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บทคัดยอ 
 

ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันมากขึ้น ธุรกิจตางๆจึงตองมีการประยุกตใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายขององคกร และชนะคูแขงซึ่ง
มีอยูเปนจํานวนมาก การทําเหมืองขอมูลเปนวิธีการหนึ่งที่หลายๆองคกรไดนํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการคนหาความรูหรือกฎที่ซอนอยูในฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อที่จะนําความรูที่ไดไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

การศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อนําความรูที่ไดจากการทํา
เหมืองขอมูลมาเปนแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ โดยขอมูลที่นํามาใชใน
การศึกษาเปนขอมูลการเชาซื้อรถจักรยานยนตของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในการศึกษาจะเริ่มตั้งแต
การศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของขอมูลท่ีมีอยู การโอนยายขอมูล การลดขนาดของขอมูล และ
การทําความสะอาดขอมูลเพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณเหมาะสําหรับการทําเหมืองขอมูล ซ่ึงจะได
ขอมูลจํานวน  17,964 สัญญา  หลังจากนั้นจึงไดนํามาทดสอบดวยเทคนิคการจําแนกกลุม 
(Classification) เพื่อหากฎที่ใชในการจําแนกลูกคากลุมดีและกลุมไมดี ในการศึกษาครั้งนี้ไดทดลอง
จําแนกกลุมขอมูลดวยเทคนิคการจําแนกกลุม 3 เทคนิคที่ใหผลลัพธเปนกฎ คือ Decision Tree: 
C4.5, Decision Tree: Partial Rules และ Decision Table ผลการทดลองพบวาการจําแนกกลุมแบบ 
Decision Tree: Partial Rules ใหผลลัพธที่มีความถูกตองมากที่สุด คือ รอยละ 72.7  และไดกฎ
จํานวน 346 กฎ กฎที่ไดทั้งหมดนี้จะถูกนํามาวิเคราะหดวยผูเชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อเลือกเฉพาะกฎที่มี
ความเหมาะสม ซ่ึงคงเหลือเพียง 188 กฎ นอกจากนี้ผูวิจัยยังนํากฎที่ไดมาพัฒนาเปนระบบ
สนับสนุนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อใชในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคารายใหมตอๆไปอีกดวย 
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ABSTRACT 
  

The current economic system in a more competitive. Businesses must applied to the 
information technology tools to make the work of corporate goals and win the competition , 
which contained a lot of Data mining is one of several organizations have used as tools to find 
knowledge or hidden rules in a large database to apply the knowledge to guide. 

This time education applies data mining techniques to apply knowledge from data mining 
as the guidelines decision support credit approval.  By the information that is used in the study as 
hire purchase motorcycle company one of the private sector. In education begins to study and 
analyze the structure of the existing data. To transfer data to reduce the size of the data and data 
cleaning to get complete information suitable for data mining, which is the number of 17,964 
contracts then brought test with classification group (Classification) to find the rules that are used 
to classify the customer, good and bad group. To study this experiment with harmonized data 
group classification group 3 technical result rule is Decision Tree: C 4.5, Decision Tree: Partial 
Rules and Decision Table trial results found that classification groups Decision Tree: Partial 
Rules, the result is maximum is 72.7 percent  and rule number 346 rule. The rule that all this will 
be analyzed by experts again to select only the rules that are appropriate only 188 rules hand from 
research to apply rules that have developed a system support credit approval to credit approval, 
with subsequent new customers. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทอยางมากในการดานธุรกิจ เครื่องมือท่ีสําคัญที่ชวยในการ
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงเราเรียกระบบคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อการนี้วา ระบบสารสนเทศ (Information 
system)  หนาที่หลักของระบบสารสนเทศคือการนําขอมูล (Data) ที่มีอยูในองคกรมาประมวลผล 
เพื่อใหเกิดสารสนเทศ (Information) ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดในการบริหารองคกร (กิตติ
พงศ กลมกลอม 2548: 2) การวิเคราะหสินเชื่อก็เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งขององคกรธุรกิจ
ทางดานการเงิน เนื่องจากการใหสินเชื่อปลอยใหลูกคากูเปนการนํามาซึ่งดอกเบี้ยที่เปนรายไดหลอ
เล้ียงองคกรที่ใหสินเชื่อที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และ
สถาบันการเงินตางๆ ใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได ดังนั้นการวิเคราะหสินเชื่อจึงเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่ใชในการบริหารองคกร ในการวิเคราะหการอนุมัติสินเชื่อโดยทั่วไปนั้นจะเปนการนําเสนอ
ในรูปแบบรายงานรายละเอียดของลูกคา เชนรายงานการใชบัตรเครดิต การผอนชําระ รายงาน
พฤติกรรมการใชบัตร รายงานยอดคางชําระของลูกคา รายงานเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร 
ขอมูลดังกลาวนั้นตองถูกตองทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปจจุบันขอมูลท่ีเกิดจากการ
ทําธุรกรรม (Transaction) มีจํานวนมากมาย การนําขอมูลดังกลาวมาใชไดอยางเหมาะสม รวมถึง
ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะหขอมูลจึงมีความสําคัญเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบันที่มีการแขงขันที่รุนแรงมากดังนั้นวิธีที่นิยมของผูบริหารในหลายองคกรคือการนําขอมูล
จํานวนมากที่มีอยูมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ขอมูลในฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึงเหมืองขอมูล จะเปนการ    
คนหา วิเคราะห หรือสรางองคความรูใหมจากขอมูลขนาดใหญซ่ึงอาจจะเปนการคนหารูปแบบหรือ
กฎ โดยการใชเทคนิคทางสถิติ ทางคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงการทํา
เหมืองขอมูลนั้นมักถูกกลาวถึงในหัวขอเกี่ยวกับ Knowledge discovery หรือ KDD (Knowledge 
Discovery in Database) เนื่องจากเหมืองขอมูลถือเปนขั้นตอนที่สําคัญในการทํา KDD โดยในการ
ทําเหมืองขอมูลจะตองอาศัยการทําคลังขอมูล (Data warehousing) ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวนมากเปนฐานขอมูลขนาดใหญ และเราสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหขอมูลแบบหลาย
มิติ (Multidimensional data analysis) ได หรือสามารถทําการประมวลผลในเชิงวิเคราะหแบบ
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ออนไลน (On-Line-Analytic Processing หรือ OLAP )ได อีกทั้งยังสามารถเรียกใชขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร นอกจากนี้การทํา
คลังขอมูลนั้นยังลดปญหาที่ เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากฐานขอมูลปฏิบัติงาน  (Operational 
database) เชน ปญหาความไมยืดหยุนหรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารสนเทศตามความ
ตองการผูใชงานได ปญหาการไมสามารถวิเคราะห 

ขอมูลที่ซับซอนได ปญหาการไมมีการเก็บขอมูลยอนหลัง เปนตน ดังนั้นขั้นตอนที่สําคัญ
ยิ่งในการทําเหมืองขอมูลคือขั้นตอนการสรางคลังขอมูล โดยจะตองมีการรวบรวมขอมูลที่กระจาย
ตามหนวยงานตางๆ การทําความสะอาดขอมูล และการปรับรูปแบบของขอมูลเหลานั้นใหอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน ถัดไปคือการพิจารณาเลือกใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลท่ีเหมาะสม โดยวิธีการ
หนึ่งที่สําคัญในการทําเหมืองขอมูลคือ การรวมกลุม (Clustering) โดยการรวมกลุมมีหลายเทคนิค
ดวยกัน เชน เทคนิครวมกลุมแบบมีลําดับชั้น (Hierarchical clustering technique) และเทคนิค K-
Meansซ่ึงการรวมกลุมนี้เปนเทคนิคที่เหมาะสมในการนํามาใชในการแบงกลุมลูกคาเพื่อกาวิเคราะห
สินเชื่อ โดยจะทําใหบริษัทสามารถแบงกลุมลูกคาไดอยางเหมาะสม 

งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในการวิเคราะหแบงกลุม
ลูกคาเพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ โดยเปนกรณีศึกษาจากบริษัทเอกนครหลวงลิสซิ่ง จํากัด โดย
ใชขอมูลลูกคา ในป 2546 – 2550ที่ปดบัญชีไปแลว จํานวน 20,000 บัญชี ซ่ึงการวิเคราะหการอนุมัติ
สินเชื่อนี้มีประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับนโยบายสงเสริมการปลอยกูตาง ๆ ที่
จําเปนตองทําอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณ คลังขอมูลและเทคนิคการทําเหมืองขอมูล
จะชวยทําใหการวิเคราะหการอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยัง
สามารถดึงสารสนเทศที่ซอนอยูในขอมูลออกมา เพื่อชวยในการตัดสินใจในการบริหารงานใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ เชน การรวมกลุมลูกคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จะสามารถทําให
เรากําหนดกิจกรรมตางๆที่จะกระทําตอลูกคามีประสิทธิภาพ ถูกกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
จํานวนลูกคาชั้นดีใหกับองคกร  

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการทําคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 
2. เพื่อศึกษาโครงสรางขอมูลลูกคาที่ใชในการวิเคราะหสินเชื่อ  
3. เพื่อพัฒนาซอฟตแวรสนับสนุนการอนุมัติสินเชื่อ โดยใชผลจากการทําเหมืองขอมูล 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษารวบรวมโอนยายขอมูลและวิเคราะหโครงสรางของขอมูลลูกคาที่เชาซ้ือรถกับทาง

บริษัทเอกนครหลวงลิสซ่ิง จํากัด ในชวงป 2546-2550  
 2.  พัฒนาคลังขอมูลลูกคาเพื่อใชในการวิเคราะหการอนุมัติสินเชื่อซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน
การทําความสะอาดขอมูล การลดขนาดของขอมูลใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

3. ศึกษาการทํางานของเครื่องมือการทําเหมืองขอมูล (Data mining) เชน Program 
Weka3.5.7 ศึกษาและเลือกใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data mining) ที่เหมาะสมในการ
วิเคราะหการอนุมัติสินเชื่อ 

4. วิเคราะหผลการวิจัย  
5. สรุปผลการวิจัย 

 
 1.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดซอฟตแวรสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ 
2. ผูบริหารมีเครื่องมือชวยในการอนุมัติสินเชื่อ 
3. ลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการอนุมัติสินเชื่อ 
4. ชวยใหการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
5.  มีหลักเกณฑและแนวทางการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ 
6. ไดพัฒนาซอฟตแวรชวยสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อที่มีหลักเกณฑและแนว

ทางการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อที่ทันสมัยมากขึ้น 
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

  ลูกคา หมายถึง กลุมลูกคาที่เชาซ้ือรถจักรยานยนตกับบริษัท 
 บริษัท หมายถึง บริษัทเอกนครหลวงลิสซ่ิง จํากัด  
 สัญญา หมายถึง จํานวนบัญชีที่ลูกคาทําสัญญากับบริษัท 

โปรแกรม หมายถึง โปรแกรมที่ใชในการทําเหมืองขอมูล (Weka3.5.7) 
  ฐานขอมูล หมายถึง ฐานขอมูลลูกคาบริษัทเอกนครหลวงลิสซ่ิง จํากัด 
 กฎ หมายถึง ผลที่ไดจากการทําเหมืองขอมูล 
  คาเปนจริง หมายถึง คาของขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองตามกฎตอจํานวน

ขอมูลทั้งหมดที่เปนไปตามเงื่อนไข 
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คาไมเปนจริง หมายถึง คาของขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธไมสอดคลองตามกฎตอ
จํานวนขอมูลทั้งหมดที่เปนไปตามเงื่อนไข 

ความถูกตองของตัวแบบ หมายถึง การนํากลุมขอมูลสําหรับตรวจสอบ (Validation Set) มา
หาความสัมพันธและเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นกับตัวแบบที่สรางไดที่เงื่อนไขเดียวกัน ถาคาความ
เชื่อมั่นของขอมูลตรวจสอบเทากับหรือมากกวาแสดงวาตัวแบบมีความถูกตอง 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 

ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษางานคนควาอิสระนี้ ซ่ึงไดแก การทํา
เหมืองขอมูล เทคนิคการจําแนกขอมูล โปรแกรม WEKA และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1  เหมืองขอมูล (Data Mining)  

การทําเหมืองขอมูล คือ   การคนหาความสัมพันธและรูปแบบ (Pattern) ทั้งหมด ซ่ึงมีอยู
จริงในฐานขอมูล แตไดถูกซอนไวภายในขอมูลจํานวนมาก การทําเหมืองขอมูล จะทําการสํารวจ
และวิเคราะหอยางอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ในปริมาณขอมูลจํานวนมากใหอยูในรูปแบบที่เต็มไป
ดวยความหมายและอยูในรูปของกฎ  (Rule) โดยความสัมพันธเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความรูตาง ๆ  
ที่มีประโยชนในฐานขอมูล การทําเหมืองขอมูล จะเปนการสังเคราะหขอมูลอยางละเอียดจาก
ฐานขอมูลขนาดใหญ หรืออาจวิเคราะหมาจากรายการ Transaction   โดยเรียนรูขอมูลจากอดีต หรือ
ปจจุบันผลลัพธที่ไดจากการสังเคราะหของ การทําเหมืองขอมูลอาจจะเปนขอมูลแบบ Unknowns , 
Valid, หรือ Actionable  ซ่ึงความหมายของขอมูลทั้ง 3 ประเภทนี้ มีดังนี้ 
 1.  ขอมูลแบบ Unknowns เปนขอมูลที่ผูใชงานไมเคยรูมากอนไมชัดเจน ไมสามารถ
ตั้งสมมติฐานลวงหนาวาจะเปนแบบใด เชน  หางสรรสินคาแหงหนึ่งคนพบพฤติกรรมของผูบริโภค 
ที่พอบานมักซื้อเบียรและผาออมในวันศุกรตอนเย็น ดังนั้นเปนสัญญาณใหเจาของกิจการควรจะ
เตรียมสินคาไวเพื่อจําหนาย  ในขณะที่หางคูแขงอาจจะไมรูขอมูลเหลานี้   
 2.  ขอมูลแบบ Valid  เมื่อผูใชเร่ิมใชเทคนิคของ Data Mining จะคนพบสิ่งที่นาสนใจ
ตลอดเวลา   แตจะตองพิจารณาดวยวาส่ิงนั้นถูกตอง (Valid) หรือไม  เชน    มักจะพบวามี
ความสัมพันธของการซื้อสินคา 2   อยางเสมอ  เมื่อจํานวนความหลากหลายของสินคามากขึ้น   แต
ไมไดหมายความวาจะตองใหหางสรรพสินคา เก็บสินคาในคลังมากขึ้น  เพราะขอมูลที่ไดอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อน  เพราะฉะนั้นจะตองทําการตรวจสอบความถูกตอง (Validation and  Checking)   
ของขอมูลและวิเคราะหความถูกตองอีกครั้ง  

3.  ขอมูลแบบ Actionable: ขอมูลจะตองถูกแปลงออกมาและนํามาตัดสินใจ เพื่อสราง
ความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ บางครั้งขอมูลที่เราคนพบเปนสิ่งที่คูแขงไดทําไปเสียแลว (เราชาไป)   
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หรืออาจผิดกฎหมาย ซ่ึงจะตองมีวิจารณญาณในการใชดวย บางทีขอมูลดังกลาวอาจไมมีประโยชน
อะไร 

 
     2.1.1 วิวัฒนาการของ Data Mining 

1.  ป ค.ศ 1960 : Data Collection  มีการนําขอมูลมาจัดเก็บอยางเหมาะสมในอุปกรณที่
นาเชื่อถือ  เพื่อปองกันการสูญหายไดเปนอยางดี 

2.  ป 1980: Data Access มีการนําขอมูลที่จัดเก็บมาสรางความสัมพันธระหวางกัน  เพื่อ
นําไปวิเคราะห และตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ป 1990: Data Warehouse and Decision Support   มีการนําขอมูลมาเก็บลงในฐานขอมูล
ขนาดใหญ ครอบคลุมการใชงานทั้งหมดขององคกร เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

4.  ป 2000 : Data Mining   นําขอมูลจากฐานขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล  โดยสราง
แบบจําลองและความสัมพันธทางสถิติ 
 
     2.1.2  วัตถุประสงคในการใช Data Mining  

1.  เพื่อการคนพบองคความรูใหมในฐานขอมูล (Knowledge discovery in databases) 
2.  เพื่อการสกัดองคความรูที่ซอนเรนอยู (Knowledge extraction) 
3.  เพื่อจัดการกับขอมูลในอดีต (Data archeology) 
4.  เพื่อสํารวจขอมูล (Data exploration) 
5. เพื่อคนหา Pattern ของขอมูลที่ซอนอยู (Data pattern processing) 
6.  เพื่อใชขุดเจาะขอมูล (Data dredging) 
7. เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน 

 
     2.1.3  เปาหมายหลักของ Data Mining  

     คุณลักษณะและเปาหมายหลักของ  Data Mining คือ  ใชสกลับหรือคนหา  Pattern 
ของขอมูลที่ฝงลึกและซอนเรนอยูภายในฐานขอมูลขนาดใหญ  โดยใชสถาปตยกรรม Client-Server  
(Client/server architecture)  ใชเครื่องมือสมัยใหมที่สามารถแสดงผลแบบกราฟฟก  ผูใชสามารถดู
ขอมูลแบบเจาะลึก  (data drills) และสามารถใชเครื่องมือในการสอบถามขอมูลไดอยางงายดาย   
โดยไมตองอาศัยความชํานาญของ programmer  บอยครั้งเราอาจคนพบผลลัพธที่เราไมคาดหวังมา
กอน  เครื่องมือจะทําใหเราใชงานไดงาย   ซ่ึงเครื่องมือนอกจากจะแสดงผลกราฟกไดแลวยังรวม 
Spreadsheets  เอาไวดวย 
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     2.1.4 กระบวนการของ Data Mining (A KDD Process) 
เปนกระบวนการในการคนหาลักษณะแฝงของขอมูล (Pattern)  ที่ซอนอยูในฐานขอมูล 

 
 

 
 
ภาพที่ 2.1  กระบวนการของ Data Mining (KDD: Knowledge Discovery in Database) 
 
ที่มา : http//www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm 
  
     2.1.5 ขั้นตอนของการคนหาความรูใหม (Steps of a KDD Process) 

1.  เรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะใช  (Learning the application domain) 
2. คัดเลือกขอมูล  (data selection)  เปนการระบุถึงแหลงขอมูลที่จะนํามาทํา mining  

รวมถึงการนําขอมูลที่ตองการออกจากฐานขอมูล  เพื่อสรางกลุมขอมูลสําหรับพิจารณาในเบื้องตน 
3. การกรองขอมูลและประมวลผล  (Data cleaning and preprocessing) ขอมูลท่ีเก็บรวม

รวมมามีจํานวนมากจะตองนํามากรอง   เพื่อเลือกขอมูลที่ตรงประเด็น  เพราะบางขอมูลอาจจะไม
เปนประโยชนกับเรา  ในขั้นตอนนี้จะไดมาซึ่งคุณภาพของขอมูล ที่จะนําไปวิเคราะห 

