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บทคัดยอ
โครงการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการนํา
โปรโมชั่ นออกสู ต ลาดธุรกิ จโทรศั พทเ คลื่อนที่ วั ต ถุประสงคเ พื่อศึ กษาวิ เ คราะห แ บบจํ าลอง
(Model) เพื่อสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจของฝายการตลาด เพื่อชวยในการนําโปรโมชั่น
ออกสู ต ลาดธุ ร กิ จ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ไ ด อ ย า งมี ค วามถู ก ต อ ง รวดเร็ ว แม น ยํ า และอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยดําเนินการศึกษาจากนั้นไดมีการรวบรวมขอมูลทั้งทางดานแนวความคิดและ
ทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของนํามาวิเคราะหและศึกษาความเปนไปได
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชแบบจําลองสถานการณ (Simulation
Model) เพื่อชวยในการจําลองสถานการณในการออกโปรโมชั่น และจําลองวิธีการคํานวน
โปรโมชั่นตามโปรโมชั่นตัวอยางที่ทางผูวิจัยไดเลือกไว และนํามาประมวลผลดวยกลุมขอมูล
สมมติฐานที่ไดทําการสุมลือก(Sampling) มาเปนฐานขอมูลหลัก รวมทั้งคิดคํานวนผลตอบแทน
หรือกําไร (Net profit) ที่ไดคาดวาจะไดรับหากมีการนําโปรโมชั่นออกสูตลาด รวมทั้งแสดงการ
วิเคราะห คาเฉลี่ยรายไดตอหัว (ARPU), ระยะเวลาเฉลี่ย (MOU), ตนทุน (Cost) และ รายได
(Revenue) ของผลลัพธที่ได โดยระบบที่ผูวิจัยไดเลือกใชในการพัฒนาคือ Microsoft Access
2003 ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถลองรับปริมาณขอมูลไดในระดับกลางและสามารถทําการ
วิเคราะหไดในหลากลายมุมมอง อีกทั้งยังสามารถนําเสนอผลลัพธที่ไดออกมาเปนกราฟเพื่อให
งายตอความเขาใจ และสะดวกแกผูใชอีกดวย
จากผลการศึกษาพบวา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะสามารถออกมาไดอยางถูกตอง
แมนยําหรือมีความนาเชื่อถือขนาดไหน ใกลเคียงกับความเปนจริงมากนอยเทาใด ก็ขึ้นอยูกับ
ขนาดของกลุมตัวอยางและรูปแบบขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่วามีปริมาณ
มากนอย และหลากหลายขนาดไหน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี ท างด า นการสื่ อ สารโดยเฉพาะโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ไ ด เ ข า มามี
บทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา เนื่องจากหลายๆปจจัยดวยกัน
ไมวาจะเปน เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสาร หรือแมแต ปจจัยดานคานิยม, พฤติกรรมการ
ใชจายฟุมเฟอย และแฟชั่น เพราะโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันหาซื้องาย, ราคาถูก, รูปลักษณ
สวนงาม อีกทั้งรวมความสามารถของอุปกรณหลากหลายอยางไวในตัว ซึ่งเปนสวนชวยทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อมาใชมากขึ้น แตอยางไรก็ตามยังมีอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากตอ
พฤติ ก รรมการใช ง านโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข องมนุ ษ ย นั้ น ก็ คื อ โปรโมชั่ น หรื อ อั ต ราการคิ ด
คาบริการของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ ซึ่งจะเห็นวาในสภาวะการตลาดดานการสื่อสารปจจุบัน
มีการแขงขันที่สูงเปนอยางมาก ตัวอยางผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศไทย ไดแก
เอไอเอส, ดีแท็ค, ทรู และ ฮัท โดยผูใหบริการเหลานี้ตางก็มีจุดประสงคที่จะจูงใจผูบริโภคใหเขา
มาใชบริการ เพื่อเพิ่มรายไดและผลกําไรใหแกผูใหบริการ
ซึ่ ง จากการสอบถามและทํ า การสํ า รวจฝ า ยการตลาดของผู ใ ห บ ริ ก ารรายหนึ่ ง ของ
ประเทศไทย ไดมีการใชโปรแกรม Microsoft
Excel เขามามีสวนชวยในการคํานวนและ
วิเคราะหขอมูล โดยผลลัพธที่ไดนั้นยังมีขอผิดพลาด และขอจํากัดในประมวลผลหลายดาน เชน
การกําหนดโมเดล และการกําหนดกลุมตัวอยาง ซึ่งกอใหเกิดไมสะดวกและรวมเร็วหลายๆดาน
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจและเล็งเห็นความสําคัญของการนําโปรโมชั่นออกสู
ตลาด จึงไดศึกษาคนควาการพัฒนาระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจนี้
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแบบจําลองสถานการณ (Simulation Model) เพื่อชวยในการสรางระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือชวยสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจที่ จ ะนํ า โปรโมชั่ น ใหม ๆ ออกสู ต ลาด เพื่ อ เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ ง ให กั บ ผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในการตัดสินใจออกโปรโมชั่น รวมทั้งลดความเสี่ยงในการ
ลงทุนใหนอยที่สุดดวย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภค ที่อาจจะสงผลกับโปรโมชั่นที่วางแผนใน
การจัดจําหนาย โดยอาศัยหลักการสุม (Sampling) จากขอมูลผูบริโภคเดิมที่มีอยู
4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวโนมของ Cost หรือ คาใชจาย , Revenue ผลกําไรที่
คาดวาจะไดรับ,Net
Profit
หรือผลกําไรหลังจากหักคาใชจายทั้งหมดแลว,
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ARPU(Average Revenue Per User) หรือรายไดเฉลี่ยตอหัวของผูบริโภคใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละเดือน, MOU (Minute of Usage) หรือจํานวนนาทีที่ผูบริโภค
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอเดือน ในการประมวลผลโปรโมชั่นใหม
1.3 ขอบเขตและสมมุติฐาน
1. ขอบเขตของระบบที่นกั วิจัยทําการพัฒนานั้นมีขอบเขตดังนี้
1.1. สามารถเลือกสุมตามกลุมขอมูลตัวอยาง หรือเลือกทั้งหมดได โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.1.1. ผูใชงานแบบเติมเงิน (Prepaid)
1.1.2. ผูใชงานแบบรายเดือน (Postpaid)
1.1.3. เพศ (Gender)
1.1.4. อายุ (Age)
1.1.5. จังหวัด
1.1.6. สถานภาพของผูใชบริการ เชน โสด ,สมรส และไมระบุ
1.2. สามารถแสดงผลลัพธเปรียบเทียบ รายได (Revenue), รายไดเฉลี่ยตอหัว
(ARPU),คาใชจาย (Cost) และจํานวนนาทีตอหัว (MOU)
1.3. ระบบสามารถทําการคํานวนตาม Model ของโปรโมชั่นที่ผูวิจัยไดเลือกสุม
ตัวอยางมา
2. ขอบเขตขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะห ประกอบดวย
2.1. Voice (เฉพาะการโทรภายในประเทศ)
2.2. SMS
2.3. MMS
2.4. GPRS
หมายเหตุ
- ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหนั้น เปนขอมูลการใชโทรศัพทประเภทการโทรออก
ซึ่งไมรวมขอมูลการใชโทรศัพทประเภทการรับสาย ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
เทานั้น
- ขอมูลที่นํามาวิเคราะหคือกลุมผูใชบริการบุคคลธรรมดา (Mass)
1.4 คํานิยามศัพท
1. ARPU (Average Revenue Per User หรือ Average Revenue Per Unit) คือ รายได
เฉลี่ยตอเดือนตอเลขหมาย
2. MOU (Minute of Use) คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในใชโทรศัพท(จํานวนนาที)ตอเดือนตอเลข
หมาย
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3. IC (Interconnection Charge) คือการคิดคาเชื่อมตอโครงขาย เพื่อใหโครงขายฝายรับ
ไดรับผลประโยชนจากการติดตอสื่อสารในครั้งนั้นดวย โดยทางโครงขายตนทางจะเปนผูจายคา
IC ใหกับโครงขายฝายรับ ซึ่งจะทําใหฝายรับเต็มใจในการขยายชองทางการสื่อสาร เพราะวา
สามารถเปนชองทางรายไดอีกทางหนึ่ง
4. Net Profite คือ ผลตอบแทนหรือกําไรที่จะไดรับ
5. Revene คือ รายได สามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ รายไดกอนรวมคาเหมาจายราย
เดือน(Revenue exclude Monthly Fee) และ รายไดหลังจากรวมคาเหมาจายรายเดือน
(Revenue include Monthly Fee)
1.5 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
เปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับฝายการตลาดของผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจใหกับฝายการตลาดของผู
บริการในการวางกลยุทธการจําหนายโปรโมชั่นของการใหบริการดานโทรศัพทเคลื่อนที่ออกสู
ทองตลาด โดยจะชวยลดความเสี่ยงในการลงทุนในการจัดจําหนายโปรโมชั่น ในอีกทางหนึ่งจะ
ชวยใหรายไดและผลกําไรเพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 2
แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาถึ ง ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ช ว ยในการนํ า
โปรโมชั่นออกสูตลาดธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยนําหลักการของแบบจําลองสถานการณของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เขามาใชในการพัฒนาระบบ โดยผูพัฒนาไดศึกษาคนควา แนวคิด
ทฤษฎี โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การตัดสินใจ (Decision Marking)
2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับแบบจําลองสถานการณ (Simulation Model)
2.4 สวนของการจัดการฐานขอมูล (Data Management)
2.5 การพัฒนาโปรแกรมดวย Microsoft Access 2003
2.5 การสรางตัวเลขแบบสุม (Sampling)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การตัดสินใจ (Decision Making)
2.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ
- วิเลียม เจ กอร (William J. Gore, 1964) กลาววา “การวินิจฉัยสั่งการหมายถึง การ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีอยูหลายทาง เพื่อสูเปาหมายที่วางไว “
- สมพงศ เกษมสิน (2526) กลาววา “การวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) คือการ
ชั่งใจไตรตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานที่ดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายทางเลือกเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ”
- กิติมา ปรีดีดิลก (2529) กลาววา การตัดสินใจหมายถึงการเลือกซึ่งเอาเกณฑใด
เกณฑหนึ่งเปนเครื่องมือ ตัดสินใจ จากทางเลือกหลายๆทางเลือก”
จากคํากลาวและขอคิดเห็นของนักบริหาร และนักศึกษาที่กลาวไวเบื้องตน สามารถพอจะ
สรุปไดวา “การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง ทางปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุดและปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ” ดังนั้นกอนที่จะมีการตัดสินใจจึงตองมีการชั่งใจ การไตรตรอง การ
วินิจฉัย การคนหาวิธีและทางเลือกจากหลาย ๆ ทางเพื่อไปสูทางเลือกที่ดีที่สุด
2.1.2 ประเภทของการตัดสินใจจําแนกตามโครงสรางปญหา
นักวิชาการไดแบงประเภทของการตัดสินใจแตกตางกันไป เชน Simon (ค.ศ.1960)
ไดแบงการตัดสินใจออกเปน 2 ประเภทคือ การตัดสินใจแบบคาดหวังได (programmed)
และการตัดสินใจแบบไมอาจคาดหวังได (nonprogrammer decision making) แตในขณะที่
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นักวิชาการทานอื่นจําแนกประเภทของการตัดสินใจออกเปนการตัดสินใจภายใตความแนนอน
(certainty) การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง (risk) และการตัดสินใจภายใตความไมแนนอน
(uncertainty) โดยที่เราจะจําแนกประเภทของการตัดสินใจ (type of decisions) เปน 3
ประเภทดังตอไปนี้
2.1.2.1 การตัดสินใจแบบมีโครงสราง (Structured Decision) เปนการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวของกับงานที่ทําเปนกิจวัตร (routine) โดยการตัดสินใจประเภทนี้จะมีหลักเกณฑและ
ขั้ น ตอนที่ ถู ก กํ า หนดไว อ ย า งแน น อน ปกติ ก ารตั ด สิ น ใจในลั ก ษณะนี้ มั ก จะทํ า กั น ในระดั บ
ปฏิบัติการ เชน ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจการเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตของเครื่องจักร เปน
ตน
2.1.2.2 การตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Decision) เปนการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา ไมอาจจะวางแผนไวกอนลวงหนา และ
มักจะเกี่ยวของกับปจจัยหลากหลาย ตลอดจนมีความสัมพันธกับอนาคต การตัดสินใจแบบนี้
จะตองวิเคราะหแนวโนมจากสิ่งแวดลอมประกอบ และจําเปนที่จะตองอาศัยผูบริหารที่มีฝมือ
และประสบการณสูงมาเปนผูตัดสินใจ เชน การตัดสินใจผลิตสินคาใหม การตัดสินใจเขาไป
ลงทุนในตางประเทศ หรือการลมเลิกการดําเนินงาน เปนตน
2.1.2.3 การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสราง (Semistructured Decision) เปนการ
ตัดสินใจที่อยูระหวางการตัดสินใจทั้ง 2 ประเภทขางตน โดยมีสวนหนึ่งของปญหาจะสามารถ
นําหลั กเกณฑและขั้นตอนในการแกปญหามาประยุกตได ในขณะที่สวนที่เหลือของปญหา
จะตองอาศัยการประเมินผลและตัดสินใจจากผูที่ทําการตัดสินใจ เชน การวางแผนงบประมาณ
การวางแผนการตลาด หรือการกําหนดความตองการทรัพยากรบุคคลขององคการ เปนตน
2.1.3 ลักษณะของปญหาที่ผูตัดสินใจตองเผชิญ
มีการแบงแยกประเภทของปญหาออกเปน 3 แบบ ไดแก
2.1.3.1 ปญหาแบบมีโครงสราง (Structured Problem) เปนปญหาที่มีวิธีการ
แกไขปญหาไดอยางชัดเจนแนนอน หรือ สามารถจําลองปญหาไดดวยสูตรทางคณิตศาสตร
(แบบจําลองทางคณิตศาสตร) และแทนคาในสูตรจนสามารถคํานวณหาคําตอบไดอยางชัดเจน
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ปญหาที่ผูตัดสินใจมีขอมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจอยาง
ครบถวนและสามารถนําไปใชแกปญหาไดโดยการเขียนโปรแกรม เชน ปญหาการกําหนดระดับ
สินคาคงคลัง หากผูตัดสินใจทราบปริมาณความตองการที่แนนอน ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
ที่สุด ระดับสินคาคงคลังเพื่อความปลอดภัย และจุดสั่งซื้อสินคา ผูตัดสินใจก็สามารถคํานวณหา
ผลลัพธไดอยางแนนอน
2.1.3.2 ปญหาที่ไมมีโครงสราง (Structured Problem) เปนปญหาที่ไม
สามารถหาวิ ธี ก ารแก ไ ขได อ ย า งชั ด เจนและแน น อน ไม ส ามารถจํ า ลองได ด ว ยสู ต รทาง
คณิตศาสตร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ปญหาที่ผูตัดสินใจมีขอมูลและสารสนเทศไมเพียงพอตอ
การแกไขปญหา จึงตองอาศัยประสบการณของผูตัดสินใจ เชน ปญหาการเลือกลงทุนกับหุนที่
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อยูในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากผูตัดสินใจลงทุนไมสามารถทราบไดแนนอนวาหุนที่ตองการ
ลงทุนจะใหผลตอบแทนสูงสุดหรือไมเมื่อถึงสิ้นป
2.1.3.3 ปญหาแบบกึ่งโครงสราง (Semistructured Problem) เปนปญหาที่มี
ลักษณะเฉพาะ สวนมากจะไมเกิดซ้ําและไมมีกระบวนการดําเนินการมาตรฐาน หรือเปนปญหา
ที่มีวิธีการแกไขเพียงบางสวนเทานั้น สวนที่เหลือจะตองอาศัยประสบการณหรือความชํานาญใน
การตัดสินใจแกปญหา สวนเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดแคการสนับสนุนเทานั้น เชน จากปญหา
การกําหนดระดับสินคาคงคลัง ผูตัดสินใจไมสามารถทราบปริมาณความตองการสินคาที่แนนอน
ได ก็ จะไม สามารถคํ านวณหาผลลัพธไดอย างถูกตอง แตจะตองอาศัยประสบการณ ในการ
คาดการณ ป ริ ม าณความต อ งการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตการพั ฒ นาในด า นป ญ ญาประดิ ษ ฐ
(Artificial Intelligence : AI) อาจจะชวยใหการตัดสินใจประเภทนี้มีคุณภาพมากขึ้นได
2.1.4 ระดับของการตัดสินใจภายในองคการ
ปกติเราสามารถแบงระดับชั้นของผูบริหาร (Management levels) ในลักษณะเปน
ลําดับขั้น (hierarchy) ซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมพีระมิด (pyramid) ตามหลักการบริหารที่
ใชกันอยูทั่วไปซึ่งสามารถประยุกตกับการจําแนกระดับของการตัดสินใจของผูบริหารภายใน
องคการ (levels of decision making) ไดเปน 3 ระดับดังตอไปนี้

ภาพที่ 2-1 แสดงระดับการตัดสินใจในองคกร
2.1.4.1 การตัดสินใจระดับกลยุทธ (strategic decision making) : เปนการ
ตัดสินใจของผูบ ริหารระดับ สูง ในองคการ ซึ่ งจะใหความสนใจตออนาคตหรือสิ่ งที่ยังไม
เกิดขึ้น อันไดแก การสรางวิสัยทัศนองคการ การกําหนดนโยบายและเปาหมายระยะยาว
การลงทุนในธุรกิจใหม การขยายโรงงาน เปนตน การตัดสินใจระดับกลยุทธมักจะเกี่ยวของ
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กับความไมแนนอนของสถานการณที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตองอาศัยขอมูลจากทั้งภายนอกและภายใน
องคการ ตลอดจนประสบการณของผูบริหารประกอบการพิจารณา
2.1.4.2 การตัดสินใจระดับยุทธวิธี (tactical decision making) : เปนหนาที่ของ
ผูบริหารระดับกลาง โดยที่การตัดสินใจในระดับนี้มักจะเกี่ยวของกับการจัดการ เพื่อใหงานตาง
ๆ เปนไปตามนโยบายของผูบริ หารระดับสูง เชน การกําหนดยุทธวิธีทางการตลาด การ
ตัดสินใจในแผนการเงินระยะกลาง หรือการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น โดยไมไดคาดหวัง
เปนตน
2.1.4.3 การตัดสินใจระดับปฏิบัติการ (operational decision making) : หัวหนา
งานระดับต นมักจะตอง เกี่ ยวของกับการตัดสินใจในระดับนี้ ซึ่ งมักจะเปนการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเฉพาะดานที่มักจะเปนงานประจําที่มีขั้นตอนซ้ํา ๆ และไดรับการ
กําหนดไวเปนมาตรฐาน โดยที่หัวหนางานจะพยายามควบคุมใหงานดําเนินไปตามแผนงานที่
วางไว เชน การมอบหมายงานใหพนักงานแตละคน การวางแผนควบคุมการผลิตระยะสั้น
การวางแผนเบิกจายวัสดุ และการดูแลยอดขายประจําวัน เปนตน

