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บทคัดย่อ

1. คานา

กำร ่งเ ริมกำรขำยเป็นกุญแจ ำคัญในด้ำนกำรตลำด บ่อยครั้ง
ที่ต้องกำรจัดอันดับ ัตถุ เช่น ินค้ำ องค์กร รือบริกำร จึงได้กำ นด
Subspace Ranking Algorithm (อัลกอริทึมกำรจัดอันดับ ินค้ำ) เป็นกำร
่งเ ริมใ ้ได้รับประโยชน์ ูง ุดจำกผลของกำรจัดอันดับ ผลที่ได้รับจะมี
ค ำม ำคั ญ และ ่ ง ผลใ ้ บ รรลุ ถึ ง เป้ ำ มำยขององค์ ก ร ตลอดทั้ ง กำร
นำไปใช้ประโยชน์ ในค ำม ลำก ลำยทำงค ำมคิดในแต่ละองค์กร กำรจัด
อันดับเป็นกำรบ่งบอกถึงกำรตัด ินใจขององค์กรในกำร ่งเ ริมกำรขำยที่
ได้รับจำกกำรประม ลผล จึงเ นอโครง ร้ำง ับ เปซขึ้นโดยพัฒนำใ ้กำร
ใช้งำนมีประ ิทธิภ ำพ เป็นกำรจัด อันดับได้อย่ำงลงตั ในแต่ละมิติต่ำงๆ
ของชุดข้อมูล ผลจำกกำรประเมินผลกำรทดลองโดยใช้ข้อมูลจริงจำน น
องชุดนั้นได้เป็นกำรยืนยันถึงประ ิทธิผลของกำร ิเครำะ ์กำร ่งเ ริมกำร
ขำยในด้ำนค ำมเร็ และค ำมถูกต้องในกำรประม ลผลข้อมูล

ในปัจจุบันกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจไม่ ่ำจะเป็นธุรกิจขนำดเล็ก
ขนำดกลำง ขนำดใ ญ่ ก็ล้ นมีอัตรำกำรแข่งขันที่ ูง ทั้งเพื่อกำรตอบ นอง
ต่อค ำมต้องกำรของตลำด รือเพื่อ บรรลุเ ป้ ำประ งค์ ในกำรจำ น่ำย
ินค้ำของผู้ผลิตในภำคธุรกิจเองก็ตำม และเมื่อมีอัตรำกำรแข่ งขั นที่ ูง
ผู้ประกอบกำรจึงต้องมี ิธีกำรที่จะทำใ ้ ินค้ำของตนเองโดดเด่นก ่ำ ินค้ำ
ของผู้ประกอบกำรรำยอื่น เพื่อใ ้ ินค้ำของตนเองนั้นเป็นที่ นใจใน งก ้ำง
และเป็ น ที่ ต้ อ งกำรของตลำดมำกขึ้ น กำรจั ด ท ำกำร ่ ง เ ริ ม กำรขำย
(Promotion) จึงเป็น นทำงที่จะช่ ยใ ้ผู้ประกอบกำรบรรลุเป้ำ มำยใน
กำรทำธุรกิจได้ ไม่ ่ำจะเป็นกำรพัฒนำยี่ ้อ กำรใ ้คำแนะนำ ลังกำรขำย
กำร นับ นุนลูกค้ำ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำร ิเครำะ ์และนำมำทำ
กำรจัดอันดับ (Ranking) เป็น นึ่งในตั ช่ ยในกำรจัดทำกำร ่งเ ริมกำร
ขำยแต่ถึงอย่ำงนั้นกำรจัดอันดับตำมปกติทั่ ไปนั้น เป็นเพียงกำรจัดอันดับ

Abstract

เพียงมิติเดีย กำรจัดอันดับที่ ำมำรถแ ดงอันดับได้ทุกมิติของ ินค้ำ จึง

The Promotion is the key to success of marketing.

เป็น นทำงที่จะช่ ยแก้ไขและช่ ยใ ้ผู้ประกอบกำร ำมำรถมองเ ็นได้ถึง

Demand of object ranking is product, organization and service.

