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บทคดัย่อ  

 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคพ์ฒันาระบบแบ่งกลุ่มแบบฟัซซี นาอีฟ เบส์ (Fuzzy Naïve Bayes) 

พฒันาระบบทาํนายความเสียหายจากคอมพิวเตอร์ ซึงการทดสอบจะทาํการประเมินผล

ประสิทธิภาพทงัหมด 3 ดา้น โดยใชบุ้คคล 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป และกลุ่มผูเ้ชียวชาญ

ดา้นคอมพิวเตอร์ ซึงผลการประเมินพบว่า  (1) ดา้นความเหมาะสมในหน้าทีการทาํงานมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.74,4.77  ตามลาํดบั ระบบมีความถูกตอ้ง ตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

ในระดบัดีมาก (2) ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงานมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.76,4.77  ตามลาํดบั 

ระบบมีความถกูตอ้งในการทาํงาน ในระดบัดีมาก (3) ดา้นความเร็วในการตอบสนอง มีค่าเฉลีย

อยูใ่นระดบั 4.79,4.8 ตามลาํดบั การทาํงานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการ

นาํเขา้ขอ้มูลทีเป็น Microsoft Excel ส่วนของปัญหาความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ส่วนของ

การทาํนาย โดยขอ้มลูทีทาํการทาํนายความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใน

ส่วนแรกจะเป็นการแยกกลุ่มหลัก ๆ ของคอมพิว เตอร์  ซึงแยกออกเป็น ฮา ร์ดแวร์ 

(Hardware),ซอฟต์แวร์(Software),โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) และ เครือข่าย 

(Network) ลาํดบัขอ้มูลมีผลต่อโครงสร้างของฟัซซี นาอีฟ เบส์ ระบบ ทีพฒันามีระดบัดีมาก

แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  
 

คาํสําคญั 

 ฟัซซี, นาอีฟ เบส์, ขอ้มลูความเสียหายคอมพิวเตอร์ 
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1.  บทนํา 

  ปัจจุบนัการบริหารจดัการขอ้มูลดา้นสารสนเทศมีความจาํเป็นมากขึนพร้อม ๆ กบัการใช้

เทคโนโลยทีีสูงขึน ทาํใหค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมีความจาํเป็นมากขึน ส่งผลถึงความ

เสียหายในการใชง้านทีมากขึน เพือความสะดวกในการแยกกลุ่ม ความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศจึงมีการเก็บขอ้มลูความเสียหายคอมพิวเตอร์ทีมีการคดัแยกเพือเตรียมการ

แก้ปัญหาความเสียหายจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึงในงานวิจัยนีเป็นการนําข้อมูลความ

เสียหายคอมพิวเตอร์ทีไดจ้ัดเก็บเหล่านีมาประยุกต์โดยใชว้ิธีการสร้างเหมืองขอ้มูล ใช้ในการ

คน้หารูปแบบ (Model) ของข้อมูลเพือนํามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดใ้นหลายลกัษณะ การจัด

แบ่งกลุ่มขอ้มลู (Classification) หรือการคน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Association Rules) ใน

กรณีนีเป็นการทาํนายผล 
 

2.  ทฤษฏีและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 เทคนิคการเรียนรู้การจดักลุ่มเพือทาํนายความเสียหายของคอมพิวเตอร์เป็นการใชเ้ทคนิค

การแบ่งกลุ่มนาอีฟเบส์ ก่อนโดยหาความน่าจะเป็นจากลกัษณะประจาํกลุ่ม เพือเขา้กฎของฟัซซี 

2.1  การแบ่งกลุ่มแบบนาอฟี เบส์  

นาอีฟ เบส์ เป็นการคาํนวณหาความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มข้อมูล ซึงการคาํนวณหาค่า

ความน่าจะเป็นทีสูงทีสุดของคลาสใดๆ จะเป็นผลของการทาํนาย ซึงมีการทาํงานดงันี 

1. ให	้X เป็นเซตของเหตุการณ์หนึงๆ จะได ้	X	 = 	 {x , x , … , x }  เมือกาํหนดให้	X คือ

ค่าของ	X ในลกัษณะประจาํที A ,A ,… , A  ตามลาํดบั 

2. สมมติให้มีคลาสทีเป็นไปได้จาํนวน m	คลาส คือ C , C 	, … , C  สาํหรับเหตุการณ์   

X	 โดยการทาํนายจะเลือกค่าความน่าจะเป็นของคลาสทีสูงทีสุดทีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ X	มาเป็นผล

