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บทคัดย่อ

สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กบั กลุ่มลูกค้าที่
เป็ นเป้ าหมาย
ในกรณี รา้ น 8A Painted Denim ซึ่งเป็ นร้านขายกางเกงยีนส์ ที่นํา
กางเกงยีนส์มอื สองมาเพ้นท์ลายต่ างๆลงไปที่กางเกง เพื่อเพิ่มมูล ค่า
ให้กบั สินค้าและยังสร้างความแตกต่างให้โดดเด่นจากร้านอื่น ซึง่ การทีจ่ ะ
เลือกนํ าลายมาเพ้นท์ใส่กางเกงนัน้ จะต้องเลือกลายที่เมื่อนํ ามาเพ้นท์
แล้วจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพราะกางเกง
ที่ เ พ้ น ท์ แ ล้ ว ไม่ ส ามารถนํ า มาแก้ ไ ขได้ ถ้ า ไม่ ส ามารถขายได้ ก็ จ ะ
กลายเป็ นของค้างสต็อก และขาดทุนในทีส่ ุด ซึง่ ทางผูป้ ระกอบการยังไม่
ทราบถึงความต้องการหรือความชอบของกลุ่มลูกค้า
ดังนัน้ ทางผู้วจิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะทําการศึกษาและคิดพัฒ นาระบบ
ช่วยสนับสนุ นในการตัดสินใจการเลือกซือ้ กางเกงเพ้นท์รา้ น 8A Painted
Denim เพื่อช่วยในการพยากรณ์ และช่วยตัดสินใจในการผลิตสินค้าให้
ออกมาตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อผลประกอบการทีด่ ตี ่อธุรกิจ
ของตน โดยหวัง ว่ า ผลของการวิจ ัย ในครัง้ นี้ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้ป ระกอบการที่จ ะนํ า ผลการวิจ ยั ไปใช้เป็ น แนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า

งานวิจยั นี้ มวี ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อนํ าเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วย
สนั บ สนุ น การตัด สิน ใจการเลือ กซื้ อ กางเกงเพ้ น ท์ ร้า น 8A Painted
Denim ซึง่ ในงานวิจยั นี้ได้แบ่งกรอบแนวคิดออกเป็ น 5 ส่วน คือ 1) Rule
Base Module เป็ นขัน้ ตอนการเก็บ รวบข้อ มู ล นั ก ศึก ษา โดยการทํ า
แบบสอบถาม 2) Mapping Module เป็ น ขัน้ ตอนในการแบ่ งหมวดหมู่
ข้อมูล ตามลักษณะและรูปแบบของตัวแปร เพือ่ นํ าไปใช้ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของการทําเหมืองข้อมูล 3) Recommendation Module
เป็ นส่วนของการประมวลผล เพื่อแนะนํ าลายกางเกงที่ผูใ้ ช้งานมีความ
สนใจ 4) Product List Module เป็ นขันตอนการสั
้
งเคราะห์ แบ่งประเภท
ของลายกางเกงในร้าน ทําการวิเคราะห์ความสามารถและนําไปใช้ในการ
ให้ คํ า แนะนํ า ลายกางเกง 5) Web Portal Module เป็ นส่ ว นของการ
แสดงผลและการติดต่อใช้งานระบบ ซึ่งจะเป็ นช่องทางในการรับข้อมูล
เข้าจากลูกค้า กรอกข้อมูล แล้วทําการส่งข้อมูลเพือ่ นํามาเปรียบเทียบกับ
รูป แบบพื้น ฐานที่ได้จ ากวิเคราะห์ เพื่อ ประมวลผลและแนะนํ า ลู ก ค้า
สําหรับการประเมินผลมี 2 ส่วนคือ 1) การประเมินความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ ใ นระดับ สู ง เฉลี่ ย ที่ 3.96/5 (S.D.=0.55) 2) การประเมิ น ผลการ
วิเ คราะห์ รูป แบบ (Rule base) ผลวิเคราะห์ รูป แบบการแนะนํ า ลาย
กางเกง ซึ่ ง ได้ ก ฎพื้ น ฐานจํ า นวน 44 กฎ และใช้ อ ัล กอริท ึ ม ต้ น ไม้
ตัดสินใจ C4.5 ในการวิเคราะห์ ซึง่ มีคา่ ความถูกต้อง 80.495%

