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ผลการวิจัย คือ ลูกคาที่มารับบริการสามารถจัดแบงออกเปน 9 กลุมตามคุณลักษณะของ
ลูกคาทําใหทราบความแตกตางของลูกคาแตละกลุมและกลุมลูกคาที่มาใชบริการมากที่สุด
คือกลุมคลัสเตอร 7 เปนกลุมลูกคาที่มาใชบริการแผนกวัคซีน ขอมูลของลูกคาในกลุมนี้มี
จํานวน 109,111 เรคอรด คิดเปนรอยละ 15.7 ของขอมูลทั้งหมด ซึ่งขอมูลที่ไดเปนความรู
ใหมที่โรงพยาบาลแมคคอรมิคไมเคยทราบมากอน สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจสงเสริมการตลาด สงเสริมการจัดกิจกรรมใหเหมาะกับลูกคาแตละกลุมเพื่อ
บริหารความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและจากการประเมินคาความเชื่อมั่นของผลลัพธที่ไดมีคา
เทากับ 0.998 ซึ่งแสดงวาผลลัพธมีความนาเชื่อถือ ในสวนของการทําเหมืองขอมูลใชเทคนิค
ไทมซีรีสที่พยากรณจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ พบวา แผนกอายุรกรรมเปนแผนกที่มีผูมาใช
บริการมากที่สุด จากการพยากรณคาแนวโนมในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 จํานวนผูใชบริการ
ในเดื อนนี้มีแนวโนมเพิ่ มขึ้ นเมื่อแยกวิ เคราะหตามวันพบวา วัน พฤหัส บดีมีผูมาใชบริการ
มากกวาวันอื่น โดยยอดผูใชบริการสูงสุดในชวงเวลา 10.00 น.และชวงเวลา 19.00 น. เมื่อ
นําผลการพยากรณมาประเมินผลโดยนําเปรียบเทียบกับจํานวนผูมาใชบริการจริงที่เกิดขึ้น
ณ ชวงเวลาเดียวกันมีคาใกลเคียงกันและมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ : การพัฒนาคลังขอมูล, การทําเหมืองขอมูล, การบริหารลูกคาสัมพันธ,
การพยากรณอนุกรมเวลา

Abstract
This study involves research and development. The purpose of
the research was to develop a customer data warehouse using data mining
techniques for customer relationship management. A data warehouse was
developed and analyzed from the outpatient data of all departments from
January 2011 to December 2013. The research process consisted of two parts
: 1) development of the data warehouse 2) mining the data warehouse.
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The development of the customer data warehouse used Microsoft
SQL Server 2000. The data warehouse model used a star schema. For loading
data into the data warehouse, we used Microsoft Visual Studio 2005 in order
to create an ETL process for data cleansing, and formatting, and for the
importing of 696,457 records. The data mining used clustering techniques to
group customer and time series techniques to predict numbers of customers.
The clustering technique, which grouped customers into 9 clusters
according to their characteristics, and a group of customers who used the
service are the cluster 7, who use the service vaccine department. A group of
customers has 109,111 records and accounted for 15.7 percent of all data.
Resulted in new knowledge about customers. Executives of McCormick
Hospital could use the results for supporting decision making, marketing
promotion and activity promotion for each customer group to manage
customer relationships. Evaluation of the results is at 0.998, which means
that the measurement tools were reliable. The time series forecasting the
number of customers who used our services. Most customers used the
service medicine department. In January 2557 a number of customers was
increasing. On Thursday had many customer used the service at 10.00 am
and 07.00 pm. As for the time series technique which predicted the number
of customers by comparison with the actual data, they were nearly the same
number and the trend was in a similar direction.
Keywords : Data warehouse, Data mining, Customer relationship
management, Time series
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันคนไทยใสใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นและใชบริการดานสุขภาพกับโรงพยาบาล
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมลูกคาของโรงพยาบาลเอกชนที่ใหการบริการที่
สะดวกรวดเร็ ว จึ งเป น ชองทางการเลื อกใชบ ริการดานสุขภาพของลูกคาอีกชองทางหนึ่ง
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหมที่เปดใหบริการมีทั้งหมด 11 แหง แตละแหงเนนกล
ยุทธเพิ่มยอดขาย เพิ่มจํานวนผูมาใชบริการและสงเสริมการตลาดเจาะกลุมลูกคาเปาหมาย
อยางชัดเจน (Segmentation Marketing) แตกตางจากอดีตจะเนนกลยุทธดานการแพทย
เฉพาะทางและจัดโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด ในปพ.ศ.