ของการทาํนาย 

P(C 	|	X) 	> 	P(C 	|X) 

    สาํหรับ 1 ≤ 	j	 ≤ 	m	, j	 ≠ 	I  

จากทฤษฎี ของเบส์ 
 

 P(C |X) = ( | ) ( )
( )

 

 

3. เมือ P(X) เป็นค่าคงทีสําหรับทุกคลาส ดงันันค่า P(X	|	C )P(C ) ทีสูงทีสุด โดย 

P(C ) 	= 	S S⁄  เมือ S  คือจาํนวนขอ้มลูทีเป็นคลาส C  และ S คือจาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

(

(1) 

(2) 
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4. เนืองจากนาอีฟ เบส์ มีเงือนไขว่าลกัษณะประจาํแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนั ดงันนั 
 

P(X	|	C 	) 	= 	 P(X 	|	C ) 

 ค่าความน่าจะเป็น 
P(X 	|	C 	), P(X 	|	C 	),… , P(X 	|	C 	) 

 

ลกัษณะประจาํของขอ้มลูทีนาํมาทาํการเรียนรู้ คือ 

ถา้ A  เป็นขอ้มลูเชิงคุณภาพ P(X 	|	C ) 	= 		 	 เมือ S  คือจาํนวนขอ้มลูทีเป็น

คลาส C   ซึงมีค่า X  สาํหรับลกัษณะประจาํที A  และ S   คือจาํนวนขอ้มลูทีเป็น

คลาส C  

 5.  ในการทาํนายคลาสของเหตุการณ์ X จะทาํการคาํนวณ P(X	|	C )P(C ) สาํหรับคลาส

ทุกคลาสและเหตุการณ์ X จะถกูจดัอยูใ่นคลาสทีมีค่า P(X	|	C )P(C ) สูงสุด 
 

2.2  การแบ่งกลุ่มแบบนาอฟี เบส์ (Naïve Bayes Classifier) 

  ในกระบวนแยกกลุ่มขอ้มลูดว้ยเทคนิคดาตา้ไมนิงนัน ไดมี้การเลือกใชรู้ปแบบการจดักลุ่ม

ขอ้มูลเพือแยกความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์โดยใชเ้ทคนิค ในกรณีทีขอ้มูลมีความเป็น

อิสระต่อกัน สามารถใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ ซึงเป็นเทคนิคทีทาํการแบ่งกลุ่ม

ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว [1] ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ มีประสิทธิภาพ

ไม่สูงมากนัก และเจฟเฟอร์สัน [2] ใชน้าอีฟ เบส์ และกฎการเรียนรู้ในการแบ่งกลุ่มจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า ทงัสองวิธีมีประสิทธิภาพทีดี แต่กฎทีสร้างขึนโดยนาอีฟ เบส์ มีจาํนวนนอ้ย

กว่า นอกจากนัน การใชน้าอีฟ เบส์ [3] ไดเ้สนอการเรียนรู้สาํหรับแบ่งกลุ่มคาํ แสดงให้เห็นว่า

สามารถเพิมค่าความถูกตอ้งของการแบ่งกลุ่มคาํโดยใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ ได้

ผลการวิจยัพบว่า วิธีทีนาํเสนอเหมาะกบัขอ้มูลทีมีขนาดใหญ่และมีคลาสจาํนวนมาก อีกทงัค่า

ความผิดพลาดลดลง เมือเทียบกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มการตอบปัญหาเกียวกับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แบบฟัซซี [4] เป็นการแสดงผลของค่าลกัษณะประจาํทีแน่นอนคือขอ้มูลยิงมากขึน

ความผดิพลาดจะยงิสูงขึน ซึงทาํการวดัผลจากกลุ่มผูใ้ชง้าน ผูเ้ชียวชาญ และผูดู้แลระบบ ทงัสาม

กลุ่มมีค่าเฉลียออกมาไดดี้  
 

3.  วธิีการวจิยั 

 งานวิจยันีขนัตอนการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี 

(3) 

(4) 
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 3.1  ขันตอนของการศึกษาเทคนิคการแบ่งกลุ่ม 

  โดยนาํทงัสองเทคนิคมาใชร่้วมกนั ไดแ้ก่ การจดักลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ และการจดักลุ่ม