อันดับที่ซ่อนอยู่ในแต่มิติ ทำใ ้ผู้ประกอบกำรมีช่องทำงในกำร ่งเ ริมกำร

Relation of these have assign of story called of Subspace

ขำยได้มำกขึ้น และมีประ ิทธิภำพเพิ่มขึ้น

Ranking Algorithm (product ranking algorithm). It get the most
advantage from result of ranking. The result of ranking have
signification and consummate goal. Variety of organization

2. นิยามปัญ า

concept must choice to help guideline decision for promotion.

2.1 ปัญ าที่พบ

Subspace Ranking Algorithm improves usage efficiently and

กำรจัดอันดับโดยปกติทั่ ไปเป็นกำรจัดอันดับที่แ ดงผลได้เพียง

suitable each of dimensions of dataset. Result of evaluation

มิ ติ เ ดี ย เท่ ำ นั้ น เมื่ อ น ำมำใช้ ใ นกำร ิ เ ครำะ ์ ก ำร ่ ง เ ริ ม กำรขำยจึ ง ได้

experiment usage real data 2 groups show effectiveness of

ประ ิทธิภำพและตรงต่อเป้ำ มำยไม่เพียงพอต่อค ำมค ำมต้องกำรของ

analysis by speed and accuracy of data estimate.

องค์กร
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ผลของกำรแ ดงเพี ย งมิ ติ เ ดี ย นั้ น ท ำใ ้ ู ญ เ ี ย ข้ อ มู ล ที่ มี

แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นแต่ละปีในกำรจำ น่ำย นัง ือน นิยำยของผู้เขียนถูก

ค ำม ำคัญต่อองค์กรอย่ำงมำกเนื่องจำกไม่ ำมำรถแ ดงมิติของข้อมูลที่

จัดอยู่ในอันดับที่ 1 จึงนำข้อมูลเ ล่ำนี้มำใช้ในกำร ่งเ ริมกำรขำย

ถูกซ่อนอยู่

ตั อย่ำงที่ 2 (กำร ่งเ ริมบุคคล)

พันธ์แบดมินตันนำนำชำติ

จึ ง นั บ ได้ ่ ำ กำรจั ด อั น ดั บ โดยปกติ ทั่ ไปไม่ ำมำรถแ ดงถึ ง

ต้องกำร ่งเ ริมใ ้ รัชนก อินทนนท์ ก้ำ ู่มือ ำงอันดัน 1 ของโลกเมื่อ

ผลลั พ ธ์ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ องค์ ก รเท่ ำ ที่ ค ร ่ ง ผลใ ้ เ ี ย โอกำ ในกำร

ตร จ อบ ถิติคะแนนกำรเล่นร มทุกปี รัชนก อินทนนท์ยังไม่ดีที่ ุด แต่ใน

พัฒนำกำรค้ำและกำรเติบโตองค์กรและไม่ตรงต่อเป้ ำ มำยที่กำ นดไ ้

ปีนี้มีคะแนน ะ มดีที่ ุด เมื่อผลกำร ิเครำะ ์แ ดงใ ้ เ ็นผลลัพธ์ที่น่ำ

พร้อมทั้ง ่งผลใ ้กำรนำข้อมูลเพื่อใช้ในกำร ิเครำะ ์กำร ่งเ ริมกำรขำย

ตื่ น เต้ น เมื่ อ รั ช นก อิ น ทนนท์ มี ค ะแนน ะ ม ู ง ุ ด ของนั ก แบดมิ น ตั น

นั้นได้ประ ิทธิภำพที่ไม่เพียงพอ

ประเภท ญิงเดี่ย ทั้ง มด [3]
ตั อย่ำงที่ 3 (บริบท) ใช้กำรจัดอันดับ ินค้ำ ตำรำงที่ 1 แ ดง

2.2 รูปแบบชุดข้อมูล (Data Model)