4.  การแปลงรูปแบบขอมูล  (Data reduction and transformation)  ลดรูปและจัดขอมูลให
อยูในรูปแบบ เดียวกัน มีรูปแบบ (Format) ที่เปนมาตรฐาน  และเหมาะสมที่จะนําไปใชกับ 
Algorithm  และแบบจําลองที่ใชทํา Data Mining  
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5. เลือก  Functions ของ data mining   เชน summarization, classification, regression, 
association  และ clustering เปนตน 

6.  เลือก Algorithm  ของ  data mining   เปนเทคนิคสําหรับการ Mine ขอมูล 
7.  ทําการคนหา Patterns ที่เราสนใจ 
8.  ประเมินผล  Pattern และนําเสนอองคความรู    ในขั้นตอนนี้จะเปนการวิเคราะหผลลัพธ

ที่ได  และแปลความหมาย  และประเมินผลวาผลลัพธนั้นเหมาะสมหรือตรงวัตถุประสงคหรือไม
และนําเสนอ 

9.  ใชองคความรูที่คนพบ  (Use of discovered knowledge) 
 
     2.1.6  ชนิดขององคความรูท่ีคนพบ (Types of knowledge to be mined) 

1. องคความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของขอมูล (Characterization)  เชน  รูวาคนที่สามารถ
เรียนตอในระดับปริญญาเอกไดจะพิจาณาไดจากคุณลักษณะใด 

2. องคความรูเกี่ยวกับการจําแนกขอมูล (Discrimination) 
3. องคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของขอมูล (Association)  เชน  มีความสัมพันธของการ

ซ้ือสินคาพบวา  ถาลูกคาปอบคอรน จะตองซื้อเปบซี่ตามมา 
4. องคความรูเกี่ยวกับการแยกประเภทขอมูลและการพยากรณ (Classification/prediction) 
5. องคความรูเกี่ยวกับการจัดกลุมขอมูล (Clustering) 
6. องคความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลจากภายนอก (Outlier analysis) 
7. องคความรูเกี่ยวกับขอมูลอ่ืน ๆ ในงานที่คนพบ (Other data mining tasks) 

 
     2.1.7 Data Mining และ Business Intelligence  
     Data Mining    เปนระดับการนําขอมูลไปใชที่สูงกวา Data Warehouse และ Data Mart   
นําเอาขอมูลมาใชเพื่อการวิเคราะหใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจแกฝาย
บริหาร  โดยอาศัยกฎเกณฑตาง ๆ ในการทํางาน    

       BI (Business Intelligence)   คือ ขอมูลสรุปที่สามารถนํามาชวยในการตัดสินใจ หรือ
ตอบคําถามในเชิงธุรกิจใหกับผูบริหารได ดังนั้นระบบ BI ที่ดีจะตองสามารถ นําเสนอขอมูล
สารสนเทศในเชิงภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดขององคกรได เพื่อทําใหขีดความสามารถในการ
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศดี เนื่องจากสามารถวิเคราะหและตอบคําถามของทั้งระบบธุรกิจได
(http://www.g-able.com/thai/solutions/g-biz/bis.htm) 
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     2.1.8  สถาปตยกรรมของ Data Mining (Architecture of a Typical Data Mining System) 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  Architecture of a Typical Data Mining System 
 
ประเภทของขอมูลที่จะใชใน  Data Mining   

1. ขอมูลที่มาจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational databases) 
2. ขอมูลจากคลังขอมูล (Data warehouses) 
3. ขอมูลจากฐานขอมูลรายการปรับปรุง (Transactional databases) 
4. ขอมูลจากฐานขอมูลพิเศษหรือที่เก็บขาวสารพิเศษ  ซ่ึงไดแก 

-  ฐานขอมูลเชิงวัตถุ  
- ขอมูลเกี่ยวกับเวลา 
- ฐานขอมูลขอความ (Text databases)  และฐานขอมูลมัลติมีเดีย 
- ฐานขอมูลแบบเกาในอดีตหรือขอมูลที่มาจากตางฐานขอมูลกัน 
- ขอมูลจากแหลง  WWW 

 
     2.1.9  Data Mining Functionalities  (Data Mining Task) 
 งานของ  Data Mining  สามารถทํางานในการขุดคนขอมูล  ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหคุณสมบัติและการแยกแยะขอมูล (Characterization and discrimination) 
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2. การหาความสัมพันธของขอมูล (Association) 
3. การจัดหมวดหมูและการวิเคราะหการถดถอย (Classification/ Regression)   

การจัดหมวดหมู (Classification)ตัวอยางของการจัดหมวดหมู  ที่นํามาใชกับงานดาน
ธุรกิจ  เชน   มีนักวิเคราะหขององคกรแหงหนึ่งตองการรูเหตุผลวา  “ทําไมลูกคาบางกลุมถึงยังคง
ซ่ือสัตยจงรักภักดีตอยี่หอสินคา (Brand Loyalty) ขององคกร และขณะเดียวกันก็มีลูกคาอีกกลุมที่
เปลี่ยนใจไปหาคูแขง “  ในการหาคําตอบนี้  นักวิเคราะหตองทํานายลักษณะนิสัยของลูกคาที่องคกร
อาจตองเสียไปใหกับคูแขง  ดังนั้นเมื่อมีเปาหมายคือ “อยากทราบเหตุผล”    นักวิเคราะหสามารถนํา
ขอมูลการซื้อสินคา ของลูกคาในอดีตมาทดลองกับแบบจําลองเพื่อวิเคราะหผลวาทําไมลูกคาบาง
กลุมซ่ือสัตย บางกลุมไมซ่ือสัตย 
 จุดประสงคคือ : ตองการศึกษา “ขอมูลลูกคา” โดยสมมติใหขอมูลลูกคามีคุณสมบัติที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงตารางขอมูลเกี่ยวกับลูกคา 
 

Field Data Type Value Description 
Cus_id Int Unique รหัสลูกคา 
Time Int Integer ระยะเวลาที่ลูกคาอยูกับองคกร 
Trend Text เพิ่มขึ้น, คงที่, ลดลง ตัวบงชี้แนวโนมการใชสินคา 6 เดือน

ลาสุด 
Status Text สูง,กลาง, ต่ํา, ไมทราบ การสํารวจผลความพอใจของลูกคา 
Cus_type Text ซ่ือสัตย,ไมซ่ือสัตย ลูกคายังคงอยูกับองคกรหรือเสียไปให

คูแขง 
 
 คําตอบที่เราตองการ (Output) คือรหัสลูกคา (Cus_type) ถือเปนตัวแปรตาม(Dependent 
vairable) ซ่ึงผลของตัวแปรตามจะขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระ ((Independent vairable) ในที่นี้คือฟลด 
Time, Trend   และ  Status มีหลายเทคนิคของ  Data Mining  ที่ใชในการแกปญหาแบบ  
Classification   แตละเทคนิคก็จะมีหลาย  Algorithm  ใหเลือกและแตละ   Algorithm   จะให
ผลลัพธที่ตางกัน  ซ่ึงปญหาประเภทนี้จะใหผลลัพธเปนคาที่แนนอน   เชน อาจจะไดคําตอบเปน 
(Yes, No)  หรือ  (High, Medium, Low)  เปนตน  
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เทคนิคของ Data Mining  ที่ใช ในการแกปญหาแบบ  Classification   ไดแก 

• Decision Tree 

• Neural Networks 

• Naïve-Bayes 

• K-nearest neighbor (K-NN) 
 

การวิเคราะหการถดถอย (Regression)  
   ปญหาแบบ   Regression  จะเหมือนกับแบบ Classification  ตางกันตรงที่ผลลัพธที่ได
จาก Regression  เปนคาแนนอน  ที่ไมจํากัด  จะเปนคาอะไรก็ได   เชน แบบจําลองทํานายวา  นาย  
B จะตอบรับขอเสนอของบริษัท  ถานาย  B  ไดรับผลกําไร  1,000  บาท (1,000 เปนคําตอบเฉพาะที่
แนนอน  แตไมจํากัด  ซ่ึงตัวเลขอาจจะเปนคาอ่ืนไปไดเร่ือย ๆ  ตางจากคําตอบแบบ Yes, No ) 

4.  การวิเคราะหการรวมกลุม หรือ การแบงแยกขอมูล (Cluster analysis/ Segmentation) 
การวิเคราะหการรวมกลุม (Clustering) เปนการรวมกลุมขอมูลท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  รูปแบบหรือ
แนวโนมที่จะเหมือนกัน   การใชเทคนิค Clustering  จะไมมีผลลัพธ (Output)   ไมมีตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable)  ไมมีการจัดโครงรางของวัตถุ  เราจะเรียกเทคนิคของ Clustering  วาเปน
แบบเรียนรูขอมูลโดยไมตองอาศัยครูสอน (Unsupervised Learning)  การทํา  Clustering  จะทําบน
พื้นฐานของขอมูลในอดีต 
 Ex : องคกรตองการทราบความเหมือนที่มีในกลุมของลูกคาของตน  เพื่อท่ีจะใหเขาใจ
ลักษณะเฉพาะของลูกคากลุมเปาหมาย    และสรางกลุมของลูกคาเพื่อที่องคกรจะไดสามารถขาย
สินคาไดในอนาคต  องคกรจะทําการแยกกลุมของขอมูลลูกคาออกเปนกลุม  ๆ (หาสวนที่เปน 
Intersection และ Union) 
 เทคนิคของ Data Mining เพื่อแกปญหาแบบ Clustering  คือวิธี Demographic 
Clustering  กับ   Neural Clustering 

5.  การประเมินและการพยากรณ (Estimation/Prediction) การประเมิน (Estimation) เปน
การประเมินที่ไมสามารถกําหนดคาหรือคุณสมบัติที่ชัดเจนได  ใชจัดการกับคาที่มีผลแบบตอเนื่อง  
เชน ใชประเมินรายไดของครอบครัว  ประเมินความสูงของบุคคลในครอบครัว ประเมินจํานวนเด็ก 
ๆ ในครอบครัว   
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 การพยากรณ (Prediction) จะเหมือนกับ Classification และ Estimation ตางกัน
ตรงที่ Record  ถูกแยกจัดลําดับในการทํานายคาในอนาคต และนําขอมูลในอดีตมาสรางเปน
แบบจําลอง  ใชทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน  การทํานายวาลูกคากลุมใด ที่องคกรจะสูญเสีย
ไปในอีก 6 เดือนขางหนา  หรือการทํานายยอดซื้อของลูกคาจะเปนเทาใด  ถาบริษัทลดราคาสินคา
ลง 10% 

6. การบรรยายและการแสดงภาพของขอมูล (Description / Visualization) การบรรยาย 
(Description) เปนการหาคําอธิบายถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยขอมูลจากฐานขอมูล เชน  กลุมคนที่
มีการศึกษาหรือรายไดนอย  จะเลือกนักการเมืองที่มีนโยบายทุนนิยม  มากกวากลุมคนชั้นกลาง การ
แสดงภาพของขอมูล (Visualization) เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟฟก หรืออาจนําเสนอ
ในแบบ 2 มิติ  สรางรายละเอียดในการนําเสนอใหเขาใจมากยิ่งขึ้น  เชน  องคกรตองการหาสถานที่
ในขยายสาขาใหมที่อยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ  ดังนั้นองคกรจึงใชแผนที่ Plot ที่ตั้งของ
องคกรคูแขงที่มีสาขาอยูในเขตนั้น  เพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด 
 
     2.1.10 เคร่ืองมือและเทคโนโลยีของ Data Mining (Data Mining Tools and Technologies) 

1.  Neural Network  เปนแนวคิดใหคอมพิวเตอรทํางานสมองของมนุษย  เปลี่ยนตัวเองจาก
การประมวลผลตามลําดับ (Sequential Processing)  ใหเปนการประมวลผลแบบคูขนานได (Parallel 
Processing)  มีลักษณะการทํางานโดยแต Process จะรับ Input เขาไปคํานวณ  และสราง Output 
ออกมาในลักษณะที่ไมใชการทํางานแบบเชิงเสนตรง  เพราะ Input แตละตัวจะถูกใหลําดับ
ความสําคัญของคาไมเทากัน  คาของ Output ที่ไดจากการเชื่อมโยงกันนี้  จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับ 
Output  ที่ไดตั้งเอาไว    ถาคาที่ออกมาเกิดความคลาดเคลื่อน  ก็จะนําไปสูการปรับคาหรือน้ําหนัก 
(weight)  ของคาที่ใสไวใหแตละ Input 
 Neural Network เปนการสรางแบบจําลอง  ที่เลียนแบบการทํางานของสมองมนุษย มี
โครงสรางเปนกลุมของ Node ที่เช่ือมโยงถึงกันในแตละ Layer  คือ Input layer, Hidden layer, 
output layer 
 

DPU



13 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 ตัวอยางของ Neural Network 
 

2.  Decision Trees เปนการนําขอมูลมาสรางแบบจําลองการพยากรณในรูปแบบโครงสราง
ตนไม (Decision Trees)  ซ่ึง Decision Trees  จะมีการทํางานแบบ Supervised Learning (คือการ
เรียนรูแบบมีครูสอน)  สามารถสรางแบบจําลองการจัดหมวดหมูไดจากกลุมตัวอยางขอมูลที่กําหนด
ไวกอนลวงหนา เรียกวา  Training set ไดอัตโนมัติ และ พยากรณ กลุมของรายการที่ยังไมเคยนํามา
จัดหมวดหมู ไดดวยรูปแบบของ Tree  โครงสรางประกอบดวย Root Node, Child และ  Leaf Node 

3.  Memory Based Reasoning (MBR) เปรียบเหมือนกับประสบการณ  การเรียนรูของ
มนุษย  ซ่ึงอาศัยการสังเกตที่เกิดขึ้น  แลวสรางรูปแบบของสิ่งนั้นขึ้นมา  เราใช MBR เพื่อวิเคราะห
ฐานขอมูลที่มีอยู  และกําหนดลักษณะพิเศษของขอมูลที่อยูในนั้น  ซ่ึงขอมูลจะตองมีลักษณะที่
สมบูรณ  การสังเกตจึงจะสมบูรณและทํานายผลไดแมนยํายิ่งขึ้น    แบบจําลองจะถูกบอกคําตอบที่
ถูกตอง  มีการเก็บคําตอบสําหรับแกปญหาไวกอนลวงหนาแลว  (Supervised Learning) 
 4. Cluster Detection   คือจะแบงฐานขอมูลออกเปนสวน ๆ เรียกวา Segment (กลุม Record 
ที่มีลักษณะคลายกัน) สวน Record ที่ตางกันก็จะอยูนอก Segment,  Cluster Detection   ถูกใชเพื่อ
คนหากลุมยอย (Sub Group) ที่เหมือน ๆ กันในฐานขอมูล เพื่อที่จะเพิ่มความถูกตองในการวิเคราะห 
และสามารถมุงไปยังกลุมเปาหมายไดถูกตอง 
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 5. Link Analysis มุงเนนทํางานบน Record ที่มีความสัมพันธกัน  หรือเรียกวา Association  
เทคนิคนี้จะมุงไปที่รูปแบบการซื้อหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนลําดับ  มีอยู 3 เทคนิค คือ 
 -  Association Discovery ใชวิเคราะหการซื้อขายสินคาในรายการเดียวกัน  ศึกษา
ความสัมพันธอยางใกลชิดที่ถูกปดซอนอยูของสินคา  ซ่ึงสินคาเหลานั้นอาจมีแนวโนมที่จะถูกซ้ือ
ควบคูกันไป  การวิเคราะหแบบนี้เรียกวา Market Basket Analysis  คือ  รายการทั้งหมดที่ลูกคาซื้อ
ตอครั้งที่ Super market  การวิเคราะหนี้สามารถนํามาใชประโยชนในการตัดสินใจ เชน  การเตรียม
สินคาคงเหลือ    การวางแผนจัดชั้นวางสินคา     การทํา Mailing  list สําหรับ Direct Mail     การ
วางแผนเพื่อจัด Promotion  สนับสนุนการขาย  ตัวอยางของ Association เชน 75%  ของผูซ้ือ
น้ําอัดลมจะซื้อขาวโพดคั่วดวย 
 - Sequential Pattern Discovery   ถูกใชระบุความเกี่ยวเนื่องกันของการซื้อสินคาของลูกคา  
มีจุดหมายที่จะเขาใจพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาในลักษณะ logn term  เชน ผูขายอาจพบวา
ลูกคาที่ซ้ือ TV  มีแนวโนมที่จะซื้อ VDO  ในเวลาตอมา 
 - Similar Time Sequence Discovery   คนหาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางขอมูล 2 กลุม ซ่ึง
ขึ้นตอกันทางดานเวลาโดยมีรูปแบบการเคลื่อนที่เหมือนกัน ผูขายสินคามักใชเพื่อดูแนวโนมเพื่อ
เตรียม  Stock เชน  เมื่อไรก็ตามที่ยอดขายสินคาน้ําอัดลมสูงขึ้น  ยอดขายมันฝร่ังจะสูงขึ้นตาม 
 - Genetic Algorithm (GA) เปรียบเสมือนเปนการสรางพันธุกรรมที่ดีสุด บนขั้นตอนของ
วิวัฒนาการทางชีวภาพ  แนวคิดหลักคือ  เมื่อเวลาผานไป วิวัฒนาการของเซลลชีวิตจะเลือกสาย
พันธุที่ดีที่สุด  “Fittest Species”  GA  มีความสามารถในการทํางานแบบรวมกลุมเขาดวยกัน  เชน    
มีการแบงกลุมและจัดรวมกลุมขอมูลเปน 3 ชุด  ขั้นตอนการทํางานของ GA เร่ิมจาก 
 - จับกลุมขอมูลเปนกลุม ๆ ดวยการสุมเดา  เปรียบเหมือนกลุม 3 กลุมนี้เปนเซลลของ
ส่ิงมีชีวิต  GA จะมี Fittest  Function  ที่จะบอกวากลุมขอมูลใดเหมาะกับกลุม ๆใดโดย Fittest 
Function จะเปนตัวบงชีว้าขอมูลเหมาะกบักลุมมากกวาขอมูลอ่ืน ๆ   
 - GA จะมี Operator  ซ่ึงยอมใหมีการเลียนแบบและแกไขลักษณะของกลุมขอมูล  Operator 
จะจําลองหนาที่ของชีวิตที่ถูกพบในธรรมชาติ  คือ   มีการแพรพันธุ  จับคูผสมพันธ  และเปลี่ยน
รูปรางตามตนแบบของพันธุกรรม  เปรียบกับขอมูลถามีขอมูลใดในกลุมถูกพบวาตรงกับคุณสมับัติ
ของ Fittest function  แลว  มันจะคงอยูและถูกถายเขาไปในกลุมนั้น  แตถาไมตรงกับคุณสมบัติ ก็ยัง
มีโอกาสที่จะถายขามไปยังกลุมอ่ืนได 
 - Rule Induction   ดึงเอาชุดกฎเกณฑตาง ๆ  มาสรางเปนเงื่อนไขหรือกรณี  วิธีการของ 
Rule Induction    จะสรางชุดของกฎที่เปนอิสระ  ซ่ึงไมจําเปนตองอยูในรูปแบบของโครงสราง
ตนไม 
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 - K-nearest neighbor  (K-NN)  จะใชวิธีในการจัดแบงคลาส  โดยจะตัดสินใจวาคลาสไหน
ที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม ๆ ไดบาง  โดยการตรวจสอบจํานวนบางจํานวนของกรณีหรือ
เงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด  โดยจะหาผลรวม (Count Up)   ของจํานวนเงื่อนไข  
หรือกรณีตาง ๆ สําหรับแตละคลาส  และกําหนดเงื่อนไขใหม ๆ ใหคลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่
ใกลเคียงกับมันมากที่สุด 
 K-NN คอนขางใชปริมาณงานในการคํานวณสูงมากบนคอมพิวเตอร  เพราะเวลาสําหรับ
การคํานวณจะเพิ่มขึ้นแบบแฟคทอเรียล  ตามจํานวนจุดทั้งหมด  เทคนิคของ K-NN  จะมีการ
คํานวณเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีกรณีใหม ๆ เกิดขึ้น  ดังนั้นถาจะใหเทคนิคแบบ K-NN ทํางานไดเร็ว  
ขอมูลที่ใชบอยควรเก็บอยูใน MBR (Memory-Based Reasoning)   
 -  Association and Sequence Detection   
Association ใชหากฎความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกลุมของขอมูล (Item) ตาง ๆ  ใชใน Market 
-basket analysis อาจใชเพื่อวิเคราะหการสั่งซื้อสินคาSequence Detection เหมือนกับAssociation  
แตจะนําเหตุการณที่เกิดขึ้น  และเพิ่มตัวแปรดานเวลาเขามาเกี่ยวของดวย    เพื่อใชวิเคราะห
พฤติกรรมของขอมูลการเขียนความสัมพันธ (Association)   เชน    A B หมายถึง  A เปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอน (Antecedent) หรือ  LHS (Left-Hand Side)B  เปนผลของเหตุการณ 
(Consequent)  หรือ RHS (Right- Hand Side) เชน  ในกฎของความสัมพันธ  “ถาซื้อคอน  แลวจะ
ซ้ือตะปู “  เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนคือ คอน  เกิดหลังคือ ตะปู 