แบบฟัซซี 

 3.2  ขันตอนของการออกแบบอลักอริธึม 

  เป็นการออกแบบอลักอริธึมสาํหรับทังสองเทคนิคตามกระบวนการทาํงาน สามารถ

แสดงไดด้งันี 

  3.2.1  อลักอริธึมเทคนิคการแบ่งกลุ่มนาอีฟ เบส์ 

   3.2.1.1  การสร้างโมเดล 

     1) อ่านขอ้มลูและล่ะระเบียนขอ้มลูในแต่ละกลุ่มขอ้มลู 

2) ในแต่ละลกัษณะประจาํเป็นค่าเชิงคุณภาพในแต่ละลกัษณะประจาํ

 ทาํการนบัความถี  

     3) ในแต่ละกลุ่มขอ้มลู (C ) คาํนวณความน่าจะเป็น (A |C ) 

   3.2.1.2  การทาํนาย 

     1) อ่านขอ้มลูระเบียนขอ้มลูในแต่ละกลุ่มขอ้มลู 

     2) ในแต่ละลกัษณะประจาํเป็นค่าเชิงคุณภาพคาํนวณความน่าจะเป็น 

     (A |C ) คาํนวณความน่าจะเป็นรวมในลกัษณะประจาํ 

 

Total	Prob = 	 	  
 

                                  คาํนวณความน่าจะเป็นของ  C = Total	Prob	 ×	 (C Total	Class)⁄  

 3) คาํนวณค่าพยากรณ์จาก Max	(Prob	of	C ) 
 

  3.2.2   อลักอริทึมเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบฟัซซี  

  เนืองจากการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ จะใชค่้าเฉลียจากการจดักลุ่มคาํของขอ้มูลเป็น

ตวัแทนของแต่ละลกัษณะประจาํ ซึงทาํใหผ้ลการทาํนายมีความถกูตอ้ง 

  3.2.2.1 การสร้างโมเดล เป็นการนาํขอ้มูลชุดการเรียนรู้มาสร้างเป็นโมเดล โดย

โมเดลจะทาํการเก็บค่าความน่าจะเป็นของทุกลกัษณะประจาํสาํหรับทุกคลาส ซึงการคาํนวณหา

ความน่าจะเป็นของข้อมูลเชิงคุณภาพ การหาค่าความน่าจะเป็นจะใช้ความถีของเหตุการณ์

เช่นเดียวกบัแบบนาอีฟ เบส์ นนัคือ 
 

(5) 
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P(X |C ) =  
 

  กลุ่มหนึงๆ จะประกอบดว้ยจุดอา้งอิง(ค่าเฉลีย) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สาํหรับลกัษณะ

ประจาํแต่ละตวัและค่าของคลาส ซึงมีเงือนไขและขนัตอนในการคาํนวณ  

  ขนัตอนที 1 กาํหนดค่าเริมตน้ใหก้บัระบบ 

1) กาํหนดค่าตงัตน้ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Initial standard deviation) ให้กบั

แต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากบั 0.1 

2) ถา้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานตาํกว่า 0.0001 ใหมี้ค่า 0.01  

 3) นาํขอ้มลูระเบียนที 1 เขา้สู่ระบบ จากนนัทาํการสร้างกลุ่มที 1 จากขอ้มลูระเบียน

นีกาํหนดจุดอา้งอิงของกลุ่มที 1 ให้มีค่าเท่ากับแต่ละค่าของลกัษณะประจาํ

กาํหนดคลาสของกลุ่มที 1 ใหมี้ค่าเท่ากบัคลาสของขอ้มูลระเบียนที 1 และส่วน

เบียงเบนมาตรฐานสาํหรับแต่ละลกัษณะประจาํเท่ากบั 0.1  

  ขนัตอนที 2 การนาํเขา้ขอ้มลู 

1) อ่านขอ้มลูระเบียนต่อไปเขา้สู่ระบบ (ประกอบดว้ยค่าของลกัษณะประจาํคลาส

ของขอ้มลู ระเบียนนนั) 

2) ทาํการคาํนวณค่าความเป็นสมาชิกขอ้มลูระเบียนปัจจุบนักบักลุ่มโดยใช ้ฟังกช์นั

เกาส์ เพือหาค่าความเป็นสมาชิกลกัษณะประจาํในกลุ่ม จากนันนาํค่าความเป็นสมาชิกลกัษณะ