2551 โรงพยาบาลที่ใหบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หรือโรงพยาบาลที่ใหบริการ
สุขภาพระดับสูงมีอัตราการเติบโตของผลประกอบการจากเดิมรอยละ 9 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
12 ในป พ.ศ.2554 ในขณะที่ โ รงพยาบาลที่ใ หบ ริ การระดับ ทุติย ภูมิห รือ ระดั บ กลางมีผ ล
ประกอบการจากเดิมรอยละ 15 ในปพ.ศ.2551 ลดลงเปนรอยละ 6 ในปพ.ศ.2554 (วิธาน
เจริญผล, 2554) จะเห็นไดวาการบริหารลูกคาสัมพันธเปนเครื่องมือหนึ่งที่นํามาใชเพื่อเพิ่ม
ยอดขายใหแกโรงพยาบาล เนื่องจากการบริหารลูกคาสัมพันธชวยสรางความแตกตางในการ
แข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ และสร า งความภั ก ดี ข องลู ก ค า เมื่ อ องค ก รสามารถรั ก ษาลู ก ค า ได 5
เปอรเซ็นตของลูกคาทั้งหมด ผลกําไรในระยะยาวจะเพิ่มขึ้น 25 ถึง 100 เปอรเซ็นต (ไรคเฮ
ลด อางถึงใน ดิสพงศ พรชนกนาถ 2546: 3) กลาวคือ องคกรใชตนทุนในการรักษาลูกคา
เดิมต่ํากวาการหาลูกคาใหม และการขยายโอกาสในการขายสินคาและบริการก็เพิ่มมากขึ้น
โดยลูกคาสามารถซื้อสินคาบริการมากขึ้นและบอยขึ้นเปนการเพิ่มคุณคาระยะยาว (Life
Time Customer Value) จึ ง นํ า ไปสู ก ารสร า งความภั กดี ของลู กค า (เมลิ น ดา ไนแคมป ,
2546; Stone and Woodcock and Machtynger, 2000) ดังนั้นหากรักษาความสัมพันธ
และสรางความภักดีใหเกิดกับลูกคาได จะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันและผลกําไร
ของธุรกิจในระยะยาว (Perez & Gen, 2006; Wolburg & Pokrywczynski, 2001; ดิสพงศ
พรชนกนาถ, 2546) การนําเทคโนโลยีและซอฟตแวรมาประยุกตใชกับขอมูลของลูกคาจะ
สามารถชวยใหองคกรมีขอมูลลูกคาแบบ 360 องศา (Payne and Frow, 2005) หมายถึง
โอกาสในการเขาถึงลูกคาเพื่อเสนอขายสินคาและบริการ อยางไรก็ตามการเขาถึงขอมูลหรือ

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

149

การนําขอมูลมาใชประโยชนหากมีการนําขอมูลมาวิเคราะหอยางผิดพลาด อาจจะกอใหเกิด
ผลเสียแกองคกรได ปจจุบันคลังขอมูล (Data Warehouse) เปนเครื่องมือที่ชวยในการ
บริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารในดําเนินธุรกิจในภาวะที่การแขงขันสูงไดเปนอยางดี
โรงพยาบาลแมคคอรมิคเนนใหบริการการแพทยที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก าร แต ป จ จุ บั น การแข ง ขั น ทางด า นธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น
โรงพยาบาลแตละแหงมีความแข็งแกรงและสวนแบงการตลาดที่แตกตาง (ปรเมศวร กุมาร
บุญ, 2552) การมีขอไดเปรียบกับคูแขงหมายถึงรายไดที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาล ดวยสาเหตุ
นี้โรงพยาบาลแมคคอรมิคจึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล
ลูกค า มีการจั ดเก็ บ ข อมู ล การใช บ ริ การของลูกคาอยางตอเนื่องเพิ่มความรวดเร็ว ในการ
บริการลูกคา อยางไรก็ตาม เมื่อขอมูลมีจํานวนมาก การรวมขอมูลใหอยูในระบบเดียวกัน
เพื่อการนําไปใชใหอยูบนพื้นฐานเดียวกันจึงเปนเรื่องที่ซับซอนมากขึ้น โรงพยาบาลแมคคอร
มิคใชระบบประมวลผลรายการออนไลนหรือโอแอลทีพี (Online Transaction Processing:
OLTP) ทําใหการทําธุรกรรมดานตางๆ เปนไปอยางรวดเร็วและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดในเบื้องตน แตเนื่องจากความคาดหวังในบริการของลูกคายังคงเพิ่มมาก
ขึ้น กลยุทธทางการตลาดแบบเดิมจึงไมเพิ่มผลกําไรเทาที่ควร ผูวิจัยเล็งเห็นการใชประโยชน
จากฐานขอมูลการใชบริการของลูกคา โดยพัฒนาเปนคลังขอมูลลูกคาและใชเทคนิคการทํา
เหมืองขอมูลวิเคราะหหาองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูใหมไปใชประโยชนใน
การบริหารลูกคาสัมพันธและสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของผูบริหารตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาคลังขอมูลลูกคาและใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธ
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยผูวิจัยทําการพัฒนาคลังขอมูลลูกคาและ
ใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง
แสดงในภาพที่ 1.1
เจ้าหน้าที่การตลาด
จัดกลุ่มลูกค้า
เพื่อส่งเสริ ม
การตลาด
• จัดกิจกรรมให้มี
ผูม้ าใช้บริ การ
เพิ่มขึ้น
•

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการพัฒนาระบบผูวิจัยสรางคลังขอมูลลูกคาเปนลําดับแรก โดยใชโปรแกรม
ไมโครซอฟท วิ ช วล-สตู ดิ โ อ รุ น 2005 เพื่อทํากระบวนการอีทีแอลที่ประกอบดว ยการดึง
ขอมู ลเฉพาะที่ตองการ การแปลงขอมูลจากแหลงตางๆ ใหเปนรูปแบบเดียวกัน และการ
นําเขาข อมูลจากแหลงตางๆ เขาสูร ะบบฐานขอมูลไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอรรุน
2000 และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมลูกคาโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล รุน 2007
และโปรแกรมเว็กกาดวยเทคนิคการจัดกลุมแบบเคมีนซึ่งเปนการจัดกลุมที่มีแอตทริบิว ต
คลายกันเขาไวในกลุมเดียวกัน
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนิน
ธุรกิจและการบริหารลูกคาสัมพันธ
4.2 สามารถนําองคความรูใหมที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมารวมกับองคความรู
เดิมเพื่อใชในดานการบริหารลูกคาสัมพันธ
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายและสามารถ
พยากรณจํานวนผูมาใชบริการในอนาคตไดเพื่อสงเสริมการตลาดและจัดกิจกรรมใหมีจํานวน
ผูใชบริการมีเพิ่มขึ้น

5. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาคลังขอมูลลูกคาและ
ใชเ ทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อการบริหารลูกคาสัมพัน ธ ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาการ
พัฒนาคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล โดยศึกษาระเบียบวิธี 9 ขั้นตอน หรือ Nine-Step
Methodology (Kimball, 1996 อางถึงใน เบญจมาศ เต็มอุดมและดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน
วงศ, 2545) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาดาตามารท (Data Mart) โดยออกแบบแตละสวน
สําเร็จแลว จึงนํามารวมกันเปนคลังขอมูล ขององคกรในขั้นสุดทายซึ่งขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน
การทําเหมืองขอมูลมีตัวแบบการดําเนินการมีอยูหลายตัวแบบดวยกัน ในงานวิจัยนี้ใชตัว
แบบ CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) ตัวแบบนี้มี
วัตถุประสงคใหการทําเหมืองขอมูลในอุตสาหกรรมซอรฟแวรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี
ลักษณะการทํางานเปนวงจรชีวิตมี 6 ระยะดวยกัน และเทคนิคที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ 1) การ
จัดกลุม (Clustering) เปนการรวมวัตถุที่คลายคลึงกันไวในกลุมเดียวกัน โดยจะไมมีขอสมมุติ
เกี่ยวกับจํานวนกลุมวามีกี่กลุม เชน เทคนิคเคมีน (K-Means) เทคนิคจัดกลุมแบบมีลําดับชั้น
เปนตน 2) การพยากรณ (Forecasting) คาดคะเนหรือการทํานายการเกิดเหตุการณหรือ
สภาพการณตางๆ ในอนาคต ผูวิจัยไดปริทัศนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคลังขอมูล
และการทําเหมืองขอมูล ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของบวร นอยแสง(2549) ศึกษา
คลังขอมูลและเทคนิคเหมืองขอมูลสําหรับวิเคราะหการขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
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คลั ง ข อ มู ล ของระบบการขายและประยุ ก ต เ ทคนิ ค การทํ า เหมื อ งข อ มู ล กั บ คลั ง ข อ มู ล ที่
พัฒนาขึ้นสําหรับชวยในการวิเคราะหการขาย ซึ่งใชขอมูลการขายตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.
2547 –กรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยจัดกลุมใชเทคนิคเคมีน คลัสเตอรริง การพัฒ นาระบบ
แบงเปน 2 สวน คือ (1) สวนการพัฒนาคลังขอมูลที่ใชรูปแบบ Schema คือ Star Schema
(2) สวนการทําเหมืองขอมูล วิเคราะหการจัดกลุมใชเทคนิคเคมีนคลัสเตอรริง และงานวิจัย
ของอุรา บุรีรัตน (2552) ศึกษาการบริการลูกคาสัมพันธในโรงพยาบาลโดยใชเทคนิคเหมือง
ขอมูล โดยมีวัตถุประสงคในการจัดกลุมลูกคาเพื่อการวางแผนการตลาดและจําแนกกลุม
ลูกคาเปาหมายเพื่อสงเสริมการขายและสามารถนําไปใชในกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ
ในการจัดกลุมลูกคาใชขอมูลจากการบริการลูกคาเปนขอมูลระหวางป พ.ศ.2551-2552 โดย
อาศัยเทคนิค K-Means Clustering และอัลกอริทึม Decision Tree รวมถึงโปรแกรม
ทางดานการทําเหมืองขอมูลเพื่อใชในการจัดกลุมขอมูล

6. ขอบเขตการวิจัย
ขอมูลที่นํามาวิจัยในครั้งนี้เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลผู
มาใชบริการผูปวยนอกในแผนกตางๆทําการเก็บรวบรวมขอมูลการใชบริการที่จัดเก็บไวใน
ฐานขอมูลและจากรายงานการใชบริการในแผนกตางๆคัดเลือกขอมูลมาเปนระยะเวลา 3 ป
(ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2556) มีขอมูลทั้งหมด 1,292,842
เรคอรด เมื่อนําเขาคลังขอมูลแลวเหลือขอมูลที่ใชวิเคราะหเพียง 696,457 เรคอรด
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
6.1.1 ประชากร
ประชากรคือขอมูลการใชบริการของผูปวยนอกในแผนกตางๆ ของ
โรงพยาบาลแมคคอรมิค จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ.2556 มีขอมูลทั้งหมด 1,292,842 เรคอรด
6.1.2 กลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง
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6.2 ขอบเขตของระบบ
6.2.1 การพัฒนาคลังขอมูล
1) การเตรียมขอมูลและโครงสรางคลังขอมูล
2) แปลงขอมูลใหเหมาะสมตอการนําไปวิเคราะห โดยแปลงขอมูล
ด ว ยการเขี ย น SQL ฝ ง ไว ใ นส ว นของ Server (Stored Procedure) ของโปรแกรม
ไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซอรเวอร รุน 2005 (Microsoft SQL Server 2005)
- สราง Data Flow สําหรับตารางมิติ (Dimension Table)
- สราง Data Flow สําหรับตารางขอเท็จจริง (Fact Table)
- สราง Execute SQL Task สําหรับลบขอมูลใน ตารางมิติ
และตารางขอเท็จจริง
3) รวบรวมขอมูลและสรางคลังขอมูลโดยใชเครื่องมือไมโครซอฟท
วิ ช วลสตู ดิ โ อ รุ น 2005 (Microsoft Visual Studio 2005) โครงสร า งแบบรู ป ดาวซึ่ ง
ประกอบ ดวยตารางความจริงและตารางมิติ
6.2.2 การทําเหมืองขอมูล
ผู วิ จั ย ใช แ บบจํ า ลองการทํ า เหมือ งขอ มู ล ของคริส พ ดีเ อ็ ม (Cross
Industry Standard Process for Data Mining: CRISP-DM) แล ะเลื อ กเทคนิ ค แบบ
เคมีนคลัสเตอรริงสําหรับการจัดกลุมผูมาใชบริการและอนุกรมเวลาหรือไทมซีรีสสําหรับการ
พยากรณจํานวนผูมาใชบริการในอนาคตโดยมีกระบวนการทําเหมืองขอมูล ดังนี้
1) การคัดกรองและการรวบรวมขอมูล (Data Cleaning and
Integration) ขอมู ลที่ มาจากแหล งข อมูลหลายแหลงไมส ามารถนําไปใชในการทําเหมือง
ขอมูลไดทันที ตองทําขอมูลใหสมบูรณกอน
2) การคัดเลือกขอมูล (Data Selection) คัดเลือกขอมูลที่สามารถ
นํามาวิเคราะหได
3) การแปลงขอมูล (Data Transformation) แปลงรูปแบบขอมูล
ใหเปนรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันกับแบบจําลองที่เลือกใชในการทําเหมืองขอมูล
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4) การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) นําขอมูลในฐานขอมูล
ขนาดใหญมา วิเคราะหและนําผลลัพธที่ไดสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ
5) รูปแบบการประเมิน (Pattern Evaluation) วิเคราะหผลลัพธที่
ไดเหมืองขอมูล
6) นําเสนอความรู (Knowledge Presentation) นําองคความรู
ใหมที่ไดจากการทําเหมืองขอมูลไปใชสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ

7. ระเบียบวิธีวิจัย
7.1 การออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล
ผู วิ จั ย ใช เ ครื่ อ งมื อ ในโปรแกรมไมโครซอฟท วิ ช วลสตู ดิ โ อรุ น 2005
(Microsoft Visual Studio 2005) สรางที่พักขอมูลเพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูล
ระบบปฏิบัติการมาพักในสวนของStaging Area โดยใช Data Transfer Service (DTS)
จากนั้นนําขอมูลจาก Staging Area เขาสูตารางขอเท็จจริงและตารางมิติดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 กระบวนการนําเขาสูคลังขอมูล
การนําขอมูลเขาสูคลังขอมูลโดยใชกระบวนการอีทีแอล (ETL: การดึงหรือสกัด
ขอมูล: Extraction การสงผานหรือแปลงขอมูล: Transformationและการนําขอมูลเขา:
Loading) ในกระบวนการนี้ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ รุน 2005 สวนของอินทิ
เกรชันเซอรวิส (Integration Services) เขามาชวยการจัดการขอมูลจากฐานขอมูลเขาสู
คลังขอมูล
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7.2 การทําเหมืองขอมูล
การทํ า เหมื อ งข อ มู ล (Data Mining) ลู ก ค า โรงพยาบาลแมคคอร มิ ค ใช
แบบจําลองการทําเหมืองขอมูลของคริสพดีเอ็ม (Cross Industry Standard Process for
Data Mining:CRISP-DM) ซึ่งประกอบดวยกระบวนการทําเหมืองขอมูล ดังนี้
7.2.1 การทําความเขาใจธุรกิจ (Business Understanding)
โรงพยาบาลแมคคอรมิคดําเนินใชระบบคอมพิวเตอรเขามาดําเนิน
ธุรกิจ มีการบันทึกขอมูลลูกคา บันทึกขอมูลการใชบริการของลูกคาปจจัยหนึ่งที่ผูบริหารมี
ความตองการทางธุรกิจ คือ เครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหขอมูลลูกคา เนื่องจากขอจํากัด
ดานทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูลลูกคาและปริมาณขอมูลจํานวนมาก
จึงไมสามารถจัดกลุมลูกคาเพื่อสงเสริมการตลาดใหถูกกลุมเปาหมายได และไมสามารถ
คาดการณจํานวนลูกคาที่จะเขามาใชบริการในอนาคตได
7.2.2 การทําความเขาใจขอมูล (Data Understanding
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาขอมูลลูกคาและขอมูลการรับบริการของ
ผูปวยนอกตั้งแตปพ.ศ.2554-2556 โดยทําการแปลงขอมูลเขาสูคลังขอมูลเพื่อใหขอมูลอยูใน
รูปแบบที่สามารถใชในการวิเคราะหขอมูลไดฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ที่
ใชในการทําเหมืองขอมูล ประกอบดวย 4 ตารางไดแก ตารางลูกคา ตารางแผนกที่ใหบริการ
