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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจ
อินเทอร์เน็ตมื อถือ โดยใช้ ต้นไม้ ตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้แพคเกจ
อินเทอร์เน็ตมือถือจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยการเปรียบเทียบโมเดลที่ถูกสร้างขึ้น
จากอัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจ คือ ID3 และ C4.5 (J48) เพื่อหาโมเดลที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุด
ก่อนนามาพัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบใช้ภาษา ASP.NET ด้วย C# และฐานข้อมูล SQL Server
2008 โดยพัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-Based Application) และใช้โปรแกรม
Weka 3.6.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลที่ระบบได้สร้างขึ้นมา ผลที่ได้ คือ โมเดลที่ถูก
สร้างจาก อัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 มีค่าความถูกต้องมากกว่า C4.5 (J48) โดยมีค่าความถูกต้อง
(Correctly Classified Instances) เมื่อทดสอบกับกลุ่ม ข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ (Training Data)
จานวน 1,000 ชุดเท่ากับ 92.3% และเมื่อนาอัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 ไปทดสอบกับชุดข้อมูล
ทดสอบ (Testing Data) จานวน 500 ชุดให้ผลการทดสอบโดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 92.2 % และ
เมื่อพิจารณาค่า Confusion Matrix พบว่าผลของการทานายจากโมเดลมีจานวนข้อมูลค่าจริง กับ
จานวนข้อมูลจากการทานายของโมเดลมีผลลัพธ์ตรงกัน ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.06% ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สามารถนาโมเดลที่ได้ไปพัฒนาระบบต่อไป
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Abstract
The objective of this research was to develop a decision support system for selection the
mobile internet package using decision tree and suggest mobile internet package from the
behavior of the users. Two algorithm decision tree; ID3 and C4.5 (J48), were applied to build the
best model of classification to classify the mobile internet package. The developed system is webbase application using ASP.NET with C# language and SQL Server 2008 as the database
management system and using Weka 3.6.2 to verify the accuracy of the mode. The result showed
that algorithm decision tree ID3 built the best model with the highest percentage of correctly
classified instances rate was 92.3 (tested the model with Training Data 1000 instances). When this
model was used to predict the testing data 500 instances, it was found that the percentage of
correctly classified instances rate was 92.2 and the average accuracy percentage from confusion
matrix was 83.06. The result was appreciated and this model can be applied to develop a decision
support system for Selection the mobile internet package.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำวิจัย
ปั จจุบนั สังคมได้กลายเป็ นสังคมแห่ งการออนไลน์มากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้า นเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามเร็ ว เพิ่ ม ขึ้ น และอุ ป กรณ์ ที่ ร องรั บ การใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถื อ (Mobile) ที่มีการ
พัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อ งจนปั จจุ บ นั สามารถท างานได้หลากหลายใกล้เคี ย งกับ คอมพิ วเตอร์ โดยมี
ระบบปฏิ บตั ิการ (Operating System) ที่ทาให้การทางานของโทรศัพท์มือถื อมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และรองรับการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ต ซึ่ งเรี ยกโทรศัพท์มือถื อที่ มี
ความสามารถดังกล่าวว่า Smart Phone และด้วยความสามารถที่มีมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการสนทนา
ออนไลน์ (Chat) การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรื อการค้นหาข้อมูลผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ทาให้การใช้งานอินเทอร์ เน็ตมือถือเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหลากหลายและเพิ่มขึ้นในปั จจุบนั
ต่างก็แข่งขันในการนาเสนอโปรโมชันแพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การ
เครื อข่ายของตนเอง เช่ น นาเสนอซิ ม (SIM) ที่สามารถใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้โดยเฉพาะ หรื อที่
เรี ยกว่า Net Sim มีลกั ษณะคล้ายซิ มทัว่ ไปแต่เน้นการให้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่มีราคาถูกลง โดยอาจ
คิดอัตราค่าบริ การตามจานวนข้อมูลที่ทาการดาวน์โหลดหรื ออัพโหลด หรื อคิดค่าบริ การเป็ นรายวัน
รายเดือนแบบกาหนดชัว่ โมงที่ใช้งานหรื อใช้ได้แบบไม่จากัด เป็ นต้น นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมายัง
มี โปรโมชันอี กหลากหลาย ตามวิธี ท างการตลาดของแต่ ล ะผูใ้ ห้บ ริ การ เนื่ องจากผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี
พฤติกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันในการใช้งานอินเทอร์ เน็ตบนมือถื อ เช่น ใช้งานเพื่อความ
บันเทิง เพื่อการทางาน ความถี่ ในการใช้งาน เป็ นต้น ขึ้นอยู่กบั ผูใ้ ช้บริ การว่าจะตัดสิ นใจเลื อกใช้
โปรโมชันใดให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง และเกิดความคุ ม้ ค่าในเรื่ องของค่าใช้จ่าย
มากที่สุด
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ตมือถือ มีผลอย่างมาก
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการ
เลื อกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถื อ โดยใช้วิธีการแบ่งประเภทหรื อแยกหมวดหมู่ (Classification)
ซึ่ งเป็ นเทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูล (Data Mining) และใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
ซึ่ งเป็ นเทคนิ คหนึ่ งของ Classification ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลื อกใช้แพคเกจหรื อ
โปรโมชันอินเทอร์เน็ตมือถือของผูใ้ ช้บริ การในปั จจุบนั เพื่อให้ระบบเรี ยนรู้ จดจา และประมวลผล
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พฤติ กรรมดังกล่ าว โดยให้ผลลัพธ์ ที่สนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการเลื อกใช้แพคเกจ
อินเทอร์ เน็ตมือถือได้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้และความคุม้ ค่าเรื่ องค่าใช้จ่ายมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือ กใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ โดย
ใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ จากพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การแต่ละบุคคล
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
อัลกอริ ธึม ID3 ในเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจให้ความถูกต้องหรื อความแม่นยาในการวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ข้อ มู ล (Data) ที่ น ามาวิ เคราะห์ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ แบบสอบถามในเรื่ อ ง
พฤติกรรมการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ จานวน 1,500 ชุด
1.4.2 แบ่งข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู้ (Training
Data) จานวน 1,000 ชุด และกลุ่มข้อมูลสาหรับการทดสอบ (Testing Data) จานวน 500 ชุด
1.4.3 ใช้เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยทดสอบกับอัลกอริ ธึมในเทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจ เพื่อหาอัลกอริ ธึมที่เหมาะสมและให้ค่าความแม่นยามากที่สุด ซึ่ งวัดค่าความแม่นยา
โดยใช้ Confusion Matrix ในโปรแกรม Weka
1.4.4 ข้อมู ล แพคเกจอิ นเทอร์ เน็ ตมื อถื อ เป็ นการนาเสนอข้อมูล การให้บริ ก ารของทุ ก ผูใ้ ห้
บริ การ ไม่เจาะจงผูใ้ ห้บริ การรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
1.4.5 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ จะเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การที่
ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตมือถืออยูแ่ ล้วเท่านั้น

