
 
 

ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
The Health Screening System Using Data Mining Techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 

อรรถพล  เจริญรัมย์ 
อัษฐกฤษณ์  ตัณติธนาวิรัตน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนกัศกึษานีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

ปีการศกึษา 2563



ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
The Health Screening System Using Data Mining Techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอรรถพล  เจริญรัมย์ 
นายอัษฐกฤษณ์  ตัณติธนาวิรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนกัศกึษานีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

ปีการศกึษา 2563 



ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมลู 
The Health Screening System Using Data Mining Techniques 

นายอรรถพล เจริญรัมย์ และนายอัษฐกฤษณ์ ตัณติธนาวิรัตน์ 
โครงงานนกัศึกษาน้ีเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 

ปีการศึกษา 2563 
 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานฯ                              อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานร่วม 

.......................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย) 

 

 

     .......................................................... 
  (อาจารย ์ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย) 

 

 

คณะกรรมการสอบโครงงานฯ 

.......................................................... 
(อาจารยป์รุิม ชฎารัตนฐิติ) 

ประธานกรรมการสอบโครงงานฯ 
 

.......................................................... 
(อาจารยพ์ิชิต วันดี) 

กรรมการสอบโครงงานฯ 

  

 

ลิขสิทธิ์เปน็ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

ชื่อโครงงานนักศึกษา ระบบการรคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
ผู้จัดท า   นายอรรถพล  เจริญรัมย์ และนายอัษฐกฤษณ์  ตัณติธนาวิรัตน์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม อาจารย ์ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย 
ปริญญา   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์
ปีท่ีพิมพ์  2564 



ชื่อ   :  นายอรรถพล เจริญรัมย์ 

      นายอัษฐกฤษณ์ ตัณติธนาวิรัตน์ 

ชื่อโครงงาน  :  ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

สาขาวิชา  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ที่ปรึกษาโครงงาน :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย 

ปีการศึกษา  :  2563 

 

บทคัดย่อ 

 โครงงานนักศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบจำลองการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิค
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Abstract 

 This research aims to 1) build a health screening model using data mining 
techniques with the decision tree technique and  2) develop a health screening system 
using data mining techniques in the form of a mobile application. The data used to 
create the model were from the public health screening in Buriram province 
questionnaire, in a total of 625 data, and uses Weka program with decision tree 
technique to classify the data and J48 algorithm to create the health screening model. 
The rules were then applied in developing an Android-based application of the health 
screening system that uses JavaScript language, NodeJS engine, React-Native 
Framework, and MySQL database management system. 
       The results showed that the model has 24 attributes and the performance was 
measured by using a 10-fold cross validation method with an accuracy of 84.80%, 
precision of 84.90%, recall of 84.80%, and F-measure of 84.80%. The health screening 
system consists of 2 parts; for the users part, the user can be able to do their own 
health screening where the system will show the results in 3 levels; good, normal, and 
poor health, along with a suggestion for the users to follow, and for the admin part, 
admin can be able to edit the suggestion data, view user’s usage report and user’s 
rating report. The average user satisfaction was 3.95 and the standard deviation was 
0.48. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการตรวจโรคทั่วไปหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีของประชาชนมีอัตราการเข้ารับการ

ตรวจน้อยลงบางคนอาจไม่เข้ารับการตรวจเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้ไม่สามารถรับรู้สุขภาพ
ของตนว่าเป็นอย่างไร ยังมีสุขภาพดีหรือไม่ถึงแม้กระทรวงสาธารณะสุขจะมีการรณรงค์ให้ประชาชน
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี แต่เนื่องจากการตรวจสุขภาพในปัจจุบันต้องท าการเดินทางไปยัง
อนามัยหรือศูนย์แพทย์ที่มีการตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจหรือปัญหาจากการเดินทางไป
ตรวจ ท าให้คนบางกลุ่มไม่ยอมเข้ารับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้ใส่ใจหรืออาจคิดว่าเป็นการ
เสียเวลา 

การตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ เป็นการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในเชิง
ป้องกัน ดังนั้นการที่ประชาชนจะปฏิบัติหรือไม่นั้นอาจมีปัจจัยอื่น ๆ  มาเกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าการรับรู้
ภาวะสุขภาพของผู้รับบริการเป็นปัจจัยหนึ่งทีม่ีผลต่อการมาตรวจสุขภาพประจ าปเีพราะการรับรู้ภาวะ
สุขภาพเป็นตัวบ่งช้ีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่แสดงออกของบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพที่ผิดหรือ
เบี่ยงเบนไปจากความจริงจะมีผลให้บุคคลไม่เห็นความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ อาจมีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ การรับรู้ภาวะสุขภาพมีพื้นฐานมาจากแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพที่
ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรค ซึ่ง  Becker ได้กล่าวว่าการแสดงออกของบุคคลด้านสุขภาพ 
ประกอบด้วยการรับรู้ด้านต่าง ๆ 4 ประการ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจ าปีและการรับรู้
อุปสรรค การรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดี ส่งผลให้การดูแลสุขภาพดีตามไปด้วย ดังการศึกษาของ 
Chatsupab เรื่อง การรับรู้ภาวะสุขภาพ การดูแลและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีการดูแลและการปฏิบัติตนโดยรวมอยู่ในระดับดี
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้จากแพทย์และพยาบาลในการดูแลและการปฏิบัติตัวจึงสามารถ
ดูแลตัวเองได้อย่างดี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559) 

นอกจากปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพแล้วเงื่อนไขอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการมาตรวจสุขภาพ
ประจ าปีได้เช่น คุณภาพบริการ การเข้าถึงบริการ การเดินทาง ความน่าเช่ือถือของสถานบริการ  
เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นแนวคิดที่ส าคัญในนโยบายสุขภาพเป็นดัชนีช้ีวัดระบบบริการ
สุขภาพ คือ 1) ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ 2) การเข้าถึงแหล่งบริการ 3) ความสะดวกและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 4) ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่าย 
ส าหรับบริการ และ 5) การยอมรับในคุณภาพของบริการโดยพยายามกระจายสถานบริการสุขภาพให้
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สามารถเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด การจัดระบบบริการสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมได้ค านึกถึงความเป็นธรรมความเท่าเทียมกันและคุณภาพบริการจนกระทั่งถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการ
เข้าถึงบริการสุขภาพมากข้ึนได้ระบุเกณฑ์บง่ช้ีของคุณภาพบริการระหว่างผู้ให้บริการและผูร้ับบรกิารที่
ส าคัญคือการเข้าถึง (Access) ได้แก่ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวกใน
การใช้บริการระเบียบไม่ซับซ้อนเกินไปบริการนั้นต้องกระจายอย่างทั่วถึง เช่น สถานบริการสุขภาพ
ควรครอบคลุมกลุ่มประชากร การคมนาคมสะดวก การบริการเป็นระเบียบรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน 
สถานที่ให้บริการสะดวกส าหรับผู้รับบริการ การให้บริการเป็นไปอย่างเสมอภาคกับผู้รับบริการทุกคน
ช่องทางที่ให้บริการ การค านึงถึงผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความ
ต้องการของประชาชน ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมาตรฐานมีประสิทธิภาพมีการจัดระบบส่งต่อ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559) 

จากข้อมูลที่รวบรวมพบว่าการตรวจสุขภาพของประชาชน ยังขาดการจัดการข้อมูลเพื่อให้การ
ตรวจสุขภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดในการน า
เทคนิคเหมืองข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดการการตรวจสุขภาพของประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ระบบนี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนด้วยเทคนิค
การท าเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพของประชาชน และใช้ในการค้นหากฎในการจ าแนกสุขภาพของประชาชนว่าอยู่ในกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มผู้ป่วยและน ากฎที่ได้ไปสร้างระบบคัดกรองสุขภาพที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถเข้ามาตรวจสอบสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยจัดท าระบบที่อยู่ในรูปของโมบายแอปพลิเคชัน  
ที่สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจสุขภาพของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อสร้างแบบจ าลองการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เหมืองข้อมูลในรูปแบบโมบาย 

แอปพลิเคชัน 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ระบบการคัดกรองสุขภาพ ในการตรวจสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
1.3.2 ประชาชนทั่วไปสามารถทราบผลสุขภาพของตนเอง 
1.3.3 ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสุขภาพของประชาชน 
1.3.4 เจ้าหน้าที่สามารถน าความรู้ที่ได้จาการคัดกรองสุขภาพของประชาชน ไปประยุกต์ใช้ใน

การจ าแนกผู้ป่วย 



3 
 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน 
ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล มีการท างานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  

การสร้างแบบจ าลองการคัดกรองสุขภาพ และการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล มีรายละเอียดการท างานดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตความสามารถของแบบจ าลอง 
1.4.1.1 ขอบเขตด้านข้อมูล 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองคือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามการคัดกรองสุขภาพ ที่ผู้จัดท าได้สอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 จ านวน 625 คน (Taro Yamane, 
2560) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการวินิจฉัยสุขภาพ ท าให้ได้ข้อมูลประกอบไปด้วย 
24 แอตทริบิว จ านวน 625 ชุดข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) อาชีพ 
4) กินอาหารครบ 5 หมู่ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม 
5) กินอาหารมื้อเช้า เป็นมื้อหลัก 
6) กินผักมากกว่าวันละ 3 ทัพพี 
7) กินผลไม้วันละ 2-3 ส่วน 1 ส่วนเท่ากับ 6-8 ค า 
8) กินปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ 
9) กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน สัปดาห์ละ 2-3 มื้อ 
10) ดื่มนมรสจืดหรือนมถั่วเหลืองงาด ารสจืดวันละ 1-2 แก้ว 
11) กินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง 
12) กินอาหารประเภทข้าวต้ม นึ่ง ลวก อบ ย าหรือหมก 
13) หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง 
14) หลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแป้งและน้ าตาลมาก 
15) กินอาหารรสจืด 
16) เลือกดื่มน้ าเปล่าแทนน้ าอัดลมหรือน้ าหวาน 
17) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
18) อารมณ์ดี ไม่เครียด 
19) นอนหลับไม่น้อยกว่า วันละ 7-8 ช่ัวโมง 
20) ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 5 วันหรือสัปดาห์ละ 5 ครั้ง 
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21) ออกก าลังกายวันละ 30 นาที 
22) ขณะออกก าลังกายหายใจเร็วข้ึนกว่าปกติและเหงื่อซึม 
23) ทุกครั้งวัดรอบเอวได้เกณฑ์ปกติ คือ คือเพศหญิงไม่เกิน 80 ซม. และเพศ

ชายไม่เกิน 90 ซม. 
24) เกณฑ์สุขภาพ 

1.4.1.2 ขอบเขตด้านเทคนิค 
การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อใช้ในการท าระบบการคัดกรองสุขภาพ

โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ด้วยการใช้เทคนิคการจัดหมวดหมู่ (Classification) 
1.4.1.3 การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (Model Evaluation) ใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบไขว้ (Fold Cross Validation) โดยแบ่งข้อมูลแบบ 5-Fold และ 10-Fold Cross 
Validation ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลทดสอบออกเป็นส่วนๆ เท่ากัน การวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง
เลือกใช้ตัวช้ีวัด 4 ตัว ได้แก่ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความระลึก 
(Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) 

1.4.2 ขอบเขตความสามารถของระบบงาน 
1.4.2.1 ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลท างานในรูปแบบ 

โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
1.4.2.2 ขอบเขตการท างานภายในระบบ 

1) ประชาชนทั่วไปสามารถกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสุขภาพของตนเองได้ 
2) ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ส าม า ร ถ แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ที่ ก ร อกล ง ไ ป ใน โ มบ าย 

แอปพลิเคชันได้ 
3) ประชาชนทั่วไปสามารถทราบผลสถานะของสุขภาพของตนเองได้ 
4) ระบบสามารถจ าแนกได้ว่าประชาชนท่านนั้นมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ใด 

- กลุ่มปกติ คือ มีสุขภาพปกติดี ไม่มีอาการป่วย 
- กลุ่มเสี่ยง คือ มีสุขภาพไม่ค่อยดี ควรหมั่นดูแลตัวเองเพิ่มข้ึน 
- กลุ่มผู้ป่วย คือ มีสุขภาพแย่ ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ 

5) ระบบสามารถให้ความรู้การแนะน าการรักษาสุขภาพได้ 
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1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
1.5.1 เทคโนโลยีและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1.5.1.1 JavaScript 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ในการ

เขียนโมบายแอปพลิเคชันระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
1.5.1.2 Node JS 

เป็น JavaScript Runtime ที่ท าให้ JavaScript ที่ปกติเขียนอยู่บนเว็บ ในส่วน
ของ Frontend ให้สามารถใช้งานในส่วนของ Backend หรือ Server ได ้

1.5.1.3 MySQL 
เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บบจั ดก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล  ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ล ขอ ง 

โมบายแอปพลิเคชัน 
1.5.2 Software ที่ใช้พัฒนาระบบ 

1.5.2.1 Microsoft Excel 
เป็นโปรแกรมประเภท สเปรตชีต (Spreadsheet) ใช้ในการเก็บข้อมูล และ

ตรวจสอบข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการท าโมเดลว่ามีส่วนไหนขาดหายหรือไม่ 
1.5.2.2 WEKA 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

1.5.2.3 React Native Framework 
เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้าง Mobile Application ระบบ Android หรือ

เรียกว่า Cross Platform Technology โดยใช้ JavaScript เป็นภาษาหลักในการพัฒนา 

1.6 ค านิยามและศัพท์เฉพาะ 
1.6.1 การคัดกรองสุขภาพ หมายถึง การคัดกรองว่าใครมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพบ้างขณะที่

ไม่ได้เป็นโรค ซึ่งการคัดกรองจะท าให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และน าไปสู่แรงจูงใจในการดูแล
สุขภาพมากยิ่งข้ึน โดยการคัดกรองสุขภาพจะเป็นเครื่องมือที่ประชาชนสามารถประเมินสุขภาพของ
ตนเองได ้

1.6.2 เกณฑ์สุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่ ใ ช้ในการคัดกรองสุขภาพว่าคุณมีสุขภาพอยู่ใน 
ระดับใด โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 

1.6.2.1 กลุ่มปกติ คือ มีสุขภาพปกติดี ไม่มีอาการป่วย 
1.6.2.2 กลุ่มเสี่ยง คือ มีสุขภาพไม่ค่อยดี ควรหมั่นดูแลตัวเองเพิ่มข้ึน 
1.6.2.3 กลุ่มผู้ป่วย  คือ มีสุขภาพแย่ ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ 
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1.6.3 ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล หมายถึง ระบบที่ช่วยในการคัด
กรองสุขภาพของประชาชนว่ามีเกณฑ์สุขภาพอยู่ในระดับใด โดยระบบจะให้บริการผ่านรูปแบบของ 
โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากข้ึน 



บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ในการจัดโครงงานนักศึกษาเรื่องระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลได้มี
การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่อการจัดทำโครงงานนักศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
2.2 การทำเหมืองข้อมูล 
2.3 โปรแกรม WEKA 
2.4 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564 ) ยังคงยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกัน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคน
ในสังคมได้ดำเนินชีวิตที ่ดีมีความสุขและอยู ่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายด้านสุขภาพที่สามารถนำสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึด
หลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืน (SDGs) (4) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับบที่ 2 (8) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบ
สุขภาพในระยะ 5 ปีให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ, 2560) ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติไว้ว่า 
“ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  
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รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 2560) 

กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคและ
การรักษาโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
เป็นธรรมและสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื ่อตอบสนองต่อปัญหาใน
กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อตลอดจนสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบ
บริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  
ของประชาชนเพ ื ่ อ เป ้ าหมายประชาชนม ีค ุณภาพช ี ว ิ ตท ี ่ ด ี จ ึ ง ได ้นำแนวค ิดแบบใหม่   
(New Management) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื ่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภายใต้ปรัชญาการ
จัดบริการทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนของประเทศไทยโดยมีกลยุทธ์หลักที่สำคัญไว้  
3 ประเด็น (Key Strategic Areas) ดังนี้ 1) การพัฒนาโรงพยาบาลระดับต่างๆให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Health Service Network System) เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งมี
การเติบโตอย่างมีทิศทางมีภารกิจหน้าที่ชัดเจนและมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันภายในเครือข่าย
บริการ 2) การพัฒนาเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขาท่ีสำคัญคือโรคหัวใจโรคมะเร็งอุบัติเหตุ
และทารกแรกเกิด 3) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นด่านหน้าใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดการ
จัดบริการในระดับปฐมภูมิที่สำคัญคืองานบริการเวชปฏิบัติครอบครัวและงานสุขภาพชุมชนดูแลในมิติ
ของสุขภาพองค์รวมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยให้
ชุมชนและประชาชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการสุขภาพตนเองในระดับต้น ดังนั้นการคัดกรอง
สุขภาพประชาชนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถป้องกันโรคหยุดยั้งการลุกลามเข้าสู่ระยะรุนแรง
และแก้ไขได้ในเบื้องต้นรวมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสะท้อนพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพ
สถานการณ์ใหม่ๆที่เป็นปัจจุบันเพื่อวางแผนในการกำหนดทิศทางนโยบายและการแก้ไขที่ถูกต้อง
ต่อไป (กิตติศักดิ์ สุมามาลย์, 2555) 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการเฝ้าระวังโรค
เรื้อรังทุกจังหวัดโดยการใช้แบบสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปซึ่งใช้ในการ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำทุกปีทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลศูนย์แพทย์ชุมชน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดทำการสำรวจสภาวะสุขภาพ
ของประชาชนอาย ุต ั ้ งแต ่  15 ป ี ในเขตเทศบาลซ ึ ่ งข ้อม ูลประกอบด ้วย 1) ข ้อม ูลท ั ่ ว ไป  
2) ข้อมูลครอบครัว 3) ข้อมูลการเจ็บป่วยและพฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย และ 4)ข้อมูลคะแนนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับผลที่สำรวจได้ทุกปี
ดังเช่นผลการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในชุมชนหนึ่งพบว่ามีคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากและ
เมื่อนำมาวิเคราะห์ทำให้ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นคนอ้วนลงพุงจึงจัดให้มีการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงของชุมชนนั้นด้วยโครงการชุมชนลดหวานมันเค็มลดอ้วนลดโรคในปี 2555  
เป็นต้น (กิตติศักดิ์ สุมามาลย์, 2555) 

การตรวจคัดกรองสุขภาพนั้นเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกันเพื่อพยายาม ค้นหาโรคหรือ
ภาวะผิดปกติในประชากรทั ่วไป ซึ่งอาจพบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ ระยะมีอาการแล้วแต่ยัง 
ไม่ทราบว่าเป็นโรค หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่แต่ยังไม่เป็นโรค โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพ
นี้เป็นการต่อสู้กับโรคร้ายที ่ดีที ่สุด เพราะว่าจะทำให้รู ้ว่าเป็นโรคและรักษาได้ตั ้งแต่เนิ่น  ๆ หรือ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีว ิตได้  
เป็นอย่างดี ฉะนั้นการตรวจคัดกรองสุขภาพจึงเป็นบริการทางการแพทย์ที่น่าจะคุ้มกว่าเมื่อเทียบกับ
บริการทางการแพทย์เชิงรับ ซึ่งเป็นการรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคและมีอาการมากแล้ว และยิ่งหากเป็น
การตรวจคัดกรองเพื ่อค้นหาโรคที่สามารถติดต่อได้ที ่แฝงอยู ่ในคนทั่วไป ก็จะสามารถลดการ
แพร่กระจายของโรคไปยังผู้อ่ืนได้อีกด้วย โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพนี้มีการดำเนินอย่างกว้างขวาง
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว องค์การอนามัยโลกได้วางหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองด้านสุขภาพไว้ว่าควร
เป็น โรคหรือภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ เป็นโรคหรือภาวะที่มีทางรักษา และต้อง
มีความพร้อมด้านเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัย เป็นการตรวจคัดกรองโรคหรือภาวะที่อยู่ในระยะที่ยังไม่แสดง
อาการชัดเจน ผู้คัดกรองต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโรคหรือภาวะนั้นเป็นอย่างดี และ  
ควรเป็นกระบวนการที่ทำอย่างต่อเนื่อง (ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์, 2558) 

 
ภาพที่ 2.1 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย  

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์, 2562 
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 การทำเหมืองข้อมูล 
เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบ

และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นในปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงาน
หลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การทำเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บ
และตีความหมายข้อมูล จากเดิมท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย ๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล
ที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทำเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที ่ซ่อนอยู่ใน
ข้อมูล 

2.2.1 หลักการของการทำเหมืองข้อมูล 
การทำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการค้นหาความรู ้ (Knowledge) ที่มีร ูปแบบและ

ความสัมพนัธ์ทีน่่าสนใจที่มีอยู่ในข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน จึงต้องอาศัยขั้นตอนวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ผสมผสานกับวิธีการทางสถิติเพ่ือสร้างตัวแบบหรือแบบจำลองโมเดล (Modeling) ที่
อธิบายความเป็นไปหรือสภาพการณ์หนึ่ งที่เกิดขึ ้นแล้วหรือที่ทราบคำตอบแล้ว โดยต้องการนำ
แบบจำลองนี้ีมาใช้อธิบายสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่ยังไม่ทราบคำตอบ ซึ่งการสร้างแบบจำลอง
เหล่านี้ีมีกฎเกณฑ์และรูปแบบในการดำเนินการเพ่ือให้ได้ความรู้แบบจำลองเหล่านี้อาจเป็นตัวแบบที่
เรียบง่ายไปจนถึงที่ยุ ่งยากซับซ้อน และมีการผสมผสานแนวคิดหรือเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพ่ือที่จะสามารถสกัดข้อมูลความรู ้ที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ทั้งนี้ความรู้หรือสารสนเทศที่
น่าสนใจหรือที่ต้องการค้นหาจะต้องเป็นความรู้ที่ ไม่สามารถค้นหาด้วยวิธีการเรียกดูข้อมูลที่ทำกัน
โดยทั่วไป (Query) จากตารางฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูลและต้องเป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน การทำห
มืองข้อมูลมีเทคนิคหรือวิธ ีการต่าง ๆ เช่น วิธ ีการจัดกลุ ่ม (Clustering) การหาความสัมพันธ์ 
(Association) การจำแนกประเภท (Classification) การพยากรณ์ (Prediction) เป็นต้น การจะ
เลือกใช้เทคนิคใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานและข้อมูลที่ต้องดำเนินการข้อดีของเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ทำเหมืองข้อมูลคือไม่มีข้อสมมติเกี ่ยวกับข้อมูล (Assumptions) และสามารถค้นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงเส้น (Non-Linear) โดยผู้วิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องระบุรูปแบบด้วยตนเองแต่
เป็นการคน้หารูปแบบได้โดยอัตโนมติัมีการพยากรณ์หรือคาดการณ์ผลลัพธ์จากข้อมูลเหตุผลโดยทั่วไป
ของการทำเหมืองข้อมูล คือ 1) เพ่ือการค้นหาความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในฐานข้อมูลที่ีมีความซับซ้อนและมี
ข้อมูลจำนวนมาก (Knowledge Discovery From Databases) และ 2) เพ่ือการสกัดความรู้ที่ซ่อน
เร้นอยู่ในข้อมูลที่ีเกิดในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน (Knowledge Extraction) ซ่ึงในปัจจุบันการ
ทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การบริหารลูกค้าสัมพันธ์การพยากรณ์ทางการเงินและการตลาดการ
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จัดการความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์ 
เป็นต้น (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) 

2.2.2 เทคนิคในการทำเหมืองข้อมูล 
เทคน ิค เหม ืองข ้อม ูลท ี ่ ได ้ ร ั บความน ิยมใน  การนำไปใช ้ม ี  3 เทคน ิค  ด ั งนี้   

(Na-Wichien, 2560) 
2.2.2.1 การจำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) 

การจำแนกประเภท (Classification) มีการเรียนรู ้แบบมีการสอนซึ่งกำหนด
คลาส (Class) ไว้แล้วในการจัดประเภทคลาสในการจำแนกประเภทเป็นคุณลักษณะ (Attribute or 
Feature) ในชุด ข้อมูลนั้น ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจหรืออีกนัยหนึ่งคือตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ (Smoking) กำหนดคลาสไว้ 2 อย่างคือ Yes หรือ 
No เป็นต้น กระบวนการในการจัดแบ่งประเภท ของข้อมูลมี 2 ขั้นตอนคือ (1) การหาชุดต้นแบบซึ่ง
สร้างจากการวิเคราะห์ชุดของข้อมูลฝึกสอน (Training Data) และ (2) ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing 
Data) โดยตรวจสอบความตรงในการจำแนกเมื่อนำต้นแบบที่ได้มาใช้ทํานายข้อมูลจำแนกกลุ่ม เช่น 
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการตรวจร่างกาย ต่าง ๆ กับการเกิดโรคโดยใช้ข้อมูล ผู้ป่วยและการ
วินิจฉัยของแพทย์ที่เก็บไว้เพื่อนำมาช่วยวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย สำหรับเทคนิควิธีการจำแนกกลุ่ม  
(Classification) ที่นิยมได้แก่ การวิเคราะห์เครือข่ายใยประสาท (Neuron Networks) และการ
วิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) 

2.2.2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) 
การจัดกลุ่มข้อมูลมีการเรียนรู้ แบบไม่มีการสอนซึ่งแตกต่างจากการจำแนก

ประเภทโดยการจัดกลุ่มจะไม่มีการกำหนดคลาสไว้ก่อนจึงไม่มีต้นแบบที่สร้างสำหรับขั้นตอนของการ
จัดกลุ่มมีการจัดข้อมูลที่มี คุณลักษณะคล้ายกันจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน เช่น การแบ่งกลุ่ม ผู้ป่วยที่เป็นโรค
เดียวกันตามลักษณะอาการ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคโดยพิจารณาจาก
ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกันเป็นต้น การจัดกลุ่มเหมาะสำหรับการศึกษาหรือสำรวจข้อมูลตาม
ธรรมชาติที่มีจำนวนมากและไม่ทราบคุณลักษณะของข้อมูลเหล่านั้นสำหรับอัลกอริทึมที่ใช้ในการจัด
กลุ่มข้อมูลได้แก่ Hierarchical Clustering Algorithms (Single-Link, Complete-Link, Average-
Link) และ Partitional Clustering Algorithms (K-Means, K-Medoids) 

2.2.2.3 กฎความสัมพันธ์ (Association rule) 
การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule Discovery) มีการ

เรียนรู้แบบไม่มีการสอนโดยค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลจากข้อมูลมากกว่าสองชุดขึ้นไป บางครั้ง
เรียกเทคนิคนี้ว่า “วิเคราะห์ ตะกร้าตลาด (Market Basket Analysis)” ซึ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากใบรายการซื ้อสินค้า (Transaction) เช่น เมื ่อลูกค้าซื ้อขนมปัง  
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จะซื ้อเนยด้วย เป็นต้น สำหรับอัลกอริทึมที ่ใช้ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลได้แก่  
Apriori Algorithm โดยหากฎความสัมพันธ์ที่มีค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ
ดำเนินการที่กฎสามารถนําไปใช้มีความถูกต้อง และค่าความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งเป็น จำนวนของ
กรณีที่กฎถูกต้องโดยสัมพันธ์กับจำนวนของกรณีที่กฎสามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจากการ จำแนก
ประเภทและการจัดกลุ ่มข้อมูลที่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบความตรง (Accuracy) ของการ
จำแนกประเภท และการแบ่งกลุ่ม การหากฎความสัมพันธ์จากข้อมูลทางการแพทย์ ได้แก่ การหากฎ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ (Symtoms) ภาวะสุขภาพ (Health Conditions) และ โรค (Diseases) 
เป็นต้น 

2.2.3 เทคนิคการจำแนกประเภท (Classification Technique) 
ในการจำแนกประเภทมีต ัวแปรเป้าหมายหรือต ัวแปรตามเป ็นต ัวแปรเช ิงกลุ่ม 

(Categorical Variable) เช่น ระดับรายได้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ รายได้สูง รายได้ปาน
กลาง และรายได้ต่ำ ตัวแบบการทำเหมืองข้อมูตรวจสอบชุดระเบียนจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละระเบียน
ประกอบด้วยข้อมูลของตัวแปร เป้าหมาย Y และตัวแปรนำเข้าหรือตัวแปรทำนาย X เช่น พิจารณา
ข้อความที่คัดมาจากชุดข้อมูลหนึ่ง สมมติว่าผู้วิจัยต้องการที่จะจำแนกระดับรายได้ของบุคคลที่ไม่ได้อยู่
ในฐานข้อมูลในปัจจุบันโดยพิจารณาคุณลักษณะอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับบุคคลนั้น เช่น อายุ เพศ และ
อาชีพ การจำแนกประเภทซึ่งเหมาะสมอย่างมากกับวิธีการและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล อัลกอริทึม
จะทำงานดังนี้ ขั้นตอนแรก ตรวจสอบชุดข้อมูลที่มีทั้งตัวแปรทำนายและตัวแปรเป้าหมาย (ระดับ
รายได้) วิธีการนี ้ อัลกอริทึม (ซอฟแวร์) จะเรียนรู้ การรวมกัน (Combination) ของตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับรายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงสูงอายุอาจจะมีความสัมพันธ์กับระดับรายได้สูง ชุด
ข้อมูลนี้เรียกว่า ชุดข้อมูลฝึกหัด (Training Data Set) ดังนั้นอัลกอริทึมจะพิจารณาไปที่ระเบียนใหม่
ซึ่งไม่มีสารสนเทศเกี่ยวกับระดับรายได้ โดยใช้การจำแนกกลุ่มในชุดข้อมูลฝึกหัดอัลกอริทึมจะทำการ
จำแนกกลุ่มให้กับระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์หญิงที่มีอายุ 63 ปีอาจจะจำแนกกลุ่มอยู่ใน
ระดับมีรายได้สูง เป็นต้น (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) 

2.2.3.1 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning) ถูกคิดค้นโดย Dr.Dome 

และ Dr.JA เป็นวิธีหนึ่งที่จะประมาณฟังก์ชันที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete-Value Function) ด้วย
แผนผังต้นไม้ อาจประกอบด้วยเซตของกฎต่าง ๆ แบบ ถ้า-แล้ว (If-Then) เพื่อให้มนุษย์สามารถอ่าน
แล้วเข้าใจการตัดสินใจของต้นไม้ได้ 

ในการเรียนรู้ของเครื ่อง (Machine Learning) ต้นไม้ตัดสินใจเป็นโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ทำนายประเภทของวัตถุโดยพิจารณาจากลักษณะของวัตถุบัพภายใน ( Inner Node) 
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ของต้นไม้จะแสดงตัวแปร ส่วนกิ่งจะแสดงค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปร ส่วนบัพใบจะแสดงประเภทของ
วัตถ ุ

ต้นไม้การตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ เป็นแผนผังต้นไม้ช่วยในการตัดสินใจ โดย
แสดงถึงมูลค่าของทรัพยากรที่จะใช้ ความเสี่ยงในการลงทุนและและผลลัพธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ต้นไม้
ตัดสินใจสร้างขึ้นเพ่ือช่วยการตัดสินใจเพ่ือใช้ในการสร้างแผนงานนิยมใช้มากในการบริหารความเสี่ยง 
(Riskmanagement) ต้นไม้ตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) และ
ทฤษฎีกราฟต้นไม้ตัดสินใจเป็นวิธีการพ้ืนฐานอย่างหนึ่งสำหรับการทำเหมืองข้อมูล 

1) ลักษณะของต้นไม้การตัดสินใจ 
ต้นไม้การตัดสินใจจะทำการจัดกลุ่ม (Classify) ชุดข้อมูลนำเข้าในแต่ละกรณี 

(Instance) แต่ละบัพ (Node) ของต้นไม้การตัดสินใจคือตัวแปร (Attribute) ต่าง ๆของชุดข้อมูล เช่น
หากต้องการตัดสินใจว่าจะไปเล่นกีฬาหรือไม่ก็จะมีตัวแปรต้นที่จะต้องพิจารณาคือ ทัศนียภาพ ลม  
ความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น และมีตัวแปรตามซึ่งเป็นผลลัพธ์จากต้นไม้คือการตัดสินใจว่าจะไปเล่นกีฬา
รึเปล่า ซึ ่งแต่ละตัวแปรนั ้นก็จะมีค่าของตัวเอง (Value) เกิดเป็นชุดของตัวแปร-ค่าของตัวแปร 
(Attribute-Value Pair) เช่น ทัศนียภาพเป็นตัวแปร ก็อาจมีค่าได้เป็น ฝนตก แดดออก หรือการ
ตัดสินใจว่าจะไปเล่นกีฬารึเปล่านั้นก็อาจมีค่าได้เป็นใช่ กับ ไม่ใช่ เป็นต้น การทำนายประเภทด้วย
ต้นไม้ตัดสินใจ จะเริ่มจากบัพราก โดยทดสอบค่าตัวแปรของบัพ แล้วจึงตามกิ่งของต้นไม้ที่กำหนดค่า
เพ่ือไปยังบัพลูกถัดไป การทดสอบนี้จะกระทำไปจนกระทั่งเจอบัพใบซึ่งจะแสดงผลการทำนาย 

2) ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นไม้การตัดสินใจ 
ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการสอน (Training) 

ต้นไม้การตัดสินใจมากมาย ซึ ่งส่วนมากมาจากวิธีพื ้นฐานวิธีหนึ ่งซึ ่งเป็นการค้นหาแบบละโมภ  
(Greedy Search) จากบนลงล่าง (Top-Down) ชื่อว่า ID3 ซึ่งถูกพัฒนาโดย John Ross Quinlan 
ในปี 1986 

ID3 นั้นสร้างต้นไม้การตัดสินใจจากบนลงล่างด้วยการถามว่าลักษณะใด (ขอ
ใช้คำว่าลักษณะแทนตัวแปรต้น) ควรจะเป็นรากของต้นไม้การตัดสินใจต้นนี้ และถามซ้ ำๆ ไปเรื่อยๆ
เพื่อหาต้นไม้ทั้งต้นด้วยการเขียนโปรแกรมด้วยความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด (Recursion) โดยในการ
เลือกว่าลักษณะใดดีที่สุดนั้นดูจากค่าของลักษณะเรียกว่าเกนความรู้ ( Information Gain) ก่อนที่จะ
รู้จักเกนความรู้จะต้องนิยามค่าหนึ ่งที่ใช้บอกความไม่บริสุทธิ์ของข้อมูลก่อน เรียกว่าเอนโทรปี  
(Entropy) 

 
 
 



14 
 

3) การใช้ ID3 สอนต้นไม้การตัดสินใจ 
เมื่อเราสามารถบอกความดีของตัวแปรต้นได้จึงสามารถนำไปช่วยในการหา

ต้นไม้การตัดสินใจด้วย ID3 ได้โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
- นำตัวแปรต้นที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ทั้งหมดมาหาเกณฑค์วามรู้ 
- เลือกตัวที่มีเกณฑ์สูงที่สุด 
- สร้างต้นไม้ที่มีบัพรากเป็นของตัวแปรต้นตัวนั้น 

2.2.3.2 อัลกอริทึม J48 
J48 หรืออัลกอริทึมของ C4.5 เป็นอัลกอริทึม ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจจากกลุ่ม

ของข้อมูลฝึกสอนโดยใช้ ความถูกต้องของแต่ละคุณลักษณะของข้อมูล เพื่อใช้เป็นการตัดสินใจ
แบ่งกลุ่มข้อมูลกลุ่มย่อย ๆ โดยพิจารณาจากค่า ความแตกต่างใน Entropy ผลลัพธ์จากการเลือก
คุณลักษณะสำหรับแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยค่า Normalized information gain ที่สูงสุดนั้นคือการสร้าง
การตัดสินใจ รายละเอียดศึกษาได้ (ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์, 2559) 

2.2.4 กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมีกระบวนการมาตรฐานที่ เรียกว่า

“Cross Industry Standard Process for Data Mining” หร ื อ  “CRISP-DM” ประกอบ ด ้ ว ย  
6 ขั้นตอน ดังนี้ (ชัชฎา หนูสาย, สิริศักดิ์ ชีช้าง และสุภาวรรณ ชุมพงศ์, 2561) 

2.2.4.1 ความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) 
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการธุรกิจ จะช่วยให้เข้าใจสถานะของธุรกิจในปัจจุบัน

และประเด็นความต้องการที่ผู้บริหารนำมาใช้ตัดสินใจ เพ่ือช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ 
และตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เพ่ือพยากรณ์ว่าลูกค้ารายใด
น่าจะซือ้สินคา้ในรายการสินค้าใหม่ ทำให้สามารวางแผนธุรกิจได้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ 

2.2.4.2 ความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่นำมา

จัดการทำเหมืองข้อมูลนั้นมีมากมาย และจัดเก็บในคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่มีข้อมูลที่
หลากหลายซึ่งมีท้ังข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการทำเหมืองข้อมูลปะปนกับข้อมูลอ่ืนซึ่งไม่ต้องการในการ
ทำเหมืองข้อมูลในบางครั้งจึงต้องมีขั้นตอนการกำหนดรายการและประเภทของข้อมูลที่ีจะนำมาใช้
โดยมีการตรวจสอบในด้านของคุณภาพของขอ้มูล จำนวน ปริมาณเนื้อหาและการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือ
กำหนดเป็นข้อมูลที่ีตรงกับความต้องการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือกโดยการใช้คำสั่ง
สอบถามข้อมูลจากคลังข้อมูลที่มีข้อมูลจำนวนมาก โดยเลือกตัวอย่างข้อมูลมาทำเหมืองก่อน ซึ่งช่วย
ลดค่าใช้จา่ยและประหยัดเวลาในการดำเนินการได ้
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2.2.4.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
การเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพและอยู่ในรูปแบบที่สามารถ

นำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์จากการทำเหมืองข้อมูลมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ การเตรียมข้อมูลมีวิธีการดังนี้คือการทำความสะอาดข้อมูล (data cleaning) การบูรณา
การข้อมูล (data integration) การแปลงข้อมูล (data transformation) และการลดข้อมูล (data 
reduction) 

2.2.4.4 การสร้างโมเดลแบบจำลอง (Modeling) 
ในการสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการทำเหมืองข้อมูล จะแบ่งกลุ่ม

หรือชุดข้อมูลที่เกี ่ยวข้องคือกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง (training data set) และกลุ่ม
ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบแบบจำลอง (testing data set) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือความ
น่าเชื่อถือของแบบจาํลองที่สร้างขึ้น การใช้เทคนิคต่าง ๆ ทำให้ได้แบบจำลองที่ช่วยตอบคำถามที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ในขณะที่ทำเหมืองข้อมูลอาจมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลอื่นในคลังข้อมูล รวมทั้งการ
แปลหรือทดลองนำผลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือ มีการนำ สารสนเทศจาก
การทำเหมืองข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือตอบคำถามที่ผู้ตัดสินใจกำลังค้นหาคำตอบ ซึ่งการวิเคราะห์
ในส่วนนี้จะครอบคลุมการกรองสารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานและการแปลผล 

2.2.4.5 การประเมินผล (Evaluation)  
การประเมินผลเกีย่วขอ้ง 2 ประเด็น คือ 
1) ประเมินความรู้ที่ค้นพบจากการทำเหมืองข้อมูลว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่ 

หรือครอบคลุมประเด็นปัญหาที่มีหรือไม ่
2) ประเมินวิธีการนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน 

เช่น แผนภูมิต่าง ๆในเชิงรูปภาพ 
ถ้าผลที่ได้ไม่เป็นที่พอใจก็จะต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีก รวมทั้งขั้นตอนก่อนหนา้ด้วย 

หากเป็นคำตอบทีพ่อใจหรือน่าเชื่อถือก็จะสามารถดำเนินการขัน้ต่อไป 
2.2.4.6 การนำไปใช้ (Deployment)  

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำเหมืองข้อมูล หลักจากการตรวจสอบจนแน่ใจว่า
แบบจำลองที่สร้างขึ้นมาน่าเชื่อถือผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และตัดสินใจ
สามารถนำไปใช้งานได้ 

2.2.5 การแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุล (Troubleshooting Imbalanced Datasets) 
กระบวนการวิจัยครั้งผู้วิจัยออกแบบการวิจัยออกเป็น 1) การใช้ข้อมูลเดิมทั้งชุดข้อมูลใน

การแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการหรือกฎการจำแนก 2) การ
แบ่งข้อมูลเป็นข้อมูลทดสอบ 20% ของแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเป็นข้อมูลทดสอบสำหรับ
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การแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลทุกวิธีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้และนำข้อมูลอีก 80% ในการแก้ปัญหาข้อมูล
ไม่สมดุล หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการหรือกฎการจำแนก ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลที ่ระด ับข้อมูลในการวิจ ัยครั ้งนี ้ใช ้เทคนิควิธ ีด ังนี้   
(วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์, วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และจิราวัลย์ จิตรถเวช, 2561) 

2.2.5.1 วิธีสุ่มเกิน (Oversampling) เป็นการเพิ่มจำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มส่วนน้อยให้มี
จำนวนใกล้เคียงหรือจำนวนข้อมูลที่อยุ่ในกลุ่มส่วนมาก ซึ่งการเพิ่มข้อมูลนั้นจะเพิ่มโดยการสุ่มเลือก
จากข้อมูลเดิม [7-8] ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ ซึ่งผลการเพิ่มจำนวนข้อมูลที่อยู่
ในกลุ่มส่วนน้อยให้มีจำนวนใกล้เคียงหรือเท่ากับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มส่วนมากซึ่งมีจำนวนข้อมูล 
54,850 กรณีสำหรับชุดข้อมูลเดิมทั้งชุดข้อมูลและมีจำนวนข้อมูล 43 ,880 กรณีสำหรับชุดข้อมูลที่
แบ่งเป็นข้อมูลทดสอบ 20% แสดงได้ดังตารางที่ 2.1 

2.2.5.2 วิธีสุ่มลด (Undersampling) เป็นการลดจำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มส่วนมากให้มี
จำนวนใกล้เคียงหรือเท่ากับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มส่วนน้อย [7-8] ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่ม
แบบเป็นระบบ ซึ่งผลการลดจำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มส่วนมากให้มีจำนวนใกล้เคียงหรือเท่ากับจำนวน
ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มส่วนน้อยซึ่งมีจำนวน 11,356 กรรีสำหรับชุดข้อมูลเดิมทั้งชุดข้อมูลและมีจำนวน
ข้อมูล 9,085 กรณีสำหรับชุดข้อมูลที่แบ่งเป็นข้อทดสอบ 20% แสดงได้ดังตารางที่ 2.1  

2.2.5.3 วิธีผสมผสาน (Hybrid Methods) เป็นวิธีการที่นำเทคนิควิธีสุ่มเกินและวิธีสุ่มลด
มาทำงานร่วมกัน ดดยพยายามหาค่ากลางในการจะชักตัวอย่างให้ได้ตามจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ข้อมูลในกลุ่มส่วนมากกับข้อมูลในกลุ่มส่วนน้อย [8-11] ซึ่งจำนวนที่อยู่ตรงกลางมีจำนวน 43 ,494 
กรณีสำหรับชุดข้อมูลเดิมทั้งชุดข้อมูลและมีจำนวนข้อมูล 34 ,795 กรณีสำหรับชุดข้อมูลที่แบ่งเป็น
ข้อมูลทดสอบ 20% และในการวิจัยในครั้งนี้จะใช้การสุ่มแบบเป็นระบบซึ่งผลการแก้ปัญหาแสดงได้ดัง
ตารางที่ 2.1 

2.2.5.4 วิธ ีส ังเคราะห์ข้อมูลเพิ ่ม (Synthetic Minority Oversampling TEchnique: 
SMOTE) เป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบพิเศษของการสุ่มเพิ่ม แทนที่จะสุ่มเพิ่มโดยใช้ข้อมูลเดิมแต่
จะทำการสังเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาใหม่จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่หลักการเพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดในการขยาย
ขอบเขตการตัดสินใจของตัวแบบ [8, 10, 12-13] ซึ่งขั้นตอนในการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่มีขั ้นตอน
ดังนี้คือระบุเพ่ือนบ้านที่ใกล้เคียงท่ีสุด k ค่าของข้อมูลเดิม สำหรับข้อมูลเดิม M หา k = l ที่มีระยะทาง
ใกล้เคียงกับข้อมูลเดิมโดย l คือจำนวนเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกับจุด M แล้วสุ่มเลือกจุดระหว่างสองจุด
และสร้างกรณีใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่สำหรับข้อมูลกลุ่มที่กลับมารักษาซ้ำ
ภายใน 30 วันโดยกำหนดค่า l = 4 ซึ่งทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จำนวน 43,239 กรณีสำหรับชุด
ข้อมูลเดิมทั ้งชุดข้อมูลและทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จำนวน 36,340 กรณีสำหรับชุดข้อมูลที่
แบ่งเป็นข้อมูลทดสอบ 20% และสำหรับข้อมูลกลุ ่มที ่กลับมารักษาซ้ำมากกว่า 30 วันทำการ
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สังเคราะห์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดค่า l = 1 ซึ่งทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จำนวน 20,062 กรณีสำหรับ
ชุดข้อมูลเดิมทั้งชุดข้อมูลและทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จำนวน 15,457 กรณีสำหรับชุดข้อมูลที่

แบ่งเป็นข้อมูลทดสอบ 20% ตัวอย่างเช่นสร้างจุด 𝑚1(𝑐1,𝑐2,….,𝑐𝑛) ระหว่าง 𝑀1(,𝑎2,….𝑎𝑛) เมื่อ
3 

𝑐1= 𝑎1 +  (𝑏1-𝑎1) × 𝑟𝑎𝑛𝑑 (′𝑈𝑁𝐼𝐹𝑂𝑅𝑀′) 

𝑐2= 𝑎2 + (𝑏2-𝑎2) × 𝑟𝑎𝑛𝑑 (′𝑈𝑁𝐼𝐹𝑂𝑅𝑀′) 
. 
. 

𝑐𝑛= 𝑎𝑛 +  (𝑏𝑛-𝑎𝑛) × 𝑟𝑎𝑛𝑑 (′𝑈𝑁𝐼𝐹𝑂𝑅𝑀′) 

โดยที่ 𝑚1 คือจุดที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ระหว่าง 𝑀(𝑎1,𝑎2,….𝑎𝑛) และ 𝑀1(𝑏1,𝑏2,….𝑏𝑛) 

𝑎1,𝑎2,….𝑎𝑛 คือข้อมูลในค่าสังเกตท่ีจุด 𝑀 และ 𝑏1,𝑏2,….𝑏𝑛 คือข้อมูลในค่าสังเกตที่จุด 𝑀1 
สำหรับขอ้มูลหลายมิตินั้นอัลกอริทึมจะทำงานในลักษณะเดียวกัน สำหรับตัวแปร

ช่วง (Interval Variable) สามารถคำนวณระยะทางแบบยุคลิดได้โดยตรง แต่สำหรับตัวแปรที่มีตัว
แปรแบ่งประเภท (Categorical Variable) ต้องใช้การแปลงตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่อน
เพื่อให้มีรูปแบบตัวเลขและคำนวณระยะทางถ้าตัวแปรช่วงที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันวิธีที่ดีที่สุดคือ
การกำหนดค่าเป็นค่ามาตรฐาน (Standardize) ก่อนที่จะคำนวณระยะทาง 

ตารางท่ี 2.1 การแจกแจงความถี่ของการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล 3 สถานะของผู้ป่วย 
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 โปรแกรม WEKA 
Weka ย่อมาจาก Waikato Environment for Knowledge Analysis เป ็นซอฟต์แวร ์ฟร ีที่

แจกจ่ายภายใต้ GPL license โดยทั้งหมดนี้สร้างด้วยภาษาจาวาซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อนำไปใช้ทำเหมืองข้อมูลได้ เน้นการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) 
กับการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) มีโมดูลย่อยสำหรับจัดการข้อมูล และตัวแสดงผลใช้ GUI และ
คำสั่ง ในการสั่งให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลดังภาพที่ 2.3 

 
ภาพที่ 2.3 หน้าจอการทำงานโปรแกรม Weka 

2.3.1 โปรแกรมหลักของซอฟต์แวร์ Weka 
2.3.1.1 Simple CLI (Command Line Interface) เป็นโปรแกรมรับคำสั่งการทำงาน

ผ่านการพิมพ์ 
2.3.1.2 Explorer เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบในลักษณะ GUI 
2.3.1.3 Experimenter เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบการทดลองและการทดสอบผล 
2.3.1.4 Knowledge Flow เป็นโปรแกรมออกแบบผังการไหลของความรู้ 
2.3.1.5 Arff Viewer เป็นโปรแกรมท่ีใช้สำหรับแก้ไขแฟ้มประเภท Arff 
2.3.1.6 Log เป็นโปรแกรมท่ีใช้อ่านข้อความบันทึกเก็บระหว่างการทำงาน 

ในการวิจัยนี้จะใช้เฉพาะโปรแกรม Explorer ในการศึกษาวิเคราะห์และทำเหมืองข้อมูลซึ่งมี
หน้าจอการทำงานดังภาพที่ 2.3 

2.3.2 เมนูหลักของ Explorer 
2.3.2.1 Preprocess การเตรียมข้อมูล 
2.3.2.2 Classify รวมโมดูลการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนกกลุ่ม 
2.3.2.3 Cluster รวมโมดูลการทำเหมืองข้อมูลแบบการจัดกลุ่ม 
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2.3.2.4 Associate รวมโมดูลการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎเชื่อมโยง 
2.3.2.5 Select Attributes รวมโมดูลสำหรับการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันของลักษณะ

ประจำ 
2.3.2.6 Visualize นำเสนอข้อมูลด้วยภาพนามธรรมสองมิติ 

2.3.3 ประเภทของแฟ้มข้อมูลที่นำเข้าข้อมูล  
แฟ้มข้อมูลในรูปแบบ arff, csv, C45 ในกรณีแฟ้มข้อมูลอยู่ในเครือข่ายผู ้ใช้สามารถ

เรียกใช้โดยอาศัย URL หรืออาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่าน JDBC 
Weka เป็นโปรแกรมท่ีได้พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของภาษาจาวา (Java) สามารถรันได้หลาย

ระบบปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำงานในด้านการทำ
เหมืองข้อมูล ที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริทึมมากมาย ซึ่งอัลกอริทึมสามารถเลือกใช้งานโดยตรงได้ 2 
ทางคือ จากชุดเครื่องมือที่มีอัลกอริทึมมาให้ หรือเลือกใช้จากอัลกอริทึมที่ได้เขียนเป็นโปรแกรมลงไป
เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มเติม และชุดเครื่องมือมีฟังก์ชันสำไหรับการท างานร่วมกับข้อมูลได้แก่ Pre-
Processing, Classification, Regression, Clustering, Association Rules, Selection แ ล ะ
Visualization ข้อดีของโปรแกรม Weka คือ มีอัลกอริทึมที่รู ้จักกันดีของการทำเหมืองข้อมูลให้
เ ล ื อ ก ใ ช ้ อ ย ่ า ง ค ร บ ถ ้ ว น  แ ล ะส า ม า ร ถ เ ข ี ย น ฟ ั ง ก ์ ช ั น เ พ ิ ่ ม เ ข ้ า ไ ป ใ น โป ร แ ก รม ได้   
(กิตติศักดิ์ สุมามาลย์, 2555) 

 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนมือถือ และแท็บเล็ต อาจเป็นโปรแกรม เกม รูปแบบ

คำสั่ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกบนสมาร์ทโฟน ทำให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันบนระบบแท็บเล็ต ถือได้ว่ามีให้เลือกใช้และ
ดาวน์โหลดกันอย่างมากมาย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่อง การใช้งานครั้งต่อไปผู้ใช้
สามารถศึกษาเนื้อหาได้เลยโดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ออกไปได้อย่างกว้างทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นปัจจุบันแท็บเล็ตเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการ
ใช้งาน ทำให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้น กระแสความนิยมในแท็บเล็ตจึงเข้าถึงได้อย่าง
ง่ายดาย และเข้าไปถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในชนบทห่างไกลแค่ไหนก็ตาม แท็บเล็ตจึง
กลายเป ็นช ่องทางใหม ่ท ี ่ เปล ี ่ยนร ูปโฉม และกระจายความร ู ้ ให ้ เข ้าถ ึงได ้อย ่างมากมาย  
(ปิ่นทอง ทองเฟ่ือง และธวัชชัย สหพงษ์, 2558) 
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โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) หมายถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยการทำงาน ของผู้ใช้
บนอุปกรณ์ส ื ่อสารแบบพกพา เช ่น โทรศัพท์มือถือ ซึ ่งแอปพลิเ คชันเหล่านั ้นจะทำงานบน  
ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่  
Symbian OS ของ  โ น เ ก ี ย , Windows Mobile ของ  Microsoft, BlackBerry OS ของ  RIM,  
Web OS ของ Palm, iOS ของ Apple, Android OS ของ Google  

2.4.1 ประเภทของโมบายแอปพลิเคชัน 
โมบายแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้ (รัตน์สินี ออมสินสมบูรณ์, 2559 อ้าง

ถึงใน อภิศักดิ์ อาจนันท์, 2557) 
2.4.1.1 เนทีฟแอปพลิเคชัน (Native Application) คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย

ชุดคำสั่ง เพื่อเอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ OS Mobile นั้นโดยเฉพาะข้อดคีือ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย จาก Google Play หรือ Apple’s App Store รวมถึงการทำงานแบบ
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก 

2.4.1.2 ไฮบริดแอปพลิเคชัน (Hybrid Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS โดยใช้ชุดคำสั่งเข้าช่วยเพื่อให้
สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และหลายแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันเดียวจึงมีข้อดีคือ ทำให้
ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาเพราะเขียนชุดคำสั่งครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม และ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

2.4.1.3 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือ
เป็น Browser สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็น
การลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์
ได้เร็วขึ้น ข้อดีคือใช้งานง่ายได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีการอัปเดต แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม  

2.4.2 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  
เทรนด์การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันปี2017 มีดังนี้ (รัตน์สินี ออมสินสมบูรณ์, 2559 

อ้างถึงใน gmbizmagazine, 2016) 
2.4.2.1 บริการที่พ่ึงระบบตำแหน่งจะยังได้รับความนิยมอยู่ GPS ที่มีอยู่ทั่วไปในมือถือทำ

ให้บริการที่พึ่งระบบตำแหน่ง หรือ Location-Based Services (LBS) ก้าวหน้ามากขึ้นจนสามารถให้ 
ข้อมูลผู้ใช้งานแบบทันทีแบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ต่าง ๆ แถมมีฟีเจอร์ที่รักษา
ความปลอดภัยและการควบคุมการใช้งานเพ่ือบริการท่องเที่ยวอีกด้วย 

2.4.2.2 เทคโนโลยีเออาร ์ (Augmented Reality) จะรวมอยู ่ ในแอปพลิเคช ันเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอย แอปพลิเคชันที่ใช้Augmented Reality (AR) ถูกมองว่าเป็นแค่ลูกเล่นหรือเป็น
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เครื่องมือไว้โปรโมทสิ่งต่าง ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป แอปพลิเคชันที่ใช้AR ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ
มีอุปกรณ์สวมใส่ให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น AR ก็ถูกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
ทำให้ผู้ใช้งานจำข้อความในแอปพลิเคชันได้ง่าย 

2.4.2.3 แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ที่เรียกใช้งานได้ทันทีจะเป็นเรื ่องปกติ  Google เพ่ิง
ประกาศฟีเจอร์ที่ทำให้แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรือติดตั้ง 
แค่แตะแอปพลิเคชันก็ทำงานได้ทันท ี

2.4.2.4 การสอดแทรกปัญญาประดิษฐ์ในแอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องมาตรฐานที่ต้องทำ  
มีนักพัฒนาหลายคนที่กำลังสร้างการเรียนรู ้ของเครื ่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และ 
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) สามารถสร้างตัวฟิลเตอร์ร ูปภาพได้ง ่าย  ๆ 
นักพัฒนาสามารถหาทางใหม่ ๆ ให้แอปพลิเคชันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจนสามารถปรับหน้าจอตาม
รสนิยมความชอบของผู้ใช้งานและข้อมูลตามตำแหน่งได้ 

2.4.2.5 การรวมแอปพลิเคชันสำหรับ Internet of Things (IoT) เป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกท้า
ทายมาก อุตสาหกรรม IoT ที่กำลังมาแรงขึ ้นเรื ่อย ๆ ในตอนนี้  บริษัทที ่ให้บริการด้านสุขภาพ 
การศึกษา ความปลอดภัย บ้านอัจฉริยะ ยานพาหนะ และอีกมากมาย ก็เตรียมรอที่จะพัฒนาให้เข้า
กับความก้าวหน้าของ IoT 

2.4.2.6 ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องสำคัญมากกว่ายุคก่อน ๆ เพราะ
ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ละเอียดอ่อนและปริมาณเยอะในสมาร์ตโฟน โดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อและบัญชี 
ผู้ใช้งาน ทำให้ความปลอดภัยของสมาร์ตโฟนเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งนักพัฒนาต้องไม่
ละเลยเรื่องนี้ แอปพลิเคชันที่มีระบบความปลอดภัยติดตั้งไว้จะทำให้แอปพลิเคชันแตกต่างจากแอป
พลิเคชันอื่น ๆ ได ้ความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ในระดับ API  

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ ต้องใจ แย้มผกา และอรวรรณ มูสิกะ (2559) ได้ทำวิจัยเรื่องการใช้เทคนิค

เหม ืองข ้อม ูลในการประเม ินความร ู ้และหาความถน ัดเพ ื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพของน ักศ ึกษา
สถาบันการศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดและมีความรู้
ความสามารถตามความถนัดของบัณฑิตงานวิจัยนี้นำผลการทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรยีน
และแบบทดสอบวัดความถนัดของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลผลการ
วิเคราะห์แบบประเมินความรู้ก่อนเรียนผลลัพธ์ที่ได้สามารถจำแนกนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม
ด้วยอัลกอริธึมส์ K-mean กำหนดการจัดกลุ่มนักศึกษาได้เป็น 2 กลุ่มกลุ่มนักศึกษาที่ด้อย (W) และ
กลุ่มนักศึกษาท่ีเด่น (S) จากการทำนายของชุดข้อมูลสอนให้ความถูกต้องเฉลี่ย80.90 ผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบความถนัดผลลัพธ์ที่ได้จำแนกผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นสาขาวิชา 4 สาขาได้แก่สาขา
การเขียนโปรแกรม (P) สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (N) สาขาฐานข้อมูล (D) และสาขาการผลิต
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ซอฟต์แวร์ (S)สามารถสร้างเป็นต้นไม้ตัดสินใจทำให้ได้กฎความสัมพันธ์ของต้นแบบ 7 กฎจากการ
ทำนายของชุดข้อมูลสอนให้ร้อยละความถูกต้องเฉลี่ย 79.42 ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนำแบบรูปที่ได้
ไปใช้ในการทำนายคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนได้ใช้
ประโยชน์ในการดูแลนักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นลดความเสี่ยงของนักศึกษาที่จะมีผลการ
เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะสาขาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามความถนัดมีโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษามากข้ึน 

ณัฐวดี หงส์บุญมี และธนภัทร ธรรมกรณ์ (2562) ได้ทำวิจัยเรื่องระบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้าผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลภาวะซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่มีผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจำวันและสภาวะสังคมในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อให้ได้
แบบจำลองทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและ
พัฒนาระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ข้อมูลที่นำมาใช้ใน
การทดลองเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 505 ชุดข้อมูลเทคนิคเหมือง
ข้อมูลทีน่ำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองมี 3 เทคนิคคือต้นไม้ตัดสินใจโครงข่ายประสาทเทียม
และนาอีฟเบย์วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความถูกต้องค่าความแม่นยำค่าความระลึกค่า
ความถ่วงดุลและค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) ผลการทดลองพบว่าแบบจำลองจาก
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าประสิทธิภาพดีที่สุดโดยมีค่าความถูกต้อง  97.43% ค่าความ
แม่นยำ 97.50% ค่าความระลึก 97.40% ค่าความถ่วงดุล97.40% และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
กำลังสอง 0.1091 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญโดยการลดการนำเข้าทีละปัจจัยพบว่าปัจจัย
ด้านการนอนไม่หลับการเบื่ออาหารและความรู้สึกไม่ดีต่อตนเองเป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อความเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้าจากนั้นนำแบบจำลองที่ได้ไปพัฒนาระบบในรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเครื่องมือใน
การพัฒนาใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา Java ผลการประเมนิคุณภาพของระบบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มคือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนและผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 30 คนพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ผู้ใช้ทั่วไปมีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ ้นนี ้มี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

ทัศนนท์ ฐานประเสริฐกุล และกมลเกียรติ เรืองกมลา (2556) ได้ทำวิจัยเรื่องการศึกษาสาเหตุ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
และไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนหากไม่ได้รับการตรวจและควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและภาวะโรคแทรกซ้อนการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
หาปัจจัยที่เป็นเหตุนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุและเพ่ือศึกษาแนวทางการ



23 
 

หาความสัมพันธ์ของข้อมูลในการพัฒนาตัวแบบเพ่ือใช้พยากรณ์โรคจากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุจากโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ระหว่างเดือนกันยายน2553 ถึงเดือนกันยายน 2557 จำนวน 167,880 รายด้วยเทคนิคการทาเหมือง
ข ้ อม ู ล  (Data Mining) ตามกรอบ  CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data 
Mining) ที่เป็นการวิเคราะห์ร่วมกันของ2ขั ้นตอนวิธี (Algorithm) คือการสร้างแบบจำลองการ
แบง่กลุ่ม (Clustering) และสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือให้ไดต้ัวแบบ 
(Model) ที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่มีความ
แม่นยำมากขึ้นและตัวแบบที่ได้จะสามารถนำไปใช้สร้างโปรแกรมสนับสนุนทางการแพทย์สะดวกใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดโรคและลดความเสี่ยงอัตราการเสียชีวิตและเป็นการป้องกันการเกิดโรค
ก่อนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในอนาคต 

สุวนันท์ โนนลือชา และศรวณะ แสงสุข (2561) ได้ทำวิจัยเรื่องระบบการคัดกรองสุขภาพของผู้
บริจาคโลหิตและการรายงานผลการตรวจคัดกรอง กรณีผู้บริจาคไม่ผ่านการคัดกรอง การคัดกรอง
สุขภาพของผู้บริจาคโลหิตเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นในการบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่
นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาและพัฒนา ระบบการจัดการการคัด
กรองสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตและการรายงานผลการตรวจคัดกรองกรณีผู้บริจาคที่ ไม่ผ่านการคัด
กรอง การศึกษานี้เริ่มจากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและ
เกณฑ์เก่ียวกับการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตแล้วทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานถึงรูปแบบความ
ต้องการของระบบ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เชิงวัตถุด้วย  UML (Unified Modeling 
Language) แล้วทำการออกแบบ User Interface และนำมาพัฒนาเว็บ Responsive โดยใช้ Adobe 
Dreamweaver ด้วยภาษา HTML PHP CSS และ AppServ ในการจำลองเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นนำไป
ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน 30 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าระบบนี้ช่วยในการจัดการคัดกรองสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ยัง สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน 

มงคล การุณงามพรรณ สุดารัตน์ สุวารี และนันทนา น้ำฝน (2555) ได้ทำวิจัยเรื่องพฤติกรรม
สุขภาพและภาวะสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ่ กรณีศึกษาพ้ืนที่เขตสาทร
กรุงเทพมหานครวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์การเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และ
ภาวะสุขภาพ ของคนทำงานในสถานประกอบการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยทำการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างอายุ 21- 60 ปี ที่ทำงานในสถานประกอบการในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำ 
กัดในเขตสาทร ช่วง เดือนตุลาคม 2553 -เมษายน 2554 จำนวนทั้งสิ ้น 398 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก เก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัด
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ความดันโลหิต และใช้แบบสอบถาม  ซึ ่งประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ก ิจกรรมสุขภาพตามกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์ (Pender, Murdaugh, 
&Parsons,2006) ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรง คุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.86 แบบประเมินภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health Questionnaire: 
GHQ-28) ซึ่งเป็นแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต (2554) จำนวน 28 ข้อ มีค่า
ความไว (Sensitivity) ร้อยละ 84 ค่าความจำเพาะ (Specificity) ร้อยละ 76 ที่จุดตัดของค่าคะแนน
5/6 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายใน (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.91 
และแบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวานซึ่งพัฒนาโดย วิชัย (2554) ซึ่งมีค่าความไว (Sensitivity) ใน
การทำนายผล ร้อยละ 76.50 และมีความจำเพาะ (Specificity) ร้อยละ 60.20 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินโครงงาน 

งานวิจัยนี้ได้นำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพประชาชน
แบบอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 การสร้างแบบจำลอง 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
3.3 การออกแบบระบบ 
3.4 การพัฒนาระบบ 
3.5 การติดตั้งระบบ 
3.6 การประเมินผล 

 การสร้างแบบจำลอง 
ในการสร ้างแบบจำลองจะเป ็นการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลด ้วยเทคน ิคการทำเหม ืองข ้อมูล  

ตามกระบวนการมาตรฐานที่เรียกว่า “Cross Industry Standard Process for Data Mining” หรือ 
“CRISP-DM” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) 
ปัจจุบันการตรวจโรคทั่วไปหรือการตรวจสุขภภาพประจำปีของประชาชนมีอัตราการเข้า

รับการตรวจน้อยลง ถึงแม้กระทรวงสาธารณะสุขจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
แต่เนื่องจากการตรวจสุขภาพในปัจจุบันต้องทำการเดินทางไปยังศูนย์แพทย์ที่มีการรับตรวจสุขภาพ 
ซึ่งต้องใช้เวลามากและใช้เวลาตรวจนาน ทำให้คนบางกลุ่มเลือกที่จะไม่ไปตรวจสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะนำเสนอโมบายแอปพลิเคชัน ในการคัดกรองสุขภาพของประชาชนด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
เพ่ือนำกฎความสัมพันธ์ที่ได้มาใช้ในการตรวจสุขภาพของบุคคลทั่วไป ที่มีความแม่นยำเพ่ือให้ผู้ใช้เกิด
ความสะดวกสบาย และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานหน่วยงานเทศบาล 

 ความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้ได้จากแบบสอบถามการตรวจสุขภาพของประชาชน โดยใช้

ข้อมูลจากแบบสอบถามการตรวจสุขภาพในปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
จำนวน 625 รายการ แล้วนำมาออกแบบสอบถามออนไลน์ได้ดังนี้ 
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เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาสร้างแบบจำลอง (Training Data) โดยการนำข้อมูลการคัดกรอง
สุขภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 และนำข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองสุขภาพผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 จำนวน 625 คน 

 
ภาพที่ 3.1 แบบสอบถามคัดกรองสุขภาพออนไลน์ 
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ภาพที่ 3.1 (ต่อ) แบบสอบถามคัดกรองสุขภาพออนไลน์  
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จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์มาเก็บในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ผลตาม
ภาพที่ 3.2 

 

ภาพที่ 3.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

 

ภาพที่ 3.2 (ต่อ) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  

 

ภาพที่ 3.2 (ต่อ) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  
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 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
การเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลก่อนวิเคราะห์ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

ที่สุดและใช้เวลามากท่ีสุด ซึ่งมีข้ันตอนย่อย ดังนี้ 
 การคัดเลือกข้อมูล (Select Data) เป็นขั้นตอนการคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลและคัดเลือกแอตทริบิวต์จากปัจจัยในด้านต่างๆ โดย
จุดมุ่งหมายเพ่ือบอกสุขภาพของแต่ละคน 

ตารางท่ี 3.1 แอทริบิวต์ในการสร้างแบบจำลอง 
ลำดับที่ รายการ คำอธิบายค่า ความหมาย 

 
1 

Gender 1 = ชาย 
2 = หญิง 
3 = ไม่ต้องการระบุ 

เพศ 

 
2 

Age 1 = 15-30 ปี 
2 = 31-40 ปี 
3 = 41-50 ปี 
4 = 50 ปีขึ้นไป 

อายุ 

 
 
 
3 

Job 1 = นักเรียน-นักศึกษา 
2 = ครู-อาจารย์ 
3 = ชาวนา-เกษตรกร 
4 = รับจ้างทั่วไป-
ว่างงาน 
5 = พนักงาน 
6 = ค้าขาย 

อาชีพ 

 
4 

Eat_All_5_Food_Groups 5 = เป็นประจำ (5-7 
วัน/สัปดาห์) 
3 = ครั้งคราว (1-4 วัน/
สัปดาห์) 
0 = ไม่เคยเลย 

กินอาหารครบ 5 
หมู่ (ข้าว ผัก ผลไม้ 
เนื้อสัตว์ นม) 

5 Eat_Breakfast_Main_Meal กินอาหารมื้อเช้า 
เป็นมื้อหลัก 

6 Eat_More_Vegetables กินผักมากกว่าวันละ 
3 ทัพพี 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) แอทริบิวต์ในการสร้างแบบจำลอง  
ลำดับที่ รายการ คำอธิบายค่า ความหมาย 

7 Portion_Of_Fruit_A_Day 5 = เป็นประจำ (5-7 
วัน/สัปดาห์) 
3 = ครั้งคราว (1-4 
วัน/สัปดาห์) 
0 = ไม่เคยเลย 

กินผลไม้วันละ 2-3 
ส่วน (1 ส่วนเท่ากับ 6-
8 คำ) 

8 Eat_Fish_1_Meal กินปลาอย่างน้อยวัน
ละ 1 มื้อ 

9 Eat_Lean_Meat กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
สัปดาห์ละ 2-3 มื้อ 

10 Drink_Milk_Or_Soy_Milk ดื่มนมรสจืดหรือนมถั่ว
เหลืองงาดำรสจืดวัน
ละ 1-2 แก้ว 

11 Eat_Supper_Away_From_Bedtime กินอาหารมื้อเย็นห่าง
จากเวลานอนไม่น้อย
กว่า 4 ชั่วโมง 

12 Eeat_Boiled_Rice_Or_Bake กินอาหารประเภท
ข้าวต้ม นึ่ง ลวก อบ 
ยำหรือหมก 

13 Avoid_High_Fat_Foods หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน
สูง 

14 Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar หลีกเลี่ยงของหวาน
และขนมที่มีแป้งและ
น้ำตาลมาก 

15 Eat_Tasteless_Food กินอาหารรสจืด 
16 Choose_Drinking_Water_Instead เลือกดื่มน้ำเปล่าแทน

น้ำอัดลมหรือน้ำหวาน 
17 Avoid_Alcohalic หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ 
18 Good_Mood_Not_Stress อารมณ์ดี ไม่เครียด 
19 Sleep_At_Least_8_Hour นอนหลับไม่น้อยกว่า 

วันละ 7-8 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) แอทริบิวต์ในการสร้างแบบจำลอง  
ลำดับที่ รายการ คำอธิบายค่า ความหมาย 

20 Exercise_5_Time 5 = เป็นประจำ (5-7 
วัน/สัปดาห์) 
3 = ครั้งคราว (1-4 วัน/
สัปดาห์) 
0 = ไม่เคยเลย 

ออกกำลังกาย
สัปดาห์ละ 5 วัน
หรือสัปดาห์ละ 5 
ครั้ง 

21 Exercise_30_Minutes ออกกำลังกายวัน
ละ 30 นาที 

22 During_Exercise_Breathe_Faster ขณะออกกำลัง
กายหายใจเร็วขึ้น
กว่าปกติและเหงื่อ
ซึม 

23 Normal_Waist_Measurement ทุกครั้งวัดรอบเอว
ได้เกณฑ์ปกติ คือ 
คือเพศหญิงไม่เกิน 
31 นิ้ว และเพศ
ชายไม่เกิน 35 นิ้ว 

24 Criterion Good = สุขภาพดี 
Normal = สุขภาพปกต ิ
Bad = สุขภาพแย่ 

เกณฑ์สุขภาพ 

 
 ทำความสะอาดข้อมูล (Clean Data) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูลในที่นี้คือต้องไม่เป็นค่าว่าง (Null) และต้องไม่มีค่าว่างแบบเคาะspace ถ้าไม่กรองข้อมูล
เหล่านี้ออกจะทำให้ได้กฎความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องและตรวจสอบค่าผิดพลาด (Missing Value) หากมี
ให้ทำการทำความสะอาดข้อมูลให้ครบถ้วน 

 ปรับเปลี ่ยนรูปแบบข้อมูล (Transformation) เป็นขั ้นตอนการปรับเปลี ่ยน
รูปแบบและแปลงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเหมาะสมกับเทคนิคที่นำมาวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์และ
รูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมWeka 3.9.3 

 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำการแก้ไขข้อมูลและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป 
CSV (Comma Separate Value) 
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ภาพที่ 3.3 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ CSV 

 ใช้โปรแกรม Notepad ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ 
arff ซึ่งเป็นไฟล์นำเข้าข้อมูลในการวิเคราะห์ของโปรแกรม Weka 

 

ภาพที่ 3.4 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ arff 

 การสร้างโมเดลแบบจำลอง (Modeling) นำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองโดยเลือกใช้
โปรแกรม Weka 3.9 และใช้ เทคนิคการจำแนกประเภท จากนั ้นใช ้เทคน ิคต ้นไม้ต ัดส ินใจ  
เพ่ือสร้างโมเดลการคัดกรองสุขภาพของประชาชน 
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 เปิดโปรแกรม Weka 

 

ภาพที่ 3.5 การเข้าสู่โปรแกรม Weka 

 เปิดโมดูล Explorer ของโปรแกรม Weka 

 

ภาพที่ 3.6 โมดูล Explorer ของโปรแกรม Weka 
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 เปิดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

 

ภาพที่ 3.7 ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

 หลังจากเลือกไฟล์ที่จะใช้ในการสร้างโมเดลแล้ว หน้าจอของ Weka Explorer 
จะเปลี่ยนไปดังในภาพที่ 3.8 โดยจะแสดงรายชื่อของแอทริบิวต์ต่าง ๆ ในไฟล์ที่โหลดเข้ามา 

 

ภาพที่ 3.8 รายละเอียดของข้อมูลที่โหลดเข้ามาใช้งาน 
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 คลิกที่แท็บ Classify เพื่อเปลี่ยนไปใช้งานการจำแนกประเภทข้อมูล ด้วยเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ โดยเลือกใช้อัลกอริทึม J48 

 

ภาพที่ 3.9 หน้าจอการทำงานของการจำแนกประเภท ในโปรแกรม Weka 

 เริ่มสร้างโมเดลด้วยอัลกอริทึม J48 หลังจากนั้นก็กดปุ่ม Start จะทำให้ได้ผลดัง
ภาพที่ 3.10 

 

ภาพที่ 3.10 ผลการจำแนกประเภทข้อมูล 
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 การแก้ปัญหาความไม่สมมดุลของข้อมูล 
ผลที่ได้จากการจำแนกประเภทข้อมูลนั้นยังคงมีประสิทธิภาพน้อยอยู่ เนื่องจาก

ความไม่สมดุลของข้อมูล ดังนั้นจึงต้องทำการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลโดยการใช้เทคนิค 
Resample ซึ่งเป็นเทคนิควิธีสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่ม เป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบพิเศษของการสุ่ม
เพิ่ม แทนที่จะสุ่มเพิ่มโดยใช้ข้อมูลเดิมแต่จะทำการสังเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาใหม่จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่
หลักการเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดดังภาพที่ 3.11 

 

ภาพที่ 3.11 ผลการแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมดุล 

ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลดังภาพที่ 3.12 ในการวิจัยครั้งนี้ทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่
สำหรับข้อมูลแต่ละกลุ่ม ซ่ึงทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จำนวน 625 กรณีสำหรับชุดข้อมูลเดิมทั้งชุด
ข้อมูลและทำการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จำนวน 625 กรณีสำหรับชุดข้อมูลที่แบ่งข้อมูลเป็นข้อมูล
ทดสอบ 
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ภาพที่ 3.12 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลไม่สมดุล  

 แบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจ Decision Tree 

 

ภาพที่ 3.13 ผลการสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ Decision Tree ด้วยอัลกอริทึม J48 



38 
 

 หลังจากสร้างแบบจำลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการบันทึกแบบจำลอง
เก็บไว้ การบันทึกแบบจำลองทำได้โดยการคลิกขวาในส่วนของ Result List และเลือกเมนู Save 
Model ดังภาพที่ 3.14 หลังจากนั้นต้องตั้งชื่อไฟล์โมเดลและสถานที่เก็บไฟล์โมเดลเพื่อนำไปใช้ต่อใน
การพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 

ภาพที่ 3.14 การบันทึกแบบจำลอง 

 การประเมินผล (Evaluation) ในขั้นตอนนี้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง 
(Model Evaluation) ใช้วิธีการตรวจสอบแบบไขว้ (Fold Cross Validation) โดยแบ่งข้อมูลแบบ 
10-Fold Cross Validation ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลทดสอบออกเป็นส่วนๆ เท่ากัน การวัดประสิทธิภาพ
แบบจำลองเลือกใช้ตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) ค่า
ความระลึก (Recall) ค่าความถ่วงดุล (F-Measure) 

 การนำไปใช้ (Deployment) คือการนำเอาแอปพลิเคชันที ่ได้มาลองปฏิบัติจริงกับ
หน่วยงาน โดยแปลงแนวคิดที่มีให้เกิดเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ และติดตามรวบรวมผลที่ได้เพื่อการ
ปรับปรุงต่อไป และ เช่น สามารถนำแบบจำลองกฎความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลการคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน ไปช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการ
วางแผนป้องกันได้อย่างเหมาะสม 



39 
 

 การนำกฎของแบบจำลองที่ได้ไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 นำกฎที ่ได้มาสร้างคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ โดยได้ร ับคำแนะนำจาก 
นายแพทย์อภิชาต เอกัคคตาจิต หน่วยงาน ศูนย์การตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แบ่งเป็น 3 
เกณฑไ์ด้ดังนี ้

 สุขภาพดี หมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  

 สุขภาพปกติ ควรออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพในแต่ละวันเพื่อให้ได้สารอาหาร และพลังงานที่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย 

 สุขภาพแย่ ควรบริโภคอาหารที่มีสารอาหารสูงแต่ให้พลังงานจำกัด รักษา
น้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และควร
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และควรไปพบแพทย์โดยเร็ว  

 การวิเคราะห์ระบบ 
ในการสร้างระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้วงจร

การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) SDLC ในการช่วยพัฒนาระบบ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

 การกำหนดปัญหา 
ในการวิเคราะห์ได้ศึกษาการคัดกรองสุขภาพของประชาชนด้านต่าง  ๆ รวมถึงด้านการ

ตรวจสุขภาพ ในด้านเทคโนโลยีการจัดการยังไม่ได้มีแผนการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการ
ตรวจสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำนำเสนอเว็บแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้ใช้ระบบการคัดกรองสุขภาพในการตรวจสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความ
สะดวกสบายและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานหน่วยงานเทศบาล 

 ปัญหาของระบบคือ ระบบการคัดกรองสุขภาพมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
 ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลหรือการรักษาข้อมูล 
- ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล 
- ข้อมูลสูญหายหรือชำรุด 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
- ขาดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

 ปัญหาการขาดเทคโนโลยี 
- ไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสุขภาพ 
- ไม่มีแอปพลิเคชันให้ประชาชน 
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 ขาดแรงจูงใจในการเขา้ตรวจสุขภาพ 
- ความสะดวกของประชาชนในการตรวจสุขภาพ 
- ใช้เวลาในการเดินทางมาก 
- รู้ผลการตรวจสุขภาพล่าช้า 

 

ภาพที่ 3.15 แผนผังแสดงปัญหา (Cause and Effect Diagram) ของระบบการคัดกรองสุขภาพ 

 การวิเคราะห์ความต้องการ 
ส่วนของข้อมูลลการวิเคราะห์ระบบแนะนำระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง

ข้อมูล มีรายละเอียด 3 ส่วน ดังนี้ 
 List of External Entities 

 ผู้ดูแลระบบ 
 ประชาชน 

 List of Data 
 ข้อมูลการจัดการเกณฑ์สุขภาพ 
 ตารางสถิติการใช้งาน 
 ตารางคำตอบจากแบบสอบถาม 
 คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 

 List of Processes 
 เก็บแบบสอบถาม 



41 
 

 คัดกรองสุขภาพ 
 จัดการเกณฑ์สุขภาพ 
 แสดงผลการคัดกรองสุขภาพ 

 แผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram) ของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 

ภาพที่ 3.16 แผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram) ของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล 

จากภาพที่ 3.16 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการทำงานของระบบการคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบมี 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานได้ ดังนี้ 

 ส่วนการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถใส่เกณฑ์การคัด
กรองสุขภาพ และคำแนะนำการคัดกรองสุขภาพเข้าไปในระบบ และผู้ดุระบบจะได้รับตารางสถิติการ
ใช้งานของผู้ใช้จากระบบ 

 ส่วนการใช้งานระบบสำหรับประชาชน ระบบจะส่งแบบสอบถามการคัดกรอง
สุขภาพให้ประชาชนแล้วประชาชนจะตอบแบบสอบถามเข้าไปในระบบ จากนั้นระบบจะส่งผลการ
ตรวจสุขภาพและคำแนะนำการดูแลสุขภาพ 

 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram Level 0 ของระบบการคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
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ภาพที่ 3.17 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram Level 0 ของระบบการคัดกรองสุขภาพ
โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

จากภาพที่ 3.17 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการทำงานของระบบการคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล สามารถอธิบายรายละเอียด ส่วนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

 เก็บแบบสอบถาม คือ ระบบจะส่งแบบสอบถามการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชน จากนั ้นประชาชนจะส่งคำตอบแบบสอบถามคืนให้ระบบ แล้วระบบจะนำคำตอบ
แบบสอบถามนั้นไปเก็บไว้ที่ตารางแบบสอบถาม 

 คัดกรองสุขภาพ คือ ระบบจะนำตารางคำตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการ
จัดการเกณฑ์สุขภาพมาทำการวิเคราะห์แล้วออกมาเป็นผลการคัดกรอง 

 จัดการเกณฑ์สุขภาพ คือ ผู้ดูแลระบบจะส่งคำแนะนำการดูแลสุขภาพ และ
เกณฑ์การคัดกรองสุขภาพเข้าระบบแล้วนำไปเก็บไว้ที่ข้อมูลการจัดการเกณฑ์สุขภาพ 