ตารางสิทธิ์การรักษาและตารางวัน ซึ่งขอมูลจะถูกจัดเก็บในคลังขอมูลการใชบ ริการของ
ลูกคา
7.2.3 การเตรียมขอมูล (Data Preparation)
ผูวิ จัย ได นํา ข อมูลในคลังขอมูลมาใชในการทําเหมืองขอมูลตาม
อัลกอริทึมซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบดวย 2 อัลกอริทึม คือ การจัดกลุมหรือคลัสเตอรริงและ
อนุกรมเวลาในการเตรียมขอมูลหรือดาตามารทใหเหมาะสมกับอัลกอริทึมที่ใชงานโดยใช
เครื่องมือโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ รุน 2005 ในสวนงานของอินทิเกรชันเซอรวิส
กระบวนการเตรียมขอมูลในที่นี้คือกระบวนการอีทีแอลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การคัดเลือกขอมูล ศึกษาขอมูลผูปวยนอกที่มาใชบริการใน
แผนกตางๆ ตั้งแตปพ.ศ.2554-2556 โดยใชขอมูลจากการพัฒนาคลังขอมูลลูกคาในการ
ประมวลผล คัดเลือกขอมูลเฉพาะรายการผูใชบริการผูปวยนอกในแผนกตางๆ ซึ่งมีจํานวน
696,457 เรคอรด ทํ าการคั ดเลือกเฉพาะบางขอมูลเทานั้น ขอมูล ที่ไมไดคัดเลือกมาเปน
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ขอมูลที่ไมสามารถนํามาใชในการวิเคราะหได เชน ชื่อ นามสกุล เบอรโทร วัน-เดือน-ปเกิด
เปนตน และขอมูลที่ไมสัมพันธกับขอมูลลูกคา เชน รหัสพนักงาน รหัสแพทย เปนตน
2) การทําความสะอาดขอมูล เลือกขอมูลเฉพาะขอมูลที่มีความ
สมบูรณครบถวนและขอมูลที่สามารถแกไขใหถูกตองสมบูรณ ไดแก แกไขคาวางเปนตน
3) การปรั บ โครงสร างขอมู ล แปลงคาคุ ณสมบัติ ของขอมู ล ให
สามารถวิเคราะหได เชน ปรับคาวัน-เดือน-ปเกิดเปนอายุเปนตน
4) การรวบรวมขอมูล จากหลายตารางมาบันทึกใหมซึ่งตาราง
เหลานั้นมีความสัมพันธกันเพื่อสามารถเชื่อมโยงขอมูลนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกันได
5) การจั ด รู ป แบบขอมูล เพื่อ ใหเหมาะกับ การนํา ไปวิเ คราะห
ขอมูลสําหรับทําเหมืองขอมูล เชน ฐานขอมูลระบบปฏิบัติการบันทึกขอมูลเพศเปนเพศหญิง
ชาย เมื่อจัดรูปแบบใหมใชตัวเลข 1=ชาย 2=หญิง เปนตน
7.2.4 ตัวแบบ (Modeling)
ผูวิจัยเลือกตัวแบบการจัดกลุมลูกคา โดยใชการวิเคราะหขอมูล
ลูกคาเพื่อจัดกลุมดวยเทคนิคแบบเคมีนและใชการวิเคราะหอนุกรมเวลาหรือไทมซีรีสเพื่อ
พยากรณจํานวนผูมาใชบริการในอนาคต
7.2.5 การประเมินผล (Evaluation)
จากโปรแกรมไมโครซอฟท เ อ็ ก ซ เ ซลและโปรแกรมเว็ ก ก า ทั้ ง
แบบจําลองการจัดกลุมและแบบจําลองอนุกรมเวลาหรือไทมซีรีสของจํานวนผูใชบริการ
สามารถตรวจสอบความแมนยําและประเมินหาความนาเชื่อถือไดดวยการนําผลลัพธของ
ขอมูลมาประเมินผลที่ไดจากระยะหางจากจุดศูนยกลางของกลุมและประเมินผลที่ไดจากการ
พิจารณาคาความเชื่อมั่น (Reliability) สวนของอนุกรมเวลาหรือไทมซีรีสสามารถประเมินผล
โดยการเปรียบเทียบผลการพยากรณที่ไดกับขอมูลจริงที่เกิดขึ้น
7.2.6 การนําไปใช (Deployment)
ผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการจํ า แนกกลุ ม ผู ใ ช บ ริ ก ารและข อ มู ล การใช
บริการของลูกคาสามารถนําไปใชงานจริง สามารถระบุกลุมลูกคาเปาหมายของโรงพยาบาล
เพื่อดําเนินการสงเสริมการตลาด สงเสริมการจัดกิจกรรมใหมาใชบริการและสามารถลด
คาใชจายในการบริหารลูกคาสัมพันธ ผลลัพธจากการวิเคราะหขอมูลลูกคาดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารลูกคาสัมพันธของโรงพยาบาลแมคคอรมิคและ
เปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการ เตรียมความพรอมในการใหบริการลูกคาตอไป
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8. ผลการวิจัย
ผลที่ไดจากการวิเคราะหจัดกลุมขอมูลลูกคาและวิเคราะหอนุกรมเวลาหรือไทมซี
รีสโดยใชขอมูลการมารับบริการของลูกคาในป พ.ศ.2554 – 2556 ซึ่งมีขอมูลทั้งหมดจํานวน
696,457 เรคคอรด การวิเคราะหจัดกลุมขอมูลลูกคาใชเทคนิคแบบเคมีน ซึ่งแอททริบิวตที่
นํามาวิเคราะหประกอบดวย จํานวนครั้งที่ลูกคามาใชบริการ,แผนกที่ลูกคามาใชบริการ เพศ
อายุและภูมิลําเนา เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาหรือไทมซีรีสสําหรับพยากรณจํานวน
การมาใชบริการของลูกคาในอนาคตซึ่งแอททริบิวตที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย แผนกที่
ลูกคามาใชบริการ วัน/เดือน/ป ที่ลูกคามาใชบริการ ชวงเวลาที่ลูกคามาใชบริการ
8.1 การวิ เคราะหการจั ดกลุม โดยใชเทคนิคแบบเคมีนที่ตองกําหนดคา K
พบวาคา K ที่เหมาะสม คือ K=10 ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.3
ตารางที่ 1.1 รายละเอียดการจัดกลุมลูกคา
Cluster
Cluster 0
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6
Cluster 7
Cluster 8
Cluster 9
รวม

จํานวนเรคอรด
62,529
96,391
53,018
41,539
92,321
78,122
98,141
109,111
26,777
38,508
696,457

คิดเปนเปอรเซ็นต
9.0%
13.8%
7.6%
6.0%
13.3%
11.2%
14.1%
