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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอกลุ่ ม แบบจ าลองการวิ เ คราะห์ แ ละท านาย
พฤติ ก รรมการท าประกัน ชี วิ ต ด้ ว ยเทคนิ ค การท าเหมื อ งข้อ มู ล โดย
แบบจาลองแรกสร้างด้วยวิธี การจัดหมวดหมู่ประเภทข้อมูลโดยใช้เทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจเพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกประเภทกรมธรรม์
ที่ลูกค้าต้องการทาประกันภัยซึ่ งได้แ ก่ อายุ เพศ ภูมิภาคของผูท้ าประกัน
ชี วิ ต อาชี พ และประเภทของประกัน ภัย ปั จ จัย เหล่ า นี้ ถู ก น าเข้า สู่
กระบวนการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ มแบบไม่ เ ป็ นขั้นตอนด้ว ยหลัก การ K-means
Clustering เพื่อค้นหากลุ่ มพฤติก รรมของผูท้ าประกันภัยส าหรั บใช้เป็ น
แบบจาลองที่สอง ผลการวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลจริ งแสดงให้เห็ นว่าแบบจาลอง
แรกสามารถจัดหมวดหมูก่ ารทาประกันภัยของผูบ้ ริ โภคได้ค่าความถูกต้อง
สู งสุ ด 60.40% ส่ วนแบบจาลองที่สองสามารถแบ่งกลุ่มผูท้ าประกันภัยที่ดี
ที่สุด 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ซึ่ งเป็ น
ผูช้ าย อายุระหว่าง 41-60 ปี ไม่ท ราบอาชี พ อาศัยอยู่ภาคกลาง กลุ่ มนี้ มี
ขนาด 69% และกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยสาหรั บเจ้าบ้าน ซึ่ งเป็ นผูห้ ญิง
อายุระหว่าง 41-60 ปี ไม่ทราบอาชี พ อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
กลุ่มนี้มีขนาด 31%
คำสำคัญ — เหมื องข้อมูล , การจัดหมวดหมู่ , ต้นไม้ตดั สิ นใจ , การ
แบ่งกลุ่ม

ABSTRACT
This research presents a set of models to analyze and predict
the behavior of life insurance with data mining techniques. The first
model has been created by means of decision tree-based classification to
analyze factors affecting the selection of insurance policy desired by
customers such as age, sex, region and occupation. The factors were
brought into a nonhierarchical cluster analysis process based on K-means
clustering technique to find out the behavior groups of the customers

serving as the second model. The results based on real data sets have
showed that the first model can classify the insurance consumers with the
highest accuracy of 60.40% while the second model can best cluster the
customers into two groups: the first group is 69% of size contains
personal accident insurance of 41 to 60 years-old males with unidentifed
occupations living in central region and the other group with the size of
31% is residential insurance held by 41 to 60 years-old females with
unidentified occupations living in northeast region.
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1. บทนา
ในปั จจุบนั นี้ อตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุในประเทศไทยมีมากขึ้นทั้งในช่ วง
เทศกาลวัน หยุดต่ างๆและวัน ท างานทัว่ ไป ท าให้ เ กิ ด การสู ญเสี ยอวัยวะ
ต่างๆ ของร่ างกาย สู ญเสี ยชี วิตและทรัพย์สิน ซึ่ งสาเหตุหลักเกิ ดจากความ
ประมาทในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การทาประกันภัยจึงได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลสถิ ติของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) [1] การทาประกันภัยประเภทสามัญที่
ประกอบไปด้ว ย การท าประกัน ภัย อุ บ ัติ เ หตุ ประกัน ภัย สุ ข ภาพ และ
ประกันภัยอื่ นๆ ของปี 2555 มีตวั เลขโดยรวมเพิ่มขึ้ นจากปี 2554 และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ อันเนื่ องมาจากปั จจัยหลายๆอย่างประกอบ
กัน เช่ น ปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพ ปั ญหาของประชากรในประเทศไทยที่ ยงั มี
รายได้นอ้ ย ปั ญหาจากเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย ปั ญหาจากภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ ทาให้บุคคลเหล่านั้นหันมามุ่งเน้นการ
หาหลักประกันภัย เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ชี วิต ทรั พย์สิน ของคนใน
ครอบครั วและให้ ก ับ บริ ษทั ซึ่ งปั จจุบ ัน นี้ มีบ ริ ษัท ที่ รับ ท าประกัน ภัยใน
ประเทศไทยหลากหลายบริ ษทั ทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละบริ ษทั จะมี

เงื่ อ นไขการคุ ้ม ครองหรื อผลตอบแทนที่ ดึ ง ดู ด ใจลู ก ค้า ที่ ต้อ งการท า
ประกันภัยที่หลากหลายด้วยเช่นกัน
การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ มี
มากมายมหาศาล เพื่อหาปั จจัยที่ทาให้คนหันมาสนใจการทาประกันภัยแต่
ละประเภท ว่ามีแนวโน้มเป็ นไปในรู ปแบบไหน จะทาให้บริ ษทั ที่ รับท า
ประกันภัยนั้นได้รับประโยชน์จากรายได้และส่ วนแบ่งทางการตลาดของ
ธุ ร กิ จ การท าประกัน ภัย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กว่ า บริ ษัท คู่ แ ข่ ง สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ และสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างระมัดระวังและมีขอ้ มูล
ไปใช้ใ นการแข่ง ขัน ดังนั้น ผู้วิจ ัย จึ ง ได้มี แ นวคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั สภาวะและสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของฝ่ ายการตลาดให้ มากที่ สุ ด โดยอาศัยการ
พยากรณ์ดว้ ยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล (data mining) มาเป็ นเครื่ องมือใน
การช่วยวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่ อถือและแม่นยาในการพยากรณ์

2. ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ ได้นาการประยุกต์ใช้เทคนิ คเหมืองข้อมูล เพื่อพัฒนาสร้าง
ตัวแบบการวิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ ของปั จจัยต่ างๆกับพฤติ กรรมการท า
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค โดยมี การเลื อกใช้เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ และ
เลือกใช้การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขั้นตอน โดยหลักการของ K-means
Clustering [2] มาช่วยนการจัดกลุ่มข้อมูลของลูกค้าที่ตอ้ งการ ที่มีลกั ษณะ
เดียวกันไว้ดว้ ยกัน และเลือกแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด
การทาเหมืองข้อมูล หมายถึ ง กระบวนการที่กระทากับข้อมูลจานวน
มากเพื่อค้นหารู ปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูใ่ นชุ ดข้อมูลนั้น โดยใช้
หลัก การหรื อขั้นตอนการจาแนกประเภทและการทานาย (Classification
and Prediction) ซึ่ งการทาเหมืองข้อมูลได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในปั จจุบนั
กับงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุ รกิ จที่ช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ในด้า นวิ ทยาศาสตร์ แ ละการแพทย์รวมทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จและสัง คม
ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล มีดงั นี้คือ
1. การทาข้อมูลให้สมบูรณ์ (Data Cleaning) เป็ นขั้นตอนสาหรับการ
เติมค่าของข้อมูลหรื อการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้องออกไปวิธีการจัดการค่าที่
ขาดหาย [3]
1.1 ตัดรายการที่มีขอ้ มูลสู ญหายทิ้ง นิ ยมใช้กบั การทาเหมืองข้อมูล
แบบจาแนกประเภท (Classification) ในกรณี ที่ค่า แอททิบิวต์ (Attribute)
ขาดหายไปเป็ นจานวนมาก
1.2 เติมค่าที่ขาดหายด้วยมือ วิธีน้ ี ไม่เหมาะสมกรณี ที่ชุดข้อมูลมีขนาด
ใหญ่ และมีขอ้ มูลขาดหายจานวนมาก
1.3 เติมค่าของข้อมูลที่ขาดหายไปทุกค่าด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่ ง เช่ น ไม่รู้
ค่า (Unknown)
1.4 ใช้ค่าเฉลี่ยของแอททิบิวต์ (Attribute) เติมค่าข้อมูลที่ขาดหาย เช่ น
ถ้าทราบว่าลู ก ค้าที่ รายได้เ ฉลี่ ยเดื อ นละ 28,000 บาท จะใช้ค่ านี้ แทนค่ า
รายได้ของลูกค้าที่ขาดหาย

1.5 ใช้ค่าเฉลี่ยแอททิบิวต์ของตัวอย่างที่จดั อยูใ่ นประเภทเดี ยวกัน เพื่อ
เติมค่าข้อมูลที่ขาดหาย เช่ น เติมค่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตด้วยค่าเฉลี่ ยของ
รายได้จากลูกค้าที่อยูใ่ นกลุ่มอาชี พเดียวกัน
1.6 ใช้ค่าที่ความน่ าจะเป็ นไปได้มากที่สุดในการเติมแทนค่าข้อมูลที่
ขาดหาย เช่น ค่าที่ได้จากสมการความถดถอย (Regression) ค่าที่ได้จากการ
อนุ มาน โดยใช้สูตรของเบย์ (Bayesian formula) หรื อต้นไม้ตดั สิ นใจ
(Decision tree) เช่ น ใช้ขอ้ มูลลู กค้า มาสร้ างต้นไม้ตดั สิ นใจ เพื่อทานาย
รายได้ข องลู ก ค้า แล้วน าไปแทนค่ าที่ ข าดหาย วิ ธีน้ ี นิ ยมกันแพร่ ห ลาย
เนื่ อ งจากท านายค่ า ข้อ มูล ที่ ข าดหาย โดยพิ จ ารณาจากค่ า ของข้อมู ล ชุ ด
ปัจจุบนั และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะในชุดข้อมูล
2. การผสานข้อมูล (Data Integration) เป็ นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่มี
หลายแหล่ งให้เป็ นข้อมูลชุ ดเดี ยวกันเป็ นการผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เพื่อช่วยลดหรื อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่ งจะนาไปสู่ ปัญหาความ
ไม่สอดคล้องกันของข้อมูลเพื่อเพิ่มความเร็ วและคุ ณภาพในการทาเหมือง
ข้อมูล
งานที่ตอ้ งทาในการผสานข้อมูล
2.1 การผสานโครงสร้ างการเก็บข้อมูล (Schema Integration) โดยใช้
ข้อมูลช่วยในการบ่งชี้ คุณลักษณะในแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น คุณลักษณะ
รหัสลูกค้า (Customer_id) ในแหล่งข้อมูล A เป็ นคุณลักษณะเดี ยวกับ รหัส
ลูกค้า (Cust_number) ในแหล่งข้อมูล B หรื อไม่
2.2 ตรวจหาและแก้ไขค่าข้อมูลที่ขดั แย้ง เช่ น ค่าคุณลักษณะเดี ยวกัน
แต่ใช้หน่วยวัดต่างๆกัน ในแต่ละแหล่งข้อมูล
2.3 การกาจัดค่าข้อมูลซ้ าซ้อน เช่น ค่าคุณลักษณะในแหล่งข้อมูลหนึ่ ง
อาจเป็ นค่าที่ได้จากการคานวณในอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ ง อาทิ ค่ารายได้รายปี
2.4 ค่าสหสัมพันธ์เป็ น 0 หมายถึ ง ตัวแปรทั้งสองเป็ นอิ สระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน
3. การคัดเลื อกข้อมูล (Data Selection) เป็ นขั้นตอนการดึ งข้อมู ล
สาหรั บ การวิเคราะห์ จากแหล่ งที่ บ นั ทึ ก โดยการก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง (sample size) หมายถึง จานวนข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั จะต้อง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างว่าจะใช้จานวนเท่าใด เนื่ องจากข้อมูลตัวอย่างที่นามามี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก
หลักการทฤษฏีของ ทาโร้ ยามาเน่ [4] จะทาให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มีความเชื่อมัน่ สู งโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนมีนอ้ ย เนื่ องจากทฤษฏี น้ ี
ได้ใช้กนั มากในงานวิจยั ต่างๆโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณค่าสัดส่ วน
จากประชากรที่สนใจและที่มีจานวนจากัด (finite population) ซึ่ งหลักทาง
ทฤษฏีของทาโร้ ยามาเน่ ได้เสนอสู ตรการคานวณขนาดตัวอย่างสัดส่ วน 1
กลุ่มโดยสมมุติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%