2.1.5 ลักษณะของการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ลักษณะของการตัดสินใจเชิงธุรกิจ (Business Decision Making) เปนการตัดสินใจที่
ทุก ๆ องคกรลวนใหความสําคัญเปนอยางมาก แตการที่จะสามารถแยกแยะไดวาการตัดสินใจ
แบบใดคือการตัดสินใจเชิงธุรกิจนั้น จะตองพิจารณาของการตัดสินใจหลายประการ ดังนี้
2.1.5.1 เปนการตัดสินใจที่สามารถทําไดโดยลําพัง หรือรวมกันตัดสินใจเปนกลุมได
 เปนการตัดสินใจที่อาจมีวัตถุประสงคของการตัดสินใจหลายประการที่ขัดแยง
กัน
2.1.5.2 มีแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจหลายทางเลือก
 ผลของการตัดสินใจในปจจุบัน จะใชเปนขอมูลประกอบการพยากรณเรื่องตาง
ๆ ในการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี
 เป น การตั ด สิ น ใจที่ มี ค วามเสี่ ย งแฝงอยู ด ว ยเสมอ เนื่ อ งจากทั ศ นคติ ข องผู
ตัดสินใจแตละคนนั้นแตกตางกัน
 ผูตัดสินใจมักจะตัดสินใจดวยการวิเคราะหแบบ What-if กับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
 เปนการตัดสินใจที่เสมือนกับการทดลองเพื่อตองการดูผลที่จะเกิดขึ้น แตใน
ลักษณะนี้เปนการทดลองในสถานการณจริง ดังนั้นการตัดสินใจจึงสามารถเกิดขอผิดพลาดได
เรียกลักษณะการตัดสินใจเชนนี้วาเปนการ “ลองถูก – ลองผิด” นั่นเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
การตัดสินใจมีเงื่อนไขเพียงอยางเดียวใหพิจารณา
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 ปจจัยแวดลอมการตัดสินใจ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.1.6 กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process)
กระบวนการตั ดสิน ใจ หมายถึง “การกํา หนดขั้ น ตอนในการตัด สิน ใจแก ไ ขปญ หาที่
เกิดขึ้นภายในองคกรอยางมีหลักเกณฑ ดวยการกําหนดขั้นตอนตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดทาย เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ”
สําหรับในที่นี้ จะอางถึงกระบวนการตัดสินใจของ Herbert Simon ที่ไดแบงแยกระยะ
ของการตัดสินใจออกเปน 3 ขั้นตอนแรกของกระบวนการแกไขปญหา ไดแก Intelligence
Phase, Design Phase และ Choice Phase ตอมา George Huber ไดนํามารวมเขากับ
กระบวนการแกไขปญหา จึงทําใหการตัดสินใจและกระบวนการแกไขปญหารวมแลวมีจํานวน
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 2-2 แสดงกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา
2.1.6.1 การใชความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence Phase) : ผูตัดสินใจจะรับรู
ถึงโอกาสหรือปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นผูทําการตัดสินใจเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากทั้ง
ตัวปญหาและสิ่งแวดลอมแลวนํามาทําการประมวลผล วิเคราะห และตรวจสอบ เพื่อที่จะ
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กําหนดรายละเอียดของปญหาและ/หรือโอกาส โดยอาจใชการจําแนกปญหาออกเปนสวนยอย
และคิดวิธีการแกไขปญหา ซึ่งผลที่ไดรับจากขั้นตอนนี้ เรียกวา “Decision Statement” หรือ
“การระบุปญหา” นั่นเอง
2.1.6.2 การออกแบบ (Design Phase) : ผูตัดสินใจจะวิเคราะหและพัฒนา
แนวทางตาง ๆ ที่เปนไปไดในการแกปญหา เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกใน
การปฏิบัติที่เหมาะสม การที่จะประสบความสําเร็จไดในขั้นตอนนี้ ผูทําการตัดสินใจจะตองมี
ความเข า ใจในป ญ หา มี ค วามคิ ด สร า งสรรค พยายามที่ จ ะหาทางออกของป ญ หา และ
ตรวจสอบความเปนไปไดในปญหานั้น
2.1.6.3 การคัดเลือก (Choice Phase) : ผูทําการตัดสินใจจะทําการคัดเลือก
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณที่สุด เพื่อที่จะนําไปประยุกตใชตอไป
2.1.6.4 การนําไปปฏิบัติ (Implementation Phase) : เปนขั้นตอนในการนํา
ทางเลือกที่เลือกไวมาปฏิบัติจริงเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
2.1.6.5 การตรวจสอบ (Monitoring Phase) : เปนขั้นตอนที่ผูตัดสินใจทําการ
ประเมินผลของทางเลือกที่นํามาใชในการแกปญหา
2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
2.2.1 ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS)
มี ห ลายองค ก รที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยการตั ด สิ น ใจ
วางแผนงานตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อแผนงานนั้นไดรับการนําไปปฏิบัติก็จะสงผลใหไดผล
งานที่มีประสิทธิภาพตามมา ดังนั้น จึงมีผูใหความสนใจกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจกันมาก
ขึ้น สําหรับความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ไดมีผูกลาวไวหลายแนวคิด ในที่นี้ขอ
ยกมา 2 แนวคิด ดังนี้
- Mr. Scott Morton (1971) กลาววา “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System: DSS) เปนระบบที่มีการทํางานรวมกับคอมพิวเตอรซึ่งคอมพิวเตอรนี้จะชวย
ทําใหผูตัดสินใจสามารถนําขอมูลและแบบจําลองตาง ๆ มาใชประโยชนเพื่อการแกไขปญหาที่ไม
มีโครงสราง (Unstructured problem) ได”
- Mr. Keen และ Mr. Scott Morton (1978) กลาววา “ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหวางทรัพยากร
สมองของมนุษยใหทํางานรวมกับความสามารถของคอมพิวเตอร เพื่อตองการปรับปรุงคุณภาพ
ของการตัดสินใจใหดีที่สุด กลาวคือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนระบบ ๆ หนึ่ง ที่ตองใช
คอมพิวเตอรคอยชวยเหลือและใหการสนับสนุน เพื่อใหบุคคล ผูทําหนาที่ตัดสินใจ สามารถ
จัดการกับปญหากึ่งโครงสราง (Semistructured) ไดอยางมีประสิทธิภาพ”
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ดังนั้นเราจะอธิบายความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศที่
สามารถโตตอบกับผูใช โดยที่ระบบนี้จะรวบรวมขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจที่สําคัญ
เพื่ อ ช ว ยผู บ ริ ห ารในการตั ด สิ นป ญ หาแบบกึ่ ง โครงสร า งและไม มี โ ครงสร า ง โดยปกติ ร ะบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผูบริหารไดโดย
 ประมวลและเสนอขอมูลการตัดสินใจแกผูบริหาร เพื่อใชทําความเขาใจและเปน
แนวทางในการตัดสินใจ
 ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม ภายใตขอจํากัดของแตละสถานการณ ซึ่งจะชวย
ผูบริหารในการวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกใหสอดคลองกับปญหาหรือสถานการณที่สุด
2.2.2 คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ทําใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สามารถชวยผูบริหารในการ ตัดสินใจแกปญหา โดยนําขอมูลที่จําเปน แบบจําลองในการ
ตัดสินใจที่สําคัญ และชุดคําสั่งที่งายตอการใชงานรวมเขาเปนระบบเดียว เพื่อสะดวกตอในการ
ใชงานของผูใช โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
 งายตอการเรียนรูและใชงาน เนื่องจากผูใชอาจมีทักษะทางสารสนเทศที่จํากัด
ตลอดจนความเรงดวนในการใชงานและความตองการของปญหา ทําใหระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจตองมีความสะดวกตอผูใช
 สามารถโตตอบกับผูใชไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยระบบสนับสนุน
การตัดสินใจที่ดีตองสามารถสื่อสารกับผูใชอยางฉับพลัน โดยตอบสนองความตองการและ
โตตอบกับผูใชไดทันเวลา โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่ตองการความรวดเร็วในการ
แกปญหา
 มีขอมูลและแบบจําลองสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะของปญหา
 สนับสนุนการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง ซึ่งแตกตางจาก
ระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานที่จัดการขอมูลสําหรับงานประจําวันเทานั้น
 มีความยืดหยุนที่จะสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูใช เนื่องจาก
ลักษณะของปญหาที่มีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ นอกจากนี้ผูจัดการจะ
เผชิญกับปญหาในหลายลักษณะ จึงตองการระบบสารสนเทศที่ชวยจัดรูปขอมูลที่ไมซับซอน
และงายตอการตัดสินใจ
2.2.3 สวนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สวนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สําคัญ แบงออกไดเปน 4 สวน
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ภาพที่ 2-3 สวนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2.2.3.1 ระบบยอยในการจัดการขอมูล (Data management subsystem)
ไดแกฐานขอมูลที่บรรจุขอมูลที่ เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ และถูกจัดการโดยซอฟตแวรที่
เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems : DBMS)
2.2.3.2 ระบบยอยในการจัดการตัวแบบ (Model management subsystem)
เปนชุดซอฟตแวรสําเร็จรูปที่รวมการทํางานเชน การทํางานดานการเงิน, สถิติ, วิทยาการการ
จัดการ หรือตัวแบบเชิงปริมาณอื่นๆ ที่มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล และมีซอฟตแวรที่
ชวยในการจัดการที่เหมาะสม เรียกวา ระบบจัดการ ฐานตัวแบบ (Model base management
system : MBMS)
2.2.3.3 ระบบย อ ยในการจั ด การความรู (Knowledge
management
subsystem) เปนระบบยอยซึ่งสนับสนุนระบบยอยอื่นๆ หรือเปนสวนประกอบแบบอิสระไม
ขึ้นกับองคประกอบอื่นๆ ชวยใหขอมูลหรือความรูแก ผูตัดสินใจ
2.2.3.4 ระบบยอยในการติดตอกับผูใช (User interface subsystem) ผูใช
สามารถติดตอสื่อสารและสั่งงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยผานระบบยอยนี้
2.2.4 ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2.2.4.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกตามผลลัพธ
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- ระบบสอบถามขอมูล (File Drawer System) เปนระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่งายที่สุด โดยใชการสืบคน ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ตัวอยาง : การตรวจสอบ
ยอดเงินกอนการเบิก
- ระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analysis System) เปนระบบที่ชวยใน
การวิเคราะห เพื่อให ผูใชสามารถตัดสินใจงายขึ้น เชน การหาผลรวม การสรุปผลขอมูล
ตัวอยาง : การใชโปรแกรม Spreadsheet ในการสรางและวิเคราะหแบบจําลองตางๆ
- ระบบวิเคราะหสารสนเทศ (Analysis Information System) เปน
ระบบที่ใชในการวิเคราะหและวางแผน โดยวิเคราะหจากแบบจําลอง และขอมูลหลาย ๆ แหลง
ตัวอยาง : การเปรียบเทียบแนวโนมการขยายตัวของสินคาของบริษัท เปรียบเทียบกับยอดรวม
ของทั้งตลาด
- แบบจําลองดานการบัญชี (Accounting Model) เปนแบบจําลอง
สําหรับงานวางแผนและจัดทํางบประมาณเชน แบบจําลองการทํางบดุล บัญชีรายได รวมถึง
แบบจํ า ลองที่ มีส ถานการณ ค ลุ ม เครือ ไม แ นน อน ตั ว อย าง: การประมาณการงบประมาณที่
ตองการคาดคะเนอัตราเงินเฟอ
- แบบจําลองการนําเสนอ (Representational Model) เปนแบบจําลอง
ที่ใชทํานายผลลัพธจากการตัดสินใจ หรือนําเสนอพฤติกรรม (Behavior) ของระบบในชวงเวลา
ตาง ๆ โดยอาศัยเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนาประกอบการตัดสินใจ
- ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด (Optimization Systems)
เปนระบบที่คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร
- ระบบใหคําแนะนํา (Suggestion Systems) เปนกระบวนการตอจาก
การคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการที่ผูตัดสินใจควร
ดําเนินการ โดยระบบจะมีการจัดเก็บกระบวนการตัดสินใจอยูในรูปแบบของกฏ โดยเลียนแบบ
กระบวนการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญกําหนดแบบจําลองเชิงบรรยาย (Descriptive Models)
ของกระบวนการตัดสินใจ และใชแบบจําลองแบบ Normative ชวยในการเรียบเรียงเหตุผลตาง
ๆ เพื่อสรางเปนกฏ
2.2.4.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกตามแนวคิดของ Holsapple และ
Whinston
- ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจโดยอาศั ย ข อ ความ (Text-Oriented
DSS) สารสนเทศที่จัดเก็บในรูปแบบของขอความ โดยการนําเสนอ ประมวลผล และแยก
ประเภทขอมูลเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ IT เชน การ
สราง เรียบเรียง และการแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกสผานอินเทอรเน็ต
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่อาศัยฐานขอมูล (Database-Oriented
DSS)
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- ระบบสนับ สนุน การตั ดสิ น ใจแบบกระดานคํ านวณ (SpreadsheetOriented DSS) เชน Excel
- ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การแก ป ญ หา (Solver-Oriented
DSS) เปนการพัฒนาโปรแกรม หรือใชโปรแกรมประยุกตเชน Excel, LINGO, LINDO ในการ
แกปญหา เชน Linear Programming
- ระบบสนับสนุนโดยอาศัยกฎ (Rule-Oriented DSS)
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบผสม (Compound DSS)
2.2.4.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกตามกลุมผูใช
- ระบบสนับ สนุ นการตัดสิ นใจสว นบุคคล (Personal
Support)
สวนมากใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะการตัดสินใจทางดานกลยุทธ
แตมีคาใชจายสูง
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม (Group Support) ชวยลด
ปญ หาความล า ช า ในการเดิน ทาง ค า ใช จ า ยในการจั ด ประชุม โดยป ญ หามี ค วามสํ าคั ญ ไม
สามารถตัดสินปญหาไดเพียงคนเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวย
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจขององคกร (Organizational Support)
2.2.4.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกตามการใชงานระบบ
- ระบบสนับสนุ นการตั ดสินใจที่สรางขึ้นโดยเฉพาะ (Custom-Made
System)ตัวอยาง :ระบบสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจดานการพิจารณาสินเชื่อ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําเร็จรูป (Ready-Made System) เปน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการใชงานทั่วๆ ไปในองคกรตาง
ๆ มีลักษณะยืดหยุนในการใชงาน และมีคาใชจายต่ํากวาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สราง
ขึ้นมาโดยเฉพาะ
2.2.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การพัฒ นาระบบสนับ สนุ น การตั ดสิน ใจ โดยสว นมากจะถู กออกแบบและพั ฒ นาขึ้ น
สําหรับผูใชเฉพาะเจาะจง เพื่อใชในการสนับสนุนและการแกปญหาเฉพาะอยาง ซึ่งตองการ
ความยืดหยุนในการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ จึงจําเปนที่จะตองใหผูใชมีสวนรวมในการพัฒนาดวย ซึ่งเราจะกลาวถึงขั้นตอน
การพัฒนาระบบ DSS ดังตอไปนี้
2.2.5.1 การวิเคราะหระบบ (system analysis) เปนขั้นตอนแรกในการ
พัฒนา DSS โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะกําหนดถึงปญหา ตลอดจนวิเคราะหหาขั้นตอนที่สําคัญ
ในการตัดสินใจแกปญหานั้น ๆ โดยผูที่จะใชระบบสมควรที่จะมีสวนรวมในขั้นตอนนี้เปนอยางยิ่ง
2.2.5.2 การออกแบบระบบ (system design)
การออกแบบนั้น
ผูออกแบบควรจะออกแบบใหระบบมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับตัวไดตามความเหมาะสม
และมีความสะดวกตอผูใช ประการสําคัญระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเกี่ยวของกับปญหากึ่ง
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โครงสรางหรื อ ไม มีโ ครงสร าง ซึ่ ง ยากตอการกํา หนดรายละเอี ย ดและกํ า หนดแนวทางการ
ตัดสินใจลวงหนา โดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติของระบบและตรรกะของการตัดสินใจ การ
พัฒนา DSS
จึงนิยมใชวิธี “การพัฒนาการจากตนแบบ (evolutionary prototyping
approach)”
โดยสรางตนแบบ (prototype)
ขึ้นเพื่อการศึกษาและทดลองใชงานใน
ขณะเดี ยวกัน จากนั้นจึงพัฒนาใหระบบตนแบบมีความสมบูรณขึ้นประการสําคัญ การทํา
ตนแบบขึ้นมาทดลองใชงาน ทําใหการออกแบบรัดกุม และชวยลดความผิดพลาดเมื่อนําระบบ
ไปประยุกตใชงานจริง
2.2.5.3 การนําไปใช (implementation) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะ
แตกตางจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยทั่วไปที่ผูใชจะมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
จากแรกเริ่มตนจนถึงสภาวะปจจุบันและจะพัฒนาตอไปในอนาคต ดังนั้นนักพัฒนาระบบสมควร
ที่ จ ะเก็ บ รายละเอี ย ดและข อ มู ล ของระบบไว อ ย า งดี เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาใช อ า งอิ ง ในอนาคต
นอกจากนี้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผผลการทํางานของระบบนับเปนสิ่งสําคัญใน
การตรวจสอบการทํางานของระบบหลังการนําไปใชงาน โดยที่ผูออกแบบสมควรจะประเมิน
ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปใชปรับปรุงแกไขระบบในอนาคต
2.2.6 ประโยชนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เปาหมายของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ชวยลดภาระหนาที่ของ
ผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ และชวยใหการตัดสินใจบริหารงานองคกรเปนไปอยาง
ราบรื่น โดยประโยชนที่ไดรบั จากการนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใชในองคกร ไดแก
2.2.6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสวนบุคคล โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของ
กั บ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง เป น งานหลั ก ของผู บ ริ ห าร เนื่ อ งจากระบบจะช ว ย
จัดเตรียมสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
2.2.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา โดยชวยใหผูตัดสินใจสามารถ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตองยิ่งขึ้น และยังสามารถชวยตัดสินปญหากึ่งโครงสรางและ
ปญหาที่ไมมีโครงสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบอาจมีการจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของปญหาในลักษณะเดียวกับในอดีต และผลที่ไดรับจากการตัดสินใจนั้น ๆ เพื่อ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจของผูใชระบบ ซึ่งชวยใหการตัดสินใจมีความถูกตอง รวดเร็ว และ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2.2.6.3 ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สําหรับระบบสนับสนุน
การตัดสินใจที่มีการทํางานในลักษณะกลุมที่เรียกวา “Groupware” ทําใหผูบริหารสามารถ
ตัดสินใจปญหาที่ตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของกลุมผูบริหารได โดยทําการปรึกษา ประชุม
และเรียกใชสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจผานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งชวย
ประหยัดเวลา งบประมาณ และชวยใหการประชุมติดตองานระหวางผูบริหารตาง ๆ เปนไป
โดยสะดวก ชวยใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.2.6.4 ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ห รื อ การฝ ก หั ด เนื่ อ งจากระบบสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจมีกระบวนการทํางานคลายกระบวนการตัดสินใจของมนุษย ดังนั้น เมื่อมีการใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจซ้ํา ๆ จึงชวยพัฒนาการเรียนรูและชวยฝกหัดการใชงานระบบใหกับผูใช
โดยผูใชสามารถศึกษากระบวนการใหเหตุผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจผานการสอบถาม
ถึงลักษณะปญหา ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา กระบวนการใหขอเสนอแนะและกระบวนการให
เหตุผล โดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ชวยสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและฝกหัดของผูใช คือ
ระบบผูเชี่ยวชาญ
2.2.6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมองคกร เนื่องจากระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจมีส วนชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจใหกับผูบริหาร ทําใหการบริหาร ควบคุม
องคกร ซึ่งเปนงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจหลาย ๆ ดาน เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
สินคาคงคลัง การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณแรงงาน การตัดสินใจดานการลงทุนในสินทรัพย
ประเภทตาง ๆ หรือการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน เปนตน ดังนั้น การตัดสินใจที่
มีประสิทธิภาพจะชวยใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น เปนไปตามวัตถุประสงคของ
องคกร
2.2.7 การแสดงผลขอมูลในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เมื่อขอมูลไดรับการจัดเก็บ และจัดการใหเปนขอมูลที่พรอมจะนําไปประมวลผลให
กลายเปนสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ การเรียกใชขอมูลหรือสารสนเทศเหลานั้นวา
ควรจะไดรับการนําเสนอหรือแสดงผลในรูปแบบใด
- การแสดงผลขอมูลแบบกราฟก การแสดงผลขอมูลหรือการนําเสนอที่ไดจากระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ จะตองทําใหผูตัดสินใจสามารถอานเขาใจงาย และแสดง
ความหมายของขอมูลนั้นไดอยางชัดเจน ปจจุบันนอกจากจะมีการแสดงผลที่แบบ
ขอความแลว แตมีการแสดงผลเปนรูปของสีสัน กราฟ 2 มิติ 3 มิติ