 แสดงผลการคัดกรองสุขภาพ คือ ระบบจะส่งตารางสถิติการใช้งานของ
ประชาชนให้กับผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชน 
 

 คำอธิบายกระบวนการ (Process Description) 
จากการวิเคราะห์และออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

ของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล สามารถเขียนอธิบายกระบวนการ (Process 
Description) ของแต่ละโพสเซสได้ดังนี้ 
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1) โพรเซสที่ 1 : เก็บแบบสอบถาม 
สามารถเขียนคำอธิบายกระบวนการ (Process Description) ของโพรเซสที่ 

1 : จัดการข้อมูลพื้นฐาน ได้ดังตารางที่ 3.2 
 ตารางท่ี 3.2 คำอธิบายกระบวนการของโพรเซสการเก็บแบบสอบถาม 

รายการ รายละเอียดรายการ 
1. ชื่อการประมวลผล (Process Name) เก็บแบบสอบถาม 
2. วัตถุประสงค์ (Purpose) เพ่ือเก็บคำตอบแบบสอบถามจากประชาชน 
3. กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) -คำตอบสุขภาพ 
4. กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) -แบบสอบถามคัดกรองสุขภาพ 

-ตารางคำตอบแบบสอบถาม 
5. คำอธิบายการประมวลผล (Process 
Description) 

-ระบบสามารถเก็บคำตอบแบบสอบถามจาก
ประชาชนเพื่อนำมาวิเคราะห์สุขภาพของ
ประชาชนได้ 

 
2) โพรเซสที่ 2 : การคัดกรองสุขภาพ 

สามารถเขียนคำอธิบายกระบวนการ (Process Description) ของโพรเซสที่ 
2 : การคัดกรองสุขภาพ ได้ดังตารางที่ 3.3 

 ตารางท่ี 3.3 คำอธิบายกระบวนการของโพรเซสการคัดกรองสุขภาพ 

รายการ รายละเอียดรายการ 
1. ชื่อการประมวลผล (Process Name) คัดกรองสุขภาพ 
2. วัตถุประสงค์ (Purpose) เพ่ือทำการวิเคราะห์สุขภาพของประชาชน 
3. กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) -ตารางคำตอบแบบสอบถาม 

-ข้อมูลการจัดการเกณฑ์สุขภาพ 
4. กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) -ผลการคัดกรอง 
5. คำอธิบายการประมวลผล (Process 
Description) 

-ระบบจะวิเคราะห์สุขภาพของประชาชน
ออกมาตามเกณฑ์ที่ผู้ดูแลระบบจัดทำขึ้น 

3) โพรเซสที่ 3 : จัดการเกณฑ์สุขภาพ 
สามารถเขียนคำอธิบายกระบวนการ (Process Description) ของโพรเซสที่ 

3 : จัดการเกณฑ์สุขภาพ ได้ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 คำอธิบายกระบวนการของโพรเซสการจัดการเกณฑ์สุขภาพ 

รายการ รายละเอียดรายการ 
1. ชื่อการประมวลผล (Process Name) จัดการเกณฑ์สุขภาพ 
2. วัตถุประสงค์ (Purpose) เพ่ือสร้างเกณฑ์การคัดกรองสุขภาพ 
3. กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) -คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 

-เกณฑ์การคัดกรองสุขภาพ 
4. กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) -ข้อมูลการจัดการเกณฑ์สุขภาพ 
5. คำอธิบายการประมวลผล (Process 
Description) 

-ระบบจะทำการสร้างเกณฑ์ในการคัดกรอง
สุขภาพของประชาชน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ใน 
Process ที ่2 ต่อไป 

 

4) โพรเซสที่ 4 : แสดงผลการคัดกรองสุขภาพ 
สามารถเขียนคำอธิบายกระบวนการ (Process Description) ของโพรเซสที่ 

4 : แสดงผลการคัดกรองสุขภาพ ได้ดังตารางที่ 3.5 
ตารางท่ี 3.5 คำอธิบายกระบวนการของโพรเซสการแสดงผลการคัดกรองสุขภาพ 

รายการ รายละเอียดรายการ 
1. ชื่อการประมวลผล (Process Name) แสดงผลการคัดกรองสุขภาพ 
2. วัตถุประสงค์ (Purpose) เพ่ือให้ประชาชนสามารถทราบผลเกณฑ์

สุขภาพของตนเอง 
3. กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) -ผลการคัดกรอง 
4. กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) -ผลการตรวจสุขภาพ 

-คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 
-สถิติการใช้งาน 

5. คำอธิบายการประมวลผล (Process 
Description) 

-แสดงผลการคัดกรองสุขภาพพร้อม
คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน 
-แสดงสถิติการใช้งานของประชาชนแก่
ผู้ดูแลระบบ 

 ขั้นตอนการทำงานของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  ใน
ขั้นแรกเข้าสู่โปรแกรมผู้ใช้สามารถเลือกการทำงานได้ 2 ทางคือ เริ่มทำแบบคัดกรองสุขภาพ และดู
คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หากเลือกดูคำแนะนำสุขภาพเบื้องต้นระบบจะให้เลือกต่อว่าจะ



45 
 

ออกจากโปรแกรมหรือเริ่มทำแบบคัดกรองสุขภาพ หากผู้ใช้เลือกเริ่มทำแบบสอบถามคัดกรองสุขภาพ
จะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้และข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล  
ที่กรอกได้ จากนั้นเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะทำนายผลสุขภาพของผู้ใช้ และแสดงผล
การทำนายให้ผู้ใช้พร้อมคำแนะนำการดูแลสุขภาพของแต่ละอาชีพของผู้ใช้ 

 

ภาพที่ 3.18 ภาพรวม Flowchart ของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
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 การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) 
จากวิเคราะห์และออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

สามารถนำข้อมูลที่ได้มาแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ภาพเอนทิตี้ (ER Diagram) 
แผนภาพเอนทิตี้(ER Diagram) ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง

ข้อมูล แสดงดังภาพที่ 3.19 
 

 
 

ภาพที่ 3.19 แผนภาพเอนทิตี้(ER Diagram)ของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
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 การออกแบบระบบ 
ในการออกแบบระบบจะประกอบไปด้วยการออกแบบหน้าจอระบบ และการออกแบบ

ฐานข้อมูล เพ่ือนำไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาระบบต่อ ซึ่งการออกแบบระบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การออกแบบฐานข้อมูล 
จากแผนภาพเอนทิตี้ (ER Diagram) ของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง

ข้อมูลสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.6 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 

1 ID_Admin หมายเลขผู้ดูแลระบบ INT 3 PK 

2 Username ชื่อผู้ดูแลระบบ VARCHAR 16 - 

3 Password รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ VARCHAR 16 - 

4 ID_Criterion หมายเลขเกณฑ์การคัด
กรอง 

INT 3 FK 

5 ID_Result หมายเลขผลการคัด
กรอง 

INT 3 FK 

 
ตารางท่ี 3.7 ข้อมูลเกณฑ์การคัดกรองสุขภาพ (Criterion) 

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาด คุณสมบัติ 

1 ID_Criterion หมายเลขเกณฑ์
การคัดกรอง 

INT 3 PK 

2 Criterion_Good เกณฑ์สุขภาพดี VARCHAR 6 - 
3 Criterion_Normal เกณฑ์สุขภาพ

ปกติ 
VARCHAR 6 - 

4 Criterion_Bad เกณฑ์สุขภาพแย่ VARCHAR 6 - 
5 Suggestion คำแนะนำการ

ดูแลสุขภาพ 
VARCHAR 200 - 
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ตารางท่ี 3.8 ข้อมูลผลลัพธ์การคัดกรองสุขภาพ (Result) 

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาด คุณสมบัติ 

1 ID_Result หมายเลขผลการคัดกรอง INT 3 PK 
2 ID_Question หมายเลขแบบสอบถาม INT 6 FK 
3 ID_Criterion หมายเลขเกณฑ์การคัด

กรอง 
INT 3 FK 

4 Suggestion คำแนะนำการดูแลสุขภาพ VARCHAR 200 FK 
 
ตารางท่ี 3.9 ข้อมูลแบบสอบการคัดกรองสุขภาพ (Question) 

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาด คุณสมบัติ 

1 ID_Question หมายเลข
แบบสอบถาม 

INT 6 PK 

2 Gender เพศ INT 1 - 
3 Age อายุ INT 1 - 
4 Job อาชีพ INT 1 - 
5 Eat_All_5_Food_Groups กินอาหารครบ 5 

หมู่ (ข้าว ผัก 
ผลไม้ เนื้อสัตว์ 
นม) 
  

INT 1 - 

6 Eat_Breakfast_Main_Meal กินอาหารมื้อเช้า 
เป็นมื้อหลัก 

INT 1 - 

7 Eat_More_Vegetables กินผักมากกว่าวัน
ละ 3 ทัพพี 

INT 1 - 

 
 



49 
 

 
ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) ข้อมูลแบบสอบการคัดกรองสุขภาพ (Question)  

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาด คุณสมบัติ 

7 Eat_More_Vegetables กินผักมากกว่า
วันละ 3 ทัพพี 

INT 1 - 

8 Portion_Of_Fruit_A_Day กินผลไม้วันละ 
2-3 ส่วน (1 
ส่วนเท่ากับ 6-8 
คำ) 

INT 1 - 

9 Eat_Fish_1_Meal กินปลาอย่าง
น้อยวันละ 1 
มื้อ 

INT 1 - 

10 Eat_Lean_Meat กินเนื้อสัตว์ไม่
ติดมัน สัปดาห์
ละ 2-3 มื้อ 

INT 1 - 

11 Drink_Milk_Or_Soy_Milk ดื่มนมรสจืด
หรือนมถ่ัว
เหลืองงาดำรส
จืดวันละ 1-2 
แก้ว 
  

INT 1 - 

12 Eat_Supper_Away_From_Be
dtime 

กินอาหารมื้อ
เย็นห่างจาก
เวลานอนไม่
น้อยกว่า 4 
ชั่วโมง 

INT 1 - 

13 Eeat_Boiled_Rice_Or_Bake กินอาหาร
ประเภทข้าวต้ม 
นึ่ง ลวก อบ ยำ
หรือหมก 

INT 1 - 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) ข้อมูลแบบสอบการคัดกรองสุขภาพ (Question)  

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาด คุณสมบัติ 

14 Avoid_High_Fat_Foods หลีกเลี่ยงอาหาร
ไขมันสูง 

INT 1 - 

15 Avoid_Sweet_And_Snack_
High_Sugar 

หลีกเลี่ยงของ
หวานและขนมที่
มีแป้งและน้ำตาล
มาก 

INT 1 - 

16 Eat_Tasteless_Food กินอาหารรสจืด INT 1 - 
17 Choose_Drinking_Water_ 

Instead 
เลือกดื่มน้ำเปล่า
แทนน้ำอัดลม
หรือน้ำหวาน 

INT 1 - 

18 Avoid_Alcohalic หลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ 
  

INT 1 - 

19 Good_Mood_Not_Stress อารมณ์ดี ไม่
เครียด 

INT 1 - 

20 Sleep_At_Least_8_Hour นอนหลับไม่น้อย
กว่า วันละ 7-8 
ชั่วโมง 

INT 1 - 

21 Exercise_5_Time ออกกำลังกาย
สัปดาห์ละ 5 วัน
หรือสัปดาห์ละ 5 
ครั้ง 

INT 1 - 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) ข้อมูลแบบสอบการคัดกรองสุขภาพ (Question)  

ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาด คุณสมบัติ 

22 Exercise_30_Minutes ออกกำลัง
กายวันละ 
30 นาที 

INT 1 - 

23 During_Exercise_Breathe_Faster ขณะออก
กำลังกาย
หายใจเร็วขึ้น
กว่าปกติและ
เหงื่อซึม 

INT 1 - 

24 Normal_Waist_Measurement ทุกครั้งวัด
รอบเอวได้
เกณฑ์ปกติ 
คือ คือเพศ
หญิงไม่เกิน 
31 นิ้ว และ
เพศชายไม่
เกิน 35 นิ้ว 

INT 1 - 
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 การออกแบบหน้าจอ 

 

 

ภาพที่ 3.20 การออกแบบหน้าจอหน้าแรกของระบบคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 

ภาพที่ 3.21 การออกแบบหน้าจอหน้าใช้งานการตอบแบบสอบถามของระบบคัดกรองสุขภาพโดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล 
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ภาพที่ 3.22 การออกแบบหน้าจอแสดงผลการคัดกรองสุขภาพพร้อมคำแนะนำของระบบคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 การพัฒนาระบบ 
เมื่อมีการออกแบบระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้จัดทำจึงได้สร้างแบบจำลองกฎความสัมพันธ์สำหรับ

ฐานข้อมูลการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เหมืองข้อมูล และใช้ React Native และ Node JS ในการ
พัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชัน โดยสามารถสอดแทรกและแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งาน JavaScript ที่เป็นภาษาสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม และใช้ 
MySQL สำหรับฐานข้อมูล จากนั้นทดสอบการทำงานของโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ในระบบเพ่ือ
ทดสอบความถูกต้องแม่นยำ และความสมบูรณ์ของระบบเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 การสร้างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (การเขียนโปรแกรม) เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบ ขั้นตอน
ต่อไปคือการสร้างระบบจริงขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมประกอบด้วย
ขั้นตอนสำคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

 เลือกภาษาที่จะนำมาใช้กับการเขียนโปรแกรม ได้แก่ JavaScript โดยที่ผู้พัฒนา
จะต้องเข้าใจว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนั้น จะไม่สามารถ นำมาใช้งานได้ทั้งหมด 
ดังนั้นในการเลือกภาษาต้องเข้าใจจุดประสงค์ของระบบงานที่นำมาใช้งาน 

 เขียนโปรแกรมด้วยการปฏิบัติตามไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับ
โปรแกรม หรือระบบที่พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ผู ้จัดทำจะต้องปฏิบัติตามไวยากรณ์ และ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอร์มีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดซับซ้อน เช่น โปรแกรมจะ
หยุดทำงาน และแสดงข้อผิดพลาดออกมาทันทีเมื่อเขียนคำสั่งผิด เป็นต้น 
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 การใช้ภาษา JavaScript ในการกำหนดคำสั่งและจัดเก็บตัวแปร เพื่อนำไฟล์
โมเดลที่บันทึกไว้ ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ที่จัดไว้กับข้อมูลในการพัฒนาระบบเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน 
โดยการเรียกใช้งานโมเดลต้องเรียกผ่านไฟล์ไลบรารี weka-dev-3.7.9.jar 
      

 
 ภาพที่ 3.23 การเรียกใช้งานมอดูลโดยการเรียกผ่าน weka-lib.js  

ใช้ภาษา JavaScript ในการระบุคำสั่งและจัดเก็บตัวแปร 

 ภาพที่ 3.24 เรียกใช้งานฟังก์ชันการจำแนกประเภทข้อมูล จากนั้นเลือกใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
ใช้ภาษา JavaScript ในการเขียนกฎของที่ได้จากแบบจำลอง 

 
 ภาพที่ 3.25 นำกฎที่ได้จากแบบจำลองมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และคัดกรองผล 

 การติดตั้งระบบ 
ระบบการคัดกรองสุขภาพ เปิดการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ซึ่ง

สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านสมาทโฟน (Smart Phone) ในระบบปฏิบัติการ Android โดยสามารถ
โหลดผ่าน PlayStore เพ่ือความสะดวกของการใช้งาน 
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 การประเมินผล 
เมื่อติดตั้งระบบและมีการใช้งานแล้ว ผู้พัฒนาจะทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอป

พลิเคชันระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลโดยผู้ที่จะทำการประเมินคือกลุ่มบุคคล
ที่ใช้งานระบบ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ระบบคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ในรูปแบบออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยจะเป็นแบบเลือกตอบ  โดยจะตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุและอาชีพ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินที่ใช้วัดความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันระบบคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ 
Likert  

โดยกำหนดการตอบและการให้คะแนนดังนี้ 
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับมาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

ระดับการให้คะแนน ผู้พัฒนาใช้สูตรคำนวณหาค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) ดังนี้ 

- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
สูตรที่ใช้ในการคำนวณ 

                                             �̅� = 
∑𝑥

𝑛
 

 

                            โดย   �̅�  คือ ผลรวมคะแนนในหัวข้อที่ประเมิน 
                X  คือ คะแนนในแต่ละหัวข้อ 

                                   ∑𝑥  คือ ผลรวมคะแนนในหัวข้อที่ประเมิน     
                                    N  คือ จำนวนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
                             - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                             สูตรที่ใช้ในการคำนวณ 

                             S.D. = √
∑ 2𝑥 −(∑ )2𝑥

𝑛(𝑛−1)
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                             โดย    
                                 S.D.  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                 ∑𝑥  คือ ผลรวมคะแนนในแต่ละหัวข้อที่ประเมิน   
                                 X  คือ คะแนนในแต่ละหัวข้อ 
                                 n  คือ จำนวนในกลุ่มตัวอย่าง 