- Logic Regression เปนการวิเคราะหความถดถอยแบบเสนตรงทั่วๆ ไป ใชในการพยากรณ
ผลลัพธของ 2 ตัวแปร  เชน   Yes/No  , 0/1  แตเนื่องจากตัวแปรตาม (Dependent Variable)  มีคา
เพียง 2 อยางเทานั้น จึงไมสามารถสรางแบบจําลอง (Model) ไดสําหรับการวิเคราะหแบบ   Logic 
Regression  ดังนั้นแทนที่จะทําการพยากรณโดยอาศัยเพียงคาของตัวแปรตามที่ได   เราจะสราง 
Model โดยอาศัย Algorithm  ของความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ  เราเรียก Algorithm นี้วา 
Log Odds หรือ Logic Transtromation 

 
 อัตราสวนความนาจะเปน  : ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ 
                  ความนาจะเปนที่จะไมเกิดเหตุการณ 
 
- Discriminant Analysis : เปนวิธีการทางคณิตศาสตรที่เกาแกวิธีหนึ่งซึ่งใชในการจําแนก  

และวิเคราะห  วิธีนี้ไดรับการเผยแพรคร้ังแรกในป 1936  โดย R.A Fisher   เพื่อแยกตน  Iris  
ออกเปน 3 พันธุ  วิธีการนี้ทําใหคนพบตนไมประเภทอื่น ๆ อีกมาก   ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง
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ชนิดนี้งายตอการทําความเขาใจ  เพราะผูใชงานทั่ว ๆ ไปก็สามารถพิจาณาไดวาผลลัพธจะอยู
ทางดานใดของเสนทางในแบบจําลอง    การเรียนรูสามารถทําไดงาย  วิธีการที่ใชมีความไวตอ
รูปแบบของขอมูล  วิธีนี้ถูกนํามาใชมาในทางการแพทย  สังคมวิทยา  และชีววิทยา  แตไมเปนที่
นิยมในการทํา Data Mining   
 - Generalized Additive Models (GAM) : พัฒนามาจาก Linear Regression และ Logistic 
Regression  มีการตั้งสมมติฐานวา Model สามารถเขียนออกมาไดในรูปของผลรวมของ Possibly 
Non-Linear Function    GAM สามารถใชไดกับปญหาแบบ Regression และ Classification 
 GAM จะใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการคนหารูปแบบอง Function ที่ให Curve ที่
เหมาะสม ทําการรวมคาความสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกัน  แทนที่จะใช Parameter จํานวนมาก 
เหมือนที่ Neural Network ใช   แต GAM จะกาวไปเหนือกวานั้นอีกขั้นหนึ่ง    GAM  จะประเมินคา
ของ Output  ในแตละ Input  เชนเดียวกับ Neural Network      GAM จะสรางเสนโคงขึ้นมาอยาง
อัตโนมัติ  โดยอาศัยขอมูลที่มีอยู 
 -  Multivariate Adaptive Regression Splits (MARS) : ถูกคิดคนเมื่อกลางทศวรรษที่ 80   
โดย  Jerome H. Friedman  หนึ่งในผูคิดคน CART  MARS  สามารถที่จะคนหาและแสดงรายการ
ตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญสูงสุดเชนเดียวกับปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  และ MARS 
สามารถ Plot จุดแสดงความเปนอิสระของแตละตัวแปรอิสระ  ออกมาได  ผลลัพธที่ไดก็คือ  Non-
Linear Step-wise regression tools ความสามารถที่หลากหลายของ Data Mining  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4  Data Mining: Confluence of Multiple Disciplines 
 
     2.1.11  การประยุกตใช Data Mining กับงานดานธุรกิจ 
 สามารถนําเทคนิคของ Data Mining ไปวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูล  เพื่อนําขอมูลท่ีไดไป
ใชประโยชนในงานดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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1.  งานดานการตลาด (Marketing)   เชน การทํา Promotion สงเสริมการขาย 
2.  งานดานธนาคารและการเงิน (Banking / Financial Analysis) เชน ใชในการวิเคราะห

การใหสินเชื่อแกลูกคา   การจัดทํา Package ในการกูยืม  การทํานายอัตราการจายเงินกู การแบงกลุม
ลูกคาเพื่อหาเปาหมายทางการตลาด (ลูกคาชั้นดี) 

3.  งานดานการขายปลีก (Retailing andsales) เปนงานที่มีการเก็บขอมูลจํานวนมาก  
ประยุกตใชเพื่อหากลยุทธ  ทําใหเกิดการไดเปรียบคูแขงทางการคาในการหาลักษณะการซื้อของ
ลูกคา  ความสัมพันธของการซื้อกับชวงเวลา  ความสัมพันธระหวางตัวสินคา  และการวิเคราะห
ประสิทธิภาพของการโฆษณา  เปนตน  ชวยใหสามารถหาวิธีการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดมากที่สุด  และอาจหมายถึงสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

4.  งานดานการวางแผนในการผลิตสินคา (Manufacturing and production)  เชน  การพยา
การณยอดจํานวนการผลิตสินคาเพื่อใหไดกําไรมากสุด 

5.  งานดานนายหนาและความปลอดภัยดานการคา (Brokerage and securities trading)   
เชน การพัฒนาวิธีการเพื่อสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของขอมูล ในขณะที่มีการพัฒนา
วิธีการเขาถึงขอมูล และ การMining ใหสะดวกตอการใชงานมากขึ้น 

6.  งานดานชีวะการแพทยและวิเคราะห DNA (Biomedical an DNA Analysis)   เชน  การ
วิเคราะหรูปแบบการจัดเรียงตัวของหนวยพันธุกรรม  เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติที่ทําใหเกิดโรค  
รวมไปถึงดานการวินิจฉัยโรค  การปองกัน  และการรักษา 
 
     2.1.12  Intelligent Data Mining 

ใช Intelligent  Data  Mining  เพื่อการคนพบขอมูลและขาวสารภายในคลังขอมูล (Data  
warehouses)  ที่ซ่ึงการสอบถามและการออกรายงาน (Reports) นั้นจะไมแสดงผลออกมา  เชน   การ
คนหา Patterns ในขอมูลและลงความเห็นตามกฎ   ที่เราไดกําหนดไว   การใช  Patterns  และ  Rules 
ในการแนะแนวทางการตัดสินใจและการทํานาย   ซ่ึงขอมูลที่จัดเปน  Intelligent Data Mining  
ไดแก ขอมูลขาวสาร 5 ประเภท  ตอไปนี้    

1) ขอมูลความสัมพันธ (association) 
2) ขอมูลการจัดลําดับ (sequences) 
3) ขอมูลการแยกประเภทหรือจัดหมวดหมู (classifications) 
4)  ขอมูลการแบงกลุมหรือจัดกลุม (clusters) 
5)  ขอมูลการทํานายหรือพยากรณ (forecasting) 
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     2.1.13 เคร่ืองมือหลักท่ีใชใน   Intelligent Data Mining 
 สามารถใชเครื่องมือหรือเทคนิคตอไปนี้ในการขุดคนขอมูลใน Intelligent  data  mining 

1. Case-based Reasoning 
2. Neural Computing 
3. Intelligent Agents 
4. เครื่องมือชนิดอื่น ๆ (Other Tools) ไดแก  

- Decision  trees 
- Rule  induction 
- Data  visualization 

 
2.2  เทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification)  

 การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification) กฤษณะ ไวยมัย, ชิดชนก สงศิริ และ 
ธนาวินท รักธรรมานนท (2544:135) กลาววาการจําแนกประเภทของขอมูลเปนกระบวนการสราง
โมเดลจัดการขอมูลใหอยูในกลุมที่กําหนดมาให โดยจะนําขอมูลสวนหนึ่งมาสอนใหระบบเรียนรู 
(Training Data) เพื่อจําแนกขอมูลออกเปนกลุมตามที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการเรียนรูคือ 
โมเดลจําแนกประเภทขอมูล (Classifier Model) และจะนําขอมูลสวนที่เหลือจากขอมูลสอนระบบ
มาเปนขอมูลที่ใชทดสอบ (Testing Data) ซ่ึงกลุมที่แทจริงของขอมูลที่ใชทดสอบนี้จะถูกนํามา
เปรียบเทียบกับกลุมที่หามาไดจากโมเดลเพื่อทดสอบความถูกตองและปรับปรุงโมเดลจนกวาจะได
คาความถูกตองในระดับที่นาพอใจ หลังจากนั้นเมื่อมีขอมูลใหมเขามาจะนําขอมูลผานโมเดลเพื่อ
ทํานายกลุมของขอมูล ซ่ึงโมเดลที่ไดอาจแสดงในรูปของ โมเดลการพยากรณขอมูล (Prediction 
Model) ซ่ึงเปนกระบวนการสรางโมเดลเพื่อทํานายคาที่ตองการจากขอมูลท่ีมีอยู โดยมีกระบวนการ
สรางโมเดลคลายกับการจําแนกประเภทขอมูล แตตางกันตรงที่การพยากรณขอมูลนี้เปนการ
พยากรณหาคาที่ตองการออกมาเปนตัวเลข ตัวอยางเชน หายอดขายของเดือนถัดไป จากขอมูลการ
ขายทั้งหมดที่ผานมา (Berry, Michel J.A. and Linnoff 2000:7) หรือ ทํานายเกรดเฉลี่ยของนักเรียน
ในปการศึกษาหนา จากขอมูลการลงทะเบียนของนิสิตทั้งหมด (Han, Jiawei and Kamber 2000: 19) 
เปนตน 

 
 2.3 โปรแกรม WEKA 
 Weka ยอมาจาก Waikato Environment for Knowledge Analysis เปนซอฟตแวรฟรีที่
แจกจายภายใต GPL license โดยทั้งหมดนี้สรางดวยภาษาจาวาโปรแกรมจาวาซึ่งประกอบไปดวย
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อุปกรณการวิเคราะหขอมูลและเพื่อนําไปใชไมนขอมูลได เนนการเรียนรูดวยเครื่อง (Machine 
learning) กับ การทําเหมืองขอมูล (Data mining) มีโมดูลยอยสําหรับจัดการขอมูล และตัวแสดงผล
ใช GUI และคําส่ัง ในการสั่งใหซอฟตแวรประมวลผล 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 แสดงหนาจอการทํางานโปรแกรม Weka 
 
โปรแกรมหลักของซอฟตแวร Weka 

• Simple CLI (Command Line Interface) เปนโปรแกรมรับคําส่ังการทํางานผานกาพิมพ 

• Explorer เปนโปรแกรมที่ออกแบบในลักษณะ GUI 

• Experimenter เปนโปรแกรมที่ออกแบบการทดลองและการทดสอบผล 

• Knowledge Flow เปนโปรแกรมออกแบบผังการไหลของความรู 

• Arff Viewer เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับแกไขแฟมประเภท Arff 

• Log เปนโปรแกรมที่ใชอานขอความบันทกึเก็บระหวางการทํางาน 
ในการวิจัยนี้จะใชเฉพาะโปรแกรม Explorer ในการศึกษาวิเคราะหและทําเหมืองขอมูลซ่ึงมีหนาจอ
การทํางานดังรูปที่ 2.5  
เมนูหลักของ Explorer 

• Preprocess การเตรียมขอมูล 

• Classify รวมโมดูลการทําเหมืองขอมูลแบบจําแนกกลุม 
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• Cluster รวมโมดูลการทําเหมืองขอมูลแบบการจัดกลุม 

• Associate รวมโมดูลการทําเหมืองขอมูลแบบกฎเชื่อมโยง 

• Select attributes รวมโมดูลสําหรับการวิเคราะหความเกีย่วพันของลักษณะประจํา 

• Visualize นําเสนอขอมูลดวยภาพนามธรรมสองมิติ 
ประเภทของแฟมขอมูลท่ีนําเขาขอมูล ไดแก  

• แฟมขอมูลในรูปแบบ arff, csv, C45 

• ในกรณีแฟมขอมูลอยูในเครือขายผูใชสามารถเรียกใชโดยอาศยั URL 

• หรืออาจใชขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงผาน JDBC 
 

WEKA เปนโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของภาษาจาวา (Java) สามารถรัน (run) ได
หลายระบบปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาตอยอดโปรแกรมได เปนเครื่องมือที่ใชทํางานในดานการ
ทําดาตาไมนนิ่ง ที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริทึมมากมาย ซ่ึงอัลกอริทึมสามารถเลือกใชงานโดยตรงได 
2 ทางคือ จากชุดเครื่องมือที่มีอัลกอริทึมมาให หรือเลือกใชจากอัลกอริทึมที่ไดเขียนเปนโปรแกรม
ลงไปเปนชุดเครื่องมือเพิ่มเติม และ ชุดเครื่องมือมีฟงกชันสําหรับการทํางานรวมกับขอมูล ไดแก 
Pre-Processing, Classification, Regression, Clustering, Association rules, Selection และ 
Visualization ขอดีของโปรแกรม Weka คือ มีอัลกอริทึมที่รูจักกันดีของการทําดาตาไมนนิ่งให
เลือกใชอยางครบถวน และสามารถเขียนฟงกชันเพิ่มเขาไปในโปรแกรมได เทคนิคที่ใชในการ
ทดสอบในงานวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  

2.3.1 Decision Tree C4.5 เปนการจัดกลุมในลักษณะของตนไมการตัดสินใจ ที่มีกิ่งตนไม
จํานวนมาก โดยคาของขอมูลของแอทริบิวตที่มีคาตอเนื่องจะใชเครื่องหมาย “<”, <=”, =>” และ 
“>” ในการพิจารณา สวนขอมูลที่เปนคาไมตอเนื่องจะใชเครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข “AND” 
ในการเชื่อมโยงระหวางแอทริบิวต จะเชื่อมโยงไปจนถึงแอทริบิวตสุดทายที่จะแบงกลุมได  

2.3.2 Decision Tree: Partial Rules เปนการจัดกลุมในลักษณะของกฎที่นําเอาขอมูลในแต
ละแอทริบิวตมาเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจลักษณะของขอมูลที่ใกลเคียงกันใหมาอยูในกลุม
เดียวกันโดยคาของขอมูลของแอทริบิวตที่มีคาตอเนื่องจะใชเครื่องหมาย “<”, <=”, =>” และ “>” ใน
การพิจารณา สวนขอมูลที่เปนคาไมตอเนื่องจะใชเครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข “AND” ในการ
เชื่อมโยงระหวางแอทริบิวต จะเชื่อมโยงไปจนถึงแอทริบิวตสุดทายที่จะแบงกลุมได 

2.3.3 Decision Table เปนการจัดกลุมในลักษณะตารางการตัดสินใจโดยการนําผลที่ไดจาก
การเรียนรูจากขอมูลที่นําเขามาที่มีลักษณะของขอมูลท่ีใกลเคียงกันใหมาอยูในกลุมเดียวกันโดย
แอทริบิวตสุดทายของตารางจะใชกําหนดกลุมที่ตองการแบง 
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2.4   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 
ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเล่ียงความ
ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะ
มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลข้ึนนับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที่
ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลท่ีผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชน
อยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น ๆ องคกรที่มีขอมูล
ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลที่ตองการ
ออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการจัดเก็บ
ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซ่ึงทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต
ละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลข้ึนเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 
จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล
ดวย 

2.4.1  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัระบบฐานขอมูล 
ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึงโครงสรางสารสนเทศที่ประกอบดวย

รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกันที่จะนํามาใชในระบบตาง ๆ รวมกันระบบฐานขอมูล จึงนับวา
เปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซ่ึงผูใชสามารถจัดการกับขอมูลไดในลักษณะตาง ๆ ทั้งการ
เพิ่ม การแกไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอมูล ซ่ึงสวนใหญจะเปนการประยุกตนําเอาระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลนิยามและคําศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
บิท (Bit) หมายถึง หนวยของขอมูลท่ีมีขนาดเล็กที่สุดไบท (Byte) หมายถึง หนวยของขอมูลท่ีเกิด
จากการนําบิทมารวมกันเปนตัวอักขระ (Character) เขตขอมูล (Field) หมายถึง หนวยของขอมูลที่
ประกอบขึ้นจากตัวอักขระตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไปมารวมกันแลวไดความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน 
ช่ือ ที่อยู เปนตนระเบียน (Record) หมายถึง หนวยของขอมูลท่ีเกิดจากการนเอาเขตขอมูลหลาย ๆ 
เขตขอมูลมารวมกัน เพื่อเกิดเปนขอมูลเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เชน ขอมูลของนักศึกษา 1 ระเบียน (1 คน) 
จะประกอบดวย รหัสประจําตัวนักศึกษา 1 เขตขอมูลช่ือนักศึกษา 1 เขตขอมูลที่อยู 1 เขตขอมูล
แฟมขอมูล (File) หมายถึงหนวยของขอมูลที่เกิดจากการนําขอมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เปนเรื่อง
เดียวกันมารวมกัน เชน แฟมขอมูลนักศึกษา แฟมขอมูลลูกคา แฟมขอมูลพนักงาน 
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2.4.2  สวนในระบบฐานขอมูล มีคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังนี้ 
เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง ช่ือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไดแก คน สถานที่ ส่ิงของ การกระทํา 