2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เกวลิน อัครทรัพย์สาคร และ ณัฐวี อุ ตกฤษฎ์ [1] ได้พ ฒ
ั นาระบบช่วย
แนะนําในการเลือกซื้อเครือ่ งประดับผ่านอินเตอร์เน็ต ให้สามารถอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้แก่ผใู้ ช้ระบบ โดยใช้เทคนิค
การจัดกลุ่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและสามารถนําไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ชัด ชัย แก้ ว ตา และ อัจ ฉรา มหาวีร วัฒ น์ [2] ได้ นํ า เสนอวิธ ีก าร
วินิจฉัยด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ และเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่าง
ขัน้ ตอนวิธ ี ID3 กับขัน้ ตอนวิธ ี C4.5 ซึ่งผลการทดลองแสดงออกมาว่า
ขัน้ ตอนวิธ ี C4.5 นัน้ สามารถจําแนกได้ถกู ต้องกว่า
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1. บทนํา
เสือ้ ผ้าเครื่องนุ่ งห่มนัน้ ถือเป็ นปั จจัยสีท่ ่มี คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ
ของมนุ ษย์ทงั ้ ในด้านการป้ องกัน ความร้อน ความเย็น รวมทัง้ ป้ องกัน
อันตรายจากภายนอก แต่ในปั จจุบนั ยังแสดงสถานภาพทางสังคมและ
รสนิ ย มของผู้ส วมใส่ด้ว ย เสื้อ ผ้า มีก ารพัฒ นารูป แบบและคุ ณ ภาพที่
ทันสมัยตามความต้องการของผูใ้ ช้ อีกทัง้ ตลาดเสือ้ ผ้าก็มกี ารแข่งขันที่
สูงขึน้ การทีจ่ ะทําให้ธุรกิจของตนอยู่รอดได้นนั ้ ผูป้ ระกอบการจะต้องหัน
มาให้ความสําคัญกับผูซ้ ้อื ว่ามีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสือ้ ผ้าอย่างไร มี
ความต้องการแบบไหน รวมถึงพิจารณาลักษณะสินค้าของตน เพื่อทีจ่ ะ
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ชุตมิ า อุตมะมุณีย์ และ ประสงค์ ประณีตพลกรัง [3] ได้พฒ
ั นา
ตัวแบบระบบสนับสนุ นการตัดสินใจอย่างสําหรับแนะแนวทางการ
เลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยใช้ ข่าย
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งาน เบ ย์ (Bayesian Belief Networks) ซึ่ ง มี ค วาม แม่ น ยํ า ถึ ง
91.35%

คุ ณ สมบัติของ DSS สร้างความเป็ น เอกลัก ษณ์ ในการทํา งานของ
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ ความต้องของธุ รกิจปั จจุบ นั ดังจะเห็น ได้จาก
หลายองค์การสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาหรือซือ้ ระบบสารสนเทศทีช่ ่วยให้
การตัดสินใจของผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพขึน้

รุง่ โรจน์ สุบรรณจุย้ [4] ได้พฒ
้ นาระบบสนับสนุ นการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ซ่ึงใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (ID3 Algorithm) ใน
การแบ่งประสิทธิภาพของเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยพัฒนาเป็ นลักษณะเว็บ
แอพพลิเคชั ่น และใช้องค์ประกอบของเครือ่ ง เช่น Processor, Memory,
Memory type, Harddisk, Graphic Adapter ในการค้นหา เป็ นตัวอย่าง
งานในการใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจโดยมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูใ่ น
ระดับดีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้เป็ นอย่างดี
Hua Ding and Xiu-Kun Wang [5] ได้นําเสนองานวิจยั ที่นําเสนอให้
รูจ้ กั กับข้อดีของ Decision Tree ว่ามี ความสามารถในการจําแนกข้อมูล
และมีความง่ายต่อความเข้าใจในโครงสร้างของต้นไม้ มีความง่ายในการ
พัฒนาขึน้ มา ซึ่งข้อดีของ Decision Tree ไม่ได้มดี ที ่มี คี วามสามารถใน
การจําแนก หรือทํานายเท่ านัน้ แต่ม นั ยังมีค วามง่า ยต่อการเข้าใจใน
โครงสร้างของต้นไม้ ความง่ายในการพัฒนาขึน้ มา
Ronald R. Yager and Gabriella Pasi [6] ได้ ทํ าก ารศึ ก ษ าแล ะ
ค้นคว้าเกี่ยวกับระบบสนับสนุ นการตัดสินใจให้กบั ผูบ้ ริโภคเพื่อการซื้อ
ของผ่านอินเตอร์เน็ตและการตัดสินใจในการซื้อขาย ซึ่งโครงการนี้จะ
อธิบายถึงการจัดประเภทว่า จะจัดการเสนอเพียงโครงร่างทีเ่ ป็ นประเด็น
โดยจะแสดงคําอธิบายที่ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์
ประเภท ชนิ ด ราคา โดยจุด ประสงค์ข องโครงการนี้ จ ะอนุ ญ าตให้ก ับ
ผู้บ ริโภคได้ซ้ือของผ่านทางเว็บไซด์นัน้ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และ
สามารถทําความเข้าใจได้งา่ ย

