
82.77% ตามลําดับ

6. การประเมิ นผล
ผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดการออกแบบระบบแนะนํ าสถานที่ท่องเที่ย ว สําหรับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละรายการ พบว่า ความเหมาะสมของภาพรวม
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