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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกซื้อกางเกงเพ้นท์ร้าน 8A Painted 
Denim ซึง่ในงานวจิยัน้ีไดแ้บง่กรอบแนวคดิออกเป็น 5 สว่น คอื 1) Rule 
Base Module เป็นขัน้ตอนการเก็บรวบข้อมูลนักศึกษา โดยการทํา
แบบสอบถาม 2) Mapping Module เป็นขัน้ตอนในการแบ่งหมวดหมู่
ขอ้มลู ตามลกัษณะและรปูแบบของตวัแปร เพือ่นําไปใชใ้นการวเิคราะห์
หาความสมัพนัธข์องการทาํเหมอืงขอ้มลู 3) Recommendation Module
เป็นส่วนของการประมวลผล เพื่อแนะนําลายกางเกงที่ผูใ้ช้งานมคีวาม
สนใจ  4) Product List Module เป็นขัน้ตอนการสงัเคราะห ์แบง่ประเภท
ของลายกางเกงในรา้น ทาํการวเิคราะหค์วามสามารถและนําไปใชใ้นการ
ให้คําแนะนําลายกางเกง 5) Web Portal Module เป็นส่วนของการ
แสดงผลและการตดิต่อใช้งานระบบ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการรบัขอ้มูล
เขา้จากลกูคา้ กรอกขอ้มลู แลว้ทาํการสง่ขอ้มลูเพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบั
รูปแบบพื้นฐานที่ได้จากวิเคราะห์ เพื่อประมวลผลและแนะนําลูกค้า
สําหรบัการประเมนิผลม ี2 ส่วนคอื 1) การประเมนิความเหมาะสมของ
กรอบแนวคดิจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า มคีวามเหมาะสมโดยรวม
อยู่ ในระดับสูง เฉลี่ยที่ 3.96/5 (S.D.=0.55) 2) การประเมินผลการ
วิเคราะห์รูปแบบ (Rule base) ผลวิเคราะห์รูปแบบการแนะนําลาย
กางเกง ซึ่งได้กฎพื้นฐานจํานวน 44 กฎ และใช้อัลกอริทึม ต้นไม้
ตดัสนิใจ C4.5 ในการวเิคราะห ์ซึง่มคีา่ความถกูตอ้ง 80.495% 
 
คาํสาํคญั—Data mining; Decision tree; Bayesian Networks 
 

1. บทนํา 
เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มนัน้ถอืเป็นปัจจยัสีท่ ี่มคีวามจําเป็นต่อการดํารงชวีติ
ของมนุษย์ทัง้ในด้านการป้องกนั ความรอ้น ความเย็น รวมทัง้ป้องกนั
อนัตรายจากภายนอก แต่ในปัจจุบนัยงัแสดงสถานภาพทางสงัคมและ
รสนิยมของผู้สวมใส่ด้วย เสื้อผ้ามีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพที่
ทนัสมยัตามความต้องการของผูใ้ช้ อกีทัง้ตลาดเสือ้ผา้ก็มกีารแข่งขนัที่
สงูขึน้ การทีจ่ะทาํใหธุ้รกจิของตนอยู่รอดไดน้ัน้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งหนั
มาให้ความสําคญักบัผูซ้ื้อว่ามพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อเสือ้ผา้อย่างไร มี
ความต้องการแบบไหน รวมถงึพจิารณาลกัษณะสนิคา้ของตน เพื่อทีจ่ะ

สามารถตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจให้กบักลุ่มลูกค้าที่
เป็นเป้าหมาย 
 ในกรณีรา้น 8A Painted Denim ซึ่งเป็นรา้นขายกางเกงยนีส์ ที่นํา
กางเกงยีนส์มอืสองมาเพ้นท์ลายต่างๆลงไปที่กางเกง เพื่อเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัสนิคา้และยงัสรา้งความแตกต่างใหโ้ดดเดน่จากรา้นอื่น ซึง่การทีจ่ะ
เลอืกนําลายมาเพ้นท์ใส่กางเกงนัน้ จะต้องเลอืกลายที่เมื่อนํามาเพ้นท์
แลว้จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้เพราะกางเกง
ที่ เพ้นท์แล้วไม่สามารถนํามาแก้ไขได้ ถ้าไม่สามารถขายได้ก็จะ
กลายเป็นของคา้งสตอ็ก และขาดทุนในทีสุ่ด ซึง่ทางผูป้ระกอบการยงัไม่
ทราบถงึความตอ้งการหรอืความชอบของกลุ่มลกูคา้  
 ดงันัน้ทางผู้วจิยัจงึมแีนวคิดที่จะทําการศึกษาและคิดพฒันาระบบ
ชว่ยสนบัสนุนในการตดัสนิใจการเลอืกซือ้กางเกงเพน้ทร์า้น 8A Painted 
Denim เพื่อช่วยในการพยากรณ์และช่วยตดัสนิใจในการผลติสนิค้าให้
ออกมาตามความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อผลประกอบการทีด่ตี่อธุรกจิ
ของตน  โดยหวังว่าผลของการวิจ ัยในครัง้ น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการที่จะนําผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรบัปรงุสนิคา้ใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เกวลิน อคัรทรพัย์สาคร และ ณัฐว ีอุตกฤษฎ์ [1] ได้พฒันาระบบช่วย
แนะนําในการเลอืกซื้อเครือ่งประดบัผา่นอนิเตอรเ์น็ต ใหส้ามารถอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูใ้ชร้ะบบ โดยใชเ้ทคนิค
การจดักลุ่ม ซึ่งมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัดแีละสามารถนําไปใชง้านได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ชัดชัย แก้วตา และ อัจฉรา มหาวีรวัฒน์ [2] ได้นําเสนอวิธีการ
วนิิจฉยัดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ และเปรยีบเทยีบความถกูตอ้งระหวา่ง 
ขัน้ตอนวธิ ีID3 กบัขัน้ตอนวธิ ีC4.5 ซึ่งผลการทดลองแสดงออกมาว่า 
ขัน้ตอนวธิ ีC4.5 นัน้สามารถจาํแนกไดถ้กูตอ้งกวา่ 
 ชุตมิา อุตมะมุณีย์ และ ประสงค์ ประณีตพลกรงั [3] ไดพ้ฒันา
ตวัแบบระบบสนับสนุนการตดัสนิใจอย่างสาํหรบัแนะแนวทางการ
เลอืกสาขาวชิาเรยีนของนักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา โดยใช ้ขา่ย
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งาน เบย์  (Bayesian Belief Networks) ซึ่ งมีความแม่นยํ าถึ ง 
91.35% 
 รุง่โรจน์ สุบรรณจุย้ [4] ไดพ้ฒ้นาระบบสนับสนุนการตดัสนิใจในการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เทคนิคต้นไม้ตดัสนิใจ (ID3 Algorithm) ใน
การแบ่งประสทิธภิาพของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยพฒันาเป็นลกัษณะเวบ็
แอพพลเิคชัน่ และใชอ้งคป์ระกอบของเครือ่ง เช่น Processor, Memory, 
Memory type, Harddisk, Graphic Adapter ในการคน้หา เป็นตวัอย่าง
งานในการใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจโดยมคีุณภาพและประสทิธภิาพอยูใ่น
ระดบัดแีละสามารถนําไปประยุกตใ์ชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ี
    Hua Ding and Xiu-Kun Wang [5] ไดนํ้าเสนองานวจิยัที่นําเสนอให้
รูจ้กักบัขอ้ดขีอง Decision Tree วา่ม ีความสามารถในการจาํแนกขอ้มลู 
และมคีวามงา่ยต่อความเขา้ใจในโครงสรา้งของตน้ไม ้มคีวามงา่ยในการ
พฒันาขึน้มา ซึ่งขอ้ดขีอง Decision Tree ไม่ไดม้ดีทีี่มคีวามสามารถใน
การจําแนก หรอืทํานายเท่านัน้ แต่มนัยงัมีความง่ายต่อการเข้าใจใน
โครงสรา้งของตน้ไม ้ความงา่ยในการพฒันาขึน้มา  
 Ronald R. Yager and Gabriella Pasi [6] ได้ทํ าก ารศึกษ าและ
คน้ควา้เกี่ยวกบัระบบสนับสนุนการตดัสนิใจให้กบัผูบ้รโิภคเพื่อการซื้อ
ของผ่านอินเตอร์เน็ตและการตดัสนิใจในการซื้อขาย ซึ่งโครงการน้ีจะ
อธบิายถงึการจดัประเภทวา่ จะจดัการเสนอเพยีงโครงรา่งทีเ่ป็นประเดน็ 
โดยจะแสดงคําอธบิายที่ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆของผลติภณัฑ ์
ประเภท ชนิดราคา โดยจุดประสงค์ของโครงการน้ีจะอนุญาตให้กับ
ผู้บรโิภคได้ซื้อของผ่านทางเวบ็ไซด์นัน้ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และ
สามารถทาํความเขา้ใจไดง้า่ย 
 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.1 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ(DSS)  
ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ [7,8] เป็นระบบที่ถูกเชื่อมโยงกนัระหว่าง
ทรพัยากรสมองของมนุษย์ ให้ทํางานร่วมกบัความสามารถของเครื่อง
คอมพวิเตอร์ เพื่อต้องการปรบัปรุงคุณภาพของการตดัสนิใจให้ดทีี่สุด 
ซึ่งขอ้มูลที่ได้จากระบบสนับสนุนการตดัสนิใจนัน้เป็นขอ้มูลที่สามารถ
นํามาใช้วิเคราะห์และใช้ประกอบการตัดสินใจกับปัญหาประเภทกึ่ง
โครงสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถช่วยลดขอ้ผดิพลาดทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดจ้ากการตดัสนิใจ  
 พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั ทําให ้DSS สามารถ
ชว่ยผูบ้รหิารในการตดัสนิใจแกปั้ญหา โดยนําขอ้มลูทีจ่าํเป็น แบบจาํลอง
ในการตดัสนิใจที่สําคญั และชุดคําสัง่ที่ง่ายต่อการใช้งานรวมเข้าเป็น
ระบบเดยีว เพือ่สะดวกต่อในการใชง้านของผูใ้ช ้โดยที ่DSS ทีเ่หมาะสม
ควรมคีุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 1. งา่ยต่อการเรยีนรูแ้ละใชง้าน 
 2. สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
 3. มขีอ้มลูและแบบจาํลองสาํหรบัสนบัสนุนการตดัสนิใจ 
 4. สนบัสนุนการตดัสนิใจแบบกึง่โครงสรา้งและไมม่โีครงสรา้ง 
 5. มคีวามยดืหยุน่ทีจ่ะสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