3.2 การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
การทําเหมืองข้อมูล Data Mining [9] คือกระบวนการทีก่ ระทํากับข้อมูล
จํานวนมากเพือ่ ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ทซ่ี ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนัน้
ในปั จ จุ บ ัน การทํ า เหมือ งข้อ มู ล ได้ถู ก นํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ในงานหลาย
ประเภท ทัง้ ในด้า นธุ รกิจ ที่ช่ว ยในการตัด สิน ใจของผู้บ ริห าร ในด้า น
วิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
การทําเหมืองข้อมูล Data Mining เปรียบเสมือนวิวฒ
ั นาการหนึ่งใน
การจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มกี ารจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ง่ายๆ มาสูก่ ารจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลทีส่ ามารถดึงข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้จ นถึง การทํา เหมือ งข้อ มูล ที่ส ามารถค้น พบความรู้ท่ีซ่ อ นอยู่ ใน
ข้อมูล

3.3 เทคนิ คต้นไม้การตัดสิ นใจ (Decision Tree)
เทคนิ ค ต้ น ไม้ต ัด สิน ใจ [10] เป็ นโครงสร้า งข้อ มู ล ชนิ ด เป็ นลํ า ดับ ชัน้
(hierarchy) ใช้สนับสนุ นการตัดสินใจ โดยจะมีลกั ษณะคล้ายต้นไม้จริง
กลับ หัวที่มโี หนดรากอยู่ด้านบนสุ ด และโหนดใบอยู่ล่ างสุ ดของต้น ไม้
ภายในต้ น ไม้ ป ระกอบไปด้ ว ยโหนด (node) ซึ่ ง แต่ ล ะโหนด จะมี
คุ ณ ลัก ษณะเป็ น ตัวทดสอบกิ่งของต้น ไม้ แสดงถึงค่า ที่เป็ น ไปได้ของ
คุณ ลักษณะที่ถูกเลือกทดสอบและใบ (leaf) ซึ่งเป็ นสิง่ ที่อยู่ล่างสุดของ
ต้นไม้ตดั สินใจ แสดงถึงกลุ่มของข้อมูล (class) หรือนันก็
่ คอื ผลลัพธ์ทไ่ี ด้
จากการทํานาย โหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้ เรีย กว่า โหนดราก (root
node) ดังแสดงโครงสร้างของต้นไม้ตดั สินใจ ตัดสินใจดังรูปด้านล่าง

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ(DSS)
ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ [7,8] เป็ นระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหว่าง
ทรัพยากรสมองของมนุ ษย์ ให้ทํางานร่วมกับความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อต้องการปรับปรุงคุณ ภาพของการตัดสินใจให้ดที ่สี ุด
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบสนับสนุ นการตัดสินใจนัน้ เป็ นข้อมูลที่สามารถ
นํ า มาใช้ว ิเคราะห์แ ละใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจกับ ปั ญ หาประเภทกึ่ง
โครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้จากการตัดสินใจ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ทําให้ DSS สามารถ
ช่วยผูบ้ ริหารในการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยนําข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น แบบจําลอง
ในการตัดสิน ใจที่สําคัญ และชุ ดคําสั ่งที่ง่ายต่ อ การใช้งานรวมเข้าเป็ น
ระบบเดียว เพือ่ สะดวกต่อในการใช้งานของผูใ้ ช้ โดยที่ DSS ทีเ่ หมาะสม
ควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. ง่ายต่อการเรียนรูแ้ ละใช้งาน
2. สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. มีขอ้ มูลและแบบจําลองสําหรับสนับสนุ นการตัดสินใจ
4. สนับสนุนการตัดสินใจแบบกึง่ โครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง
5. มีความยืดหยุน่ ทีจ่ ะสนองความต้องการของผูใ้ ช้

รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงต้นไม้ตดั สินใจการเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ [10]