15.7%
3.8%
5.5%
100.0%
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ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงผลการจัดกลุมขอมูลลูกคาจํานวน 10 กลุม
ผลลัพธที่ไดจากการจัดกลุมขอมูลลูกคาและขอมูลการใชบริการของลูกคาในชวงป
พ.ศ. 2554-2556 เพื่อจัดกลุมดวยเทคนิคเคมีน จากภาพที่ 1.3 สามารถจัดกลุมลูกคาได
ทั้งหมด 10 กลุม โดยกลุม Cluster 7 กลุมนี้เปนกลุมที่มีการใชบริการมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 15.7 ของขอมูลทั้งหมด เปนกลุมลูกคาที่มาใชบริการแผนกวัคซีน ผูใชบริการในแผนกนี้
เป น เด็ ก เพศหญิ ง อายุ ร ะหว า ง 0-5 ป เป น ลู กค าที่ เคยมาใชบ ริก ารกับ ทางโรงพยาบาล
ประมาณ 25-30 ครั้ง อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ขอมูลของลูกคาในกลุมนี้มี
จํานวน 109,111 เรคอรด รองลงมา คือ กลุม Cluster 6 เปนกลุมลูกคาที่มาใชบริการแผนก
อายุรกรรม ผูใชบริการในแผนกนี้เปนเพศหญิงอายุระหวาง 36-40 ป เปนลูกคาที่เคยมาใช
บริการกับทางโรงพยาบาลประมาณ 15-20 ครั้ง อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ขอมูลของลูกคาในกลุมนี้มีจํานวน 98,141 เรคอรด คิดเปนรอยละ 14.1 ของขอมูลทั้งหมด
และกลุมที่มีการใชบริการนอยที่สุด คือ กลุม Cluster 8 เปนกลุมลูกคาที่มาใชบริการแผนก
ศัลยกรรมกระดูกและขอ ผูใชบริการในแผนกนี้เปนเพศชายอายุระหวาง 20-25 ป เปนลูกคา
ที่ เ คยมาใช บ ริ การกั บ ทางโรงพยาบาลประมาณ 1-5 ครั้ง อาศัย อยูในพื้ น ที่อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหมขอมูลของลูกคาในกลุมนี้มีจํานวน 26,777 เรคอรด คิดเปนรอยละ 3.8 ของ
ขอมูลทั้งหมด
จากวัตถุประสงคพัฒนาคลังขอมูลลูกคาและใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธผลลัพธจากการจัดกลุมลูกคาดวยเทคนิคแบบเคมีนจะชวยในการ
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วางแผนการจัดโปรโมชั่นในการสงเสริมการขายและยังชวยในการตัดสินใจการดําเนินการ
สงเสริมการตลาดสามารถนําไปประกอบการกําหนดกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธของ
โรงพยาบาลแมคคอรมิค
ดังนั้นทางโรงพยาบาลอาจจัดรายการสงเสริมการขายหรือจัดกิจกรรมเพื่อชวย
สรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาในกลุมคลัสเตอร 7 เพื่อรักษาลูกคาเดิมเพื่อประโยชน
ด านการตลาด โดยจั ด โปรโมชั่ น เพื่ อ ส ง เสริม ให มาใช บ ริ การเพิ่ มขึ้ น นอกจากนี้ อาจจั ด
กิจกรรมใหความรูแกผูมารับบริการ รวมทั้งสอบถามความตองการหรือความคาดหวังที่ลูกคา
กลุมเปาหมายตองการจากการมารับบริการของโรงพยาบาลเพื่อนําไปประกอบและปรับปรุง
การบริการตอไป
8.2 การวิเคราะหอนุกรมเวลาหรือไทมซีรีส ผูวิจัยนําขอมูลการใชบริการลูกคา
มาวิ เ คราะห โ ดยใช เ ทคนิ ค อนุ ก รมเวลา ซึ่ ง สามารถพยากรณ จํ า นวนผู ม าใช บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาลแมค-คอร มิค ได โดยส ว นประกอบที่ใ ชใ นการวิ เ คราะห มี 2 ส ว น คื อ การ
พยากรณคาแนวโนมและการพยากรณคาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเพื่อพยากรณจํานวนผู
มาใชบริการแผนกผูปวยนอกและการพยากรณจํานวนผูมาใชบริการรายชวงเวลา
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จากภาพที่ 1.4 สามารถวิเคราะหอนุกรมเวลาจํานวนผูมาใชบริการได ดังนี้
1) แผนกอายุรกรรม คือ Dept 9 เปนแผนกที่มีผูมาใชบริการมากที่สุด จากการ
พยากรณคาแนวโนมจากภาพที่ 1.4 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 จํานวนผูใชบริการในเดือนนี้มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อแยกวิเคราะหตามวันพบวา วันพฤหัสบดีมีผูมาใชบริการมากกวาวันอื่น
โดยยอดผูใชบริการสูงสุดในชวงเวลา 10.00 น.และชวงเวลา 19.00 น.
2) แผนกกุมารเวชกรรม คือ Dept 13 เปนแผนกที่มีผูมาใชบริการมากเปน
อันดับที่ 2 จากการพยากรณคาแนวโนมจากภาพที่ 1.4 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 จํานวน
ผูใช บ ริ การในเดื อนนี้ มีแนวโน มเพิ่ มขึ้ น เมื่อแยกวิเคราะหตามวัน พบวา วัน เสารมีผูมาใช
บริการมากกวาวันอื่นโดยยอดผูใชบริการเพิ่มในชวงเวลา 10.00 น.-12.00 น.และชวงเวลา
16.00 น.-19.00 น.
3) แผนกทันตกรรม คือ Dept 1 เปนแผนกที่มีผูมาใชบริการมากเปนอันดับที่ 3
จากการพยากรณคาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จากกราฟในเดือนกันยายนและตุลาคมใน
ระหวาง พ.ศ.2554-2556 สูงกวาเดือนอื่นและคาแนวโนมจากภาพที่ 1.4 เดือนมกราคม
พ.ศ.2557 มีคาแนวโนมลดต่ําลง แยกวิเคราะหตามวัน พบวาในวันพฤหัสบดีมีผูมาใชบริการ
มากกวาวันอื่นโดยยอดผูใชบริการสูงสุดในชวงเวลา 10.00 น. เวลา 13.00 น. และชวงเวลา
19.00 น.