3

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 ระบบสนับสนุนกำรตัดสิ นใจ (Decision Support System) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่
ช่วยในการจัดเตรี ยมข้อมูล จัดรู ปแบบ และนาข้อมูลที่มีความจาเป็ นมาช่วยในการตัดสิ นใจ
1.5.2 แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ (Mobile Internet Package) หมายถึง นาเสนอแพคเกจการ
ให้บริ การเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตบนมือถื อ แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบคือ แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบคิดตาม
เวลา(ชัว่ โมง) และแพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามปริ มาณการใช้งาน
1.5.3 Classification หมายถึง กระบวนการสร้างแบบจาลองเพื่อจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มที่
กาหนด เป็ นการสร้ างแบบจาลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่ ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้า และสามารถพยากรณ์กลุ่มของข้อมูลที่ยงั ไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้ แบบจาลองที่ได้อาจ
อยูใ่ นรู ปแบบการตัดสิ นใจแบบต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) หรื อแบบโครงข่ายประสาทเทียม
(Neural Network)
1.5.4 กลุ่มข้ อมูลสำหรั บกำรเรี ยนรู้ (Training Data) หมายถึ ง การนาเอากลุ่มข้อมูลตัวอย่าง
(Training set) มาทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คของ Classification เพื่อทาการเรี ยนรู้ และทาการ
สร้ างแบบจาลองที่สามารถอธิ บายถึ งลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ภายในฐานข้อมูล
ซึ่ งแบบจาลองนี้ จะมีลกั ษณะที่กลุ่มของข้อมูลถูกแจกแจงออกเป็ น Class ต่างๆ ด้วย Classification
Rule และ Class แต่ ล ะ Class จะมี ล ัก ษณะเฉพาะกลุ่ ม ที่ ส ามารถสรุ ป ออกมาเป็ นรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ได้ (พยูน พาณิ ชย์กุล, 2548)
1.5.5 กลุ่มข้ อมูลสำหรั บกำรทดสอบ (Testing Data) หมายถึง การนาข้อมูลทดสอบ (Test
Data) มาทดสอบแบบจาลองเพื่อดูความถูกต้องของ Classification Rule ที่ถูกสร้างมาจากขั้นตอน
การเรี ยนรู้ (Training) เพื่อพิจารณาว่า Classification Rule ที่ ถูกสร้ างขึ้ นมี ความเหมาะสมที่ จะ
นาไปใช้กบั กลุ่มข้อมูลใหม่ๆ หรื อไม่
1.5.6 ต้ นไม้ ตัดสิ นใจ (Decision Tree) หมายถึง ต้นไม้ที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นโครงสร้างต้นไม้หวั กลับที่มีรากอยูด่ า้ นบนและใบอยูด่ า้ นล่างสุ ด โดยที่ภายในต้นไม้จะ
ประกอบไปด้วยโหนด (Node) ซึ่ งแต่ละโหนดนั้นจะแสดงถึงการตัดสิ นใจบนข้อมูลของคุณสมบัติ
ต่างๆ กิ่งของต้นไม้แสดงถึงค่าหรื อผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ และใบซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูล่ ่างสุ ดของ
ต้นไม้ตดั สิ นใจจะแสดงถึ งกลุ่มของข้อมูล (Class) หรื อผลลัพธ์โหนดที่อยูบ่ นสุ ดจะเรี ยกว่าโหนด
ราก (Root Node) (นฤพนต์ ว่องประชานุกลู , 2548)
1.5.7 อัลกอริธึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนวิธี กระบวนการในการสอน (Training) ต้นไม้
ตัดสิ นใจให้เรี ยนรู้ขอ้ มูลและสร้างแบบจาลอง
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1.6.1 ได้อลั กอริ ธึมในเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการ
เลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ โดยให้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้สนับสนุ นการตัดสิ นใจได้
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละบุคคล
1.6.2 ผูใ้ ช้บริ การสามารถนาผลลัพธ์ที่ได้จากระบบไปสนับสนุนการตัดสิ นใจเลือกใช้แพคเกจ
อินเทอร์เน็ตมือถือได้
1.6.3 เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาระบบในการเลื อ กใช้ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารอื่ น ๆ จาก
พฤติกรรมของผูใ้ ช้ในอนาคต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการทาวิจยั เรื่ อง ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ
โดยใช้ต้นไม้ตดั สิ นใจ ผูว้ ิจยั ได้ ทฤษฎี และเทคโนโลยี รวมถึ ง งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อใช้เป็ น
แนวทางสาหรับการดาเนินงานวิจยั ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ ดังนี้
2.1 แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile Internet Package)
2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support System)
2.3 การตัดสิ นใจแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Tree)
2.4 ซอฟต์แวร์ Weka
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ (Mobile Internet Package)
อินเทอร์ เน็ตมือถื อ (Mobile Internet) เป็ นการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตผ่านอุปกรณ์ ที่เรี ยกว่า
โทรศัพท์มือถืออาจเพื่อการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีเมล์ (e-Mail) การสนทนา (Chat)
การค้นหาข้อมูล การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ขอ้ มูล เป็ นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยี ดังนี้
WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็ นมาตราฐานการสื่ อสารสากลของการใช้
งานโทรศัพท์มือถือ ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต โดยสามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ได้
GPRS ย่อมาจาก General Packet Radio Service เป็ นระบบการสื่ อสารไร้สาย (Wireless) ที่
สามารถรับ - ส่ งข้อมูลด้วยความเร็ วสู งสุ ดถึง 171.2 kbps ลักษณะการส่ งข้อมูลจะมีการแบ่งย่อย
ออกเป็ นส่ วนๆ ที่เรี ยกว่า แพคเกจ (Package) และสามารถติดต่อไปยังอินเทอร์ เน็ตได้โดยผ่าน
โทรศัพท์มือถือ หรื อคอมพิวเตอร์
EDGE ย่อมาจาก Enhanced Data Rates for Global Evolution เป็ นเทคโนโลยีระดับ G3 ที่ถูก
กาหนดโดย ITU ( International Telecommunication Union) เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
รับส่ งข้อมูลความเร็ วสู งผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย โดยเฉพาะสาหรั บมือถื อในระบบ GSM โดย
เครื อข่าย EDGE นี้มีการพัฒนาบนมาตราฐานเดียวกันกับ GPRS แต่มีความเร็ วสู งถึง 236 kpbs หรื อ
ถึง 473.6 kpbs เทียบเท่ากับการใช้งาน ADSL
3G หรื อ Third Generation เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ผสมผสานการนาเสนอข้อมูลและ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เช่ น โทรศัพท์มือถื อ กล้องถ่ายรู ป และอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยเทคโนโลยี
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3G จะมีช่องสัญญาณความถี่ และความจุในการรับส่ งข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึงสามารถรับส่ งข้อมูล
ด้วยความเร็ วสู ง ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการรับส่ งข้อมูล และการใช้บริ การมัลติมีเดียทาได้เต็มที่และ
สมบูรณ์แบบมากขึ้น
ด้ ว ยเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต มื อ ถื อ ในปั จจุ บ ั น ท าให้ ก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นที่ นิ ย มมากขึ้ น ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารด้า นเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ต่ า งน าเสนอการ
ให้บริ การเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่หลากหลายมาก ทาให้เกิดเป็ นแพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ
ที่มีให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบนั
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ (Mobile Internet Package) คือ นาเสนอแพคเกจการให้บริ การ
เกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตบนมือถือ อาจแบ่งได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
2.1.1 แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบคิดตามเวลา คือ แพคเกจอินเทอร์ เน็ตที่คิดตามเวลาที่ใช้งาน
โดยมี ให้เลื อกตั้งแต่ แบบ 1 ชั่วโมงจนถึ ง ไม่จากัดชั่วโมงการใช้งาน ซึ่ งจะคิดการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตบนมือถือแบบไม่จากัดปริ มาณการใช้งาน แต่คิดตามชัว่ โมงการใช้งานจริ ง เช่น การใช้
เช็คเมล์ หรื อเปิ ดหน้าเว็บไซต์ครั้งละ 5-10 นาที ระบบก็จะทาการหักเวลาการใช้งานไปเรื่ อยๆ จน
ครบแพคเกจที่เลือกไว้
2.1.2 แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบคิดตามปริ มาณการใช้งาน คือ คิดค่าบริ การตามการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตบนมือถือของผูใ้ ช้ โดยจากัดปริ มาณการใช้งานตามปริ มาณในแพคเกจที่ผใู้ ช้เลือก แต่
ไม่จากัดเวลา เช่น แพคเกจปริ มาณการใช้งานแบบ 30 Mb ระบบจะทาการหักตามปริ มาณที่ใช้ไป
เรื่ อยๆ จนครบปริ มาณการใช้งานที่เลือกไว้
2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support System)
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดเตรี ยมข้อมูล จัดรู ปแบบ
หรื อนาแบบจาลองในการแก้ปัญหา และข้อมูลที่มีความจาเป็ นมาช่วยในการตัดสิ นใจ
2.2.1 ลักษณะของปัญหา
2.2.1.1 ปัญหาแบบมีโครงสร้าง (Structured Problem) เป็ นปั ญหาที่มีวธิ ี การแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างชัดเจนแน่ นอน หรื อสามารถจาลองปั ญหาได้ด้วยสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ (แบบจาลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ) และแทนค่ า ในสู ต รจนสามารถค านวณหาค าตอบได้อ ย่า งชัด เจน หรื อ ปั ญ หาที่
ผูต้ ดั สิ น ใจมี ข ้อ มู ล และสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจอย่า งครบถ้วนและสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาได้โดยการเขียนโปรแกรม (กิตติ, 2550)
2.2.1.2 ปั ญหาที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Problem) เป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถหาวิธี
ในการแก้ไขได้อย่างชัดเจน และแน่นอน ไม่สามารถจาลองได้ดว้ ยสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ หรื อปั ญหา
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ที่ผตู ้ ดั สิ นใจที่มีขอ้ มูล และสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปั ญหา จึงต้องอาศัยประสบการณ์
ของผูต้ ดั สิ นใจในการแก้ไขปั ญหา (กิตติ, 2550)
2.2.1.3 ปั ญ หาแบบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi*Structured*Problem)*เป็ นปั ญ หาแบบที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ส่ วนมากจะไม่เกิดซ้ า และไม่มีกระบวนการดาเนิ นการมาตรฐาน หรื อเป็ นปั ญหาทีม
วิธีในการแก้ไขเพียงบางส่ วนเท่านั้น ส่ วนที่เหลือจะต้องอาศัยประสบการณ์ หรื อความชานาญใน
การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหา ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้แค่การสนับสนุนเท่านั้น (กิตติ, 2550)
2.2.2 การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา
การตัดสิ นใจจัดว่าเป็ นหนึ่ งของกระบวนการแก้ปัญหาของมนุ ษย์เมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
ในเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดแล้ว การแก้ปั ญ หาจะผ่า นขั้น ตอนการตัดสิ น ใจเพื่ อ แก้ปั ญ หาต่ อไป ส่ ว น
กระบวนการตัดสิ นใจ (Decision Making Process).คือ.การกาหนดขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นภายในองค์กรอย่างมี หลักเกณฑ์ ด้วยการกาหนดขั้นตอนต่างๆโดยผูท้ ี่ กาหนด
ขั้นตอนคื อ George Huber.ได้น ามารวมเข้า กับ กระบวนการแก้ปั ญหา จึ ง ท าให้ ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจมีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2-1

(Intelligence Phase)

(Decision MakingProcess)

(Design Phase)

(Choice Phase)

Problem Solving Process

(Implementation Phase)

(Monitoring Phase)

ภาพที่ 2-1 กระบวนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา (กิตติ, 2550)
กระบวนการตัด สิ นใจ.(Decision
Making
Process).จะประกอบด้ ว ยการใช้
ความคิด.(Intelligence Phase).การออกแบบ (Design Phase).การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด .(Choice
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Phase).โดยในส่ วนของ การใช้ความคิ ดนั้นจะเป็ นการระบุ ถึ งปั ญหาที่ พ บรวมทั้ง จาแนกปั ญหา
ออกมาเป็ นส่ วนย่อยๆ และคิดวิธีที่แก้ปัญหานั้นๆ โดยผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้ จะเรี ยกว่า “Decision
Statement”.ขั้น ตอนต่ อ ไปเป็ นการออกแบบเพื่ อ วิ เ คราะห์ ท างเลื อ กที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจ โดย
ขั้นตอนนี้อาจมีการสร้างแบบจาลองขึ้นมาเพื่อดูทางเลือกต่างๆ เช่นการสร้างแผนภาพการตัดสิ นใจ
ด้วยต้นไม้.(Decision Tree).หรื อ ตารางการตัดสิ นใจ.(Decision Table).และในขั้นสุ ดท้ายของ
กระบวนการตัดสิ นใจ เป็ นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนากระบวนการนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหา
จริ ง
กระบวนการแก้ไ ขปั ญหา (Problem Solving Process) จะเป็ นการดาเนิ นงานต่ อจาก
กระบวนการตัดสิ น ใจ.โดยเพิ่ ม .การนาไปใช้ (Implementation Phase).และการติ ด ตามผล
(Monitoring Phase).ในส่ วนของการนาไปใช้น้ นั เป็ นการลงมือปฏิ บตั ิเพื่อแก้ปัญหาจริ งโดยอาจจะ
ประสบความส าเร็ จ หรื อไม่ ป ระสบความส าเร็ จก็ ไ ด้ โดยขั้นตอนที่ จ ะบอกสิ่ ง นี้ ไ ด้คื อขั้นตอน
การติดตามผล
2.3 การตัดสิ นใจแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Decision Tree)
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) เป็ นเทคนิ คหนึ่ งของ Classification ซึ่ งเป็ นวิธีการ
แบ่ งประเภทหรื อแยกหมวดหมู่ข ้อมู ล โดย Classification นั้นเป็ นเทคนิ ค หนึ่ งของเหมื องข้อมู ล
(Data Mining)
2.3.1 เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อแยกประเภท จาแนกรู ปแบบ
และความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรื อคลังข้อมูล โดยมีเทคนิ คต่างๆหลาย
วิธี (กิตติ, 2550) ซึ่ งรู ปแบบการทาเหมืองข้อมูลนั้นได้รวมความรู ้ จากหลายแขนงเข้าไว้ดว้ ยกันที่
ประกอบด้วย ระบบการเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร (Machine Learning) รวมกับวิทยาศาสตร์ สารสนเทศ
(Information Science).สถิติ (Statistics).และ ระบบฐานข้อมูล โดยทัว่ ไปแล้วเทคนิ คที่นามาใช้ส่วน
ใหญ่มี 5 ประเภท (ศุภชัย, 2551)
2.3.1.1 เทคนิ ค Classification เป็ นเทคนิ ค ในการจ าแนกกลุ่ ม ข้อ มู ล ด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะ
ต่างๆที่ได้มีการกาหนดไว้แล้ว เทคนิ คประเภทนี้ เหมาะกับการสร้างแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ค่า
ข้อมู ล (Predictive Modeling).ในอนาคตจากการที่ ไ ด้จาแนกกลุ่ ม ข้อมู ล ตัวอย่า งไว้แล้ว ซึ่ ง ใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า “Supervised Learning” เทคนิ คการ Classification มี 2 รู ปแบบ ได้แก่
Tree Induction และ Neural Induction และเป็ นกระบวนการสร้างแบบจาลองเพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่
ในกลุ่ ม ที่ ก าหนดตัว อย่ า งเช่ น การแบ่ ง ประเภทลู ก ค้า ว่ า เชื่ อ ถื อ ได้ห รื อ ไม่ ซึ ง เป็ นการสร้ า ง
แบบจาลองโดยการเรี ยนรู้จากข้อมูลที่ได้กาหนดกลุ่มไว้เรี ยบร้อยแล้ว
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2.3.1.2 เทคนิค Association Rule Discovery เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์
ของฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาสิ่ งที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูลนั้น เช่ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการซื้ อขายในซุ ปเปอร์ - มาร์ เก็ต เพื่อทาการจัดทาการวางแผนเพื่อจัดการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion) และเตรี ยมการวางแผนการเรี ยงชั้นวางสิ นค้า (Shelf) เช่น การวางน้ าอัดลม
กับข้าวโพดคัว่ ไว้ใกล้กนั
2.3.1.3 เทคนิค Clustering เป็ นเทคนิ คการลดขนาดของข้อมูลด้วยการรวมกลุ่มตัวแปร
ที่มีลกั ษณะเดียวกันไว้ดว้ ยกัน ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกละเลยไปได้ เทคนิ คนี้ มกั ถูกใช้เป็ น
ขั้นตอนเบื้ องต้นในการทาเหมืองข้อมูล และเหมาะกับข้อมูลที่ ยงั ไม่มีกลุ่ มอย่างชัดเจนจึงทาการ
Cluster เพื่อหากลุ่มต่างๆของข้อมูล.โดยจานวนกลุ่มของข้อมูลมักจะใช้ตวั k แทน ซึ่ งผูท้ ี่ใช้เทคนิค
นี้จะเป็ นผูก้ าหนดจานวนกลุ่ม วิธีน้ ีอาจเรี ยกอีกอย่างว่า K-mean
2.3.1.4 เทคนิ ค Deviation Detection เป็ นเทคนิ ควิธีในการหาค่าที่แตกต่างไปจากค่า
มาตรฐาน หรื อค่าที่คาดคิดไว้วา่ ต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปมักใช้วิธีการทางสถิติ หรื อการ
แสดงให้เห็นภาพ สาหรับเทคนิคนี้ใช้ใน การตรวจสอบ.ลายเซ็นปลอม.หรื อบัตรเครดิตปลอม.เป็ น
ต้น
2.3.1.5 เทคนิ ค Sequential Analysis เป็ นเทคนิ คในการวิเคราะห์ลาดับเพื่อค้นพบ
รู ปแบบของการปรากฏของข้อมูล ซึ่ งปรากฏในรายการที่แยกออกมา.เช่ นถ้าผูซ้ ้ื อซื้ อสิ นค้า.A.แล้ว
เขาจะซื้ อสิ นค้า.B.ในภายหลัง เทคนิ คนี้ จะแตกต่างจากเทคนิ ค Association Rule Discovery เพราะ
คานึงถึงลาดับการซื้ อด้วย
2.3.2 วิธีการแบ่งประเภทหรื อแยกหมวดหมู่ขอ้ มูล Classification คือ กระบวนการสร้ าง
แบบจาลองเพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่กาหนด เป็ นการสร้ างแบบจาลองการจัดหมวดหมู่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า และสามารถพยากรณ์กลุ่มของข้อมูลที่ยงั ไม่เคย
นามาจัดหมวดหมู่ได้ แบบจาลองที่ได้อาจอยูใ่ นรู ปแบบการตัดสิ นใจแบบต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision
Tree) หรื อแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)
ในการจัดหมวดหมู่จาเป็ นต้องมีกลุ่มข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู้ (Training Data).เพื่อให้ขอ้ มูล
เรี ยนรู้.และสร้างแบบจาลอง (Model Construction).และทดสอบโดยกลุ่มข้อมูลสาหรับการทดสอบ
(Testing Data) เพื่อประเมินความถูกต้องของโมเดล (Model Evaluation) อีกทั้งใช้ชุดข้อมูลที่ไม่เคย
เห็นมาก่อน (Unseen Data) เพื่อทาการกาหนด Class ให้กบั ข้อมูลใหม่ที่ได้มา หรื อทานายค่าออกมา
ตามที่ตอ้ งการ เช่ น การจัดหมวดหมู่ของผูย้ ื่นขอเครดิ ต (Credits) เป็ นระดับต่าระดับกลาง และ
ระดับสู ง ของความเสี่ ยงที่จะได้รับ หรื อ การอนุ มตั ิบุคคลเข้ารับทางานในลักษณะงานต่างๆ (พยูน,
2548)
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ภาพที่ 2-2 กระบวนการ Classification (พยูน, 2548)
2.3.3 เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) คือ แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการหาทาง
เลือกที่ดีที่สุด โดยการนาข้อมูลมาสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ในรู ปแบบของโครงสร้างต้นไม้ ซึ่ ง
มีการเรี ยนรู้ขอ้ มูลแบบมีผสู้ อน (Supervised Learning) สามารถสร้ างแบบจาลองการจัดหมวดหมู่
(Clustering) ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (Training set) ได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยงั ไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้อีกด้วย
โดยปกติมกั ประกอบด้วยกฎในรู ปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์” เช่น (พยูน, 2548)
“If Income = High and Married = No THEN Risk = Poor”
“If Income = High and Married = Yes THEN Risk = Good”
2.3.3.1 ส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ ประกอบด้วย (จิตตภู, 2550)
1) โหนด (Node) คือ คุณสมบัติต่างๆ เป็ นจุดที่แยกข้อมูลว่าจะให้ไปในทิศทาง
ใด ซึ่ งโหนดที่อยูส่ ู งสุ ดเรี ยกว่า โหนดราก (Root Node)
2) กิ่ง (Branch) คือ คุณสมบัติของคุณสมบัติในโหนดที่แตกออกมา โดยจานวน
ของกิ่งจะเท่ากับคุณสมบัติของโหนด
3) ใบ (Leaf) คือ กลุ่มของผลลัพธ์ ในการแยกแยะข้อมูล โดยสามารถแสดง
ส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ ดังภาพที่ 1 และแสดงตัวอย่างของต้นไม้ตดั สิ นใจได้ดงั ภาพที่ 2-3
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ภาพที่ 2-3 ส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ

<=1000

<=10000

No

>1000

>10000

<4
Yes

Yes

>=4

No

ภาพที่ 2-4 ตัวอย่างต้นไม้ตดั สิ นใจ (ศุภชัย ประคองศิลป์ , 2551)
2.3.3.2 การสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ หลักการพื้นฐานของการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ เป็ นการ
สร้างในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-Down) คือเริ่ มจากการสร้างรากของต้นไม้ก่อนแล้วจึงแตกกิ่ง
ไปจนถึงใบ โดยแสดงขั้นตอนการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจได้ดงั นี้ (Han and Kamber, 2001)
1) ต้นไม้เริ่ มต้นโดยมีโหนดเพียงโหนดเดียวแสดงถึ งชุ ดข้อมูลฝึ ก (Training
Set)
2) ถ้าข้อมูลทั้งหมดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันแล้ว ให้โหนดนั้นเป็ นใบและตั้งชื่ อแยก
ตามกลุ่มของข้อมูลนั้น
3) ถ้าในโหนดมีขอ้ มูลหลายกลุ่มปะปนอยู่ จะต้องวัดค่าเกน (Gain) ของแต่ละ
แอททริ บิวต์เพื่อที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแอททริ บิวต์ ที่มีความสามารถในการแบ่งแยก
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ข้อมูลออกเป็ นกลุ่ มต่างๆ ได้ดีที่สุด โดยแอททริ บิ วต์ที่มีค่าเกนมากที่ สุดจะถู กเลื อกให้เป็ นตัว
ทดสอบหรื อแอททริ บิวตท์ ใช้ในการตัดสิ นใจ โดยแสดงในรู ปของโหนดบนต้นไม้
4) กิ่งของต้นไม้ ถูกสร้างขึ้นจากค่าต่างๆ ที่เป็ นไปได้ของโหนดทดสอบ และ
ข้อมูลจะถูกแบ่งออกตามกิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้น
5) ทาการวนซ้ าเพื่อหาแอททริ บิวต์ที่มีค่าเกนมากที่ สุด สาหรับข้อมูลที่ถูก
แบ่งแยกออกมาในแต่ละกิ่ งเพื่อนาแอททริ บิวต์น้ ี มาสร้างเป็ นโหนดตัดสิ นใจต่อไป โดยที่แอททริ
บิวต์ที่ถูกเลือกมาเป็ นโหนดแล้วจะไม่ถูกเลือกมาอีก สาหรับโหนดในระดับต่อๆ ไป
6) ทาการวนซ้ าเพื่อแบ่งข้อมูลและแตกกิ่งของต้นไม้ไปเรื่ อยๆ โดยการวนซ้ าจะ
สิ้ นสุ ดก็ต่อเมื่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็ นจริ ง
2.3.3.3 การคานวณค่า Information Gain ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) (ขจรศักดิ์ ศรี
อ่อน, 2552) เป็ นโครงสร้างที่ใช้แสดงกฎที่ได้จากเทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูล โดยต้นไม้
ตัดสิ นใจจะมีลกั ษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (Attribute) ในการ
สร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ ปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาคือ ควรจะตัดสิ นใจเลือกแอททริ บิวต์ใดมาทา
หน้าที่เป็ นโหนดราก ในแต่ละขั้นตอนของการสร้ างต้นไม้และต้นไม้ยอ่ ย (Subtree) ของต้นไม้
ตัดสิ นใจ เกณฑ์ที่ใช้ช่วยประกอบการเลื อก แอททริ บิวต์คือการคานวณค่ามาตรฐานเกน (Gain
Criterion) ซึ่ ง เป็ นค่าที่บ่งบอกว่าแอททริ บิวต์น้ นั สามารถจาแนกกลุ่มของข้อมูลได้ดีเพียงใด โดย
ทดลองเลือก แต่ละแอททริ บิวต์ที่เป็ นไปได้จากชุดข้อมูลมาทาหน้าที่เป็ นโหนดราก ถ้าแอททริ บิวต์
ใดให้ค่าเกนสู งที่สุด แสดงว่าแอททริ บิวต์น้ นั สามารถจาแนกกลุ่มของข้อมูลได้ดีที่สุด การใช้ค่า
Information Gain จะช่วยลดจานวนครั้งของการทดสอบ ในการแยกแยะข้อมูลอีกทั้งยังรับประกัน
ว่าต้นไม้ตดั สิ นใจที่ได้ไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไป
ซึ่ งค่า Information Gain นั้นสามารถคานวณได้จากสมการดังสมการที่ 2-1
(2-1)
เมื่อ
S เป็ นเซตของข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูล s เรคคอร์ด
n เป็ นจานวนกลุ่มทั้งหมดที่ต่างกันของข้อมูลชุดนั้น
Ci แทนกลุ่มในลาดับ ที่ i โดย ที่ i มีค่าระหว่าง 1 ถึง n

si

แทนจานวนข้อมูลที่เป็ นสมาชิกของ S และอยูใ่ นกลุ่ม Ci
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sij

แทนจานวนข้อมูลที่เป็ นสมาชิกของ S ในกลุ่ม C i จากการแบ่งข้อมูลด้วยค่าที่เป็ นไปได้

ของแอททริ บิวต์ A
j ค่าระหว่าง 1 ถึง v
ค่าเอ็นโทรปี ของแอททริ บิวต์ A ซึ่ งมีค่าของแอททริ บิวต์เป็ น (a 1, a 2, a 3, ..., av) หาได้ใน
สมการที่ 2-2
(2-2)
ดังนั้นจะสามารถพิจารณาค่ามาตรฐานเกนได้ดงั สมการที่ 2-3
(2-3)
2.3.3.4 อัล กอริ ธึ ม ID3 (ID3 Algorithm) (ศุ ภชัย ประคองศิ ล ป์ , 2551)
ID3’(Iterative’Dichotomiser’3)’เป็ นอั ล กอริ ธึ ม พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งการตั ด สิ นใจแบบ
โครงสร้ างต้นไม้ที่ใช้หลักการของการใช้ทฤษฎีข่าวสาร (Information Theory) และค่าที่วดั ได้จะ
นามาใช้ตดั สิ นใจว่าจะใช้ตวั แปรใดใช้ในการทานาย หรื อแบ่งประเภทของข้อมูล โดยที่ชุดตัวอย่าง
(Sample) คือชุดของข้อมูลที่ใช้ในการเรี ยนรู้ (Training Sample) ตัวแปรเป้ าหมาย (Target Attribute)
คือตัวแปรที่นาค่าไปใช้ในการทานายผลในโครงสร้างต้นไม้และแอททริ บิว’(Attributes)’คือตัวแปร
อื่นๆที่ใช้ในการสร้างโหนดในต้นไม้ และไม่ใช่ตวั แปรเป้ าหมาย (Target Attribute) (Tom, 1997)
ซึ่งมีลกั ษณะของอัลกอริ ธึมดังภาพที่ 2-5
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ภาพที่ 2-5 กระบวนการทางานของอัลกอริ ธึม ID3 (Tom, 1997)
2.3.3.4 อัลกอริ ธึม C4.5 (J48) (พวงทิพย์ แท่นแสง, 2550) เป็ นอัลกอริ ทึมการสร้างกฎ
จากต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) มีพ้ืนฐานเดียวกับอัลกอริ ทึม ID3 ถูกออกแบบโดย Quinlan
(1992) ซึ่ งได้พฒั นาเพิ่มเติมจาก ID3 ดังนี้
1) สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างโครงสร้างต้นไม้ที่ใหญ่เกินไป เนื่องจากมีขอ้ มูล
จานวนมาก อย่างไรก็ตามขึ้นอยูก่ บั การกาหนดความลึก เมื่อมีการเจริ ญเติบของ Decision Tree
2) ความผิดพลาดลดลง เพราะมีการตัดทอนความผิดพลาดออกไป (Pruning
node)
3) มีการสร้างกฎหลังการตัดทอนข้อมูลที่ผดิ พลาดออก
4) สามารถใช้กบั ข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง (Continuous Attributes) ที่เป็ นตัวเลข