ประจาํในกลุ่มนันมาทาํการเปรียบเทียบและกาํหนดให้ค่าความเป็นสมาชิกของกลุ่มเท่ากบัค่า

ความเป็นสมาชิกทีมีค่านอ้ยทีสุดจนครบทุกกลุ่มทีมีอยู ่ 

  ลกัษณะประจาํ คือ Temperature  

  (x ) และ Humidity (x ) มีกลุ่มทงัหมด 3 กลุ่ม  w = W ,W  เป็นจุดอา้งอิง

ของกลุ่มที 1มีค่าเฉลีย W และ W  และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน σ  และ 휎  ในลกัษณะ

ประจาํ X  และX  ตามลาํดบั 

  w = W ,W  เป็นจุดอา้งอิงของกลุ่มที 2 มีค่าเฉลีย W และ W  และมีส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน σ  และ σ  ในลกัษณะประจาํ X  และ X  ตามลาํดบั 

  w = W ,W  เป็นจุดอา้งอิงของกลุ่มที 3 มีค่าเฉลีย W และ W  และมีส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน σ  และ σ  ในลกัษณะประจาํ	X  และ  X  ตามลาํดบั 

 P = [p , p ] เป็นระเบียนทีนาํเขา้สู่ระบบโดยมีค่า p  ในลกัษณะประจาํ X  และ X  ใน

ลกัษณะประจาํ	X ซึงแสดงไดด้งัรูปที 1  

(6) 
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รูปที 1 จุดอา้งอิง W ,W ,W 	และขอ้มลู P ในลกัษณะประจาํที X1 และ X  เดียวกบัระเบียน

ปัจจุบนั 

ใหเ้ลือกกลุ่มทีมีค่าความเป็นสมาชิกสูงสุด  
 

μ(p,w 1) = min μ(p ,W )  
 

μ(p ,w ) = exp  

เมือ 

   i   คือ   ลาํดบัทีของกลุ่ม มีค่า 1,2,3 

   j=1,…,m คือ   ลาํดบัลกัษณะประจาํ 

   m   คือ   จาํนวนลกัษณะประจาํ 

   μ(p,w 1) คือ   ค่าความเป็นสมาชิกของกลุ่มที i 

   μ(p ,W ) คือ   ค่าสมาชิกของลกัษณะประจาํที j กลุ่มที i 

ดงันนัจะไดค่้าความเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ดงันี 

P มีสมาชิกของกลุ่มที 1		μ p,w 1 = min(0.1,0.5) = 0.1 

P มีสมาชิกของกลุ่มที 2		μ p,w = min(0.9,0) = 0 

P มีสมาชิกของกลุ่มที 3		μ p,w = min(0,0) = 0 

ขนัตอนที 3 การเรียนรู้  

1) นําค่าความเป็นสมาชิกของทุกกลุ่มคํานวณได้จากขันตอนที 2 คลาส

 เดียวกับข้อมูลในระเบียนปัจจุบันเปรียบเทียบหากลุ่มทีมีค่าสมาชิก

 สูงสุด  

(7) 

(8) 
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2) ถา้คลาสตรงกนัและมีค่าความเป็นสมาชิก อยูใ่นขอบเขตทียอมรับได ้ใหท้าํ

 การเพิ มสมาชิกกับกลุ่มนัน จากนันทําการคํานวณค่าเฉลียและส่วน

 เบียงเบนมาตรฐาน ของแต่ละลกัษณะประจาํในกลุ่มนนัอีกครัง 

3) ถา้คลาสไม่ตรงกนั หรือคลาสตรงกนัแต่ไม่อยู่ในขอบเขตทียอมรับได ้ให้

 ทาํการสร้างกลุ่มใหม่ จุดอ้างอิงของกลุ่มสําหรับลักษณะประจํา และ

 กาํหนดให้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานสําหรับลักษณะประจําเท่ากับ 0.1 

 กาํหนดคลาสของกลุ่มใหมี้ค่าเท่ากบัคลาสของชุดขอ้มลู 

3.2.2.2  การทาํนายขอ้มลู เป็นการนาํขอ้มูลทีตอ้งการสร้างโมเดลขึนของทุกคลาส 

แลว้เลือกคลาสทีมีค่าความน่าจะเป็นสูงสุดให้เป็นคลาสแบบนาอีฟ เบส์ 

เปอร์เซ็นตค์วามถกูตอ้งของการคาํนวณจาก 100%  
 

 3.3  การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ 

 โปรแกรมทาํนายความเสียหายของดา้นคอมพิวเตอร์ ออกแบบอลักอลิธึม ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2  อลักอลิธึมโปรแกรมทาํนายความเสียหายของดา้นคอมพิวเตอร์ 
 