 คุณสมบัติของ DSS สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ในการทํางานของ
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องของธุรกิจปัจจุบนั ดงัจะเห็นได้จาก
หลายองคก์ารสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาหรอืซือ้ระบบสารสนเทศทีช่่วยให้
การตดัสนิใจของผูบ้รหิารมปีระสทิธภิาพขึน้ 
 
3.2 การทาํเหมืองข้อมลู (Data Mining)  
การทําเหมอืงขอ้มลู Data Mining [9] คอืกระบวนการทีก่ระทํากบัขอ้มลู
จาํนวนมากเพือ่คน้หารปูแบบและความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้มลูนัน้ 
ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย
ประเภท ทัง้ในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บรหิาร ในด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทยร์วมทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  
 การทําเหมอืงขอ้มูล Data Mining เปรยีบเสมอืนววิฒันาการหนึ่งใน
การจดัเก็บและตคีวามหมายขอ้มูล จากเดมิที่มกีารจดัเก็บขอ้มูลอย่าง
งา่ยๆ มาสูก่ารจดัเกบ็ในรปูแบบฐานขอ้มลูทีส่ามารถดงึขอ้มลูสารสนเทศ
มาใช้จนถึงการทําเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ใน
ขอ้มลู 
 
3.3 เทคนิคต้นไม้การตดัสินใจ (Decision Tree)  
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ [10] เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดเป็นลําดับชัน้ 
(hierarchy) ใช้สนับสนุนการตดัสนิใจ โดยจะมลีกัษณะคล้ายต้นไม้จรงิ
กลบัหัวที่มโีหนดรากอยู่ด้านบนสุดและโหนดใบอยู่ล่างสุดของต้นไม ้
ภายในต้นไม้ประกอบไปด้วยโหนด  (node) ซึ่งแต่ละโหนด  จะมี
คุณลักษณะเป็นตัวทดสอบกิ่งของต้นไม้ แสดงถึงค่าที่เป็นไปได้ของ
คุณลกัษณะที่ถูกเลอืกทดสอบและใบ (leaf) ซึ่งเป็นสิง่ที่อยู่ล่างสุดของ
ตน้ไมต้ดัสนิใจ แสดงถงึกลุ่มของขอ้มลู (class) หรอืนัน่กค็อื ผลลพัธท์ีไ่ด้
จากการทํานาย โหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้ เรยีกว่า โหนดราก (root 
node) ดงัแสดงโครงสรา้งของตน้ไมต้ดัสนิใจ ตดัสนิใจดงัรปูดา้นล่าง 
      

 
 

รปูที ่1 ตวัอยา่งแสดงตน้ไมต้ดัสนิใจการเลอืกซือ้คอมพวิเตอร ์[10] 

