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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจําลอง
ที่สามารถสนับสนุ นกิจกรรมทางการตลาดระหว่างสอง
องค์กร โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
ตามกรอบการทํา เหมื อ งข้อ มู ล CRISP-DM (CrossIndustry Standard Process for Data Mining) โดยการ
สร้างแบบจําลองการแบ่งกลุ่ม (Clustering) ด้วยขั้นตอน
วิ ธี SimpleKMeans แ ล ะ สร้ า ง แ บ บ จํ า ล อ ง การ ห า
ความสั ม พัน ธ์ (Association Rule) ด้ว ยขั้น ตอนวิ ธี
Apriori ซึ่ งผลวิ จ ั ย ที่ ไ ด้ ส ามารถนํ า ไปใช้ ส นั บ สนุ น
กิ จ กรรมทางการตลาดขององค์ก รได้ เช่ น การสร้ า ง
โปรโมชัน่ หรื อการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับ
ลูกค้า แต่ละกลุ่ม เพื่อ ให้เกิ ดความพึง พอใจสู งสุ ด และ
ความภักดีต่อองค์กร รวมถึงการกระตุน้ การซื้อผลิตภัณฑ์
ของลูกค้า

Abstract

This research aims to develop models which
can support marketing activities between two
organizations. Using data mining as the CRIAP-DM
data mining framework is used to cluster modeling with
SimpleKMeans algorithm and association rule
modeling with Apriori algorithm. The result obtained
from this research can be used to support marketing
activities of organizations such as the creation

promotion or the appropriate new products promotion
for each customer group to create the highest
satisfaction and contribute to loyalty with organizations
to stimulate the purchase of their products.

1. บทนํา

ในปั จจุบนั ประชากรของประเทศไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยอัตราการเสี ยชีวติ ที่นอ้ ยลง
ขณะที่ ผู ้สู ง อายุมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น บริ ษัท เล็ ง เห็ น
กลุ่ ม เป้ าหมายการขยายผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ให้ กั บ บริ ษัท และการ
เจริ ญเติบโตของบริ ษทั ดังนั้นจึงเทคโนโลยีการทําเหมือง
ข้อมูลมาช่วยในการสร้างรู ปแบบจําลองผลิตภัณฑ์เพื่อ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สาํ หรับลูกค้าผูส้ ู งอายุที่ถือบัญชี
ออมทรั พ ย์ธ นาคารนั้ น ซึ่ งจั ด ได้ ว่ า เป็ นนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) กล่าวคือการนําเอาความรู ้
หรื อเทคโนโลยีมาพัฒนาปรั บปรุ งสิ นค้าเดิ ม หรื อทํา
สิ นค้าใหม่ข้ ึน ทําให้สินค้ามีคุณภาพ และใช้งานดีข้ ึน เกิด
ความแตกต่าง มีมูลค่าเพิ่ม และตรงตามความต้องการ
ของตลาด [1]

2. กรอบแนวคิด และทฤษฎี

2.1 การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พัน ธ์ (CRM: Customer
Relationship Management)

การบริ หารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ คื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้
บุคลากรอย่างมีหลักการจะช่วยให้เกิดการบริ การลูกค้าที่
ดีข้ ึน การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมในการใช้จ่าย
และความต้องการของลูกค้า ทําให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การรวมไปถึงนโยบายใน
ด้านการจัดการ ซึ่ งมีเป้ าหมายสุ ดท้ายในการเปลี่ยนจาก
ผูบ้ ริ โภคไปสู่ การเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ตลอดไป การ
บริ หารลูกค้าสัมพันธ์จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (Information and Communications
Technology: ICT) ในการรวบรวมข้อมูลซึ่ งสามารถ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการในการสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าแต่ละบุคคลที่มากขึ้น [2]
การบริ หารลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ จึ ง เป็ นเครื่ องมื อ
ทางการบริ หารจัดการซึ่ งถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ
ภายในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดต่อองค์กร และ
ถ้าองค์กรสามารถรักษาลูกค้าให้อยูก่ บั องค์กรได้ จะช่วย
เป็ นการลดต้นทุ นที่ เกิ ดจากการลดการทํางานให้เหลื อ
น้อยครั้ง องค์กรไม่ตอ้ งเริ่ มกระบวนการทํางานใหม่บ่อย
ๆ ถ้าลูกค้ามีการเข้าออกบ่อยครั้ง จะทําให้เสี ยต้นทุ น
และไม่เกิ ดโอกาสในการทํากําไร ซึ่ งโอกาสในการทํา
กํา ไรนั้ น ส่ ว นหนึ่ งมาจากการทํา การขายต่ อ เนื่ อ ง
(Cross-Selling) และ การขายต่อยอด (Up-Selling)
ในปั จจุบนั มีซอฟท์แวร์ ต่างๆ มาใช้สนับสนุ น
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่มุ่งที่
จะสร้ างฐานข้อมู ลของลูกค้า ที่ สามารถแสดงภาพของ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริ ษทั และยังให้ขอ้ มูลเฉพาะ
ในการใช้ง านจริ ง ข้อ มู ล ของลู ก ค้า มี จ ํา นวนมาก และ
ความการสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้ น จึ งทําให้ มี การนํา
การทําเหมืองข้อมูลเข้ามาสนับสนุนงานด้านการบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการทําเหมืองข้อมูลที่ใช้กบั การบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์ [3] ส่ วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยูก่ บั ความสัมพันธ์