n=

N
1+Ne2

โดยที่
e คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

4. การแปลงข้อมูล (Data Transformation) [5] เป็ นขั้นตอนการแปลง
ข้อมูลในขั้นตอนการคัดเลือกให้เหมาะสาหรับขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล
การแปลงข้อมูลที่พบบ่อยในการทาเหมื องข้อมูลคื อ การทานอร์ มอลไลซ์
(Normalization) โดยแปลงค่าข้อมูลให้อยูใ่ นช่ วงสั้นๆที่ข้ นั ตอนวิธีการทา
เหมืองข้อมูลสามารถนาไปใช้ประมวลผลได้
5. เหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็ นขั้นตอนการค้นหารู ปแบบที่เป็ น
ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่ งใช้เทคนิคของการทาเหมืองข้อมูลดังต่อไปนี้
การจัดหมวดหมู่ (Classification)
เป็ นขั้นการสร้างตัวแบบโดยการเรี ยนรู ้ จากข้อมูลที่ ได้กาหนดคลาส
(Class)ไว้เรี ยบร้อยแล้วซึ่ งตัวแบบที่ได้อาจแสดงในรู ปดังต่อไปนี้
5.1 เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree Technique)
การเรี ยนรู้ แบบต้นไม้ตดั สิ นใจ [5] เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ถูกใช้มากที่สุดใน
เรื่ องของการอนุ มาน โดยการประมาณสมการซึ่ ง แสดงในรู ปแบบของ
ต้นไม้หรื อรู ปแบบกลุ่มของกฎ ( if-then rules) ต้นไม้ตดั สิ นใจจะทาการ
แบ่งตัวอย่างโดยเรี ยงจากบนลงล่ าง ซึ่ งค่าของแต่ละปั จจัยรวมทั้งค่าของ
ตัวอย่างจะมีลกั ษณะที่แน่นอน แบ่งเป็ นกลุ่มต่างๆ และเป็ นค่าที่ไม่ต่อเนื่ อง
(discrete value)
5.2 การจัดกลุ่มฐานข้อมูล (Database Clustering)
เป็ นเทคนิ ค การลดขนาดของข้อ มู ล ด้ว ยการรวมกลุ่ ม ตัว แปรที่ มี
ลักษณะเดียวกันไว้ดว้ ยกันการแบ่งกลุ่มข้อมูล หรื อ Clustering เป็ นเทคนิ ค
การแบ่งกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็ นกลุ่มย่อยๆ เราเรี ยกกลุ่มย่อยที่ถูก
แบ่งออกนี้ ว่า คลัสเตอร์ โดยใช้ความคล้ายคลึ งกันของข้อมูลเป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่ง โดยข้อมูลที่ถูกแบ่งแยกออกจากกันจะถื อว่ามีความคล้ายคลึ งกัน
น้อย ส่ วนข้อมูลที่ อยู่ก ลุ่มเดี ยวกันจะถื อว่ามี ความคล้ายคลึ งกันมาก การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลเป็ นเทคนิ คที่ใช้แบ่งกลุ่มคน สัตว์ สิ่ งของ องค์กรฯลฯ ที่
เหมือนกันหรื อคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดี ยวกัน แต่ต่างกันจะต้องอยูค่ นละกุล่ม
การศึกษาความคล้ายพิจารณาจากตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
6 รู ปแบบการประเมิ นค่ า (Pattern Evaluation) เป็ นขั้นตอนการ
ประเมินรู ปแบบที่ได้จากการทาเหมื องข้อมูล ว่าขั้นตอนการประเมิ นผล
ของแบบจาลองที่ได้เกิ ดความผิดพลาดมากน้อยเพียงใด ผลลัพธ์จากการ
ทานายที่ ไ ด้น้ ันเป็ นไปตามความต้อ งการหรื อ ไม่ โดยใช้เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร
ประเมิ นความแม่นยาด้วยวิธีการไขว้ขา้ ม (k-fold cross-validation) เป็ น
วิธีการในการตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์ของแบบจาลอง
ข้อมูล
7 การแทนความรู้ (Knowledge Representation) เป็ นขั้นตอนการ
นาเสนอความรู้ที่คน้ พบ โดยใช้เทคนิ คในการนาเสนอเพื่อให้เข้าใจ เมื่อทา
ตามขั้นตอนอย่างถูก ต้องก็จะส่ งผลให้ขอ้ มูลที่ สืบค้นจากเหมื องข้อมูล มี
ความถูกต้องแม่นยาและสามารถใช้ช่วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจจริ งได้ตาม
สิ่ งที่ธุรกิจนั้นต้องการ
เทคโนโลยีที่ใช้ใ นการทาสารนิ พนธ์ คือ ซอฟต์แ วร์ เ วก้า (Waikato
Environment for Knowledge Analysis) [6,7] ซึ่ งเขียนมาโดยเน้นกับงาน
ทางด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยเครื่ อง (Machine Learning)และการทาเหมืองข้อมูล
ซอฟต์แวร์ จะประกอบไปด้วยโมดูลย่อยๆ สาหรั บใช้ในการจัดการข้อมูล

เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ สามารถใช้ส่วนติ ดต่ อผูใ้ ช้แ บบกราฟิ ก (Graphic User
Interface) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีการสนับสนุ นสาหรับกระบวนการของการ
ทดลองท าเหมื องข้อ มู ล เช่ น การเตรี ย มการของการน าเข้า ข้อ มู ล การ
ประเมินผลทางสถิติของรู ปแบบการเรี ยนรู้ การแสดงการนาเข้าข้อมูลและ
ผลของการเรี ยนรู้
ซึ่งผูว้ ิจยั จะนาซอฟต์แวร์ เวก้า มาช่วยด้านเทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล
แบบการจาแนก เทคนิ ค การจาแนกที่ ใ ช้ คื อ J48 เป็ นขั้น ตอนวิ ธี ใ นการ
จาแนกโดยใช้ตน้ ไม้การตัดสิ นใจ C4.5 วิธีน้ ี จะใช้ขอ้ มูลในการสร้ างต้นไม้
ตัดสิ นใจ โดยที่แต่ละโหนด หมายถึง แอททริ บิวต์ แต่ละกิ่ งของต้นไม้เป็ น
ผลในการทดสอบและโหนดใบแสดงคลาส เพื่อวิเคราะห์การหาปั จจัยและ
แนวทางการวิเคราะห์ประเภทกรมธรรม์ที่ลูกค้าต้องการทาประกันภัยและ
เพื่อ พัฒ นาสร้ า งตัว แบบการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัยต่ างๆกับ
พฤติกรรมการทาประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กฤษณพร สุริยะบรรเทิง, ดร.กมล เกียรติเรื องกมลา (2555) ศึกษาเรื่ อง
การสร้างแบบจาลองการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กบั ลูกค้าผูส้ ู งอายุกลุ่ม
บัญชี ออมทรัพย์โดยการทาเหมื องข้อมูล งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
พัฒนาแบบจาลองที่สามารถสนับสนุ นกิ จกรรมทางการตลาดระหว่างสอง
องค์กร โดยใช้เทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล ตามกรอบการทาเหมืองข้อมูล
CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) โดยการ
สร้ างแบบจาลองการแบ่งกลุ่มด้วยขั้นตอนวิธี SimpleKMeans และสร้ าง
แบบจาลองการหาความสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนวิธี Apriori ซึ่ งผลวิจยั ที่ได้
สามารถนาไปใช้สนับสนุ นกิ จกรรมทางการตลาดขององค์กรได้ เช่ น การ
สร้ างโปรโมชั่น หรื อการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่ เหมาะสมกับลู กค้าแต่ล ะ
กลุ่ม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด และความภักดี ต่อองค์กร รวมถึงการ
กระตุน้ การซื้ อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เป็ นการศึกษาในรู ปแบบวิจยั เชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยการนาข้อมูลลู กค้าผูส้ ู งวัยกลุ่ มบัญชี ออม
ทรัพย์ธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งหนึ่ ง และข้อมู ลผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษทั ประกัน
แห่ งหนึ่ง จากฐานข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
มาศึกษาค้นหาความรู้ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แฝงอยู่ ด้วยเทคนิ คการทา
เหมื อ งข้อ มู ล ตามขั้น ตอนของ CRISP-DM เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบจ าลอง
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้กบั ผูส้ ู งอายุซ่ ึ งเป็ นลูกค้าบัญชี ออมทรั พย์ธนาคาร จาก
ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลได้แฟ้ มข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง ข้อมูลที่ใช้ในการ
สร้ างแบบจาลองจะใช้ขอ้ มูลการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของลู กค้าบัญชี ออมทรั พย์
ของธนาคาร โดยข้อมูลที่นามาใช้ในการทาเหมืองข้อมูล คือ เพศของลูกค้า
อายุของลูกค้า สถานภาพของลูกค้า รายได้ของลูกค้า ระดับการศึกษาของ
ลู ก ค้า ยอดเงิ น ในบัญชี ข องลู ก ค้า ระยะเวลาในการเป็ นลู ก ค้า ธนาคาร
ภูมิภาค ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิริกาญจนา พิลาบุตร (2551) ศึกษาเรื่ อง การสร้างกฏข้อบังคับของ
ฐานข้อมูลโดยการทาเหมืองข้อมูล งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนากฏที่
ได้จากการทาเหมืองข้อมูลเพื่อนามาใช้สร้างกฏข้อบังคับการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลหรื อที่รู้จกั กันในชื่ อว่าดาต้าเบสทริ กเกอร์ (Database trigger)โดย
โปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น จะใช้ ภ าษา JAVA ในการพัฒ นาและน าเอา