15

ได้ เช่น ค่าอุณหภูมิ จานวนเงิน เป็ นต้น
5) การเลือก Attribute ที่วดั การเลือกให้เหมาะสม
6) สามารถใช้กบั ชุดข้อมูล (Training Data) ที่มีค่าผิดพลาด (Missing
Attribute)
7) สามารถใช้สาหรับ Attribute กับ Costs ที่แตกต่างกันได้มีการยอมรับ
ประสิ ทธิภาพกระบวนการคานวณที่ปรับปรุ ง
2.4 ซอฟต์ แวร์ Weka
Weka ย่อมาจาก Waikato Environment for Knowledge Analysis (ขจรศักดิ์ ศรี อ่อน, 2552) ซึ่ ง
เป็ นซอฟต์แวร์ สาเร็ จภาพประกอบประเภทซอฟแวร์ ให้เปล่า (Free Ware) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ GPL License ซึ่ งโปรแกรม Weka ได้ถูกพัฒนามาจาก
ภาษาจาวาทั้งหมด ซึ่ งเขียนมาโดยเน้นกับงานทางด้านการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเครื่ อง (Machine Learning)
และ การทาเหมืองข้อมูลโปรแกรมประกอบไปด้วยโมดูลย่อยๆ สาหรับใช้ในการจัดการข้อมูล และ
เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ Graphic User Interface (GUI) และ ใช้คาสั่งในการให้ซอฟต์แวร์
ประมวลผลดังภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2-6 หน้าจอหลักของโปรแกรม Weka Explore
2.4.1 โปรแกรมหลักของซอฟต์แวร์ Weka
2.4.1.1 Simple CLI (Command Line Interface) เป็ นโปรแกรมรับคาสั่งการทางานผ่าน
การพิมพ์
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2.4.1.2 Explorer เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบในลักษณะ GUI
2.4.1.3 Experimenter เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบการทดลองและการทดสอบผล
2.4.1.4 KnowledgeFlow เป็ นโปรแกรมออกแบบผังการไหลของความรู้
2.4.1.5 ArffViewer เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาหรับแก้ไขแฟ้ มประเภท Arff
2.4.1.6 Log เป็ นโปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความบันทึกเก็บระหว่างการทางาน
2.4.2 เมนูหลักของ Explorer
2.4.2.1 Preprocess การเตรี ยมข้อมูล
2.4.2.2 Classify รวมโมดูลการทาเหมืองข้อมูลแบบจัดจาแนกประเภท
2.4.2.3 Cluster รวมโมดูลการทาเหมืองข้อมูลแบบการเกาะกลุ่ม
2.4.2.4 Associate รวมโมดูลการทาเหมืองข้อมูลแบบกฎเชื่อมโยง
2.4.2.5 Select attributes รวมโมดูลสาหรับการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันของลักษณะ
ประจา
2.4.2.6 Visualize นาเสนอข้อมูลด้วยภาพนามธรรมสองมิติ
2.4.3 ประเภทของแฟ้ มข้อมูลที่รับได้
2.4.3.1 แฟ้ มข้อมูลที่รับต้องอยูใ่ นรู ปแบบ ASCII อาจเป็ น arff, csv, C45
2.4.3.2 ในกรณี แฟ้ มข้อมูลอยูใ่ นเครื อข่ายผูใ้ ช้สามารถเรี ยกใช้โดยอาศัย URL
2.4.3.3 หรื ออาจใช้ขอ้ มูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่าน JDBC
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วาสนา วงษ์กาภู (2552) ได้พฒั นาระบบสื บค้นงานวิจยั ด้านจิตเวชศาสตร์ สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิจยั และช่วยในการสื บค้นงานวิจยั ได้อย่างเป็ นระบบ โดยนาวิธีการของต้นไม้ตดั สิ นใจ
(Decision Tree) เข้ามาช่ วยในการจัดแบ่งหมวดหมู่งานวิจยั ทาให้สามารถแบ่งแยกข้อมูลงานวิจยั
ออกเป็ นประเภทต่างๆ และสามารถแสดงผลลัพธ์ออกเป็ นเงื่อนไขที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ ทาให้การสื บค้น
ข้อมูลวิจยั มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ศุภชัย ประคองศิลป์ (2551) ได้นาเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ
ลูกบ้านเข้าโครงการ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจและในอัลกอริ ธึม ID3 ในการเรี ยนรู้จากข้อมูล
ลูกบ้านในอดีตเพื่อสร้างโมเดลสาหรับตัดสิ นใจอนุมตั ิลูกบ้านเข้าโครงการ โดยทาการทดสอบความ
แม่นยาของอัลกอริ ธึม ID3 เปรี ยบเทียบกับอัลกอริ ธึมอื่นที่เป็ นเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจเหมือนกัน
ด้วยการนาข้อมูลในอดีตของบุคคลที่เคยเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 963 รายการและวัดความแม่นยา
ของอัลกอริ ธึม ID3 โดยใช้ Confusion Matrix ได้ผลความแม่นยาคือ 93.67 % ซึ่ งมากกว่าอัลกอริ ธึม
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ตัวอื่นๆ และผูว้ จิ ยั ได้วดั ประสิ ทธิ ภาพโมเดลของระบบที่พฒั นาขึ้น เปรี ยบเทียบกับโปรแกรม Weka
3.5.8 โดยใช้ขอ้ มูลสาหรับการสอน (Training Data) ที่เหมือนกัน ผลที่ได้คือ สามารถสร้างโมเดล
ได้เหมือนกับระบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนา จึงสรุ ปได้วา่ โมเดลที่พฒั นาขึ้นมีความถูกต้องและแม่นยาอยู่ใน
ระดับดีมาก สามารถนาไปสนับสนุนงานได้จริ ง
มลธิ ดา ฤทธิ สมบูรณ์ (2550) ได้นาเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาอนุ มตั ิให้
สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อสิ นค้า โดยใช้เทคนิ คการแบ่งกลุ่มแบบโครงสร้างต้นไม้ และใช้อลั กอริ ธึมใน
การเรี ย นรู้ แบบ ID3.โดยใช้โปรแกรม Weka.3.4.ในการทดลองเพื่อสร้ างโมเดล อัลกอริ ธึมแบบ
ID3.จะนาค่าชี้ วดั มาใช้ในการแบ่งข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่าง คือชุ ดข้อมูลที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เป็ นตัว
แปรเป้ าหมาย และแอททริ บิว คือตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างโหนดในต้นไม้ และไม่ใช่ตวั แปร
เป้ าหมาย ส่ วนต้นไม้ตดั สิ นใจจะน ามาใช้ใ นการเลื อ กรากของต้น ไม้โ ดยดู จ ากแอททริ บิ ว ที่ มี
ความสาคัญมากที่สุดก่อนแล้วลดลงตามลาดับเพื่อช่วยในการพิจารณาการอนุ มตั ิ การให้สินเชื่ อโดย
วิธีการดังกล่าวเหมาะกับการจาแนกข้อมูลออกเป็ นกลุ่มอย่างชัดเจน โดยระบบที่ได้พฒั นาขึ้นนั้นอยู่
ในระดับดี
พยูน พาณิ ชย์กุล (2548) ได้พฒั นาระบบดาต้าไมน์นิ่งโดยใช้ ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
โดยนาเทคนิคของโครงสร้างต้นไม้การตัดสิ นใจมาพัฒนาระบบงาน มีวิธีการคือ ระบบจะรับข้อมูล
(Data) มาประมวลผล เพื่ อสร้ า งโครงสร้ างต้นไม้ ซึ่ งโครงสร้ างของต้นไม้ที่ ไ ด้จะแสดงเป็ น
โครงสร้างที่มีกฎต่างๆ ตามเป้ าหมายของการใช้งาน เพื่อนามาแบ่งกลุ่มข้อมูลตามที่กาหนดไว้ โดย
ผลการพัฒนาระบบสามารถแบ่งประเภทได้ในระดับดี และสามารถหาความน่าเชื่ อถือของการแบ่ง
ประเภทได้ในระดับดี และระบบที่พฒั นาสามารถนาไปใช้ได้กบั ข้อมูลอื่นๆ เพราะไม่ได้กาหนด
ขอบเขตไว้กบั งานใดงานหนึ่ง

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
วิธีการดาเนินงานวิจยั ของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ต
มือถือ โดยใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนของการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.2 รวบรวม คัดเลือก และจัดเตรี ยมข้อมูล
3.3 ทดสอบหาอัลกอริ ธึมและสร้างโมเดล
3.4 นาอัลกอริ ธึมที่ได้มาสร้างโมเดลและพัฒนาระบบ
3.5 การทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโมเดล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจยั
3.1 การศึกษาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทาวิจยั เรื่ อง ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ
โดยใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ผูว้ จิ ยั ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู ้ที่จะนามาใช้ในงานวิจยั ดังนี้
3.1.1 ศึกษา และทบทวนวรรณกรรมหรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Review Literature) เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานวิจยั
3.1.2 ศึ ก ษาขั้นตอนการวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ และอัล กอริ ธึ มของเทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจแต่ละตัว
3.1.2.1 ศึ ก ษาขั้นตอนการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ต้นไม้ตดั สิ น ใจ เริ่ ม จากการศึ ก ษา
โครงสร้างของต้นไม้ตดั สิ นใจ ที่ประกอบด้วย ใบ (Leaf) กิ่ง (Branch) และราก (Root) ศึกษาถึงการ
เรี ยนรู้ ของ Decision Tree ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ จากการคาดคะเนเหตุ การณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น อาศัย
เงื่ อนไขเป็ นตัวช่ วยในการตัดสิ นใจว่าเมื่ อมี เหตุ การณ์ ใดเกิ ดขึ้ น จะแสดงผลออกมาอย่างไร ถู ก
นาเสนอด้วยรู ปแบบการตัดสิ นใจ (if / then / else) ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างแบบจาลองต้นไม้
ตัด สิ น ใจ โดยจะเริ่ ม พิ จ ารณาที่ โ หนด “ราก” ก่ อ น การหาโหนดรากจะใช้ วิ ธี ค านวณหาค่ า
Information gain ข้อมูลกลุ่มใดมีค่า Information gain มากที่สุดจะนามาเป็ นโหนดราก แล้วนา
ข้อมูลที่เหลือมาคานวณ Information gain อีกครั้งเพื่อหาโหนดถัดไปที่เหมาะสม
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รายได้
< 15,000 บาท