ภาพที่ 2-4 ตัวอยางการแสดงผลขอมูลแบบกราฟฟก
- การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ คือการแสดงผลในมุมมองหรือมิติที่ตาง ๆกัน
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ไดตามการจัดการของระบบจัดการฐานขอมูลแบบหลายมิติ โดยจะอนุญาตใหผูใชสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของขอมูลตาง ๆได
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแบบจําลองสถานการณ (Simulation Model)
สําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่นํามาชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจนั้น โดยสวนใหญตองมีการใชแบบจําลอง อยางนอยที่สุด 1
แบบจําลอง สําหรับสถานการณปญหาแตละสถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการวิเคราะหการ
ตัดสินใจและการแกไขปญหานั้นไดในที่สุด
2.3.1 หลักการเบื้องตน
การจําลองสถานการณคือการทําการสรางตัวจําลอง (Model) เพื่อทําการ
เลียนแบบกระบวนการดําเนินงานของระบบจริง (Real System) ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยขอมูลของ
การดําเนินการที่ผานมาที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของระบบนั้น ซึ่งขอมูลไดมาจากการ
สังเกต(Observation) หรือจากการทําบันทึกขอมูลในอดีต
นิยามของการจําลองสถานการณที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางก็คือคํา
นิยามของเชนนอน(Shannon)
ซึ่งไดนิยามวา “การจําลองสถานการณ คือ กระบวนการ
ออกแบบตัวแบบจําลอง (Model) ของระบบงานจริง (Real System)แลว ดําเนินการใชตัว
แบบจําลองนั้นเพื่อเรียนรูพฤติกรรมของระบบ หรือเพื่อประเมินผลการใชกลยุทธ (Strategy)ตาง
ๆ ในการดําเนินงานของระบบภายใตขอกําหนดที่ไดวางไว”
การจําลองสถานการณตามแนวความคิดของเพ็กเดนและเชนนอน(Pegden &
Shannon) ไดจัดแบงกระบวนการของการจําลองสถานการณออกเปน2 สวนใหญคือ การสราง
แบบจําลอง และการนําเอาแบบจําลองนั้นไปใชงานเชิงวิเคราะห (Experimental) ซึ่งจะตองรวม
เอาสองสวนนี้เขาดวยกัน
ดังนั้นกลไกของวิธีการของการจําลองสถานการณขึ้นอยูกับ
แบบจําลอง และการใชแบบจําลอง แบบจําลองที่ใชในการจําลองสถานการณอาจจะเปน
ระบบงาน หรือเปนแนวความคิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกับระบบงาน
จริง แตจะตองสามารถชวยใหเขาใจในระบบงานจริง เพื่อประโยชนในการอธิบายพฤติกรรม
และเพื่อปรับปรุงการทํางานของระบบงานจริง ฉะนั้นการจําลองแบบปญหาจะเนนถึงการสราง
แบบจําลองและการทดลองเพื่อการศึกษาปญหาตาง ๆ ที่ตองการเรียนรู และแสดงผลลัพธ
ออกเปนคาทางสถิติ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงานได ดังนี้
- สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของระบบ
- สามารถสรางทฤษฎีหรือสมมติฐานที่จะอธิบายหรือแสดงถึงสาเหตุสําหรับ
พฤติกรรมที่กําลังสังเกตอยู
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- ใช ต น แบบที่ จํ า ลองขึ้ น นี้ เพื่ อ จะพยากรณ ถึ ง พฤติ ก รรมใน
อนาคต ตัวอยางเชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบหรือวิธีการใน
การดําเนินการดําเนินงานของระบบ
2.3.2 ประเภทของแบบจําลองสถานการณ (Simulation Model)
แบบจําลองที่ใชในการจําลองสถานการณ (Simulation model) เปนแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร (Mathematical model) ที่ใชจําลองระบบงานที่ยุงยากซับซอน ซึ่งมีขั้นตอนและ
องคประกอบมาก โดยสามารถจําแนกแบบจําลองของการจําลองแบบปญหาออกเปน 3 มิติที่
แตกตางกัน ดังนี้
2.3.2.1 แบบจําลองของการจําลองแบบปญหาชนิดสถิตย(Static Simulation
Model) กับแบบจําลองของการจําลองแบบปญหาชนิดพลวัต (Dynamic Simulation Model)
2.3.2.1.1 แบบจํ า ลองของการจํ า ลองแบบป ญ หาชนิ ด สถิ ต ย เป น
ตัวแทนของระบบที่เวลาเฉพาะเจาะจงหรือเปนตัวแทนซึ่งอาจจะถูกใชเพื่อจะแสดงถึงระบบใน
ลักษณะที่เวลาเคลื่อนที่โดยอิสระอยางเรียบงายไมมีกฎเกณฑ ตัวอยางของการจําลองแบบ
ปญหาชนิดสถิตยคือ แบบจําลองชนิดมอนติคารโล (Monte Carlo Model)
2.3.2.1.2 แบบจํ า ลองของการจํ า ลองแบบป ญ หาชนิ ด พลวั ต เป น
ตัวแทนของระบบที่เปลี่ยนแปลงชาๆ ตลอดเวลา อยางเชน ระบบลําเลียงขนถายในโรงงาน
2.3.2.2 แบบจํ า ลองของการจํ า ลองแบบป ญ หาชนิ ด แน น อนหรื อ
ตายตัว (Deterministic Simulation Model) กับแบบจําลองของการจําลองแบบปญหาชนิดไม
แนนอน (Stochastic Simulation Model)
2.3.2.2.1 แบบจําลองของการจํ าลองแบบปญหาชนิดแน นอนหรือ
ตายตัว คือ แบบจําลองของการจําลองแบบปญหาไมไดบรรจุไวดวยสวนประกอบที่มีความ
นาจะเปน(Probabilistic Components) ตัวอยางเชน การสุม เปนตน
นอกจากนี้ระบบที่ถูกทําใหยุงยากสับสน ดวยสมการดิฟเฟอรเรน
เชียล ซึ่งใชอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีอาจจะเปนแบบจําลองตัวหนึ่งในลักษณะที่วานี้ใน
แบบจํ า ลองชนิ ด แน น อนหรื อ ตายตั ว ผลลั พ ธ จ ะถู กํ า หนดเมื่ อ ชุ ด ของจํ า นวนข อ มู ล สํ า หรั บ
แกปญหาและความสัมพันธตางๆ ที่อยูในแบบจําลองถูกระบุไวอยางแจงชัด ถึงแมวามันอาจจะ
ตองใชเวลามากในการคํานวณเพื่อจะหาคาของผลลัพธวาเปนอยางไร
2.3.2.2.2 แบบจํ า ลองของการจํ า ลองแบบป ญ หาชนิ ด ไม แ น น อน
ไดแก ระบบจํานวนมากจําเปนตองถูกสรางจําลองเหมือนวามีสวนประกอบเกี่ยวกับขอมูลที่
ปอนเขาเปนแบบสุมอยางนอยบางสวน ซึ่งระบบสินคางคงคลัง (Inventory System) และระบบ
แถวคอย (Queuing System) สวนใหญถูกสรางจําลองใหเปนชนิดไมแนนอน แบบจําลองของ
การจํ า ลองแบบป ญ หาชนิ ด ไม แ น น อนก อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ซึ่ ง เป น ไปโดยการสุ ม ตั ว มั น
เอง เพราะฉะนั้นจําเปนตองถูกพิจารณาเหมือนวาเปนการประมาณคาลักษณะพิเศษเฉพาะที่
แทจริงของแบบจําลอง ซึ่งสิ่งนี้ถือวาเปนขอเสียอยางหนึ่งของการจําลองแบบปญหา
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2.3.2.3 แบบจําลองของการจําลองแบบปญหาชนิดตอเนื่อง (Continuous
Simulation Model) กับแบบจําลองของการจําลองแบบปญหาชนิดไมตอเนื่อง (Discrete
Simulation Model) : แบบจําลองของการจําลองแบบปญหาชนิดเปนชวงและแบบจําลองของ
การจํ า ลองป ญ หาชนิ ด ต อ เนื่ อ งได อ ย า งคล า ยคลึ ง กั น ด ว ยรู ป แบบของระบบแบบเป น ช ว ง
(Discrete System) และระบบตอเนื่อง (Continuous System) การตัดสินใจที่จะใชแบบจําลอง
ชนิ ด เป น ช ว ง หรื อ แบบจํ า ลองชนิ ด ต อ เนื่ อ งสํ า หรั บ ระบบงานที่ เ จาะจงไว ย อ มขึ้ น อยู กั บ
วัตถุประสงคที่ระบุไวในการศึกษา ตัวอยางเชน แบบจําลองของการเคลื่อนตัวของการจราจร
บนถนนที่ไมจํากัดความเร็วจะเปนแบบจําลองชนิดเปนชวง ก็ตอเมื่อการเคลื่อนที่ของรถยนต
แตละคันเปนสาระที่สําคัญกวา ในอีกดานถาหากวารถยนตถูกพิจารณาในลักษณะของการไหล
ไปรวมตัวกัน การเคลื่อนตัวของการจราจรก็สามารถถูกอธิบายดวยสมการดิฟเฟอรเรนเชียลที่
อยูในแบบจําลองชนิดตอเนื่อง"
2.3.3 ขอดีและขอเสียของการจําลองสถานการณ
2.3.3.1 ขอดี
1) สามารถทดลองดํ า เนิ น งานภายใต น โยบาย วิ ธี ก าร กฎ ระเบี ย บ
โครงสรางองคกรแบบใหม โดนไมกระทบตอระบบงานจริงที่กําลังดําเนินการอยู
2) สามารถดําเนินการทดสอบกับระบบฮารดแวร การจัดวางผังโรงงาน
ระบบการขนสงที่ออกแบบใหม เปนตน เพื่อทราบผลลัพธิ์จากการออกแบบใหม กอนที่จะมีการ
จัดสรรทรัพยากร หรือครื่องมือเครื่องใชใหมๆ เพิ่มเติมใหกับระบบงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจาการลงทุนที่ไมคุมคา
3) สามารถทํ า การทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หาค า ความเป น ไปได ข อง
วิธีการ หรือสาเหตุของการปรากกฎการณตางๆ
4) ประหยัดเวลาในการวิเคราะห เนื่องจากสามารถควบคุมเวลาไดโดย
การใชโปรแกรมการจําลองสถานการณ และเครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณชวย และสามารถ
เรงความเร็ว หรือชลอความเร็วในการเกิดปรากฎการณตางๆที่สรางขึ้นเพื่อทําการศึกษา หาก
ทดลองกับระบบงานจริง อาจจะตองใชเวลาในการวิเคราะหนาน กวาที่จะดีรับผลวิเคราะหที่นา
พอใจ
5) ทํ า ให เ ข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบงานว า ตั ว แปรตั ว ใดในระบบงานที่ มี
ความสําคัญมากที่สุดตอสมรรถนะของระบบงาน และตัวแปรตางๆในระบบงานที่มีตอกันอยางไร
6) ทําใหทราบจุดที่เปนคอขวดของระบบ ซึ่งคือจุดที่มีงานระหวางทํา
มาก มีลูกคารอมาก งานลาชา
7) ทําใหเขาใจวิธีการทํางานของระบบที่แทจริง
8) สามารถตอบคําถามที่เปนเงื่อนไข “ถา-แลว” (What-if) ได ซึ่งมี
ประโยชนมากสําหรับการออกแบบระบบ
2.3.3.2 ขอเสีย
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1) การสรางแบบจําลองเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองใหความรูความเขาใจ
และประสบการณ นอกจากนี้ หากให ค นสองคนสร า งแบบจํ า ลองระบบเดี ย วกั น มั ก จะได
แบบจําลองที่ไมเหมือนกัน
2) ผลลัพธที่ไดจากการจําลองสถานการณอาจหายากที่จะแปลความ
หรืออธิบาย เนื่องจากแบบจําลองปญหาเปนการพยายามที่จําลองเหตุการณในระบบงานจริง
โดยใชตัวเลขสุม บางกรณีจึงตัดสินใจไมไดวาผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากผลกระทบระหวาง
องคประกอบของระบบ หรือเกิดจากการสุม ซึ่งมีโอกาสที่จะทําใหขอมูลที่ไดมีขอผิดพลาด
3) การที่ จ ะได ม าซึ่ ง แบบจํ า ลองป ญ หาที่ ดี นั้ น จะต อ งใช เ วลาและ
คาใชจายจํานวนมาก รวมทั้งตองอาศัยความรูความชํานาญ และความเขาใจในตัวระบบงานที่
ซับซอนเปนอยางสูงของผูสร างแบบจําลอง จึ งจะทําใหผลการวิเคราะหที่ ไดจากการจําลอง
สถานการณมีความนาเชื่อถือสูง และเปนประโยชนตอการนําไปใชในงานไดอยางแทจริง
4) สามารถดําเนินการทดสอบกับระบบฮารดแวร การจัดวางผังโรงงาน
ระบบการขนสงที่ออกแบบใหม เปนตน เพื่อทราบผลลัพธิ์จากการออกแบบใหม กอนที่จะมีการ
จัดสรรทรัพยากร หรือครื่องมือเครื่องใชใหมๆ เพิ่มเติมใหกับระบบงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจาการลงทุนที่ไมคุมคา
2.3.4 ขั้นตอนในการจําลองแบบสถานการณ
2.3.4.1 กําหนดปญหา (Problem Definition)
2.3.4.2 สรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Construct
the
Simulation Model)
2.3.4.3 ทดสอบและตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง (Test
and
Validate the Model)
2.3.4.4 ออกแบบวิธีทําการทดลอง (Design the Simulation Experiments)
2.3.4.5 ทําการทดลอง (Conduct the Experiment)
2.3.4.6 วิเคราะหผลลัพธที่ออกมา (Evaluate the Results) ถาไมดีตอง
ยอนกลับไปแกไขแบบจําลอง หรือออกแบบวิธีทําการทดลองใหม
2.3.4.7 นําผลลัพธที่ไดไปใชงานจริง (Implement the Results)
2.3.5 ประโยชนของการนําแบบจําลองมาใช
1) ประโยชนทางดานเศรษฐศาสตร
การนํ า แบบจํ า ลองมาใช
สนับสนุนการตัดสินใจ ทําใหสามารถวิเคราะหหาทางเลือกที่ใชในการแกไขปญหาไดดีที่สุด โดย
เสียคาใชจายนอยมากเมื่อเทียบกับประโยชนที่องคกรหรือระบบไดรับจากการนําทางเลือกที่
วิเคราะหไดไปใชในการแกไขปญหา
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2) ประโยชนทางดานระยะเวลา การนําแบบจําลองมาใช จะชวยให
ผูบริหารไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการในการนําไปใชในการแกไข
ปญหาตาง ๆ
3) ประโยชนทางดานการทดลองแทนมนุษย สามารถนําแบบจําลองมา
ใชทดลองในเหตุการณตาง ๆ ที่ไมสามารถทดลองไดโดยมนุษย เชน หุนทดลองในการทดสอบ
การชนกันของรถยนต เปนตน ชวยใหสามารถทําความเขาใจและมองภาพของปญหาภายในได
อยางชัดเจน สงผลใหการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 สวนของการจัดการฐานขอมูล (Data Management)
ความหมายของฐานขอมูล คือ ฐานขอมูลเปนแหลงจัดเก็บขอมูลที่ไดรับความนิยมอยางสูง
ในปจจุบัน เนื่องจากในอดีตการจัดเก็บขอมูลที่อยูในรูปของระบบแฟมขอมูล (File System) นั้น
กอใหเกิดปญหามากมายเมื่อมีการจัดการกับขอมูลในระบบแฟมขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระบบงานที่มีขนาดใหญ แฟมขอมูลในระบบมีจํานวนมากขึ้น ทําใหการจัดการกับขอมูลมีความ
ยุงยากจึงทําใหมีการพัฒนา “ระบบฐานขอมูล” เพื่อแกปญหา
ฐานขอมูล (Database) คือ การจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบซึ่งผูใชสามารถเรียกใชขอมูล
ในลักษณะตาง ๆได เชน การเพิ่มขอมูล การเรียกดูขอมูล การแกไขหรือลบขอมูล เปนตน
2.4.1 องคประกอบของฐานขอมูล
2.4.1.1 ฮารดแวร (Hardware) ในระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮาร
แวรตาง ๆ ที่พรอมจะอํานวยความสะดวกในการบริหารฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพไมวา
จะเปนขนาดของหนวยความจําหลัก ความเร็วของหนวประมวลผลกลาง อุปกรณนําขอมูลเขา
และออกรายงาน รวมถึงหนวยความจําสํารองที่จะรองรับการประมวลผลขอมูลในระบบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.4.1.2 โปรแกรม (Program) ในการประมวลผลฐานขอมูลอาจจะใชโปรแกรม
โปรแกรมที่ทําหนาที่
ที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบคอมพิวเตอรที่ใชวาเปนแบบใด
ควบคุมดูแลการสรางการเรียกใชขอมูลการจัดทํารายงาน การปรับเปลี่ยนแกไขโครงสราง การ
ควบคุม หรือระบบจัดการฐานขอมูลมีหนาที่ดังนี้
- ชวยในการเก็บโครงสรางของฐานขอมูล
- การบรรจุขอมูลจากฐานขอมูล
- เก็บและดูแลขอมูล
- ประสารงานกับระบบปฏิบตั ิการ
- ชวยควบคุมความปลอดภัย
- การจัดทําขอมูลสํารองและการกู
- ควบคุมการใชขอมูลพรอมกันของผูใชระบบ
- ควบคุมการบูรณาภาพของขอมูล
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- ทําหนาที่จัดทําพจนานุกรมขอมูล
2.4.1.3 ขอมูล (Data) ฐานขอมูลเปนการเปนการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปน
ศูนยกลางขอมูลอยางมีระบบ ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถเรียกใชรวมกันได ผูใชขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลจะมองภาพของขอมูลในลักษณะที่แตกตางกัน เชน บางคนมองภาพของขอมูลที่
จัดเก็บไวในสื่อเก็บขอมูลจริง ในขณะที่ผูใชบางคนมองภาพขอมูลจากการใชงานของผูใช
2.4.1.4 บุคลากร (People) ในระบบฐานขอมูลจะมีบุคลากรที่เกี่ยวของดังนี้คือ
ผูใชทั่วไปพนักงานปฏิบัติการ นักวิเคราหและu3629 ออกแบบระบบ ผูเขียนโปรแกรม
ประยุกตใชงาน ผูบริหารฐานขอมูล เปนตน
2.4.1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) ในระบบฐานขอมูลควรมีระบบ
การจัดทํา
เอกสารที่ระบุขั้นตอนการทํางานของหนาที่ตาง ๆ ในระบบฐานขอมูลทั้งในสภาวะปกติ และใน
สภาวะที่ระบบเกิดปญหา ซึ่งจะเปนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสําหรับบุคลากรในทุกระดับของ
องคกร
2.4.2 รูปแบบของฐานขอมูล
2.4.2.1 ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานขอมูลชนิดนี้
จะเก็บขอมูลในแฟมขอมูลเปน segment และสําหรับในแผนผังตนไมจะเรียกแตละ Segment วา
เปน โหนด(Node) โหนดที่อยูระดับลางจะเรียกวา “โหนดลูก (Child Node)” สวนโหนดที่อยู
ระดับบนจะเรียกวา “โหนดพอแม (Parent Node)” และโหนดที่อยูบนสุดจะเรียกวา “Root
Node” ซึ่งในระดับบนสุดจะตองมีเพียงโหนดเดียวเทานั้น และจะคอมเรียกขอมูลโหนดอื่นใน
ระดับอื่นๆ ที่สามารถมีไดมากกวา 1โหนด
2.4.2.2 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนการจัดเก็บขอมูล
ของเอนทิตี้ในรูปแบบตารางที่มีลักษณะสองมิติ คือ เปนแถว (Row) และเปนสดมภ (Column)
ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะเชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวตที่มีอยูในทั้งสองตารางเปนตัว
เชื่อมโยงกัน
2.4.2.3 ฐานขอมูลแบบขายงาน (Network Database ) โครงสรางของ
ขายงานประกอบดวยประเภทของระเบียน และกลุมของขอมูลของระเบียนนั้น ๆ เชนเดียวกับ
โครงสรางของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และเชิงลําดับขั้น ความสัมพันธระหวางประเภทของ
ระเบียนในฐานขอมูลเรียกวา Set Type ซึ่งมีองคประกอบกันดังนี้
1. ชื่อของ Set Type
2. ชื่อของประเภทของระเบียนหลัก
3. ชื่อของระเบียนที่เปนระเบียนที่เปนสมาชิก
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2.4.3 ระดับของขอมูล
เนื่องจากระบบฐานขอมูลประกอบดวยโครงสรางของขอมูลที่ผูใชหลายกลุม
สามารถเรียกใชขอมูลได ซึ่งไดมีการแบงระดับของขอมูลออกเปน 3 ระดับดังนี้
2.4.3.1 ระดับแนวภายนอกหรือวิว (External Level) เปนระดับของขอมูลที่
ประกอบดวยภาพที่ผูใชแตละคนมองขอมูล (View) เคารางของขอมูลระดับนี้เกิดจากภาพ และ
ความตองการขอมูลของผูใช
2.4.3.2 ระดับแนวคิด (Conceptual View) ประกอบดวยเคารางที่อธิบายถึง
ฐานขอมูลรวมวาประกอบไปดวยกี่เอนทิตี้ โครงสรางของขอมูลเปนอยางไร ขอมูลมี
ความสัมพันธกันแบบไหนมีกฎเกณฑและขอจํากัดอะไรบาง
2.4.3.3 ระดับภายใน (Internal หรือ Physical Level) ประกอบดวยเคารางที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลจริง ๆ วามีโครงสรางการจัดเก็บรูปแบบใดรวมถึงวิธีการเขาถึงขอมูล
ตาง ๆ ในฐานขอมูลเพื่อดึงขอมูลที่ตองการ เชน การอินเด็กซ (Indexing) เปนตน
2.4.4 การออกแบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบอยางถูกตองจะทําใหคุณสามารถเขาถึงขอมูลที่
ถูกตองและเปนขอมูลลาสุด เนื่องจากการออกแบบที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนที่จะบรรลุวัตถุประสงค
ในการทํางานกับฐานขอมูล ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองใชเวลาในการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการการ
ออกแบบที่ดี เพื่อวาในทายที่สุด คุณจะไดรับฐานขอมูลที่ตรงตามความตองการของคุณ และ
สามารถแกไขไดโดยงาย ซึ่งมีขึ้นตอนดังนี้
- วิเคราะหตัวงาน โดยคิดวาอยากเก็บขอมูลอะไรบางลงไวในคอมพิวเตอร โดย
- สอบถามจากผูใชงานฐานขอมูล วาตองการเก็บขอมูลอะไร อยากไดรายงาน
หรือแบบฟอรมหนาตาอยางไร แสดงอะไรบาง
- ดูแบบฟอรม หรือรายงานที่มีใชอยูเดิม
- วิเคราะหถึงอนาคตวาจะทําอะไรตอไป
- จัดขอมูลใหเปนกลุม ในลักษณะของขอมูลที่สามารถสัมพันธกันได เชน ขอมูล
เกี่ยวกับพนักงานก็เปนหนึ่งกลุม, ขอมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบก็เปนอีกหนึ่งกลุม เปนตน ซึ่ง
ความสัมพันธระหวาง เอนทิตี้สามารถแบงไดดังนี้
- ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationship) เปนการแสดง
ความสัมพันธของขอมูลเอนทิตี้หนึ่งวา มีความสัมพันธกับขอมูลอยางมากหนึ่ง
ขอมูลกับเอนทิตี้หนึ่ง เชน นักเรียนหนึ่งคนสามารถเลือกคณะที่เรียนไดเพียง 1
คณะเทานั้น
- ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) เปนการแสดง
ความสัมพันธของขอมูลเอนทิตี้หนึ่งวามีความสัมพันธกับหลายขอมูลของอีกเอนทิตี้หนึ่ง เชน
นักเรียน 1 คน สามารถเลือกสอบไดหลายคณะ
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- ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many) เปนการแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลสองเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธของหลายขอมูลกับหลายขอมูลในเอนทิตี้ โดยปกติการ
ออกแบบฐานขอมูลจะไมใหมีความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม เนื่องจากอาจเกิดปญหาในการ
ปรับปรุงแกไขขอมูล
- นําขอมูลแตละกลุม มาแยกองคประกอบของขอมูลใหเล็กที่สุด เชน ขอมูล
พนักงานอาจจะแยกไดเปน รหัสประจําตัว, คํานําหนาชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เพศ เปนตน
- แปลงองคประกอบของขอมูล ใหเปนชื่อฟลด (Field name)
- ขึ้นตนดวยภาษาอังกฤษ ตามดวยตัวอักษร, ตัวเลข, ชองวาง หรือ
เครื่องหมายพิเศษ ยกเวน เครื่องหมายจุด, เครื่องหมายตกใจ (อัศเจรีย !) เครื่องหมายฝนทาง,
เครื่องหมายวงเล็บปกกา และหามใสชองวางหนาชื่อ
- ยาวไมเกิน 64 ตัวอักษร
- กําหนดชนิดของขอมูล (Data Type)
- หาฟลดขอมูลที่ไมซ้ําซอนกันกับรายการอื่น ๆ เรียกวา Primary Key
2.4.5 เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology)
เทคโนโลยี ที่ ก ล า วถึ ง นี้ เ ป น เทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการในการวิเคราะหขอมูลของผูตัดสินใจ ซึ่งเทคโนโลยีฐานขอมูลไดแก
2.4.5.1 คลังขอมูล (Data Warehouse) หลักการหรือวิธีการเพื่อการรวมระบบ
สารสนเทศ เพื่อการประมวลผลรายการขอมูลที่เกิดขึ้นในแตละสายงาน มารวมเขาเปนหนวย
เดียวกัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคลังขอมูลก็มี
ความหมายรวมไปถึงการเขาถึงขอมูลในแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่
ตองการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
2.4.5.2 เหมืองขอมูล (Data Mining)การวิเคราะหขอมูล เพื่อแยกประเภท
จําแนกรูปแบบและความสัมพันธ ของขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญหรือคลังขอมูล และนํา
สารสนเทศที่ไดไปใชในการตัดสินใจธุรกิจ ดังนั้นผูใชที่ไมมีความเชี่ยวชาญดานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรก็สามารถคนหา
ขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
2.5 การพัฒนาโปรแกรมดวย Microsoft Access 2003
เปนโปรแกรมประยุกตที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 ขึ้นไป ซึ่งเปน
โปรแกรมสนับสนุนงานทางดานระบบฐานขอมูลที่มีความสามารถสูงและใชงานงาย โดย
ประยุกตใชในองคกรไดดี ไมวาจะเปนการจัดการเก็บขอมูลแบบตารางฐานขอมูล (Table) หรือ
การสรางหนาจอรับขอมูล (Form) การสรางแบบสอบถามสําหรับเลือกขอมูลเฉพาะที่ตองการ
(Query) จนถึงการสรางรายงาน (Report) นอกจากนี้ยังสามารถใชงานรวมกับฐานขอมูลอื่น ๆ
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ไดดีเชน dBase, FoxPro, Oracle, SQL Server เปนตน และสามารถ import หรือ export
ขอมูลจากโปรแกรมอื่นๆ ไดเชน Word, Excel, Outlook เปนตน
โปรแกรม Access เหมาะสําหรับ
- ใชสรางฐานขอมูลที่ตองการความสัมพันธกัน (ตารางหลาย ๆ ตาราง)
เพื่อจัดเก็บขอมูล
- การเพิ่มตารางอื่น ๆ ในอนาคตลงในชุดขอมูลเดิมที่เปนขอมูลธรรมดา
และไมสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ตองการติดตามขอมูลของลูกคา เชน ชื่อและนามสกุล ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพท ซึ่งอยูในฐานขอมูลลูกคา และขอมูลเหลานี้รวมถึงฐานขอมูลการสั่งซื้อ เชน
คําสั่งซื้อจากลูกคา ลักษณะนี้นาจะทํา ใหคุณเริ่มตนพิจารณาโครงการขอมูลในโปรแกรม
Access
- มีขอมูลจํา นวนมาก (นับพันรายการ)
- ขอมูลสวนใหญอยูในรูปของขอความที่ยาวมาก ๆ (ไมใชตัวเลขหรือ
กําหนดเปนตัวเลข)
- ตองการนํา เขาหรือสงออกขอมูล อาจเปนฐานขอมูล หรือ text file
- ตองการใชแบบสอบถาม (Quries) ที่สลับซับซอน
- มีผูใชหลายคน ทํางานในฐานขอมูลเดียวกัน สามารถกําหนดจอภาพให
เขาไปใชขอมูลตามสิทธิ์ของผูใชแตละคน
2.5.1 สวนประกอบของ Microsoft Access 2003
2.5.1.1. Table เปนการเก็บขอมูลในแนว Row และ Column สามารถออกแบบ
Table เอง หรือสรางจาก Table Wizard
2.5.1.2. Query เปนการแสดงขอมูลใน Table โดยสามารถเลือกแสดงเฉพาะ
Field ที่ตองการได นอกจากนั้นสามารถสรางฟลดใหมและคํานวณเพิ่มเติมได
2.5.1.3. Form เปนการสรางฟอรมในการเพิ่ม แกไข ลบ และดูขอมูล
2.5.1.4. Report เปนการสรางรายงาน เพื่อนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ตองการ
2.5.1.5. Macro เปนการนําคําสั่งมาเขียนเปนลําดับขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม
2.5.1.6. Module เปนการเขียนโปรแกรมโดยใช ภาษา Access Basic ชนิดขอมูล
การเก็บขอมูลจําเปนตองระบุชนิดขอมูลใหถูกตอง เพราะถาระบุผิดอาจทํางานผิดพลาดเชน
ขอมูลที่กําหนดเปน Text ไมสามารถนํามาคํานวณไมได
2.5.2 ชนิดขอมูล
2.5.2.1. Text ใชเก็บขอมูลที่เปนตัวอักษร หรือตัวเลข นําไปคํานวณไมได เก็บได
สูงสุด 255 ตัวอักษร
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2.5.2.2. Memo ใชเก็บขอมูลที่เปนตัวอักษร หรือตัวเลข นําไปคํานวณไมได เก็บ
ไดสูงสุด 64000 ตัวอักษร
2.5.2.3. Number ใชเก็บตัวเลข สามารถนําไปคํานวณได และจะมีขนาดใหเลือก Byte เก็บเลขจํานวนเต็ม 0-255 - Integer เก็บเลขจํานวนเต็ม -32768 ถึง 32767 - Long
Integer เก็บเลขจํานวนเต็ม ที่มากกวา Integer - Single เก็บเลขทศนิยม ไมเกิน 7 ตําแหนง Double เก็บเลขทศนิยม ไมเกิน 15 ตําแหนง
2.5.2.4. Date /Time เก็บขอมูลวันที่ และเวลา
2.5.2.5. Currency เก็บตัวเลขทางการเงินโดยมีสกุลเงินและเครื่องหมาย , กํากับ
2.5.2.6. AutoNumber ใชเก็บตัวเลขทางการนับ
2.5.2.7. Yes/no เก็บคาจริง/เท็จ
2.5.2.8. OLE Object ใชเก็บรูปภาพ
2.5.2.9. Hyperlink เปนการเชื่อมโยงไปยัง File HTML หรือ File ใน Internet
2.5.3 การสรางและออกแบบฟอรม (Form)
ฟอร ม เป น ส ว นเพื่ อ ใช เ ป น หน า จอในการรั บ ข อ มู ล จากผู ใ ช และเพื่ อ ใช เ ป น
แบบฟอรมติดตอกับหนวยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอก สามารถสรางได 2 วิธีดวยกัน คือ
2.5.3.1. การสรางฟอรมโดยใชตัวชวยสราง
การสรางฟอรมโดยใชตัวชวยสรางอัตโนมัติ สามารถทําไดโดยการคลิกเลือกที่
เมนู Object Bar เรียกที่ฟอรม (Form) จากนั้นเลือกที่คําสั่ง Create Form by using wizard
หรือ สรางฟอรมโดยการใชตัวชวยสราง จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Form Wizard ขึ้นมา ใหทํา
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เลือกตารางหรือคิวรี่ที่ตองการนํามาสรางฟอรมจาก Combo Box ชื่อ
Tables/Queries จะปรากฎฟลดตางๆของตารางนั้น ในชอง Available Fields
2) เลื อ กฟ ล ด ที่ ต อ งการแล ว คลิ ก ปุ ม เพื่ อ ย า ยฟ ล ด ที่ ต อ งการไปไว ช อ ง
Selected Fields ซึ่งจะใชในการสรางฟอรมใหมตอไป จากนั้นคลิก Next
3) จากนั้นใหคลิกเลือกรูปแบบการจัดเรียงขอมูลของฟอรมที่ตองการแสดงผล
แลวคลิก Next
4) เลือกรูปแบบ สีสัน หรือหนากากของฟอรมที่จะแสดงผลตามตองการ แลว
คลิก Next
5) ขั้นตอนสุดทายใหระบุชื่อฟอรม และเลือก Open the form to view or
enter information. เพื่อแสดงฟอรมทันทีที่คลิกปุม Finish เรียบรอยแลว หรือจะปรับปรุงการ
ออกแบบใหเลือก Modify the form’s design.
2.5.3.2. การสรางฟอรมในมุมมองออกแบบ
การสรางฟอรมโดยการกําหนดเองนั้น ผูใชสามารถเลือกไดจากการคลิกเลือกที่
เมนู Object Bar เรียกที่ฟอรม (Form) จากนั้นเลือกที่คําสั่ง Create Form in design view หรือ
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สรางฟอรมในมุมมองออกแบบ จะปรากฎหนาจอฟอรมขึ้น โดยมีองคประกอบหนาจอฟอรม มี 5
สวน คือ