ระหว่า งลู ก ค้า กับ สิ น ค้า ของบริ ษ ัท (Customer Life
Cycle) และจะเน้นข้อมูลทางการขายและการตลาด
2.2 การทําเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
ในอดี ต การค้น หาข้อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ จ าก
ฐานข้อมูลนั้นเป็ นเรื่ องยาก ยิง่ ถ้าเป็ นฐานข้อมูลที่มีขอ้ มูล
อยู่เ ป็ นจํานวนมากๆ ยิ่ง ต้องใช้เ วลาในการค้น หามาก
เช่นกัน จึ งทําให้มีนักพัฒนาระบบคิ ดค้นวิธีการที่ จะทํา
ให้สามารถค้นหาข้อมูลสําคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ตลอดจนความสัมพันธ์กนั ของปั จจัยต่างๆ เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์การพยากรณ์ที่แม่นยําถูกต้อง
ซึ่ ง สามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นการกํา หนดแนวทางหรื อ
วางแผนในการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด ดังนั้นการที่เราจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งขอ้มูล
ดิบที่ มีอยูจ่ าํ นวนมากนั้น เราจําเป็ นต้องมีเครื่ องมือที่ จะ
ช่วยในการค้นหา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การทําเหมืองข้อมูล
การทํา เหมื อ งข้อ มู ล หมายถึ ง กระบวนการ
ค้นหารู ปแบบ (Pattern) หรื อ กฎเกณฑ์ (Rule) และ
ความสัมพันธ์ที่แฝงอยูใ่ นข้อมูลให้ได้มาซึ่ งสารสนเทศที่
มี ประโยชน์ ในด้านต่างๆที่ ตอ้ งการจากแหล่งข้อมู ล
ขนาดใหญ่ โดยสามารถนํามาใช้ในการทํานายแนวโน้ม
พฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า หรื อ สกัดแก่นความรู ้ที่มีอยู่
ในสารสนเทศนั้นได้ โดยใช้เทคนิ คการสร้างแบบแผน
[4-6]
ในปั จ จุบัน สภาวะการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัย
ชนะทางธุรกิจจําเป็ นต้องมีกลยุทธ์หรื อยุทธวิธี (Business
Strategies) ที่เชื่อมัน่ ได้วา่ จะลดความเสี่ ยงขององค์กรลง
ได้ กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก ารต่ า งๆจํา เป็ นต้อ งมี ฐ านความรู ้
(Knowledge Base) เพื่อใช้ในการสร้างกรอบการทํางาน
(Framework) ที่สนองตอบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การที่จะ
ได้มาซึ่ งฐานความรู ้และกรอบการทํางานที่ มีประโยชน์
จําเป็ นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจ ดังนั้นในขณะนี้ การทําเหมืองข้อมูลจึง
เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
เพราะว่าการทําเหมืองข้อมูลเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถกลัน่ กรอง วิเคราะห์ ข้อมูลที่มีปริ มาณมหาศาล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์หรื อได้ขอ้ มูลที่ซ่อนเร้นอยู่

ในข้อมูลที่มีปริ มาณมหาศาล และนําข้อมูลที่มีประโยชน์
มีใช้เป็ นฐานความรู ้เพื่อช่วยในการบริ หารงาน เช่น การ
บริ หารลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ (Customer Relationship
Management: CRM) [7]

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั

งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในรู ปแบบวิจยั เชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยการนําข้อมูลลูกค้า
ผูส้ ู ง วัย กลุ่ มบัญชี ออมทรั พ ย์ธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ ง
และข้อ มูล ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัทประกัน แห่ ง หนึ่ ง จาก
ฐานข้อมูลที่ มีอยู่แล้ว ซึ่ งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) มาศึ กษาค้นหาความรู ้ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
แฝงอยู่ ด้วยเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูลตามขั้นตอนของ
CRISP-DM เพื่ อ สร้ า งรู ปแบบจํา ลองผลิ ตภัณฑ์ใ หม่
ให้กบั ผูส้ ูงอายุซ่ ึงเป็ นลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร
3.1 ขั้นตอนการทําเหมืองข้ อมูลแบบ CRISP-DM
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการทําเหมือง
ข้ อ มู ล มี ก ระบวนการมาตรฐานที่ เ รี ยกว่ า “CrossIndustry Standard Process for Data Mining” หรื อ
“CRISP-DM” ซึ่ งเกิ ดจากความร่ วมมื อระหว่าง บริ ษทั
DaimlerChrysler บริ ษ ัท SPSS และบริ ษ ัท NCR
กระบวนการในการทํา เหมื อ งข้อ มูล แบบ CRISP-DM
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน [8] (ดังรู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทํา “CRISP-DM” [9]