เริม

โปรแก
แยกกลุ่มคาํจากขอ้ความ 

หารากศพัทข์องกลุ่มคาํทีแบ่งแลว้ดว้ยวิธี Porter Algorithm 

นาํรากศพัทที์หาไดไ้ปแบ่งกลุ่มดว้ย Naïve Bayes Algorithm 

จะไดค้วามน่าจะเป็นทีจะเกิดคาํๆนนัเป็นค่าออกมา 

นาํค่าความน่าจะเป็นจากการทาํ Naïve Bayes Algorithm  

มาสร้างเป็นกฎทาง Fuzzy (Inference) 

ทาํ Defuzzification เพือหาคาํตอบของกลุ่มว่าอยูก่ลุ่มใด 

แสดงผล 

จบโปรแกรม 
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3.4  การทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ 

 โดยทาํการทดสอบความถูกตอ้งของระบบโดยใชข้อ้มูลทีจดัเตรียมไวที้ไดจ้ากการ

ตรวจสอบความด้านคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นข้อมูลทีเจา้หน้าทีทาํการแยก

วิเคราะห์ความ และแบ่งการทดสอบเป็นหวัขอ้ต่างๆ โปรแกรมสามารถแสดงผลการทดสอบได้

เป็น 3 กลุ่ม 

3.5  การทดสอบและประเมนิผลของระบบ 

 หลงัจากการพฒันาระบบสมบูรณ์ไดท้าํการทดสอบโดยให้ผูฝึ้กอบรมการแกปั้ญหา

บนเครือง PC เบืองตน้ จากสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน จาํนวน 60 ท่าน และผูเ้ชียวชาญดา้น

คอมพิวเตอร์ 5 ท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถาม หลังจากนันได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามโดยใชส้ถิติดงันี 

 3.5.1 หาค่าเฉลีย (Mean) ของเทคนิคการทดสอบ 3 ดา้น 

 

x = ∑
 

 

  เมือ      x แทน ตวักลางเลขคณิตหรือค่าเฉลีย 

        N แทน จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

        x  แทน ค่าของขอ้มลู 

 3.5.2 หาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือใชแ้ปลความหมายขอ้มูลทงั 3 

ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสมในหนา้ทีการทาํงาน ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน ดา้นความเร็วใน

การตอบสนอง โดยใชสู้ตร ดงันี 

 

SD = ∑ ( )
 

 

  เมือ SD แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

    x แทน ตวักลางเลขคณิตหรือค่าเฉลีย 

    N แทน จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

    x  แทน ค่าของขอ้มลู 

โดยผลการทดสอบระบบแสดงดงัตารางที 1 
 

 

 

(10) 

(9) 
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4. ผลการดําเนินงาน 

 4.1  ผลการพฒันาระบบการทํานายความเสียหายด้านคอมพวิเตอร์ 

 การทาํงานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการนําเขา้ข้อมูลทีเป็น 

Microsoft Excel ส่วนของปัญหาความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ส่วนของการทาํนาย โดยขอ้มูลที

ทาํการทาํนายความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนในส่วนแรกจะเป็นการแยก

กลุ่มหลกั ๆ ของคอมพิวเตอร์ (System) ซึงสามารถแยกออกเป็นฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์,โปรแกรม

คอมพิวเตอร์(Application) และ เครือข่าย (Network) ส่วนที 2 เป็นส่วนประกอบ (Component) 

และ ส่วนที 3 ส่วนประกอบย่อย ๆ (Item) ของอุปกรณ์ทีคาดว่าเสียหาย โดยรูปแบบการใชง้าน

และแสดงผลขอขอ้มลูดงัรูปที 3 และรูปที 4 
 

4.2  ผลการทดสอบและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

 ขอ้มลูอินพุตเป็นลกัษณะความเสียหายต่างๆ ของอุปกรณ์ทีส่งมาทีหน่วยงาน ทาํการ

ทดลอง 2 ส่วนตามลาํดบั  

4.2.1  การทดสอบแบบแบลก็เบอร์ (Blackbox Trsting) เป็นการทดสอบเพือหาความ

ผดิพลาดทีอาจจะเกิดขึนกบัระบบ 

4.2.2 เครืองมือประเมินประสิทธิภาพของระบบผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบ แบบสอบถาม 