> 15,000 บาท
Unlimited Package
ใช้ Internet < 10 ชม./วัน

การใช้งาน
ใช้ Internet < 10 ชม./วัน

Unlimited Package
ภาพที่ 3-1 ตัวอย่างต้นไม้ตดั สิ นใจที่มีขอ้ มูลรายได้เป็ นโหนดราก
3.1.2.2 ศึกษาอัลกอริ ธึมของเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจที่จะนามาทดสอบ เพื่อหาอัลกอริ ธึม
ที่เหมาะสมในการสร้างโมเดลมากที่สุด จากการศึกษาผูว้ ิจยั ได้เลือกอัลกอริ ธึมที่จะนามาทดสอบ
ดังนี้ ID3, C4.5 (J48)
3.1.2.3 ศึกษาถึ งเครื่ องมือ หรื อซอฟต์แวร์ ที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบ สร้ างโมเดล
และทดสอบอัลกอริ ธึม การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เครื่ องมือ คือซอฟต์แวร์ โปรแกรม Weka ซึ่ ง
เป็ นโปรแกรมที่สามารถนามาทดสอบอัลกอริ ธึม ของต้นไม้ตดั สิ นใจได้ เนื่องจากมีอลั กอริ ธึมที่ได้
ระบุไว้ให้เลือกใช้ในโปรแกรมครบตามที่กาหนด และสามารถแสดงค่าความแม่นยาของอัลกอริ ธึม
จาก Confusion Matrix ในโปรแกรม Wekaได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยงั เลือกใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบ คือ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ซึ่ งใช้ภาษา ASP.NET ด้วย C# ในการสร้าง
หน้าเว็บ และสร้างโมดูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทั้งหมด และใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft SQL
Server 2005 ในการจัดการและออกแบบฐานข้อมูลของระบบ โดยแสดงผลลัพธ์ผา่ นทางโปรแกรม
เว็บบราวเซอร์
3.2 รวบรวม คัดเลือก และจัดเตรียมข้ อมูล
ทาการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างโมเดล และทดสอบอัลกอริ ธึม มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 กาหนดกลุ่มประชากร คือ กลุ่มบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต
มือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 7,322 คน (สถิติจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต จาแนกตามอุปกรณ์ /
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เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต ภาค และเขตการปกครอง
พ.ศ.2552 จากสานักงานสถิติแห่งชาติ)
3.2.2 กาหนดกลุ่ มตัวอย่า ง คื อ กลุ่ มคนที่ ใช้บริ ก ารอิ นเทอร์ เน็ ตมื อถื อในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 1,500 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้เกณฑ์สัดส่ วน วิธีน้ ี ใช้ในกรณี ที่ผวู ้ ิจยั
ทราบจานวนหน่ วยทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากร หรื อทราบขนาดของประชากรแล้ว จึงคานวณหา
จานวนหน่วยตัวอย่างที่จะนามาใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั โดยมีเกณฑ์ในคานวณ ดังนี้
3.2.2.1 ประชากรมีขนาดเป็ นหลักพัน จะใช้หน่วยตัวอย่าง จานวน 10 – 20 % เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.2.2.2 ประชากรมีขนาดเป็ นหลักพัน จะใช้หน่วยตัวอย่าง จานวน 5 – 10 % เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง (เกียรติสุดา, 2549)
โดยงานวิจยั นี้ มี ป ระชากร จานวน 7,322 คน มี ข นาดเป็ นหลัก พัน หน่ วยตัวอย่า งที่ ใ ช้จึง
เท่ากับ 10-20% จึงทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้เท่ากับจานวน 1,500 คน
3.2.2 จัดทาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ ภายในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าวมาใช้ในการสร้างโมเดลเพื่อให้ระบบเรี ยนรู ้
3.2.3 การเก็ บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
จานวน 1,500 ชุด ตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ ซึ่ งผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ไปเก็บข้อมูลเอง
โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถื อ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรในกรุ งเทพมหานครให้ครบตามจานวนทั้งหมด และเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ดังนี้
3.2.3.1 รถไฟฟ้ า บีทีเอส สถานีหมอชิต
3.2.3.2 รถไฟฟ้ า บีทีเอส สถานีอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
3.2.3.3 รถไฟฟ้ า บีทีเอส สถานีสยาม
3.2.3.4 ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
3.2.3.5 ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
3.2.3.6 ห้างสรรพสิ นค้าเซลทรัลปิ่ นเกล้า
3.2.3.7 ห้างสรรพสิ นค้าเซลทรัลบางนา
3.2.3.8 ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ครังสิ ต
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3.2.4 จัดเตรี ยมข้อมูล เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ต้องทา
การจัดเตรี ยมข้อมูล ดังนี้
3.2.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ว่าข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่
3.2.4.2 นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจานวน 1,500 ชุดมาจัดเก็บลงในฐานข้อมูล เพื่อ
เตรี ยมเข้าโปรแกรมสาหรับสร้างโมเดลและทดสอบหาอัลกอริ ธึมที่เหมาะสมต่อไป
3.3 ทดสอบหาอัลกอริธึมและสร้ างโมเดล
หลัง จากขั้นตอนการรวบรวมและจัดเตรี ย มข้อมู ล เสร็ จสิ้ น จะได้ข ้อมู ล ซึ่ ง อยู่ใ นรู ป แบบ
ฐานข้อมูล จากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการทดสอบหาอัลกอริ ธึม โดยมีวธิ ี การ ดังนี้
3.3.1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการเลื อกอัลกอริ ธึมของต้นไม้ตดั สิ นใจไว้ ซึ่ งได้แก่ ID3, C4.5 (J48) เพื่อ
นามาทดสอบ
3.3.2 สร้างแบบจาลอง (Model Building) นาข้อมูลในฐานข้อมูลมาสร้างการแบ่งประเภท โดย
ใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ มีข้ นั ตอนดังนี้
3.3.2.1 ข้อมูลนาเข้า (Input) เป็ นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
เพื่อนาไปสร้างแบบจาลอง โดยจะทาการกาหนดข้อมูลที่นามาสร้างแบบจาลอง และจะแสดงข้อมูล
ที่นามาสร้างแบบจาลองดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3-1 ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่นามาสร้างแบบจาลอง
ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ชนิดข้อมูล
รายละเอียด
1
Sex
String
เพศ
2
Age
String
อายุ
3
Occupation
String
อาชีพ
4
Income
String
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5
Chat
String
ปริ มาณการสนทนาผ่านอินเทอร์ เน็ต
6
SocialNetwork
String
ปริ มาณการใช้งาน Social Network
7
Youtube
String
ปริ มาณการใช้งาน Youtube
8
Website
String
ปริ มาณการใช้งาน Website
9
Email
String
ปริ มาณการใช้งาน Email
10
UploadPic
String
ปริ มาณการใช้งาน Upload รู ปภาพ
11
DownloadPic
String
ปริ มาณการใช้งาน Download รู ปภาพ
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่นามาสร้างแบบจาลอง
ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ชนิดข้อมูล
รายละเอียด
12
UploadMusic
String
ปริ มาณการใช้งาน Upload เพลง
13
DownloadMusic
String
ปริ มาณการใช้งาน Download เพลง
14
GameOnline
String
ปริ มาณการใช้งาน Game Online
15
Package
String
ประเภทแพคเกจอินเทอร์ เน็ตที่ผตู้ อบ
แบบสอบถามเลือกใช้
ตารางที่ 3-2 การแบ่งประเภทเพศ (Sex)
ลาดับ
รหัสข้อมูล
1
Sex 1
2
Sex 2

รายละเอียด
เพศหญิง
เพศชาย

ตารางที่ 3-3 การแบ่งประเภทอายุ (Age)
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Age 1
อายุระหว่าง 15-25 ปี
2
Age 2
อายุระหว่าง 26-35 ปี
3
Age 3
อายุมากกว่า 35 ปี
ตารางที่ 3-4 การแบ่งประเภทอาชีพ (Occupation)
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Occupation 1
นักเรี ยน / นักศึกษา
2
Occupation 2
ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว
3
Occupation 3
ลูกจ้างเอกชน / พนักงานบริ ษทั
4
Occupation 4
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 3-5 การแบ่งประเภทรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income)
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Income 1
รายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท
2
Income 2
รายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท
3
Income 3
รายได้ระหว่าง 20,000-30,000 บาท
4
Income 3
รายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป
ตารางที่ 3-6 การแบ่งประเภทปริ มาณการสนทนาผ่านอินเทอร์ เน็ต (Chat)
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Chat 1
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน
2
Chat 2
3-10 ชัว่ โมงต่อวัน
3
Chat 3
มากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน
ตารางที่ 3-7 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Social Network
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
SocialNetwork 1
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน
2
SocialNetwork 2
3-10 ชัว่ โมงต่อวัน
3
SocialNetwork 3
มากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน
ตารางที่ 3-8 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Youtube
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Youtube 1
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน
2
Youtube 2
3-10 ชัว่ โมงต่อวัน
3
Youtube 3
มากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน
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ตารางที่ 3-9 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Website
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Website 1
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน
2
Website 2
3-10 ชัว่ โมงต่อวัน
3
Website 3
มากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน
ตารางที่ 3-10 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน E-mail
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Email 1
น้อยกว่า 10 ฉบับต่อวัน
2
Email 2
10-20 ฉบับต่อวัน
3
Email 3
มากกว่า 20 ฉบับต่อวัน
ตารางที่ 3-11 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Upload รู ปภาพ
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
UploadPic 1
น้อยกว่า 5 รู ปต่อวัน
2
UploadPic 2
5-10 รู ปต่อวัน
3
UploadPic 3
มากกว่า 10 รู ปต่อวัน
ตารางที่ 3-12 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Download รู ปภาพ
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
DownloadPic 1
น้อยกว่า 5 รู ปต่อวัน
2
DownloadPic 2
5-10 รู ปต่อวัน
3
DownloadPic 3
มากกว่า 10 รู ปต่อวัน
ตารางที่ 3-13 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Upload เพลง
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
UploadMusic 1
น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน
2
UploadMusic 2
5-10 เพลงต่อวัน
3
UploadMusic 3
มากกว่า 10 เพลงต่อวัน
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ตารางที่ 3-14 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Download เพลง
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
DownloadMusic 1
น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน
2
DownloadMusic 2
5-10 เพลงต่อวัน
3
DownloadMusic 3
มากกว่า 10 เพลงต่อวัน
ตารางที่ 3-15 การแบ่งประเภทปริ มาณการใช้งาน Game Online
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
GameOnline 1
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน
2
GameOnline 2
3-10 ชัว่ โมงต่อวัน
3
GameOnline 3
มากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน
ตารางที่ 3-16 ประเภทแพคเกจอินเทอร์เน็ตที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกใช้ (Package)
ลาดับ
รหัสข้อมูล
รายละเอียด
1
Package 1
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบไม่จากัด แบบรายเดือน
2
Package 2
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบไม่จากัด แบบรายสัปดาห์
3
Package 3
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบไม่จากัด แบบรายวัน
4
Package 4
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบคิดตามปริ มาณการใช้งาน
(เป็ นเมกะไบต์/Mb)
5
Package 5
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบคิดตามระยะเวลาใช้งาน
(ชัว่ โมง) แบบรายเดือน
6
Package 6
แพคเกจอินเทอร์ เน็ตแบบคิดตามระยะเวลาใช้งาน
(ชัว่ โมง) แบบรายสัปดาห์
จากข้อมูลในตารางที่จะนามาสร้างแบบจาลอง เมื่อนาเข้าโปรแกรม Weka แสดงข้อมูลได้ดงั
รู ปภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 3-2 แสดงข้อมูลเพศ ใน Weka

ภาพที่ 3-3 แสดงข้อมูลอายุ ใน Weka
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ภาพที่ 3-4 แสดงข้อมูลอาชีพ ใน Weka

ภาพที่ 3-5 แสดงข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใน Weka
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ภาพที่ 3-6 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้โปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์ เน็ตบนมือถือ ใน Weka

ภาพที่ 3-7 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Social Network ใน Weka
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ภาพที่ 3-8 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Youtube ใน Weka

ภาพที่ 3-9 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Website ใน Weka
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ภาพที่ 3-10 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน E-mail ใน Weka

ภาพที่ 3-11 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Upload รู ปภาพ ใน Weka
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ภาพที่ 3-12 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Download รู ปภาพ ใน Weka

ภาพที่ 3-13 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Upload เพลง ใน Weka
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ภาพที่ 3-14 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Download เพลง ใน Weka

ภาพที่ 3-15 แสดงข้อมูลปริ มาณการใช้งาน Game Online ใน Weka
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ภาพที่ 3-16 แสดงข้อมูลประเภทแพคเกจอินเทอร์ เน็ตที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกใช้ใน Weka