เทคโนโลยี ท างด้า นเหมื อ งข้อ มู ล ที่ เ ริ่ มเป็ นที่ รู้ จ ัก กั น แพร่ หลายนี้ มา
ประยุกต์ใช้ในการค้นหารู ปแบบของข้อมูล เพื่อนามาสร้างเป็ นกฏข้อบังคับ
โดยขั้นตอนวิธีที่ใ ช้ใ นการค้นหารู ปแบบของข้อมู ล เพื่ อนามาใช้ใ นการ
สร้างเป็ นกฏข้อบังคับนี้ คือขั้นตอนวิธี C4.5 ซึ่ งเป็ นขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการ
ทาเหมืองข้อมูลประเภทการจาแนกโดยมุ่งเน้นให้ข้ นั ตอนวิธีสามารถสร้ าง
กฏการจาแนกที่ ได้ให้อยู่ใ นรู ป อย่างง่ายต่ อการนาไปใช้ในการสร้ างกฏ
ข้อบังคับของข้อมูล รายละเอียดในเนื้ อหางานวิจยั นี้ ประกอบด้วยขั้นตอน
การวิจยั กระบวนการทางานของระบบสร้ างดาต้าเบสทริ กเกอร์ วิธีก าร
ค้นหากฏการจาแนกด้วยโปรแกรม WEKA และขั้นตอนวิธีการแปลงกฏ
การจาแนกเป็ นดาต้าเบสทริ กเกอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมความ
ถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล
บุญเสริ ม กิ จศิริกุล(2546) ศึกษาเรื่ อง โครงการวิจยั ร่ วมภาครั ฐและ
เอกชน ปี งบประมาณ 2545 โครงการย่อยที่ 7 ขั้นตอนวิ ธีก ารท าเหมื อ ง
ข้อมูล งานวิจยั นี้ ทาการศึ กษาวิจยั ขั้นตอนวิธีการทาเหมื องข้อมูลและการ
สร้างโปรแกรมสาหรับการทาเหมืองข้อมูล อธิ บายรายละเอี ยดขั้นตอนการ
ทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิ คต่างๆที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล เช่ น เทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจและวิธีการเรี ยนรู ้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ เทคนิ คโครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) เทคนิ ค การเรี ยนรู้ เบย์ (Bayesian) เทคนิ ค การ
ค้นหากฏความสัมพันธิ์ (Association Rule) ซึ่ งได้อธิ บายเกี่ ยวกับขั้นตอน
เทคนิ ค ของการท าเหมื องข้อ มู ล ไว้อ ย่า งละเอี ยด และมี ก ารยกตัว อย่า ง
ประกอบการอธิบายความแตกต่างของแต่ละเทคนิ คในการทาเหมืองข้อมูล
สามารถนามาประกอบการทาวิจยั เกี่ ยวกับการทาเหมืองข้อมูลได้เป็ นอย่าง
ดี
ธัญพร ชัยสุ ขโกศล (2553) ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภค
เพื่อทานายพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า กรณี ศึกษา “ร้านค้าสวัสดิการ” งานวิจยั
นี้ น าเสนอการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องโรคไขมัน และหั ว ใจกั บ
พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า โดยประเมิ น ค่ า จากการวัด
ประเภทระดับไขมันในเลือด 4 ประเภทคือ HDL, LDL, คลอเรสเตอรอล
และไตรกลี เ ซอไรด์ โดยใช้ส องเทคนิ ค ในการท าเหมื อ งข้อ มู ล ได้แ ก่
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคที่เกิ ดความเสี่ ยง
ต่อโรคกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มผูบ้ ริ โภค
จากลักษณะประจาหรื อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จากการทดลองพบว่าการใช้
เทคนิ คกฎความสัมพันธ์สามารถทานายพฤติกรรมและลักษณะผูบ้ ริ โภคที่
เกิดความเสี่ ยงต่อโรคได้ถูกต้อง 74% สาหรับการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้นใช้
วิธีการแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือใช้ Hierarchical Clustering เพื่อหาค่า k
ที่เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นจึงนาค่า k มากาหนดใน K-means Clustering
จากข้อเสนอแนะจากผูท้ าวิจยั ทั้งหมดข้างต้น ทาให้ทราบแนวทางใน
การวิจยั ที่ จะนามาประยุก ต์ใ ช้ก ับงานวิ จยั ของผูว้ ิ จยั อาทิ เ ช่ น การเลื อ ก
เทคนิ คการสร้ างแบบจาลอง ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้ข้ นั ตอนวิธี SimpleKMeans
สาหรั บการแบ่งกลุ่ มลู ก ค้าที่ ถื อครองผลิ ต ภัณฑ์ ในการทาเหมื องข้อมูล
รวมทั้งเทคนิ คต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น เทคนิ คการรวบรวมข้อมูล เทคนิ คการ
เตรี ยมข้อมู ล เทคนิ ค การพัฒนาแบบจาลอง ที่ จะน ามาใช้ประกอบการ

ทางานวิจยั พร้อมทั้งได้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั เพื่อให้สามารถ
ดาเนินได้ราบรื่ นและสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี

3. วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ ก ษาวิจยั การวิเ คราะห์ พฒ
ั นาสร้ างตัวแบบความสัมพันธ์ข อง
ปั จจัยต่างๆกับพฤติกรรมการทาประกันภัยของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ขั้นตอนของการดาเนิ นงานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
2. การเตรี ยมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในดาเนินการวิจยั
1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
ผู ้วิ จ ัย ได้ ร วมรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ประกอบด้ ว ย
ฐานข้อมู ล ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ผ่านกระบวนการคลังข้อมู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการวิจยั ดังนี้
1.1 ฐานข้อมูลการซื้ อประกันภัย เป็ นที่เก็บข้อมูลการซื้ อประกันภัย
ในแต่ละประเภทของลูกค้าในแต่ละวัน
1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เป็ นที่เก็บข้อมูลประวัติของลูกค้าที่ซ้ือประกันภัย
เช่น ชื่ อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ และอาชี พของลูกค้าที่ซ้ื อประกันภัย

รู ปที่ 1. แหล่งที่มาของข้อมูลพฤติกรรมของผูท้ าประกันภัย
2. การเตรี ยมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาใช้สร้ างตัว
แบบการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ต่ า งๆกับ พฤติ ก รรมการท า
ประกันภัยของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลการทาประกันภัยของลูกค้าใน
บริ ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ่ งมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลของลูกค้าที่ทา
ประกันภัยนั้นเป็ นข้อมูลในช่ วงปี 2555-2556 ประกอบด้วย 4 ข้อมูลปั จจัย
ได้แก่ ข้อมูลอายุ , เพศ ,อาชี พ และข้อมูลจังหวัดของคนที่ทาประกันภัย
ประเภทต่า งๆ การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ข ้อมู ล เหมาะสมกับ เทคนิ ค ที่ น ามา
วิ เ คราะห์ เ ป็ นขั้น ตอนที่ ใ ช้เ วลานาน เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ มี
คุณภาพ และอยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมจะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรง
กับความเป็ นจริ ง โดยแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้