จากรูป เป็ น ต้น ไม้ท่ีใช้ในการตัด สิน ใจว่าจะเลือ กซื้อ คอมพิวเตอร์
หรือไม่ มีคุณลักษณะทีพ่ จิ ารณาคือ อายุ นักศึกษา และอัตราเครดิต โดย
ทีโ่ หนดสีเ่ หลีย่ มมุมโค้งจะเป็ นการทดสอบคุณลักษณะของข้อมูล ท้ายสุด
จะได้ผ ลลัพ ธ์ข องการทํ า นายว่า จะซื้อ คอมพิว เตอร์ (yes) หรือ ไม่ ซ้ือ
คอมพิวเตอร์ (no) จากการทดสอบตามเส้นทางของต้นไม้ตดั สินใจตัง้ แต่
โหนดรากไปจนถึงใบ
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4.สามารถทําการตัดกิง่ ต้นไม้ตดั สินใจในขณะสร้างได้ โดยไม่ทําให้
ความถูกต้องลดลง
การเลือกคุณลักษณะทีใ่ ช้เป็ นโหนดรากหรือโหนดบนต้นไม้ตดั สินใจ
นัน้ ขัน้ ตอนวิธ ี ID3 จะใช้คา่ เกนเป็ นหลักในการเลือก แต่ขนตอนวิ
ั้
ธ ี C4.5
นัน้ ได้เพิ่มการใช้ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกน (Gain ratio criterion) ใน
การตัดสินใจเลือกคุณลักษณะ เนื่องจากค่าเกนจะมีการเอนเอียง (Bias)
อย่างมากกับข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยคุณลักษณะทีม่ คี ่าทีเ่ ป็ นไปได้จาํ นวน
มากๆ
การแก้ไขความเอนเอียงของค่าเกนสามารถทําได้โดยการปรับ ค่า
มาตรฐานเกนให้ถู ก ต้อ งโดยใช้ค่าสารสนเทศของการแบ่งแยก (Split
information) ของคุณลักษณะแต่ละตัว ค่าสารสนเทศของการแบ่งแยก
สามารถเขียนในรูปสมการที่ 4

3.3.1ขัน้ ตอนวิธตี น้ ไม้ตดั สินใจID3 (ID3 Algorithm)
ขันตอนวิ
้
ธIี D3 [10] เป็ นขัน้ ตอนวิธที ใ่ี ช้ในการสร้างต้นไม้ตดั สินใจโดยนํา
หลักการของทฤษฏีขา่ วสารมาใช้ ค่าทีว่ ดั ได้จะนํามาตัดสินใจว่าจะใช้ตวั
แปรใดในการแบ่งข้อมูล โดยวิธกี ารกําหนดโครงสร้างต้นไม้ตดั สินใจจะ
เป็ นการเลือกข้อมูลตามลําดับของตัวชีว้ ดั หรือค่าเกน (Gain) สูงทีส่ ดุ เป็ น
ข้อมูลเริม่ ต้นและข้อมูลถัดไปทีม่ คี ่าลดหลั ่นกัน ตามลําดับ ตัวอย่างเช่น
การพิจารณาจากกลุ่มข้อมูล2คลาสคือ P และ N โดยจํานวนตัวอย่างใน
คลาส P คือ p ตัวและจํานวนตัวอย่างในคลาส N คือ n ตัวส่วนค่าของ
กลุ่มข้อมูล คือค่าคาดคะเนทีก่ ลุ่มตัวอย่างต้องใช้จํานวนบิตในการแยก
คลาส P และ N โดยนิยามตามสมการที่ 1

ค่าคาดคะเนของข้อมูล (Entropy) เป็ นค่าที่แยกโดยการใช้ล กั ษณะ
ประจํา A ซึง่ กําหนด A คือลักษณะประจําที่ แบ่งS ออกเป็ น {S1 , S2 , ,
Sv } โดยให้S1 มีต ัว อย่ า งจากคลาส P จํา นวน P1 และตัว อย่ า งจาก
คลาส N จํานวน n1 ดัง สมการที่ 2

ค่าสารสนเทศของการแบ่งแยกนี้จะแสดงถึงระดับการกระจายของ
ข้อ มู ล เมื่อ นํ า ค่ า นี้ ไ ปหารค่ า เกนจะได้ ค่ า มาตรฐานอัต ราส่ ว นเกน
สามารถเขียนในรูปสมการที่ 5

ดัง นั ้น ค่ า เกนข้ อ มู ล (Data Gain) ที่ ไ ด้ จ ากการแยกข้ อ มู ล ด้ ว ย
ลักษณะประจํา A จะได้ดงั สมการที่ 3

ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกนช่วยแก้ไขความเอนเอีย งของค่าเกนได้
โดยทํา ให้ค่ า มาตรฐานอัต ราส่ว นเกนในแบ่ งด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะที่ม ีก าร
กระจายสูงถูกปรับลดลง ดังนัน้ ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกนในคุณลักษณะ
ทีม่ กี ารกระจายตัวของข้อมูลสูงดังทีก่ ล่าวมาจึงไม่มคี า่ สูงทีส่ ดุ เสมอ

3.3.3 ขัน้ ตอนวิธตี น้ ไม้สมุ่ Random Tree

3.3.2 ขัน้ ตอนวิธตี น้ ไม้ตดั สินใจ C4.5

เทคนิคต้นไม้สุ่ม [11] เป็ นต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) เป็ น
อัลกอริทมึ ทีส่ ามารถจัดการกับทัง้ การจัดหมวดหมูแ่ ละปั ญหาการถดถอย
ซึ่งถูกสร้างจากการนํ าข้อมูลไปสุ่มเลือกตัวอย่าง แบบเลือกแล้วใส่กลับ
(Sampling with Replacement) แล้วนํ ามาสร้างเป็ นต้นไม้ซ่งึ มีตวั อย่าง
ส่วนหนึ่งทีไ่ ม่ถูกเลือก ซึง่ ข้อมูลส่วนนี้เรียกว่า Out-of-Bag (OOB) จะถูก
นํ า มาใช้ ใ นการทดสอบต้ น ไม้ ต ัด สิน ใจ วิธ ีก ารดัง กล่ า วนี้ เรีย กว่ า
Bagging ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อย่างอิสระจากต้นไม้ตดั สินใจแต่ละต้นถูกนํามาคิด
เป็ นผลการโหวต ผลโหวตทีม่ ากทีส่ ุดจะใช้ระบุเป็ นคลาสออกมา เทคนิค
ต้น ไม้สุ่ ม ไม่จํา เป็ น ต้อ งมีข้อ มูล ทดสอบเพื่อ ประมาณความผิด พลาด
เพราะข้อมูล OOB นัน้ ถูกนํามาใช้ทดสอบต้นไม้ตดั สินใจนัน้ แล้ว

ขัน้ ตอนวิธ ี C4.5 [10] เป็ นวิธ ี ก ารที่ ม ี ช่ื อ เสีย งและเป็ นที่ รู้จ ัก อย่ า ง
แพร่ห ลาย พัฒ นาโดย Ross Quinlan (1993) โดยพัฒ นาต่ อ มาจาก
ขันตอนวิ
้
ธ ี ID3 ทีเ่ ขาได้พฒ
ั นาขึน้ (Ross Quinlan, 1986) ซึง่ ขัน้ ตอนวิธ ี
นี้ ใช้เพื่อ สร้า งต้ น ไม้ต ัด สิน ใจสํา หรับ จัด แบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มูล และมีก ารใช้
หลักการของ Information gain เช่นเดียวกับ ID3 แต่จะมีส่วนเพิม่ เติม
จาก ID3 เข้ามา ซึง่ สามารถแก้ไขจุดด้อยของ ID3 ได้เป็ นอย่างดี ดังนี้
1. สามารถใช้งานได้ทงั ้ ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous data) และ
แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete data) โดยในส่วนของข้อมูลแบบต่อเนื่องนัน้
C4.5 จะสร้างจุดแบ่ง (Threshold) แยกคุณลักษณะนัน้ ออกเป็ น 2 ส่วน
คือส่วนทีม่ คี า่ มากกว่ากับน้อยกว่าเท่ากับค่าทีใ่ ช้ในการสร้างจุดเริม่
2. สามารถใช้กบั ชุดข้อมูลทดสอบ ทีม่ คี ่าข้อมูลขาดหายได้ (missing
data) โดยจะแทนค่ า ด้ว ย “?” และไม่ นํ า ค่ า นั น้ มาคํ า นวณในกฎของ
ความรูจ้ ากทฤษฏีสารสนเทศ
3. สามารถใช้กบั ชุดข้อมูลทดสอบทีม่ คี ่าผิดปกติหรือมีความเสียหาย
ได้