4. ผลการดําเนินงานวิจยั

ผูว้ ิจัย ได้ป ระมวลผลข้อ มู ล ตามขั้น ตอนของ
CRISP-DM ดังที่ ได้กล่าวไว้ในระเบี ยบวิธีวิจยั ซึ่ งได้มี
การปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการ
4.1 ความเข้ าใจทางธุรกิจ (Business Understanding)
ลักษณะขององค์กรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งและบริ ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จซึ่ งกันและกัน และมี การทํา
ธุ ร กิ จ ร่ วมกันมานาน ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจที่ จ ะนํา ลูก ค้าของ
ธนาคารมาเป็ นลู ก ค้า ของบริ ษ ัท ประกัน เพื่ อ เป็ นการ
ส่งเสริ มการขายให้กบั องค์กรทั้งสอง และยังเป็ นการเพิ่ม
รายได้ รวมไปถึ ง ผลกํา ไรของทั้ง สององค์ก รอี ก ด้ว ย
ดังนั้นจึ งใช้วิธีการทําเหมื องข้อมูลเข้ามาช่ วยในส่ วนนี้
โดยการที่ ร ะบบจะช่ ว ยในการแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เพื่ อ หา
ข้อมูลว่าลูกค้ากลุ่มไหน เหมาะแก่ การใช้ผลิ ตภัณฑ์ใด
ซึ่งในปั จจุบนั ก็มีลูกค้าธนาคารบางส่วนใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั อยู่แล้ว จึ งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาศึ กษาวิจยั
แล้วนําเสนอขายผลิ ตภัณฑ์สําหรับลูกค้ารายใหม่ หรื อ
การนําเสนอผลิตภัณฑ์อีกตัวสําหรับลูกค้ารายเก่า
4.2 ความเข้ าใจเกีย่ วกับข้ อมูล (Data Understanding)
4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้น (Collect Initial Data)
ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการทําเหมืองข้อมูลนั้น เป็ น
ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่ วนกลาง ทั้งของธนาคาร
พาณิ ช ย์แห่ ง หนึ่ ง และบริ ษทั ประกัน ภัยแห่ งหนึ่ ง โดย
ข้อ มู ล ทั้ง หมดนํา มาจากการที่ ฝ่ ายขายได้ท ํา การขาย
ผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า และนําข้อมูลในการขายมาบันทึก
ข้อมูล จากนั้นผูว้ ิจยั ได้สร้างฐานข้อมูลจําลองขึ้นมา เพื่อ
รองรั บ ข้อ มูล ที่ จ ะนําเข้า และสําหรั บ สร้ างแฟ้ มข้อมู ล
ใหม่ แล้ ว จึ ง นํ า ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล จริ ง มาเข้ า สู่
ฐานข้อมูลที่ได้เตรี ยมไว้
4.2.2 การอธิบายข้อมูล (Describe Data)
จากขั้ น ตอ นการเ ก็ บ ร วม รวม ข้ อ มู ล ได้
แฟ้ มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจําลอง
จะใช้ขอ้ มูลการซื้ อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบัญชีออมทรัพย์
ของธนาคาร (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการทําเหมืองข้อมูล

4.3 การเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)
ในขั้นตอนการเตรี ยมข้อ มูล ที่ จ ะนําไปใช้ใ น
การวิเคราะห์ เป็ นการใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลที่มีอยูเ่ ป็ น
จํา นวนมาก ทํา ให้ มี ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ จ ํา เป็ นในการนํา มา
ประมวล จึ ง ได้นํา มาทํา การคัด กรองเอาข้อ มู ล ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้อง หรื อข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ นต่อการวิเคราะห์ออกไป
เพื่อลดขนาดของข้อมูลให้เกิดความเหมาะสม หลังจากที่
คัด กรองข้อ มู ล แล้ว ยัง มี ก ารทํา ความสะอาดข้อ มู ล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องและลดการซํ้าซ้อนของข้อมูล
รวมไปถึ งการเปลี่ ยนรู ปแบบของข้อมู ล เพื่อ ให้ขอ้ มู ล
เหมาะสมกับโปรแกรมที่นาํ ไปใช้
4.3.1 การทําความสะอาดข้อมูล (Clean Data)
จากขั้นตอนการสํารวจข้อมูล ข้อมูลส่ วนใหญ่
อยู่ในสภาพที่ สมบู รณ์ แต่อ ย่า งไรก็ ตามก็ ยงั พบข้อ มู ล
บางส่ วนที่หายไป มีค่าผิดปกติ มีค่าซํ้าซ้อนกัน จะได้รับ
การแก้ไขในขั้นตอนนี้
1. ข้อมูลบางส่ วนที่ เ ป็ นลักษณะประจํามี การ
เก็ บ ค่ า ที่ ต่ า งกัน ทั้ง ที่ เ ป็ นข้อ มู ล เดี ย วกัน เช่ น กทม.
กรุ งเทพ กรุ งเทพฯ และกรุ งเทพมหานคร หรื อ สุ ราษฎร์
ธานี และสุราษฏร์ธานี ผูว้ จิ ยั จึงต้องทําการเปลี่ยนให้เป็ น
ค่าเดียวกัน
2. ข้อมูลบางส่ วนของลูกค้าเกิ ดความซํ้าซ้อน
กั น ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อ มู ล มากกว่ า ความเป็ นจริ ง ผู ้ วิ จั ย
จําเป็ นต้องทําข้อมูลที่ซ้ าํ ซ้อนกันให้เป็ นหนึ่งเดียว