ซ่ึงตองการจัดเก็บขอมูลไว เชน เอนทิตี้ลูกคา เอนทิตี้พนักงาน เอนทิตี้ชนิดออนแอ (Weak Entity) 
เปนเอนทิตี้ที่ไมมีความหมาย หากขาดเอนทิตี้อ่ืนในฐานขอมูลแอททริบิวต (Attribute) หมายถึง 
รายละเอียดขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ เชน เอนทิตี้นักศึกษา 
ประกอบดวย แอทริบิวตรหัสนักศึกษา 

-  แอททริบิวตช่ือนักศึกษา 

-  แอททริบิวตที่อยูนักศกึษา 

ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ เชน 
ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้นักศึกษาและเอนทิตี้คณะวิชา เปนลักษณะวา นักศึกษาแตละคนเรียน
อยูคณะวิชาใดคณะวิชาหนึ่งในการแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ เราจะใชหัวลูกศรเพื่อแสดง
ความสัมพันธ  

ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

           1.  ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง ( One-to-one  Relationships ) เปนการแสดง
ความสัมพันธของขอมูลในเอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธกับขอมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง ในลักษณะ
หนึ่งตอหนึ่ง (1 : 1) 

           2.  ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม(One-to-many Relationships)เปนการแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ที่มีความสัมพันธกับขอมูลหลาย ๆ ขอมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง ในลักษณะ 
(1:m)  

           3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-many Relationships) เปนการแสความสัมพันธ
ของขอมูลสองเอนทิตี้ในลักษณะกลุมตอกลุม (m:n)  

 เอนทิตี้ใบสั่งซ้ือแตละใบจะสามารถสั่งสินคาไดมากกวาหนึ่งชนิด ความสัมพันธของ
ขอมูลจากเอนทิตี้ใบสั่งซื้อไปยังเอนทิตี้สินคา จึงเปนแบบหนึ่งตอกลุม (1:m) ในขณะที่สินคาแตละ
ชนิด จะถูกสั่งอยูในใบสั่งซื้อหลายใบ ความสัมพันธของขอมูลจากเอนทิตี้สินคาไปยังอินทิตี้ใบสั่ง
ซ้ือ จึงเปนแบบหนึ่งตอกลุม (1:n) ดังนั้นความสัมพันธของเอนทิตี้ทั้งสอง จึงเปนแบบกลุมตอกลุม 
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(m:n) จากคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงอาจใหนิยาม
ของฐานขอมูลในอีกลักษณะไดวา “ฐานขอมูล” อาจหมายถึง โครงสรางสารสนเทศ ที่ประกอบดวย
หลาย ๆ เอนทิตี้ที่มีความสัมพันธกัน 

ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูล 

จากการจดัเก็บขอมูลรวมเปนฐานขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนดังนี ้

1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ ทําให
เกิดความซ้ําซอน (Redundancy) ดังนั้นการนําขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชาวยลดปญหา
การเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : 
DBMS) จะชวยควบคุมความซ้ําซอนได เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามี
ขอมูลซํ้าซอนกันอยูที่ใดบาง 

2. หลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูลไดหากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่และมี
การปรับปรุงขอมูลเดียวกันนี้ แตปรับปรุงไมครบทุกที่ที่มีขอมูลเก็บอยูก็จะทําใหเกิดปญหาขอมูล
ชนิดเดียวกัน อาจมีคาไมเหมือนกันในแตละที่ที่เก็บขอมูลอยู จึงกอใใหเกิดความขัดแยงของขอมูล
ขึ้น (Inconsistency) 

3. สามารถใชขอมูลรวมกันไดฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังนั้นหาก
ผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย  

4. สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลบางครั้งพบวาการจัดเก็บขอมูลใน
ฐานขอมูลอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เชน จากการที่ผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจาก
ตัวเลขหนึ่งไปเปนอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมีผูใชหลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน 
หากผูใชคนใดคนหนึ่งแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูอ่ืนไดรับผลกระทบตามไปดวย ในระบบ
จัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกดขึ้น 

5. สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลไดการเก็บขอมูลรวมกันไวใน
ฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/
ป หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมีผูที่คอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล (Database 
Administrator : DBA) เปนผูกําหนดมาตรฐานตางๆ  
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6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลไดระบบความปลอดภัยในที่นี้ เปนการ
ปองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบ ผูบริหารฐานขอมูลจะ
สามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 

7. เกิดความเปนอิสระของขอมูล ในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่
เปนตัวเชื่อมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกครั้ง ดังนั้น
การแกไขขอมูลบางครั้ง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทานั้น 
สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใชขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง 

2.4.2  รูปแบบของระบบฐานขอมูล รูปแบบของระบบฐานขอมูล มีอยูดวยกัน 3 ประเภทคือ  

        1. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)เปนการเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปน
ตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลช่ัน (Relation) มีลักษณะเปน 2 มิติ คือเปนแถว (row) และเปน
คอลัมน (column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตาราง จะเชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (attribute) 
หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธนี้จะเปน
รูปแบบของฐานขอมูลที่นิยมใชในปจจุบัน ดังตัวอยาง 

ตารางที่  2.2  แสดงตารางพนักงาน  

รหัสพนักงาน ช่ือพนักงาน ที่อยู เงินเดือน รหัส
แผนก 

12501535 

12534568 

12503452 

12356892 

นายสมพงศ 

นายมนตร ี

นายเอก 

นายบรรทัด 

กรุงเทพ 

นครปฐม 

กรุงเทพ 

นนทบุรี 

12000 

12500 

13500 

11500 

VO 

VN 

VO 

VD 

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) ฐานขอมูลแบบเครือขายจะเปนการรวม
ระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียนแตจะตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ ใน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดยระเบียนที่มีความสัมพันธกันจะตองมีคาของ
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ขอมูลในแอททริบิวตใดแอททริบิวตหนึ่งเหมือนกัน แตฐานขอมูลแบบเครือขาย จะแสดง
ความสัมพันธอยางชัดเจน ตัวอยางเชน  

3. ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database)ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปน
โครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบพอ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : 
PCR Type) หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลท่ีจัดเก็บในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) 
ซ่ึงประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ ฐานขอมูลแบบลําดับชั้นนี้คลายคลึงกับ
ฐานขอมูลแบบเครือขาย แตตางกันที่ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น มีกฎเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประการ คือ 
ในแตละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเขาหาไดไมเกิน 1 หัวลูกศร 

2.4.5 โปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใช 

โปรแกรมฐานขอมูล เปนโปรแกรมหรือซอฟแวรที่ชวยจัดการขอมูลหรือรายการ
ตาง ๆ ที่อยูในฐานขอมูล ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การเรียกใช การปรับปรุงขอมูลโปรแกรม
ฐานขอมูล จะชวยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงโปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใชมีอยู
ดวยกันหลายตัว เชน Access, FoxPro, Clipper, dBase, Fox Base, Oracle, SQL เปนตน โดยแตละ
โปรแกรมจะมีความสามารถตางกัน บางโปรแกรมใชงายแตจะจํากัดขอบเขตการใชงาน บง
โปรแกรมใชงานยากกวา แตจะมีความสามารถในการทํางานมากกวา 

• โปรแกรม Access นับเปนโปรแกรมที่นิยมใชกันมากในขณะนี้ โดยเฉพาะใน
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ สามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะเรียกดูขอมูลในฐานขอมูล 
หลังจากบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือเรียกดูขอมูลจากเขตขอมูล
ใดก็ได นอกจากนี้ Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรหัสผานเพื่อ
ปองกันความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย  

• โปรแกรม FoxPro เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีมีผูใชงานมากที่สุด เนื่องจากใชงาย
ทั้งวิธีการเรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกตโปรแกรมขึ้นใชงาน โปรแกรมที่เขียนดวย FoxPro 
จะสามารถใชกลับ dBase คําส่ังและฟงกช่ันตาง ๆ ใน dBase จะสามารถใชงานบน FoxPro ได 
นอกจากนี้ใน FoxPro ยังมีเครื่องมือชวยในการเขียนโปรแกรม เชน การสรางรายงาน  

• โปรแกรม dBase เปนโปรแกรมฐานขอมูลชนิดหนึ่ง การใชงานจะคลายกับ
โปรแกรม FoxPro ขอมูลรายงานที่อยูในไฟลบน dBase จะสามารถสงไปประมวลผลในโปรแกรม 
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Word Processor ได และแมแต Excel ก็สามารถอานไฟล .DBF ที่สรางขึ้นโดยโปรแกรม dBase ได
ดวย 

• โปรแกรม SQL เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีโครงสรางของภาษาที่เขาใจงาย ไม
ซับซอน มีประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซอนไดโดยใชคําสั่งเพียงไมกี่คําสั่ง 
โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใชกับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเปนภาษาหนึ่งที่มีผูนิยมใชกัน
มาก โดยทั่วไปโปรแกรมฐานขอมูลของบริษัทตาง ๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน เชน Oracle, DB2 ก็มักจะ
มีคําส่ัง SQL ที่ตางจากมาตรฐานไปบางเพื่อใหเปนจุดเดนของแตละโปรแกรมไป  

 
2.5 เอสคิวแอล (SQL) 
  เอสคิวแอล (SQL) คือ ภาษาสอบถามขอมูล หรือภาษาจดัการขอมูลอยางมีโครงสราง มีการ
พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร และโปรแกรมฐานขอมูลที่รองรับมากมาย เพราะจัดการขอมูลไดงาย เชน 
MySQL, MsSQL, PostgreSQL หรือ MS Access เปนตน สําหรับโปรแกรมฐานขอมูลที่ไดรับความ
นิยมคือ MySQL เปน Open Source ที่ใชงานไดทั้งใน Linux และ Windows  SQL เปนภาษาทีใ่ชใน
การเขียนโปรแกรม เพื่อจดัการกับฐานขอมูลโดยเฉพาะ เราสามารถแบงการทํางานไดเปน 4 
ประเภท ดังนี ้

1. Select query ใชสําหรับดงึขอมูลที่ตองการ 
2. Update query ใชสําหรับแกไขขอมูล 
3. Insert query ใชสําหรับการเพิ่มขอมูล 
4. Delete query ใชสําหรับลบขอมูลออกไป  

Select query 

ใชในการดึงขอมูลในฐานขอมูล จะมีการคนหารายการจากตารางในฐานขอมูล ตั้งแตหนึ่ง
ตารางขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่ส่ัง ผลลัพธที่ไดจะเปนเซตของขอมูลที่สามารถสราง เปนตารางใหม
หรือหรือใชแสดงออกมาทางจอภาพเทานั้น โดยมีรูปแบบดังนี้Select รายละเอียดที่เลือก From 
ตารางแหลงที่มา Where กําหนดเงื่อนไขฐานขอมูลที่เลือก Group by ช่ือคอลัมน 
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ตัวอยางการใชงาน 

1. Select fmane,lname From stdinfo 
หมายถึง ใหแสดงเฉพาะคอลัมน fname คือ ช่ือ และคอลัมน lname คือ นามสกุล จากตาราง stdinfo 
2. Select fname,lname From stdinfo Where programe=”สังคมศึกษา” 
หมายถึง ใหแสดงชื่อ และนามสกุลจากตาราง stdinfo ซ่ึงมีโปรแกรมวชิาเปนสังคมศึกษา 
3. Select fname From stdinfo Where fname Like ‘ส%’ 
หมายถึง ใหเลือกรายชื่อ นักศึกษาที่มีอักษรนําหนาเปน “ส” ขึ้นมาแสดงทั้งหมด 
4. Select id,fname,lname From stdinfo Where id=”001” AND id=”005” 
หมายถึง ใหแสดง รหัสประจําตัวนกัศึกษา ,ช่ือ และ นามสกุล ที่มีรหัสเปน 001 และ 005  

ขอสังเกต 

1. ประโยคยอย WHERE เราสามารถระบุเงื่อนไขไดโดยใชโอเดปอรเรเตอร ทั้วไป เชน NOT < > = 
กรณีที่คอลัมนเปนตัวเลข เราก็สามารถระบุเงื่อนไขที่เปนการคํานวนไดเชน +,-,*,/ 
2. คําวา Like ใชกับคาในคอลัมนประเภทตัวอักษรวาตรงกับประโยคที่ตองการหรือไม เราสามารถ
ใชเครื่องหมาย widecard เชน *,??,% ในประโยคได ตามตัวอยางขางตน 
3. ในการคํานวนนัน้มีฟงกชัน COUNT,SUM,AVG.MIN,MAX ซ่ึงสามารถนํามาใชได เชน 
Select Count(id) From stdinfo 
หมายถึง ใหแสดงจํานวนรายการทั้งหมดในตาราง 
4. ในกรณีที่ตารางสองตารางมีความสัมพันธกัน เราก็สามารถดูขอมูลทั้งสองตารางพรอมกันได เชน 
ตารางที่ 1 ขอมูลนักศึกษาชือ่ stdinfo 
กําหนดใหมีคอลัมนรหัสประจําตวั (id) ,ช่ือ (fname), นามสกุล (lname) 
ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ช่ือ substd 
กําหนดใหมีคอลัมนช่ือวิชา (subject), รหสัประจําตัวอางอิง (rid) ,อาจารยผูสอน (teacher) 
เราตองการดูขอมูลรหัสประจําตัว ช่ือ นามสกุล และชื่อวชิาที่เรียน เราจะใชคําส่ังดังนี ้
Select stdinfo.id, stdinfo.fname,stdinfo.lname,substd.subject From stdinfo,substd Where 
stdinfo.id=substd.rid 
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Update query 

ใชสําหรับการแกไขขอมูลในตาราง โดยแกในคอลัมนที่มีคาตรงตามเงื่อนไข มีรูปแบบดังนี้ 
Update ช่ือตาราง Set [ช่ือคอลัมน=คาที่จะใสเขาไปในคอลัมนนั้น ๆ ] Where เงื่อนไขเชน จาก
ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษากรณีที่นักศึกษาชื่อ สมบัติ มักนอย ยายโปรแกรมวิชา จาก สังคมศึกษา 
ไปเปนภาษาไทย เราใชคําส่ังดังนี้  

Select stdinfo Set programe=’ภาษาไทย’ Where Fname=’สมบัติ’ and Lname=’มักนอย’  

Insert query 

ใชในการเพิ่มเติมขอมูลใหม ๆ เขาไปในฐานขอมูล มีรูปแบบดังนี ้
Insert Into ช่ือตาราง [=ช่ือคอลัมน1,2..] Values [คาที่จะใสลงในคอลัมน 1,2…] 
เชน ตองการเพิ่มรายชื่อนักศึกษา ที่มีรหัสประจําตัวเปน 007 ช่ือ กมลวรรณ ศิริกุล โปรแกรมวิชา 
วิทยาศาสตร เราสามารถใชคําส่ังดังนี้ 
Insert into stdinfo (id,fname,lname,programe) Values (‘007’,’กมลวรรณ’,’ศิริกุล’,’ วิทยาศาสตร’)  

Delete query 

ใชลบขอมูลออกจากตาราง มีรูปแบบดังนี ้
Delete From ช่ือตาราง Where เงื่อนไข  
เชน ตองการลบรหัสประจําตัวนักศกึษา 005 ออกจากฐานขอมูล เราใชคําส่ังดังนี้ 
Delete From stdinfo Where id=’005’  

MySQL (มายเอสคิวแอล) 

MySQL (มายเอสคิวแอล) เปนระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชภาษา SQL. แมวา MySQL 
เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส แตแตกตางจากซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต
บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ใหใชฟรี และแบบที่ใชใน
เชิงธุรกิจMySQL สรางขึ้นโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟนแลนด ช่ือ David Axmark, Allan 
Larsson และ Michael “Monty” Widenius.ปจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส (Sun Microsystems, 
Inc.) เขาซื้อกิจการของ MySQL AB เรียบรอยแลว ฉะนั้นผลิตภัณฑภายใต MySQL AB ทั้งหมดจะ
ตกเปนของซัน 
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ช่ือ “MySQL” อานออกเสียงวา “มายเอสคิวเอล” หรือ “มายเอสคิวแอล” (ในการอานอักษร L ใน
ภาษาไทย) ซ่ึงทางซอฟตแวรไมไดอาน มายซีเควล หรือ มายซีควล เหมือนกับซอฟตแวรจัดการ
ฐานขอมูลตัวอ่ืน 

การใชงาน 

MySQL เปนที่นิยมใชกันมากสําหรับฐานขอมูลสําหรับเว็บไซต เชน มีเดียวิกิ และ phpBB 
และนิยมใชงานรวมกับภาษาโปรแกรม PHP ซ่ึงมักจะไดช่ือวาเปนคู จะเห็นไดจากคูมือคอมพิวเตอร
ตางๆ ที่จะสอนการใชงาน MySQL และ PHP ควบคูกันไป นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรมที่
สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล MySQL ซ่ึงรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชารป ภาษาจา
วา ภาษาเพิรล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอื่น ใชงานผาน API สําหรับโปรแกรมที่ติดตอผาน 
ODBC หรือ สวนเชื่อมตอกับภาษาอื่น (database connector) เชน เอเอสพี สามารถเรียกใช MySQL 
ผานทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เปนตน  

2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
  นัฐริน  เจริญเกรียติบวร (2549:49) ใชเทคนิคเหมืองขอมูลเพื่อชวยในการแนะแนว
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาโดยการนําเอาขอมูลนักเรียนปการศึกษา 2546- 2548 ไดแก ป
การศึกษา, รหัสนักเรียน, ภาคเรียน, วิชา, ผลการเรียน มาแปลงขอมูลใหอยูในรูปที่เหมาะสมสําหรับ
การนําไปศึกษาและพัฒนาตัวแบบโดยใชเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ (Association Rule 
Discovery) เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาไดศึกษาตัวแปรที่จะ
นํามาใชสรางเปนเงื่อนไขและผลลัพธ ซ่ึงในการวิจัยไดใชผลการเรียนจํานวน 7 วิชาในระดับ
มัธยมศึกษา สรางเปนเงื่อนไข โดยแบงระดับผลการเรียนเปน 3 ระดับคือ High หมายถึง ระดับเกรด 
4, 3.5, 3  จะแทนดวย “H” Medium หมายถึง ระดับเกรด 2.5, 2 จะแทนดวย M และ Low หมายถึง
ระดับเกรด 1.5, 1,0 จะแทนดวย L สวนผลลัพธคือคณะ 7 คณะ และมหาวิทยาลัยจํานวน 5 
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงการสรางตัวแบบนี้จะตองหากฎความสัมพันธระหวางผลการเรียน, คณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยที่กฎความสัมพันธที่ไดจะตองคํานวณคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนการพัฒนา
ตัวแบบโดยนําขอมูลผลการสอบเขาที่ผานการเตรียมขอมูลเรียบรอยแลวมาสรางตัวแบบตามที่ได
ศึกษามา โดยแบงขอมูลจํานวน 158 คน ออกเปน 2 ชุด คือขอมูลเรียนรู และขอมูลทดสอบ ในการ
แบงขอมูลไดใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม และนําขอมูลแตละชุดมาสรางตัวแบบเปน
ตัวแบบขอมูลเรียนรู (Training data) และตัวแบบขอมูลทดสอบตัวแบบ (Testing data) โดยจะนําตัว
แบบขอมูลเรียนรูและตัวแบบขอมูลทดสอบมาเปรียบเทียบเพื่อหาความถูกตองของตัวแบบ และ