 
 จากรูป เป็นต้นไม้ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
หรอืไม ่มคีุณลกัษณะทีพ่จิารณาคอื อายุ นกัศกึษา และอตัราเครดติ โดย
ทีโ่หนดสีเ่หลีย่มมุมโคง้จะเป็นการทดสอบคุณลกัษณะของขอ้มลู ทา้ยสุด
จะได้ผลลัพธ์ของการทํานายว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ (yes) หรอืไม่ซื้อ
คอมพวิเตอร ์(no) จากการทดสอบตามเสน้ทางของตน้ไมต้ดัสนิใจตัง้แต่
โหนดรากไปจนถงึใบ 
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3.3.1ขัน้ตอนวธิตีน้ไมต้ดัสนิใจID3 (ID3 Algorithm)  
ขัน้ตอนวธิIีD3 [10] เป็นขัน้ตอนวธิทีีใ่ชใ้นการสรา้งตน้ไมต้ดัสนิใจโดยนํา
หลกัการของทฤษฏขีา่วสารมาใช ้ค่าทีว่ดัไดจ้ะนํามาตดัสนิใจวา่จะใชต้วั
แปรใดในการแบ่งขอ้มูล โดยวธิกีารกําหนดโครงสรา้งต้นไมต้ดัสนิใจจะ
เป็นการเลอืกขอ้มลูตามลําดบัของตวัชีว้ดัหรอืคา่เกน (Gain) สงูทีส่ดุเป็น
ขอ้มูลเริม่ต้นและขอ้มูลถดัไปทีม่คี่าลดหลัน่กนั ตามลําดบั ตวัอย่างเช่น 
การพจิารณาจากกลุ่มขอ้มลู2คลาสคอื P และ N โดยจาํนวนตวัอย่างใน
คลาส P คอื p ตวัและจํานวนตวัอย่างในคลาส N คอื n ตวัส่วนค่าของ
กลุ่มขอ้มูล คอืค่าคาดคะเนทีก่ลุ่มตวัอย่างต้องใชจ้ํานวนบติในการแยก
คลาส P และ N โดยนิยามตามสมการที ่1 
 

 
 

 ค่าคาดคะเนของขอ้มูล(Entropy) เป็นค่าที่แยกโดยการใช้ลกัษณะ
ประจาํ A ซึง่กําหนด A คอืลกัษณะประจาํที ่แบง่S ออกเป็น {S1 , S2 , , 
Sv } โดยให้S1 มีตัวอย่างจากคลาส P จํานวน P1 และตัวอย่างจาก
คลาส N จาํนวน n1 ดงั สมการที ่2 
 

 
 

 ดังนั ้นค่าเกนข้อ  มูล (Data Gain) ที่ ได้จากการแยกข้อมูลด้วย 
ลกัษณะประจาํ A จะไดด้งัสมการที ่3 
 

 
 
3.3.2 ขัน้ตอนวธิตีน้ไมต้ดัสนิใจ C4.5 
ขัน้ตอนวิธี C4.5 [10] เป็นวิธีการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จ ักอย่าง
แพร่หลาย พัฒนาโดย Ross Quinlan (1993) โดยพัฒนาต่อมาจาก
ขัน้ตอนวธิ ีID3 ทีเ่ขาไดพ้ฒันาขึน้ (Ross Quinlan, 1986) ซึง่ข ัน้ตอนวธิี
น้ีใช้เพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจสําหรบัจดัแบ่งกลุ่มข้อมูล และมีการใช้
หลกัการของ Information gain เช่นเดยีวกบั ID3 แต่จะมสี่วนเพิม่เติม
จาก ID3 เขา้มา ซึง่สามารถแกไ้ขจดุดอ้ยของ ID3 ไดเ้ป็นอยา่งด ีดงัน้ี 
 1. สามารถใชง้านได้ทัง้ขอ้มูลแบบต่อเน่ือง (Continuous data) และ
แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete data) โดยในส่วนของขอ้มลูแบบต่อเน่ืองนัน้ 
C4.5 จะสรา้งจุดแบ่ง (Threshold) แยกคุณลกัษณะนัน้ออกเป็น 2 ส่วน 
คอืสว่นทีม่คีา่มากกวา่กบัน้อยกวา่เทา่กบัคา่ทีใ่ชใ้นการสรา้งจดุเริม่ 
 2. สามารถใชก้บัชุดขอ้มลูทดสอบ ทีม่คี่าขอ้มลูขาดหายได ้(missing 
data) โดยจะแทนค่าด้วย “?” และไม่นําค่านัน้มาคํานวณในกฎของ
ความรูจ้ากทฤษฏสีารสนเทศ 
  3. สามารถใชก้บัชุดขอ้มลูทดสอบทีม่คี่าผดิปกตหิรอืมคีวามเสยีหาย
ได ้