3. ข้อมูลบางส่ วนของลูกค้าขาดหายไป ผูว้ ิจยั
จึงได้ทาํ การเพิ่มเติมส่ วนที่ ขาดหายไปด้วยการนําบริ บท
ของข้อมูลที่อยูร่ อบข้างมาผสมผสานกัน ยกตัวอย่าง เพศ
ขาดหายไป ก็ไปดูขอ้ มูลอื่น เช่น ไปดูวา่ คํานําหน้าชื่อคือ
อะไร ชื่ออะไร แล้วก็นาํ มาเติมในเพศที่ขาดหายไป เป็ น
ต้น
4.4 การพัฒนาแบบจําลอง (Modeling)
4.4.1 การเลือกเทคนิคการสร้างแบบจําลอง
ผู ้วิ จัย ได้เ ลื อ กใช้ข้ ัน ตอนวิ ธี SimpleKMeans
สํ า หรั บการแบ่ งกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ถื อครองผลิ ตภั ณ ฑ์
(Clustering) * และใช้ข้ นั ตอนวิธี Apriori สําหรับการหา
ความสั ม พั น ธ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ถื อ ครอง
ผลิตภัณฑ์ (Association Rule) ** [10] ในการทําเหมือง
ข้อมูล
4.4.2 การสร้างแบบจําลอง
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการสร้างแบบจําลอง
ออกเป็ น 2 แบบด้วยกัน คือ
4.4.2.1 แบบจําลองการแบ่งกลุ่ม (Clustering) เพื่อใช้
ในการจัด กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ ถื อ ครองผลิ ต ภัณ ฑ์อ ยู่ โดยดึ ง
ลักษณะเด่นของข้อมูลที่ซ่อนอยูอ่ อกมา
แบบจําลองการแบ่งกลุ่มนั้น เป็ นการแบ่งกลุ่ม
เพื่อเป็ นการจัดระเบียบข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยูเ่ ป็ น
กลุ่ม และสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของข้อมูล
ที่ ซ่ อ นอยู่ โดยได้ ท ํา การทดสอบหาจํา นวนกลุ่ ม ที่
เหมาะสม โดยการกําหนดกลุ่มออกเป็ น 3-10 กลุ่ม และ
ผลที่ ได้จากการประมวลผลการแบ่ งกลุ่มทั้ง 8 ครั้ ง ได้
นํา ไปสอบถามผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการตลาด เพื่ อ ให้ ไ ด้
จํานวนกลุ่ม ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละ
กลุ่มใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
*

การแบ่งกลุ่ม (Clustering) โดยจะแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม นํา
ข้อมูลที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน หรื อคล้ายกันจัดไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน
**

กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) นําข้อมูลในแต่ละกลุ่มที่
ได้จากการนํามาแบ่งกลุ่มมาหากฎความสัมพันธ์ แล้วจึงนําค่าที่
ได้มาเปรี ยบเทียบกันเพื่อความแม่นยําในการประเมิน โดยเลือกผล
ที่มีค่าความเชื่ อมัน่ มากกว่าร้ อยละ 80