ภาพที่ 2-5 แสดงฟอรมในมุมมองออกแบบ
1) Form Header สวนหัวของ Form ที่จะแสดงบนหนาจอและกระดาษ เชน
หัวแบบฟอรมเปนชื่อบริษัท Logo เปนตน
2) Page Header หัวกระดาษจะแสดงทุกครั้งที่ขึ้นหนาใหมในสวนของ
กระดาษ เชน เลขที่หนา
3) Detail แสดงรายละเอียดของแบบฟอรม เชน รายละเอียดของผูสมัคร
4) Page Footer ทายกระดาษจะแสดงทุกครั้งที่ขึ้นหนาใหมในสวนลางของ
กระดาษ เชน เลขที่หนา
5) Form Footer สวนทายของฟอรมที่แสดงบนหนาจอและกระดาษ
2.5.4 การสรางและออกแบบแบบสอบถาม (Query)
คิวรี่ (Query) หรือ แบบสอบถาม เปนการสรางแบบสอบถามโดยมีการกําหนด
เงื่อ นไขในการแสดงคํา ตอบ ซึ่ ง สามารถนํา ขอ มูล ที่ ไ ดนี้ ไ ปสร า งเป น สรุ ป รายงาน หรื อ ออก
แบบฟอรมกรอกขอมูลตาง ๆ ไดงายขึ้น โดยลักษณะของ Query จะคลายกับ Table แตตางกัน
ที่ฟลดและเรคอรดของ Query ที่แสดงนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นมา
เหตุผลที่ตองใช Query ในการสราง Form หรือ Report เพราะ Query เปน
ออบเจ็กตที่สามารถสรางขอมูลเชิงสัมพันธได ซึ่งจะใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธของตาราง
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มากกวา 1 ตารางขึ้นไป การสราง Query สามารถทําไดโดยการคลิกที่ Query ในสวนของ
Object Bar ดานซายมือจะปรากฎสวนของ Query ขึ้นมาแสดง โดยการสรางสามารถทําได 2
วิธี ดังนี้
2.5.4.1. การสรางแบบสอบถามโดยใชตัวชวยสราง
เปนการสรางคิวรี่โดยใชตัวชวยสรางอัตโนมัติจากโปรแกรม Access ซึ่ง
งายและสะดวกรวดเร็ว ในการสรางคิวรี่สามารถทําได 4 รูปแบบ ดังนี้
1) การสรางคิวรี่แบบ Sample Query Wizard เปนการออกแบบโดยดึง
ขอมูลจากตารางมาแสดงผลใน From and Report
2.1. คลิกที่คําสั่ง Create query by using wizard
2.2. คลิกปุม New
2.3. คลิกที่ Simple Query Wizard จากนั้นคลิก OK
2.4. คลิกที่ Table/Queries เพื่เลือกดึงขอมูล
2.5. คลิกที่ชอง Available Fields เพื่อเลือกฟลดที่มีอยูในตารางหรือ
คิวรี่ที่ตองการยายมาไวที่ชอง Selected Fields ซึ่งเปนคิวรี่ที่ตองการสรางใหม โดยการคลิกที่
ปุม เพื่อยายที่ละฟลด หรือคลิกที่ปุม เพื่อยายทุกฟลด แลวคลิก Next
2.6. คลิกปุม Summary Options… เพื่อกําหนดใหมีการคํานวณคา
ผลรวม คาเฉลี่ย คาสูงสุดและคาต่ําสุด คลิก Next
2.7. คลิกเลือกรูปแบบกําหนดใหมีการคํานวณ คลิก OK
2.8. กําหนดชื่อคิวรี่ที่สราง และคลิกที่ Open the query to view
information. เพื่อให Access ทํางานหลังจากการสรางคิวรี่เสร็จเรียบรอยแลว
2.9. คลิกที่ปุม Finish จะไดคิวรี่แบบ Select Query Wizard ขึ้นมา
แสดง
หมายเหตุ : ในการใชงานคิวรี่แบบนี้ในหนาตาง Summary Option จะ
ทํางานได ก็ ต อเมื่ อฟ ล ด ที่เ ลือกไวนั้น สามารถนํ ามาคํานวณหาผลลั พธ ทางคณิ ต ศาสตรได
เทานั้น
2) การสรางคิวรี่แบบ Crosstab Query Wizard เปนการออกแบบโดยมี
การสรุปผลของรายละเอียดขอมูล เชน สรุปยอดขายในแตละวัน
2.1. คลิกที่คําสั่ง Create query by using wizard
2.2. คลิกปุม New
2.3. คลิกที่ Crosstab Query Wizard จากนั้นคลิก OK
2.4. คลิกเลือกรายการขอมูลจากตาราง (Table) หรือคิวรี่ (Queries)
หรือ ทั้งตารางและคิวรี่ (Both) จากนั้นคลิกปุม Next
2.5. คลิกที่ชอง Available Field เพื่อเลือกฟลดที่ตองการใหเปนหัว
แถวของคิวรี่ โดยเลือกไดสูงสุด 3 ระดับ คลิก Next
- 27 -

2.6. คลิกเลือกฟลดขอมูลที่ตองการกําหนดใหเปนหัวคอลัมน จากนั้น
คลิกปุม Next
2.7. คลิกเลือกฟลดที่ตองการกําหนดฟงกชันทางคณิตศาสตร และ
คลิกเลือกฟงกชันทางคณิตศาสตรใหกับฟลดที่เลือก จากนั้นคลิกปุม Next
2.8. กําหนดชื่อคิวรี่ และคลิกปุม Finish จะไดคิวรี่แบบ Crosstab
Query Wizard
3) การสรางคิวรี่แบบ Find Duplicates Query Wizard เปนการ
ออกแบบ เพื่อหาขอมูลที่เหมือนกัน เชน การคนหารายชื่อลูกคาที่เปนสมาชิกในเขตเดียวกัน
เปนตน
3.1. คลิกที่คําสั่ง Create query by using wizard
3.2. คลิกปุม New
3.3. คลิกที่ Find Duplicates Query Wizard คลิก OK
3.4. คลิกเลือกรายการขอมูลจากตาราง (Table) หรือคิวรี่ (Queries)
หรือ ทั้งตารางและคิวรี่ (Both) จากนั้นคลิกปุม Next
3.5. คลิกที่ชอง Available Field เพื่อเลือกฟลดที่ตองการกําหนดให
ฟลดนั้นเปนฟลดในการคนหาขอมูลที่เหมือนกันกับฟลดที่กําหนด จากนั้นคลิก Next
3.6. คลิกที่ชอง Available Field เพื่อเลือกฟลดอื่นๆ ที่ตองการใหมี
อยูในคิวรี่ดวย จากนั้นคลิกปุม Next
3.7. กําหนดชื่อคิวรี่ และคลิกปุม Finish
4) การสรางคิวรี่แบบ Find Unmactched Query Wizard เปนการ
ออกแบบเพื่อคนหาขอมูลในตารางหนึ่งที่ไมมีความสัมพันธกับอีกตารางหนึ่ง เชน การคนหา
รายชื่อสมาชิกที่ไมเคยซื้อหนังสือเลย
4.1. เลือก Create query by using wizard แลวคลิก New
4.2. คลิกที่ Find Duplicates Query Wizard คลิก OK
4.3. คลิกเลือกรายการขอมูลจากตาราง (Table) หรือคิวรี่ (Queries)
หรือ ทั้งตารางและคิวรี่ (Both) จากนั้นคลิกปุม Next
4.4. คลิกเลือกตาราง หรือคิวรี่ที่ตองการสรางความสัมพันธกับตาราง
ที่เลือกไวในขอ 3
4.5. ที่ชอง Field in กําหนดฟลดที่ตองการแสดงในคิวรี่
4.6. ที่ Available fields เลือกฟลดอื่นๆ ที่ตองการใหมี Matched
Query แลวคลิก Next
4.7. กําหนดชื่อคิวรี่ และคลิกปุม Finish
2.5.4.2. การสรางแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ
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เปนการสรางคิวรี่ในการคนหาขอมูล การแสดงขอมูล โดยมีการกําหนด
เงื่อนไขในรูปแบบ Select Query ซึ่งสามารถออกแบบไดดวยตนเอง มีขั้นตอนการทํางาน
ดังตอไปนี้
1. คลิกคําสั่ง Create Query In Design view จะปรากฎหนาตางดังรูป
ดานลาง
2. คลิกเลือกตารางขอมูลหรือคิวรี่ที่ตองการที่ Sheet Table, Query,
Both
3. คลิกเลือกขอมูลตามตองการโดยคลิกปุม Add เพื่อเพิ่ม และคลิกปุม
Close เมื่อตองการออกจากหนาตางนี้
4. จากนั้นจะเปนการกําหนดเงื่อนไขใหกับคิวรี่ และคลิกปุมบันทึก
(Save) กําหนดชื่อคิวรี่แลวคลิก OK
2.5.4.3. การกําหนดเงื่อนไขใหกับคิวรี่
การแสดงผลขอมูลแบบคิวรี่ ผูใชสามารถออกแบบเงื่อนไขตางๆ ได
ตามความตองการ โดยหลังจากเลือกตารางหรือคิวรี่จากไดอะล็อกซบ็อกซ Show Table แลว
สามารถกําหนดเงื่อนไขของขอมูลที่จะแสดงได ดังนี้
- ชอง Field จะเปนการใสชื่อฟลดที่ตองการแสดงในคิวรี่ใหมนี้ ซึ่งจะ
แสดงกี่ฟลดหรือฟลดใดบางใหใสไลไปทางชองขวา
- ชอง Table เปนการใสชื่อตารางที่เก็บฟลดที่เลือกแสดงไวจากชอง
Field นนเอง โดยมากจะเลือกตารางจากชองนี้กอนเลือกชื่อฟลดในชองดานบน
- ชอง Sort เปนการกําหนดคุณสมบัติในการจัดเรียงขอมูลในคิวรี่
(Ascending จากนอยไปมาก และ Descending จากมากไปนอย หรือเลือก not sorted คือไมทํา
การจัดเรียงคาใดๆ
- ชอง Show เปนการคลิกเครื่องหมายถูก (√) ในชองที่ตองการให
แสดงขอมูล ถาไมมีเครื่องหมายถูกขอมูลในฟลดนั้นจะไมแสดงใหเห็นในคิวรี่นั้นๆ
- ชอง Criteria เปนชองกําหนดเงื่อนไขการแสดงผลของฟลดนั้นๆ
โดยการกําหนดเงื่อนไขในบรรทัด Criteria เดียวกันจะเปนการใชคําสั่ง AND หมายถึง ขอมูลนั้น
จะตองเปนจริงทั้งสองกรณีจึงจะแสดงผล เชน จากตัวอยางขอมูลที่แสดงผล ไดแก ขอมูลชื่อ
บริษัท (CompanyName), เมือง (City), เบอรโทรศัพท (PhoneNumber), ชื่อผูติดตอ
(ContactFirstName) โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปน “ขอมูลของบริษัทที่อยูในเมืองชิคาโก และตอง
มีผูติดตอชื่อกัญญกรเทานั้น จึงจะแสดงผลขอมูล”
สําหรับคําสั่งที่เขียนคนละบรรทัด จะเชื่อมดวยคําสั่ง OR
แทน
หมายถึง ขอมูลที่แสดงไดเมื่อเปนจริงอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองกรณีก็ได เชน จากตัวอยาง
ขอมูลที่แสดงผล ไดแก ขอมูลชื่อบริษัท (CompanyName), เมือง (City), เบอรโทรศัพท
(PhoneNumber), ชื่อผูติดตอ (ContactFirstName) โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปน “ขอมูลของ
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บริษัทที่อยูในเมืองชิคาโก หรือ มีขอมูลชื่อผูติดตอชื่อกัญญกรอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองก็ได
ขึ้นมาแสดงผล”
นอกจากนี้ยังมีฟงกชั่นคําสั่งอื่นๆ ที่สําคัญในการกําหนดเงื่อนไขการ
แสดงผล ไดแก
เงื่อนไข
รายละเอียด
BETWEEN _ AND _ เงื่อนไขระบุคา เปนชวงจะแสดงคาเปนจริงเทานัน้ เชน BETWEEN 10
AND 50
IN
เงื่อนไขโดยการเลือกเฉพาะขอมูลที่ตรงเงือ่ นไขเทานั้น เชน IN
(“Computer”,”Printer”)
LIKE
เงื่อนไขของชุดอักษรโดยมีสัญลักษณ
?
คือ กําหนดใหเปนตัวอักษรอะไรก็ได 1 ตัวอักษร
*
คือ กําหนดใหเปนตัวอักษรอะไรก็ไดมากกวา 1 ตัวอักษร
#
คือ กําหนดใหเปนตัวเลขอะไรก็ได 1 ตัว
[a-z] คือ การคนหาขอมูลที่เปนตัวอักษรเทานัน้
[!a-z] คือ การคนหาขอมูลที่เปนตัวอักษร และสัญลักษณ
[!0-9] คือ การคนหาขอมูลที่เปนตัวเลข และสัญลักษณ
NOT
เงื่อนไขที่ไมตอ งการแสดงคา เชน NOT “Business” (ไมแสดงขอมูล
ที่มีคําวา Business)
IS NULL
เงื่อนไขในการคนหาฟลดทเี่ ปนคาวาง
IS NOT NULL
เงื่อนไขในการคนหาฟลดทไี่ มเปนคาวาง
=
การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีม่ ีคาเทากับเงือ่ นไขที่กําหนด
<>
การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีม่ ีคาไมเทากับเงื่อนไขที่กําหนด
>
การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีม่ ีคามากกวาเงื่อนไขที่กําหนด
<
การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีม่ ีคานอยกวาเงื่อนไขที่กําหนด
>=
การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีม่ ีคามากกวาหรือเทากับเงือ่ นไขที่
กําหนด
<=
การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีม่ ีคานอยกวาเทากับเงื่อนไขที่กําหนด
&
การเชื่อมฟลดขอความสองฟลดเขาดวยกัน เชน [FirstName] &
[Lastname]
ตาราง 2-1 แสดงเงื่อนไขและรายละเอียดในการคิวรี่
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2.5.4.4. การคํานวณในคิวรี่
เปนการเพิ่มฟลดใหมที่ใชในการกําหนดฟงกชันการคํานวณ จากฟลด
ขอมูลที่มีอยูแลวในคิวรี่ เพื่อใชเปนฟลดในการแสดงผลรวม คาเฉลี่ย คาคงเหลือ และคาอื่นๆ ที่
ไดจากการใชฟงกชันการคํานวณ โดยมีเครื่องหมายตางๆ ที่ใชในการคิวรี่ ไดแก
+
คือ เครื่องหมายบวกใชในการรวมคาเขาดวยกัน
คือ เครื่องหมายลบใชในการลบคาออกจากกัน
*
คือ เครื่องหมายคูณใชในการคูณคาที่กําหนด
/
คือ เครื่องหมายหารใชในการหารคาที่กําหนด
\
คือ เครื่องหมาย Black Slash ใชในการปดเศษคาที่คํานวณได เพื่อใหได
คาเลขจํานวนเต็ม
^
คือ เครื่องหมายยกกําลังใชในการยกกําลังคาที่กําหนด
MOD คือ ฟงกชันที่ใชในการหารคาที่กําหนด เพื่อใหไดคาเศษของผลลัพธ
2.5.5 การสราง PivotTable View และ PivotChart View
2.5.5.1. PivotTable View
มุมมอง PivotTable ตองสรางจากคิวรี่ที่มีอยู เมื่อสรางแลวสามารถเปดดูในมุมมอง
PivotChart ได
1) เปดคิวรี่ที่ตองการในมุมมองแผนตาราง หรือมุมมองออกแบบ
2) ที่แทบ Home เลือกคําสั่ง PivotTable View จากรายการในคําสั่ง View
3) เมื่อมุมมอง PivotTable เปดขึ้นมาใหเลือกฟลดวางที่
3.1. ฟลดตัวกรอง หรือ Filter area
3.2. ฟลดคอลัมน หรือ Column area
3.3. ฟลดแถว หรือ Row area
3.4. ฟลดขอมูล หรือ Data area
หรือ คลิกเลือกฟลดและรายการที่ดานลางรายการฟลด แลวคลิก
ปุม Add to
4) เมื่อวางฟลดครบจะสามารถแสดงผลออกมา
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ภาพที่ 2-6 แสดงการวางฟลดใน Pivot Table View