 จากนั้นนำมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดความหมายดังนี้  
(ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539) 

     4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
                         3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
                         2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                         1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
                         1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ตอนที่  3  ข ้อเสนอแนะเพ ิ ่ ม เต ิม เป ็นแบบสอบถามปลายเป ิด ( Open-ended 
Questionnaire) ให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นในการใช้งานเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาระบบ 



บทท่ี 4 
ผลการดำเนินโครงงาน 

โครงงานนักศึกษาเรื ่องระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล สำหรับ
ประชาชนโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โดยกระบวนการในการสร้างแบบจำลองการพัฒนาระบบ มี
ดังนี้ 

4.1 ผลการสร้างแบบจำลองระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
4.2 ผลการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ผู ้จัดทำได้นำข้อมูลการทำแบบสอบถามแบบประเมิน มาทำการ
วิเคราะห์โดยโปรแกรม WEKA ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

 ปัจจัยการสร้างแบบจำลอง 
 แอททริบิวต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง

ข้อมูล มีจำนวน 24 แอททริบิวต์ คือ 
 เพศ 
 อายุ 
 อาชีพ 
 กินอาหารครบ 5 หมู่ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม 
 กินอาหารมื้อเช้า เป็นมื้อหลัก 
 กินผักมากกว่าวันละ 3 ทัพพี 
 กินผลไม้วันละ 2-3 ส่วน (1 ส่วนเท่ากับ 6-8 คำ) 
 กินปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ 
 กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน สัปดาห์ละ 2-3 มื้อ 
 ดื่มนมรสจืดหรือนมถ่ัวเหลืองงาดำรสจืดวันละ 1-2 แก้ว 
 กินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 
 กินอาหารประเภทข้าวต้ม นึ่ง ลวก อบ ยำหรือหมก 
 หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง
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 หลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแป้งและน้ำตาลมาก 
 กินอาหารรสจืด 
 เลือกดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน  
 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
 อารมณ์ดี ไม่เครียด 
 นอนหลับไม่น้อยกว่า วันละ 7-8 ชั่วโมง 
 ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วันหรือสัปดาห์ละ 5 ครั้ง 
 ออกกำลังกายวันละ 30 นาที 
 ขณะออกกำลังกายหายใจเร็วขึ้นกว่าปกติและเหงื่อซึม 
 ทุกครั้งวัดรอบเอวได้เกณฑ์ปกติ คือ คือเพศหญิงไม่เกิน 31 นิ้ว และเพศชาย

ไม่เกิน 35 นิ้ว 
 เกณฑ์สุขภาพ 

แสดงดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แอตทริบิวต์ที่ใช้สร้างแบบจำลอง 

ลำดับ แอตทริบิวต์ ค่าที่เป็นไปได ้ ค่าที่แปลง 

1 เพศ 1 = ชาย 
2 = หญิง 
3 = ไม่ต้องการระบุ 

Gender 

2 อายุ 1 = 15-30 ปี 
2 = 31-40 ปี 
3 = 41-50 ปี 
4 = 50 ปีขึ้นไป 

Age 

3 อาชีพ 1 = นักเรียน-นักศึกษา 
2 = ครู-อาจารย์ 
3 = ชาวนา-เกษตรกร 
4 = รับจ้างทั่วไป-
ว่างงาน 
5 = พนักงาน 
6 = ค้าขาย 

Job 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) แอตทริบิวต์ที่ใช้สร้างแบบจำลอง  

ลำดับ แอตทริบิวต์ ค่าที่เป็นไปได ้ ค่าที่แปลง 
4 กินอาหารครบ 5 หมู่ 

(ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ 
นม) 

5 = เป็นประจำ (5-7 
วัน/สัปดาห์) 
3 = ครั้งคราว (1-4 วัน/
สัปดาห์) 
0 = ไม่เคยเลย 

Eat_All_5_Food_Groups 

5 กินอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อ
หลัก 

Eat_Breakfast_Main_Meal 

6 กินผักมากกว่าวันละ 3 
ทัพพี 

Eat_More_Vegetables 

7 กินผลไม้วันละ 2-3 
ส่วน (1 ส่วนเท่ากับ 6-8 
คำ) 

Portion_Of_Fruit_A_Day 

8 กินปลาอย่างน้อยวันละ 
1 มื้อ 

Eat_Fish_1_Meal 

9 กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
สัปดาห์ละ 2-3 มื้อ 

Eat_Lean_Meat 

10 ดื่มนมรสจืดหรือนมถั่ว
เหลืองงาดำรสจืดวันละ 
1-2 แก้ว 

Drink_Milk_Or_Soy_Milk 

11 กินอาหารมื้อเย็นห่าง
จากเวลานอนไม่น้อย
กว่า 4 ชั่วโมง 

Eat_Supper_Away_From_Bedtime 

12 กินอาหารประเภท
ข้าวต้ม นึ่ง ลวก อบ ยำ
หรือหมก 

Eeat_Boiled_Rice_Or_Bake 

13 หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน
สูง 

Avoid_High_Fat_Foods 

14 หลีกเลี่ยงของหวานและ
ขนมท่ีมีแป้งและน้ำตาล
มาก 

Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) แอตทริบิวต์ที่ใช้สร้างแบบจำลอง  

ลำดับ แอตทริบิวต์ ค่าที่เป็นไปได ้ ค่าที่แปลง 
15 กินอาหารรสจืด 5 = เป็นประจำ (5-7 

วัน/สัปดาห์) 
3 = ครั้งคราว (1-4 วัน/
สัปดาห์) 
0 = ไม่เคยเลย 

Eat_Tasteless_Food 
16 เลือกดื่มน้ำเปล่าแทน

น้ำอัดลมหรือน้ำหวาน 
Choose_Drinking_Water_Instead 

17 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ 

Avoid_Alcohalic 

18 อารมณ์ดี ไม่เครียด Good_Mood_Not_Stress 
19 นอนหลับไม่น้อยกว่า 

วันละ 7-8 ชั่วโมง 
Sleep_At_Least_7-8_Hour 

20 ออกกำลังกายสัปดาห์
ละ 5 วันหรือสัปดาห์ละ 
5 ครั้ง 

Exercise_5_Time 

21 ออกกำลังกายวันละ 30 
นาท ี

Exercise_30_Minutes 

22 ขณะออกกำลังกาย
หายใจเร็วขึ้นกว่าปกติ
และเหงื่อซึม 

During_Exercise_Breathe_Faster 

23 ทุกครั้งวัดรอบเอวได้
เกณฑ์ปกติ คือ คือเพศ
หญิงไม่เกิน 31 นิ้ว และ
เพศชายไม่เกิน 35 นิ้ว 

Normal_Waist_Measurement 

24 เกณฑ์สุขภาพ Good = สุขภาพดี 
Normal = สุขภาพปกติ 
Bad = สุขภาพแย่ 

Criterion 
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 กฎที่ได้จากแบบจำลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิคต้นไม้

ตัดสินใจ (Decision Tree) และใช้อัลกอริทึม J48 เพื่อสร้างแบบจำลอง เมื่อนำข้อมูลจำนวนทั้งหมด 
625 ชุดข้อมูล เข้าสู่กระบวนการทำเหมืองข้อมูลผ่านโปรแกรม WEKA ผลที่ได้คือกฎจากการจำแนก
ข้อมลูมีจำนวนทั้งหมด 36 กฎ ดังแสดงในภาคผนวก ก แสดงตัวอย่างกฎบางส่วน ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างกฎที่ได้จากการสร้างแบบจำลอง 

 ผลการประเมินแบบจำลอง 
จากการประเมินแบบจำลองที่ได้จากการสร้างแบบจำลอง โดยการทดสอบประสิทธิภาพ

ของแบบจำลองด้วยวิธี 10 - Fold Cross Validation จากการสร้างแบบจำลองในการระบบการคัด
กรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ สามารถวัดประสิทธิภาพของ
แบบจำลองได้จากค่าความถกูต้องของการจำแนกประเภทข้อมูล ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินแบบจำลอง 
จากภาพที่ 4.2 สามารถอธิบายผลการจำแนกประเภท ได้ดังต่อไปนี้ 
หมายเลข 1  10 - Fold Cross Validation เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน โดยที่

แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หลังจากนั้นข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดลทำวนไปเช่นนี้จนครบจำนวนที่แบ่งไว้ 

หมายเลข 2 การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี (10 - Fold Cross Validation) 
มีค่าความถูกต้องของแบจำลองอยู่ที่ร้อยละ 84.8 

หมายเลข 3  TP Rate คืออัตราความถูกต้องเชิงบวก ได้แก่ 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Bad  มีค่าเท่ากับ 0.879 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Good  มีค่าเท่ากับ 0.759 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Normal มีค่าเท่ากับ 0.844 

หมายเลข 4  FP Rate คืออัตราความผิดพลาดเชิงบวก 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Bad  มีค่าเท่ากับ 0.078 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Good  มีค่าเท่ากับ 0.037 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Normal มีค่าเท่ากับ 0.132 



63 
 

หมายเลข 5  Precision คือค่าความแม่นยำ 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Bad  มีค่าเท่ากับ 0.901 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Good  มีค่าเท่ากับ 0.759 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Normal มีค่าเทา่กับ 0.822 

หมายเลข 6  Recall คือค่าความระลึก 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Bad  มีค่าเท่ากับ 0.879 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Good  มีค่าเท่ากับ 0.759 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Normal มีค่าเท่ากับ 0.844 

หมายเลข 7  F-Measure คือค่าความถ่วงดุล 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Bad  มีค่าเท่ากับ 0.890 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Good  มีค่าเท่ากับ 0.759 
- ค่าท่ีอยู่ในคลาส Normal มีค่าเท่ากับ 0.832 

ดังนำเสนอแผนภูมิประสิทธิภาพแบบจำลอง ดังภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพแบบจำลอง 

จากภาพที่ 4.3 ผลการประเมินแบบจำลองที่ได้จากการสร้างแบบจำลอง โดยการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี 10-Fold Cross Validation โดยมีค่าความถูกต้อง 84.80%ค่า
ความแม่นยำ 84.90% ค่าความระลึก 84.80% และค่าความถ่วงดุล 84.80% 
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ผู้จัดทำได้นำข้อมูลที่ได้จากผลการสร้างโมเดล โดยได้ออกมาในรูปแบบกฎความสัมพันธ์มา
ประกอบในการออกแบบระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ซึ่งได้ผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

 ผลการทำงานของระบบ 
ระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 ส่วนของผู้ใช้ 
เมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าแรกของระบบ เพ่ือแสดงถึงการเปิดใช้

งานระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ดังภาพที่ 4.4 

 

ภาพที่ 4.4 หน้าแรกของผู้ใช้งาน จะแสดงชื่อของระบบ และผู้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ดังนี้ ทำ
แบบสอบถาม ดูคำแนะนำสุขภาพ และดูเครดติผู้จัดทำ 
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ตัวอย่างข้อคำถาม ข้อที่ 1 เพศ มีคำตอบอยู่ 2 ข้อ คือ ชายและหญิง และ ข้อที่ 
10 ดื่มนมรสจืดหรือนมถั่วเหลืองงาดำรสจืดวันละ 1-2 แก้ว มีคำตอบอยู่ 3 ข้อ คือ เป็นประจำ(5-7 
วัน/สัปดาห์), ครั้งคราว(1-4วัน/สัปดาห์), และไม่เคยเลยดังภาพที่ 4.5 

 
ภาพที่ 4.5 ข้อคำถามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 10 

หน้าของผลการคัดกรองสุขภาพ จะแสดงสถานะสุขภาพของผู้ใช้งานว่าอยู่ใน
เกณฑ์สุขภาพใด 

 

ภาพที่ 4.6 หน้าผลการคัดกรองสุขภาพ 
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หน้าความพึงพอใจ คือผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อระบบการคัด
กรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และสามารถเขียนข้อเสนอแนะได้ 

 

ภาพที่ 4.7 หน้าให้คะแนนความพึงพอใจและเขียนข้อเสนอแนะ 

 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
เมื่อผู้ดูแลระบบเข้ามาใช้งานระบบ จะแสดงหน้าแรกของระบบ โดยผู้ดูแลระบบ

จำเป็นต้องทำการลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน เพื่อที่จะใช้งานระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ดังภาพที่ 4.8 

 

ภาพที่ 4.8 หน้าลงชื่อเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
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หน้าเมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ คือหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก แก้ไขคำแนะนำ 
แสดงสถิติผู้ใช้งาน และแสดงสถิติความพึงพอใจได้ ดังภาพที่ 4.9 

 

   ภาพที่ 4.9 หน้าเมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ  

หน้าแก้ไขคำแนะนำการดูแลสุขภาพท่ัวไป ดังภาพที่ 4.10 

 

          ภาพที่ 4.10 หน้าแก้ไขคำแนะนำการดูแลสุขภาพท่ัวไป  
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หน้าแสดงสถิติการเข้าใช้งานระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ของประชาชน ดังภาพที่ 4.11 

 

ภาพที่ 4.11 หน้าแสดงสถิติการเข้าใช้งานระบบ 

หน้าแสดงสถิติความพึงพอใจในการใช้งานระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล ดังภาพที่ 4.12 

 

ภาพที่ 4.12 หน้าแสดงสถิติความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลระบบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับ 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน ซึ่งทดลองใช้ระบบ จากนั้นทำ
การประเมินผลระบบโดยใช้แบบสอบถาม ผลการประเมินระบบ พบว่า 

จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน เป็นชายจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เป็น
หญิงจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีสถานะ คือ นักเรียน-นักศึกษาจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.66 ค้าขายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ครู-อาจารย์จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.66 พนักงานจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

ซึ ่งการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบการคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ได้ผลดังตารางที ่4.2 

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D ระดับ 

1. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอ 4.13 0.35 มาก 
2. ระบบงานที่พัฒนาง่ายต่อการใช้งาน 4.10 0.40 มาก 
3. ความสะดวกในการเรียกใช้แอปพลิเคชัน 3.57 0.73 มาก 
4.ความเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน 3.53 0.68 มาก 
5. การใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพที่เหมาะสม 3.53 0.57 มาก 
6. การใช้ถ้อยคำบนจอภาพสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย 3.93 0.78 มาก 
7.ความชัดเจน และเหมาะสมของการให้คำแนะนำ 4.10 0.55 มาก 
8. ความสะดวกในการทำแบบประเมินผลสุขภาพ 4.27 0.64 มาก 
9. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ 4.30 0.53 มาก 
10. ความถูกต้องของผลการประเมิน 4.10 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) สรุปผลความพึงพอใจการใช้งานระบบ  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D ระดับ 

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้  
เทคนิคเหมืองข้อมูล 

4.33 0.55 มาก 

รวม 3.95 0.48 มาก 
 
จากผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อระบบการ

คัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อระบบการคัดกรอง

สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.95) 



บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

การจัดทำโครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
ผู้พัฒนามีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างแบบจำลองการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 2) เพ่ือ
พัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เหมืองข้อมูลในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน โดยผู้พัฒนาได้
ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี CRISP-DM และการสร้างระบบตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ซึ ่งสามารถนำเสนอข้อมูลที ่ได้จากการ 
จัดทำโครงงานดังนี้ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ผลสรุปตามวัตถุประสงค์นี้ 
 ผลการสร้างแบบจำลอง ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้พัฒนา

โดยเลือกใช้กระบวนการในการทำเหมืองข้อมูลในรูปแบบ CRISP-DM โดยการศึกษามีปัญหาและทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นทำการสร้างแบบจำลองด้วยการจำแนก
ประเภทข้อมูล (Classification) เลือกใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โดยมีข้อมูลที่นำมา
สร้างแบบจำลองจำนวน 625 ชุด มีจำนวนแอททริบิวต์ทั้งหมด 24 แอททริบิวต์ คือ เพศ อายุ อาชีพ 
กินอาหารครบ 5 หมู่ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม กินอาหารมื้อเช้าเป็นหลัก กินผักมากกว่าวันละ 3 
ทัพพี กินผลไม้วันละ 2-3 ส่วน (1 ส่วนเท่ากับ 6-8 คำ) กินปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ กินเนื้อสัตว์ไม่
ติดมัน สัปดาห์ละ 2-3 มื้อ ดื่มนมรสจืดหรือถั่วเหลืองงาดำรสจืดวันละ 1-2 แก้ว กินอาหารมื้อเย็นห่าง
จากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง กินอาหารประเภทข้าวต้ม นึ่ง ลวก อบ ยำหรือหมก หลีกเลี่ยง
อาหารไขมันสูง หลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแป้งและน้ำตาลมาก กินอาหารรสจืด เลือกดื่ม
น้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อารมณ์ดี ไม่เครียด นอนหลับ
ไม่น้อยกว่า วันละ 7-8 ชั่วโมง ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วันหรือสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ออกกำลังกายวัน
ละ 30 นาที ขณะออกกำลังกายหายใจเร็วขึ้นกว่าปกติและเหงื่อซึม ทุกครั้งวัดรอบเอวได้เกณฑ์ปกติ 
คือ คือเพศหญิงไม่เกิน 31 นิ้ว และเพศชายไม่เกิน 35 นิ้ว จากนั้นเข้าสู่กระบวนการทำเหมืองข้อมูล
ผ่านโปรแกรม Weka ผลที่ได้คือกฎการจำแนกข้อมูลมีทั้งหมด 36 กฎ ผลการประเมินแบบจำลอง 
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โดยการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี 10-Fold Cross Validation มีค่าความถูกต้อง 
84.80% ค่าความแม่นยำ 84.90% ค่าความระลึก 84.80% และค่าความถ่วงดุล 84.80% 

 ผลการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกับ การคัดกรองสุขภาพของประชาชนโดยจะบอกผลการคัดกรองออกเป็น 3 เกณฑ์ คือ สุขภาพ
ดี สุขภาพปกติ และสุขภาพแย่ จากนั้นระบบจะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยจะ
แบ่งตามเกณฑ์ของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ จะสามารถแก้ไข เพิ่ม ลบ คำแนะนำการดูแล
สุขภาพ ดูรายงานการใช้งานของผู้ใช้ ดูรายงานการให้คะแนนระบบของผู้ใช้  ซึ่งระบบที่พัฒนาจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน และประชาชน
จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ โดยระบบการ

คัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.95) 

 

จากการออกแบบและพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล พบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคเกิดข้ึนดังนี้ 

 ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองมีจำนวนข้อมูลมาก จึงทำให้มีการคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์จึง
ต้องคอยเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนตลอดเวลาการวิเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลมีการใช้เวลามาก
เนื่องจากต้องให้ประชาชนทำแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 เนื่องจากข้อคำถามในการทำแบบทดสอบเพ่ือตรวจสุขภาพของประชาชนมีจำนวนมากจึง
ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจในการใช้งานระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 โปรแกรมมีความล่าช้าหลังจากการแบบสอบถามไประยะหนึ่ง เนื่องจากการจัดการโค้ด 
ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

 ข้อมูลที ่นำมาทำการฝึก (Training Data) เพื ่อสร้างโมเดลมีข้อมูลที ่ขาดหาย หรือ 
ไม่สมบูรณ ์

 

 ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เหมาะที่จะติดตั้งให้กับประชาชนที่
สนใจในการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าใช้งานและสามารถตรวจสุขภาพ
ตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่อนามัยหรือโรงพยาบาล ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 ผลจากการจัดทำโครงงานจะช่วยให้ประชาชนได้ผลการตรวจสุขภาพ และสามารถนำมา
พัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
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 ในกระบวนการทำเหมืองข้อมูลขั้นตอนการเตรียมข้อมูลถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
ประสบการณ์ที่ได้จากการทำโครงงานนี้ ที่ใช้ข้อมูลจากการเก็บจากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์:
ซ่ึงมีจำนวนตารางเป็นจำนวนมาก และข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการมีค่าผิดพลาดของข้อมูล
จำนวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจึงต้องวางแผนเป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก ก 
การประเมินรูปแบบกฎของแบบจ าลอง 
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การประเมินรูปแบบกฎของแบบจ าลอง 
 

การประเมินรูปแบบของแบบจ าลอง เมื่อน าข้อมูลของนักศึกษาจ านวนทั้งหมด 625 ขุดข้อมูล 
เมื่อเข้าสู่กระบวนการท าเหมืองข้อมูลผา่นโปรแกรม WEKA ท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) อัลกอริทึม J48 กฎที่ได้จากการจ าแนกข้อมูลมีจ านวน 36 กฎ ดังนี้ 
 กฎข้อที่ 1 
  If (Avoid_High_Fat_Foods = 0) and         
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar = 0) then (Class = Bad) 

 กฎข้อที่ 2 
  If (Avoid_High_Fat_Foods = 0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =3) and (Exercisre_30_Minutes <=3) and 
(Drink_Milk_Or_Soy_Milk <=3) and (Normal_Waist_Measurement =0) then (Class = 
Bad) 
 กฎข้อที่ 3 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =3) and (Exercisre_30_Minutes =3) and 
(Drink_Milk_Or_Soy_Milk =5) then (Class = Bad) 
 กฎข้อที่ 4 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =5) and (Eat_Tasteless_Food <=3) then (Class = 
Bad) 
 กฎข้อที่ 5 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar <=3) and (Good_Mood_Not_Stress <=3) and 
(Eat_Tasteless_Food <=3) and (During_Exercise_Breathe_Faster <=3) and (Gender 
>=2) then (Class = Bad) 
 กฎข้อที่ 6 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar <=3) and (Good_Mood_Not_Stress <=3) and 
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(Eat_Tasteless_Food <=3) and (During_Exercise_Breathe_Faster =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime <=3) then (Class = Bad) 
 กฎข้อที่ 7 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =3) and (Good_Mood_Not_Stress =5) and 
(Avoid_Alcohalic =3) then (Class = Bad 
  กฎข้อที่ 8 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =0) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime >=0) and 
(Sleep_At_Least_7-8_Hour <=3) then (Class = Bad) 
 กฎข้อที่ 9 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =0) and 
(Eat_All_5_Food_Groups <=3) then (Class = Bad) 
 กฎข้อที่ 10 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =3) and 
(Age <=2) and (Eat_Breakfast_Main_Meal <=3) and (Avoid_Alcohalic <=3) and 
(Eat_More_Vegetables =0) then (Class = Bad) 
  กฎข้อที่ 11 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime =0) then (Class = Bad) 
 กฎข้อที่ 12 
  If(Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meat =0) and 
(Exercise_30_Minutes <=3) then (Cass = Bad) 
 กฎข้อที่ 13  
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meal =5) and 
(Eat_Breakfast_Main_Meal =3) and (Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =3) and 
(Exercise_5_Time =3) then (Class = Bad) 
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 กฎข้อที่ 14 
If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meal =5) and (Eat_Breakfast_Main_Meal 
=5) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =0) then             (Class = Bad)  
 กฎข้อที่ 15 
 If (Avoid_High_Fat_Foods = 0) and (Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =3) 
and (Exercise_30_Minutes >=3) and (Drink_Milk_Or_Soy_Milk =3) and 
(Normal_Waist_Measurement >=3) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 16 
  If (Avoid_High_Fat_Foods = 0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =5) and (Eat_Tasteless_Food =5) then (Class = 
Normal) 
 กฎข้อที่ 17 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar >=3) and (Good_Mood_Not_Stress =3) and 
(Eat_Tasteless_Food >=3) and (During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Gender =1) 
then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 18 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar >=3) and (Good_Mood_Not_Stress =3) and 
(Eat_Tasteless_Food >=3) and (During_Exercise_Breathe_Faster =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime =5) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 19 
  If(Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =0) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar >=3) and (Good_Mood_Not_Stress =5) and 
(Avoid_Alcohalic =0) or (Avoid_Alcohalic =5) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 20 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =0) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime >=0) and 
(Sleep_At_Least_7-8_Hour =5) then (Class = Normal) 
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 กฎข้อที่ 21 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =0) and 
(Eat_All_5_Food_Groups =5) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 22 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime >=3) and 
(Age >=3) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 23 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =3) and 
(Age =1) and (Eat_Breakfast_Main_Meal >=3) and (Avoid_Alcohalic >=3) and 
(Eat_More_Vegetables =3) then (Class = Normal) 
  กฎข้อที่ 24 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =5) and (Age <=3) and (Avoid_Alcohalic =3) then 
(Class = Normal) 
  กฎข้อที่ 25 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime =3) and (Eat_Fish_1_Meal <=3) then (Class = 
Normal) 
 กฎข้อที่ 26 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime =5) and (Drink_Milk_or_Soy_Milk <=3) and 
(Choose_Drinking_Water_Instead <=3) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 27 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meat <=3) and 
(Exercise_30_Minutes =5) and (Gender <=2) then (Cass = Normal) 
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 กฎข้อที่ 28 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meal =5) and 
(Eat_Breakfast_Main_Meal =3) and (Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar >=0) and 
(Exercise_5_Time =0) or (Exercise_5_Time =5) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 29 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meal =5) and 
(Eat_Breakfast_Main_Meal =5) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =3) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =5) then (Class = Normal) 
 กฎข้อที่ 30 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =3) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime =3) and 
(Age =1) and (Eat_Breakfast_Main_Meal =3) and (Avoid_Alcohalic =3) and 
(Eat_More_Vegetables =5) then (Class = Good) 
 กฎข้อที่ 31 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =3) and 
(During_Exercise_Breathe_Faster =5) and (Age >=3) and (Avoid_Alcohalic =0) or 
(Avoid_Alcohalic =5) then (Class = Good) 
 กฎข้อที่ 32 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime =3) and (Eat_Fish_1_Meal =5) then (Class = Good) 
 กฎข้อที่ 33 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =3) and (Exercise_30_Minutes =5) and 
(Eat_Supper_Away_From_Bedtime =5) and (Drink_Milk_or_Soy_Milk >=3) and 
(Choose_Drinking_Water_Instead =5) then (Class = Good) 
 กฎข้อที่ 34 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meat =0) and 
(Exercise_30_Minutes =5) and (Gender =3) then (Cass = Good) 
 กฎข้อที่ 35 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meal =5) and 
(Eat_Breakfast_Main_Meal =0) then (Class = Good) 
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 กฎข้อที่ 36 
  If (Avoid_High_Fat_Foods =5) and (Eat_Lean_Meal =5) and 
(Eat_Breakfast_Main_Meal =5) and (Eat_Supper_Away_From_Bedtime >=3) and 
(Avoid_Sweet_And_Snack_High_Sugar =<=) then (Class = Good) 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบ 
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 การใช้งานระบบของระบบการคดักรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูล 
 

 การใช้งานระบบของระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมลู 
 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจระบบ ซึ่งมีข้อมูลการใช้งานระบบเบื้องต้น ดังนี้ 
 1. ส่วนของหน้าแรก 
    1.1 เมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าแรกของระบบ เพื่อแสดงถึงการเปิดใช้งาน
ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมลู ดังภาพที่ ข.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.1 หน้าแรกของผู้ใช้งาน 
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 1.2 หน้าค าแนะน าการดูแลสุขภาพ จะแสดงค าแนะน าสุขภาพตามเกณฑ์คือ สุขภาพดี 
สุขภาพปกติ และสุขภาพแย่ และสามารถดูค าแนะน าการดูแลสุขภาพของแตล่ะอาชีพไดด้ังภาพที่ ข.2 

 
ภาพท่ี ข.2 หน้าค าแนะน าสุขภาพและค าแนะน าอาชีพ 

 1.3 ตัวอย่างข้อค าถาม ข้อที่ 1 เพศ มีค าตอบอยู่ 2 ข้อ คือ ชายและหญงิ และ ข้อที่ 8 กิน

ปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ มีค าตอบอยู่ 3 ข้อ คือ เป็นประจ า (5-7 วัน/สัปดาห์), ครั้งคราว(1-4วัน/

สัปดาห)์, และไมเ่คยเลย ดังภาพที่ ข.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.3 ข้อค าถามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 8 
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 1.4 หน้าของผลการคัดกรองสุขภาพ จะแสดงสถานะสุขภาพของผู้ใช้งานว่าอยู่ในเกณฑ์

สุขภาพใด 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ข.4 หน้าผลการคัดกรองสุขภาพ 

 1.5 หน้าความพึงพอใจ คือผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อระบบการคัดกรอง
สุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และสามารถเขียนข้อเสนอแนะได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.5 หน้าให้คะแนนความพึงพอใจและเขียนข้อเสนอแนะ 
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2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
2.1 เมื่อผู้ดูแลระบบเข้ามาใช้งานระบบ จะแสดงหน้าแรกของระบบ โดยผู้ดูแลระบบ

จ าเป็นต้องท าการลงช่ือเพื่อเข้าใช้งาน เพื่อที่จะใช้งานระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ดังภาพที่ ข.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.6 หน้าลงช่ือเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
2.2 หน้าเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบ คือหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก แก้ไขค าแนะน า 

แสดงสถิติผู้ใช้งาน และแสดงสถิติความพึงพอใจได้ ดังภาพที่ ข.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.7 หน้าเมนสู าหรบัผู้ดูแลระบบ 
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2.3 หน้าแก้ไขค าแนะน าการดูแลสุขภาพทั่วไป ดังภาพที่ ข.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.8 หน้าแก้ไขค าแนะน าการดูแลสุขภาพทั่วไป 
 

2.4 หน้ารายงานผลการให้คะแนนแอประบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ของประชาชน ดังภาพที่ ข.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.9 หน้ารายงานผลการให้คะแนนแอประบบคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมลู  
               ของประชาชน 
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2.5 หนา้รายงานผลการตรวจสขุภาพระบบการคัดกรองสขุภาพโดยใช้เทคนิคเหมอืงข้อมลู 
ดังภาพที่ ข.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.10 หนา้รายงานผลการตรวจสุขภาพระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้ 
                      เทคนิคเหมืองข้อมลู 
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ภาคผนวก ค 
การใช้ภาษา JavaScript 
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 การใช้ภาษา JavaScript ในการก าหนดค าสัง่และจัดเก็บตัวแปร เพื่อน าไฟล์โมเดลที่บันทึกไว้ 
ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ทีจ่ัดไว้กับข้อมลูในการพัฒนาระบบเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน โดยการเรียกใช้
งานโมเดลต้องเรียกผ่านไฟล์ไลบรารี weka-dev-3.7.9.jar 
 
1. การเรียกใช้งานมอดลูโดยการเรียกผ่าน weka-lib.js ใช้ภาษา JavaScript ในการระบุค าสั่งและ
จัดเกบ็ตัวแปร 

 

ภาพท่ี ค.1  การเรียกใช้งานมอดูลโดยการเรียกผ่าน weka-lib.js ใช้ภาษา JavaScript ใน 
                   การระบุค าสั่งและจัดเกบ็ตัวแปร 

2. เรียกใช้งานฟังก์ชันการจ าแนกประเภทข้อมูล จากนั้นเลือกใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจใช้ภาษา JavaScript 

ในการเขียนกฎของที่ได้จากแบบจ าลอง 

 
 

 

 ภาพท่ี ค.3 เรียกใช้งานฟังก์ชันการจ าแนกประเภทข้อมูล จากนั้นเลือกใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
 ใช้ภาษา JavaScript ในการเขียนกฎของที่ได้จากแบบจ าลอง 

3. น ากฎที่ได้จากแบบจ าลองมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และคัดกรองผล 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ค.4 น ากฎที่ได้จากแบบจ าลองมาใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล และคัดกรองผล 



ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ  :   นายอรรถพล  เจริญรัมย ์
ชื่อโครงงาน :   ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
สาขาวิชา :   เทคโนโลยสีารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร ์
 
ประวัติ 
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ปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่โรงเรียนตลาดโพธ์ิพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2560 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
ประสบการณ์ 
 
 ปีการศึกษา 2563 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทแสงชัยวิศวกรรมและบริการ จ ากัด 9/75 
ยูนิต 1 อาคารลีลาวดี หมู่ที่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
 
รายละเอียดติดต่อ 
 

 ที่อยู่    :   131 บ.ปราสาท ม.4 ต.ตลาดโพธ์ิ อ.ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 
 โทรศัพท์   :   0644053923 
 E-mail    :   pondza.1810@gmail.com, 600112416009@bru.ac.th 

mailto:pondza.1810@gmail.com


ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ  :   นายอัษฐกฤษณ์  ตัณติธนาวิรัตน์ 
ชื่อโครงงาน :   ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
สาขาวิชา :   เทคโนโลยสีารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร ์
 
ประวัติ 
 

ปีการศึกษา 2553 ส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาทีโ่รงเรียนพมิลวิทย์ 
ปีการศึกษา 2558 ส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลกัสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
ปีการศึกษา 2560 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 
ประสบการณ์ 
 
 ปีการศึกษา 2563 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทแสงชัยวิศวกรรมและบริการ จ ากัด 9/75 
ยูนิต 1 อาคารลีลาวดี หมู่ที่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
 
รายละเอียดติดต่อ 
 
 ที่อยู ่    :   224 หมู่ที่ 6 ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวัดบรุรีัมย์ 31150 
 โทรศัพท์   :   099 8188727, 066-0033484 
 E-mail    :   zerozefilez@gmail.com 


