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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ น าเสนอกลุ่ มแบบจาลองการวิเคราะห์และทานาย
พฤติกรรมการใช้บริการเสีย งเพลงรอสายด้ว ยเทคนิ ค การท าเหมือ ง
ข้อ มูล โดยแบบจาลองแรกสร้างด้ว ยวิธีการจัดหมวดหมู่ประเภทของ
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ เพื่อวิเคราะห์หาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
เลือกใช้ประเภทเสียงเพลงรอสาย เช่น เพศ, อายุ และภูมภิ าคของ
ั ยเหล่านี้ได้ถูกนาเข้าสู่กระบวนการ
ผูใ้ ช้บริการเสียงเพลงรอสาย ซึง่ ปจจั
วิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอนด้วยหลักการแบ่งกลุ่มแบบเคมีนเพื่อ
ค้น หากลุ่ มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเสีย งเพลงรอสายส าหรับใช้เป็ น
แบบจาลองทีส่ อง ผลการวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลจริงแสดงให้เห็นว่าแบบจาลอง
แรกสามารถจัดหมวดหมูผ่ ใู้ ช้บริการเสียงเพลงรอสายได้ค่าความถูกต้อ ง
สูงสุ ด 75.09% ส่ ว นแบบจาลองที่ส องสามารถแบ่งกลุ่ มผู้ใช้บริการ
เสียงเพลงรอสายทีด่ ที ส่ี ุด 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้งานเสียงเพลงรอสาย
ประเภทพ็อพทีเ่ ป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี และอยู่ทภ่ี าคกลาง
โดยกลุ่มนี้มขี นาดเป็ น 67.42% ส่วนแบบจาลองทีส่ องสามารถแบ่งกลุ่ ม
ผูใ้ ช้เสียงเพลงรอสาย เป็ นประเภทคันทรีท่ ่เี ป็ นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง
21-40 ปี และอยู่ทภ่ี าคกลาง โดยกลุ่มนี้มขี นาดเป็น 32.58%
คำสำคัญ— เหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตดั สินใจ, การแบ่งกลุ่มแบบเคมีน

ABSTRACT
This research presents a set of models to analyze and
predict the behavior of ringback-tone downloading with data
mining techniques. The first model has been created by means of
decision tree-based classification to analyze factors affecting the
selection of ringback tone types by customers such as gender,
age and region. 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 type of the customer with the
highest accuracy of 75.09% while the second model can cluster

the best two groups : the first group is 67.42% of size contains
females between 21 to 40 years-old living in central region used
the ringback tones of pop type and the second group is 32.58% of
size contains males between 21 to 40 years-old living in central
region used ringback tone of country type.
Keywords – Data Mining, Decision Tree, K-Mean Clustering

1. บทนา
ในปจั จุบนั บริการเสียงเพลงรอสายเป็ นอีกกลุ่มหนึ่งของบริการ
เสริมของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีบทบาทสาคัญส่วนหนึ่งในการ
สร้างรายได้ให้แก่ดแี ทคมากกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ทาให้ผู้วจิ ยั มี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาวน์ โหลดเสียงเพลงรอ
สายของผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องบริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จากัด (มหาชน) [1] เพื่อ วิเคราะห์และทานายพฤติกรรมการ
ดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การจัดการวิเคราะห์ข ้อมูล และหาปจั จัยที่สาคัญที่ส่งผลต่ อพฤติกรรม
การดาวน์ โ หลดเสีย งเพลงรอสายของลูก ค้า เพื่อ น าข้อ มูล ที่ผ่ า นการ
วิเคราะห์จากงานวิจยั มาใช้เป็นประโยชน์สาหรับบริษทั ผูป้ ระกอบการใน
การพัฒ นาบริก าร และทราบแนวโน้ ม พฤติก รรมการดาวน์ โ หลด
เสียงเพลงรอสาย เพื่อ นาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการให้มากทีส่ ุด

2. ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประยุกต์ใช้เทคนิคเหมือง เพื่อพัฒนาสร้างตัว
แบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจั จัยต่างๆกับพฤติกรรมการดาวน์
โหลดเสีย เพลงรอสายของผู้บริโ ภค โดยมีการเลือ กใช้เทคนิค การทา
เหมืองข้อมูล , เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจและเลือกใช้การวิเคราะห์กลุ่มแบบ
ไม่เป็ นขัน้ ตอนโดยหลักกงานของ K-mean Clustering มาช่วยการจัด
กลุ่มข้อมูลการใช้งานของลูกค้าทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
และเลือกแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด

การทาเหมืองข้อมูล คือ การค้นหาความสัมพันธ์และรูปแบบ
ทัง้ หมด ซึ่งมีอยู่จริงในฐานข้อมูล ซึ่งสัมพันธ์และรูปแบบเหล่านัน้ ได้ถูก
ซ่อนไว้ภายในข้อมูลจานวนมากทีม่ อี ยู่เหมืองข้อมูล จะทาการสารวจและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ ต็มไปด้วยความหมายและอยูใ่ นรูปของ
กฎ โดยคว ามสั ม พั น ธ์ ห น่ วย นี้ แส ดงให้ เ ห็ น ถึ ง คว ามรู้ ต่ า ง ๆ
(Knowledge) ทีม่ ปี ระโยชน์ในฐานข้อมูลในปจั จุบนั องค์กรธุรกิจ ขัน้ ตอน
การทาเหมืองข้อมูลมีดงั นี้คอื
1.การทาข้อ มูลให้ส มบูร ณ์ (Data Cleaning) เป็ น
ขัน้ ตอนสาหรับ การทาความสะอาดข้อมูล เป็ นกระบวนการตรวจสอบ
และการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล
ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็ นหลักสาคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึง
ความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมั พันธ์กบั ข้อมูลอื่นๆ เป็ น
ต้นจึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อ ง
เหล่านี้ออกไป เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีคุณภาพ [2]
1.1 Ignore the tuple หมายถึง การตัดทิง้ รายการทีม่ ขี อ้ มูล
สูญหาย
นิยมใช้กบั การทาเหมืองข้อมูลแบบจาแนก
ประเภท
(classification) ในกรณีทค่ี ่าคุณลักษณะขาดหายไปเป็นจานวนมาก
1.2 Fill in the missing value manually หมายถึง วิธกี าร
เติมค่าทีข่ าดหายด้วยมือ วิธนี ้ไี ม่เหมาะสมกรณีทช่ี ุดข้อมูลขนาดใหญ่
และมีขอ้ มูลขาดหายจานวนมาก เพราะอาจจะทาให้เกิดความผิดพลาด
ในข้อมูลทีใ่ ส่ลงไป และเสียเวลาในการทาค่อนข้างมาก
1.3 Use a global constant to fill in the missing value
หมายถึง การเติมคุณลักษณะของข้อมูลทีข่ าดหายทุกค่า ด้วยค่าคงทีค่ ่า
หนึ่ง เช่น unknown
1.4 Use the attribute mean to fill in the missing value
หมายถึง การใช้ค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะ เติมค่าข้อมูลทีข่ าดหาย เช่น
ถ้าทราบว่าลูกค้าทีร่ ายได้เฉลีย่ เดือนละ 15000 บาท จะใช้ค่านี้แทนค่า
รายได้ของลูกค้าทีข่ าดหาย
1.5 Use the attribute mean for all samples belonging to
the same class as the given tuple หมายถึง การใช้ค่าเฉลีย่
คุณลักษณะของตัวอย่างทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน เพือ่ เติมค่าข้อมูลที่
ขาดหาย เช่น เติมค่ารายได้ของลูกค้าทีข่ าดหายด้วยค่าเฉลีย่ ของลูกค้าที่
อยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกัน
1.6 Use the most probable value to fill in the missing
value หมายถึง การใช้ค่าทีเ่ ป็นไปได้มากทีส่ ุด เติมแทนค่าข้อมูลทีข่ าด
หายไป เช่น ค่าทีไ่ ด้จากสมการความถดถอย (Regression) ค่าทีไ่ ด้จาก
การอนุมาน โดยใช้สตู รของ เบย์ (Bayesian formula) หรือต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision tree) เช่นใช้ขอ้ มูลลูกค้า มาสร้างต้นไม้ตดั สินใจ
เพือ่ ทานายรายได้ของลูกค้า แล้วนาไปแทนค่าทีข่ าดหาย วิธนี ้นี ิยมกัน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากทานายค่าข้อมูลทีข่ าดหาย โดยพิจารณาจาก
ั บนั และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ในชุด
ค่าของข้อมูลชุดปจจุ
ข้อมูล
2. การผสานข้อ มูล (Data Integration) เป็ น การ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทีเ่ ก็บต่างๆมาไว้ทเ่ี ดียวกัน
การผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ่ ช่วย ลดหรือหลีกเลีย่ งความซ้าซ้อน
ั หาความไม่
ของข้อ มูล (Data Redundancies) ซึ่ง จะน าไปสู่ป ญ