 4.สามารถทําการตดักิง่ต้นไมต้ดัสนิใจในขณะสรา้งได้ โดยไม่ทําให้
ความถกูตอ้งลดลง 
 การเลอืกคุณลกัษณะทีใ่ชเ้ป็นโหนดรากหรอืโหนดบนตน้ไมต้ดัสนิใจ
นัน้ข ัน้ตอนวธิ ีID3 จะใชค้า่เกนเป็นหลกัในการเลอืก แต่ข ัน้ตอนวธิ ีC4.5 
นัน้ได้เพิ่มการใช้ค่ามาตรฐานอตัราส่วนเกน (Gain ratio criterion) ใน
การตดัสนิใจเลอืกคุณลกัษณะ เน่ืองจากค่าเกนจะมกีารเอนเอยีง (Bias) 
อย่างมากกบัขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยคุณลกัษณะทีม่คี่าทีเ่ป็นไปไดจ้าํนวน
มากๆ 
 การแก้ไขความเอนเอียงของค่าเกนสามารถทําได้โดยการปรบัค่า
มาตรฐานเกนให้ถูกต้องโดยใช้ค่าสารสนเทศของการแบ่งแยก (Split 
information) ของคุณลกัษณะแต่ละตวั ค่าสารสนเทศของการแบ่งแยก
สามารถเขยีนในรปูสมการที ่4 
 

 
 

 ค่าสารสนเทศของการแบ่งแยกน้ีจะแสดงถึงระดบัการกระจายของ
ข้อมูล เมื่อนําค่าน้ีไปหารค่าเกนจะได้ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกน 
สามารถเขยีนในรปูสมการที ่5 
 

 
 

 ค่ามาตรฐานอตัราส่วนเกนช่วยแก้ไขความเอนเอียงของค่าเกนได ้
โดยทําให้ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกนในแบ่งด้วยคุณลักษณะที่มีการ
กระจายสงูถูกปรบัลดลง ดงันัน้ค่ามาตรฐานอตัราสว่นเกนในคุณลกัษณะ
ทีม่กีารกระจายตวัของขอ้มลูสงูดงัทีก่ล่าวมาจงึไมม่คีา่สงูทีส่ดุเสมอ 
 
3.3.3 ขัน้ตอนวธิตีน้ไมสุ้ม่ Random Tree  
         เทคนิคต้นไมสุ้่ม [11] เป็นต้นไม้ตดัสนิใจ (Decision Tree) เป็น
อลักอรทิมึทีส่ามารถจดัการกบัทัง้การจดัหมวดหมูแ่ละปัญหาการถดถอย 
ซึ่งถูกสรา้งจากการนําขอ้มูลไปสุ่มเลอืกตวัอย่าง แบบเลอืกแล้วใส่กลบั 
(Sampling with Replacement) แล้วนํามาสรา้งเป็นต้นไมซ้ึ่งมตีวัอย่าง
สว่นหน่ึงทีไ่มถู่กเลอืก ซึง่ขอ้มลูสว่นน้ีเรยีกวา่ Out-of-Bag (OOB) จะถูก
นํามาใช้ในการทดสอบต้นไม้ตัดสินใจ วิธีการดังกล่าวน้ี  เรียกว่า 
Bagging ผลลพัธท์ีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากตน้ไมต้ดัสนิใจแต่ละตน้ถกูนํามาคดิ
เป็นผลการโหวต ผลโหวตทีม่ากทีสุ่ดจะใชร้ะบุเป็นคลาสออกมา เทคนิค
ต้นไม้สุ่มไม่จําเป็นต้องมีข้อมูลทดสอบเพื่อประมาณความผิดพลาด
เพราะขอ้มลู OOB นัน้ถกูนํามาใชท้ดสอบตน้ไมต้ดัสนิใจนัน้แลว้ 
 

4. กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
ในปัจจุบนัการแขง่ขนัทางการตลาดเสือ้ผา้มกีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้ การทีจ่ะ
ทําให้ธุรกิจของตนอยู่รอดได้นั ้น  ผู้ประกอบการจะต้องหันมาให้
ความสําคญักบัผูซ้ื้อว่ามพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อเสือ้ผา้อย่างไร มคีวาม
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ต้องการแบบไหน รวมถึงพิจารณาลักษณะสินค้าของตน เพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจให้กบักลุ่มลูกค้าที่
เป็นเป้าหมาย 
   ในกรณีรา้น 8A Painted Denim เป็นรา้นขายกางเกงยนีสม์อืสองทีนํ่า
กางเกงมาเพน้ทล์ายต่างๆลงไปทีก่างเกง ซึง่ปัญหาคอืการทีจ่ะเลอืกคดิ
นําลายมาเพน้ท์ใส่กางเกง ว่าจะเพ้นท์ลายอะไรด ีที่เป็นความต้องการ
ของลกูคา้ 
 ดงันัน้ทางผู้วจิยัจงึได้ทําการศึกษาและคิดพฒันาระบบช่วยในการ
ตดัสนิใจการเลอืกซื้อกางเกงเพน้ท์รา้น 8A Painted Denim เพื่อช่วยใน
การพยากรณ์และช่วยตดัสนิใจในการผลิตสนิค้าให้ออกมาตามความ
ตอ้งการของลกูคา้และเพือ่ผลประกอบการทีด่ตี่อธุรกจิ  
 แนวคดิในการออกแบบระบบช่วยสนับสนุนในการตดัสนิใจการเลอืก
ซือ้กางเกงเพน้ทร์า้น 8A Painted Denim มาจากการวเิคราะหข์อ้มลูจาก
นกัศกึษาทีอ่ยู่ภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ,ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ
เลอืกลายกางเกง ทาํใหไ้ดร้ปูแบบของโมเดลทีม่กีระบวนการการทาํงาน
ตามภาพดา้นล่างน้ี 
 

 
 

รปูที ่2 กระบวนการของกรอบแนวคดิ 
 

 จากรปูแสดงกระบวนการของกรอบแนวคดิในงานวจิยั ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนแรกเป็นขัน้ตอน Rule Base Module เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น โดยการทํา
แบบสอบถาม เพื่อนําขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในกระบวนการทําเหมอืงขอ้มูล 
และหา Rule Base เพือ่ใชใ้นการใหค้าํแนะนําการเลอืกซือ้ลายกางเกงที่
สนใจ สาํหรบัการทําแบบสอบถามกไ็ดจ้ากการหาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเลอืกลายกางเกง แลว้ร่างแบบสอบถามเพื่อวเิคราะหต์วัแปรทีม่ ี
ผลกระทบต่อการเลือกลายกางเกง ขัน้ตอนน้ีคือการสร้าง
แบบสอบถามโดยตวัแปรมผีลกระทบต่อการเลอืกลายกางเกงนัน้
ได้มาจากการศึกษาวิจัย แล้วนํามาร่างแบบสอบถามเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมนิอีกครัง้ โดยแบบสอบถามเป็นแบบให้ระดบั
คะแนน 5 ระดบั วธิกีารคดัเลอืกนําผลจากการประเมนิมาใช้คือ
เลอืกตวัแปรทีม่ผีลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญทีอ่ยูใ่นระดบั 4 และ 
5 เมื่อทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้แล้วก็จะทําการ Cleaning 