2.1 การเตรี ยมข้อมูล
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลบางส่ วนมาใช้ในการทดลองจานวน
25,982 ระเบียน ต้องทาการคัดเลือกข้อมูลที่จาเป็ นของลูกค้าที่ทาประกันภัย
และจัดทาเป็ นคลังข้อมูลเพื่อสะดวกแก่การนาไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ฐานข้อมูลการซื้อประกันภัย
ในงานนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาข้อมูลบางส่ วนมาใช้ในการทดลองคือข้อมูลการ
ซื้ อขายระหว่างเดื อนมกราคม 2555 ถึ งธันวาคม 2556 จานวน 25,982
ระเบียน โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในงานวิจยั
2.2 การทาข้อมูลให้สมบูรณ์
การทาข้อมูลการทาประกันภัยของลูกค้าให้มีความสมบูรณ์ โดยการ
เติมค่าของข้อมูลหรื อการคัดข้อมูลที่ ไม่เกี่ ยวข้องออกไป เช่ น อายุของคน
ทาประกันภัย ได้มาจากการนาปี ที่ทากรมธรรม์ลบปี พุทธศักราชที่ลูกค้าเกิ ด
, อาชี พของคนที่ทาประกันภัยที่ไม่ระบุ ใส่ ค่าเป็ น ไม่ทราบอาชี พ , เพศ
ของผูท้ าประกันภัย ได้ดูจากคานาหน้าชื่ อของลูกค้า เช่ น นางสาว คือ เพศ
หญิง
2.3 การผสานข้อมูล
การรวมข้อ มู ล การท าประกัน ภัย ที่ มี ห ลายแหล่ ง ให้ เ ป็ นข้อ มู ล ชุ ด
เดี ย วกัน เพื่ อ ช่ ว ยลดหรื อหลี ก เลี่ ย งความซ้ า ซ้ อ นของข้อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ความเร็ วและคุณภาพในการทาเหมืองข้อมูล
2.4 การคัดเลือกข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้สาหรับทาการวิจยั จากแหล่งที่บนั ทึกมีขอ้ มูลเป็ น
จานวนมาก ผูว้ ิจยั จึงดึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้หลักการของทฤษฏี ทาโร้ ยามาเน่ จะทาให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความเชื่ อมัน่ สู งโอกาสที่ จะเกิ ดความคลาดเคลื่ อนมี น้อย เนื่ องจาก
ทฤษฏีน้ ีได้ใช้กนั มากในงานวิจยั ต่างๆ การคานวณขนาดตัวอย่างสัดส่ วน 1
กลุ่มโดยสมมุติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั จานวน 25,982 ระเบียน ถ้าอนุญาตให้เกิ ดความ
คลาดเคลื่ อนในการสุ่ มร้ อยละ 5 เมื่อนามาแทนค่าในสู ตรการคานวนของ
ทาโร่ ยามาเน่ จะได้วา่
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ผูว้ ิจยั ปรับ เปลี่ ยนรู ป แบบข้อมูล โดยทาการนาข้อมู ลมาเชื่ อมต่อกัน
ด้วยเทคนิคการทาคลังข้อมูลและเปลี่ยนรู ปแบบข้อมูลให้ครอบคลุมตัวชี้ วดั
ที่กาหนด โดยงานวิจยั นี้ เลื อกใช้ Microsoft Access มาใช้ในการออกแบบ
คลังข้อมูล
2.5.2 การลดขนาดข้อมูล
ผูว้ ิจยั ท าการลดขนาดข้อมู ล และลดจานวนมุ มมองของข้อมูล ที่ ไม่
จาเป็ น และเปลี่ ยนรู ป แบบข้อมู ล ให้ ง่ายต่ อการวิ เ คราะห์ โดยการเลื อ ก
ข้อมูลเฉพาะที่สนใจ และทาการจัดกลุ่มประกันภัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมต่อ
งานวิจยั
3. ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในดาเนินการวิจยั
งานวิ จยั นี้ ใช้ เ ทคนิ ค การท าเหมื อ งข้อ มู ล แบบการจัด หมวดหมู่ โดยใช้
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ ซึ่ งต้นไม้ตดั สิ นใจนั้น เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการจาแนก
ประเภทข้อมูลออกเป็ นกลุ่มต่างๆ โดยใช้คุณลักษณะข้อมูลในการจาแนก
ประเภท ต้นไม้ตดั สิ นใจที่ ได้จากการเรี ยนรู ้ ทาให้ทราบว่าคุ ณลักษณะใด
เป็ นตั ว ก าหนดการจ าแนกประเภท และคุ ณ ลั ก ษณะแต่ ล ะตั ว ว่ า มี
ความส าคัญมากน้อยต่างกัน อย่างไร เพราะฉะนั้น การจาแนกประเภทมี
ประโยชน์ ช่วยให้ผูว้ ิ จยั สามารถวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล และตัดสิ นใจได้ถูก ต้อง
ยิ่งขึ้ น เกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมการซื้ อประกันภัยในแต่ ละประเภทของลู ก ค้า
เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ มีข้นั ตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลการซื้ อประกันภัยระหว่างปี
2555 – 2556 จานวน 25,982 ระเบียน และใช้สูตรการคานวนของทาโร่ ยา
มาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ซ้ื อประกันภัยจานวน 394 คน เป็ นกลุ่ม
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังรู ปภาพที่ 2