ภาพที่ 3-17 แสดงลักษณะข้อมูลทั้งหมดที่เตรี ยมพร้อมสาหรับวิเคราะห์ใน Weka
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3.3.2.2 กระบวนการทางาน (Process) จะใช้ขอ้ มูล ที่ นาเข้าที่ ทราบค่าของ Class ที่
ต้องการ มาสร้ างการแบ่งประเภทโดยใช้อลั กอริ ธึมที่เลื อกไว้ โดยทดสอบทีละอัลกอริ ธึม โดยใช้
โปรแกรม Weka ในการทดสอบ ดังภาพที่ 3-18

ภาพที่ 3-18 แสดงอัลกอริ ธึมที่จะใช้ทดสอบใน Weka
3.2.1.3 ผลลัพธ์ (Output) เมื่อโปรแกรมสร้างรู ปแบบหรื อโมเดลแล้ว จะแสดงรู ปของ
Tree ที่ได้จากการประมวลผล
3.2.1.4 และโปรแกรมจะแสดงค่า Confusion Matrix ซึ่ งเป็ นค่ าความแม่นยาของ
อัลกอริ ธึม
3.2.1.5 ทดสอบนาเข้าข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ ซึ่ งมีค่า Confusion Matrix
ให้ครบทุกอัลกอรึ ธึม
3.3.3 นาค่า Confusion Matrix ของแต่ละอัลกอริ ธึมที่ทาการทดสอบมาเปรี ยบเทียบกัน เพื่อหา
อัลกอริ ธึมที่มีค่าความแม่นยามากที่สุด
3.3.4 นาอัลกอริ ธึม ที่ มีค่า ความแม่นยามากที่ สุดไปใช้ในการสร้ างโมเดลและพัฒนาระบบ
ต่อไป
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3.4 นาอัลกอริธึมทีไ่ ด้ มาสร้ างโมเดลและพัฒนาระบบ
จากการทดสอบจนได้อลั กอริ ธึมที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ขั้นตอนต่อมาคื อการพัฒนาระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบโดยใช้
เทคโนโลยี .NET Framework ในพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ซึ่ ง
ใช้ภาษา ASP.NET ด้วย C# ในการสร้างหน้าเว็บ และสร้างโมดูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทั้งหมด
และใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ในการจัดการและออกแบบฐานข้อมูลของ
ระบบ และแสดงผลลัพธ์ผา่ นทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดยผูว้ ิจยั ได้นาหลักการของอัลกอริ ธึมที่
ทดสอบได้มาเขียนโปรแกรมจนกระทัง่ ได้ระบบที่ตอ้ งการ จากนั้นนาข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม
มาเป็ นข้อมูลที่ให้ระบบเรี ยนรู้ (Training Data) จานวน 1,000 ชุด เพื่อทาการสร้างโมเดลของระบบ
ขึ้น และทาการทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโมเดลต่อไป
3.5 การทดสอบความถูกต้ องและความน่ าเชื่ อถือของโมเดล
หลังจากพัฒนาระบบและสร้ างโมเดลแล้ว ขั้นตอนต่อมาคื อการทดสอบความถู กต้องและ
ความน่ าเชื่ อถื อของโมเดล โดยการนาข้อมูลจากแบบสอบถามเป็ นข้อมูลกลุ่มทดสอบ (Testing
Data) จานวน 500 ชุด เพื่อทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่ อถือของโมเดล โดยวัดจากค่า ความ
แม่นยา Confusion Matrix
3.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์ เน็ตมือถือ โดย
ใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้สถิติในการทดสอบหาค่าความแม่นยาของอัลกอริ ธึมและทดสอบ
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโมเดลโดยใช้การประเมินค่าความแม่นยา Confusion Matrix
Confusion Matrix คื อ การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารท านาย (หรื อ ผลลัพ ธ์ จ ากโปรแกรม)
เปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์จริ ง
โดยที่
a, d คือ จานวนข้อมูลที่มีในการทานายถูก
b, c คือ จานวนข้อมูลที่มีในการทานายผิด
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ภาพที่ 3-19 Confusion Matrix
แสดงเป็ นสมการได้ดงั นี้
Sensitivity or Recall คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมทานายได้วา่ จริ ง เป็ นอัตราส่ วนเท่าไหร่ ของจริ ง
ทั้งหมด คานวณได้จากสมการที่ 3-1
(3-1)
Specificity คื อ ค่ าที่ บ อกว่าโปรแกรมทานายได้ว่า ไม่ จริ ง เป็ นอัตราส่ วนเท่ าไหร่ ข องจริ ง
ทั้งหมด คานวณได้จากสมการที่ 3-2
(3-2)
Precision คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมทานายว่าจริ ง ถูกต้องเท่าไหร่ คานวณได้จากสมการที่ 3-3
(3-3)
Correctly Classified Instances คือ ค่าที่บอกว่ามีการทานายข้อมูลถูกต้อง และมีค่าความแม่นยา
เท่าไหร่ ในการทานายคานวณได้จากสมการที่ 3-4
(3-4)

บทที่ 4
ผลของการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ ซึ่งจะกล่าวถึงผลของการวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการสร้างโมเดล
4.2 ผลการทดสอบโมเดลกับชุดข้อมูลทดสอบ
4.3 ผลการพัฒนาระบบ
4.1 ผลการสร้างโมเดล
จากกลุ่มข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ (Training Data) ที่ได้เตรียมไว้จานวน 1,000 ชุด นามา
วิเคราะห์กับแบบจาลอง โดยนากลุ่มข้อมูลสาหรับการเรียนรู้มาทดสอบกับอัลกอริธึมต้นไม้ (Tree)
คือ ID3, C4.5 (J48) ผลจากการวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka แสดงได้ดังนี้
4.1.1 สร้างโมเดลในการเรียนรู้ข้อมูลโดยใช้อัลกอริธึมต้นไม้ ID3 ผลที่ได้ในโปรแกรม Weka
พิจารณาได้ดังนี้

ภาพที่ 4-1 ส่วนของโมเดลที่ได้โดยใช้อัลกอริธึม ID3
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4.1.1.1 ส่วนของโมเดลที่ได้ (Classifier model)โดยใช้อัลกอริธึม ID3 โดยมีโหนดราก
(Root Node) คือ อายุระหว่าง 26-25 ปี ดังภาพที่ 4-1
4.1.1.2 ส่วนวัดประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set) สามารถพิจารณา
ผลได้ดังนี้
1) Correctly Classified Instances จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลสามารถ
ทานายข้อมูลถูกต้อง 923 Instances หรือคิดเป็น 92.3% ของทั้งหมด
2) Incorrectly Classified Instances จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลทานาย
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 77 Instances หรือคิดเป็น 7.7% ของทั้งหมด
3) Root Mean Squared Error (RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริง
และค่าที่พยากรณ์ได้ มีค่าเท่ากับ 0.1225 ดังภาพที่ 4-2

ภาพที่ 4-2 ส่วนวัดประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้อัลกอริธึม ID3

39

4.1.1.3 ส่วนค่า Confusion Matrix เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดผลการทานายของ
ข้อมูลแต่ละคลาสได้ชัดเจนขึ้น ค่าในคอลัมน์ คือ ค่าที่ได้จากการทานายด้วยเทคนิค ID3 และค่าใน
แถวจะเป็นส่วนของค่าที่เป็นคาตอบของคลาสนั้นจริง ดังภาพที่ 4-3

ภาพที่ 4-3 ส่วนค่า Confusion Matrix ของโมเดลโดยใช้อัลกอริธึม ID3
4.1.2 สร้างโมเดลในการเรียนรู้ข้อมูลโดยใช้อัลกอริธึมต้นไม้ C4.5 (J48) ผลที่ได้ในโปรแกรม
Weka พิจารณาได้ดังนี้

ภาพที่ 4-4 ส่วนของโมเดลที่ได้โดยใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48)
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4.1.2.1 ส่วนของโมเดลที่ได้ (Classifier model)โดยใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48) มีโหนด
ราก (Root Node) คือ ปริมาณการใช้งาน Youtube น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ดังภาพที่ 4-4
4.1.2.2 ส่วนวัดประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set) สามารถพิจารณา
ผลได้ดังนี้
1) Correctly Classified Instances จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลสามารถ
ทานายข้อมูลถูกต้อง 906 Instances หรือคิดเป็น 90.6% ของทั้งหมด
2) Incorrectly Classified Instances จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลทานาย
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 94 Instances หรือคิดเป็น 9.4% ของทั้งหมด
3) Root Mean Squared Error (RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริง
และค่าที่พยากรณ์ได้ มีค่าเท่ากับ 0.1424 ดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4-5 ส่วนวัดประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48)
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4.1.2.3 ส่วนค่า Confusion Matrix เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดผลการทานายของ
ข้อมูลแต่ละคลาสได้ชัดเจนขึ้น ค่าในคอลัมน์ คือ ค่าที่ได้จากการทานายด้วยเทคนิค C4.5 (J48) และ
ค่าในแถวจะเป็นส่วนของค่าที่เป็นคาตอบของคลาสนั้นจริง ดังภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-6 ส่วนค่า Confusion Matrix ของโมเดลโดยใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48)
4.1.3 เปรียบเทียบโมเดลที่สร้างขึ้นจากทั้ง 2 อัลกอริธึม คือ ID3 และ C4.5 (J48) ได้ดังนี้
ตารางที่ 4-1 ตารางเปรียบเทียบโมเดล ID3 และ C4.5 (J48)
ผล
ID3
เปรียบเทียบ
Correctly
92.3%
Instances
Incorrectly
7.7%
Instances
RMSE
0.1225
Confusion
Matrix

C4.5 (J48)
90.6%
9.4%
0.1424
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จากตารางเปรียบเทียบโมเดล ID3 และ C4.5 (J48) พิจารณาได้ว่า โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการ
ใช้อัลกอริธึม ID3 มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 92.3% มากกว่าโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม
C4.5 (J48) ซึ่งมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 90.6% และโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม ID3 มี
ค่าการทานายข้อมูลไม่ถูกต้องเท่ากับ 7.7% น้อยกว่าโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม C4.5
(J48) ซึ่งมีค่าการทานายข้อมูลไม่ถูกต้องเท่ากับ 9.4% และโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม
ID3 มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.1225 น้อยกว่าโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม C4.5
(J48) ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.1424
และเมื่อพิจารณาส่วนค่า Confusion Matrix ในตารางที่ 4-1 พบว่าผลจากการใช้อัลกอริธึมทั้ง 2
วิธี มีรูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน และอัลกอริธึม ID3 มีจานวนข้อมูลค่า
จริง กับจานวนข้อมูลจากการทานายมีผลลัพธ์ตรงกันมากกว่าผลที่ได้จากอัลกอริธึม C4.5 (J48)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดลที่ถูกสร้างจากอัลกอริธึม ID3 ในการนาไปทดสอบกับชุดข้อมูล
ทดสอบ (Testing Data) เพื่อจะนาไปพัฒนาระบบต่อไป
4.2 ผลการทดสอบโมเดลกับชุดข้อมูลทดสอบ
เมื่อได้โมเดลแล้วซึ่งก็คือโมเดลที่ถูกสร้างจากอัลกอริธึม ID3 ขั้นตอนต่อมาคือการทดสอบ
โมเดลกับชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data) เพื่อทดสอบความถูกต้องของโมเดล โดยนาข้อมูลที่
จัดเตรียมไว้เป็นชุดข้อมูลทดสอบจานวน 500 ชุด มาทดสอบกับโมเดลที่ถูกสร้างจากอัลกอริธึม
ต้นไม้ ID3 ผลการใช้โมเดลดังกล่าว ทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบจานวน 500 ชุด แสดงผลการ
วิเคราะห์ในโปรแกรม Weka ได้ดังภาพที่ 4-7
จากภาพที่ 4-7 ผลการใช้โมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 ทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบจานวน
500 ชุด ให้ผลการทดสอบโดยมีค่าความถูกต้อง (Correctly Classified Instances) เท่ากับ 92.2 % ซึ่ง
เป็นค่าความถูกต้องที่สูง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทานายไม่ถูกต้องมีค่าเท่ากับ 7.8% ซึ่งเป็นค่าที่
ค่ อ นข้ า งต่า ดั ง นั้น โมเดลที่ ไ ด้ จึง เหมาะสมที่ จ ะเอาไปใช้ ช่ว ยสนั บสนุน การตั ด สิน ใจ เลื อกใช้
แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ
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ภาพที่ 4-7 ผลการใช้โมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 ทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ

ภาพที่ 4-8 ค่า Confusion Matrix ของโมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 ทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ
จากภาพที่ 4-8 พบว่าผลของการทานายจากโมเดลมี จานวนข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจาก
การทานายมีผลลัพธ์ตรงกันค่อนข้างสูง พิจารณาจาก Confusion Matrix ของโมเดลจากอัลกอริธึม
ต้นไม้ ID3 โดยหาค่าของข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการทานาย แบ่งตาม Package และนามา
หาค่าเฉลี่ยรวมของทุก Package ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.06% ดังแสดงในตารางที่ 4-2 ซึ่งเป็น
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ค่า เฉลี่ยของจานวนข้ อมู ลค่ า จริง กั บจานวนข้อมูลจากการทานายมีผลลัพ ธ์ตรงกั นอยู่ใ นระดับ
ค่อนข้างสูง สามารถนาโมเดลไปใช้งานได้

Package
Package1
Package2
Package3
Package4
Package5
Package6
ค่าเฉลี่ยรวมทุก Package

Confusion Matrix
ค่าของข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการทานาย
(คิดเป็น % )
96.23
88.09
87.50
92.98
89.85
43.75
83.06

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ โมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 ในการนาไปพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ เพราะมีค่าความถูกต้องของโมเดลและ
ค่าเฉลี่ย Confusion Matrix จากทุก Package อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
4.3 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบที่ทางผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น ได้เลือกโมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 มาใช้ในการ
ทานายข้อมูลการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือของผู้ใช้ โดยใช้ภาษา asp.net with C# ในการ
พัฒนาระบบ และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ดังแสดงใน
ภาพที่ 4-9
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ภาพที่ 4-9 แสดงหน้าจอระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ
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หน้าจอของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือแบ่งเป็น
3 ส่วน ดังนี้
4.3.1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ ประกอบด้วยข้อมูลเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ดังแสดงในภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4-10 แสดงหน้าจอส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้
4.3.2 ส่วนพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
4.3.2.1 ปริ ม าณการใช้ โ ปรแกรมสนทนาผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต บนมื อ ถื อ เช่ น Chat,
WhatApp, MSN เป็นต้น
4.3.2.2 ปริมาณการใช้งาน Social Network เช่น Facebook, Twitter, Hi5 เป็นต้น
4.3.2.3 ปริมาณการใช้งาน Youtube
4.3.2.4 ปริมาณการใช้งาน Website
4.3.2.5 ปริมาณการใช้งาน E-mail
4.3.2.6 ปริมาณการใช้งาน Upload รูปภาพ
4.3.2.7 ปริมาณการใช้งาน Download รูปภาพ
4.3.2.8 ปริมาณการใช้งาน Upload เพลง
4.3.2.9 ปริมาณการใช้งาน Download เพลง
4.3.2.10 ปริมาณการใช้งาน Game Online
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ภาพที่ 4-11 แสดงหน้าจอส่วนพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
4.3.3 ส่วนแสดงผลแพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือที่เหมาะกับผู้ใช้ เป็นส่วนแสดงผลของระบบ
หลังจากผู้ใช้ให้ข้อมูลทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 4-12

ภาพที่ 4-12 แสดงหน้าจอส่วนแสดงผลแพคเกจที่เหมาะกับผู้ใช้
ผู้ใช้จะทาการเลือกข้อมูลที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
และระบบจะทาการประมวลผลลัพธ์เพื่อแสดงแพคเกจที่เหมาะสมกับข้อมูลการใช้งานให้กับผู้ใช้
ดังแสดงในภาพที่ 4-13, 4-14 และ 4-15
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ภาพที่ 4-13 แสดงการเลือกข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้

ภาพที่ 4-14 แสดงการเลือกข้อมูลที่ตรงกับการใช้งานของผู้ใช้

ภาพที่ 4-15 แสดงผลลัพธ์แพคเกจที่เหมาะกับผู้ใช้
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จากตัวอย่าง ผู้ใช้ทาการเลือกข้อมูลเพศเป็นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี มีอาชีพเป็น
ลูกจ้างเอกชนหรือพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท และทาการ
เลือกการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต คือ การใช้โปรแกรมสนทนา 3-10 ชั่วโมงต่อวัน การใช้งาน Social
Network 3-10 ชั่วโมงต่อวัน การใช้งาน Youtube 3-10 ชั่วโมงต่อวัน การใช้งาน Website มากกว่า
10 ชั่วโมงต่อวัน การใช้งาน E-mail น้อยกว่า 10 ฉบับต่อวัน การใช้งาน Upload รูปภาพน้อยกว่า 5
รูปต่อวัน การใช้งาน Download รูปภาพ 5-10 รูปต่อวัน การใช้งาน Upload และ Download เพลง
น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน และการใช้งาน Game Online น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ผลจากการ
ประมวลผลของระบบได้ผลลัพธ์คือ ผู้ใช้เหมาะกับแพคเกจที่ 1 แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบไม่จากัด
แบบรายเดือน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช้ แ พคเกจอิ น เทอร์ เ น็ ต มื อ ถื อ โดยใช้ ต้ น ไม้
ตัดสินใจ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการเหมืองข้อมูล (Data Mining) และเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต บนมือถือ จากการวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและนามาซึ่งข้อเสนอแนะได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในการจัดทาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลที่มีความเหมาะสมและถูกต้อง สาหรับ
การเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตบนมือถือ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งใช้วิธีการหาอัลกอริธึม
ที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริธึมของต้นไม้ตัดสินใจ 2 อัลกอริธึม คือ ID3 และ
C4.5 (J48) เนื่องจากเป็นอัลกอริธึมที่นิยมนามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ทราบผลลัพธ์
แน่นอน
โดยการนาอัลกอริธึมดังกล่าวมาทดสอบกับกลุ่ม ข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ (Training Data) ที่
ได้เตรียมไว้จานวน 1,000 ชุด เพื่อสร้างโมเดลในโปรแกรม Weka 3.6.2 และนาโมเดลที่ให้ผลค่า
ความถูกต้องมากที่สุดไปใช้ในการทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data) จานวน 500 ชุด
ได้ผลการสร้างโมเดลและค่าความถูกต้องของโมเดลดังนี้
5.1.1 อัลกอริธึม ID3 โมเดลที่ได้มีโหนดราก (Root Node) คือ อายุระหว่าง 26-25 ปี มีค่าความ
ถูกต้อง (Correctly Classified Instances) จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลสามารถทานายข้อมูล
ถูกต้อง 923 Instances หรือคิดเป็น 92.3% ของทั้งหมด มีค่าความไม่ถูกต้อง (Incorrectly Classified
Instances) จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลทานายข้อมูลไม่ถูกต้อง 77 Instances หรือคิดเป็น 7.7%
ของทั้งหมด และ มีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงและค่าที่พยากรณ์ได้ (Root Mean Squared
Error : RMSE) เท่ากับ 0.1225
5.1.2 อัลกอริธึม C4.5 (J48) โมเดลที่ได้มีโหนดราก (Root Node) คือ ปริมาณการใช้งาน
Youtube น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน มีค่าความถูกต้อง (Correctly Classified Instances) จากข้อมูล
1000 Instances โมเดลสามารถทานายข้อมูลถูกต้อง 906 Instances หรือคิดเป็น 90.6% ของทั้งหมด
มีค่าความไม่ถูกต้อง (Incorrectly Classified Instances) จากข้อมูล 1000 Instances โมเดลทานาย
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 94 Instances หรือคิดเป็น 9.4% ของทั้งหมด และ มีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่า
จริงและค่าที่พยากรณ์ได้ (Root Mean Squared Error : RMSE) เท่ากับ 0.1424
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ส่วนค่า Confusion Matrix พบว่าผลจากการใช้อัลกอริธึมทั้ง 2 วิธี มีรูปแบบการกระจายตัว
ของข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน และอัลกอริธึม ID3 มีจานวนข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการ
ทานายมีผลลัพธ์ตรงกันมากกว่าผลที่ได้จากอัลกอริธึม C4.5 (J48)
5.1.3 เนื่องจากอัลกอริธึม ID3 มีค่าความถูกต้องและ Confusion Matrix มีค่าจานวนข้อมูลค่า
จริง กับจานวนข้อมูลจากการทานายมีผลลัพธ์ตรงกันมากกว่า อัลกอริธึม C4.5 (J48) ผู้วิจัยจึงนา
อัลกอริธึม ID3 มาทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data) จานวน 500 ชุด ผลที่ได้ คือ มีค่า
ข้อมูลที่ทานายถูกต้อง (Correctly Classified Instances) เท่ากับ 92.2 % มีค่าข้อมูลที่ทานายไม่
ถูกต้อง (Incorrectly Classified Instances) เท่ากับ 7.8% และเมื่อพิจารณา Confusion Matrix มีค่า
ของข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการทานาย แบ่งตาม Package และนามาหาค่าเฉลี่ยรวมของ
ทุก Package ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.06%
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ในการสร้างโมเดลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้ แพคเกจ
อินเทอร์เน็ตมือถือ โดยเปรียบเทียบการใช้อัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจ คือ ID3 และ C4.5 (J48)
โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม ID3 มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 92.3% มากกว่าโมเดลที่ถูก
สร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48) ซึ่งมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 90.6% และโมเดลที่ถูกสร้าง
ขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม ID3 มีค่าการทานายข้อมูลไม่ถูกต้องเท่ากับ 7.7% น้อยกว่าโมเดลที่ถูก
สร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48) ซึ่งมีค่าการทานายข้อมูลไม่ถูกต้องเท่ากับ 9.4% และ
โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม ID3 มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.1225 น้อยกว่าโมเดล
ที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้อัลกอริธึม C4.5 (J48) ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.1424
และเมื่อพิจารณาส่วนค่า Confusion Matrix พบว่าผลจากการใช้อัลกอริธึมทั้ง 2 วิธี มีรูปแบบ
การกระจายตัวของข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน และอัลกอริธึม ID3 มีจานวนข้อมูลค่าจริง กับจานวน
ข้อมูลจากการทานายมีผลลัพธ์ตรงกันมากกว่าผลที่ได้จากอัลกอริธึม C4.5 (J48)
ผู้วิจั ย จึง เลือ กใช้ โมเดลที่ ถู ก สร้ างจากอั ล กอริธึ ม ID3 ในการนาไปทดสอบกั บ ชุดข้ อมู ล
ทดสอบ (Testing Data) จานวน 500 ชุด ให้ผลการทดสอบโดยมีค่าความถูกต้อง (Correctly
Classified Instances) เท่ากับ 92.2 % ซึ่งเป็นค่าความถูกต้องที่สูง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทานาย
ไม่ถูกต้องมีค่าเท่ากับ 7.8% ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างต่า และจากค่า Confusion Matrix พบว่าผลของการ
ทานายจากโมเดลมีจานวนข้อมูลค่าจริง กับจานวนข้อมูลจากการทานายมีผลลัพธ์ตรงกันโดยแบ่ง
ตาม Package และนามาหาค่าเฉลี่ยรวมของทุก Package ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.06% ซึ่งเป็น