4) แผนกวัคซีน คือ Dept 14 เปนกลุมลูกคาที่ลักษณะคลายกันมาใชบริการมาก
ที่สุด จากการพยากรณคาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม
และเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554-2556 มีผูมาใชบริการสูงกวาเดือนอื่น และจากภาพที่ 1.4
เดือนมกราคม พ.ศ.2557 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อแยกวิเคราะหตามวันพบวา วันเสารมีผูมาใช
บริการมากกวาวันอื่น โดยยอดผูใชบริการสูงสุดในชวงเวลา 10.00 น.
ดังนั้นทางโรงพยาบาลอาจจัดรายการสงเสริมการขายหรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหมาใช บริการเพิ่มขึ้น ในชวงเวลาที่มาใชบ ริการนอย และจัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
จํานวนผูมาใชบริการเพื่อประหยัดคาใชจาย
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9. อภิปรายผล
การพัฒนาคลังขอมูลลูกคาและใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธสามารถสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินธุรกิจของผูบริหารไดเปนอยางดี โดยคลังขอมูล
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศการบริการในอดีตเพื่อนํามาใชในการทําเหมือง
ขอมูลหรือการวิเคราะหขอมูลเชิงปฏิบัติการใหกลายเปนความรู ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ มีเวลาที่ตอบสนองรวดเร็วยิ่งขึ้นผูบริหารสามารถใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจอยางแมนยําซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนีย พงษพินิจ
ภิ ญ โญ (2544) พบว า กระบวนการวิ เ คราะห ข อ มู ล ค น หาข อ มู ล ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ
กระบวนการค นหาแบบกระจายที่ ส ามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและตอบสนองตอการ
ทํา งานของผูใช ไดดีที่สุ ด และในส วนของการพัฒ นาคลังขอมูล ผูวิจัย ใชเครื่องมือในการ
จัดการคลังขอมูล คือโปรแกรมเอสคิวแอลเซิรฟเวอร รุน 2000 และใชโปรแกรมไมโครซอฟท
วิชวลสตูดิโอ รุน 2005 สําหรับกระบวนการอีทีแอล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบวรนอย
แสง(2549) พัฒนาคลังขอมูลจากระบบการขาย เพื่อนํามาชวยในการวิเคราะหการขายนั้น
พัฒนาในลักษณะของโครงสรางรูปดาวโดยมีตารางขอเท็จจริงที่ประกอบดวยแอททริบิวต
จํานวนรวมของสินคาที่ขาย ราคาสินคาเฉลี่ย ตนทุนเฉลี่ยของสินคา มูลคารวมในการขาย
สินคา และมีมิติอยู 4 มิติ คือ มิติของเวลา มิติของกลุมสินคา มิติของลูกคา มิติของพนักงาน
ขาย โดยนําเสนอสารสนเทศของการวิเคราะหการขายอยูในรูปของระบบ OLAP (On-Line
Analytical Processing) โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร รุน 2005 ซึ่ง
เป น โปรแกรมจั ด การฐานข อ มู ล ในการดํ า เนิ น งานและส ว นของการทํ า เหมื อ งข อ มู ล ใช
โปรแกรมเว็กกาแบบจําลองเคมีนในการวิเคราะหขอมูลที่มีความคลายคลึงกันเพื่อจัดขอมูลที่
คลายคลึงกัน ใหอยูในกลุมยอยเดีย วกัน โดยในงานวิจัยของไพบูล ย ปะวะเสนะและกมล
เกี ยรติเ รื องกมลา(2556) ได ศึกษาวิ จัย เกี่ย วกับ การใชเทคโนโลยีการทําเหมืองขอมูลการ
แบงกลุมผูใชเพื่อการพัฒนาเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสตามกรอบคริสพดีเอ็ม โดยใช
โปรแกรมเว็กกาในการวิเคราะหสรางแบบจําลองการแบงกลุมดวยเทคนิคเคมีนเพื่อจัดกลุม
สมาชิ ก ห อ งสมุ ด และสร า งแบบจํ า ลองการหาความสั ม พั น ธ เ พื่ อ ใช ใ นการค น หาแบบ
ความสั ม พั น ธ ข องพฤติ ก รรมการยื ม หนั ง สื อ ของสมาชิ ก ห อ งสมุ ด โปรแกรมที่ ใ ช สํ า หรั บ
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วิเคราะหอนุกรมเวลาคือโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซลเพื่อคาดการณจํานวนผูมาใชบริการ
แบบจําลองดังกลาวนี้สามารถตอบสนองเปาหมายทางธุรกิจไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนพร ชัยวุฒิศักดิ์ และปารเมศ ชุติมา (2556) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยการทําเหมืองขอมูลโดย
โปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล รุน 2007 โดยใชวิธีการพยากรณแบบแยกสวนประกอบ
อนุกรมเวลาในการพยากรณการรับบริการของลูกคาในศูนยบริการคาปลีกเพื่อชวยในการ
แกไขปญหาการวางแผนกําลังคนในการบริการใหสามารถรองรับ ปริมาณลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบจําลองเคมีคลัสเตอรริงสําหรับจัดกลุมลูกคาและ
ใชแบบจํ าลองอนุกรมเวลาเพื่อคาดการณจํานวนผูมาใชบ ริการ แบบจําลองทั้ง 2 แบบนี้
สามารถการตอบสนองเปาหมายทางธุรกิจได ดังนี้
