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การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ส าหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก 

The Development of Decision supporting Programs  
For Business Dormitory 

 
อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด1 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท า
ให้การประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพัก และ 2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก ในปัจจุบันหอพักรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี
จ านวน 79 แห่ง และมีผู้ประกอบการธุรกิจหอพักที่ประสบผลส าเร็จ และไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจหอพักมีการแข่งขันกันสูง ผู้วิจัยได้น าหลักของ
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาวิเคราะห์ปัจจัยในการประกอบธุรกิจหอพักจาก
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ โปรแกรม Weka สร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจและพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูป คือ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 มาใช้เพ่ือสร้างแบบจ าลอง
ต้นไม้ตัดสินใจ และท านายแนวโน้มในการประกอบธุรกิจหอพักว่าจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้  1) การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การ
ประกอบธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จและผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก จ านวน 79 แห่ง มีการสร้าง
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ 
ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการท านายผลสูงสุด ร้อยละ 79  มี
รายละเอียดดังนี้ (1) จ านวน Leaf = 29, (2) ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision 
= 0.773, (4) ค่ า  Recall = 0.773 แ ล ะ  (5) F-Measure = 0.773  2 ) ผู้ วิ จั ย ได้
                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
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ด าเนินการน าประยุกต์ ใช้คือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูป
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่ ได้ค่าออกมานั้นชี้ ให้ เห็นว่าทางที่สั้นที่สุดที่จะท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟฟรี/
อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก 
และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  

 

ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  
Abstract 

The purposes of this research 1) The relationship between the 
factors that make a business successful dormitory by dormitory goal of 
entrepreneurial businesses and 2) The development of computer 
software used in decision support for business halls. Currently hostels 
around Roi Et Rajabhat University has a number of 79. And ineffective. 
Because this business is extremely competitive. This research has led the 
Data mining. Analysis of business data from various hostels. Using Weka 
Program. To create a decision tree model and the development of 
computer software from a decision tree model. To predict trends in the 
business dormitory that will succeed or not. 

The results of this research were to evaluate the relationship of 
various factors. The halls of business success. And The researcher has 
developed a computer program to assist in decision making for 
businesses dormitory. A decision tree modeling valuable percent accuracy 
in discriminating the maximum is 87.93%. And percent accuracy in 
predicting maximum 79%, as detailed below. (1) Leaf = 29, (2) tree size = 
47, (3)  Precision Cost = 0.773, (4)  Recall Cost = 0.773 and (5) F-Measure 
= 0.773. 2) The research was conducted using the program Microsoft 
Excel 2013 to build a decision tree model was then pointed out that the 
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shortest way to make a dorm successful entrepreneurs depend. Security 
Free WiFi / Internet A water heater / TV. Getting comfortable in a water 
system. And analyzing the needs of customers who are students of the 
Roi Et Rajabhat University. 

 