ซึ่งผลจากการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้
ความคิ ด เห็ น ว่ า ลัก ษณะการแบ่ ง กลุ่ ม แบบ 4 กลุ่ ม
ใกล้เคี ยงกับความเป็ นจริ งมากที่ สุด ซึ่ งจากข้อมูลที่ ทาํ
การประมวลทั้งหมด 7,024 ระเบียน เมื่อทําการแบ่งกลุ่ม
แล้วจะได้จาํ นวนข้อมูลของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (ดังรู ปที่ 2)
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รู ปที่ 2 จํานวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
จากรู ปที่ 2 ลักษณะของลูกค้าผูส้ ู งอายุสามารถ
แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะเด่นดังต่อไปนี้
1. ลักษณะลูกค้ากลุ่มที่ 1 มีจาํ นวน 2,069 คน
ซึ่ งเป็ นเพศหญิง อายุประมาณ 65-70 ปี และส่ วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล
รวมไปถึ ง ภาคกลาง การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ตํ่า กว่ า
มัธยมศึ ก ษา และมี ร ายได้โ ดยประมาณตํ่า กว่า 15,000
บาท ซึ่ งลู ก ค้า ผู ้สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี้ เป็ นลู ก ค้า ของธนาคาร
พาณิ ช ย์แ ห่ ง นี้ ม าเป็ นระยะเวลาประมาณ 0-4 ปี โดยมี
ยอดเงินคงเหลืออยูใ่ นช่วง 1,000-50,000 บาท
2. ลักษณะลูกค้ากลุ่มที่ 2 มีจาํ นวน 1,605 คน
ซึ่งเป็ นเพศชาย อายุประมาณ 65-75 ปี มีสถานภาพสมรส
และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล ส่วนรายได้น้ นั จะ
สูงกว่า 70,000 บาท และมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งลูกค้าผูส้ ู งอายุในกลุ่มนี้ เป็ นลูกค้า
ของธนาคารพาณิ ช ย์มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 0-9 ปี
โดยมี ย อดเงิ น คงเหลื อ อยู่ ใ นช่ ว งประมาณ 10,000500,000 บาท
3. ลักษณะลูกค้ากลุ่มที่ 3 มีจาํ นวน 1,065 คน
ซึ่ งเป็ นเพศหญิ ง อายุป ระมาณ 65-70 ปี มี ส ถานภาพ
สมรสเป็ นส่ ว นใหญ่ และอาศั ย อยู่ ใ นกรุ งเทพและ
ปริ ม ณฑล รวมไปถึ ง ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ส่ ว น
การศึ กษานั้น ส่ วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และ

รายได้จะประมาณ 50,000-70,000 บาท ซึ่งลูกค้าผูส้ ู งอายุ
กลุ่ ม นี้ เป็ นลู ก ค้า ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง นี้ มาเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 0-9 ปี โดยมี ย อดเงิ น คงเหลื อ อยู่
ในช่วง 10,000-500,000 บาท
4. ลักษณะลูกค้ากลุ่มสุ ดท้ายนี้ มีจาํ นวน 2,285
คน ซึ่งเป็ นเพศชาย อายุประมาณ 65-75 ปี และส่ วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นภาคใต้ และอีกส่ วน
อยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล การศึกษาจะอยูใ่ นระดับตํ่า
กว่ามัธยมศึ กษา และระดับมัธยมศึ กษา มีรายได้ต่ าํ กว่า
15,000 บาทโดยประมาณ ซึ่ ง ลูกค้าผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้ เป็ น
ลู ก ค้า ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง นี้ มาเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 0-4 ปี โดยมี ย อดเงิ น คงเหลื อ อยู่ ใ นช่ ว ง
ประมาณ 1,000-50,000 บาท
4.4.2.2 แบบจําลองการหาความสัมพันธ์ (Association
Rule) เพื่ อ ใช้ใ นการค้น หารู ป แบบควมสั ม พัน ธ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้าที่ถือครองผลิตภัณฑ์
งานวิจัยในครั้ งนี้ จะทํา การหาความสัมพัน ธ์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ ถื อ ครอง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ซึ่ ง แ บ่ ง ตาม กลุ่ มข อ งลู กค้ า ที่ ได้ จ าก
แบบจําลองการแบ่งกลุ่มที่วจิ ยั ก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงต้องมี
การหาความสัมพันธ์ ของผลิ ตภัณฑ์ท้ ังหมด 4 ครั้ ง ผล
ของการประมวลแต่ละครั้งจะได้กฎความสัมพันธ์ถึง 20
กฎ ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ กฎความสัมพันธ์ของแบบจําลองการ
แบ่ ง กลุ่ ม ทั้ง 4 กลุ่ ม มาวิ เ คราะห์ แล้ว นํา ไปสอบถาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญถึงความเป็ นไปได้ และความเป็ นจริ ง เพื่อให้
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
จากการสร้างแบบจําลองการหาความสัมพันธ์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ ถื อ ครอง
ผลิตภัณฑ์ท้ งั 4 ครั้งนั้น ต้องใช้ขอ้ มูลในการประมวลผล
ทั้ งหมด 7,024 ระเบี ย น และผลที่ ไ ด้ จ ากการสร้ า ง
แบบจําลองสรุ ปได้วา่ จํานวนกฎที่ดีที่สุดที่ได้มาออกมา
นั้ น มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ เพราะค่ า ความน่ าเชื่ อถื อ
(Confidence) จากความสัมพันธ์ที่ยอมรับได้ควรมากกว่า
ร้ อยละ 80 ขึ้ นไป และจากการนํากฎความสัม พัน ธ์ไ ป
สอบถามผูเ้ ชี่ ย วชาญแล้ว นั้น ในลู ก ค้า แต่ ล ะกลุ่ ม จะมี
จํานวนกฎที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุดประมาณ 3-4 กฎ