1) แบบจําลองการจัดกลุมลูกคา เปนเครื่องมือในการจัดกลุมลูกคาเพื่อวิเคราะห
กลุมลูกคาที่มาใชบริการเพื่อสงเสริมการตลาดจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดตรงกลุมเปาหมายและนําไปสูยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
2) แบบจําลองอนุกรมเวลา เปนเครื่องมือสําหรับพยากรณจํานวนผูมาใชบริการ
ในอนาคตได จึงสามารถวางแผนการสงเสริมการตลาดสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อใหเขามา
ใชบริการเพื่อนําไปสูยอดการใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น
จากภาพที่ 1.4 กลุมคลัสเตอร 7 เปนกลุมลูกคาที่เหมาะกับการสงเสริมการขาย
มากที่ สุ ด และส งเสริ ม ให มี ก ารใช บ ริ การอย างต อ เนื่อ ง ซึ่ งผู ใ ช บ ริก ารในกลุ ม นี้ มีจํ า นวน
109,111 เรคอรด คิดเปนรอยละ 15.7 ของขอมูลทั้งหมด เมื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชใน
การดําเนินธุรกิจพบวา ยอดผูใชบริการในปพ.ศ.2557 มีจํานวนเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 1.5
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ภาพที่ 1.5 กราฟยอดผูใชบริการตั้งแตป พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557
การวิจัยครั้งนี้ผลลัพธที่ได คือ องคความรูใหมที่โรงพยาบาลแมคคอรมิคยังไมเคย
ทราบมากอนโดยเปนสารสนเทศที่มีคุณคาและสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งการทําเหมือง
ขอมูลเปนกระบวนการสําคัญในการวิเคราะหหาองคความรูใหมที่ไมเคยทราบมากอน เปน
การทําการ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลใหอยูในรูปแบบองคความรูตางๆ ที่มีประโยชนที่
ซอนอยูในคลังขอมูลมา สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจโดยนําไปผสมผสานกับ
ความรูและประสบการณของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ สิริขจรเดช
สกุลและกมล เกียรติเรืองกมลา(2556) ที่วาการนําเอาเทคโนโลยีการทําเหมืองขอมูลมาชวย
ในการสรางแบบจําลองการใหบริการเพื่อนําเสนอรูปแบบใหมๆใหผูบริโภคนั้นจัดไดวาเปน
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) โดยการนําเอาองคความรูหรือเทคโนโลยีมาใช
ในการพัฒนาปรับปรุงบริการแบบเดิมกอใหเกิดบริการรูปแบบใหมทําใหบริการมีคุณภาพ
และตอบสนองลูกคาไดดีขึ้นและตรงตามความตองการของลูกคา
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10. ขอเสนอแนะ
การทําเหมืองขอมูล มีอยูหลายอัลกอริทึมซึ่งแตล ะอัล กอริทึมมีความเหมาะสม
ต า งกั น ดั ง นั้ น จะต อ งทํ า ความเข า ใจกั บ ความรู ที่ อ งค ก รต อ งการให ถ อ งแท เ พื่ อ เลื อ กใช
อัลกอริทึมที่เหมาะสม จึงจะทําใหไดความรูตามที่ตองการและสามารถนําไปใชประโยชนได
การวิจัยครั้งนี้พบปญหา 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ปญหาจากการสรางคลังขอมูลที่ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ
รุน 2005 เครื่องมืออินทิเกรชันเซอรวิสสรางคลังขอมูลยังเปนลักษณะไมเปนระบบอัตโนมัติ
ผูวิจัยประมวลผลแปลงฐานขอมูลเขาสูคลังขอมูลเองเนื่องจากปญหาขอมูลเปนขอมูลที่ไม
สมบูรณ
สวนที่ 2 ปญหาดานเวลาและดานขอมูล เนื่องดว ยขอมูล เปนขอมูล ลูกคาของ
โรงพยาบาล จึงไมสามารถนําขอมูลออกมานอกสถานที่ได จึงตองจัดสรรเวลาทํางานเพื่อ
เตรียมขอมูลและปญหาของการวิเคราะหขอมูลเทคนิคเคมีนจะตองเตรียมขอมูลทั้งหมดให
เปนรหัสตัวเลขทําใหการเตรียมขอมูลเกิดความลาชาไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด
ดังนั้น ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมุงเนนการจัดการและการเตรียม
ขอมูลเนื่องจากเปนสิ่งสําคัญตอการวิจัย ดังนี้
1) กรณีขอมูลที่นํามาใชวิเคราะหมีปริมาณมาก ควรพัฒนาระบบจัดเตรียมขอมูล
ที่เปนอัตโนมัติ เพราะจะทําใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงานและไมมีผลกระทบตอการ
นําขอมูลไปวิเคราะหดวยเทคนิคดาตาไมนิ่ง เพื่อใหไดความรูไปใชประโยชนตอไป
2) สําหรับขอมูลตัวเลขที่นํามาวิเคราะหดวยเทคนิคการจัดกลุมตองกําหนดชวง
ตัวเลขใหชัดเจน เชน ชวงอายุ ชวงจํานวนครั้งที่มาใชบริการ เปนตน เพื่อไมใหมีการกระจาย
ของขอมูล
3) กระบวนการนําขอมูลในคลังขอมูลมาวิเคราะหดวยอัลกอริทึมการทําเหมือง
ขอมูลอื่นๆ ได เชน บริการที่ลูกคามักใชควบคูกัน สามารถวิเคราะหดวยอัลกอริทึมการหา
ความเกี่ยวของกันโดยใชกฎความสัมพันธ (Association Rules) การพยากรณคาความ
เปนไปไดของบุคคลทั่ว ไปในการที่จะมาใชบ ริการของโรงพยาบาลหรือมาเปนลูกคา ดว ย
อัลกอริทึมตนไมการตัดสินใจ (Decision Trees)
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