สอดคล้องกันของข้อมูล (Data inconsistencies) และเพิม่ ความเร็วและ
คุณภาพในการทาเหมืองข้อมูล
2.1
การผสานโครงสร้างการเก็บข้อมูล
(Schema
Integration) โดยใช้ metadata ช่วยในการบ่งชีค้ ุณลักษณะในแหล่งเก็บ
ข้อมูลต่างๆ เช่น คุณลักษณะ Cusid ในแหล่งข้อมูล A เป็นคุณลักษณะ
เดียวกับ CustNumber ในแหล่งข้อมูล B หรือไม่
2.2 ตรวจหาและแก้ไข ค่าข้อมูลทีข่ ดั แย้ง
เช่น ค่า
คุณลักษณะเดียวกัน แต่ใช้หน่วยวัดต่างๆกัน ในแต่ละแหล่งข้อมูล
2.3 การกาจัดค่าข้อมูลซ้าซ้อน เช่น ค่าคุณลักษณะใน
แหล่งข้อมูลหนึ่ง อาจเป็นค่าทีไ่ ด้จากการคานวณในอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง
อาทิ ค่ารายได้ รายปี
3. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็ นขัน้ ตอน
การดึงข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์จากแหล่ งที่บนั ทึกข้อ มูล โดยการ
กาหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งหมายถึง จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ง ผู้ว ิจ ัย
จะต้อ งก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งว่ า จะใช้จ านวนเท่ า ใด เนื่ อ งจากข้อ มูล
ตัวอย่างทีน่ ามา มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก
หลักการทฤษฎีของ ทาโร ยามาเน่ (TARO YAMANE)
(พวงรัตน์ ทวีรตั น์ 2543 : 285) [3] จะทาให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี
ความเชือ่ มันสู
่ งโอกาสทีจ่ ะเกิดความคลาดเคลื่อนมีน้อยเนื่องจากทฤษฎี
นี้ได้ใช้กนั มากในงานวิจยั ต่างๆ ซึง่ หลักการทฤษฎีของทาโร ยามาเน่ ได้
เสนอสูตรการคานวนขนาดตัวอย่างสัดส่วน1 กลุ่มโดยสมมุติค่าสัดส่วน
เท่ากับ 0.5 และทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 % และทาการสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธสี ุ่มอย่างง่าย
สูตรทาโรยามาเน่
N
1 + Ne2
โดยที่
n
N
e

คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คือ ขนาดประชากร
คือ คลาดคลาดเคลือ่ นของกลุ่มตัวอย่าง

4. การแปลงข้อมูล (Data Transformation) เป็ นการ
แปลงข้อ มูลที่พ บบ่อ ยในการทาเหมืองข้อ มูล คือ การทานอร์มอลไลซ์
(Normalization) โดยแปลงค่าข้อมูลให้อยู่ในช่วงสัน้ ๆ ที่อลั กอริทมึ การ
ทาเหมืองข้อมูลสามารถนาไปใช้ประมวลผลได้
5. เหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็ นขัน้ ตอนการค้นหา
รูปแบบทีเ่ ป็นประโยชน์จากข้อมูลทีม่ อี ยู่ ซึ่งใช้เทคนิคของการทาเหมือง
ข้อมูลดังต่อไปนี้