ภาพที่ 2-7 แสดงมุมมอง PivotTable
2.5.5.2. PivotChart View
มุมมอง PivotTable ตองสรางจากคิวรี่ที่มีอยู เมื่อสรางแลวสามารถเปดดูในมุมมอง
PivotChart ไดเปดคิวรี่ที่ตองการในมุมมองแผนตาราง หรือมุมมองออกแบบ
1) ที่แทบ Home เลือกคําสั่ง PivotChart View ในรายการคําสั่ง View
2) เมื่อมุมมอง PivotChart เปดขึ้นมาใหเลือกฟลดวางที่
2.1. ฟลดตัวกรอง หรือ Filter area
2.2. ฟลดชุดขอมูล หรือ Series area
2.3. ฟลดแกน X หรือ Category area
2.4. ฟลดขอมูล หรือ Data area
หรือ คลิกเลือกฟลดและรายการที่ดานลางรายการฟลด แลวคลิกปุม
Add to
3) เมื่อวางฟลดครบจะสามารถแสดงผลออกมา
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ภาพที่ 2-8 แสดงการวางฟลดใน PivotChart

ภาพที่ 2- 9 แสดงมุมมอง PivotChart
2.6 การสรางตัวเลขแบบสุม (Sampling)
ในการวิจัยจําเปนตองอาศัยวิธวี ิทยาศาสตรในการคัดเลือกกลุมเปาหมายที่จะ
ทําการศึกษา ซึ่งสามารถทําไดโดยการอาศัยการสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมตัวอยางเปน
การคัดเลือกจากประชากรทัง้ หมด โดยสุมตัวอยางมาเพียงสวนหนึ่งเปนตัวแทนของประชากร
ทั้งหมด เพื่อนํามาศึกษาองคความรูในการสุมตัวอยาง
2.6.1 ขอมูลประชากร (Population)
คือ กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาทั้งหมด ซึ่งอาจจะเปน คน สัตว พืช วัตถุ หรือ
ปรากฎการณตางๆ เชน ในการศึกษาความรูในการประกอบอาชีพดานหมอนไหมของเกษตรกร
ผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเขต ภาคอีสานตอนบน ประชากรในที่นี้คอื เกษตรกร ที่มีภูมิลําเนาอยู
ในเขตจังหวัดตางๆ ของภาคอีสานตอนบนในการวิจัยเชิงสังคมศาสตร ประชากรแบงออกได 2
ประเภทดังนี้
2.6.1.1 ประชากรที่มีจํานวนจํากัด (Finite population) หมายถึงประชากรที่มีปริมาณ
ซึ่งสามารถนับออกมาเปนตัวเลขไดครบถวนเชน ประชากรนิสิต หรือนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยทุกแหง ประชากรของเกษตรกรในภาคกลาง ฯลฯ
2.6.1.2 ประชากรที่มีจํานวนไมจํากัด (Infinite population) หมายถึงประชากรที่มี
ปริมาณซึ่งไมสามารถนับจํานวนออกมาเปนตัวเลขไดครบถวน เชน ประชากรเมล็ด
ถั่วเหลืองที่จําหนายในจังหวัดขอนแกน ฯลฯ
2.6.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size)
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจยั นี้ใชวธิ ีการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ใน
กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร หรือประชากรที่ไมสามารถนับจํานวนได (Infinite Population)
- 33 -

โดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1977) ดังนี้
n = P(1-P)(Z) 2
e2
เมื่อ

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
P = คาเปอรเซ็นตทตี่ องการจะสุมจากประชากรทั้งหมด
e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวจิ ัยกําหนดไว ซึ่งที่นิยมใชกนั มี 2 ระดับ ไดแก
- ความเชื่อมั่น 95% Z มีคาเทากับ 1.96
- ความเชื่อมั่น 99% Z มีคาเทากับ 2.58

ตัวอยางเชน

P = 0.50
Z = 1.96
e = 0.05

แทนคา n = (.50)(1-.50)(1.96)2
(0.05) 2
n = 384.16
n = 384 ราย
2.6.3 ประเภทและวิธีการสุมตัวอยาง
ทฤษฎีการสุมตัวอยาง ไดแบงประเภทการสุมตัวอยางออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
2.6.3.1 การสุมตัวอยางในเชิงเปนไปได (Probability sampling) การสุมตัวอยางแบบนี้
เราสามารถกําหนดไดวาทุกภาคสวนของประชากรมีโอกาสไดรับเลือกเปนตัวอยาง
เทากัน การสุมแบบนี้มีหลายวิธีดังนี้
2.6.3.1.1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) หมายถึง การ
สุมตัวอยางที่ประชากรทุกภาคสวนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะไดรับการคัดเลือกเปนตัวอยางโดย
วิธีการใช
1) ตารางเลขสุม นําจํานวนขนาดตัวอยางไปสุมในตารางสําเร็จรูปที่นัก
สถิติจัดทําไวแลว เพียงแตนักวิจัยกําหนดหลักที่จะใชวามีกี่หลัก และจะนับไปซายขวา ขึ้น
บน ลงลางอยางไรตองกําหนดไวและปฏิบัติอยางนั้นตลอด สุมโดยการชี้ตัวเลขเริ่มตน เมือ่ ชี้
ตรงไหนก็บอกวาเปนเลขประจําตัวของประชากรหรือไมถาไมใชใหขามไป ทําการคัดเลือก
ไปเรื่อยๆ จนไดตามจํานวนที่ตองการ
2) โดยวิธีการจักฉลากโดยการเขียนหมายเลขกํากับประชากรตัวอยาง
แตละรายการกอนแลวจึงจับฉลากขึ้นมา ซึ่งวิธีการจับฉลากอาจใช 2 แบบคือ
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 ไมสุมประชากรที่ถูกสุมแลวขึ้นมาอีก (Simple Random Sampling with
out Replacement) คือหยิบแลวเอาออกไดเลยไมตองใสกลับลงไปอีก
 สุมประชากรที่ถูกสุมแลวขึ้นมาไดอีก (Sample Random Sampling with
Replacement) คือ หยิบขึ้นมาแลวก็ใสลงไปใหมเพื่อใหโอกาสแกประชากรทุกหนวย มีโอกาส
ถูกเลือกขึ้นมาเทาเดิม
2.6.3.1.2 การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) การสุมแบบนี้
นักวิจัยจะตองอาศัยบัญชีรายชื่อ เกี่ยวกับประชากรกลุมเปาหมาย โดยเลือกตามเลขที่ที่กําหนด
ไว เชน ประชากรจํานวน 1,000 นักวิจัยตองการตัวอยางจํานวน 100 นักวิจัยจะตองคัดเลือกทุก
หนวยที่ 10 เปนตน
2.6.3.1.3 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) การสุม
ตัวอยางแบบนี้ตองแยกประเภทของประชากรเปนกลุมยอยหรือชั้นกอน แลวจึงสุมตัวอยาง
แยกกันคนและกลุมโดยวิธี Simple Random Sampling หรือ Systematic Sampling ก็ได กลุม
ยอยที่มีลักษณะเปน Homegeneous คือมีลักษณะเหมือนกันภายในกลุมเชน การแยกประเภท
ของประชากรตามสถานการณเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกร
2.6.3.1.4 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) คือการสุมตัวอยาง
ประชากรโดยแบงประชากรออกเปนกลุมๆ ใหแตละกลุมมีความเปน Heterogeneous กัน คือมี
ความแตกตางกันภายในกลุม เชน การสุมตัวอยางโดยการแบงตามเขตการปกครอง
2.6.3.1.5 การสุมตัวอยางในทุกขั้นตอน (Multi Stage Sampling) เชน ตองการ
จะทําการวิจัยโดยการสุมตัวอยางประชากร โดยทําการสุมจังหวัดที่เปนตัวอยางกอน ตอไปก็สุม
อําเภอ ตําบล หมูบาน และครัวเรือนที่เปนตัวอยางตามลําดับ
2.6.3.2 การสุมตัวอยางในเชิงเปนไปไมได (Non-probability sampling) คือ การสุม
ตัวอยางโดยไมอาจกําหนดไดวาทุกสวนของประชากรมีโอกาสไดรับการคัดเลือกโดยเทากัน ซึ่ง
ทําใหไมสามารถจะคาดคะเนหรือคํานวณหาความผิดพลาดในการสุมเลือกตัวอยางได การสุม
แบบนี้มีหลายวิธีคือ
2.6.3.2.1 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เชน พบใครก็
สัมภาษณตามความพอใจของผูวิจัย เชน สุมนักทองเที่ยวที่จะเขาประเทศไทยที่
สนามบินดอนเมือง
2.6.3.2.2 การสุมตัวอยางโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota Sampling) การสุม
ตั ว อย า งเหล านี้ ตอ งแบง กลุ ม ของประชากรแลว จั ดสรรโควตาตั ว อยา งไปใหแ ต ล ะกลุ ม ตาม
สัดสวนของปริมาณประชากรในกลุมนั้นๆ ที่มีอยูจากนั้นก็ทําการสุมจากแตละกลุมตามโควตาที่
จัดสรร ทั้งนี้เพื่อใหไดตัวแทนจากกลุมตางๆ อยางเหมาะสม เชน ชาย 80 คน หญิง 80 คน
2.6.3.2.3 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษา
จากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษาเชน เกษตรกรที่ปลูกหมอน บร.60
เปนตน
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2.6.3.2.4 การสุมตัวอยางพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยจะเลือกศึกษากลุมประชากรที่เห็นวางายตอการศึกษา เชน ไมอยูในแดนของ
ผูกอการราย หรือเลือกเฉพาะผูเปนสมาชิกของกลุมทางการเกษตร กลุมใดกลุม
หนึ่ง
2.6.4 ปจจัยที่ทําใหสําเร็จในการสุมตัวอยาง (Key success factor)
2.6.4.1 ฐานขอมูล/ประชากรตองเปนปจจุบัน (update population)
2.6.4.2 วิธีการสุม ตองมีความนาเชื่อถือ (มีแหลงที่มาอางอิงได)
2.6.4.3 ขนาดตั ว อย างต องมีการกระจายตัวและครอบคลุมประชากรเพื่ อใหมีค วาม
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด
2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
• ศุภมิตร ยุวัฒนะ. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะหการชําระคาบําบัดน้ําเสีย.
องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของกลุม
ลูกคาในการยอมรับที่จะชําระคาบําบัดน้ําเสีย โดยกลุมตัวอยางนํามาจากขอมูลของ
องคการจัดการน้ําเสีย ในพืน้ ที่เทศบาลเมืองแสนสุข มาเปนกรณีศกึ ษา ใชการวิเคราะห
มารคอฟ (Markov analysis) และการจําลองแบบมอนติคารโล (Monte Carlo
simulation) เปนเครื่องมือ กําหนดตัวแบบในการศึกษาสถานการณ เพื่อสรางระบบชวย
ในการตัดสินใจ เลือกกลุมเปาหมาย ในการวิเคราะหถงึ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของลูกคาแตละกลุมในอนาคต ที่จะยินยอมชําระคาบําบัดน้ําเสียโดยสมัครใจ
• มาลี ยิ่งฟูวัฒนา, พิพัฒน ดวงคําสวัสดิ์, รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ. กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชนขนาด120 เตียง เขต จ.สมุทรปราการ, Decision Support System in Cost
Analysis Pricing Model for labour package : Case Study in Private Hospital size
120 beds at Samutprakarn Province, วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อวิเคราะห
ตนทุนคลอดและนําไปกําหนดราคาแพคเกจคลอด โดยการเก็บขอมูลยอนหลังในป
พ.ศ.2548 คํานวณหาตนทุนดวยวิธี Simultaneous Equations method ผลการศึกษามี
สัดสวนคาแรง : คาวัสดุ : คาลงทุน เปน 65:14:21 และมีตนทุนคลอดปกติพักหองรวม
และหองเดี่ยว เปน 9,254.17 บาท และ 10,764.95 บาท ตามลําดับ ผลจาก
แบบสอบถาม นํามากําหนดระดับราคาโปรแกรมเหมาคลอดเปน 7 ระดับราคา จากการ
ประยุกตใชเทคนิคการจําลองแบบมอนติคารโล (MonteCarlo simulation) และวิเคราะห
ดวยแบบจําลองการตลาดพื้นฐาน
• สมพงษ เจษฏาธรรมสถิต, ชุติ มวงประเสริฐ และเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ. ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในระบบการปลูกพืชผานทางเครือขายอินเทอรเน็ด, Decision
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Support System in Cropping System on Internet, วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อ
วิเคราะหตนทุนคลอดและนําไปกําหนดราคาแพคเกจคลอด โดยการเก็บขอมูลยอนหลัง
ในป พ.ศ.2548 คํานวณหาตนทุนดวยวิธี Simultaneous Equations method ผล
การศึกษามีสดั สวนคาแรง : คาวัสดุ : คาลงทุน เปน 65:14:21 และมีตนทุนคลอดปกติ
พักหองรวมและหองเดี่ยว เปน 9,254.17 บาท และ 10,764.95 บาท ตามลําดับ ผลจาก
แบบสอบถาม นํามากําหนดระดับราคาโปรแกรมเหมาคลอดเปน 7 ระดับราคา จากการ
ประยุกตใชเทคนิคการจําลองแบบมอนติคารโล (MonteCarlo simulation) และวิเคราะห
ดวยแบบจําลองการตลาดพื้นฐาน
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการนําโปรโมชั่นออกสู
ตลาดธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาระบบแบบน้ําตก (Waterfall Model) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้

ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนของ Waterfall Model
3.1 ศึกษาการทํางานระบบเดิม

โครงการศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่อง “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการ
นําโปรโมชั่นออกสูตลาดธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ” เปนการศึกษาเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนไมมากก็นอยในการนําสารสนเทศไปประยุกตใชในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตลาดโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ อี ก ทั้ ง แนวทางในอนาคตอั น ใกล นี้ ข องธุ ร กิ จ ตลาด
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเปนการตอสูแขงขัน เพื่อแยงชิงผูใชบริการดวยโปรโมชั่น
และบริการ ซึ่งในปจจุบันการที่แตละบริษัทหรือผูใหบริการจะสามารถออกโปรโมชั่นตัวใดตัว
หนึ่งมาสูตลาดไดนั้น บริษัทจะตองทําการวิเคราะหและคิดคํานวนผลกระทบตางๆอยางรอบคอบ
ไมวาจะเปน ดานตนทุนการผลิต รวมทั้งดานผลกําไรที่จะไดรับกลับคืนมา ซึ่งเครื่องมือที่จะชวย
ในการวิเคราะหและคิดคํานวนหาโปรโมชั่นใหมๆเหลานี้ จะตองเขามาชวยอํานวยความสะดวก
และชวยสนับสนุนในการตัดสินใจกอนการออกโปรโมชั่นใหกับฝายการตลาดของผูใหบริการนั้น
ได
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ซึ่งจากการสอบถามและทําการสํารวจฝายการตลาดของผูใหบริการ XYZ ซึ่งเปนผู
ให บ ริ ก ารรายหนึ่ ง ของประเทศไทย เนื่ อ งจากยั ง ไม มี โ ปรแกรมที่ ช ว ยในการสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจในขณะนี้ จึงไดมีการใชโปรแกรม Microsoft Excel เขามามีสวนชวยในการคํานวนและ
นําเสนอออกมาเปนรูปแบบกราฟ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห โดยหลักการใช
โปรแกรม Microsoft Excel นั้นก็คือการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการคํานวณโปรโมชั่นลงใน
Excel และทําการนําพฤติกรรมการใชงานของกลุมขอมูลตัวอยางมาทําการคํานวณ ซึ่งจากการ
ทํางานดังกลาวสามารถสรุปปญหาไดดังนี้
 การคํานวนดวยโปรแกรม Microsoft Excel แบบเดิมนั้น ไมสามารถกําหนด
รูปแบบการวิเคราะหโปรโมชั่นไดอยางหลากหลาย
 การแสดงผลลัพธนั้นทําไดอยากยุงยาก และไมสามารถแสดงรูปแบบไดอยาง
หลากหลายหรือหลายมุมมอง
 ความไมสะดวกในการประมวลผลขอมูล เนื่องจากการคํานวนที่จะเกิดขึ้นไดใน
Microsoft Excel นั้น จะตองทําการกําหนดสูตร หรือเลือกขอมูลใน cell ที่
เกี่ยวของ สงผลใหเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากความยุงยากและซับซอนจาก
การใชงาน
 โปรแกรม Microsoft Excel มีขอบเขตจํากัดในเรื่องของการรองรับปริมาณ
ขอมูล ซึ่งสามารถรองรับขอมูลไดเพียง 65536 แถว สงผลในกลุมขอมูล
ตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหคํานวนในการออกโปรโมชั่นในโปรแกรม Microsoft
Excel นั้นมีปริมาณจํากัด
3.2 แหลงขอมูลและและกลุม
 ตัวอยาง