52

ค่า เฉลี่ยของจานวนข้ อมู ลค่ า จริง กั บจานวนข้อมูลจากการทานายมีผลลัพ ธ์ตรงกั นอยู่ ใ นระดับ
ค่อนข้างสูง สามารถนาโมเดลไปใช้งานได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ โมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ ID3 ในการนาไปพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ เพราะมีค่าความถูกต้องของโมเดลและ
ค่าเฉลี่ย Confusion Matrix จากทุก Package อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
5.3 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ โดยใช้ต้นไม้
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางผู้วิจัยเห็นว่าระบบควรได้รับการพัฒนาดังต่อไปนี้
5.3.1 ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ก ารใช้ อั ล กอริ ธึ ม อื่ น ๆที่ เ ป็ น การแบ่ ง กลุ่ ม เหมื อ นกั น เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ
5.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีจานวนน้อยเกินไป ดังนั้น ในอนาคตควรมีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อให้ได้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น
5.3.3 เพื่อให้ได้โมเดลที่เหมาะสมที่สุดควรหาวิธีที่เหมาะสมสาหรับการตัดกิ่งต้นไม้ตัดสินใจ
ในการสร้างโมเดล
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ตาราง 15 จานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จาแนกตามอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ภาค และเขตการปกครอง พ. ศ. 2552
Table 15 Number of internet user by information and communication technology access devices, region and area: 2009
อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Information and communication technology access devices

รวม
ภาค

Total

และเขตการปกครอง

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ

เครื่อง PDA

อื่น ๆ

ไม่ทราบ

Region

แบบตั้งโต๊ะ

แบบกระเป๋าหิ้ว

Mobile

PDA

Others

Unknown

and area

Computer

Notebook

ทัว่ ราชอาณาจักร

12,334,219

11,604,085

672,226

50,725

4,878

487

1,817

Whole kingdom

ในเขตเทศบาล

6,165,434

5,656,824

484,321

18,499

4,048

487

1,256

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

6,168,784

5,947,261

187,906

32,226

830

-

561

Non-Municipal area

กรุงเทพมหานคร

2,387,042

2,122,045

254,699

7,322

2,010

378

589

Bangkok

ภาคกลาง

2,816,234

2,658,141

138,082

17,392

1,782

-

837

Central region

ในเขตเทศบาล

1,271,733

1,184,085

82,361

3,413

1,598

-

276

Northern region

นอกเขตเทศบาล

1,544,502

1,474,055

55,722

13,979

184

-

561

Northern region

2,199,471

2,093,198

99,066

6,187

910

109

-

Northern region

ในเขตเทศบาล

743,768

693,516

48,827

1,052

264

109

-

Northern region

นอกเขตเทศบาล

1,455,703

1,399,682

50,239

5,136

646

-

-

Northern region

3,474,736

3,346,309

115,216

13,150

61

-

-

Northeastern region

ในเขตเทศบาล

1,146,235

1,079,563

62,348

4,263

61

-

-

Northeastern region

นอกเขตเทศบาล

2,328,501

2,266,746

52,867

8,887

-

-

-

Northeastern region

1,456,735

1,384,393

65,163

6,674

115

-

391

Southern region

ในเขตเทศบาล

616,656

577,615

36,085

2,450

115

-

391

Northern region

นอกเขตเทศบาล

840,079

806,778

29,078

4,224

-

-

-

Northern region

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ทีม่ า: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2552 สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Source: The 2009 Information Communication Technology Survey in Household, National Statistical Office Ministry of information and communication technology

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตบนมือถือ ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
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แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
เลื อ กใช้ แ พคเกจอิ น เทอร์ เ น็ ต มื อ ถื อ โดยใช้ ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล น าไป
ประกอบการทาวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย หน้าตัวเลือกที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด
……………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1  ชาย
1.2  หญิง
2. อายุ
2.1  15-25 ปี
2.2  26-35 ปี
2.3  มากกว่า 35 ปี
3. อาชีพ
3.1  นักเรียน /นักศึกษา
3.2  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
3.3  ลูกจ้างเอกชน / พนักงานบริษัท
3.4  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.1  น้อยกว่า 10,000 บาท
4.2  10,000-20,000 บาท
4.3  20,000-30,000 บาท
4.4  30,000 บาท ขึ้นไป

59

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือของผู้ตอบแบบสอบถาม
5. ปริมาณการใช้โปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ (Chat, WhatApp, MSN ฯลฯ)
5.1  น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
5.2  3-10 ชั่วโมงต่อวัน
5.3  มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
6. ปริมาณการใช้งาน Social Network (Facebook, Twitter, Hi5 ฯลฯ)
6.1  น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
6.2  3-10 ชั่วโมงต่อวัน
6.3  มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
7. ปริมาณการใช้งาน Youtube
7.1  น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
7.2  3-10 ชั่วโมงต่อวัน
7.3  มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
8. ปริมาณการใช้งาน Website
8.1  น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
8.2  3-10 ชั่วโมงต่อวัน
8.3  มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
9. ปริมาณการใช้งาน E-mail
9.1  น้อยกว่า 10 ฉบับต่อวัน
9.2  10-20 ฉบับต่อวัน
9.3  มากกว่า 20 ฉบับต่อวัน
10. ปริมาณการใช้งาน Upload รูปภาพ
10.1  น้อยกว่า 5 รูปต่อวัน
10.2  5-10 รูปต่อวัน
10.3  มากกว่า 10 รูปต่อวัน
11. ปริมาณการใช้งาน Download รูปภาพ
11.1  น้อยกว่า 5 รูปต่อวัน
11.2  5-10 รูปต่อวัน
11.3  มากกว่า 10 รูปต่อวัน
12. ปริมาณการใช้งาน Upload เพลง
12.1  น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน
12.2  5-10 เพลงต่อวัน
12.3  มากกว่า 10 เพลงต่อวัน
13. ปริมาณการใช้งาน Download เพลง
13.1  น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน
13.2  5-10 เพลงต่อวัน
13.3  มากกว่า 10 เพลงต่อวัน
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14. ปริมาณการใช้งาน Game Online
14.1  น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
14.2  3-10 ชั่วโมงต่อวัน
14.3  มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
15. ประเภทแพคเกจอินเทอร์เน็ตที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้
15.1  แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบไม่จากัด แบบรายเดือน
15.2  แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบไม่จากัด แบบรายสัปดาห์
15.3  แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบไม่จากัด แบบรายวัน
15.4  แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (เป็นเมกะไบต์/Mb)
15.5  แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามระยะเวลาใช้งาน (ชั่วโมง) แบบรายเดือน
15.6  แพคเกจอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามระยะเวลาใช้งาน (ชั่วโมง) แบบรายสัปดาห์

……………………………………………………………………………………………...

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ผู้วิจัย

ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ
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คู่มือการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ มีวิธีการใช้งาน
ดังนี้
1. หน้าจอของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ภาพที่ ค-1 แสดงหน้าจอของระบบทั้ง 3 ส่วน
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2. ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ ประกอบด้วยข้อมูลเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ดังแสดงในภาพที่ ค-2

ภาพที่ ค-2 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้
ผู้ใช้ทาการเลือกข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ถ้าผู้ใช้เป็นเพศชาย ให้คลิกเลือกที่ เพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ให้คลิกเลือกช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นต้น ดังภาพที่ ค-3

ภาพที่ ค-3 แสดงการเลือกข้อมูลในหน้าจอข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้
3. ส่วนพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
3.1 ปริมาณการใช้โปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ เช่น Chat, WhatApp,
MSN เป็นต้น ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งานโปรแกรมสนทนาตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้
เลือก คือ น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เช่นผู้ใช้งานมี

64

การใช้งานโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือ ประมาณ 3-10 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ใช้ก็จะเลือกใน
ส่วน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน ดังภาพที่ ค-4

ภาพที่ ค-4 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งานโปรแกรมสนทนา
3.2 ปริมาณการใช้งาน Social Network เช่น Facebook, Twitter, Hi5 เป็นต้น ให้ผู้ใช้
เลือกปริมาณการใช้งาน Social Network ตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 3
ชั่วโมงต่อวัน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เช่นผู้ใช้งานมีการใช้งาน Social
Network ผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือประมาณ 3-10 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ใช้ก็จะเลือกในส่วน 3-10 ชั่วโมงต่อ
วัน ดังภาพที่ ค-5

ภาพที่ ค-5 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Social Network
3.3 ปริมาณการใช้งาน Youtube ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Youtube ตามการใช้
งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อวัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Youtube ผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือประมาณ 3-10 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ใช้
ก็จะเลือกในส่วน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน ดังภาพที่ ค-6

ภาพที่ ค-6 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Youtube
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3.4 ปริมาณการใช้งาน Website ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Website ตามการใช้
งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อวัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Website ผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ใช้ก็จะ
เลือกในส่วนมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ดังภาพที่ ค-7

ภาพที่ ค-7 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Website
3.5 ปริมาณการใช้งาน E-mail ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน E-mail ตามการใช้งาน
ของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 10 ฉบับต่อวัน 10-20 ฉบับต่อวัน และมากกว่า 20 ฉบับต่อวัน
เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน E-mail ผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือน้อยกว่า 10 ฉบับต่อวัน ผู้ใช้ก็จะเลือกใน
ส่วนน้อยกว่า 10 ฉบับต่อวัน ดังภาพที่ ค-8

ภาพที่ ค-8 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน E-mail
3.6 ปริมาณการใช้งาน Upload รูปภาพ ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Upload รูปภาพ
ตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 5 รูปต่อวัน 5-10 รูปต่อวัน และมากกว่า 10 รูปต่อ
วัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Upload รูปภาพผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือน้อยกว่า 5 รูปต่อวัน ผู้ใช้ก็จะ
เลือกในส่วนน้อยกว่า 5 รูปต่อวัน ดังภาพที่ ค-9

ภาพที่ ค-9 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Upload รูปภาพ
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3.7 ปริมาณการใช้งาน Download รูปภาพ ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Download
รูปภาพ ตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 5 รูปต่อวัน 5-10 รูปต่อวัน และมากกว่า
10 รูปต่อวัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Download รูปภาพผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือประมาณ 5-10 รูป
ต่อวัน ผู้ใช้ก็จะเลือกในส่วน5-10 รูปต่อวัน ดังภาพที่ ค-10

ภาพที่ ค-10 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Download รูปภาพ
3.8 ปริมาณการใช้งาน Upload เพลง ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Upload เพลง
ตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน 5-10 เพลงต่อวัน และมากกว่า 10
เพลงต่อวัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Upload เพลงผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือน้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน
ผู้ใช้ก็จะเลือกในส่วนน้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน ดังภาพที่ ค-11

ภาพที่ ค-11 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Upload เพลง
3.9 ปริมาณการใช้งาน Download เพลง ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Download
เพลง ตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน 5-10 เพลงต่อวัน และ
มากกว่า 10 เพลงต่อวัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Download เพลงผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือน้อยกว่า 5
เพลงต่อวัน ผู้ใช้ก็จะเลือกในส่วนน้อยกว่า 5 เพลงต่อวัน ดังภาพที่ ค-12

ภาพที่ ค-12 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Download เพลง
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3.10 ปริมาณการใช้งาน Game Online ให้ผู้ใช้เลือกปริมาณการใช้งาน Game Online
ตามการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก คือ น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 3-10 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า
10 ชั่วโมงต่อวัน เช่น ผู้ใช้งานมีการใช้งาน Game Online ผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือน้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ต่อวัน ผู้ใช้ก็จะเลือกในส่วนน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ดังภาพที่ ค-13

ภาพที่ ค-13 แสดงการเลือกปริมาณการใช้งาน Game Online
4. หลังจากผู้ใช้เลือกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม แสดงผล ดังภาพที่ ค-14 เพื่อแสดง
ผลลัพธ์แพคเกจที่เหมาะกับผู้ใช้
ภาพที่ ค-14 แสดงปุ่มแสดงผล
5. เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มแสดงผล ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ของระบบ จะแสดงผลลัพธ์เป็น
แพคเกจที่เหมาะสมกับผู้ใช้ โดยประมวลผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้เลือก ดังภาพที่ ค-15

ภาพที่ ค-15 แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลของระบบ
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