ตารางที่ 2 กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายกฎความสัมพันธ์
ของลูกค้าทั้ง 4 กลุ่ม ได้ดงั ต่อไปนี้
กฎความสัมพันธ์ของของลูกค้ากลุ่ม 1
1. ถ้า ลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณฑ์ป ระกัน ภัย ทรั พ ย์สิน
และซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ลู ก ค้า จะซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน อัค คี ภ ัย ด้ว ย
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100
2. ถ้าลูกค้าที่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ประกันอุบตั ิ เหตุส่วน
บุคคล และซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ลูกค้า
จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน ด้วยความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 100
3. ถ้าลูกค้าซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ลูกค้าจะ
ซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ประกัน ภัยทรั พย์สิน ด้วยความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 100
4. ถ้าลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ แต่ไม่
ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ลูกค้าจะไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน
ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100
กฎความสัมพันธ์ของของลูกค้ากลุ่ม 2
1. ถ้า ลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณฑ์ป ระกัน ภัย ทรั พ ย์สิน
และซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ลูกค้าจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ด้วยความเชื่อมัน่
ร้อยละ 100
2. ถ้าลูกค้าที่ ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ แต่
ไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน ลูกค้าจะ
ไม่ซ้ื อผลิ ต ภัณฑ์ป ระกัน อุบัติเ หตุ ส่ว นบุ คคล
ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100

3. ถ้า ลู ก ค้า ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน อุ บัติ เ หตุ ส่ ว น
บุคคล แต่ไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน
ลูกค้าจะไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100
4. ถ้า ลู ก ค้า ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน อุ บัติ เ หตุ ส่ ว น
บุ คคล ลู กค้าจะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพ
ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
กฎความสัมพันธ์ของของลูกค้ากลุ่ม 3
1. ถ้า ลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณฑ์ป ระกัน ภัย ทรั พ ย์สิน
และซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ลูกค้าจะซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั และซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ด้วยความเชื่อมัน่
ร้อยละ 100
2. ถ้าลูกค้าที่ ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพ ลูกค้า
จะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ป ระกัน อุบัติ เหตุ ส่ว นบุ ค คล
ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
3. ถ้าลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน
ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ด้วย
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
กฎความสัมพันธ์ของของลูกค้ากลุ่ม 4
1. ถ้าลูกค้าที่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ประกันอุบตั ิ เหตุส่วน
บุคคล และซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน
ลูกค้าจะซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ด้วย
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100
2. ถ้าลูกค้าที่ ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั แต่ไม่
ซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกั น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล
ลูกค้าจะไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพ ด้วย
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100
3. ถ้าลูกค้าซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ แต่ไม่
ซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกั น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล
ลูกค้าจะไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพ ด้วย
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 100
4. ถ้าลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ทรัพย์สิน ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99

4.4.3 การประเมินแบบจําลอง
จากแบบจํา ลองที่ ไ ด้จ ากโปรแกรม WEKA *
ทั้ง แบบจํา ลองการแบ่ ง กลุ่ ม และแบบจํา ลองการหา
ความสัม พัน ธ์ ข องผลิ ต ภัณฑ์กับ พฤติ ก รรมลู ก ค้า ที่ ถื อ
ครองผลิ ตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบความแม่ นยํา และ
ประเมิ น หาความน่ าเชื่ อถื อได้ ด้วยการนําผลลัพธ์ของ
ข้อ มู ล เรี ย นรู ้ ม าเปรี ย บเที ย บค่า ความถู ก ต้อ งกับ ข้อ มู ล
ทดสอบ
4.5 การประเมินแบบจําลอง (Evaluation)
การประเมินแบบจําลองในขั้นตอนก่อนหน้านี้
(4.4.3 การประเมินแบบจําลอง (Assess Model)) เป็ นการ
ประเมินทางด้านเทคนิ คเกี่ ยวกับปั จจัยในด้านต่างๆ ที่ มี
ผลในการสร้างแบบจําลอง แต่ในขั้นตอนนี้ จะประเมิน
ถึงความสามารถในการตอบสนองเป้ าหมายทางธุ รกิ จ
โดยเปรี ยบเที ยบผลลัพธ์กับเกณฑ์ประเมินที่ กาํ หนดไว้
ตอนเริ่ มต้นโครงการ
4.5.1 การประเมินผล (Evaluation Results)
การประเมินผลลัพธ์ในการทําเหมืองข้อมูลที่มี
ต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
4.5.1.1 แบบจํ า ลองการแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า สามารถ
นําไปใช้เป็ นเครื่ องมือ ในการคิดแผนการตลาด หรื อออก
โปรโมชั่ น ได้ ต รงกั บ ความต้อ งการของตลาด เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
เพิ่มความพอใจให้แก่ ลูกค้า และนําไปสู่ ยอดขายที่ เพิ่ม
มากขึ้น
4.5.1.2 แบบจําลองการหาความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์
กั บ ลู ก ค้ า ที่ ถื อ ครองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถนํ า ไปเป็ น
เครื่ องมื อ ในการคิ ดแผนการตลาด หรื อนํ า ไป
ประกอบการพิจารณาในการขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
4.5.1.3 แบบจําลองทั้ง สองสามารถช่ วยให้วิเ คราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็ วขึ้น ทั้งนี้การใช้งานจริ งอาจจําเป็ นต้องมี
*