ในการวิจัยนี้ผวู ิจัยไมสามารถทราบจํานวนประชากรทีแ่ ทจริงได
เนื่องจากจํานวน
ผูใชบริการของผูใหบริการมีจํานวนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากปญหาขางตนผูวิจยั จึง
ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1977) เพื่อนํามาเปนขอมูลเพือ่
ทําการทดลอง
ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรหรือประชากรที่ไมสามารถนับจํานวนได
(Infinite Population) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 99% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ไดท่ี 1%, 2% และ 3% ตามลําดับ โดยใชสูตรดังนี้
n = P(1-P)(Z) 2
e2
จากสูตรกําหนดให

P = 0.80
Z = 2.58
e = 0.01, 0.02 และ 0.03

- 39 -

แทนคา ณ ที่ e = 0.01 ; จะได n = (.50)(1-.50)(2.58)2 = 16,641 ราย
(0.01) 2
แทนคา ณ ที่ e = 0.02 ; จะได n = (.50)(1-.50)(2.58)2 = 4,161 ราย
(0.02) 2
แทนคา ณ ที่ e = 0.03 ; จะได n = (.50)(1-.50)(2.58)2 = 1,849 ราย
(0.03) 2
โดยแหล งขอมูล ที่ผู วิจัยนํามาใชสําหรับ การทํางานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการจัดจํ าลอง
ข อ มู ล ของผู ใ ช บ ริ ก าร และข อ มู ล การใช ง านโทรศั พ ท ข องผู ใ ช บ ริ ก ารขึ้ น มาเอง โดยได รั บ
คําแนะนําจากฝายการตลาดของผูใหบริการ XYZ ซึ่งเปนบริษัทรายหนึ่งที่ประกอบธุรกิจใน
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย และทําการสุมขอมูลตัวอยาง (Sampling) จากขอมูล
ผูใชบริการประเภทจายรายเดือน (Postpaid) 10% และของขอมูลผูใชบริการประเภทเติมเงิน
(Prepaid) 90% สําหรับขอมูลตัวอยางทั้ง 3 กลุมที่ไดจากการคํานวนขางตน โดยขอมูลของกลุม
ตัวอยางมาทั้งหมดจะไดทั้งสิ้น 22,651 ราย
เมื่อทําการคํานวนหาขนาดของกลุมตัวอยางเรียบรอยแลว ขั้นตอไปก็ทําการคัดเลือก
ขอมูลของผูใชบริการโดยใชวีธีการสุมแบบการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
จากจํานวนผูใชบริการทั้งหมดหลายลานคน โดยขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดที่สําคัญตางๆ ดังนี้
 ขอมูลการโทรหรือการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ (CDR: Call Detail Record)
 ขอมูลรายละเอียดของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (CUST: Customer Profile)
 ขอมูลรายละเอียดโปรโมชั่นของผูใชบริการ (PACK: Package)
นอกจากนี้ยังทําการสุมโปรโมชั่นตัวอยางที่ทางผูใหบริการไดมีการเปดใชบริการอยูใน
ป จ จุ บั น มาทํ า การวิ เ คราห เ ป น ตั ว อย า ง โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม อย า งพิ จ ารณาตามความสะดวก
(Convenience Sampling) มาจํานวน 8 โปรโมชั่น โดยมีโปรโมชั่นดังนี้
 โปรโมชั่นผูใหบริการเครือขาย AIS
a โปรโมชั่น แรง 99
b โปรโมชั่น แรง 199
c โปรโมชั่น คุยไมอั้นกลางวัน
d โปรโมชั่น แรง บุฟเฟต 18 ชั่วโมง
 โปรโมชั่นผูใหบริการเครือขาย DTAC
a โปรโมชั่น goood long call
b โปรโมชั่น Zero No Bill
c โปรโมชั่น O มากๆ
d โปรโมชั่น ZAD Buffet
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3.3 การวิเคราะหออกแบบระบบ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชแบบจําลองสถานการณ (Simulation
Model) เพื่อชวยในการจําลองสถานการณในการออกโปรโมชั่น โดยทําการจําลองรูปแบบการ
คิดคํานวนโปรชั่นตามโปรโมชั่นที่ผูวิจัยไดเลือกสุมตัวอยางมา เพื่อนําไปเปนตนแบบในการ
คํานวนโปรโมชั่นของระบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
นอกจากนี้ระบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถทําการวิเคราะห ARPU ,Cost และ Revenue
ของผลลัพธที่ได รวมทั้งคิดคํานวนผลกําไรที่ไดหลังจากออกโปรโมชั่นสูตลาด เพื่อใชใน
สนับสนุนการตัดสินใจของผูใชตอไป ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ใหมี
ความสามารถดังตอไปนี้
3.3.1 สามารถเลือกสุมตามกลุมขอมูลตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.3.1.1 ผูใชงานแบบเติมเงิน (Prepaid)
3.3.1.2 ผูใชงานแบบรายเดือน (Postpaid)
3.3.1.3 วันที่จดทะเบียน (Activation Date)
3.3.1.4 เพศ (Gender)
3.3.1.5 อายุ (Age)
3.3.1.6 โปรโมชั่น (Promotion)
3.3.2 สามารถแสดงผลลัพธเพื่อใชในการเปรียบเทียบ รายได (Revenue), รายไดเฉลี่ย
ตอหัว (ARPU),คาใชจาย (Cost) และจํานวนนาทีตอหัว (MOU)
3.3.3 ระบบสามารถทําการคํานวนตาม Model ของโปรโมชั่นที่ผูวิจัยไดเลือกสุมตัวอยาง
มา
เหตุผลที่ทําใหผูวิจัยเลือกใชแบบจําลองสถานการณในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจนี้ มีดังตอไปนี้
 มี ลั ก ษณะเป น การเลี ย นแบบสถานการณ จ ริ ง มากกว า เป น การนํ า เสนอ
สถานการณจริง
 มี ลั ก ษณะเป น การบรรยายหรื อ การคาดการณ ส ถานการณ จ ริ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ภายใตเงื่อนไขตางๆ
 เปนแบบจําลองที่เหมาะกับปญหาที่มีความซับซอนสูง
3.4 การพัฒนา

ในสวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการนําโปรโมชั่นออกสูตลาด
ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ ประกอบดวย 2 สวนหลักๆดังนี้
3.4.1 ฐานข อ มู ล และการประมวลผล เนื่ อ งจากระบบนี้ มี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล
พฤติกรรมการใชงานโทรศัทพเคลื่อนที่ที่มีปริมาณมากและมีความหลากหลายและตองการความ
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รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ผูวิจัยจึงไดเลือก Microsoft Access 2003 มาเปนฐานขอมูลหลัก
เนื่องจากโปรแกรมนี้งายตอการจัดเตรียมและการพัฒนาระบบ นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังสามารถ
ทําการแสดงผลลัพธใหออกมาไดในหลากหลายมุมมองหรือหลายมิติ (Multidimensional Data
Analysis) อีกทั้งยังสามารถนําเสนอผลลัพธที่ไดออกมาเปนกราฟเพื่อใหงายตอความเขาใจ และ
สะดวกแกผูใชอีกดวย โดยสามารถสรุปขอดีของการพัฒนาระบบดวย Microsoft Access 2003
แทนการใชงาน Microsoft excel ไดดังนี้
- ตองการใหผูใชหลายคนสามารถใชฐานขอมูลรวมกันพรอมกัน :แม Excel จะ
สามารถติดตามการใชงานบน Sheet เดียวกันของผูใชหลายคนได แตยังสู Access ซึ่งสราง
ขึ้นมาใหใชงานพรอมกันไดโดยเฉพาะ
- ตองการสราง Form ที่มีความยืดหยุนกวาในการบันทึกขอมูล : Data Form
ของ Excel ไมสามารถดัดแปลงปรับขนาด สวน Access ไดจัดเตรียม Form ซึ่งดัดแปลงแกไข
ไดงาย สามารถนํารูปภาพมาแสดงบน Form และสามารถรับขอมูลไปบันทึกแยกตาราง
- ตองการแสดงรายละเอียดบน Form : Access Form สามารถชวยเติม
รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกัน โดยไมตองใช VBA
- ตองการบันทึกมากกวา 65,536 รายการซึ่งเปนขอจํากัดของ Excel
:
Access สามารถรองรับขอมูลไดมากกวา Excel ในขณะเดียวกันยังทํางานเร็วเชนเดิม โดย
Access 2000 ขึ้นไปสามารถรองรับรายการไดไมจํากัด ตราบเทาที่มีขนาด File ไมเกิน 2GB
- ความเร็วในการทํางานของโปรแกรม : Excel ใชวิธีเปด file แลวนําขอมูล
ทั้งหมดเขาไปใชหนวยความจําทีเดียว ทําใหเกิดความชาในการทํางาน ซึ่ง Access ไมไดใช
หลักการทํางานเชนนั้น
- ตองการออกแบบรายงานอยางมืออาชีพ : Access จัดเตรียมเครื่องมือชวย
สรางรายงานไวเหนือกวาที่ Excel มี เชน Access สามารถกําหนดรูปแบบหนาตารายงาน
หลากหลายแบบใหกับขอมูลชุดเดียวกัน และสามารถแสดงยอดรวมแตละหนา ซึ่ง Excel ทํา
ไมได
3.4.2 ส ว นติ ดต อกั บ ผูใ ช หลั ง จากที่ ร ะบบสนับ สนุ นนี้ ไ ดมี ก ารประมวลผลขอ มู ล
ระบบก็จะมีการนําเสนอผลลัพธที่ไดในเชิงตัวเลข และกราฟเพื่อใชประกอบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูใช โดยโปรแกรม Microsoft Access 2003 ไดจัดเตรียมเครื่องมือสําหรับ
นักพัฒนาระบบใหสามารถออกแบบหนาจอโปรแกรม ไดอยางสวยงาม พรอมทั้งฟงกชั่นการ
ทํางาน ที่ใชงานงายดวยออบเจ็ก ฟอรม (Form) และคอนโทรลตาง ๆ ที่มีอยูในกลองเครื่องมือ
(Tool box) ซึ่งเปนโปรแกรมที่สะดวกทั้งผูพัฒนาโปรแกรม (Programmer) และผูใชงาน (User)
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ภาพที่ 3-2 ภาพรวมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับออกโปรโมชั่น
3.5 การทดสอบระบบ

ในส ว นการทดสอบระบบนี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การทํ า สอบโดยทํ า การกํ า หนดการคํ า นวน
โปรโมชั่นที่ผูวิจัยไดทําการสุมเลือกมาจํานวน 8 โดยแตละโปรโมชั่นจะทําการนําไปทดสอบกับ
ชุดขอมูลดังตอไปนี้
ขอมูลผูใชบริการประเภทจายรายเดือน (Postpaid)
กลุมที่ 1 มีพฤติกรรมการการโทรศัพทของผูใชบริการจํานวน 1,664 ราย
กลุมที่ 2 มีพฤติกรรมการการโทรศัพทของผูใชบริการจํานวน 416 ราย
กลุมที่ 3 มีพฤติกรรมการการโทรศัพทของผูใชบริการจํานวน 184 ราย
ขอมูลผูใชบริการประเภทจายรายเดือน (Prepaid)
กลุมที่ 4 มีพฤติกรรมการการโทรศัพทของผูใชบริการจํานวน 14,977 ราย
กลุมที่ 5 มีพฤติกรรมการการโทรศัพทของผูใชบริการจํานวน 3,744 ราย
กลุมที่ 6 มีพฤติกรรมการการโทรศัพทของผูใชบริการจํานวน 1,664 ราย
3.6 การวิเคราะหและสรุปผล

เมื่อทําการทดสอบเรียบรอยแลวจะทําการนําผลลัพธที่ไดจากการคํานวณของแตละกลุม
มาทําการเปรียบเทียบกัน หากคาที่ไดของแตละโปรโมชั่นมีคา ARPU, คา Revenue และคา
MOU ที่ใกลเคียงกัน ถือวาผลการทดสอบนาเชื่อถือหรือสรุปไดวาการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อชวยในการนําโปรโมชั่นออกสูตลาดธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่สําเร็จ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 ศึกษาโปรโมชั่น

การวิจัยนี้ไดทําการสุมโปรโมชั่นตัวอยางที่ทางผูใหบริการไดมีการเปดใชบริการอยูใน
ปจจุบันมาทําการวิเคราหเปนตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
8 โปรโมชั่น โดยมีโปรโมชั่นดังนี้
4.1.1 โปรโมชั่นผูใหบริการเครือขาย AIS
a. โปรโมชั่นแรง 99

ภาพที่ 4-1 ภาพโปรโมชั่นแรง 99
โปรโมชั่น
แรง 99

รายเดือน
99

เครือขาย
ทุกเครือขาย

เวลา
ทุกชวงเวลา

อัตราคาบริการ
1-5: 1.5 บาท/นาที
6-60: ฟรี
อื่นๆ: 1.5 บาท/นาที

ตาราง 4-1 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่นแรง 99
b. โปรโมชั่น แรง 199
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ภาพที่ 4- 2 ภาพโปรโมชั่นแรง 199
โปรโมชั่น
แรง 199

รายเดือน
199

เครือขาย
ในเครือขาย

เวลา
05:00:00-17:00:00

นอกเครือขาย

นอกชวงเวลา
ทุกชวงเวลา

อัตราคาบริการ
1-60: ฟรี
อื่นๆ: 1 บาท/นาที
1.5 บาท/นาที

ตาราง 4-2 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่นแรง 199
c. โปรโมชั่น คุยไมอั้นกลางวัน/คุยไมอั้นกลางคืน

ภาพที่ 4-3 ภาพโปรโมชั่นกลางวัน/กลางคืน
โปรโมชั่น

รายเดือน
199

เครือขาย
ในเครือขาย
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เวลา
05:00:0017:00:00

อัตราคาบริการ
1-60: ฟรี
อื่นๆ: 1 บาท/นาที

นอกชวงเวลา
คุยไมอั้นกลางคืน

159

นอกเครือขาย
ในเครือขาย

ทุกชวงเวลา
22:00:0010:00:00
นอกชวงเวลา

นอกเครือขาย

ทุกชวงเวลา

1: 2 บาท
อื่นๆ: 1 บาท/นาที
1-60: ฟรี
อื่นๆ: 1 บาท/นาที
1: 2 บาท
อื่นๆ: 1 บาท/นาที

ตาราง 4-3 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่นคุยไมอั้นกลางวัน/กลางคืน
d. โปรโมชั่น แรง บุฟเฟต 18 ชั่วโมง

ภาพที่ 4-4 ภาพโปรโมชั่นแรง บุฟเฟต 18 ชั่วโมง
โปรโมชั่น
แรง บุฟเฟต 18 ชั่วโมง

รายเดือน
299

เครือขาย
ในเครือขาย

เวลา
23:00:00-17:00:00
นอกชวงเวลา

นอกเครือขาย

ทุกชวงเวลา

อัตราคาบริการ
1-60: ฟรี
อื่น: 1 บาท/นาที
1:2 บาท
อื่นๆ: 1 บาท/นาที

ตาราง 4-4 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่นแรง บุฟเฟต 18 ชั่วโมง
โปรโมชั่นผูใหบริการเครือขาย DTAC
a. โปรโมชั่น goood long call

4.1.2

ภาพที่ 4-5 ภาพโปรโมชั่น good long call
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โปรโมชั่น
goood long call

รายเดือน
99

เครือขาย
ทุกเครือขาย

เวลา
ทุกชวงเวลา

อัตราคาบริการ
1: 3 บาท
อื่นๆ: 0.5 บาท/นาที

ตาราง 4-5 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่น good long call
b. โปรโมชั่น Zero No Bill

ภาพที่ 4-6 ภาพโปรโมชั่น Zero
โปรโมชั่น
Zero

รายเดือน
0

เครือขาย
ทุกเครือขาย

เวลา
ทุกชวงเวลา

ตาราง 4-6 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่น Zero
c. โปรโมชั่น O มากๆ

ภาพที่ 4-7 ภาพโปรโมชั่น O โอมั๊กๆ
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อัตราคาบริการ
1.8 บาท/นาที

โปรโมชั่น
O

รายเดือน
99

เครือขาย
ในเครือขาย

เวลา
ทุกชวงเวลา

อัตราคาบริการ
1 บาท/นาที
2 บาท/นาที

นอกเครือขาย

ตาราง 4-7 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่น O โอมั๊กๆ
d. โปรโมชั่น ZAD Buffet

ภาพที่ 4-8 ภาพโปรโมชั่น ZAD Buffet
โปรโมชั่น
ZAD Buffet

รายเดือน
299

เครือขาย
ในเครือขาย

เวลา
06:00:00-18:00:00

อัตราคาบริการ
ฟรี

นอกเครือขาย

นอกชวงเวลา
ทุกชวงเวลา

1: 2 บาท
อื่นๆ: 1 บาท/นาที

ตาราง 4-8 แสดงรายละเอียดโปรโมชั่น ZAD Buffet
4.2 วิเคราะหเพือ
่ การพัฒนาระบบ

จากขอมูลโปรโมชั่นตัวอยางทั้งหมด 8 โปรโมชั่น สามารถสรุปประเภทโมเดลที่ใชในการ
คํานวณไดดังตอไปนี้
• Unit pricing คือ โมเดลที่ใชสําหรับอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวนเงิน
ในอัตราที่เทาๆกันในแตละหนวยของเวลาที่กําหนด ตัวอยางเชน โปรโมชั่น Zero ที่มี
อัตราคาโทรนาทีละ 1.80 บาท เปนตน
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ภาพที่ 4-9 กราฟแสดงลักษณะการคํานวณแบบ Unit Pricing
สามาถเขียนใหอยูในรูปของสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้
แบบคิดตามจริงเปนนาที
fd =

0

;d ≤ x

⎛ d ⎞
round⎜ ⎟ × r
⎝ 60 ⎠

;d > x

แบบคิดตามจริงเปนวินาที
;d ≤ x

0
fs =

d×

r
60

;d > x

โดยที่ f d คือ ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณในแบบคิดตามจริงเปนนาที
f s คือ ผลลัพธทไี่ ดจากการคํานวณในแบบคิดตามจริงเปนนาที
x คือ แทนระยะเวลาโทรเริ่มตน จะคิดหรือไมคิดก็ได เชน หากโทรไมถึง 5 วินาทีไมคิดเงิน
d คือ ระยะเวลาที่ใชในการโทร มีหนวยเปนวินาที
r คือ อัตราคาโทรศัพทหรือคาบริการ
round คือ การปดเศษขึ้น เชน ระยะเวลาที่ใชคาํ นวนได 1.2 นาที จะถูกปดขึ้นเปน 2 นาที
เปนตน
ตัวอยางเชน นาย ก. ใชโปรโมชั่น Zero ที่คิดตามจริงเปนนาที โดยคิดอัตราคาบริการนาที
ละ 1.8 และ นาย ก. ไดมีการใชงานโทรศัพทไปทั้งสิ้น 1220 วินาที ดังนั้นจะไดวา
⎛ 1220 ⎞
f d = round⎜
⎟ × 1.8
⎝ 60 ⎠
= round(20.33) × 1.8
= 21 × 1.8
= 37.8
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• Step Pricing คือ โมเดลที่ใชอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวนอัตรา
ค า บริ ก ารแบบลํ า ดั บ ขั้ น ซึ่ ง ในแต ล ะลํ า ดั บ ขั้ น นั้ น สามารถกํ า หนดอั ต ราค า บริ ก ารที่
แตกตางกันออกไปได ตัวอยางเชน โปรโมชั่น goood long call ที่นาทีแรก 3 บาท นาที
ถัดไป 50 สตางคตอนาที เปนตน

ภาพที่ 4-10 กราฟแสดงลักษณะการคํานวณแบบ Step Pricing
สามาถเขียนใหอยูในรูปของสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้
แบบคิดตามจริงเปนนาที
;d ≤ x

0
⎛
⎞
⎛ d ⎞
f d = (d ′ × r ′) + ⎜⎜ round⎜ ⎟ − d ′ ⎟⎟ × r
⎝ 60 ⎠
⎝
⎠

⎛ d ⎞
; d > x , round⎜ ⎟ > d ′
⎝ 60 ⎠
⎛ d ⎞
; d > x, round⎜ ⎟ ≤ d ′
⎝ 60 ⎠

(d × r ′)
แบบคิดตามจริงเปนวินาที

;d ≤ x

0
fs = d ×

r′
60

; d > x , d ≤ d′

(d ′ × r ′) + ⎛⎜ d − (d ′ × 60) ×
⎝

r′ ⎞
⎟
60 ⎠

; d > x , d > d′

โดยที่ f d คือ ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณในแบบคิดตามจริงเปนนาที
f s คือ ผลลัพธทไี่ ดจากการคํานวณในแบบคิดตามจริงเปนนาที
x คือ แทนระยะเวลาโทรเริ่มตน จะคิดหรือไมคิดก็ได เชน หากโทรไมถึง 5 วินาทีไมคิดเงิน
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d ′ คือ

ระยะเวลาเริ่มตนที่กําหนดของ step
d คือ ระยะเวลาที่ใชในการโทร มีหนวยเปนวินาที
r ′ คือ อัตราคาบริการสําหรับระยะเวลาเริ่มตนของ step
r คือ อัตราคาโทรศัพทหรือคาบริการ
round คือ การปดเศษขึ้น เชน ระยะเวลาที่ใชคาํ นวนได 1.2 นาที จะถูกปดขึ้นเปน 2 นาที
เปนตน
ตัวอยางเชน นาย ก. ใชโปรโมชั่น goood long call ที่คิดตามจริงเปนนาที โดยคิดอัตรา
คาบริการ ที่นาทีแรก 3 บาท นาทีถัดไป 50 สตางคตอนาที และ นาย ก. ไดมีการใชงาน
โทรศัพทไปทัง้ สิ้น 1220 วินาที ดังนั้นจะไดวา
⎛
⎛ 1220 ⎞ ⎞
f d = (1 × 3) + ⎜⎜ round⎜
⎟ − 1⎟⎟ × 0.5
⎝ 60 ⎠ ⎠
⎝
= 3 + (21 − 1) × 0.5
= 13