Keywords: Data mining, Decision tree, Decision Support System 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตเพราะจะต้องแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และเอ้ืออ านวยความสะดวกประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตให้ได้มากที่สุด การ
เจริญเติบโตของธุรกิจหอพักจึงได้มีการขยายตัวมากขึ้นในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งธุรกิจประเภทหอพักส าหรับนักศึกษาที่ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้าง
ก าไรให้กับเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าการท าธุรกิจดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการ
คืนทุนช้ากว่าธุรกิจอ่ืนๆ แต่ก็เป็นธุรกิจที่เรามักเรียกกันว่า “เสือนอนกิน”  ในปัจจุบัน
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัดมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาด้วยกัน
ทั้งนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ดี มีคุณภาพ  และได้ก่อตั้งมานาน จึงท าให้มีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น หอพักในมหาวิทยาลัยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
และหอพักในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ มากนัก  
         ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชนต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทและเป็นทางเลือกต่อ
นักศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย 
ระยะทางในการเดินทางก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด และที่ส าคัญหอพักเอกชนก็ไม่ได้มี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดและมากมายเท่ากับหอพักในมหาวิทยาลัย เหตุนี้จึงท าให้นักศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกที่จะอาศัยในหอพักเอกชนมากกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นโอกาส
ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการที่จะประกอบธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดการแข่งขันด้านธุรกิจหอพักสูงขึ้นตามไปด้วย 
นักศึกษาจึงมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการเข้าพักหอพักใดหอพักหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจของตัวนักศึกษาเอง บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจหอพักแต่ละแห่งจึงต้องมีกล
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ยุทธ์ที่คอยดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาพักที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพักต้องท าการส ารวจความต้องการของนักศึกษาถึงปัจจัย ที่จะท าให้นักศึกษาเข้าพัก
หอพักว่ามีอะไรบ้าง เช่น ราคา สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าพักใน
หอพักใดหอพักหน่ึง และเพ่ือนามาปรับปรุงสภาพหอพักให้ตอบสนองอย่างตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการได้เปรียบทางด้านคู่แข่งอีกทางหนึ่ง
ด้วย 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง, 2548) ในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก 
ในเขตบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพ่ือต้องการช่วยให้
ผู้ประกอบการ/เจ้าของหอพักสามารถน ามาใช้ในการท านายแนวโน้มหรือใช้ในการ
ตัดสินใจ ในการประกอบการธุรกิจหอพักว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การประกอบการธุรกิจหอพัก
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก 
 2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจส าหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก รอบๆ 
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีสถานประกอบการธุรกิจหอพัก จ านวน 79 
แห่ง  
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
              เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่าง  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีการแบบสุ่มตามหลัก
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) ดังนี้ 
 

𝑛𝑛 = N
1 +  𝑁𝑁𝑁𝑁2 

 
 เมื่อ n = ขนาดประชากรที่สุ่มได้จากการค านวณ 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ ร้อยละ 95  
 
   ทฤษฎี Data Mining 
     การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ใน
ฐานข้อมูล  (Knowledge Discovery in Databases - KDD) เป็นเทคนิคเพ่ือค้นหา
รูปแบบ (Pattern) ของจากข้อมูลจ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจาก

- ปัจจัยพื้นฐานของสถานประกอบการ 
- ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 

- เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
- โปรแกรมประยุกต ์Microsoft Excel 
2013 
 

ต้นไมต้ัดสินใจ (Decision tree) 
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การเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จดจ าแบบหรือ  ในอีกนิยามหนึ่ง การท าเหมือง
ข้อมูล คือ กระบวนการที่กระท ากับข้อมูล (โดยส่วนใหญ่จะมีจ านวนมาก) เพ่ือค้นหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติการรู้จ า 
การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ความรู้ที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลมีหลาย
รูปแบบโดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. Pre-processing คือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโดยจะเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เพ่ือน ามาจัดท าในลักษณะเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
สามารถน ามาใช้งาน โดยต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนใด รวมถึงเทคนิคของเหมืองข้อมูล (Data Mining) ที่จะเลือกใช้งานด้วย 
 2. Data Mining คือ ขั้นตอนการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับข้อมูล มา
ประมวลผลเพ่ือดึงความรู้หรือสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ผ่านขั้นตอน Pre-processing 
แล้ว โดยผลลัพธ์ได้จากขั้นตอนนี้คือฐานความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบ การค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การจ าแนกกลุ่มข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง และการจัดกลุ่ม 
เป็นต้น 
 3. Post-processing คือ ขั้นตอนการน าฐานความรู้ที่ได้จากขั้นตอนการท า 
Data Mining มาทดสอบและวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาถูกต้องตรงตามความ
ต้องการหรือไม่  
       การจ าแนกข้อมูล  (Data Classification) เป็นกระบวนการสร้างโมเดล
จัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่ก าหนด โดยจะน าข้อมูลส่วนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มา
สอนให้ระบบเรียนรู้ (Training Data) เพ่ือจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ โมเดลจัดประเภทข้อมูล (Classifier Model) และจะน า
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบ (Testing Data) และใช้เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่หามาได้จากโมเดลเพ่ือทดสอบความถูกต้อง โดยเราจะปรับปรุงโมเดลจนกว่า
จะได้ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้น  เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเราจะน า
ข้อมูลใหม่นั้นมาผ่านโมเดล เพ่ือให้โมเดลท านายกลุ่มของข้อมูลนี้ได้ 
   แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญในการใช้
เทคนิค Classification โดย Decision tree จะมีลักษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ (Tree) 
ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะแอททริบิว (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงเงื่อนไขในการ
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ทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มที่ก าหนดไว้ (ชลนิศา สาระ, 2550) ดัง
ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
 