DPU



30 

 

 

คํานวณหารอยละความถูกตองของตัวแบบ ผูวิจัยไดสรางตัวแบบขอมูลการเรียนรู และสรางตัวแบบ
ขอมูลตรวจสอบโดยขอมูลที่แบงไดตามสัดสวนขอมูล  60:40, 65:35, 70:30, 75:25 ผลที่ไดพบวาตัว
แบบมีความถูกตอง คือ 82.32%, 81.87%, 91.78%, 92.37%  ตามลําดับ  

บวร นอยแสง (2549: 69) ไดศึกษาเรื่องคลังขอมูลและเทคนิคเหมืองขอมูลสําหรับการ
วิเคราะห โดยใชกรณีศึกษาของบริษัทแฟนซีอารทไดแบงการดําเนินการออกเปนสองสวนคือสวน
ของการทําคลังขอมูลจากระบบการขาย และการทําเหมืองขอมูลโดยใชขอมูลท่ีไดจากคลังขอมูลใน
การทําคลังขอมูลจากระบบการขาย เพื่อนํามาชวยในการวิเคราะหการขายพัฒนาในลักษณะของ 
Star Schema โดยมี Fact Table ที่มีตัววัดคือ จํานวนรวมของสินคาที่ขาย ราคาสินคาเฉลี่ย ตนทุน
เฉล่ียของสินคา มูลคารวมในการขายสินคา และมีมิติ (Dimension) อยู 4 มิติคือ มิติของเวลา มิติของ
กลุมสินคา มิติของลูกคา มิติของพนักงานขาย โดยนําเสนอสารสนเทศของการวิเคราะหการขายอยู
ในรูปของระบบ OLAP (On-Line Analytic Processing) โดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server 
2005 ซ่ึงเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลในการดําเนินงาน การใชงานระบบ OLAP ชวยใหการ
วิเคราะหการขายมีความรวดเร็วในการเรียกดูขอมูลหรือสารสนเทศและยังสามารถเรียกดู
สารสนเทศในเชิงมิติตางๆ ที่มีความซับซอนได เพื่อชวยสนับสนุนในการตัดสินใจในการ
บริหารงานดานการขาย สวนการทําเหมืองขอมูลไดใชขอมูลที่ไดจากคลังขอมูลซ่ึงมีการกรองขอมูล
ใหมีความถูกตองของขอมูลมากขึ้น เนื่องจากเทคนิคในการทําเหมืองขอมูลนั้นมีมากมายไมวาจะ
เปนการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร ทางสถิติ หรือทางคอมพิวเตอรเขามาชวยจัดการขอมูลท่ีมีขนาด
ใหญ เพื่อใหไดสารสนสนเทศหรือสามารถแกปญหาที่ตองการได ใชเทคนิคการรวมกลุมแบบ K-
Means เพื่อรวมกลุมลูกคาเพื่อชวยใหสามารถดําเนินนโยบายทางการขาย การทําการสงเสริมการ
ขายการสรางความสัมพันธกับลูกคา หรือการบริหารงานดานการขายอื่นๆ ไดถูกกลุมเปาหมายมาก
ขึ้น ในการทําเหมืองขอมูลผูวิจัยไดใชตัวแบบสําหรับการดําเนินแบบ CRISP-DM (Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining) ซ่ึงมีการดําเนินการ 6 ระยะ และวิเคราะหการรวมกลุมดวย
เทคนิค K-Means ในการศึกษาไดใชโปรแกรม SPSS ซ่ึงเปนโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติใน
การวิเคราะห ผลจากการดําเนินงานสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 5 กลุมลูกคา จากลูกคาจํานวน 
760 ราย โดยกลุมที่ 1 มีลูกคาที่ถูกรวมเขากลุมนี้ 41 ราย เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยของวงเงินสินเชื่อใน
การขายสินคามากที่สุด และเปนกลุมที่ทํารายไดใหกับบริษัทมากที่สุด กลุมที่ 2 และ 3 เปนกลุม
ลูกคาที่เปนบริษัทในเครือที่เปดเปนรานคาปลีกซึ่งมีจํานวนสมาชิกในกลุมกลุมละ 2 ราย แตมูลคา
รวมที่ขายสินคาทั้งหมดในกลุมที่ 3 จะมากกวากลุมที่ 2 กลุมที่ 4 มีจํานวนลูกคาในกลุมจํานวน 48 
รายเปนกลุมลูกคาที่จะซื้อสินคาที่มีราคาเฉลี่ยของสินคาสูงที่สุด กลุมที่ 5 เปนกลุมที่มีขนาดใหญ
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ที่สุดคือมีลูกคาที่อยูในกลุมนี้จํานวน 667 ราย และเปนกลุมที่มีจํานวนสินคาเฉลี่ยที่ขายและมูลคา
รวมโดยเฉลี่ยของแตละบริษัทนอยที่สุด 

สุวนีย กุลกรินีธรรม (2549: 64) ไดศึกษาและพัฒนาตัวแบบสําหรับการจัดกลุมหลักสูตร 
ตามกลุมสาขาวิชา ISCED ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล และ
พัฒนาระบบการจัดกลุมหลักสูตรตามกลุมสาขาวิชา ISCED โดยใชตัวแบบที่สรางขึ้น ซ่ึงไดเสนอ
ขั้นตอนวิธีการศึกษาตัวแบบและพัฒนาตัวแบบ เพื่อนําตัวแบบที่สรางขึ้น ไปพัฒนาระบบการจัด
กลุมหลักสูตร ตามกลุมสาขาวิชา ISCED โดยมีขั้นตอนวิธีที่นําเสนอ 5 สวน สวนที่ 1 เปนการ
เตรียมขอมูลหลักสูตรสําหรับสรางตัวแบบในงานวิจัย เลือกหลักสูตรสาขาวิชาที่มีช่ือตรงกับชื่อ
กลุมสาขาวิชา ISCED เพื่อความถูกตองในการสรางตัวแบบในการจัดกลุมหลักสูตรตามกลุม
สาขาวิชา ISCED สวนที่ 2 เปนการศึกษาตัวแบบเพื่อใชในการจัดกลุมหลักสูตร ตามกลุมสาขาวิชา
ISCED ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลแบบเบย ไดศึกษา
คุณสมบัติของตัวแปรที่จะนํามาใชสรางตัวแบบ และทฤษฎีการจําแนกประเภทขอมูลแบบเบยเพื่อ
นํามาใชกับขอมูลหลักสูตรที่ใชในการวิจัย ซ่ึงในการวิจัยไดใชคําอธิบายรายวิชาใหหลักสูตรเปนตัว
แปร สวนผลลัพธคือกลุมสาขาวิชา ISCED ในการสรางตัวแบบจะตองหาคาความนาจะเปนของแต
ละกลุมสาขาวิชา โดยนําคาที่ไดจากคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรมาคํานวณ และยึดคาความนาจะ
เปนของกลุมสาขาวิชาที่มีคามากที่สุดเปนคําตอบของหลักสูตรสวนที่ 3 เปนการพัฒนาตัวแบบโดย
นําขอมูลหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรที่ผานการเตรียมขอมูลเรียบรอยแลวมาสรางตัว
แบบตามที่ไดศึกษา โดยแบงขอมูลออกเปน 2 ชุดคือขอมูลเรียนรู และขอมูลทดสอบ โดยนําขอมูล
แตละชุดมาสรางตัวแบบเปนตัวแบบขอมูลเรียนรูและตัวแบบทดสอบขอมูล  สวนที่ 4 เปนการ
ทดสอบตัวแบบโดยจะนําตัวแบบขอมูลเรียนรูและตัวแบบทดสอบขอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหา
ความถูกตองของตัวแบบ และคํานวณหารอยละความถูกตองของตัวแบบเพื่อพิจารณาวาตัวแบบที่
ศึกษาและพัฒนามานั้นสามารถนําไปใชในการจัดกลุมหลักสูตรตามกลุมสาขาวิชา ISCED ได
หรือไม สวนที่ 5 เปนการพัฒนาระบบการจัดกลุมหลักสูตรตามกลุมสาขาวิชา ISCED หลังจากที่
ทดสอบตัวแบบแลววาตัวแบบที่ศึกษาและสรางขึ้นนั้นสามารถนําไปใชได ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะนํา
ขอมูลหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรมาสรางตัวแบบ โดยขอมูลหลักสูตรที่นํามาสรางตัว
แบบเปนขอมูลหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 7 กลุมสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐจํานวน 8 แหงดวยกันจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสามารถสรางตัวแบบในการจัดกลุม
หลักสูตรตามกุลมสาขาวิชา ISCEDไดจริงและทดสอบความถูกตองของตัวแบบตามสัดสวนของ
ขอมูลเรียนรูและขอมูลทดสอบเปน 3 ชวง คือ 60:40 , 70:30 และ 80:20 ชวงละ 3 ครั้ง และคิดเปน
คาเฉลี่ยรอยละความถูกตองของตัวแบบได 78.57, 85.71 และ 90.48 ตามลําดับ  
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นางสาวบุญมา เพงซวน (2548: 102) ไดเสนอขั้นตอนวิธีการศึกษาตัวแบบและพัฒนาตัว
แบบ เพื่อนําตัวแบบที่ไดนําไปประยุกตใชในการสนับสนุนการตัดสินใจดานการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โดยขั้นตอนวิธีที่นําเสนอแบงเปน 5 สวน สวนแรกเปนการเตรียมขอมูลสภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตโดยนําขอมูลสภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมาแปลงขอมูลใหอยูในรูปที่
เหมาะสมสําหรับการนําไปศึกษาและพัฒนาตัวแบบโดยการแปลงขอมูลนั้นตองทํา 3 ขั้นตอนคือ 
การ Mapping สาขาวิชา การ Mapping รหัสอาชีพตามมาตรฐานอาชีพแบบอัตโนมัติ และการ 
Mapping รหัสอาชีพตามมาตรฐานอาชีพแบบผูใชเปนผูกําหนดเอง ซ่ึงการ Mapping รหัสอาชีพนั้น
จะใชฐานความรูที่สรางขึ้นโดยพิจารณาจากตําแหนงงานอาชีพตางๆ วาสามารถจัดเขากับอาชีพตาม
มาตรฐานอาชีพใดได สวนที่ 2 เปนการศึกษาตัวแบบเพื่อใชในการทํานายแนวโนมการเลือกอาชีพ
แรกหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ 
ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่จะนํามาใชสรางเปนเงื่อนไขและผลลัพธ ซ่ึงในการวิจัยนี้ไดใชสาขาวิชา 
และเพศเปนเงื่อนไขสวนผลลัพธคืออาชีพ นั่นคือการสรางตัวแบบนี้จะตองหากฎความสัมพันธ
ระหวาง สาขาวิชา เพศและอาชีพ โดยที่กฎความสัมพันธที่ไดจะตองคํานวณคาความเชื่อมั่นและคา
สนับสนุน สวนที่ 3 เปนการพัฒนาตัวแบบโดยนําขอมูลสภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่ผานการ
เตรียมขอมูลเรียบรอยแลวมาสรางตัวแบบตามที่ไดศึกษามา โดยแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือขอมูล
เรียนรู และขอมูลตรวจสอบ สวนที่ 4 เปนการทดสอบตัวแบบโดยจะนําตัวแบบขอมูลเรียนรูและตัว
แบบขอมูลตรวจสอบมาเปรียบเทียบเพื่อหาความถูกตองของตัวแบบ และคํานวณหารอยละความ
ถูกตองของตัวแบบ เพื่อพิจารณาวาตัวแบบที่ศึกษาและพัฒนามานั้นสามารถนําไปใชในการ
สนับสนุนการตัดสินใจดานการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีไดหรือไมสวนที่ 5 เปนการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลัง จากที่ทดสอบตัวแบบแลววาตัวแบบที่ศึกษาและสรางขึ้นนั้น
สามารถนําไปใชไดดังนั้นในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลสภาวะการมีงานของบัณฑิตทั้งหมดมาสรางตัว
แบบ โดยขอมูลที่นํามาสรางตัวแบบจะเลือกเฉพาะรายการขอมูลที่คาของรหัสอาชีพไมเปนคาวาง 
โดยตัวแบบที่ไดนั้นมีกฎความสัมพันธเกิดขึ้นจํานวนมากดังนั้นเพื่อเปนการลดจํานวนกฎ
ความสัมพันธจึงกําหนดคาความเชื่อมั่นต่ําสุด และคาสนับสนุนต่ําสุด นั่นหมายความวาจะสนใจ
เฉพาะกฎความสัมพันธที่มีคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับความเชื่อมั่นต่ําสุด 
และคาสนับสนุนต่ําสุด แตเนื่องจากตองนําตัวแบบที่ไดนี้ไปใชในการหาแนวโนมการประกอบ
อาชีพตอไป ดังนั้นจึงตองมีการจําแนกกฎความ สัมพันธใหกฎความสัมพันธที่เกิดขึ้นตองไมซํ้ากัน 
นั่นคือแตละเงื่อนไขสามารถมีผลลัพธไดเพียงหนึ่งเดียว โดยพิจารณาหลักเกณฑจากคาความเชื่อมั่น
สูงสุด และคาสนับสนุนสูงสุดของแตละเงื่อนไข ตอจากนั้นจึงทําการแปลความหมายโดยนําขอมูล
รายบุคคลนักศึกษาที่ผานการแปลงขอมูลแลวกับตัวแบบที่ผานการจําแนกกฎความสัมพันธแลวมา
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ประมวลผล โดยการตรวจสอบสาขาวิชาและเพศของนักศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกับตัวแบบก็จะ
ไดวานักศึกษาจะประกอบอาชีพอะไรตามตัวแบบที่ได เมื่อแปลความหมายเสร็จเรียบรอยแลว 
สามารถเรียกดูรายงานจํานวนผูประกอบอาชีพตางๆ โดยระบุเงื่อนไขตางๆ เชน ป หรืออาชีพ ซ่ึง
รายงานก็สามารถเลือกแบบรายงานที่ออกรายงานไดจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสามารถสรางตัว
แบบในรูปแบบกฎความสัมพันธไดจริงและทดสอบความถูกตองของตัวแบบตามสัดสวนที่แบง
ขอมูลเปน 3 ชวง คือ 60:40 , 70:30 และ 80:20 ชวงละ 4 ครั้ง และคิดคาเฉลี่ยรอยละความถูกตอง
ไดผล(Train : Validation) 60:40,70:30 , 80:20  ความถูกตองของตัวแบบ (คาเฉลี่ย) 65.39%, 
74.72%, 81.89% ตามลําดับ DPU



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมาใชเพื่อชวยในการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ
การเชาซื้อรถมอเตอรไซคของบริษัท เอกนครหลวงลิสซิ่ง จํากัด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
2. เตรียมขอมูล 
3. การศึกษา ทดสอบและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม 
4. วิเคราะหและสรุปผล 
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ 
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
7. เรียบเรียงงานคนควาอิสระ 

 
3.2  เคร่ืองมือ (Tool) ท่ีใชในการดําเนินการ 

1. โปรแกรมสําเร็จรูป Weka เพื่อใชในการทําเหมืองขอมูลเพื่อจัดกลุมลูกคา 

2. โปรแกรมตรวจสอบโครงสรางของขอมูลและจัดการขอมูล จะใช DBF Manager 

3. ใชระบบปฏิบัติการ: Windows XP Professional version 2002 Pack 2 

4. โปรแกรม Microsoft Excel ใชในการทําความสะอาดขอมูล ลดขนาดของขอมูลและ

เตรียมขอมูลสําหรับนําเขาทดสอบในโปรแกรม Weka 

5. โปรแกรม Microsoft Word ใชในการจัดทําเอกสารรายงานคนควาอิสระ 

6. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004, PHP, Apache และฐานขอมูล MySQL 

สําหรับพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ 

7. โปรแกรมสําเร็จรูป SQL Server 2008 ใชในการคนหาขอมูลที่ตองการ 
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3.3  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย และแผนผังขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัย สามารถ

สรุปไดดัง ตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 

ลําดับท่ี ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล             
2 เตรียมขอมูล             
3 ศึกษา ทดสอบและเลือกเทคนิค 

ที่เหมาะสม 
            

4 วิเคราะหและสรุปผล             
5 พัฒนาระบบ             
6 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ             
7 เรียบเรียงรายงานคนควาอิสระ             
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ภาพที่ 3.1  แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานการวิจยั 
 

ถูกตอง < 60% 

ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ทดสอบโมเดล ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ถูกตอง >= 60% 

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของกฎ 

สรุปกฎ 

โปรแกรมวิเคราะห
สินเชื่อออนไลน 

สรุปผลทํารายงาน 

กฎการอนุมัติสินเชื่อ 

เตรียมขอมูล 

เลือกโมเดล 

ขอมูลสําหรับ
ทดสอบ 

เริ่มตน 

ผลการวิเคราะห 

ขอมูลลูกคาใหม 

ขอมูลลูกคาเกา 
ที่ปดบัญชีแลว DPU
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3.4  สรุป 

 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดมีการแบงขั้นตอนที่จะศึกษาออกเปน 7  ขั้นตอน 
ไดแก  ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูล การศึกษา ทดสอบและเลือกเทคนิคที่
เหมาะสม การวิเคราะหและสรุปผล การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ การสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ และการเรียบเรียงงานคนควาอิสระ DPU



 
บทที่ 4 

ผลดําเนินการวิจัย
 

หลังจากที่ศึกษาวิธีการตางๆเพื่อนํามาประยุกตในงานวิจัยแลวนั้น สามารถอธิบายผล
การดําเนินงานวิจัยของผูวิจัยออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

1. การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
2. การเตรียมขอมูล 
3. การศึกษา ทดสอบและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม 
4. การวิเคราะหและสรุปผล 
5. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ 

ผลการดําเนินงานวิจยัในแตละสวนสามารถอธิบายโดยละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 

การศึกษาโครงสรางขอมูล เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลการเชาซื้อของบริษัท เอกนครหลวง
ลิสซ่ิง จํากัด อยูในรูปแบบแฟมขอมูล ในระบบปฏิบัติการ DOS 7 ดังแสดงในภาพที่ 4.1โดย
ประกอบดวยแฟมสัญญาการเชาซื้อ แฟมขอมูลลูกคา, แฟมขอมูลรายละเอียดของรุนรถ และ
แฟมขอมูลการชําระคางวด เปนตน ตารางที่ 4.1 แสดงโครงสรางขอมูลของแฟมขอมูลลูกคา 