data เพื่อเชค็ความสมบูรณ์ของขอ้มูลที่ไดว้่ามคีวามเหมาะสม ถูกต้อง
หรอืไม ่เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเป็นจรงิในการทาํเหมอืงขอ้มลู 
 ขัน้ตอนที่สอง ขัน้ตอน Mapping Module เป็นขัน้ตอนในการแบ่ง
หมวดหมูข่อ้มลู ตามลกัษณะและรปูแบบของตวัแปร เพือ่นําไปใชใ้นการ
วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของการทําเหมอืงขอ้มูล การทําเหมอืงขอ้มูล
จะใชโ้ปรแกรม WEKA เพื่อหา Rule Base ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั จากตวั
แปรต้น (ข้อมูลนักศึกษา) และตัวแปรตาม (ปัจจัยในการเลือกซื้อ
กางเกง) ของขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมมา หลงัจากนัน้กท็ําการวเิคราะห ์Rule 
Base ที่ได้จากการทําเหมืองข้อมูลว่ามีความเหมาะสม และมีความ
ถกูตอ้งหรอืไม ่ก่อนจะจดัเกบ็กฎ Rule Base ทีไ่ดล้งฐานขอ้มลู เพือ่การ
นําไปใชง้านในการแนะนําลายกางเกงต่อไป 
 ขัน้ตอนทีส่าม ขัน้ตอน Recommendation Module เป็นสว่นของการ
ประมวลผล เพื่อแนะนําลายกางเกงที่ผูใ้ช้งานมคีวามสนใจ โดยการนํา
ขอ้มูลที่ได้จากการกรอกขอ้มูลของผู้ใช้งาน และ Rule base ที่ได้จาก
การทําเหมอืงขอ้มูล มาประมวลผลและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ใหไ้ดผ้ล
ลพัธท์ีเ่หมาะสม 
 ขัน้ตอนทีส่ ี ่ขัน้ตอน Product list Module เป็นส่วนแยกประเภทของ
ลายกางเกงว่ามกีีป่ระเภท ประเภทสนิคา้(ลายกางเกง)เป็นขัน้ตอนการ
สังเคราะห์ แบ่งประเภทของลายกางเกงในร้าน ทําการวิเคราะห์
ความสามารถและนําไปใชใ้นการใหค้ําแนะนําลายกางเกงไดใ้นงานวจิยั
น้ีไดท้ําการแบ่งลายกางเกงออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ต่ ลายการต์ูน,ลาย
วงดนตร ีและ ลายผลไม ้
 ขัน้ตอนทีห่า้ ขัน้ตอน Web Portal Module เป็นสว่นของการแสดงผล
และการติดต่อใช้งานระบบ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการรบัขอ้มูลเขา้จาก
ลกูคา้ กรอกขอ้มลู แลว้ทาํการสง่ขอ้มลูเพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบ
พื้นฐานที่ได้จากวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกซื้อกางเกง ภายใน
ฐานขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไว ้เพื่อประมวลผลแนะนําลายกางเกงทีผู่ใ้ชง้านหรอื
ลกูคา้สนใจ 
 

5. การประเมินผล  
จากการนําเสนอแนวคดิการออกแบบระบบช่วยสนบัสนุนในการตดัสนิใจ
การเลอืกซื้อกางเกงเพ้นท์รา้น 8A Painted Denim เพื่อทํานายและให้
คําแนะนําในการเลือกซื้อกางเกงที่ลูกค้าสนใจ งานวิจ ัยน้ีได้มีการ
ประเมนิผลแบบจาํลองโดยการวดัผลการประเมนิจากผูเ้ชยีวชาญ 5 ทา่น 
มเีกณฑใ์นการวดัผล [12] คอื 
 4.01-5.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงูมาก 
 3.01-4.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงู 
 2.01-3.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง  
 1.01-2.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 
 ผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อวดัระดบัความเหมาะสม
ของแบบจําลองตามตารางการวดัผลความเหมาะสมแบบจําลองการ
ออกแบบระบบช่วยสนับสนุนในการตดัสนิใจการเลอืกซื้อกางเกงเพน้ท์
รา้น 8A Painted Denim จากผูเ้ชีย่วชาญ ไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบจาํลอง 
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รายละเอยีดการประเมนิ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบั 
1. ความเหมาะสมของ Rule Base 
Module 

3.80 0.45 สงู 

2. ความเหมาะสมของ Mapping 
Module 

4.00 0.71 สงู 

3. ความเหมาะสมของ 
Recommendation Module 

3.60 1.14 สงู 

4. ความเหมาะสมของ Product List 
Module 

3.80 0.45 สงู 

5. ความเหมาะสมของ Web Portal 
 

4.60 0.54 สงูมาก 

6. ความเหมาะสมโดยรวมของ 
แบบจาํลอง 

4.00 0.71 สงู 

รวม 3.96 0.55 สงู 

 
 จากตารางทีห่น่ึง แสดงใหเ้หน็วา่ ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
แบบจําลองแนวคดิในการออกแบบระบบช่วยสนับสนุนในการตดัสนิใจ
การเลือกซื้อกางเกงเพ้นท์ร้าน 8A Painted Denim จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยรวมมคีวามเหมาะสมของแบบจาํลองอยูใ่นระดบัสงู เฉลีย่ที ่3.96 ซึง่
สว่นทีม่คีา่เฉลีย่ของความเหมาะสมมากทีส่ดุอยูใ่นระดบัสงูมาก คอื Web 
Portal Module เฉลี่ยที่ 4.60 และส่วนทีม่คี่าเฉลี่ยของความเหมาะสมที่
ตํ่าสดุอยูใ่นระดบัสงู คอื recommendation Module เฉลีย่ที ่3.60 
   งานวจิยัน้ีใช้อลักอรทิมึในการวเิคราะห์รูปแบบทัง้หมด 3 อลักอรทิมึ
เพื่อเปรยีบเทยีบความแม่นยําในการแนะนําลายกางเกงซึ่งประกอบไป
ดว้ย 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของตวัแปรทีม่ผีลต่อการเลอืกลายกางเกง 