4. กรอบแนวความคิ ดในการวิ จยั
ในปั จจุบนั การแข่งขันทางการตลาดเสือ้ ผ้ามีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ การทีจ่ ะ
ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ของตนอยู่ ร อดได้ นั ้น ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งหั น มาให้
ความสําคัญกับผูซ้ ้อื ว่ามีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสือ้ ผ้าอย่างไร มีความ
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ต้ อ งการแบบไหน รวมถึง พิจ ารณาลัก ษณะสิน ค้ า ของตน เพื่อ ที่จ ะ
สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กบั กลุ่มลูกค้าที่
เป็ นเป้ าหมาย
ในกรณีรา้ น 8A Painted Denim เป็ นร้านขายกางเกงยีนส์มอื สองทีน่ ํา
กางเกงมาเพ้นท์ลายต่างๆลงไปทีก่ างเกง ซึง่ ปั ญหาคือการทีจ่ ะเลือกคิด
นํ าลายมาเพ้นท์ใส่กางเกง ว่าจะเพ้นท์ลายอะไรดี ที่เป็ นความต้องการ
ของลูกค้า
ดังนัน้ ทางผู้วจิ ยั จึงได้ทําการศึกษาและคิดพัฒนาระบบช่วยในการ
ตัดสินใจการเลือกซื้อกางเกงเพ้นท์รา้ น 8A Painted Denim เพื่อช่วยใน
การพยากรณ์ แ ละช่วยตัดสินใจในการผลิตสิน ค้าให้ออกมาตามความ
ต้องการของลูกค้าและเพือ่ ผลประกอบการทีด่ ตี ่อธุรกิจ
แนวคิดในการออกแบบระบบช่วยสนับสนุ นในการตัดสินใจการเลือก
ซือ้ กางเกงเพ้นท์รา้ น 8A Painted Denim มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
นักศึกษาทีอ่ ยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ ุน ,ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
เลือกลายกางเกง ทําให้ได้รปู แบบของโมเดลทีม่ กี ระบวนการการทํางาน
ตามภาพด้านล่างนี้

data เพื่อเช็คความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ได้ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนเป็ นจริงในการทําเหมืองข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ส อง ขัน้ ตอน Mapping Module เป็ น ขัน้ ตอนในการแบ่ ง
หมวดหมูข่ อ้ มูล ตามลักษณะและรูปแบบของตัวแปร เพือ่ นําไปใช้ในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการทําเหมืองข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล
จะใช้โปรแกรม WEKA เพื่อหา Rule Base ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั จากตัว
แปรต้ น (ข้อ มู ล นั ก ศึ ก ษา) และตัว แปรตาม (ปั จ จัย ในการเลือ กซื้ อ
กางเกง) ของข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมมา หลังจากนัน้ ก็ทําการวิเคราะห์ Rule
Base ที่ได้จ ากการทํ า เหมือ งข้อ มู ล ว่ า มีค วามเหมาะสม และมีค วาม
ถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะจัดเก็บกฎ Rule Base ทีไ่ ด้ลงฐานข้อมูล เพือ่ การ
นําไปใช้งานในการแนะนําลายกางเกงต่อไป
ขัน้ ตอนทีส่ าม ขัน้ ตอน Recommendation Module เป็ นส่วนของการ
ประมวลผล เพื่อแนะนํ าลายกางเกงที่ผใู้ ช้งานมีความสนใจ โดยการนํ า
ข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อ มูลของผู้ใช้งาน และ Rule base ที่ได้จาก
การทําเหมืองข้อมูล มาประมวลผลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ให้ได้ผล
ลัพธ์ทเ่ี หมาะสม
ขัน้ ตอนทีส่ ่ี ขัน้ ตอน Product list Module เป็ นส่วนแยกประเภทของ
ลายกางเกงว่ามีกป่ี ระเภท ประเภทสินค้า(ลายกางเกง)เป็ นขัน้ ตอนการ
สัง เคราะห์ แบ่ ง ประเภทของลายกางเกงในร้า น ทํ า การวิเ คราะห์
ความสามารถและนําไปใช้ในการให้คําแนะนําลายกางเกงได้ในงานวิจยั
นี้ได้ทําการแบ่งลายกางเกงออกเป็ น 3 ประเภท ได้แต่ ลายการ์ตูน,ลาย
วงดนตรี และ ลายผลไม้
ขัน้ ตอนทีห่ า้ ขัน้ ตอน Web Portal Module เป็ นส่วนของการแสดงผล
และการติดต่อใช้งานระบบ ซึ่งจะเป็ นช่องทางในการรับข้อมูลเข้าจาก
ลูกค้า กรอกข้อมูล แล้วทําการส่งข้อมูลเพือ่ นํามาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
พื้นฐานที่ได้จากวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกางเกง ภายใน
ฐานข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้ เพื่อประมวลผลแนะนํ าลายกางเกงทีผ่ ใู้ ช้งานหรือ
ลูกค้าสนใจ