ถึง ขอบเขตย่อยข้อมูล (ปี, ประเภท),

Year

Categories

Product Name

Quantity

2016

Cell phone

IPhone

1000

2016

Cell phone

Samsung

650

2016

Cell phone

Asus

650

2015

Cell phone

Oppo

320

2015

Cell phone

Samsung

800

2015

Cell phone

IPhone

700

รำยละเอียดของจำน น (จำน น) มมุติกำรตั้งเป้ำ มำยกำร ่งเ ริมกำร
ขำยคือ IPhone รูปภำพที่ 2 แ ดงเป็น 4 ับ เปซ IPhone ถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่ 1 จำกทั้ง มด
ตั อย่ำงที่ 4 ( ่งเ ริมกำรขำย) จำกตำรำงที่ 2 IPhone ใน
ับ เปซ {*}, {2016}, {Cell phone}, {2016, Cell phone} ถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่ 1 ทั้ง มด ซึ่งพิจำรณำได้ ่ำ IPhone ได้รับกำร ่งเ ริมกำรขำยที่ดี
ตำรำงที่ 1 แ ดง ลำยมิติชุดข้อมูลประกอบด้ ย 3 มิติ คือ ชื่อ
ของ ินค้ำ มีทั้ง มด 4 ัตถุ คือ IPhone, Samsung, Asus, และ Oppo
ขอบเขตย่อยของข้อมูลคือปีและประเภท ินค้ำ รำยละเอียดของจำน น
คือ จำน นที่ถูกจำ น่ำยออกไป โดยพิจำรณำ IPhone เป็นเป้ำ มำยใน
กำร ่งเ ริมกำรขำย ตำรำงที่ 2

ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลกำรจำ น่ำยโทร ัพท์มือถือในยี่ ้อต่ำงๆ
Subspace

Rank

RankCount

*

st

1

th

4

4

2016

1st

2nd

3

Cell phone

1st

4th

4

2016,Cell phone

1st

2nd

3

่ นของชื่อ ินค้ำ (ชื่อ ินค้ำ)

ผลจำกกำรจัดอันดับแบ่งออกเป็น 4

ับ เปซ ผลจำกกำรจัดอันดับมำจำกผลร มของ ินค้ำทั้ง มด ยกตั อย่ำง
เช่น ับ เปซ {2016} IPhone เป็นอันดับ 1 จำน นของ IPhone :

Object
Count

1000 > Samsung และ Asus : 650 โดย Samsung และ Asus ถูกจัด
อยู่ในอันดับ 2 เป็นอันดับร่ ม จำก ินค้ำทั้ง มด 3 ัตถุ ับ เปซ {Cell
phone} iPhone เป็นอันดับ 1 จำก 4 อันดับ จำน น ินค้ำ 4 ัตถุ
IPhone : 1700 > Samsung : 1450 > Asus : 650 > Oppo : 320
พิ จ ำรณำชุ ด ข้ อ มู ล ตำรำงที่ 1

โดยก ำ นดเป็ น ⅅ ซึ่ ง

ประกอบด้ ยข้อมูลของคอลัมน์ต่ำงๆ โดยแต่ละข้อมูลนั้นมีค ำมแน่นอน
ขอบเขตย่อยของข้อมูล
กำ นดเป็น

= {A1, A2, A3, A4, A5, A6} ่ นชื่อของ ินค้ำ

และ รำยละเอียดของจำน น กำ นดเป็น

ินค้ำทั้ง มด (เช่น จำกตำรำง 1

รูปภาพที่ 2 ชุดข้อมูลในรูปแบบซับ เปซ

Oppo} โดยที่

ตั อย่ำงที่ 1 (กำร ่งเ ริมกำรขำย ินค้ำ) ผู้เขียน นัง ือน

(* มำยถึง ค่ำทั้ง มด) ⅅ

นั้นขำยดี แต่เป็นที่น่ำเ ียดำย นัง ือน นิยำยที่เขียนนั้นถูกจัดอยู่ในอัน ดับ
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= {a1, a2, a3, …. ad} ซึ่ง ai = *