การจัดหมวดหมู่ (Classification)
เป็นขันการสร้
้
างตัวแบบโดยการเรียนรูจ้ ากข้อมูลทีไ่ ด้กาหนด
คลาส (Class)ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่ง
ตัวแบบทีไ่ ด้อาจแสดงในรูป
ดังต่อไปนี้
5.1 เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree Technique)
การเรียนรูข้ องต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) เป็นการเรียนรู้
โดยการจาแนกประเภท (Classification) ข้อ มูลออกเป็ นกลุ่มคลาส
(class) ต่ างๆ โดยใช้คุ ณลักษณะ (attribute) ข้อ มูล ในการจาแนก
ประเภท ต้นไม้ตดั สินใจทีไ่ ด้จากการเรียนรูท้ าให้ทราบว่า คุณลักษณะ
ใดเป็ น ตัว ก าหนดการจ าแนกประเภท และคุ ณ ลัก ษณะแต่ ล ะตัว มี
ความสาคัญมากน้อยต่างกันอย่างไรโดยต้นไม้ตดั สินใจ เป็ นโครงสร้าง
ข้อมูลชนิดเป็นลาดับชัน้ (hierarchy) ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ โดยจะมี
ลักษณะคล้ายต้นไม้จริงกลับหัวทีม่ โี หนดรากอยู่ดา้ นบนสุดและโหนดใบ
อยู่ล่างสุดของต้นไม้ [4]
5.2 การจัดกลุ่มฐานข้อมูล (Database Clustering)
เป็ น การลดขนาดข้อ มูล (Data reduction) ด้ว ยเทคนิค ที่
แม่นยาและมีประสิทธิภ าพเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งเพื่อ จัด การกับปญั หา
ดังกล่าว หลักการทีส่ าคัญของการลดขนาดข้อมูลคือ การทาให้ขอ้ มูลตัง้
ต้นมีขนาดลดลงโดยสูญเสียลักษณะสาคัญของข้อมูลน้อยทีส่ ุด เนื่องจาก
ข้อ มูล แต่ ล ะตัว จะมีความส าคัญ ต่ อ การจัด กลุ่ ม ข้อ มูล ไม่เท่ ากัน ด้ว ย
เทคนิคการเลือกข้อมูลทีด่ จี ะ ทาให้สามารถเลือกข้อมูลที่มคี วามสาคัญ
และสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลส่วนใหญ่ได้ ข้อมูลทีม่ กี ารรวมกลุ่ม
กันอย่างหนาแน่ นจะเป็ นข้อมูลที่มคี วามสาคัญต่อการจัดกลุ่มข้อมูลใน
อนาคต
6. รูปแบบการประเมินค่า (Pattern Evaluation) เป็ น
ขันตอนการประเมิ
้
นรูปแบบทีไ่ ด้จากการทาเหมืองข้อมูล ว่าขัน้ ตอนการ
ประเมิน ผลของแบบจาลองที่ไ ด้เ กิดความผิดพลาดมากน้ อ ยเพีย งใด
ผลลัพธ์จากการทานายทีไ่ ด้นนั ้ เป็ นไปตามความต้องการหรือไม่ โดยใช้
เทคนิควิธกี ารประเมินความแม่นยาด้วยวิธกี ารไขว้ขา้ ม (k-fold crossvalidation) เป็ น วิธีก ารในการตรวจสอบค่ า ความผิด พลาดในการ
คาดการณ์ของแบบจาลองข้อมูล
7. การแทนความรู้ (Knowledge Representation) เป็ น
ขันตอนการน
้
าเสนอความรูท้ ค่ี น้ พบ โดยใช้เทคนิคในการนาเสนอเพื่อให้
เข้าใจ เมื่อทาตามขัน้ ตอนอย่างถูกต้องก็จะส่งผลให้ขอ้ มูลที่สบื ค้นจาก
เหมืองข้อมูล มีความถูกต้อ งแม่นย าและสามารถใช้ช่วยสนับสนุ น การ
ตัดสินใจจริงได้ตามสิง่ ทีธ่ ุรกิจนัน้ ต้องการ
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการทาสารนิพนธ์ คือ ซอฟต์แวร์เวก้า ซึง่
เขียนมาเพือ่ เน้นกับงานทางด้านการเรียนรูด้ ว้ ยเครือ่ ง
(Machine
Learning) และการทาเหมืองข้อมูล ซอฟต์แวร์จะประกอบด้วยโมดูล
ย่อยๆ สาหรับใช้ในการจัดการข้อมูล และเป็ นซอฟต์แวร์ทส่ี ามารถใช้
Graphic User Interface (GUI) และใช้คาสังในการให้
่
ซอฟต์แวร์
ประมวลผล และสามารถประมวลผลได้หลายระบบปฏิบตั กิ าร และ
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ทางานด้านการทาดาต้าไมน์
นิ่งทีร่ วบรวมแนวคิดขันตอนวิ
้
ธมี ากมาย ซึง่ ขัน้ ตอนวิธสี ามารถเลือกใช้
งานโดยตรงได้จาก 2 ทางคือจาก ชุดเครือ่ งมือทีม่ ขี นั ้ ตอนวิธมี าให้ หรือ