รูปที่ 2 กระบวนการของกรอบแนวคิด

5. การประเมิ นผล

จากรูปแสดงกระบวนการของกรอบแนวคิดในงานวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนแรกเป็ นขัน้ ตอน Rule Base Module เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากนั ก ศึก ษาของสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ป่ ุ น โดยการทํ า
แบบสอบถาม เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกระบวนการทําเหมืองข้อมูล
และหา Rule Base เพือ่ ใช้ในการให้คาํ แนะนําการเลือกซือ้ ลายกางเกงที่
สนใจ สําหรับการทําแบบสอบถามก็ได้จากการหาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเลือกลายกางเกง แล้วร่างแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ตวั แปรทีม่ ี

จากการนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วยสนับสนุ นในการตัดสินใจ
การเลือกซื้อกางเกงเพ้นท์รา้ น 8A Painted Denim เพื่อทํานายและให้
คํ า แนะนํ า ในการเลือ กซื้ อ กางเกงที่ลู ก ค้ า สนใจ งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ม ีก าร
ประเมินผลแบบจําลองโดยการวัดผลการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน
มีเกณฑ์ในการวัดผล [12] คือ
4.01-5.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูงมาก
3.01-4.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูง
2.01-3.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
1.01-2.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อย
ผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อวัดระดับความเหมาะสม
ของแบบจําลองตามตารางการวัด ผลความเหมาะสมแบบจําลองการ
ออกแบบระบบช่วยสนับสนุ นในการตัดสินใจการเลือกซื้อกางเกงเพ้นท์
ร้าน 8A Painted Denim จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ดงั นี้

ผลกระทบต่ อ การเลื อ กลายกางเกง ขัน้ ตอนนี้ คื อ การสร้ า ง
แบบสอบถามโดยตัวแปรมีผลกระทบต่อการเลือกลายกางเกงนัน้
ได้ ม าจากการศึ ก ษาวิจ ัย แล้ ว นํ า มาร่ า งแบบสอบถามเพื่ อ ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครัง้ โดยแบบสอบถามเป็ นแบบให้ระดับ
คะแนน 5 ระดับ วิธกี ารคัดเลือกนํ าผลจากการประเมิน มาใช้คือ
เลือกตัวแปรทีม่ ผี ลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีอ่ ยูใ่ นระดับ 4 และ
5 เมื่อทําการเก็บ รวบรวมแบบสอบถามได้แล้วก็จะทําการ Cleaning

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลอง
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รายละเอียดการประเมิน
1. ความเหมาะสมของ Rule Base
Module
2. ความเหมาะสมของ Mapping
Module
3. ความเหมาะสมของ
Recommendation Module
4. ความเหมาะสมของ Product List
Module
5. ความเหมาะสมของ Web Portal

ระบบ ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยผลการ
ประเมินแสดงดังตาราง

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ
3.80

0.45

สูง

ตารางที่ 3 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ ระบบแนะนําลายกางเกง

4.00

0.71

สูง

3.60

1.14

สูง

3.80

0.45

รายการ
1. ด้านการออกแบบ
ระบบแนะนํา
2. ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล
รวม