 จากภาพที่  2 แสดงตั วอย่ างต้น ไม้ตั ดสิน ใจ  (Decision Tree) ที่ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทางด้านเหมืองข้อมูล (Data Mining) ได้น าการตัดสินใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้มาช่วยในการท างานด้านการตัดสินใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบธุรกิจ โดยปกติ
จะประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์” เช่น “If Income = High 
and Married = No THEN Risk = Poor” โดยลักษณะการตัดสินใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้นี้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้กลับหัวโดยโหนดแรกสุดจะเป็นรากของต้นไม้  (Root 
Node) แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (Attribute) แต่ละก่ิงจะแสดงค่าผลในการทดสอบ
และโหนดใบ (Leaf Node) แสดงคลาสที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่ใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ สูตรที่ใช้ในการค านวณหาค่า Information Gain ต้อง
เริ่มจากการหาค่า Entropy ดังนี้ 
 

 Entropy:    
    Entropy(S) =  
 
 โดย  S  คือ Attribute ที่น ามาวัดค่า Entropy  
   Pi คือ สัดส่วนของจ านวนสมาชิกของกลุ่ม i กับจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ของกลุ่มตัวอย่าง  

∑−𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑐𝑐

𝑖𝑖=1
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 Information Gain:  
          Gain(S,A) = Entropy(S) –  
 
 โดย   A  คือ Attribute A 
      |Sv| คือ สมาชิกของ Attribute A ที่มีค่า v 
   |S|   คือ จ านวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ปัญหา Over-Fitting เป็นปัญหาหนึ่ งที่พบในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้
ตัดสินใจลักษณะปัญหานี้คือแบบจ าลองที่ได้มี Node และ Branch  ที่มีความลึกท าให้
แบบจ าลองตัดสินใจมีความซับซ้อนเกินความจ าเป็น หรือการที่ข้อมูลที่น ามามีน้อย
เกินไปที่จะจัดกลุ่มได้ตามความต้อการซึ่งอัลกอริทึมนี้จะใช้เทคนิค Pruning เพ่ือลด
ขนาดและความซ้ าซ้อนของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้วิจัยได้น าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาให้ส าหรับในการวิเคราะห์
และการสร้างกฎการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิจัยปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จส าหรับการ
ประกอบการธุรกิจหอพักส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 79 แห่ง   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัดชัย แก้วตา และคณะ (2554) ได้กล่าวว่าการใช้เทคนิคดาต้าไมนิงในการ
สร้างแบบจ าลองวินิจฉัยคดีได้ใช้ข้อมูลในการทดลองจานวน 4026 ความผิดและเลือกวิธี 
Cross-validation จ านวน Folds 5, 10, 15, 4026 ตามลาดับ  โดยเปรียบเที ยบ
ขั้นตอนวิธี ID3 และ C4.5 และให้ผลการทดลอง ซ่ึงพบว่าขั้นตอนวิธี C4.5 ให้ค่าความ
ถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลในชุดทดสอบสูงกว่าขั้นตอนวิธี ID3 โดยร้อยละความถูกต้อง
ของการจ าแนกข้อมูลนี้จะเพ่ิมขึ้นตามจานวน Folds และถึงแม้ว่าการแบ่งข้อมูลแบบ 
Folds 4026 จะให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด แต่ก็ต่างจากค่าความถูกต้องในการจ าแนก
ข้อมูลของการแบ่งข้อมูลแบบ Fold 10 และ 15 เล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการ
ฝึกสอนส าหรับการแบ่งข้อมูลแบบ Folds 4026 ที่มากกว่าแบบ Fold 10 และ 15 
หลายเท่าตัว และเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบ Fold 10      กับ Fold 15 