เลือกใช้จากขัน้ ตอนวิธที ไ่ี ด้เขียนเป็นซอฟต์แวร์ลงไปเป็นชุดเครือ่ งมือ
เพิม่ เติม และชุดเครือ่ งมือมีฟงั ก์ชนั สาหรับการทางานร่วมกับข้อมูลได้แก่
การเตรียมข้อมูล (Pre-Processing), การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค
การจาแนกข้อมูล(Classification) , การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการ
จัดกลุ่ม(Clustering),
การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์(Association rules), เทคนิคการคัดเลือกข้อมูล(Selection
Attributes) และ เทคนิคการนาเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ(Visualization)
ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะนาซอฟต์แวร์เวก้ามาช่วยในด้านเทคนิคการ
ทาเหมืองข้อมูล แบบการจาแนก เทคนิคการจาแนกทีใ่ ช้คอื J48 เป็ น
ขัน้ ตอนวิธใี นการจาแนกโดยใช้ตน้ ไม้ตดั สินใจ C4.5 ซึ่งจะใช้สาหรับการ
สร้างต้นไม่ตดั สินใจ โดยแต่ละโหนด หมายถึงแอททริบวิ ต์ แต่ละกิง่ ของ
ต้นไม้เป็ นผลในการทดสอบและโหนดใบแสดงคลาส เพื่อการวิเคราะห์
และทานายพฤติกรรมการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายจากเพศ ช่วงอายุ
และภูมภิ าค
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
วาลุกา วงษ์กราน (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้า AIS ต่อการใช้บริการเพลงรอสาย (Calling Melody) กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั และลูกค้า อาคารชินวัตร 2 เขต พญา
ไท จานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ตัว แปรอิส ระ คือ สถานภาพส่ วนบุค คลของประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น และ
สถานภาพสมรส ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการเพลงรอสาย
ของลูกค้า AIS และความพึงพอใจต่อการใช้บริการเพลงรอสาย ของ
ลูกค้า AIS สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ ใช้ค่าเฉลีย่ X ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) ไค
แสควส์ ค่า t-test, F-test, One-Way ANOVA โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
26-30 ปี มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี หรือ เทีย บเท่ า มีอ าชีพ เป็ น
พนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ
สภานภาพเป็ นโสด ระบบ SIM ทัง้ GSM Advance และ 1-2 Call
ปจั จุ บนั นิยมใช้พ อๆ กัน การใช้บริการดาวน์ โ หลดนิยมอยู่ในรูปแบบ
เสียงรอสาย ความถีใ่ นการดาวน์โหลดเสียงรอสายโดยเฉลีย่ ต่อเดือนอยู่
ในความถีน่ านๆ ครัง้ ขึน้ อยู่กบั เพลงทีช่ อบ ช่องทางการใช้บริการดาวน์
โ ห ล ด เ สี ย ง ร อ ส า ย ที่ นิ ย ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.mobilelife.co.th วัตถุประสงค์ของการใช้บริการดาวน์โหลดเสียยง
รอสายเพือ่ ความเพลิดเพลิน/ผ่อนคลาย ผูใ้ ช้บริการให้ระดับความสาคัญ
เกีย่ วกับปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก เมื่อ พิจารณาจากหลายด้าน พบว่า ด้านผลิต ภัณฑ์ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก และทางด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับพอใจปานกลาง
ธัญพร ชัยสุขโกศล (2553) ศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้บ ริโ ภคเพื่อ ท านายพฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า กรณี ศ ึก ษา “ร้า นค้ า
สวัสดิการ” งานวิจยั นี้นาเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโรคไขมัน
และหัวใจกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกซื้อสินค้าโดยประเมินค่าจาก
การวัดประเภทระดับไขมันในเลือด 4 ประเภทคือ HDL, LDL, คลอ
เรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ โดยใช้สองเทคนิคในการทาเหมืองข้อมูล
ได้แก่ เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ กิด

ความเสี่ยงต่อโรคกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และการแบ่งกลุ่มเพื่อจัด
กลุ่มผูบ้ ริโภคจากลักษณะประจาหรือพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จากการทดลอง
พบว่าการใช้เทคนิคกฎความสัมพัน ธ์ส ามารถทานายพฤติก รรมและ
ลักษณะผู้บริโภคที่เกิดความเสี่ยงต่อโรคได้ถูกต้อง 74% สาหรับการ
แบ่ ง กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคนั น้ ใช้ว ิธีก ารแบ่ ง กลุ่ ม แบบ 2 ขัน้ ตอน คือ ใช้
Hierarchical Clustering เพือ่ หาค่า k ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด หลังจากนัน้ จึงนา
ค่า k มากาหนดใน K-means Clustering ผลการทดลองสามารถ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคได้ดที ส่ี ุด 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพศชาย
อายุ 31-35 ปี เป็นพนักงานระดับหัวหน้าไลน์ผลิต , เสมียน, ช่างเทคนิค
มักซื้อสินค้าประเภทน้ าผลไม้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค กลุ่มสุดท้าย
เป็ นกลุ่มที่มกี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพศหญิงอายุ 26-30 ปี เป็ นพนักงานฝ่ายผลิต ,
แม่บา้ น, คนสวน มักซื้อสินค้าประเภทน้ าผลไม้ มีความเสีย่ งต่อการเกิด
โรค

3. วิ ธีการพัฒนา
การศึกษาการวิเคราะห์พฒ
ั นาสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ของ
ั
ปจจัยต่างๆ เพือ่ วิเคราะห์และทานายพฤติกรรมการดาวน์โหลด
เสียงเพลงรอสายจากเพศ ช่วงอายุ และภูมภิ าค ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขันตอน
้
การดาเนินงานประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนดังนี้
3.1 การรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
3.2 การเตรียมข้อมูลประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 กาหนดขัน้ ตอนวิธที ใ่ี ช้ในดาเนินการวิจยั
3.1 การรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้รวมรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการวิจยั
ประกอบด้วยฐานข้อมูล ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการคลังข้อมูล
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมต่อการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1.1 ฐานข้อมูลรายละเอียดเพลง เป็นการเก็บข้อมูลชือ่ เพลง
และประเภทเพลง ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ในระบบ
3.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เป็นการเก็บประวัตสิ ว่ นตัวของลูกค้า
เช่น เบอร์โทรศัพท์ลกู ค้า ,อายุ ,เพศ, ภูมภิ าค
3.1.3 ฐานข้อมูลกล่องเพลงของลูกค้า เป็นการเก็บเลขอ้างอิง
เพลง ทีล่ กู ค้ามีในระบบ