สูง

4.60

0.54

สูงมาก

6. ความเหมาะสมโดยรวมของ
แบบจําลอง

4.00

0.71

สูง

รวม

3.96

0.55

สูง

ระดับ
เหมาะสมปานกลาง

3.25

1.06

เหมาะสมปานกลาง

3.34

1.06

เหมาะสมปานกลาง

6. สรุป
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบช่วยสนับสนุ นในการ
ตัดสินใจการเลือกซื้อกางเกงเพ้นท์รา้ น 8A Painted Denim เพื่อช่วยใน
การพยากรณ์ แ ละช่วยตัดสินใจในการผลิตสิน ค้าให้ออกมาตามความ
ต้องการของลูก ค้าและให้คําแนะนํ าต่อลูกค้าที่สนใจลายกางเกงต่างๆ
โดยหวังว่าผลของการวิจยั จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ป ระกอบการที่จะนํ า
ผลการวิจ ัย ไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับ ปรุ ง สิ น ค้ า ให้
สอดคล้อ งและตรงกับ ความต้อ งการของลูก ค้า และนํ าผลการวิจยั ไป
พัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ต่อไปในอนาคตได้ นอกจากนี้
ได้ม ีก ารประเมิน ความเหมาะสมของแนวคิด จากผู้เชี่ย วชาญ 5 ท่ า น
พบว่ า มี ค วามเหมาะสมโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง เฉลี่ ย ที่ 3.96/5
(S.D.=0.55)
ผลวิเคราะห์รปู แบบการแนะนําลายกางเกง ซึง่ ได้ผลลัพธ์รปู แบบการ
เรียนรูห้ รือกฎพื้นฐานจํานวน 44 กฎ และใช้อลั กอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ
C4.5 ในการวิเคราะห์ ซึง่ มีคา่ ความถูกต้อง 80.495%
ระบบช่วยสนับสนุ นการตัดสินใจการเลือกซื้อเสือ้ ผ้า กรณีศกึ ษา ร้าน
ขายกางเกงเพ้นท์ 8A Painted Denim ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพระดับ
ความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งาน ทีม่ ตี ่อระบบแนะนําลายกางเกง พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับ เหมาะสมปานกลาง เฉลี่ย ที่ 3.34/5
(S.D.=1.06)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการเลือกลายกางเกง

อัลกอริทมึ
ต้นไม้ตดั สินใจ ID3
ต้นไม้ตดั สินใจ C4.5
ต้นไม้ตดั สินใจ Random Tree

S.D.
1.05

ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความพึง พอใจของผู้ ใช้ง าน ที่ม ีต่ อ ระบบ
แนะนํ า ลายกางเกง พบว่ า ความพึง พอใจของผู้ใช้ง าน อยู่ ในระดับ
เหมาะสมปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.34 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 1.06 เมื่อ พิจารณารายละเอีย ดพบว่า ด้านการออกแบบระบบ
แนะนํา และด้านการประมวลผลข้อมูล อยู่ในระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลางทัง้ คู่

จากตารางทีห่ นึ่ง แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แบบจําลองแนวคิดในการออกแบบระบบช่วยสนับสนุ นในการตัดสินใจ
การเลือ กซื้อ กางเกงเพ้ น ท์ ร้า น 8A Painted Denim จากผู้เชี่ย วชาญ
โดยรวมมีความเหมาะสมของแบบจําลองอยูใ่ นระดับสูง เฉลีย่ ที่ 3.96 ซึง่
ส่วนทีม่ คี า่ เฉลีย่ ของความเหมาะสมมากทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับสูงมาก คือ Web
Portal Module เฉลี่ยที่ 4.60 และส่วนทีม่ คี ่าเฉลี่ยของความเหมาะสมที่
ตํ่าสุดอยูใ่ นระดับสูง คือ recommendation Module เฉลีย่ ที่ 3.60
งานวิจยั นี้ใช้อลั กอริทมึ ในการวิเคราะห์รูปแบบทัง้ หมด 3 อัลกอริทมึ
เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยําในการแนะนํ าลายกางเกงซึ่งประกอบไป
ด้วย
ลําดับที่
1
2
3

ค่าเฉลีย่
3.39

% ความแม่นยํา
76.004
80.495
74.303

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์รปู แบบการเลือกลายกางเกงจะเห็น
ได้ ว่ า การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ อ ัล กอริทึ ม ต้ น ไม้ ต ัด สิน ใจ C4.5 มี
ความถูกต้องแม่นยําในการแนะนํ าลายกางเกงถึง 80.495 % ซึง่ สูงกว่า
เมือ่ เทียบกับอัลกอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ ID3 มีความแม่นยําในการแนะนํ า
ลายกางเกง 76.004 % และอัลกอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ Random Tree มี
ความแม่ น ยํ า ในการแนะนํ า ลายกางเกง 74.303% ดั ง นั ้น จากการ
เปรีย บเทีย บผลการวิเคราะห์ รูป แบบการเลือ กลายกางเกงผู้ว ิจ ยั จึง
เลือ กใช้ อ ัล กอริท ึม ต้ น ไม้ต ัด สิน ใจ C4.5 ไปใช้ง านผลการวิเ คราะห์
รูปแบบโดยใช้อลั กอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ C4.5
หลังจากทําการออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว ก็ทําการการวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของระบบแนะนําลายกางเกง โดยผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้กบั
ผูใ้ ช้งานจํานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามความพึงพอใจใน
การใช้งาน ผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้ใช้งานที่ได้ท ดลองใช้
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