25,982
0.05
25,982
1+25,982 (0.05)2
25,982
1+64.95
393.96

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั = 394 คน
2.5 การแปลงข้อมูล มีกระบวนการย่อยดังนี้
2.5.1 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบข้อมูล

รู ปภาพที่ 2. ลาดับขั้นตอนการทางานด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ
ในเทคนิ ค ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจนี้ ทางผู ้วิ จ ัย ได้ ท าการเตรี ยมข้อ มู ล ใน
รู ปแบบไฟล์นามสกุล ARFF แล้วจึงนาไปทดสอบแบบจาลองในโปรแกรม
เวก้า เวอร์ ชนั่ 3.6.11 ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการทดสอบดังรู ปภาพที่ 3

รู ปภาพที่ 3. การเตรี ยมข้อมูลในรู ปแบบไฟล์นามสกุล ARFF
หลังจากได้ไฟล์ข ้อมู ล แล้ว น ามาเข้าสู่ โปรแกรมเวก้า เพื่อท าการ
ประมวลผลด้วยเทคนิ คขั้นตอนวิธี ต้นไม้ตดั สิ นใจ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดัง
รู ปภาพที่ 4 และ รู ปภาพที่ 5

รู ปภาพที่ 5 การประมวลผลด้วยเทคนิ คขั้นตอนวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ (J48)
3.2 การจัดกลุ่มฐานข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขั้นตอน โดยการใช้หลักการ
ของ K-Means Clustering การใช้เทคนิ ค K-Means Clustering เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการช่วยลดขนาดข้อมูลด้วยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มีลกั ษณะ
เดี ยวกันไว้ด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่ มข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็ นกลุ่มย่อยๆ
โดยใช้ความคล้ายคลึงกันของข้อมูลในการกาหนดจานวนกลุ่มที่เหมาะสม
ซึ่ งจะช่ วยให้ผูว้ ิจยั สามารถจัดแยกกลุ่ มพฤติ กรรมของลู กค้าที่ จะเลื อกซื้ อ
ประกันภัยในแต่ละประเภทได้ การแบ่งกลุ่มด้วยขั้นตอนวิธีแบบ K-Means
Clustering ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ เวก้า 3.6.11 เป็ นเครื่ องมือในการ
ทดลอง มีข้นั ตอนการทดลองดังนี้

รู ปภาพที่ 4 การนาข้อมูลเข้าโปรแกรมเวก้า

รู ปภาพที่ 6 ลาดับขั้นตอนการทางานด้วยเทคนิค K-Means Clustering

ในเทคนิ ค K-Means Clustering ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการเตรี ยมข้อมูลใน
รู ปแบบไฟล์นามสกุล ARFF แล้วจึงนาไปทดสอบแบบจาลองในโปรแกรม
เวก้า เวอร์ชนั่ 3.6.11 ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการทดสอบดังรู ปภาพที่ 7

รู ปภาพที่ 9 ผลลัพธ์ข้ นั ตอนวิธีแบบ K-Means Clustering

4. ผลการวิจยั
รู ปภาพที่ 7 การเตรี ยมข้อมูลเพื่อทา K-Means Clustering
ในรู ปแบบไฟล์นามสกุล ARFF
หลังจากได้ไฟล์ข ้อมู ล แล้ว น ามาเข้าสู่ โปรแกรมเวก้า เพื่ อท าการ
ประมวลผลด้วยขั้นตอนวิธี K-Means Clustering ผลลัพธ์การแบ่งกลุ่มที่ได้
ออกมาดังรู ปภาพที่ 8 และรู ปภาพที่ 9

รู ปภาพที่ 8 การนาข้อมูลไฟล์ ARFF เข้าโปรแกรมเวก้า

ผลการวิจยั จานวนข้อมูลที่มีจานวน 25,981 รายการ นากลุ่มตัวอย่าง
มาใช้ในการสร้างแบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามหลักทฤษฏี ทาโร้ ยามาเน่
จานวน 394 รายการ ผลการทดลองจะสรุ ปได้ว่าค่าความถู กต้อง 60.40 %
ดังหน้าจอรู ปภาพที่ 10 สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
Outlook = MSHOB
| Regional = North: Female (3.0)
| Regional = Central: Male (85.0/38.0)
| Regional = Northeast: Female (28.0/6.0)
| Regional = South: Female (2.0)
Outlook = MSPA
| Job = Unknown: Male (141.0/61.0)
| Job = Risk
| | Regional = North: Male (3.0/1.0)
| | Regional = Central: Female (2.0/1.0)
| | Regional = Northeast: Male (4.0/1.0)
| | Regional = South: Female (12.0/2.0)
| Job = No-Risk: Male (21.0/9.0)
Outlook = MT02: Male (13.0/6.0)
Outlook = MT03: Male (31.0/11.0)
Outlook = MTHC: Female (49.0/20.0)
Number of Leaves:
13
Size of the tree: 17
นาผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงเป็ นแบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจพฤติกรรมการ
ทาประกันภัยของผูบ้ ริ โภค ตามรู ปภาพที่ 11 สามารถอธิบายได้ดงั นี้