ภาพประกอบที่ 1.แหล่งทีม่ าของข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ
เสียงเพลงรอสาย
3.2 การเตรียมข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การเตรียมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพือ่ นามาใช้สร้าง
ั ยต่างๆ กับพฤติกรรมการ
ตัวแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจจั
ดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลการดาวน์โหลด
เสียงเพลงรอสายของบริษทั ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นรายหนึ่งมาใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยนาข้อมูล ณ. วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดย
ประกอบด้วย 4 ข้อมูลปจั จัย คือ ข้อมูล อายุ, เพศ, ภูมภิ าค, ประเภท
เพลง การวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมกับเทคนิคทีใ่ ช้ในการ
นามาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 5 ขัน้ อตนย่อยๆ ดังนี้
3.2.1 การเตรียมข้อมูล
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้คดั เลือกเฉพาะข้อมูลในส่วนทีจ่ าเป็น
สาหรับงานวิจยั เพือ่ ให้สะดวกต่อการนามาใช้งาน เช่น อายุ, เพศ,
ภูมภิ าค, ประเภทเสียงเพลงรอสาย ซึง่ เป็นข้อมูลตัง้ แต่ ปี 2548 – 2557
จานวน 192,924 ระเบียน
3.2.2 การทาข้อมูลให้สมบูรณ์
การทาข้อมูลลูกค้าเสียงเพลงรอสายให้สมบูรณ์ โดยการเติม
ค่าของข้อมูลให้สมบูรณ์ เช่น ชือ่ จังหวัดทีเ่ ขียนไม่ครบ ให้เติมข้อมูลให้
สมบูรณ์, อายุลกู ค้าทีเ่ ป็นคริสต์ศกั ราชนาไปบวก 543 ปีและลบด้วย
ั บนั จะได้อายุปจั จุบนั ของลูกค้า, และอายุลกู ค้าทีป่ ีเกิด
พุทธศักราชปจจุ
ั บนั จึง
เป็นพุทธศักราชอยู่แล้วให้มา มาทาการลบด้วยพุทธศักราชปจจุ
จะได้อายุของลูกค้า
3.2.3 การผสานข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูด้ าวน์โหลดเสียงเพลงรอสายจากหลายๆ
แหล่งข้อมูล ให้มาเป็นข้อมูลชุดเดียว เพือ่ ให้สะดวกในการนามาใช้งาน
และช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และยังเพิม่ ความเร็วใตการทาเหมือง
ข้อมูล
3.2.4 การคัดเลือกข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลทีน่ ามาใช้สาหรับงานวิจยั นี้ มาจากแหล่งทีม่ ี
ข้อมูลเป็นจานวนมาก ซึง่ ผูว้ จิ ยั จึงดึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างมาเพือ่ ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้หลักการของทฤษฎี ทาโร ยามาเน่ จะทา
ให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเชือ่ มันสูงโอกาสทีจ่ ะเกิดความ
คลาดเคลือ่ นมีน้อย เนื่องจากทฤษฎีน้ไี ด้ใช้กนั มากในงานวิจยั ต่างๆ การ
คานวน ขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมุตคิ ่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5
และทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %
ในการวิจยั ครัง้ นี้มขี อ้ มูลลูกค้าเสียงเพลงรอสาย จานวน
192,924 ระเบียน โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่ นร้อยละ 5 จากสูตร
การคานวนของทาโร ยามาเน่ สามารถ คานวนได้ดงั ด้านล่างนี้
N = 192,924
E = 0.05
N=
192,924
1+192,924 (0.05)2
=
=

192,924
1+482.31
399.17

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั = 399 คน
3.2.5 การแปลงข้อมูล มีขนั ้ ตอนดังนี้
การปรับเปลีย่ นรูปแบบข้อมูล ผูว้ จิ ยั ปรับเปลีย่ นรูปแบบข้อมูล
โดยการน้าข้อมูลมาเชือ่ มต่อกัน ด้วยเทคนิคการทาคลังข้อมูลและเปลีย่ น
รูปแบบข้อมูลให้ครอบคลุมตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนด โดยงานวิจยั นี้เลือกใช้
Oracle 11g มาใชในการออกแบบคลังข้อมูล
3.2.6 การลดขนาดของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการลดขนาดของ
ข้อมูลโดย การปรับเปลีย่ นรูปแบบข้อมูลให้งา่ ยต่อการวิเคราะห์ โดยการ
เลือกข้อมูลเฉพาะทีส่ นใจ และทาการจัดกลุ่ม เพือ่ ให้เหมาะสมต่อ
งานวิจยั จนได้ขอ้ มูลทีจ่ ะนาไปวิเคราะห์โดยซอฟต์แวร์
3.3 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลแบบการจัดหมวดหมุ่
โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจโดยมีขนั ้ ตอนและรายละเอียดดังนี้
3.3.1 เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ
เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลลูกค้าจานวน
192,924 ระเบียน และใช้สตู รคานวนจานวนตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่
และได้ผลของกลุ่มตัวอย่างจานวนคือ 399 คน เป็นกลุ่มทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยมีขนตอนการท
ั้
างานดังนี้