∑
|Sv|
|S| Entropy (Sv)

veValues(A)
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ดังนั้นจึงเลือกการแบ่งข้อมูลแบบ Fold 10 ส าหรับสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญมา เพ่งซ่วน (2548) ศึกษาเรื่องการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี กล่าวว่าความ
ต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ณ 
ช่วงเวลาหนึ่ ง ตลาดแรงงานอาจจะต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แต่เม่ือเวลาผ่านไปความต้องการของตลาดก็อาจ
เปลี่ยนไป ดังนั้นสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การวิจัยครั้งนี้จึงได้น าข้อมูล
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลคือการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวแบบ เพ่ือใช้ในการท านาย
แนวโน้มเลือกอาชีพแรก หลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และน า
ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปีการศึกษา  2548 มาวิเคราะห์
กับตัวแบบที่สร้างได้และน าเสนอในรูปของรายงานแบบตารางและกราฟเพ่ือน าไป
สนับสนุนการตัดสินใจในด้านการผลิตบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 65.39 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training set เป็นร้อยละ 
60 และค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 74.72 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training set เป็น
ร้อยละ 70 และเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 81.89 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training 
set เป็นร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่าเมื่อสัดส่วนของ Training set มากขึ้น ท าให้มีความ
ถูกต้องของผลลัพธ์มากข้ึน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพักรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีสถานประกอบการจ านวน 79 
แห่ง และผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจหอพักที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ท าให้การประกอบการส าเร็จ โดยมีการเปรียบเทียบ
การตั้งเป้าหมายรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักและรายได้ปัจจุบัน/เดือน/ปี ที่
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ผู้ประกอบการได้รับจริง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลต าบล
เกาะแก้ว ที่เปิดหอพักให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 79 แห่ง  
 2. ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักตอบ
กลับมา ด าเนินการเตรียมข้อมูลเพ่ือท าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าว มี 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 70 ของข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยได้เตรียมการเพ่ือ
น ามาท าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่ งข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จะประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นคุณสมบัติ
หลัก (Feature) ซึ่งปัจจัยในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
หอพัก  และ Class ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่
ประสบผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจหอพัก และส่วนที่ 2 คือ กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจหอพัก ผู้วิจัยได้ด าเนินการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง 
(Discrete Data) ก่อนจึงจะสามารถประมวลผลได้ จากนั้นเป็นการน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Weka ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการท าเทคนิคเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) และโปรแกรมมีฟังก์ชั่นการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 ลักษณะการแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka 

 
 ส่วนที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 30  จะน าไปทดสอบในแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) โดยในแต่ละแบบจ าลองที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าแตกต่างกัน
ออกไป การทดสอบประสิทธิภาพในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 
Tree) จะท าการวัดประสิทธิภาพจากขนาดของต้นไม้ จ านวน Node และ Leaf และ
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่ม โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 

  
Feature 

Data 
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- ค่า Recall มีการค านวณจากการค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดย

พิจารณาจากข้อมูลของผลลัพธ์เดียวกัน  
 
    Recall = จ านวนข้อมูลที่จ าแนกได้ถูกต้องของกลุ่มนั้น 
     จ านวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มนั้นจริง 
 

- ค่า Precision มีการค านวณค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดยพิจารณา
จากข้อมลูทั้งหมดที่ถูกจ าแนกมีผลลัพธ์ที่ได้เดียวกัน 
 