⎛ 1220 ⎞
; round⎜
⎟ >1
⎝ 60 ⎠

• Time Buffet คือ โมเดลที่ใชอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวนอัตรา
ค า บริ ก ารในอั ต ราพิ เ ศษในบางช ว งเวลาของวั น ตั ว อย า งเช น โปรโมชั่ น แรง 199
สามารถโทรฟรี ไ ด ใ นช วงเวลา 05:00 ถึง 17:00 สว นอัต ราคา บริการนอกชว งเวลา
ดังกลาว คิดนาทีละ 1 บาท 50 สตางค เปนตน

ภาพที่ 4-11 กราฟแสดงลักษณะการคํานวณแบบ Time Buffet
สามาถเขียนใหอยูในรูปของสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้
แบบคิดตามจริงเปนนาที
0
⎛ d ⎞
f d = round⎜ ⎟ × r ′
⎝ 60 ⎠
r

;d ≤ x
; d > x , T in between t 1 and t 2
; d > x , T not in between t 1 and t 2
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แบบคิดตามจริงเปนวินาที
;d ≤ x

0
fs = d ×

r′
60

r

; d > x , T in between t 1 and t 2
; d > x , T not in between t 1 and t 2

โดยที่ f d คือ ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณในแบบคิดตามจริงเปนนาที
f s คือ ผลลัพธทไี่ ดจากการคํานวณในแบบคิดตามจริงเปนนาที
x คือ แทนระยะเวลาโทรเริ่มตน จะคิดหรือไมคิดก็ได เชน หากโทรไมถึง 5 วินาทีไมคิดเงิน
d คือ ระยะเวลาที่ใชในการโทร มีหนวยเปนวินาที
T คือ เวลาการโทร เชน 15:30
t 1 คือ ชวงเวลาเริ่มตนสําหรับการใหอัตราคาบริการพิเศษ
t 2 คือ ชวงเวลาสิ้นสุดสําหรับการใหอัตราคาบริการพิเศษ
r ′ คือ อัตราคาบริการพิเศษสําหรับชวงเวลาที่กําหนด
r คือ อัตราคาโทรศัพทหรือคาบริการ
round คือ การปดเศษขึ้น เชน ระยะเวลาที่ใชคํานวนได 1.2 นาที จะถูกปดขึ้นเปน 2 นาที
เปนตน
ตัวอยางเชน นาย ก. ใชโปรโมชั่น แรง 199 ที่คิดตามจริงเปนนาที โดยคิดอัตราคาบริการ
ฟรี ไ ด เ มื่ อ โทรอยู ภ ายในช ว งเวลา 05:00 ถึ ง 17:00 ส ว นอั ต ราค า บริ ก ารนอกช ว งเวลา
ดังกลาว คิดนาทีละ 1 บาท 50 สตางค และ นาย ก. ไดมีการใชงานโทรศัพทไปทั้งสิ้น
1220 วินาที ณ เวลา 08:30 ดังนั้นจะไดวา
⎛ 1220 ⎞
f d = round⎜
⎟×0
⎝ 60 ⎠
= 21 × 0

;08 : 30 in between 05 : 00 and 17 : 00

=0

• Mixture คือ โมเดลที่ใชอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวนอัตราคาบริการที่
มีรูปแบบการคํานวนมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก การคิดคํานวนอัตราคาบริการแบบ
ลําดับขั้นผสมกับการคิดคํานวนอัตราคาบริการในอัตราพิเศษในบางชวงเวลาของวัน
เชน โปรโมชั่น คุยไมอั้นกลางวัน สามารถโทรฟรีไดในชวงเวลา 05:00 ถึง 17:00 สวน
อัตราคาบริการนอกชวงเวลาดังกลาว คิดนาทีแรก 2 บาท นาทีถัดไป 1 บาทตอนาที
เปนตน
เนื่องจากการโมเดลแบบ Mixture เปนการผสมกันระหวางโมเดล ดังนั้นรูปแบบของสมการ
ทางคณิตศาสตรจะออกมาแบบไมแนนอน ดังนั้นจึงไมสามารถเขียนอธิบายออกมาได
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นอกจากนี้สูตรที่เกี่ยวของกับการคํานวณโปรโมชั่นมีดังตอไปนี้
- รายได (Revenue)
N

Revenue = ∑ f i + (Monthly Fee × N )
i =1

โดยที่

Revenue คือ รายได

Monthly Fee คือ คาเหมาจายรายเดือน
N คือ จํานวนผูใชบริการ

f

คือ ผลที่ไดจากการคํานวณ

- จํานวนนาทีเฉลี่ยตอหัว (MOU)
N

MOU =

∑d
i =1

i

N

โดยที่ MOU คือ จํานวนเวลาเฉลีย่ ตอหัว
d คือ ระยะเวลาที่ใชในการโทร มีหนวยเปนวินาที
N คือ จํานวนผูใชบริการ
- คาเฉลี่ยรายไดตอหัว (ARPU)
ARPU =

โดยที่

Revenue
N

ARPU คือ รายไดเฉลี่ยตอหัว

Revenue คือ รายได
N คือ จํานวนผูใชบริการ

- ตนทุน (Cost)
Cost = ((IC + NC ) × MOU) + (OC × N)

โดยที่

Cost

คือ ตนทุนทั้งหมด

IC คือ คาใชจายในสวนของ Interconnection Charge

NC คือ คาใชจายที่เกิดจากการใชงานโครงขาย Network Charge
OC คือ ตนทุนอื่นๆ Other Charge

คือ จํานวนเวลาเฉลีย่ ตอหัว
N คือ จํานวนผูใชบริการ

MOU

- ผลตอบแทนหรือกําไร (Net Profit)
Net Profit = Revenue − Cost

โดยที่

Net Profit คือผลตอบแทนหรือกําไร
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Revenue คือ รายได
Cost

คือ ตนทุนทั้งหมด

4.3 การจัดการฐานขอมูล

จากวิเคราะหเงื่อนไขตาง ๆในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และทางเลือกตาง ๆแลว
ขั้ น ตอนต อ ไปจะต อ งมี ก ารจั ด การข อ มู ล ให อ ยู ใ นรู ป แบบที่ ร ะบบจะสามารถนํ า ไปใช ใ ห ไ ด มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการนําโปรโมชั่นออกสู
ตลาดธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ นี้จะมีการเก็บขอมูลหลายๆสวน ดังตอไปนี้
4.3.1 ขอมูลโปรโมชั่น
IS_PACKAGE_TARIFF

IS_PACKAGE
package_code
package_name
monthly_fee
free_usage
minimum_charge
base_charging

INTEGER <pk>
Text(50) <pk>
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)

package_code
on_off_net
start_time
end_time
tariff_code

INTEGER <pk>
Text(50)
Text(50)
Text(50)
COUNTER

IS_PACKAGE_TARIFF_DETL
package_code
tariff_code
minute_from
minute_to
rate

INTEGER <pk>
INTEGER <pk>
Text(50)
Text(50)
Text(50)

ภาพที่ 4-12 ภาพแสดงกลุมตารางสําหรับจัดเก็บโปรโมชั่น
วัตถุประสงคเพื่อที่จะจัดเก็บขอมูลตางๆเกี่ยวกับโปรโมชั่น ไมวาจะเปน คาเหมาจายรายเดือน,
ลักษณะการคํานวณแบบตามจริงเปนนาทีหรือวนาที, การคิดอัตราคาบริการขั้นต่ํา รวมทั้งอัตรา
การคาบริการ (Tariff) ตางๆ
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
package_code
package_name
monthly_fee
free_usage
minimum_charge
base_charging
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
package_code
on_off_net

IS_PACKAGE
คําอธิบาย
รหัสโปรโมชั่น
ชื่อโปรโมชั่น
คาเหมาจายรายเดือน
ปริมาณ usage ที่สามารถใชงานไดฟรี
อัตราการคิดขัน้ ต่ํา เปนนาที หรือ วินาที
รูปแบบการคิดคํานวณ เปนนาที หรือ วินาที
IS_PACKAGE_TARIFF
คําอธิบาย
รหัสโปรโมชั่น
โทรภายในหรือภายนอกเครือขายหรือทุกเครือขาย
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start_time
end_time
tariff_code

ชวงเวลาเริ่มตน
ชวงเวลาสิ้นสุด
รหัสคาธรรมเนียม

ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
package_code
tariff_code
minute_from
minute_to
rate

IS_PACKAGE_TARIFF_DETL
คําอธิบาย
รหัสโปรโมชั่น
รหัสคาธรรมเนียม
นาทีเริ่มตน
นาทีสิ้นสุด
อัตราคาธรรมเนียม
ตาราง 4-9 data dictionary ของตารางสําหรับจัดเก็บโปรโมชั่น

4.3.2 ขอมูลผูใชบริการ
IS_CUSTOMER_PROFILE
phone_number
province_code
gender_code
date_of_birth
switch_on_date
marital_status_code
customer_type_code

Text(255)
Text(255)
Text(255)
Text(255)
Text(255)
Text(255)
Text(50)

IS_PROVINCE

IS_GENDER

province_code Text(50) <pk>
province
Text(50)

gender_code Text(50) <pk>
gender
Text(50)

IS_CUSTOMER_TYPE

IS_MARL_STTS

customer_type_code Text(255) <pk>
customer_type
Text(255)

marital_status_code Text(50) <pk>
marital_status
Text(50)

ภาพที่ 4-13 ภาพแสดงกลุมตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลผูใชบริการ
วัตถุประสงคเพื่อที่จะจัดเก็บขอมูลตางๆเกี่ยวกับขอมูลผูใชบริการ ไมวาจะเปน หมายเลข
โทรศัพท, จังหวัด, เพศ,วันเกิด, สถานภาพ เปนตน
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
province_code
provice

IS_PROVINCE
คําอธิบาย
รหัสจังหวัด
จังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร เปนตน

ชื่อตาราง
IS_GENDER
ชื่อฟลด
คําอธิบาย
gender_code รหัสเพศ
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gender

เพศ ไดแก เพศชาย (Male) และ เพศหญิง (Female)

ชื่อตาราง
IS_CUSTOMER_TYPE
ชื่อฟลด
คําอธิบาย
customer_type_code รหัสประเภทผูใชบริการ
ประเภทผูใชบริการ ไดแก รายเดือน (Postpaid) และ เติมเงิน
customer_type
(Prepaid)
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
marital_status_code
marital_status

IS_MARL_STTS
คําอธิบาย
รหัสสถานะภาพการแตงงานของผูบริโภค
สถานะภาพการแตงงานของผูบริโภค ไดแก โสด (Single), แตงงาน
(Married) และ ไมระบุ (Unknown)

ชื่อตาราง
IS_CUSTOMER_PROFILE
ชื่อฟลด
คําอธิบาย
phone_number
หมายเลขผูใชบริการ
province_code
รหัสจังหวัด
gender_code
รหัสเพศ
date_of_birth
วันเดือนปเกิดของผูใชบริการ
switch_on_date
วันเดือนปจดทะเบียนของผูใชบริการ
marital_status_code รหัสสถานะภาพการแตงงานของผูบริโภค
customer_type_code รหัสประเภทผูใชบริการ
ตาราง 4-10 data dictionary ของตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลผูใชบริการ
4.3.3 ขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพท
IS_CDR
phone_number
time_stamp
call_hour
call_minute
dial_digit
service_code
terminating_code
duration
volume

Text(255)
Text(255)
Text(50)
Text(50)
Text(255)
Text(255)
Text(255)
Text(255)
Text(255)

IS_SERVICE

IS_OPERATOR

service_code Text(50) <pk>
service_name Text(50)

terminating_code Text(50) <pk>
operator
Text(50)

ภาพที่ 4-14 ภาพแสดงกลุมตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการโทร
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วัตถุประสงคเพื่อที่จะจัดเก็บขอมูลตางๆเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพท ไมวาจะ
เปน หมายเลขโทรศัพท, วันและเวลาทีใ่ ช, ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช, บริการที่ใช เปนตน
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
service_code
service_name

IS_SERVICE
คําอธิบาย
รหัสประเภทของบริการ
ประเภทของบริการ ไดแก Voice, SMS, MMS และ GPRS

ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
terminating_code
operator

IS_OPERATOR
คําอธิบาย
รหัสผูใหบริการ
ผูใหบริการ เชน AIS, True Move เปนตน

ชื่อตาราง
IS_CDR
ชื่อฟลด
คําอธิบาย
phone_number หมายเลขผูใชบริการ
time_stamp
วันและเวลาการใชงานโทรศัพท เชน 1/1/2008 10:30:00
call_hour
ชั่วโมงที่ใชงานโทรศัพท เชน ชั่วโมงที่ 10 ของวัน
call_minute
นาทีที่ใชงานโทรศัพท เชน นาทีที่ 30 ของชั่วโมง
dial_digit
หมายเลขปลายทาง
service_code
รหัสประเภทของบริการที่ใช
terminating_code รหัสผูใหบริการ
duration
ระยะเวลาทีใ่ ชงาน หนวยเปน วินาที (sec.)
volume
ปริมาณที่ใช หนวยเปน Byte(s)
ตาราง 4-11 data dictionary ของตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพท
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4.3.4 ขอมูลผลลัพธการคํานวณ
IS_RESULT_INPUT
running_id
Filt_Province
Filt_service
Filt_Gndr
Filt_status
Filt_CustType
Model
Cost_IC
Cost_NC
Cost_OC
BaseCharging
Cost_total
AVGMOU
AMOU
RevenueNoMonthFee
RevenueToTal
Netprofit
ARPU
Numcust
MINMOU
MAXMOU
RevenueVoice
RevenueSMS
RevenueMMS
RevenueGPRS
Ratesms
RateMMS
RateGPRS
RatesmsMon
RateMMSMon
RateGPRSMon
RateMonthly
FreeuseSMS
FreeuseMMS
FreeuseGPRS
FreeuseMonthly
CostSMS
CostMMS
CostGPRS
package_name
elapsed_time

IS_RESULT_PACKAGE
package_name
customer_type
gender
marital_status
province
year
month
date
weekday
hour
network
service
no_of_cdr
sum_of_duration
sum_of_volume
sum_of_result1
sum_of_result2
sum_of_result3
sum_of_result4
sum_of_result5
sum_of_result6
sum_of_result7
sum_of_result8

Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)

IS_RESULT_OUTPUT
phone_number
time_stamp
service
operator
duration
volume
result1
result2
result3
result4
result5
result6
result7
result8

Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)

COUNTER
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)
Text(50)

ภาพที่ 4-15 ภาพแสดงกลุมตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลผลลัพธการคํานวณ
วัตถุประสงคเพื่อที่จะจัดเก็บขอมูลตางๆเกี่ยวกับขอมูลผลลัพธการคํานวณตางๆ รวมทั้งนําไปใช
เพื่อการนําเสนอขอมูลออกในรูปกราฟ
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
package_name
customer_type
gender
marital_status
province

IS_RESULT_PACKAGE
คําอธิบาย
โปรโมชั่น
ประเภทของผูใ ชบริการ
เพศ
สถานะภาพการแตงงาน
จังหวัด
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year
month
date
weekday
hour
network
no_of_cdr
sum_of_duration
sum_of_volume
sum_of_result1
sum_of_result2
sum_of_result3
sum_of_result4
sum_of_result5
sum_of_result6
sum_of_result7
sum_of_result8
ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
phone_number
time_stamp
service
operator
duration
volume
result1
result2
result3
result4
result5
result6
result7
result8

ป
เดือน
วันที่
วันในหนึ่งสัปดาห เชน จันทร, อังคาร เปนตน
ชั่วโมง
ภายใน หรือภายนอกเครือขาย
จํานวนขอมูลการใชงานโทรศัพท
ผลรวมของระยะเวลาการใชงาน
ผลรวมของปริมาณการใชงาน
ผลรวมรายได (revenue) ทีเ่ กิดจาก Voice
ผลรวมรายได (revenue) ทีเ่ กิดจาก SMS
ผลรวมรายได (revenue) ทีเ่ กิดจาก MMS
ผลรวมรายได (revenue) ทีเ่ กิดจาก GPRS
ผลรวมรายได (revenue)
ผลรวมรายได (revenue)
ผลรวมรายได (revenue)
ผลรวมรายได (revenue)
IS_RESULT_OUTPUT
คําอธิบาย
หมายเลขผูใชบริการ
วันและเวลาการใชงานโทรศัพท เชน 1/1/2008 10:30:00
ประเภทของบริการที่ใช
ผูใหบริการ
ระยะเวลาทีใ่ ชงาน หนวยเปน วินาที (sec.)
ปริมาณที่ใช หนวยเปน Byte(s)
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 1 (สําหรับ Voice)
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 2 (สําหรับ SMS)
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 3 (สําหรับ MMS)
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 4 (สําหรับ GPRS)
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 5
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 6
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 7
ผลลัพธการคํานวณครั้งที่ 8
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ชื่อตาราง
ชื่อฟลด
running_id
filt_province
filt_service
filt_gndr
filt_status
filt_custtype
model
cost_IC
cost_NC
cost_OC
basecharging
cost_total
AVGMOU
AMOU
RevenueNoMonthFee
RevenueTotal
ARPU
NumCust
MinMOU
MaxMOU
RevenueVoice
RevenueSMS
RevenueMMS
RevenueGPRS
RateSMS
RateMMS
RateGPRS
RateSMSMon
RateMMSMon
RateGPRSMon
RateMonthly

IS_RESULT_INPUT
คําอธิบาย
รหัสการประมวลผล
เงื่อนไขจังหวัดที่ผูใชเลือกเพื่อกรองกลุมขอมูล
เงื่อนไขประเภทบริการที่ผใู ชเลือกเพื่อกรองกลุมขอมูล
เงื่อนไขเพศทีผ่ ูใชเลือกเพื่อกรองกลุมขอมูล
เงื่อนไขสถานะภาพที่ผูใชเลือกเพื่อกรองกลุมขอมูล
เงื่อนไขประเภมผูใชบริการที่ผูใชเลือกเพื่อกรองกลุมขอมูล
ประเภทโมเดล
ตนทุน Interconnect Cost
ตนทุนการใชเครือขาย Network Cost
ตนทุนอื่นๆ Other Cost
ประเภทการคิดคํานวณ
ตนทุนทั้งหมด
คาเฉลี่ย MOU
จํานวนระยะเวลาการใชงานของผูใชบริการตอ หรือ MOU
รายไดที่ไมรวมคาเหมาจายรายเดือน
รายไดทั้งหมด
คาเฉลี่ยรายไดตอหัว หรือ ARPU
จํานวนผูใชบริการในกลุมทีท่ ําการประมวลผล
คาต่ําสุดของ MOU
คาสูงสุดของ MOU
รายได Voice
รายได SMS
รายได MMS
รายได GPRS
อัตราคาบริการของ SMS
อัตราคาบริการของ MMS
อัตราคาบริการของ GPRS
อัตราคาเหมาจายรายเดือนของ SMS
อัตราคาเหมาจายรายเดือนของ MMS
อัตราคาเหมาจายรายเดือนของ GPRS
คาเหมาจายรายเดือน
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FreeUseSMS
จํานวน SMS ที่สามารถใชไดฟรี
FreeUseMMS
จํานวน MMS ที่สามารถใชไดฟรี
FreeUseGPRS
ปริมาณ GPRS ที่สามารถใชไดฟรี
FreeUseMonthly
จํานวนนาทีทสี่ ามารถใชไดฟรี
CostSMS
ตนทุนของ SMS
CostMMS
ตนทุนของ MMS
CostGPRS
ตนทุนของ GPRS
Package_name
โปรโมชั่น
elapsed_time
ระยะเวลาทีใ่ ชในการประมวลผล
ตาราง 4-12 data dictionary ของตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลผลลัพธการคํานวณ
หมายเหตุ
คียหลัก
คียอางอิง
สงวนสําหรับอนาคต
4.4 การวิเคราะหผลการทดสอบ

การทดสอบนั้นไดทําการทดสอบโดยการทําโปรโมชั่นกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ไดกลาวไป
ในบทที่ผานมามาทําการประมวลผลกับกลุมพฤติกรรมของผูใชบริการตัวอยางจํานวน 3 กลุม
ดังนี้
- กลุมที่ 1 ขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมผูใชบริการ
จํานวนทั้งหมด 16,641 ราย ประกอบดวยจํานวนของผูใชบริการประเภทเติม
เงิน (Prepaid) 14,976 ราย และ ผูใชบริการประเภทเหมาจายรายเดือน
(Postpaid) 1,664 ราย
- กลุมที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมผูใชบริการ
จํานวนทั้งหมด 4,161 ราย ประกอบดวยจํานวนของผูใชบริการประเภทเติมเงิน
(Prepaid) 3,745 ราย และ ผูใชบริการประเภทเหมาจายรายเดือน (Postpaid)
416 ราย
- กลุมที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของจํานวนกลุม
ผูใชบริการจํานวนทั้งหมด 1,849 ราย ประกอบดวยจํานวนของผูใชบริการ
ประเภทเติมเงิน (Prepaid) 1,664 ราย และ ผูใชบริการประเภทเหมาจายราย
เดือน (Postpaid) 185 ราย
โดยจุดมุงหมายในการทดสอบนั้น เพื่อที่ จะเปรีย บเทีย บผลลัพธของโปรโมชั่นที่ไ ด
กําหนดไววาโปรโมชั่นใดเหมาะสมที่สุดแกการนําไปออกสูตลาด โดยเปรียบเทียบจากกลุม
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ตัวอยางที่มีขอมูลพฤติกรรมการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งที่ระยะเวลาการโทรและจํานวนครั้งในการ
โทรที่แตกตางกัน และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในการออกโปรโมชั่น เชน คาเหมาจาย
รายเดือน (Monthly Fee), รายได (Revenue), ตนทุน (Cost), กําไร (Net Profit), และ คาเฉลี่ย
รายไดตอหัว (ARPU)