เพือประเมินประสิทธิภาพโดยประเมิน 3 ดา้นคือ (1) ดา้นความเหมาะสมใน

หนา้ทีการทาํงาน  (2) ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน (3) ดา้นความเร็วในการ

ตอบสนอง 
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รูปที 3 ส่วนของการเขา้ขอ้มลู 

 

  
รูปที 4 ส่วนของการทาํนายขอ้มลู 

 

 

4.3  การอภิปรายผล 

  จากผลการทดลอง ลาํดับข้อมูลมีผลต่อโครงสร้างของฟัซซี นาอีฟ เบส์ ซึงผลการ

ประเมินพบว่า (1) ดา้นความเหมาะสมในหน้าทีการทาํงานมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.74, 4.77 

ตามลาํดบั ระบบมีความถกูตอ้งตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้านในระดบัดีมาก (2) ดา้นความถกูตอ้ง

ในการทาํงานมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.76 4.77  ตามลาํดบั ระบบมีความถูกตอ้งในการทาํงาน ใน

ระดบัดีมาก (3) ดา้นความเร็วในการตอบสนอง มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.79, 4.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที 1 ผลการหาประสิทธิภาพในแต่ละดา้น 

เทคนิคการทดสอบ 

กลุ่มตวัอย่าง 

การแปลงผล

ข้อมูล 
ผูใ้ชง้านทวัไป 

ผูเ้ชียวชาญดา้น

คอมพิวเตอร์ 

x SD x SD 

ด้านความเหมาะสมในหน้าที

การทาํงาน 
4.74 0.07 4.77 0.18 

ดีมาก 

ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน 4.76 0.02 4.77 0.17 ดีมาก 

ดา้นความเร็วในการตอบสนอง 4.79 0.05 4.8 0.26 ดีมาก 

 

ตารางที 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบฟัซซีสาํหรับตอบปัญหาเกียวกบัอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เนต 

เทคนิคการทดสอบ 

กลุ่มตวัอย่าง 

การแปลงผล

ข้อมูล 

ผูใ้ชง้าน

ทวัไป 

ผูเ้ชียวชาญดา้น

คอมพิวเตอร์ 
ผูดู้แลระบบ 

x SD x SD x SD 

ด้านความเหมาะสมใน

หนา้ทีการทาํงาน 
4.43 0.22 4.48 0.20 4.40 0.22 ดี 

ดา้นความถูกตอ้งในการ

ทาํงาน 
4.47 0.22 4.50 0.21 

4.46 0.22 ดี 

ด้า นค ว าม เ ร็ว ในก า ร

ตอบสนอง 
4.32 0.18 4.37 0.19 

4.47 0.26 ดี 

 

5.  สรุป 

หลกัการของโปรแกรมการทาํนายความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์นันอาศยัหลกัการของนา

อีฟ เบส์ ในการแยกกลุ่มคาํของขอ้มลูก่อน ซึงโดยทวัไปเวลาเจา้หนา้ทีทีทาํการคดัแยกกลุ่มความ

เสียหายดา้นคอมพิวเตอร์จะทาํการบนัทึกขอ้มูลไว ้โดยจะตดัคาํเป็นกลุ่มๆ อาศยัการเวน้วรรค 

หรือจุลภาค ในการตดัคาํ ก่อนทีจะมาเขา้กฎของฟัซซี ทาํให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้

งานเมือจาํนวนขอ้มลูเพิมมากขึนความแม่นยาํยงิสูงขึนตามลาํดบั ในการใชง้านเนืองจากไม่ไดท้าํ
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เป็นระบบหนา้เวบ็จึงไม่มีเรืองระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู และอาจไม่สะดวกทีผูใ้ชง้าน

ทุกคนตอ้งมาดูผลจากเครืองทีลงโปรแกรมไวเ้ท่านัน แนวทางในการพฒันาสามารถนาํขึนหน้า

เวบ็หรือทาํระบบเครือข่ายภายในสาํนกังานเพือสะดวกและรวดเร็วการบริการขอ้มลูมากขึน 
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