   Precision = จ านวนข้อมูลที่จ าแนกได้ถูกต้องของกลุ่มนั้น 
         จ านวนข้อมูลที่ถูกจ าแนกว่าเป็นกลุ่มนั้นทั้งหมด 
 

- ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการท านายผล  
 
   Correction =    จ านวนข้อมูลทดสอบที่จ าแนกได้ถูกต้อง 
              จ านวนข้อมูลทดสอบทั้งหมด 
 

- ค่าความเหวี่ยง (F-Measure) ค านวณจากค่าความแม่นย า (p) และค่า
ความระลึก ®  
 
   F(r,p) = 2prp+r 
 

 3. ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าในโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจหอพัก โดยใช้แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 
Tree) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่ม และเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
ท านายค่าสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel 2013 
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ผลการวิจัย  
 จากการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนและ
วิธีการวิจัยโดยการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ  (Decision Tree) โดยอาศัย
โปรแกรม Weka โดยแบบจ าลองมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด และ
มีเปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการท านายผลสูงสุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้การประกอบธุรกิจหอพักประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 79 แห่ง มีการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุดให้โดยมีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
จ านวน 2 ค่า  
  1) Confidences Factor (CF) มีการก าหนด 4 ค่า คือ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0   
  2) Minimum Number Pruning (M) มีการก าหนดทั้งหมด 20 ค่า คือ 
ค่าท่ี 1 – 20  

 แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
จ าแนกกลุ่มของข้อมูลที่ถูกต้องในการท านายผลที่มีความถูกต้องและสูงสุด ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่มีการใช้พารามิเตอร์ที่ต่างกัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด และมี
เปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการท านายผลสูงสุด 
ล าดับ ปัจจัยความ

เชื่อม่ัน 
(CF) 

จ านวนขั้นต่ า
ของกิ่งต้นไม้
ตัดสินใจ (M) 

% ความ
ถูกต้องในการ
จ าแนกกลุ่ม 

% ความถูกต้องใน
การท านายผล 

1 0.25 1 87.93% 79% 
2 0.05 1 87.93% 79% 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องในการท านายผลสูงสุด ร้อยละ79  มีรายละเอียดดังนี้ 1) จ านวน Leaf = 29, 2) 
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ขนาดของต้นไม้ = 47, 3) ค่า Precision = 0.773, 4) ค่า Recall = 0.773 และ 5) F-
Measure = 0.773  

2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูป
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่ได้ค่าออกมาและชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้นที่สุด
ที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ  การรักษาความ
ปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 จากการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) และท าการสร้างแบบฟอร์มส าหรับเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจหอพักใช้ตอบค าถามจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจหอพัก จากนั้นจะ
ท าการเชื่อมโยงข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเข้ากับ
แบบจ าลองที่สร้างขึ้น เพ่ือระบุจากข้อมูลของผู้ประกอบกาธุรกิจหอพักที่ประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ประสบผลส าเร็จ 
 
สรุปการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การ
ประกอบธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จและผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมส าเร็จ รูป
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก โดยมีการเก็บข้อมูลของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก เช่น การจัดท าหอพักเมื่อใด ราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีรายได้ต่อ
เดือนเท่าไหร่ เป็นต้น ผ่านแบบสอบถาม และเลือกการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data 
mining) ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักที่ประสบผลส าเร็จและ
ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยอาศัยโปรแกรม Weka เพ่ือสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มี
ค่าของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด 
คือ ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการท านายผลสูงสุดร้อยละ 79 มี
รายละเอียดดังนี้ (1) จ านวน Leaf = 29, (2) ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision 
= 0.773 , (4) ค่า Recall = 0.773 และ (5) F-Measure = 0.773  2) ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้
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ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้นที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก
ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท า
น้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ดังภาพที่ 4  
 

 

ภาพที่ 4 แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่น ามาประกอบในการ
ประกอบการธุรกิจหอพัก 