มำยถึง ับ เปซของชุดข้อมูลกำรจำ น่ำย

โทร ัพท์มือถือในยี่ ้อต่ำงๆ และ

ที่ 30 ใน ม ด มู่ผู้เขียนน นิยำยทั้ง มดทำใ ้ มด ภำพทำงกำรตลำด

= {IPhone, Samsung, Asus,

นั้นต้องเป็นชุดจำน นจริงไม่ติดลบเท่ำนั้น

Subspace กำ นดเป็น

นิยำยรำย นึ่งมีค ำมประ งค์ในกำร ่งเ ริมกำรขำยใ ้ นัง ือที่ตนเขียน

เป็นชื่อ

มำยถึง ับ เปซของชื่อ ินค้ำ
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(เช่น จำกตำรำงที่ 1
ับ เปซ
2

(2016)

3. อัลกอริทึม

= {IPhone, Samsung, Asus} ) โดยที่

= {a1, a2, a3, …. ad} นั้นเป็น ับ เปซย่อยของ ับ เปซ

= {b1, b2, b3, …. bd} รือในทำงกลับกัน

2

Algorithms: Subspace Ranking

เป็น ับ เปซ ลักของ

Input: Dataset D;
Subspace dimension, Product dimension, Score dimension

1

ำกมีคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลต่ำงๆ มำก ย่อมทำใ ้ระยะเ ลำใน
ประม ลของข้อมูลในกำรจัดอันดับมำกขึ้นตำมจำน นของข้อมูล ซึ่ง ำกมี
จำน นของคอลัมน์น้อยย่อม ่งผลใ ้กำรประม ลผลมีค ำมร ดเร็
ซับ เปซกำรจัดอันดับ ินค้ำประกอบด้ ย มกำรคำน ณ
Rank, RankCount และ ObjectCount ิธีกำรดังต่อไปนี้

Output: Subspace, Rank, RankCount, ObjectCount
1: read D;
2: clustering product
3: loop productList
4:

print product target

5:

find tree node of product

6:

sort tree node

ลำดับเป็น นึ่งปัจจัยในกำร ่งเ ริมกำรขำยโดยเรียงค่ำจำกมำก

7:

loop tree node

ไปน้อยตำม ิ่งที่นำมำจัดอันดับ เช่น จำน นของ ินค้ำ ำกมีกำรขำย ินค้ำ

8:

findrank

ได้ในปริมำณมำกจึงถูกจัดเป็นค่ำ ูง ุด, องค์กร ำกมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง

9:

print Rank, RankCount, ObjectCount

ร ดเร็ ก ่ำองค์กรอื่นที่จัดอยู่ในประเภทเดีย กัน องค์กรนั้นจึงถูกจัดเป็น

10:

อันดับ 1

11: end

Rank = |{t | t Os t tq Ms tq}| + 1

(1)

่งผลใ ้องค์กรมีค ำมน่ำเชื่อถือตลอดทั้งกำรตัด ินใจในกำร

end

ลงทุน กำรบริกำรด้ำนกำรเงิน ำกกำรบริกำรนั้นมีผู้ใช้บริกำรมำกก ่ำ
ตารางที่ 3 โค้ดเทียม

บริกำรในประเภทดีย กันถูกจัดอยู่ในอันดับต้นจะ ่งผลใ ้กำรบริกำรมี
ค ำมน่ำเชื่อถือต่อผู้รับบริกำร [1]

พิจำรณำชุดข้อมูลตำรำงที่ 3 กำรนำเข้ำข้อมูลประกอบด้ ย ชุด
RankCount

ข้อมูล D (D มำยถึง ชื่อชุดข้อมูล) ขอบเขตย่อยของข้อมูล ่ นของชื่อ

(2)

ินค้ำ ่ นของจำน น ินค้ำ กำรแ ดงผลประกอบด้ ย ับ เปซ Rank,
คือกำรนับอันดับทั้ง มด ่ำมีทั้ง มดกี่อันดับโดยนับจำกอันดับ