ลาํดบัที ่ อลักอรทิมึ % ความแมน่ยาํ 
1 ตน้ไมต้ดัสนิใจ ID3 76.004 
2 ตน้ไมต้ดัสนิใจ C4.5 80.495 
3 ตน้ไมต้ดัสนิใจ Random Tree 74.303 
 
    จากตารางแสดงผลการวเิคราะหร์ปูแบบการเลอืกลายกางเกงจะเหน็
ได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 มี
ความถูกต้องแม่นยําในการแนะนําลายกางเกงถงึ 80.495 % ซึง่สงูกว่า
เมือ่เทยีบกบัอลักอรทิมึตน้ไมต้ดัสนิใจ ID3 มคีวามแมน่ยาํในการแนะนํา
ลายกางเกง 76.004 % และอลักอรทิมึต้นไมต้ดัสนิใจ Random Tree มี
ความแม่นยําในการแนะนําลายกางเกง 74.303% ดังนั ้นจากการ
เปรยีบเทียบผลการวิเคราะห์รูปแบบการเลือกลายกางเกงผู้ว ิจยัจึง
เลือกใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ไปใช้งานผลการวิเคราะห์
รปูแบบโดยใชอ้ลักอรทิมึตน้ไมต้ดัสนิใจ C4.5 

หลงัจากทําการออกแบบระบบเรยีบรอ้ยแลว้ กท็ําการการวเิคราะห์
หาประสทิธภิาพของระบบแนะนําลายกางเกง โดยผูว้จิยัไดท้ดลองใชก้บั
ผูใ้ชง้านจาํนวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถาม สอบถามความพงึพอใจใน
การใช้งาน ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ได้ทดลองใช้

ระบบ ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิค่า 5 ระดบั โดยผลการ
ประเมนิแสดงดงัตาราง  

 
ตารางที ่3 ผลสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชง้านทีม่ตีอ่ระบบแนะนําลายกางเกง 

รายการ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบั 
1. ดา้นการออกแบบ
ระบบแนะนํา 

3.39 1.05 เหมาะสมปานกลาง 

2. ดา้นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

3.25 1.06 เหมาะสมปานกลาง 

รวม 3.34 1.06 เหมาะสมปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อระบบ

แนะนําลายกางเกง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับ
เหมาะสมปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.06 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านการออกแบบระบบ
แนะนํา และดา้นการประมวลผลขอ้มลู อยู่ในระดบัความคดิเหน็ในระดบั
ปานกลางทัง้คู ่
 

6. สรปุ 
งานวจิยัน้ีไดนํ้าเสนอแนวคดิในการออกแบบระบบช่วยสนับสนุนในการ
ตดัสนิใจการเลอืกซื้อกางเกงเพน้ท์รา้น 8A Painted Denim เพื่อช่วยใน
การพยากรณ์และช่วยตดัสนิใจในการผลิตสนิค้าให้ออกมาตามความ
ต้องการของลูกค้าและให้คําแนะนําต่อลูกค้าที่สนใจลายกางเกงต่างๆ 
โดยหวงัว่าผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จะนํา
ผลการวิจ ัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  ปรับปรุงสินค้าให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า และนําผลการวจิยัไป
พฒันาระบบใหเ้กดิประสทิธภิาพทีด่ยี ิง่ขึน้ต่อไปในอนาคตได ้นอกจากน้ี
ได้มีการประเมินความเหมาะสมของแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
พบว่า  มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ ในระดับสูง  เฉลี่ยที่  3.96/5 
(S.D.=0.55) 
 ผลวเิคราะหร์ปูแบบการแนะนําลายกางเกง ซึง่ไดผ้ลลพัธร์ปูแบบการ
เรยีนรูห้รอืกฎพื้นฐานจํานวน 44 กฎ และใช้อลักอรทิมึ ต้นไมต้ดัสนิใจ 
C4.5 ในการวเิคราะห ์ซึง่มคีา่ความถกูตอ้ง 80.495%  
   ระบบช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจการเลอืกซื้อเสือ้ผา้ กรณีศกึษา รา้น
ขายกางเกงเพน้ท ์8A Painted Denim ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพระดบั
ความพงึพอใจจากผูใ้ชง้าน ทีม่ตี่อระบบแนะนําลายกางเกง พบวา่ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง เฉลี่ยที่ 3.34/5 
(S.D.=1.06)   
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