บรรทัดที่ 1) ผลิตภัณฑ์ MSHOB
บรรทัดที่ 2) คนทาประกันภัยอยูภ่ าคเหนือ 3 คน เป็ นผูห้ ญิง = 3
บรรทัดที่ 3) คนทาประกันภัยอยูภ่ าคกลาง 85 คน เป็ นผูช้ าย = 47 /
ผูห้ ญิง = 38
บรรทัดที่ 4) คนทาประกันภัยอยูภ่ าคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 28 คน เป็ น
ผูห้ ญิง = 22 / ผูช้ าย = 6
บรรทัดที่ 5) คนทาประกันภัยอยูภ่ าคใต้ 2 คน เป็ นผูห้ ญิง = 2
บรรทัดที่ 6) ผลิตภัณฑ์ MSPA
บรรทัดที่ 7) ตาแหน่งงาน ไม่ทราบอาชี พ 141 คน เป็ นผูช้ าย = 80 /
ผูห้ ญิง = 61
บรรทัดที่ 8-9) ตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง 3 คน คนที่ทาประกันภัย
อาศัยอยูภ่ าคเหนื อ และเป็ นผูช้ าย = 2
/ ผูห้ ญิง = 1
บรรทัดที่ 10) ตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง 2 คน คนที่ทาประกันภัย
อาศัยอยูภ่ าคกลาง และเป็ นผูห้ ญิง = 1 / ผูช้ าย = 1
บรรทัดที่ 11) ตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง 4 คน คนที่ทาประกันภัย
อาศัยอยูภ่ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือและเป็ นผูช้ าย = 3 / ผูห้ ญิง =
1
บรรทัดที่ 12) ตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง 12 คน คนที่ทาประกันภัย
อาศัยอยูภ่ าคใต้ และเป็ นผูห้ ญิง = 10 / ผูช้ าย = 2
บรรทัดที่ 13) ตาแหน่งงานที่ไม่มีความเสี่ ยง 21 คนทาประกันเป็ น
ผูช้ าย = 12 / ผูห้ ญิง = 9
บรรทัดที่ 14) ผลิตภัณฑ์ MT02 13 คน เป็ นผูช้ าย = 7 / ผูห้ ญิง = 6
บรรทัดที่ 15) ผลิตภัณฑ์ MT03 31 คน เป็ นผูช้ าย = 20 / ผูห้ ญิง = 11
บรรทัดที่ 16) ผลิตภัณฑ์ MTHC 49 คน เป็ นผูช้ าย = 29 / ผูห้ ญิง = 20
จานวนใบของต้นไม้เท่ากับ 13
ขนาดของต้นไม้เท่ากับ 17

5. สรุปผล
งานวิจยั นี้ นาเสนอแบบจาลองสาหรั บการทานายพฤติกรรมการทา
ประกันภัยของผูบ้ ริ โภค ผลการทดลองการจัดหมวดหมู่พบว่าแบบจาลอง
สามารถทานายถูกต้อง 60.40% ดังรายละเอียดคือ
 ผลิตภัณฑ์ MSPA
- ตาแหน่งงาน ไม่ทราบอาชี พ 141 คน เป็ นผูช้ าย = 80 / ผูห้ ญิง = 61
- ตาแหน่ งงานที่ มีค วามเสี่ ยง 3 คน คนที่ ท าประกันภัยอาศัยอยู่
ภาคเหนือ และเป็ นผูช้ าย = 2 / ผูห้ ญิง = 1
- ตาแหน่ งงานที่ มีความเสี่ ยง 2 คน คนที่ทาประกันภัยอาศัยอยู่ภาค
กลาง และเป็ นผูห้ ญิง = 1 / ผูช้ าย = 1
- ตาแหน่ งงานที่มีความเสี่ ยง 4 คน คนที่ทาประกันภัยอาศัยอยู่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและเป็ นผูช้ าย = 3 / ผูห้ ญิง = 1
- ตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง 12 คน คนที่ทาประกันภัยอาศัยอยูภ่ าคใต้
และเป็ นผูห้ ญิง = 10 / ผูช้ าย = 2
- ตาแหน่ งงานที่ ไม่มีความเสี่ ยง 21 คนทาประกันเป็ นผูช้ าย = 12 /
ผูห้ ญิง = 9
 ผลิตภัณฑ์ MT02 13 คน
- เป็ นผูช้ าย = 7 / ผูห้ ญิง = 6
 ผลิตภัณฑ์ MT03 31 คน
- เป็ นผูช้ าย = 20 / ผูห้ ญิง = 11
 ผลิตภัณฑ์ MTHC 49 คน
- เป็ นผูช้ าย = 29 / ผูห้ ญิง = 20

Outlook

MSHOB

MSPA

MT02

Job

Male(13.0/6.0)

Regional
Unknown

North
Female(3.0)

Central
Male(85.0/38.0)

Northeast

South

Female(28.0/6.0)

Regional
North

Female(2.0)

Male (31.0/11.0)

Female (12.0/2.0)

No-Risk

Risk

Male(141.0/61.0)

MTHC

MT03

Central
Male(3.0/1.0)

Male(21.0/9.0)

South

North east
Female(2.0/1.0)

Male(4.0/1.0)

รูปภาพที่ 11 แบบจาลองต้นไม้ตดั สินใจพฤติกรรมการทาประกันภัยของผูบ้ ริโภค

Female(12.0/2.0)

ผลการแบ่งกลุ่มโดยใช้ วิธีแบบ K-Means Clustering สามารถแบ่งกลุ่ม
ลักษณะผูบ้ ริ โภคดังนี้
กลุ่มที่ 0 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (MSPA) : กลุ่ม
ผูท้ าประกันภัยเป็ นผูช้ าย อายุระหว่าง 41-60 ปี ไม่ทราบอาชี พ อาศัยอยูภ่ าค
กลาง เลื อกทาประกัน ชี วิตประเภท การประกันภัยอุ บตั ิ เ หตุ ส่วนบุ ค คล
(MSPA) กลุ่มนี้มีขนาดคิดเป็ น 69%
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับเจ้าบ้าน (MSHOB) : กลุ่มผูท้ า
ประกันภัยเป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 41-60 ปี ไม่ทราบอาชี พ อาศัยอยู่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เลื อกทาประกันชี วิตประเภท การประกันภัยสาหรั บ
เจ้าบ้าน (MSHOB) กลุ่มนี้ มีขนาดคิดเป็ น 31%
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