 จากภาพที่ 4 การสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่ได้ค่า
ออกมานั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่สั้นที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบ
ผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/
ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก  
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การประกอบธุรกิจหอพัก
ประสบผลส าเร็จและผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก 
เช่น การจัดท าหอพักเมื่อใด ราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ ลักษณ์สุภา พรหมดนตรี (2550: 9) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
การท าเหมืองข้อมูลมีข้อจ ากัด หากต้องการท าเหมืองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและได้ผล
ลัพธ์ที่น่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูล การเลือกข้อมูลที่เหมาะสมในการ
ท าเหมืองข้อมูล การเลือกใช้ซอฟแวร์เหมืองข้อมูลที่เหมาะสม  การเลือกใช้โมเดลที่
เหมาะสมกับข้อมูล และการก าหนดค่าของ 9 พารามิเตอร์ต่างๆ ในการท างาน ถึงแม้ว่า
วิธีการที่ใช้ในการท าเหมืองข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านความสามารถของระบบและความแน่นอนของผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้น
การน าหลักการที่ได้จากงานวิจัยมาทดลอง ประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจะมีส่วน
ช่วยให้การน าเหมืองข้อมูลมาใช้ในองค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  และอาจกลายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจด าเนินงานในองค์กรต่อไปในอนาคต 

2. การสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มี
ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องในการท านายผลสูงสุดร้อยละ 79 มีรายละเอียดดังนี้ (1) จ านวน Leaf = 29, (2) 
ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision = 0.773, (4) ค่า Recall = 0.773 และ (5) 
F-Measure = 0.773  2) ผู้วิจัยได้ด าเนินการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2013 ในการสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้น
ที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความ
ปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรอุมา นองเนือง และคณะ 
(2553) ศึกษาระบบช่วยวิเคราะห์บริการทางการเงินเพ่ือกลุ่มลูกค้านิติบุคคลกรณีศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์บริการทางการเงิน
เพ่ือกลุ่มลูกค้านิติบุคคล กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย เพ่ือใช้วางแผนกลยุทธ์การขาย 
โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Associatione Rules)  ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มลูกค้านิติบุคคลกับผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่ใช้และ
น าเอาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ เมื่อได้กฎความสัมพันธ์แล้ว ท าให้ทราบถึงแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเสนอขายผลิตภัณฑ์
บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมให้กับลูกค้าได้ ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
โดยรวม โดยมีผู้ประเมินสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และส่วนของผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอในอยู่ในเกณฑ์ดี 
ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้งาน เพ่ือช่วยพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ให้แก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลได้  ในขณะที่ กฤษณะ ไวยมัย (2547) ได้น ามาประยุกต์ใช้ใน
การช่วยท านายเกรดวิชาต่างๆ ในภาคเรียนต่อไปของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหา
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนในแต่ละวิชาที่ส่งผลต่อกัน ซึ่งท าให้ได้ว่าวิชาใดบ้างที่มีผล
ต่อวิชาที่ต้องการจะท านายเกรดล่วงหน้า โมเดลจะท านายโดยอ้างอิงจากข้อมูลของนิสิต
ที่เคยเรียนมาและได้ผลการเรียนเช่นเดียวกับนิสิตคนนั้น 
 จากงานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคจากงานวิจัยต่างๆ แล้วผู้วิจัยได้น า
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มา
ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปคือ Microsoft Excel 2013 เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  และน าผลที่ได้มาสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพักในครั้งนี้  และสามารถน าผลดังกล่าวไปใช้ใน
ตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก หรือผู้ที่สนใจจะด าเนินการธุรกิจทางด้าน
หอพัก/ห้องพัก ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการวิเคราะห์ผู้ประกอบการ
ธุรกิจหอพักในครั้งนี้  ใช้แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาเป็นเพียง
เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจหอพักแต่หลักที่
ส าคัญที่สุดจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจหอพักด้วย เช่น การเผชิญภาวะคู่แข่งขัน
ทางตลาด รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มาร่วมในการพิจารณาด้วย  
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