โดยขอมูลที่นํามาใชในการศึกษานี้คือขอมูลของลูกคาที่ปดบัญชีไปแลว ตั้งแตป พ.ศ. 
2545-2550 ซ่ึงมีจํานวน 17,964 สัญญาที่ปดบัญชีไปแลว และศึกษาถึงขอมูลที่ใชในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยการขอมูลท่ีใชในการพิจารณาจะมีหลากหลายขึ้นอยู
กับสถานการณ ความชํานาญและประสบการณของเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ โดยขอมูลท้ังหมดที่มี
การจัดเก็บมีจํานวน 142 แอตทริบิวท แตขอมูลที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาจะประกอบไปดวย
ขอมูล อาชีพ อายุ กลุมสินคา ยี่หอสินคา ปที่ผลิตสินคา จํานวนงวด ราคาสินคา วงเงินที่ขอสินเชื่อ 
คางวด และเงินดาวน ดังนี้ อาชีพ อายุ รหัสกลุม ยี่หอสินคา ปที่ผลิตสินคา จํานวนเงินที่ขอสินเชื่อ 
คางวดตอเดือน จํานวนงวด เงินดาวน และสถานภาพลูกคา 
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ภาพที่ 4.1 ขอมูลในระบบปฏิบัติการ DOS 
 

ตารางที่ 4.1 โครงสรางขอมูลของแฟมขอมูลลูกคา (บางสวน) 

DBF Table structure 
Field Field Name Field Type Field Length Field Decimal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ACCT_NO 
TYPE_CODE 
CUST_RANK 
CUST_NANK 
CUST_SUR 

PADDRESS1 
PADDRESS2 
PADDRESS3 
PADDRESS4 

PZIP 
TELEPHONE1 

C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 

10 
1 
4 

30 
30 
40 
40 
40 
40 
8 

10 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

DPU



40 
 

4.2  การเตรียมขอมูล (Data Pre-processing)  

 เนื่องจากขอมูลที่บริษัทไดจัดเก็บไวยังไมอยูในรูปแบบที่สามารถนํามาใชในการ
ทดสอบและวิเคราะหดวยเครื่องมือการทําเหมืองขอมูล อีกทั้งยังมีปญหาทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพของขอมูล จึงตองมีการเตรียมขอมูลกอนนําไปใชในการทําเหมืองขอมูลเพื่อใหไดผลการ
ทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนนี้จะประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอนคือ การ
โอนยายขอมูล (Data Transfer) การลดขนาดของขอมูล (Data Reduction) และการทําความสะอาด
ขอมูล (Data Cleaning) 

4.2.1 การโอนยายขอมูล (Data Transfer)  

ขอมูลเดิมที่เก็บจะอยูในรูปแบบแฟมขอมูล ในระบบปฏิบัติการ DOS7 จึงจําเปนตองมี
การโอนยายขอมูลมาอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชงานได ในการวิจัยคร้ังนี้ไดโอนยายขอมูลมา
อยูในรูปแบบไฟล Excel ในระบบปฏิบัติการ Windows และบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบ .CSV 
เพื่อสะดวกในการนําเขาไปทดลองในโปรแกรม Weka 
 

 
 
ภาพที่ 4.2 การนําออกขอมูล 
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ภาพที่ 4.3 การเปดโปรแกรม DBF Manager เพื่อศึกษาโครงสรางขอมูล 
 

 
ภาพที่ 4.4  หนาจอแสดงขอมูลลูกคาในโปรแกรม DBF Manager 
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ภาพที่ 4.5  การตรวจสอบโครงสรางของขอมูล (Data Structure) 

การตรวจสอบโครงสรางของขอมูลเพื่อใหทราบวาขอมูลที่มีอยูมีแอทริบิวตใดบางและ
ชนิดของแอทริบิวตใดที่จะสามารถนํามาใชในการทําวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6  การบันทึกขอมูล 

เมื่อทราบโครงสรางของขอมูลจะทําการทําการบันทึกขอมูลเพื่อที่จะนําไปใชในการวิจัย
ตอไป 
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ภาพที่ 4.7 การเปดโปรแกรม  SQL Server 2008 

 
ภาพที่ 4.8 การนําเขาไฟล DBF เขาโปรแกรม SQL Server 2008 
 

การนําเขาไฟล DBFใหมาอยูใน SQL Server 2008  เพื่อที่จะสรางขอมูลเดิมใหเปน
ฐานขอมูลใหม เนื่องจากขอมูลเดิมที่มีอยูมีการจัดเก็บเปนไฟลไมไดอยูในลักษณะของฐานขอมูล 
ทําใหไมสามารถที่จะสืบคนขอมูลที่ตองการนํามาทําการวิจัยได 
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ภาพที่ 4.9  การสืบคนขอมูลในฐานขอมูลใหมที่สรางขึ้น 

แสดงการสืบคนหาแอทริบวิตที่ตองการกอนที่จะนําออกขอมูลเปนไฟลExcel เพื่อนําไปใช
งานตอไป 
  

 
ภาพที่ 4.10  แสดงการสืบคนหาแอทริบวิตที่ตองการ 
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ภาพที่ 4.11 ขอมูลที่นําออกมาอยูในไฟล Excel 

เนื่องจากขอมูลที่นําออกมายังไดทําการทําความสะอาดตองนํามาผานกระบวนการเตรียม
ขอมูลกอนที่จะนําเขาขอมูล 

 
4.2.2 การลดขนาดของขอมูล (Data Reduction)  

เนื่องจากขอมูลมีจํานวนมากจึงจําเปนตองมีการลดขนาดของขอมูลลง เพื่อให
สะดวกในการวิ เคราะหจึงไดมีการสืบคนโดยเลือกเฉพาะขอมูลบัญชีสัญญาการเชาซื้อ
รถจักรยานยนต  ไมนับรวมบัญชีรถยนตและบัญชีอ่ืนๆ เลือกเฉพาะสัญญาที่อยูระหวางป 2545-
2550 ซ่ึงขอมูลที่ใชในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตจะมีหลากหลายขึ้นอยูกับ
สถานการณ ความชํานาญและประสบการณของเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ แตขอมูลหลักที่สําคัญจะ
ประกอบไปดวยการพิจารณา อาชีพ, อายุ, กลุมสินคา, ยี่หอสินคา, ปที่ผลิตสินคา, จํานวนงวด, ราคา
สินคา, วงเงินที่ขอสินเชื่อ, คางวด และเงินดาวน จึงไดมีการเลือกขอมูลเฉพาะแถวขอมูลที่มีขอมูล
สมบูรณครบทุกแอทริบิวตที่ตองการ  ซ่ึงไดขอมูลจํานวน  17,964 แถว  และมีการลดความ
หลากหลายของคาของขอมูลในบางแอทริบิวตทลง เชน สถานะภาพลูกคาแตเดิมจะมีความ
หลากหลายมาก เชน ลูกคาที่ปดบัญชีปกติ , ลูกคาเรงรัดปดปกติ,ลูกคาที่ออกหมายรอยึดรถ, ลูกคาที่
ยึดไดรอตั้งขาย, ลูกคาที่ยึดไมไดรอการฟองรองโดยคาของขอมูลในแอทริบิวตนี้จะถูกลดคาลง 
เหลือเพียง GOOD กับ BAD ซ่ึงหมายถึง ลูกคาดี และ ลูกคาไมดี ตามลําดับ  
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ภาพที่ 4.12 ขอมูลที่ไดจากการลดขนาดของขอมูล 

ขอมูลที่ไดมาตองทําการลดขนาดของขอมูลลงดวยการลบรายการสินเชื่อสําหรับรถยนต
ออก ใหเหลือเพียงรายการสินเชื่อสําหรับรถจักรยานยนต และลบรายการที่ยังไมปดบญัชีออก
เพื่อใหไดขอมลูที่ตองการนําไปใชจริง 

 

ตารางที่ 4.2 โครงสรางของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหการพิจารณาอนมุัติสินเชื่อ 

Field No Field Name Description Field Type Field Length 
1 
2 
3          
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

OCCUP_NAME 
CUST_AGE 
GROUP_NAME 
BRAND_NAME 
YEAR 
PERIOD 
TOT_PRICE 
FINAN_TOT 
MONTH_TOT 
DOWN_TOT 
ACCT_STAT 

อาชีพ 
อายุ 
กลุมสินคา 
ยี่หอสินคา 
ปที่ผลิตสินคา 
จํานวนงวด 
ราคาสินคา 
ยอดกู 
คางวด 
เงินดาวน 
สถานะภาพ 

C [Character] 
N [Numeric] 
C [Character] 
C [Character] 
C [Character] 
N [Numeric] 
N [Numeric] 
N [Numeric] 
N [Numeric] 
N [Numeric] 
C [Character] 

40 
2 

40 
40 
4 
2 

12 
12 
10 
10 
2 
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4.2.3 การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)  
ในขั้นตอนนี้เปนตรวจสอบ และแกไขคาของขอมูลใหมีความหมายที่ถูกตองตรงกัน 

เชน  คาของขอมูลกลุมสินคา  มีการบันทึกเปน  สินคาเกา  สินคาใหม  รถจักรยานยนต เกา 
รถจักรยานยนตใหม ดังนั้นจึงตองมีการแกไขขอมูล จาก รถจักรยานยนตเกา ใหเปน สินคาเกา และ 
รถจักรยานยนตใหม  ใหเปน สินคาใหม เปนตน คาของขอมูลตางๆมีรายละเอียดดังนี้  

 
ตารางที่ 4.3  การแปลงคาของขอมูลสถานะภาพ 

ลําดับ สถานะภาพเดมิ สถานะภาพใหม 
1 CP = ลูกคาปดบัญชีปกติ 

GOOD 
2 NP = ปดบัญชีปกติหยุด vat 
3 HI = เรงรัดยึดได 

BAD 
4 FF = ยึดไดรอขาย 
5 ED = เรงรัดรอยึด 
6 NH = ตัดขาดทุนสินคายึด 
7 NF = ยึดไมไดตัดหนี้สูญ 

 
เนื่องจากสถานะภาพของบัญชีที่บริษัทมีการจัดเก็บ แบงออกเปนหลายประเภทจึงตองมี

การแปลงขอมูลสถานะใหเหลือเพียงกลุมลูกคาดี (GOOD) และลูกคาไมดี (BAD)  

 
ภาพที่ 4.13  ผลลัพธการแปลงคาของขอมูลสถานะภาพ 
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ภาพที่ 4.14 การบันทึกขอมูลในรูปแบบนามสกุล .csv 

ในการนําเขาขอมูลของโปรแกรม Weka3.5.7 ตองทําการแปลงไฟลขอมูลใหเปน

นามสกุล csv กอน จึงจะสามารถนําเขาขอมูลในโปรแกรม Weka ได 

 

ภาพที่ 4.15 แสดงไฟลขอมูลในรูปแบบ .csv 
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ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะหคาของขอมูลประเภทอาชีพ 

ลําดับ ประเภทอาชีพ จํานวน รอยละ(%) 
1 รับจางบริษัท,หาง,ราน 10,874 60.53 
2 คาขาย 2,868 15.96 
3 ลูกจางหนวยงานของรัฐ 365 2.03 
4 รับจางทั่วไป 1,238 6.89 
5 ขาราชการทหาร 189 1.05 
6 ขี่มอเตอรไซดรับจาง 1025 5.71 
7 ขับรถรับจาง 182 1.01 
8 เกษตรกร 639 3.56 
9 มีทรัพยสินใหเชา 77 0.43 
10 ผูรับเหมากอสราง 158 0.88 
11 ขาราชการตํารวจ 74 0.41 
12 รับจางกอสราง 64 0.36 
13 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 158 0.88 
14 ขาราชการพลเรือน 24 0.13 
15 อ่ืนๆ 29 0.16 
 รวม 17,954 100.00 

ตารางที่  4.5  ผลการวิเคราะหคาของขอมูลอายุ 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 1 
คาสูงสุด 70 
คากลาง 31.346 

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลกลุมสินคา 

ลําดับ กลุมสินคา จํานวน รอยละ(%) 
1 สินคาใหม 12,751 70.98 
2 สินคาเกา 5,213 29.02 
 รวม 17,964 100.00 
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ตารางที่  4.7  ผลการวิเคราะหคาของขอมูลยี่หอสินคา 

ลําดับ ยี่หอ จํานวน รอยละ(%) 
1 Honda 12,362 68.81 
2 Yamaha 4,962 27.62 
3 JRD 255 1.42 
4 Kawasaki 217 1.29 
5 Suzuki 168 0.94 
 รวม 17,964 100.00 

 

ตารางที่  4.8 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลปที่ผลิตสินคา 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 1994 
คาสูงสุด 2009 
คากลาง 2004 

 

ตารางที่  4.9 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลจํานวนงวดที่ผอนชําระ 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 2 
คาสูงสุด 36 
คากลาง 21 

 

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลราคาสินคา 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 5,000 
คาสูงสุด 85,000 
คากลาง 33,090 
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ตารางที่  4.11 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลยอดกู 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 4,000 
คาสูงสุด 65,000 
คากลาง 30,509 

 

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลคางวด 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 870 
คาสูงสุด 12,1300 
คากลาง 2,168 

 

ตารางที่  4.13 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลเงินดาวน 

สถิติ คาของขอมูล 
คาต่ําสุด 0 
คาสูงสุด 41,032 
คากลาง 2,580 

 
ตารางที่  4.14  ผลการวิเคราะหคาของขอมลูสถานภาพลูกคา 

สถานภาพ จํานวน รอยละ(%) 
GOOD 11,801 65.96 
BAD 6,163 34.31 

 

4.3 การศึกษาทดสอบ และเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
 เทคนิคการจําแนกกลุมขอมูลมีหลากหลายเทคนิค และแตละเทคนิคก็ใหผลลัพธที่มี

รูปแบบแตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ตองการนําโมเดลที่ไดไปพัฒนาระบบสนับสนับการ
ตัดสินใจการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้นเทคนิคการจําแนกกลุมที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้
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จึงเปนเทคนิคที่ใหผลลัพธเปนกฎทั้งหมด โดยรายละเอียดการทํางานของแตละเทคนิคไดอธิบายไว
ในบทที่ 2 เทคนิคที่ศึกษาไดแก 

1) โมเดลการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree: C4.5 หรือเรียกวาโมเดล Classifiers trees 
J48 ในโปรแกรม Weka  

2) โมเดลการจําแนกกลุมแบบ Decision Rules: Part หรือเรียกวาโมเดล Classifiers PART 
ในโปรแกรม Weka 

3) โมเดลการจําแนกกลุมแบบ Decision Table หรือเรียกวาโมเดล Classifiers Decision 
Table ในโปรแกรม Weka 

 การศึกษาครั้งนี้ทําการทดสอบโมเดลโดยใชโปรแกรมประยุกต Weka เวอรช่ัน 3.5.7 ขอมูล
ที่ใชในการทดสอบมีจํานวน 17,964 แถว ในการทดสอบไดใชการทดสอบแบบ 10-fold cross 
validation ซ่ึงไดแก การแบงกลุมขอมูลออกเปน 10 กลุม ในแตละรอบจะนํากลุมขอมูลจํานวน 9 
กลุม เปนกลุมศึกษา (Training Set) และกลุมขอมูลท่ีเหลือเปนกลุมทดสอบ (Testing Set) โดยจะ
ทําซํ้าเปนจํานวน 10 รอบ เพื่อเปลี่ยนกลุมทดสอบใหครบทุกกลุม และนําผลลัพธที่ไดมาหาคาเฉลี่ย 
ซ่ึงจะทําการทดลองหลายๆโมเดลโดยมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลนําเขา ดังนี้ 

– ทดลองปรับคาของขอมูลที่เปนตัวเลขแบบตอเนื่อง ใหเปนกลุมขอมูลท่ีไมตอเนื่อง
แบบตางๆ เชน ขอมูลยอดกู  คางวด จํานวนงวด มีการปรับคาเปน 10 ชวง ไดแกการแบงชวงแบบ
ใหระยะหางที่เทากัน และแบงชวงแบบความถี่เทากัน ผลที่ไดพบวาจํานวนกฎที่ออกมามากเกินไป 
โดยแตละกฎที่ไดมีจํานวนตัวอยางสนับสนุนนอยทําใหไมนาเชื่อถือ 

– ทดลองตัดขอมูลบางแอทริบิวตออก เชน ปรถ ผลที่ไดพบวา จํานวนกฎที่ออกมา
นอยเกินไป และมีความถูกตองต่ํา ทําใหไมนาเชื่อถือ 

– ทดลองตัดแถวบางแถวออก เชน อายุที่นอยๆ อาชีพบางอาชีพ ผลที่ไดพบวา 
จํานวนกฎที่ออกมานอยเกินไป และมีความถูกตองต่ํา ทําใหไมนาเชื่อถือ 

เกณฑที่ใชในการเลือกโมเดลในการศึกษานี้ พิจารณาจากเปอรเซ็นตความถูกตองที่มาก
ที่สุด และไดจํานวนกฎที่นอยที่สุด 
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ภาพที่ 4.16 การเปดโปรแกรม Weka3.5.7 

 

 

ภาพที่ 4.17  การนําเขาขอมูลในโปรแกรม Weka 
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  เปดโปรแกรม เลือก Appilication >> Explorer >> Open file เลือกไฟลขอมูลท่ีตองการ

นําเขาขอมูล 

 

ภาพที่ 4.18  หนาจอการวเิคราะหขอมูล 

 หนาจอนีจ้ะทาํการวิเคราะหหาจํานวนของขอมูลที่ใชในการวิจยัเพื่อใหทราบจํานวน

เปอรเซ็นตตอขอมูลทั้งหมด และคาเฉลี่ยของขอมูลในแตละแอทริบิวต 

 

ภาพที่ 4.19  การเลือกเทคนิคที่ใชในการจาํแนกกลุมขอมูล 
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 การจัดกลุมขอมูลทําไดโดยเลือก Classify >>  Choose >>  Rule >>เลือกเทคนิคการจาํแนก

ขอมูลที่ตองการ เชน Part กดปุม Start 

 

ภาพที่ 4.20 หนาจอแสดงผลลัพธการจําแนกกลุมขอมูลดวยเทคนิค Decision Rule: Part 

 

 

ภาพที่ 4.21  หนาจอแสดงผลลัพธความถูกตองของโมเดล  
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4.4  การวิเคราะหและสรุปผล 
4.4.1 ผลการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree C4.5 

จากการทดลองพบวาเทคนิค Decision Tree C4.5 ใหผลลัพธการจําแนกกลุมลูกคา

ดีและไมดี มีความถูกตองเปน 72.9 % และไดกฎจํานวน 1,729 กฎ ภาพที่ 4.1 แสดงผลลัพธบางสวน

ที่ไดจากการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree C4.5 ซ่ึงจะแสดงผลลัพธเปนกฎในลักษณะของตนไม