ภาพประกอบที่ 2 ลาดับขัน้ ตอนการดาเนินงานด้วยเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ
ในต้นไม้ตดั สินใจนี้ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการเตรียมข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์นามสกุล ARFF และจึงนาไปทดสอบผ่านซอฟต์แวร์เวก้า
เวอร์ชนั ่ 3.6.11 [5] เป็นเครือ่ งมือช่วยในการทดสอบดังภาพประกอบที่ 3

รูปภาพประกอบที่ 3 การเตรียมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ ARFF
หลังจากได้เตรียมข้อมูลเสร็จแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนามาเข้าสู่
โปรแกรมเวก้า เพือ่ ทาการประมวลผลด้วยเทคนิค ต้นไม้ตดั สินใจ
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ออกมาดังรูปภาพ ที่ 4 และ 5

ภาพประกอบที่ 4 นาข้อมูลเข้าโปรแกรมเวก้า

ภาพประกอบที่ 7 นาข้อมูลเข้าโปรแกรมเวก้า

ภาพประกอบที่ 5 การประมวลผลด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ

ภาพประกอบที่ 8 ประมวลผลข้อมูลผ่านโปรแกรมเวก้าด้วยเทคนิค
SimpleKmeans

3.3.2 การจัดกลุ่มฐานข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขัน้ ตอน โดยการใช้
หลักการของ K-Means Clustering กาหนดกลุ่มทีเ่ หมาะสม โดยผูว้ จิ ยั
เลือกใช้โปรแกรมเวก้า 3.6.11 เป็นเครือ่ งมือในการทดลอง ดัง
ภาพประกอบที่ 6,7 และ 8

ภาพประกอบที่ 6 ขัน้ ตอนการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรมเวก้า

4. ผลการพัฒนา
ผลการวิจยั จากการทีน่ าข้อมูลที่มจี านวน 192,924 รายการ
มาท าการทดสอบแบบจ าลองต้ น ไม้ต ัด สิ น ใจ โดยการน าเข้า การ
ประมวลผลในโปรแกรม Weka และผลการทดลองสรุปได้ว่ามีความ
ถูกต้องที่ 75.09% โดยมีผลการทดลองตามด้านล่างนี้
ผลการทดลองชุดข้อมูลจากโปรแกรม Weka
Age = 1
| Region = Northeast: 5 (506.0/136.0)
| Region = East: 5 (531.0/144.0)
| Region = South: 5 (902.0/268.0)
| Region = North: 5 (140.0/42.0)
| Region = Central: 6 (9929.0/3807.0)
| Region = West: 5 (7.0/1.0)
Age = 2: 5 (142364.0/33627.0)
Age = 3: 5 (36609.0/9436.0)
Age = 4: 5 (1936.0/596.0)

อธิ บายผลการทดลองของชุดข้อมูล
บรรทัดที่ 1
Age = 1 : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20ปี
บรรทัดที่ 2
| Region = Northeast: 5 (506.0/136.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20 ปี ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ประเภทเสียงเพลงรอสายเป็ นแนว Pop
มากทีส่ ุดจานวน 370 คนและแนวอื่นๆอีก 136 คน
บรรทัดที่ 3
| Region = East: 5 (531.0/144.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20 ปี ในภาค
ตะวันออก ใช้ประเภทเสียงเพลงรอสายเป็ น แนว Pop มากทีส่ ุดจานวน
387 คนและแนวอื่นๆ อีก 144 คน
บรรทัดที่ 4
| Region = South: 5 (902.0/268.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20 ปี ใน
ภาคใต้ ใช้ประเภทเสียงเพลงรอสายเป็ น แนว Pop มากที่สุดจานวน
634 คนและแนวอื่นๆ อีก 268 คน
บรรทัดที่ 5
| Region = North: 5 (140.0/42.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20 ปี ใน
ภาคเหนือ ใช้ประเภทเสียงเพลงรอสายเป็ น แนว Pop มากทีส่ ุดจานวน
98 คนและแนวอื่นๆ อีก 42 คน
บรรทัดที่ 6
| Region = Central: 6 (9929.0/3807.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20 ปี ใน
ภาคกลาง ใช้ประเภทเสียงเพลงรอสายเป็ น แนว Country มากที่สุ ด
จานวน 6,122 คนและแนวอื่นๆ อีก 3,807 คน
บรรทัดที่ 7
| Region = West: 5 (7.0/1.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 1-20 ปี ในภาค
ตะวัน ตก ใช้ประเภทเสียงเพลงรอสายเป็ น แนว Country มากที่สุ ด
จานวน 6 คนและแนวอื่นๆ อีก 1 คน