(ก) กลุมตัวอยาง 16,641 ราย

(ข) กลุมตัวอยาง 4,161 ราย
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(ค) กลุมตัวอยาง 1,849 ราย
ภาพที่ 4-16 ภาพแสดงผลลัพธเปรียบเทียบที่ไดจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม

ภาพที่ 4-17 ภาพแสดงผลลัพธโปรโมชัน่ ที่ไดผลตอบแทนดีที่สุด 3 อันดับแรก
จากภาพที่ 4-16 (ก) – (ค) แสดงใหเห็นวา ผลลัพธจากการจําลองแบบปญหาสรุปวา
โปรโมชั่นที่ใหผลตอบแทนสูงสุดจากกลุมตัวอยางผูใชบริการ 16,641 ราย และ 4,161 ราย คือ
โปรโมชั่น Zero ที่มีรูปแบบการคํานวนแบบ Unit Pricing โดยคิดคาธรรมเนียมการโทรทุก
เครือขายในอัตราคาบริการนาทีละ 1.8 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับโปรโมชั่นทั้งหมดที่ไดทําจําลอง
โดยมีผลตอบแทนหรือผลกําไร (Net Profit), ตนทุน (Cost), กําไร (Net Profit), รายไดกอนรวม
คาเหมาจายรายเดือน (Revenue exclude Monthly Fee), รายไดหลังรวมคาเหมาจายรายเดือน
(Revenue include Monthly Fee), รายไดเฉลี่ยตอหัว (ARPU) และ ระยะเวลาเฉลี่ยตอหัว
(MOU) ซึ่งเปนโปรโมชั่นที่มีความเหมาะสมที่สุดตอการลงทุนในการออกโปรโมชั่นเพื่อให
สอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานของกลุมผูใชบริการดังกลาว และโปรโมชั่นที่ใหผลตอบแทน
สูงสุดจากกลุมตัวอยางผูใชบริการ 1,849 ราย คือ โปรโมชั่น ZAD Buffet ที่มีรูปแบบการคํานวน
แบบ Mixture โดยไมคิดคาธรรมเนียมการโทรใดๆ กรณีที่มีการโทรภายในเครือขาย ณ
ชวงเวลา 06:00 ถึง 18:00 สวนกรณีที่โทร นอกชวงเวลา หรือภายนอกเครือขาย จะคิด
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คาธรรมเนียมการโทรในอัตราคาบริการ นาทีแรก 2 บาท นาทีถัดไป 1 บาทตอนาที ซึ่งเหตุผลที่
ทําใหโปรโมชั่น ZAD Buffet ใหผลตอบแทนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรโมชั่น Zero ที่ให
ผลตอบแทนสูงสุดในกลุมตัวอยางอื่นๆ เพราะวา โปรโมชั่น ZAD Buffet มีการคิดอัตราคาเหมา
จายรายเดือนรวมอยูดวย ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลให โปรโมชั่น ZAD Buffet ใหผลตอบแทน
มากกวา โปรโมชั่น Zero โดยสังเกตุไดจากรายไดกอนรวมคาเหมาจายรายเดือน (Revenue
exclude Monthly Fee) กับ รายไดหลังรวมคาเหมาจายรายเดือน (Revenue include Monthly
Fee)

(ก) โปรชั่น Zero

(ข) โปรโมชั่น ZAD Buffet
ภาพที่ 4-18 ตัวอยางรายไดตอชั่วโมงจากกลุมตัวอยาง 1,849 ราย
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ดังตัวอยางในภาพที่ 4-18 (ก) เปนกราฟที่แสดงรายไดที่ไดรับของโปรโมชั่น Zero แบบ
รายชั่วโมง แยกตามลักษณะการโทรภายในเครือขาย (Onnet) และ การโทรภายนอกเครือขาย
(Offnet) และ ภาพที่ 4-18 (ข) เปนกราฟที่แสดงรายไดที่ไดรับของโปรโมชั่น ZAD Buffet แบบ
รายชั่วโมง ตามลําดับ ซึ่งจากกราฟแสดงใหเห็นวารายไดของโปรโมชั่น ZAD Buffet ในชวง
เวลา 06:00 ถึง 18:00 จะมีรายไดที่ไดจากการโทรภายนอกเครือขายเทานั้น แตในชวงเวลา
เดียวกันนี้ โปรโมชั่น Zero จะมีรายไดที่ไดจากการโทรทั้งภายในและภายนอกเครือขาย ซึ่งจาก
จุดนี้เอง ทําใหรายไดกอนรวมคาเหมาจายรายเดือน (Revenue exclude Monthly Fee) ของ
โปรโมชั่น Zero มีคามากกวาโปรโมชั่น ZAD Buffet แตเนื่องจากรายไดของโปรโมชั่น Zero ที่
ไดมาในชวงเวลา 06:00 ถึง 18:00 นั้น นอยกวาคาเหมาจายรายเดือนที่โปรโมชั่น ZAD Buffet
ไดรับ ทําใหรายไดหลังรวมคาเหมาจายรายเดือน (Revenue include Monthly Fee) ของ
โปรโมชั่น ZAD Buffet มีคามากกวาโปรโมชั่น Zero ที่ไมมีการคิดคาเหมาจายรายเดือน
จากการทดสอบข อมูลพฤติกรรมของกลุมตั วอยางนี้ จะเห็ นไดวา โปรโมชั่นที่มีการ
คํานวณแบบ Unit Pricing สามารถใหผลตอบแทนกับผูใหบริการไดดีที่สุด ถึงแมจะไมมีคาเหมา
จายรายเดือนมาเกี่ยวของก็ตาม แตก็ยังสามารถใหผลตอบแทนที่ดีได เนื่องจากลักษณะโมเดล
ของการคิดอัตราคาบริการมีการคิดตามอัตราการใชงานจริง ทําใหสามารถไดรับรายไดตลอด
ชวงการใชงาน ซึ่งไมเหมือนกับลักษณะโมเดลแบบอื่น ที่มีการคิดอัตราคาบริการที่แตกตางกัน
เปนลําดับขั้น Step Pricing หรือ แมแตการคิดอัตราคาบริการที่นําชวงเวลามาพิจารณาใหอัตรา
พิเศษ Time Buffet แตในทางกลับกัน แมรูปแบบการคิดคํานวณแบบ Unit Pricing จะสามารถ
ให ผลตอบแทนสูงสุดกับ ผูใ หบ ริ การ แต เปนโปรโมชั่นที่ผู ใชบ ริการตองเสียคาใชจายสูง ซึ่ง
อาจจะเปนจุดสําคัญที่ทําใหปริมาณผูใชโปรโมชั่น และพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่มี
ความคาดเคลื่อนไปจากผลการจําลอง
แตอยางไรก็ตาม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนการจําลองการคํานวนตามโปรโมชั่น
ที่มีอยู ใ นป จจุ บั น โดยผลลั พธ จ ะถูก ตอ งและมี ค วามน า เชื่อถื อมากนอยเพีย งใด ก็ขึ้ น อยูกั บ
ปริมาณและรูปแบบขอมูลพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง นั้นก็
หมายความวา ยิ่งมีขอมูลกลุมพฤติกรรมที่มีปริมาณนอย ระดับความคาดเคลื่อนก็ยิ่งมีมากขึ้น
นั้นเอง
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการนําโปรโมชั่นออกสูตลาดธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ไดทําการนําระบบที่ทางผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับพฤติกรรมการใช
โทรศั พ ท ตั ว อย า งครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจช ว ยให ฝ า ย
Business support ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือที่มีหนาที่ในออกโปรโมชั่นใหม ๆ ไดสามารถ
นําไปชวยในการคํานวนและวิเคราะหขอมูลของโปรโมชั่นที่จะทําการนําโปรโมชั่นนั้นๆ ออกสู
ตลาดธุรกิจโทรศั พท เคลื่อนที่ เพื่อทําการแขงขันกับ ผูใ หบ ริการรายอื่น ในการพั ฒนาระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ช ว ยในการนํ า โปรโมชั่ น ออกสู ต ลาดธุ ร กิ จ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ นั้ น
จําเปนตองมีขอมูลตางๆ ของผูใชบริการโทรศัพท รูปแบบในการคํานวนโปรโมชั่นตางๆ และ
คาใชจายหรือตัวแปรตางๆที่เกี่ยวของในที่เปนขอมูลสวนหนึ่งในการคํานวนโปรโมชั่น ซึ่งหาก
ขอมูลที่นํามาใชในระบบมีจํานวนมากเทาใดก็ยิ่งทําใหระบบสามารถทําการคํานวนผลลัพธที่
แมนยํามากขึ้นเทานั้น
โดยในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ ไดทําการวิเคราะหโปรโมชั่นที่ไดทําการ
สุมเลือกมา เพื่อสรางแบบจําลอง (Model) ในการคํานวนโปรโมชั่น และทําสรางแบบจําลองสถ
สถานการณ (simulation model ) เพื่อทําการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จะนํามาชวย
วิเคราะหเกี่ยวกับเงื่อนไขในการคํานวนโปรโมชั่น โดยระบบงานที่ไดทําการพัฒนานั้นสามารถ
แบงออกไดเปน 5 สวน คือ
5.1.1. สวนของการกรองขอมูล เปนสวนที่ใชสําหรับทําการกําหนดขอบเขตของ
ขอมูลผูใชบริการที่จะนํามาใชในการคํานวนโปรโมชั่น ไดแก ขอมูลจังหวัด ,
ขอมูลเพศ ,ขอมูลอายุ,ขอมูลประเภทการใชงานดทรศัพทของผูใชบริการ เปน
ตน
5.1.2. สวนของการกําหนดรูปแบบการคํานวนโปรโมชั่น(Model) ไดแก Unit
Pricing ,Step Pricing, Time Buffet และ mixture
5.1.3. สวนของการกําหนดอัตราคาบริการ(Voice)ของแตละโปรโมชั่น ตามโมเดล
ที่กําหนด
5.1.4. สวนของการกําหนดอัตราคาบริการ(Vas)ของแตละโปรโมชั่น
5.1.5. สวนของการกําหนดคาใชจายที่จะตองเกิดขึ้นในคํานวนโปรโมชั่น
5.1.6. สวนแสดงผลลัพธที่ออกมาใหรูปแบบตางๆ เชน ออกมาใหรูปแบบกราฟ
อยางไรก็ตามจากการที่ไดทําการพัฒนาระบบขึ้นมาแลวนั้น สามารถประเมินและ
เปรียบเทียบขอดีขอเสียไดดังตอนี้
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ขอดี
1) เปนระบบที่ใชงานไดงายและสะดวก
2) มี ร ะบบที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ช ว ยในการนํ า โปรโมชั่ น ออกสู ต ลาดธุ ร กิ จ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่จะชวยใหทีม business support ของผูใหบริการ สามารถทํางานได
รวดเร็วขึ้น
3) สามารถลดความผิดพลาดในการคํานวนผลลัพธที่เกิดจากผูใช (Human Error)
4) มีระบบที่สามารถเลือกรูปแบบการคํานวน(Model) ไดอยางหลากหลาย
5) ระบบสามารถทํา Link Table ระหวางไฟลได โดยเปนสวนที่ทําใหสามารถเพิ่มจํานวนขอมูล
ใชในการคํานวนไดอยางมากมาย
6) ระบบสามารถชวยแสดงกราฟและผลลัพธตางๆ เพื่อแสดงคาเปรียบเทียบไดอยางงายดาย
ขอเสีย
1) แตละ file ของโปรแกรม Microsoft access มีขอจํากัดในการรองรับขอมูลที่ไมเกิน 2 GB
2) ความรวดเร็วในการคํานวนผลลัพธขึ้นอยูกับปริมาณของกลุมขอมูลในการประมวล
5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอไป

ในหัวขอของการเสนอแนะในการดําเนินงานสามารถสรุปเปนขอคิดเห็นภายหลังการ
ดําเนินการวิจัยไดดังตอไปนี้
5.2.1. ในส ว นของฐานข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล นั้ น ควรหาฐานข อ มู ล ที่
สามารถรองรับขอมูลที่ใชในการคํานวนไดในปริมาณที่มากขึ้น และสามารถทํา
การเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วมากกวา Microsoft access ที่ทางผูวิจยั เลือก
5.2.2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการคํานวนโปรโมชั่นที่นอกเหนือจากที่ทางผูวิจัย
ศึกษา
5.2.3. ระบบควรจะเพิ่มการกําหนดโปรโมชั่นของ SMS,MMS และ GPRS
5.2.4. ระบบควรจะสามารถใหผูใชระบบทําการเพิ่มหรือกําหนดตัวแปรและโมเดล
ไดเอง
5.2.5. ควรเพิ่ ม รู ป แบบการวิเ คราะห ใ นรูป แบบโปรโมชั่ นอื่ นๆ เชน โปรโมชั่ น
Content เปนตน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
คูมือการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อชวยในการนําโปรโมชั่นออกสูตลาดธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะมีการแบงออกเปน 2 สวน ซึ่งไดแก สวนของการ
กําหนดตัวแปรที่ใชในการคํานวนโปรโมชั่น และสวนของการนําเสนอขอมูล ซึ่งมีการทํางานดังนี้
1. สวนของการกําหนดตัวแปรที่ใชในการคํานวนโปรโมชั่น
เปนสวนของการกําหนดคาตัวแปรในระบบ ทีใ่ ชในการคํานวนโปรโมชั่นตางๆ
โดยในหลักการทํางานขอหนาจอมีดังตอไปนี้
• สวนของการกรองขอมูล

เปนสวนทีใ่ ชสําหรับทําการกําหนดขอบเขตของขอมูลผูใชบริการที่จะนํามาใชในการ
คํานวนโปรโมชั่น ไดแก ขอมูลจังหวัด ,ขอมูลเพศ ,ขอมูลอายุ,ขอมูลประเภทการใชงานดทร
ศัพทของผูใชบริการ เปนตน
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• สวนของการกําหนดรูปแบบการคํานวนโปรโมชั่น(Model) ไดแก Unit Pricing ,Step
Pricing, Time Buffet และ mixture

โดยแตละโปรโมชั่นนั้นมีรูปแบบการคํานวนดังนี้
 Unit Pricing คือ Model ที่ใชสําหรับอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิด
คํานวนเงินในอัตราที่เทาๆกันในแตละหนวยของเวลาที่กําหนด ตัวอยางเชน
โปรโมชั่น Zero ที่มีอัตราคาโทรนาทีละ 1.80 บาท เปนตน
 Step Pricing คือ Model ที่ใชอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวน
อัตราคาบริการแบบลําดับขั้น ซึ่งในแตละลําดับขั้นนั้นสามารถกําหนดอัตรา
คาบริการที่แตกตางกันออกไปได ตัวอยางเชน โปรโมชั่น goood long call ที่
นาทีแรก 3 บาท นาทีถัดไป 50 สตางคตอนาที เปนตน
 Time Buffet คือ Model ที่ใชอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวน
อัตราคาบริการในอัตราพิเศษในบางชวงเวลาของวัน ตัวอยางเชน โปรโมชั่น
แรง 199 สามารถโทรฟรีไดในชวงเวลา 05:00 ถึง 17:00 สวนอัตราคาบริการ
นอกชวงเวลาดังกลาว คิดนาทีละ 1 บาท 50 สตางค เปนตน
 MixTure คือ Model ที่ใชอธิบายลักษณะของโปรโมชั่นที่มีการคิดคํานวน
อัตราคาบริการที่มีรูปแบบการคํานวนมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก การคิด
คํานวนอัตราคาบริการแบบลําดับขั้นผสมกับการคิดคํานวนอัตราคาบริการใน
อัตราพิเศษในบางชวงเวลาของวัน เชน โปรโมชั่น คุยไมอั้นกลางวัน สามารถ
โทรฟรีไดในชวงเวลา 05:00 ถึง 17:00 สวนอัตราคาบริการนอกชวงเวลา
ดังกลาว คิดนาทีแรก 2 บาท นาทีถัดไป 1 บาทตอนาที เปนตน
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• สวนของการกําหนดอัตราคาบริการ(Voice)ของแตละโปรโมชั่น ตามโมเดลที่กําหนด
ดังนี้
 Unit Pricing

 Step Pricing
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 Time Buffet

 Mixture
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• สวนของการกําหนดอัตราคาบริการ(Vas)ของแตละโปรโมชั่น

• สวนของการกําหนดคาใชจายที่จะตองเกิดขึ้นในคํานวนโปรโมชั่น

โดยตัวแปรแตละตัวมีความหมายดังนี้
 ตัวแปร IC (Interconnection Charge) แทน คาเชื่อมตอโครงขาย เปนคา
เชื่อมตอระหวางโอเปอเรเตอร โดยคิดตามจํานวนนาทีที่โทร ตัวอยางเชน
กําหนด IC แทน 0.50 บาทตอนาที เปนตน
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 ตัวแปร NC ( Network Charge) แทน คาใชจายอื่นๆของผูใหบริการที่คิด
ตามจํานวนนาทีที่โทร
 ตัวแปร OC (Other Cost) แทน คาใชจายอื่นๆ ของผูใหบริการที่คิดตามตอ
จํานวนหมายเลขตอเดือน ตัวอยางเชน คา AC เปนตน
2. สวนของการนําเสนอขอมูลและแสดงผลลัพธ
เมื่อไดทําการคํานวนโปรโมชั่นที่ไดกําหนดไวในหนาจอ
ระบบจะทําการ
แสดงผลลัพธที่ไดออกมาเปนขอความ พรอมแสดงเงื่อนไขของผลลัพธที่ไดกําหนดไวดัง
รูป

ของจากนี้ในสวนของการนําเสนอขอมูลนั้นจะมีการแบงการนําเสนอออกเปน 4
สวน ซึ่งไดแก
• สวนของการนําเสนอขอมูลผลลัพธที่ไดจากการคํานวนโปรโมชั่นนั้นๆ
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จากกราฟแสดงใหเห็นรายไดที่ไดจากการโทร (Voice) ที่ไดทั้งหมดของ
โปรโมชั่น Zero ที่แสดงเฉพาะรายไดที่เกิดขึ้นในวันเสารตลอด 24 ชัว่ โมงของเดือนของ
ขอมูลที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง โดยแบงเปนรายไดที่ไดจากผูใชบริการประเภท Postpaid
และ Prepaid และแบงเปนรายไดที่เกิดจากการโทรออกในเครือกขายและนอกเครือขาย
โดยจากกราฟดังกลาว หากผูใชระบบตองการดูผลลัพธของวันอื่นๆ เพิ่มเติม หรือ
เลือกดูรายไดอื่นๆ เชน รายไดที่ไดจาก SMS ,MMS และรายไดของ MMS ที่ไดจากการ
คํานวนโปรโมชั่นนั้นจากกลุต ัวอยาง ก็สามารถทําการเลือกเงื่อนไขของการแสดงผลลัพธ
จาก List Box บนหนาจอที่แสดงกราฟได ดังรูปตัวอยาง
 กราฟแสดงรายไดของ SMS

 กราฟแสดงรายไดของ MMS
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 กราฟแสดงรายไดของ GPRS

 กราฟแสดงรายไดของ VOICE

ซึ่งกราฟทั้ง 4 แ สดงใหเห็นรายไดที่เกิดขึ้นระหวางวันอาทิตย ถึงวันเสารตลอด 24
ชั่วโมง ของโปรโมชั่น Zero โดยแบงเปนรายไดที่ไดจากผูใชบริการประเภท Postpaid และ
Prepaid และแบงเปนรายไดที่เกิดจากการโทรออกในเครือกขายและนอกเครือขาย ซึ่งจาก
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กราฟจะสามารถทําใหเห็นภาพรวมของรายไดที่เกิดขึน้ ในแตละวัน แตละชั่วโมง เพื่อนําไป
ชวยในการพิจารณาพฤติกรรมการโทรของผูใชบริการจากลุมตัวอยางนั้นๆ
• สวนของการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบของผลลัพธของแตละโปรโมชั่น โดยจาก
กราฟตัวอยางไดทําการแสดงรายไดกอนรวมคาเหมาจายรายเดือน,รายไดหลังรวมคา
เหมาจายรายเดือน ,คา Net Profit และคา Cost ของแตละโปรโมชัน่

หรือดูขอมูลของ ARPU ที่ไดของแตละโปรโมชั่น

• สวนของการดูรายละเอียดทีม่ าของรายไดในแตละโปรโมชั่นจากพฤติกรรมการใชงาน
ไดแก รายไดที่ไดจากเพศหญิงเพศชายของแตละโปรโมชั่น เปนตน
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• สวนของการนําเสนอขอมูลโปรโมชั่นที่ไดทําการคํานวนในระบบยอนหลัง เชน ดู
รายละเอียดของขอมูลโปรโมชั่นที่ไดทําการกําหนดไปกอนหนา เปนตน
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