การตัดสินใจ ที่มีกิ่งตนไมจํานวนมาก  

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Instances:    17964 
Attributes:   11           OCCUP_NAME   CUST_AGE   GROUP_NAME  BRAND_NAME 
YEAR   PERIOD  TOT_PRICE  FINAN_TOT  MONTH_TOT  DOWN_TOT 
ACCT_STAT 
PERIOD <= 21: GOOD (5653.0/964.0) 
PERIOD > 21 
|   DOWN_TOT <= 5100 
|   |   PERIOD <= 26 
|   |   |   GROUP_NAME = สินคาใหม 
|   |   |   |   DOWN_TOT <= 1985 
|   |   |   |   |   FINAN_TOT <= 31800 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2007.0: GOOD (26.0/6.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2004.0: GOOD (384.0/129.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2006.0: GOOD (71.0/18.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2005.0 
|   |   |   |   |   |   |   MONTH_TOT <= 1890 
|   |   |   |   |   |   |   |   MONTH_TOT <= 1815 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   FINAN_TOT <= 26000: BAD (7.0/3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   FINAN_TOT > 26000 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   TOT_PRICE <= 28700 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   CUST_AGE <= 33: GOOD (14.0/3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   CUST_AGE > 33: BAD (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   TOT_PRICE > 28700: BAD (17.0/6.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   MONTH_TOT > 1815: GOOD (28.0/4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   MONTH_TOT > 1890 
|   |   |   |   |   |   |   |   TOT_PRICE <= 31244: BAD (6.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   TOT_PRICE > 31244: GOOD (6.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2003.0 
|   |   |   |   |   |   |   CUST_AGE <= 35: GOOD (35.0/13.0) 
|   |   |   |   |   |   |   CUST_AGE > 35: BAD (13.0/3.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2000.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2002.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2001.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 2009.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 6.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 1999.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 1.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 0.0: GOOD (0.0) 
|   |   |   |   |   |   YEAR = 1998.0: GOOD (0.0) 

ภาพที่ 4.22 ผลลัพธบางสวนจากการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree C4.5 

 

ผลลัพธที่ไดจะแสดงเงื่อนไขของกฎ โดยคาของขอมูลของแอทริบิวตที่มีคาตอเนื่องจะ
ใชเครื่องหมาย “<” “<=”และ “>” “=>” ในการพิจารณา สวนขอมูลท่ีเปนคาไมตอเนื่องจะใช
เครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข “AND” ในการเชื่อมโยงระหวางแอทริบิวต โดยจะเชื่อมโยงไป

DPU



57 
 

จนถึงแอทริบิวตที่จะแบงกลุมได และจะมีขอมูลความถูกตองของกฎ ซ่ึงไดแก จํานวนสัญญาที่
สอดคลองกับกฎและจํานวนสัญญาที่ไมสอดคลองกับกฎ เชน 

PERIOD <= 21: GOOD (5653.0/964.0) 

หมายถึง ถาจํานวนจํานวนงวดที่ผอนชําระนอยกวา 21 เดือนจะเปนลูกคาดี และมีขอมูลที่
สอดคลองกับกฎนี้หรือใหผลลัพธตรงกันจํานวน 5653 ตัวอยาง และขอมูลใหผลลัพธไมตรงกัน 964 
ตัวอยาง 

4.4.2 ผลการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree: Partial Rules 
 เทคนิค Decision Tree: Partial Rules ใหผลลัพธการจําแนกกลุมลูกคาดีและไมดี มี

ความถูกตองเปน 72.7 % และไดกฎจํานวน 346 กฎ ภาพที่ 4.2 แสดงผลลัพธบางสวนที่ไดจากการ
จําแนกกลุมแบบ Decision Tree: Partial Rules ซ่ึงแสดงผลลัพธเปนกฎที่เขาใจงายใหจํานวนกฎนอย 

 
Scheme:       weka.classifiers.rules.PART -M 2 -C 0.25 -Q 1 
Instances:    17964 
Attributes:   11 OCCUP_NAME   CUST_AGE   GROUP_NAME  BRAND_NAME      YEAR   PERIOD
   TOT_PRICE  FINAN_TOT  MONTH_TOT  DOWN_TOT ACCT_STAT 
PART decision list 
PERIOD <= 21 AND DOWN_TOT > 4900 AND BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) ANDPERIOD <= 16: GOOD 
(392.0/7.0) 
PERIOD <= 21 ANDDOWN_TOT > 5884 ANDBRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) ANDGROUP_NAME = สินคาใหม 
ANDOCCUP_NAME = รับจางบริษัท,หาง,ราน AND 
YEAR = 2004.0: GOOD (45.0/2.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDCUST_AGE > 43 ANDYEAR = 2003.0: GOOD (53.0/1.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDDOWN_TOT > 5884 ANDBRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) 
ANDOCCUP_NAME = รับจางบริษัท,หาง,ราน ANDTOT_PRICE > 36400: GOOD (116.0/1.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDCUST_AGE > 34 ANDPERIOD <= 16 AND 
BRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) ANDMONTH_TOT > 2115: GOOD (119.0/3.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDOCCUP_NAME = พนักงานรัฐวิสาหกิจ: GOOD (48.0/4.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDOCCUP_NAME = ลูกจางหนวยงานของรัฐ ANDGROUP_NAME = สินคาเกา(02) 
ANDYEAR = 2002.0: GOOD (13.0/1.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDPERIOD <= 7 ANDYEAR = 2002.0: GOOD (159.0/20.0) 
PERIOD <= 21 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDYEAR = 2001.0 ANDOCCUP_NAME = รับจางบริษัท,หาง,ราน 
ANDCUST_AGE > 32: GOOD (125.0/7.0) 
PERIOD <= 26 ANDPERIOD <= 19 ANDMONTH_TOT > 1395 ANDOCCUP_NAME = ลูกจางหนวยงานของรัฐ ANDYEAR = 
2004.0: GOOD (13.0/1.0) 

 
ภาพที่ 4.23 ผลลัพธบางสวนจากการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree: Partial Rules 
 

ตัวอยาง เชน PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 5100 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BR AND_NAME = YAMAHA (จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัท
หาง, ราน AND YEAR = 2006 AND MONTH_TOT > 2315: GOOD (30.0) 

หมายถึง จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด และเงินดาวนมากกวา 5,100 บาท และ
เปนรถใหม ยี่หอยามาฮา และลูกคามีอาชีพรับจางบริษัทหางราน และเปนรถป 2006 และคางงวด
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มากกวา 2,315 จะเปนลูกคาดี และมีขอมูลที่สอดคลองกับกฎนี้หรือใหผลลัพธตรงกัน จํานวน 30 
ตัวอยาง 

4.4.3  ผลการจําแนกกลุมแบบ Decision Table 
เทคนิค Decision Table ใหผลลัพธการจําแนกกลุมลูกคาดีและไมดี มีความถูกตองเปน 

71.9% และไดกฎจํานวน 184 กฎ ภาพที่ 4.3 แสดงผลลัพธบางสวนที่ไดจากการจําแนกกลุมแบบ 
Decision Table  
Scheme:       weka.classifiers.rules.DecisionTable  
Instances:    17964 
Attributes:   11 OCCUP_NAME   CUST_AGE   GROUP_NAME  BRAND_NAME 
              YEAR   PERIOD  TOT_PRICE  FINAN_TOT  MONTH_TOT  DOWN_TOT 
                ACCT_STAT 
Number of Rules : 184 
Non matches covered by Majority class. 
 Best first. 
 Start set: no attributes 
 Search direction: forward 
 Stale search after 5 node expansions 
 Total number of subsets evaluated: 65 
 Merit of best subset found:   69.456 
Evaluation (for feature selection): CV (leave one out)  
Feature set: 2,3,6,7,11 
Time taken to build model: 3.45 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances       12498               69.5725 % 
Incorrectly Classified Instances      5466               30.4275 % 
Kappa statistic                          0.2483 
Mean absolute error                      0.3934 
Root mean squared error                  0.4433 
Relative absolute error                 87.2707 % 
Root relative squared error             93.3757 % 
Total Number of Instances            17964      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
  0.88      0.657      0.719     0.88      0.792      0.716    GOOD 
  0.343     0.12       0.599     0.343     0.436      0.716    BAD 
=== Confusion Matrix === 
     a     b   <-- classified as 
 10384  1417 |     a = GOOD 
  4049  2114 |     b = BAD 

 
ภาพที่ 4.24 ผลลัพธบางสวนจากการจําแนกกลุมแบบ Decision Table 

 
4.4.4 การวิเคราะหและการคัดเลือกกฎ 

จากผลการทดลองพบวา การจําแนกกลุมแบบ ใหผลลัพธที่มีความถูกตองที่ใกลเคียงกัน
คือ 72.9 เปอรเซ็นต 72.7เปอรเซ็นต และ 71.9เปอรเซ็นต แตใหกฎแตกตางกันคือ 1729, 346 และ 
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184 กฎตามลําดับ ซ่ึงDecision Tree: Partial Rules สามารถแบงกลุมไดตามเงื่อนไขไดชัดเจนกวา
และสามารถแสดงกฎใหเห็นสามารถนําไปวิเคราะหกฎตอไปได โดยแบงเปน 4 กลุมหลักๆ ดังนี้  

1)  กฎที่จําแนกกลุมลูกคาดี (Good) ไดถูกตอง 100 เปอรเซ็นต  มีจํานวน 85 กฎ ซ่ึงกฎที่อยู
ในกลุมนี้เปนกฎที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด เพราะสามารถจําแนกกลุมตัวอยางไดถูกตองทั้งหมด  

ตัวอยางกฎในกลุมนี้ เชน PERIOD <= 19 AND MONTH_TOT > 1925 AND 

BRAND_NAME = HONDA (จักรยานยนต) AND FINAN_TOT <= 32400 AND OCCUP_NAME = 

คาขาย: GOOD (58.0) 

หมายถึง จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 19 งวด เงินคางวดมากกวา 1,925 บาท ยี่หอ 
ฮอนดา ยอดกู นอยกวาหรือเทากับ 32,400 อาชีพคาขาย เปนกลุมลูกคาดี โดยมีขอมูลที่สอดคลอง
กับกฎนี้ จํานวน 58 ตัวอยาง 

2)  กฎที่จําแนกกลุมลูกคาไมดี (Bad) ไดถูกตอง 100 เปอรเซ็นต  มีจํานวน 41 กฎ ซ่ึงกฎที่
อยูในกลุมนี้เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด เพราะสามารถจําแนกกลุมตัวอยางได
ถูกตองทั้งหมด 

ตัวอยางกฎในกลุมนี้ เชนPERIOD > 26 AND YEAR = 2006 AND OCCUP_NAME = 

คาขาย AND  FINAN_TOT > 32700 AND GROUP_NAME = สินคาใหม AND BRAND_NAME = 

HONDA (จักรยานยนต) AND DOWN_TOT <= 200 AND CUST_AGE <= 45: BAD (25.0) 
 หมายถึง จํานวนงวดมากกวา 26 งวด เปนรถป 2006 อาชีพคาขาย ยอดกูมากกวา 32,700 
บาท เปนรถใหม ยี่หอฮอนดา เงินดาวนนอยกวาหรือเทากับ 200 บาท อายุนอยกวาหรือเทากับ 45 ป
เปนกลุมลูกคาไมดี โดยมีขอมูลที่สอดคลองกับกฎนี้ จํานวน 25 ตัวอยาง 

3)  กฎที่จําแนกกลุมลูกคาดี (Good) ไดถูกตองไมถึง 100 เปอรเซ็นต  มีจํานวน 131 กฎ 
ตัวอยางกฎในกลุมนี้ เชนPERIOD <= 19 AND YEAR = 2005 AND GROUP_NAME = สินคาใหม 

AND CUST_AGE > 24 AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัท หาง ราน AND BRAND_NAME = HONDA 

(จักรยานยนต) AND PERIOD > 12 AND CUST_AGE <= 38: GOOD (18.0/1.0) 
 หมายถึง จํานวนงวดมากกวา  12 งวดและนอยกวาหรือเทา 19 งวด เปนรถป 2005 รถ
ใหม ลูกคามีอายุมากกวา 24 ป อาชีพรับจางบริษัท หาง ราน รถยี่หอฮอนดา ลูกคาอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 38 ป เปนกลุมลูกคาดี โดยมีขอมูลที่สอดคลองกับกฎนี้ จํานวน 18 ตัวอยาง และมีขอมูลท่ีไม
สอดคลองกับกฎนี้จํานวน 1 ตัวอยาง  
 4) กฎที่จําแนกกลุมลูกคาไมดี (Bad) ไดถูกตองไมถึง 100 เปอรเซ็นต  มีจํานวน 89 กฎ 
ตัวอยางกฎในกลุมนี้ เชน 

YEAR = 2003 AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัท หาง ราน AND BRAND_NAME = SUZUKI 

(จักรยานยนต) AND GROUP_NAME = สินคาใหม AND FINAN_TOT <= 30400: BAD 
(20.0/8.0) 
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 หมายถึง รถป 2003 อาชีพรับจางบริษัทหาง ราน ยี่หอซูซูกิ เปนรถใหม ยอดกูนอยกวา
หรือเทากับ 30,400 บาท เปนกลุมลูกคาเสีย โดยมีขอมูลที่สอดคลองกับกฎนี้ จํานวน 20 ตัวอยาง 
และมีขอมูลที่ไมสอดคลองกับกฎนี้จํานวน 8 ตัวอยาง  

แตเนื่องจากกฎที่ไดมีจํานวนมาก และกฎบางกฎมีเงื่อนไขไมเหมาะสม บางกฎมี
เงื่อนไขที่ซํ้าซอน ดังนั้น 1 ผูเชี่ยวชาญจะทําหนาที่ตรวจสอบ แกไขและลบกฎบางกฎทิ้งไป ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

1. กฎที่ไมเหมาะสมและถูกลบทิ้ง เชน 

OCCUP_NAME = ขาราชการพลเรือน : GOOD (4.0) 

หมายถึง ถาลูกคามีอาชีพเปน ขาราชการพลเรือน จะเปนลูกคาดี  กฎไมเหมาะสม
เนื่องจาก มีเงื่อนไขในการพิจารณาจากอาชีพเพียงเงื่อนไขเดียว และมีกลุมตัวอยางสนับสนุนจํานวน
นอยมาก 

2. กฎที่มีเงื่อนไขที่ซํ้าซอนและถูกปรับใหเขาใจงายขึ้น เชน 

PERIOD <= 26 AND YEAR = 2005 AND GROUP_NAME = สินคาใหม AND 
CUST_AGE > 24 AND PERIOD <= 19 AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัทหาง ราน AND 
BRAND_NAME = HONDA (จักรยานยนต) AND PERIOD > 12 AND CUST_AGE <= 38: 
GOOD (18.0/1.0) 

เงื่อนไขที่ซํ้าซอนคือ  PERIOD <= 26 PERIOD <= 19 ปรับใหมเปน PERIOD <= 19 เพียงคา
เดียวไดกฎใหมคือ 

PERIOD <= 19 AND YEAR = 2005 AND GROUP_NAME = สินคาใหม AND 
CUST_AGE > 24 AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัทหาง ราน AND BRAND_NAME = 
HONDA (จักรยานยนต) AND PERIOD > 12 AND CUST_AGE <= 38: GOOD (18.0/1.0) 

หมายถึง  จํานวนงวดมากกวา  12 งวดและนอยกวาหรือเทา 19 งวด เปนรถป 2005 รถ
ใหม ลูกคามีอายุมากกวา 24 ป อาชีพรับจางบริษัทหางราน รถยี่หอฮอนดา ลูกคาอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 38 ป เปนกลุมลูกคาดี โดยมีขอมูลที่สอดคลองกับกฎนี้ จํานวน 18 ตัวอยาง และมีขอมูลท่ีไม
สอดคลองกับกฎนี้จํานวน 1 ตัวอยาง  

กฎท่ีอยูในกลุมลูกคาดี (Good) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวดเงินดาวน มากกวา 5,100 บาท รถใหม ยี่หอ     
ยามาฮา อาชีพรับจางบริษัทหางราน รถป 2006 คางงวดมากกวา 2,315 จะเปนลูกคาดี  
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กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 5100 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BR AND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัท
หางราน AND YEAR = 2006 AND MONTH_TOT > 2315: GOOD (30.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวดเงินดาวนมากกวา 4,935 บาท เปนรถใหม ยี่หอ
ฮอนดา อาชีพรับจางบริษัทหางราน รถป 2005 อายุมากกวา 22 ป จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 4935 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัทหาง
ราน AND YEAR = 2005 AND CUST_AGE > 22 : GOOD (40.0/3.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด เงินดาวนมากกวา 4,095 บาท เปนรถใหม ยี่หอ 
ฮอนดา อาชีพรับจางบริษัทหางราน อายุมากกวา 30 ปแตนอยกวาหรือเทากับ 42 ป รถป 2003 จะ
เปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 4095 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัท 
หาง ราน AND CUST_AGE > 30 AND YEAR = 2003 AND CUST_AGE <= 42 : GOOD 
(49.0/1.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด เงินดาวนมากกวา 5160 บาท เปนรถใหม ยี่หอ
ยามาฮา อาชีพรับจางบริษัทหางราน จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 5160 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัท,
หาง,ราน AND YEAR = 2004: GOOD (93.0/16.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด เงินดาวนมากกวา 5,160 บาท เปนรถใหม ยี่หอ
ยามาฮา อาชีพรับจางทั่วไป คางวดนอยกวาหรือเทากับ 2,250 จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 5160 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางทั่วไป 
AND MONTH_TOT <= 2250: GOOD (30.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด เงินดาวนมากกวา  4,935บาท เปนรถใหม ยี่หอ 
ฮอนดา อาชีพรับจางทั่วไป คางวดนอยกวาหรือเทากับ 2,250 จะเปนลูกคาดี  
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กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 ANDD OWN_TOT > 4935 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) AND DOWN_TOT > 15810: GOOD 
(92.0/1.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด เงินดาวนมากกวา  9,032บาท เปนรถใหม ยี่หอ
ยามาฮาอาชีพคาขาย จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 4935 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = คาขาย AND 
DOWN_TOT > 9032: GOOD (33.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวด อายุมากกวา 31 ป เปนรถใหม เงินดาวน
มากกวา  2,596 บาท รถป 2006 อาชีพ รับจางบริษัท อายุมากกวา 32 ปจะเปนลูกคาดี 

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND CUST_AGE > 31 AND GROUP_NAME = สินคาใหม 
AND DOWN_TOT > 2596 AND YEAR = 2006.0 AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัทหางราน 
AND CUST_AGE > 32 : GOOD (25.0/1.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 19งวดที่มีคางวดมากกวา 1,925 บาท ยี่หอ ฮอนดา ยอด
กู นอยกวาหรือเทากับ 32,400 บาท อาชีพคาขาย คางวดมากกวา 2,655 บาท จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 19 AND MONTH_TOT > 1925 AND BRAND_NAME = 
HONDA (จักรยานยนต) AND FINAN_TOT <= 32400 AND OCCUP_NAME = คาขาย AND 
MONTH_TOT > 2655: GOOD (58.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวดที่มีเงินดาวนมากกวา 4,095 บาทเปนรถใหม 
ยี่หอฮอนดา คางวดอาชีพลูกจางหนวยงานของรัฐ  จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND DOWN_TOT > 4095 AND GROUP_NAME = สินคา
ใหม AND BRAND_NAME = HONDA (จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = ลูกจาง
หนวยงานของรัฐ: GOOD (16.0) 