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) เป็ นโปรแกรมใช้ในการทําเหมืองข้อมูล และจัดการกับข้อมูล
ขนาดใหญ่ โดยจะนําข้อมูลที่มีอยูม่ าวิเคราะห์แล้วดึงเอาความรู ้
หรื อสิ่ งสําคัญออกมา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หรื อทํานายสิ่ งต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ข้ ึ นมา เพื่อเพิ่มความสะดวก และ
รวดเร็ วในการใช้งาน
4.6 การนําแบบจําลองไปใช้ (Deployment)
การวิ จัย ในครั้ งนี้ เป็ นการนํา เทคนิ ค การทํา
เหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติ กรรม
ของลู ก ค้า ที่ ถื อ ครองผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ล ะประเภท ซึ่ งมี
ความสําคัญมากต่อองค์กรยัง่ ยืน โดยผลการทําเหมื อ ง
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทํา วิ จั ย ในครั้ งนี้ สามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ได้จริ งในองค์กร แต่จะต้องนําแบบจําลองที่
ได้มาพัฒนาเป็ นซอฟต์แวร์ หรื อประยุกต์ใช้กบั ระบบที่มี
อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถนําไปใช้งานได้รวดเร็ วและง่าย
ขึ้น
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจําลองการแบ่งกลุ่ม
และแบบจําลองการหาความสัมพันธ์น้ นั ฝ่ ายการตลาด
สามารถนําแบบจําลองการหาความสัมพันธ์มาใช้ได้ โดย
การออกโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้า ด้วยการดูความสัมพันธ์
ของผลิตภัณฑ์ ต้น ส่วนฝ่ ายขายก็สามารถนํามาใช้ในการ
ขายได้เช่นกัน โดยการดูวา่ ลูกค้ารายนี้อยูใ่ นกลุ่มใด (จาก
แบบจําลองการแบ่งกลุ่ม) สามารถขายผลิตภัณฑ์อะไรได้

5. สรุ ปผลการวิจยั

การค้น คว้า วิ จั ย นี้ เป็ นการศึ ก ษาการสร้ า ง
แบบจํา ลองการขายผลิ ต ภัณฑ์ป ระกัน ภัย ให้กับ ลู ก ค้า
ผูส้ ู ง อายุก ลุ่ม บัญ ชี ออมทรั พ ย์ด้วยการทํา เหมื อ งข้อมู ล
ผู ้วิ จั ย ได้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ของธนาคารพาณิ ชย์ แ ละบริ ษั ท
ประกันภัยแห่ งหนึ่ งมาเป็ นกรณี ศึกษา โดยใช้ข้ นั ตอนวิธี
ต่า งๆของการทําเหมื อ งข้อมู ลมาเป็ นเครื่ อ งมื อในการ
สกัดหาความรู ้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ซึ่ งได้นําข้อมูลลูกค้า
ผูส้ ู งอายุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่มีการจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูล และนําข้อมูลลูกค้าผูส้ ู งอายุที่ได้ มาหา
ประวัติ ก ารถื อ ครองผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย ของบริ ษ ัท
ประกั น ภัย แล้ว นํ า มาสร้ า งรู ปแบบจํา ลองการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ด้ ว ยการแบ่ ง กลุ่ ม ของลู ก ค้ า
(Clustering) ตามข้อมูลของลูกค้าเพื่อหาลักษณะเด่นของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งได้ 4 กลุ่มด้วยกัน และนําข้อมูล
ลู ก ค้า ของแต่ ล ะกลุ่ ม นั้น ไปหารู ป แบบความสัม พัน ธ์