บรรทัดที่ 8
Age = 2: 5 (142364.0/33627.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 21-40 ปีของทุกภาค
ใช้เสีย งเพลงรอสายประเภท Pop จานวน 108,737 คนและเป็ น
เสียงเพลงรอสายประเภทอื่นอีก 33,627 คน
บรรทัดที่ 9
Age = 3: 5 (36609.0/9436.0) : ลูกค้าช่วงอายุ 41-60 ปีของทุกภาคใช้
เสียงเพลงรอสายประเภท Pop จานวน 27,173 คนและเป็นเสียงเพลงรอ
สายประเภทอื่นอีก 9,436 คน
บรรทัดที่ 10
Age = 4: 5 (1936.0/596.0): ลูกค้าช่วงอายุ 60 ปีขน้ึ ไป ของทุกภาคใช้
เสียงเพลงรอสายประเภท Pop จานวน 1,340 คนและเป็ นเสียงเพลงรอ
สายประเภทอื่นอีก 596 คน

ภาพประกอบที่ 9 ผลการวิจยั กับชุดข้อมูล

จากผลการวิจยั กับชุดข้อมูล สามารถวาดออกมาเป็นต้นไม้ตดั สินใจได้ดงั นี้
Age

41-60(3)
Region

Pop(506.0/136.0)

Pop(142364.0/33627.0)

Pop(531.0/144.0)

Pop(902.0/268.0)

Pop(36609.0/9436.0)

Pop(140.0/42.0)

Pop(1936.0/596.0)

Country(9929.0/3807.0)

ภาพประกอบที่ 10 แบบจาลองต้นไม้ตดั สินใจจากชุดข้อมูล ของพฤติกรรมการใช้เสียงเพลงรอสาย

Country(7.0/1.0)

5. สรุป
งานวิจยั นี้นาเสนอแบบจาลองสาหรับทานายพฤติกรรมการ
เลือกใช้ประเภทเสียงเพลงรอสาย ผลการทานายพฤติกรรมการเลือกใช้
ประเภทเสียงเพลงรอสาย ได้ค่าความถูกต้องสูงสุดคือ 75.09 ซึ่งทานาย
ถูก 75.09% โดยสามารถอธิบายผลการทดลองได้ตามด้านล่างนี้คอื
ผูใ้ ช้เสียงเพลงรอสายช่วงอายุ 1-20 ปี
- ผู้ ใ ช้ ง า น เ สี ย ง เ พ ล ง ร อ ส า ย ที่ อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้งานเสียงเพลงรอสายประเภท
Pop จานวน 370 คนและแนวอื่นๆอีก 136 คน
-

ผู้ใช้งานเสียงเพลงรอสายที่อยู่ในภาคตะวัน ออกจะใช้
งานเสียงเพลงรอสายประเภท Pop จานวน 387 คนและ
แนวอื่นๆ อีก 144 คน

-

ผู้ใ ช้ ง านเสีย งเพลงรอสายที่อ ยู่ ใ นภาคใต้ จ ะใช้ ง าน
เสียงเพลงรอสายประเภท Pop จานวน 634 คนและ
แนวอื่นๆ อีก 268 คน

-

ผู้ใช้งานเสีย งเพลงรอสายที่อ ยู่ในภาคเหนือ จะใช้งาน
เสียงเพลงรอสายประเภท Pop จานวน 98 คนและแนว
อื่นๆ อีก 42 คน

-

ผู้ ใ ช้ ง านเสีย งเพลงรอสายที่ อ ยู่ ใ นภาคกลางจะใช้
เสียงเพลงรอสายประเภท Country จานวน 6,122 คน
และแนวอื่นๆ อีก 3,807 คน

-

ผู้ใช้งานเสีย งเพลงรอสายที่อ ยู่ในภาคตะวัน ตกจะใช้
เสียงเพลงรอสายประเภท Country จานวน 6 คนและ
แนวอื่นๆ อีก 1 คน

ผูใ้ ช้เสียงเพลงรอสายช่วงอายุ 21-40 ปี
- ผู้ใช้งานเสียงเพลงรอสายของทุกภาคใช้เสีย งเพลงรอ
สายประเภท Pop จานวน 108,737 คนและเป็ น
เสียงเพลงรอสายประเภทอื่นอีก 33,627 คน
ผูใ้ ช้เสียงเพลงรอสายช่วงอายุ 41-60 ปี
- ผู้ใช้งานเสียงเพลงรอสายของทุกภาคใช้เสีย งเพลงรอ
สายประเภท Pop จานวน 27,173 คนและเป็ น
เสียงเพลงรอสายประเภทอื่นอีก 9,436 คน
ผูใ้ ช้เสียงเพลงรอสายทีอ่ ายุมากกว่า 60 ปีขน้ึ ไป
- ผู้ใช้งานเสียงเพลงรอสายของทุกภาคใช้ เสีย งเพลงรอ
สายประเภท Pop จานวน 1,340 คนและเป็ นเสียงเพลง
รอสายประเภทอื่นอีก 596 คน
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