จํานวนงวดนอยกวาหรือเทากับ 26 งวดอาชีพรับจางบริษัทหางราน รถป 2004  ยี่หอ
ฮอนดาที่มีเงินดาวน นอยกวาหรือเทากับ 3,227บาท เปนรถเกา จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD <= 26 AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัทหางราน ANDYEAR 
= 2004 AND BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) AND DOWN_TOT <= 3227 AND 
GROUP_NAME = สินคาเกา(02): GOOD (326.0/67.0) 
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เงินดาวน นอยกวา 4,095 บาท รถใหม ยี่หอฮอนดาอาชีพรับจางบริษัท หาง ราน จํานวน
งวดนอยกวาหรือเทากับ 19 งวดรถป 2004  จะเปนลูกคาดี  

กฎท่ีอางอิง: DOWN_TOT > 4095 AND GROUP_NAME = สินคาใหม AND 
BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) AND OCCUP_NAME = รับจางบริษัทหางราน AND 
PERIOD <= 19 AND YEAR = 2004.0: GOOD (29.0/1.0) 

กฎท่ีอยูในกลุมลูกคาไมดี (Bad) 

จํานวนงวดมากกวา 26 งวดรถปนอยกวาหรือเทากับ  2006  แตมากกวาป 2003 ยี่หอยา
มาฮา อาชีพรับจางทั่วไปเปนรถใหม คางวดนอยกวาหรือเทากับ 2,670 เงินดาวน นอยกวา หรือ
เทากับ 3,784บาท จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD > 26 AND YEAR <= 2006 ANDOCCUP_NAME = รับจางทั่วไป 
AND YEAR > 2003 AND BRAND_NAME =YAMAHA (จักรยานยนต) AND GROUP_NAME 
= สินคาใหม ANDMONTH_TOT <= 2670 ANDANDDOWN_TOT <= 3784: BAD (25.0/5.0) 

จํานวนงวดมากกวา 26 งวดรถปนอยกวาหรือเทากับ  2006  เงินดาวน นอยกวา หรือ
เทากับ 430 บาท อาชีพ คาขาย ยี่หอฮอนดา  ราคามากกวา 33,900บาท จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD > 26 AND YEAR <= 2006 AND DOWN_TOT <= 430 AND 
OCCUP_NAME = คาขาย AND BRAND_NAME = HONDA(จักรยานยนต) AND TOT_PRICE > 
33900: BAD (11.0) 

จํานวนงวดมากกวา 24 งวดเงินดาวน นอยกวา หรือเทากับ 1,065 บาทแตมากกวา 346 
บาท รถปนอยกวาหรือเทากับ  2006  อาชีพ คาขาย ยี่หอยามาฮา  จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD > 24 AND DOWN_TOT <= 1065 AND YEAR <= 2006 AND 
OCCUP_NAME = คาขาย AND BRAND_NAME = YAMAHA(จักรยานยนต) AND 
DOWN_TOT > 346: BAD (33.0/5.0) 

จํานวนงวดมากกวา 26 รถปนอยกวาหรือเทากับ  2006 แตมากกวา 2004 งวดเงินดาวน 
นอยกวา หรือเทากับ 43  บาทอาชีพ รับจางบริษัทหางราน ยี่หอฮอนดาคางวดมากกวา 1,780 บาทแต
นอยกวาหรือเทากับ 2,235 บาท อายุมากกวา 23  จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD > 26 AND YEAR <= 2006 AND DOWN_TOT <= 43 AND 
OCCUP_NAME = รับจางบริษัท หาง ราน AND YEAR > 2004 AND BRAND_NAME = 
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HONDA(จักรยานยนต) AND YEAR <= 2005 AND MONTH_TOT > 1780 AND FINAN_TOT > 
33900 AND MONTH_TOT <= 2235 AND CUST_AGE > 23: BAD (58.0/11.0) 

จํานวนงวดมากกวา 26 ยี่หอยามาฮา อาชีพ ขาราชการทหาร อายุนอยกวาหรือเทากับ 39 
ยอดกูนอยกวาหรือเทากับ 39,800 บาท จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: PERIOD > 26 AND BRAND_NAME = YAMAHA (จักรยานยนต) AND 
OCCUP_NAME = ขาราชการทหาร AND CUST_AGE <= 39 AND FINAN_TOT <= 39800: 
BAD (12.0) 

อาชีพ เกษตรกร ยี่หอฮอนดา รถเกา เงินดาวนนอยกวาหรือเทากับ 1,950 บาท จํานวนงวด
มากกวา 23 งวด ราคา นอยกวาหรือเทากับ 23,500 บาท จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: OCCUP_NAME = เกษตรกร AND BRAND_NAME = HONDA 
(จักรยานยนต) AND GROUP_NAME = สินคาเกา (02) AND DOWN_TOT <= 1950 AND 
PERIOD > 23 AND TOT_PRICE <= 23500: BAD (12.0) 

อาชีพ คาขาย ยี่หอฮอนดา รถเกา เงินดาวนนอยกวาหรือเทากับ 3,550 บาท เปนรถเกา ราคา 
นอยกวา25,680 บาท จํานวนงวดนอยกวา หรือเทากับ 27 งวด  จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: OCCUP_NAME = คาขาย AND BRAND_NAME = HONDA (จักรยานยนต) 
AND DOWN_TOT <= 3550 AND GROUP_NAME = สินคาเกา(02) AND TOT_PRICE > 25680 
AND PERIOD <= 27: BAD (16.0/4.0) 

อาชีพ รับจางบริษัท หาง ราน จํานวนงวดมากกวา 27 งวด ยี่หอยามาฮา ราคา นอยกวาหรือ
เทากับ38,214 บาท รถปนอยกวา 2005 ยอดกูมากกวา 34,500 บาท จะเปนลูกคาไมดี  

กฎท่ีอางอิง: OCCUP_NAME = รับจางบริษัท หาง ราน AND PERIOD > 27 AND 
BRAND_NAME = YAMAHA (จักรยานยนต) AND TOT_PRICE <= 38214 AND YEAR < 2005 
AND FINAN_TOT > 34500: BAD (12.0) 

สรุปกฎจากผลการทดสอบการจําแนกกลุมขอมูลแบบ Decision Rules: Part เปนการจัด
กลุมที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบเนื่องจากมีกฎจํานวนมากแตกฎบางกฎมีเงื่อนไขไมเหมาะสม 
บางกฎมีเงื่อนไขที่ซํ้าซอน ดังนั้นผูเชี่ยวชาญจะทําหนาที่ตรวจสอบ และลบกฎบางกฎทิ้งไป โดยตัด
กฎที่ไมเหมาะสมออก และปรับกฎที่มีเงื่อนไขที่ซํ้าซอนใหเขาใจงายขึ้น จากทั้งหมด 346 กฎ เหลือ
เพียง 188 กฎ  
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ตารางที่ 4.4 การหาคากฎที่นาเชื่อถือ 

 

 เมื่อไดผลของการทําเหมืองขอมูลมาแลวทําการเลือกกฎที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุดโดยหา

จากกฎที่มีคาความเปนจริงมากที่สุดเพื่อใชเปนเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมวิเคราะหสินเชื่อ 

4.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ 
ในขั้นตอนนี้เปนการนํากฎที่ไดจากการทําเหมืองขอมูลมาเปนเงื่อนไขในการพัฒนา

โปรแกรมระบบสินเชื่อออนไลนใหเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนต โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาเปนโปรแกรม PHP และใชฐานขอมูล My SQL 

4.5.1 การออกแบบฐานขอมูล เปดURL http://localhost/PhpmyAdmin/ เพื่อเขาไปใน
โปรแกรมฐานขอมูล My SQL ใส user name และ Password เมื่อเขาฐานขอมูลแลวทําการสราง
ฐานขอมูลช่ือ PCL ตอไปทําการสราง ตาราง 5 ตาราง ช่ือ brand เพื่อเก็บขอมูลยี่หอสินคา customer 
เพื่อเก็บขอมูลรายละเอียดลุกคาที่ตองการบันทึก occupation เพื่อเก็บขอมูลอาชีพ product group  
เพื่อเก็บขอมูลกลุมสินคา result เพื่อเก็บขอมูลสถานะของลูกคา 
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ภาพที่ 4.25 การสรางฐานขอมูล 
 

 
 
ภาพที่ 4.26 การสรางตารางในฐานขอมูล 
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4.5.2  การออกแบบหนาจอ Input  
ใชโปรแกรม Dreamweaver CS4 ในการออกแบบจะประกอบดวยหนาจอหลักเพื่อ

แสดงเมนูทั้งหมดของโปรแกรม หนาจอวิเคราะหสินเชื่อเพื่อบันทึกขอมลูลูกคาที่ตองการวิเคราะห
การอนุมัติสินเชื่อ หนาจอแกไขรายงานการวิเคราะหสินเชื่อเพื่อที่นําขอมูลเดิมที่เลยบนัทึกไปแลว
กลับมาแกไข หนาจอรายงานวิเคราะหสินเชื่อเพื่อแสดงรายงานการลกูคาที่ขอสินเชื่อ หนาจอติดตอ
เราเพื่อที่จะตดิตอ Admin ในกรณีโปรแกรมมีปญหา 
 

 
ภาพที่ 4.27 หนาจอหลักของระบบวิเคราะหสินเชื่อออนไลน 

 

 
ภาพที่ 4.28 หนาจอการรับขอมูลลูกคาที่ตองการขอสินเชื่อ 
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เมื่อผูใชทําการปอนขอมูลรายละเอียดของลูกคาที่ตองการขอสินเชื่อตามรายการตางๆที่
ออกแบบไวแลว ทําการคลิกที่ปุมบันทึกและประมวลผล โปรแกรมจะทําการประมวลผลและ
จําแนกลูกคานี้วาเปน ลูกคาที่ดี (GOOD) หรือไมดี (BAD) 

 

 

ภาพที่ 4.29 หนาจอแสดงผลการวิเคราะหขอมูลลูกคาที่ดี 

 

 
ภาพที่ 4.30 หนาจอแสดงผลการวิเคราะหขอมูลลูกคาที่ไมดี 
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4.5.3 การเขียนโปรแกรม  

ใชกฎที่ไดจากการทําเหมือขอมูลมาเปนเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม จากผลการสรุป
กฎที่ไดทั้งหมด 188 กฎโดยจะทําการแปลงกฎที่ไดมาใหเปน โคด ของตัวโปรแกรมใน 1 กฎที่ได
จะเทากับ 1 กรณี ใน โคด ของโปรแกรมจะไดทั้งหมด 188 กรณี 

 
ภาพที่ 4.31 หนาจอแสดงการนํากฎมาเขียนโปรแกรมสวนแรก 

 

 
ภาพที่ 4.32 หนาจอแสดงการนํากฎมาเขียนโปรแกรมสวนที่เปนเงื่อนไข 
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ภาพที่ 4.33 หนาจอแสดงการนํากฎมาเขียนโปรแกรมสวนสุดทาย 

4.5.3 การออกแบบรายงาน  

เปนการนําผลที่ไดจากการประมวลผลของโปรแกรมมาออกรายงานเพื่อใหทราบ
ขอมูลตางๆของลูกคาที่มาขอสินเชื่อกับทางบริษัท จะมีทั้งขอมูลของลูกคาดีและขอมูลลูกคาที่ไมดี 

ภาพที่ 4.34 หนาจอแสดงรายงานขอมูลลูกคา 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะการวิจัย 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
จากการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยจนสําเร็จตามวัตถุประสงคการวิจัยคือได

ศึกษาโครงสรางขอมูลที่จะนํามาวิจัย การโอนยายขอมูล (Data transfer), การทําความสะอาดขอมูล 
(Data cleaning), การลดขนาดของขอมูล (Data Reduction) การเลือกโมเดลที่เหมาะสมในการ
แบงกลุมของขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยเสนอขั้นตอนวิธีการทําเหมือง
ขอมูล (Data Mining) เพื่อแบงกลุมลูกคา (Classify) และนําตัวแบบที่ไดไปประยุกตใชเปนแนว
ทางการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนต ซ่ึงการทําเหมืองขอมูลครั้งนี้มีขั้นตอน
หลักๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล การศึกษาโครงสรางขอมูล เนื่องจากการจัดเก็บ
ขอมูลการเช าซื้ อของบริษัท  เอกนครหลวงลิสซิ่ ง  จํ ากัด  อยู ในรูปแบบแฟมขอมูล  ใน
ระบบปฏิบัติการ DOS 7 โดยประกอบดวยแฟมสัญญาการเชาซ้ือ, แฟมขอมูลลูกคา, แฟมขอมูล
รายละเอียดของรุนรถ และแฟมขอมูลการชําระคางวด เปนตน จึงไดมีการศึกษาโครงสรางขอมูล
และเลือกเฉพาะขอมูลของลูกคาที่ปดบัญชีไปแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2550 ซ่ึงมีจํานวน 17,964 
สัญญา และศึกษาถึงขอมูลที่ใชในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยจาก
ขอมูลที่มีการจัดเก็บทั้งหมดจํานวน 142 ฟวส คัดเลือกเฉพาะขอมูลที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาจะ
ประกอบไปดวยขอมูล ดังนี้ อาชีพ อายุ รหัสกลุม ยี่หอสินคา ปที่ผลิตสินคา, จํานวนเงินที่ขอสินเชื่อ 
คางวดตอเดือน จํานวนงวด เงินดาวน และสถานภาพลูกคา   

สวนที่ 2 การเตรียมขอมูล เนื่องจากขอมูลท่ีมีอยูเดิมมีการจัดเก็บในรูปแบบของ ไฟล 
DBF ในระบบปฏิบัติการ DOS 7 ไมสามารถที่จะนํามาใชกับโปรแกรม Weka3.5.7 ไดจึงตองทําการ
โอนยายขอมูลใหมาอยูในรูปแบบ ไฟล Excel นามสกุล .csv หลังจากที่ไดทําการโอนยายขอมูล
มาแลวขอมูลที่ไดยังไมเหมาะสมตองมีการทําความสะอาดขอมูล (Data cleaning) และทําการลด
ขนาดของขอมูล (Data Reduction) เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณจริงๆ เพียง 17,964  สัญญา ที่ใชใน
การทดสอบการจําแนกกลุม 

สวนที่ 3 การทดสอบและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม ในการศึกษาครั้งนี้ไดทดสอบเทคนิค
ในการจําแนกกลุม 3 เทคนิค ที่ใหผลลัพธเปนกฎ คือโมเดลการจําแนกกลุมแบบ Decision Tree: 
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C4.5 หรือเรียกวาโมเดล Classifiers trees J48 โมเดลการจําแนกกลุมแบบ Decision Rules: Part หรือ
เรียกวาโมเดล Classifiers PART และโมเดลการจําแนกกลุมแบบ Decision Table หรือเรียกวา
โมเดล Classifiers Decision Table ในโปรแกรม Weka3.5.7 จากการทดสอบการจําแนกกลุมทั้ง 3 
เทคนิค ผลการทดสอบพบวาการจัดกลุมแบบ Decision Rules: Part ใหผลลัพธการจําแนกกลุมที่ดี
ที่สุด โดยพิจารณาความถูกตองและจํานวนกฎที่ได คือ 72.7 เปอรเช็นต และไดกฎจํานวน 346 กฎ 
ซ่ึงกฎที่ไดมีความเหมาะสม สอดคลองกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากที่สุด  

สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล จากผลของการทดสอบการจําแนกกลุมขอมูลแบบ 
Decision Rules: Part เนื่องจากมีกฎจํานวนมาก และกฎบางกฎมีเงื่อนไขไมเหมาะสม บางกฎมี
เงื่อนไขที่ซํ้าซอน ดังนั้นผูเชี่ยวชาญจะทําหนาที่ตรวจสอบ แกไขและลบกฎบางกฎทิ้งไป โดยตัดกฎ
ที่ไมเหมาะสมออก และปรับกฎที่มีเงื่อนไขที่ซํ้าซอนใหเขาใจงายขึ้น จากทั้งหมด 346 กฎ เหลือ
เพียง 188 กฎ  

สวนที่ 5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อ เปนการนํากฎที่มี
ความนาเชื่อถือและผานการพิจารณา ไปพัฒนาเปนเปนเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมเพื่อเปน
เครื่องมือชวยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยโปรแกรมที่ไดเปนเครื่องมือ
ที่จะสนับสนุนการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อซ่ึงพิจารณาจากขอมูลของลูกคาเทานั้น แตในการ
พิจารณาสินเชื่อยังตองมีการพิจารณาขอมูลในสวนอ่ืนๆอีก เชน สภาวะตลาด การเมือง คูแขงทาง
ธุรกิจ 

5.2  ปญหาและแนวทางแกไข 

1. ในการทําเหมืองขอมูลคร้ังนี้ขั้นตอนการเตรียมขอมูลยังขาดขอมูลบางสวนที่จําเปนใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเชน อายุของการทํางานลูกคา รายไดรวมของลูกคา หากมีการนําขอมูล
เหลานี้ในการวิจัยก็จะทําใหผลการวิจัยที่ไดมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 

2. ในการใชเครื่องมือ (Tool) ตางๆ เพื่อทําการวิจัยคร้ังนี้ ใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอส ซ่ึง
มีเอกสารประกอบนอยจึงทําใหลําบากในการศึกษาคนควาหาวิธีการใชงาน การวิเคราะห และแปร
ผลลัพธ 

3. ขอมูลที่บริษัทมีอยูมีจํานวนมากการโอนยายขอมูลตองทดลองหลายวิธีเพื่อใหไดขอมูล
ที่โอนยายมามีความสมบูรณมากที่สุดจึงทําใหขอมูลนาเชื่อถือมาก 

4. ในการทําเหมืองขอมูลครั้งนี้มีการพิจารณาขอมูลปรถ ซ่ึงหากระยะเวลาผานไปนานๆ
จะทําใหกฎบางกฎที่เปนเงื่อนไขของโปรแกรมไมสามารถใชงานไดดีเทาควรจึงตองมีการปรับปรุง
แกไขตอไป 
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5.3  ขอเสนอแนะ 

1. รูปแบบเครื่องมือสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ไดจากการทําเหมืองขอมูล

สามารถนําไปเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไดจริง แตในการอนุมัติสินเชื่อจะตอง

ประกอบไปดวยปจจัยอ่ืนอีกหลายๆ ประการ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สภาพตลาดในขณะนั้น 

2. ในการทําเหมืองขอมูล ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะหขอมูลคือผูวิจัยจะตองทราบ

ลักษณะโครงสรางขอมูลขอมูล เพื่อความถูกตองในการเลือกใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลซ่ึงจะ

สงผลใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การทําเหมืองขอมูลควรใชขอมูลในการทดสอบจํานวนมาก เพื่อใหไดผลการวิจัยที่มี

ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
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