(Association Rule) ของผลิ ตภัณฑ์กับ พฤติ ก รรมของ
ลูกค้าที่ ถือครองผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผลที่ ได้จากการทําเหมือง
ข้อมูล สามารถนํามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยตัดสิ นใจ
การขายผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย ให้กับ ลู ก ค้า ผูส้ ู ง วัย กลุ่ ม
บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ข องธนาคาร ทั้ง นี้ ยัง สามารถนํา เอา
ความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กบั ระบบเดิมที่ มีอยูใ่ นองค์กร
หรื อพัฒนาซอฟต์แวร์ ใหม่ เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการขาย
และกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ในขั้นตอนการดําเนิ นงานวิจ ัยได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทําเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM มาเป็ น
แนวทางในการวิจัย เนื่ องจากเป็ นมาตรฐานสากลที่ ทั่ว
โลกยอมรั บ และการพัฒ นาแบบจําลองได้ใช้ข้ ันตอน
วิธีการแบ่งกลุ่ม และการหาความสัมพันธ์ โดยขั้นตอน
วิธีการแบ่งกลุ่มเพื่อหาลักษณะเด่นของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
และนํามาซึ่ งการเพิ่มยอดขาย และใช้ข้ นั ตอนวิธีการหา
ความสัม พัน ธ์ เ พื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ข องผลิ ต ภัณฑ์กับ
พฤติ กรรมของลูกค้า ที่ ถือครองผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ นําไปสู่
การเพิ่ ม ยอดขาย และการขายข้า มผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยเริ่ ม
ตั้ง แต่ ก ารทํา ความเข้า ใจทางธุ ร กิ จ และความเข้า ใจที่
เกี่ ยวกับข้อมูล รวมไปถึ งการเตรี ยมข้อมูล จากนั้นก็มา
พัฒนาแบบจําลองด้วยขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่ม และการ
หาความสั ม พัน ธ์ แล้ว จึ ง นํา ผลที่ ไ ด้ไ ปประเมิ น และ
ตรวจสอบ ก่อนที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
งานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วางแนวทางในการ
นํา แบบจํา ลองที่ วิ จ ัย ได้ไ ปใช้ด้ว ยกัน 2 แบบด้ว ยกัน
ดังต่อไปนี้
1. การนํารู ปแบบจําลองมาพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม และข้อมูลของลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตรง
ประเด็น และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
2. การนํารู ปแบบจําลองมาออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรื อมาสร้ างโปโมชั่นที่ เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด และความภักดี ต่อ
องค์กร

6. ข้ อเสนอแนะ

ผูว้ ิจัย ได้ด ํา เนิ น การภายใต้ข ้อ จํา กัด ทางด้า น
เวลา และข้อ จํา กัด ทางด้ า นข้อ มู ล ซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ
งานวิจยั ทําให้งานวิจยั มีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ า้ ง ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึ ง ได้เ สนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานวิ จ ัย ใน
อนาคตต่อไป
1. การทําเหมื องข้อมูลนั้น มี อยู่หลายขั้นตอน
วิ ธี ซึ่ งแต่ ล ะขั้ นตอนวิ ธี มี ค วามเหมาะสมกั บ ความ
ต้องการในการนํารู ปแบบจําลองไปใช้ที่ต่างกันออกไป
ดัง นั้ นจึ ง ต้อ งทํา ความเข้า ใจถึ ง ประโยชน์ ข องแต่ ล ะ
ขั้นตอนวิธี และเลือกขั้นตอนวิธีที่ตรงกับความต้องการ
ให้มากที่สุด
2. การศึ กษาวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการนําข้อมูล
ลู ก ค้า ผู ้สู ง อายุก ลุ่ ม บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ม าเพี ย งบางส่ ว น
เท่านั้น ดังนั้นหากจะนํารู ปแบบจําลองดังกล่าวไปใช้งาน
จริ ง ควรมีการนําข้อมูลของลูกค้าผูส้ ู งอายุกลุ่มบัญชีออม
ทรัพย์ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ และควรนํารู ปแบบจําลองมา
ประเมินอีกครั้ง เพื่อให้ได้รูปแบบจําลองที่ ถูกต้อง และ
แม่นยํามากที่สุด
3. การทําเหมืองข้อมูลนั้นเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใจข้อมูล ธุรกิจ
หรื อปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ได้เท่ากับตัวบุคลากร ซึ่งการทํา
เหมืองข้อมูลจะช่ วยหารู ปแบบ และความสัมพันธ์ของ
ข้อ มู ล เท่ า นั้น ไม่ ไ ด้ร ะบุ ค่ า ของข้อ มู ล หรื อ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์จริ ง แต่เป็ นเพียงการทํานาย หรื อคาดการณ์
ดังนั้นผูใ้ ช้ตอ้ งนําผลที่ ได้มาวิเคราะห์ และตัดสิ นใจอี ก
ครั้ง ก่อนนําไปใช้จริ ง
4. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ในการทําเหมือง
ข้อ มู ล นั้น ควรเป็ นเครื่ อ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสม
เนื่ องจากการขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลจํานวนมาก จะใช้
ในเวลาในการประมวลผลค่ อ นข้า งนาน ถ้า เครื่ อง
คอมพิว เตอร์ ที่นํา มาใช้ไ ม่ มี ประสิ ท ธิ ภาพที่ เ หมาะสม
อาจจะทําให้เครื่ องค้าง และเสี ยเวลาในการดําเนิ นการที่
นานขึ้น

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จัย นี้ สํ า เร็ จ ลงได้ด้ว ยความกรุ ณ าจาก
อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรื องกมลา อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้
คํา แนะนํา และสละเวลาในการตรวจสอบและแก้ไ ข
ตลอดการดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้
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