RankCount, ObjectCount บรรทัดที่ 1 รับชุดข้อมูลเพื่อนำมำทำกำร

ที่ถูกจัดได้ เช่น คอมพิ เตอร์พกพำยี่ ้อ HP ถูกจัดอันดับเป็นที่ 1 จำก

ประม ลผลกำรจัดอันดับ บรรทัดที่ 2 แยกประเภทจัดกลุ่ม ินค้ำเข้ำ ู่

อันดับทั้ง มด 6 อันดับ กำรใ ้บริกำรขน ่ง ำธำรณะ ด้ำนรถไฟฟ้ำ และ

ม ด มู่เดีย กัน บรรทัดที่

3

ทำกำร นลูปแต่ละ ินค้ำเพื่อ ร้ำง

รถประจำทำง มีผู้ใช้รถประจำทำงมำกเป็นอันดับที่ 1 จำก 2 อันดับ เพ

ับ เปซ จนครบจำน น ินค้ำที่มีอยูในชุดข้อมูล บรรทัดที่ 4 แ ดงผลที่

ญิงมีจำน นมำกก ่ำเพ ชำยเป็นอัน ดับที่ 1 จำก 2 อันดับ องค์กรเอกชน

ับ เปซที่ได้จำกกำร นลูป บรรทั ดที่ 5 ทำกำรค้น ำ tree node ของ

รัฐ ิ ำ กิจ รัฐบำล เมื่อนำมำจัดอันดับองค์กรเอกชนมีมำกเป็ นอันดับ 1

ินค้ำจนครบจำน นทั้ง มดที่มีอยู่ชุดข้อมูล บรรทัดที่ 6 ทำกำร นลูปแต่
ละชนิด ินค้ำเพื่อ ร้ำง ับ เปซ บรรทัดที่ 7 จัดเรียง ับ เปซด้ ยกำรแยก

จำก 3 อันดับ [2]

tree node เพื่อใช้ในกำรจัดอันดับในแต่ละมิติของข้อมูล บรรทัดที่ 8 ทำ
ObjectCount

กำรจัดอันดับจำก tree node ที่ได้รับมำจำกบรรทัดที่ 7 บรรทัดที่ 9

(3)

แ ดงผลที่ได้รับจำกกำรจัดอันดับประกอบด้ ย Rank,

RankCount,

ObjectCount บรรทัดที่ 10 จบกำรทำงำนของกำรจัดอันดับ บรรทัดที่ 11

คือกำรนับจำน นของ ัตถุทั้ง มดที่นำมำจัดอันดับ เพื่อแ ดง

จบกำรทำงำนกำรจัดกลุ่มข้อมูล

ถึงจำน นที่ชัดเจนของ ัตถุนั้นๆ เช่น จำน นกำรจำ น่ำยโทร ัพท์เคลื่อนที่
ยี่ ้อ LG จำน น 758 เครื่อง จำน นกำรใช้บริกำรรถประจำทำง 5,680
คน จำน นรัฐบำล 6 องค์กร
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B. ชุดข้อมูล Watson Analytics Sample ประกอบด้ ย 6

4. การวัดและการประเมินผล

คอลัมน์ ับ เปซ 6 มิติ ประกอบด้ ย Retailer country, Order

จำกอัลกอริทึม ่ นประกอบทั้ง 3 มิติ คือนั้นเมื่อนำมำร มเป็น

method type, Retailer type, Product line, Product type, Year

1 ชุดข้อมูล โดยกำรจัดอันดับเพื่อแยกเป็น ับ เปซ ทำใ ้เ ็นข้อมู ลในมิติ

[5]

ต่ำงๆ ที่มีค ำม ลำก ลำย ลัก ณะคล้ำยทรง ี่เ ลี่ยมลูกบำ ก์ โดยแต่ละ
ด้ำนของลูกบำ ก์นั้นคือมิติของข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ เช่น ินค้ำทั้ง มด ปี
ประเภทของ ินค้ำ จำน นที่ถูกจัดอันดับ จำน น ินค้ำที่นำมำจัดอันดับ
อันดับของ ินค้ำ เมื่อในกรณีที่มีค่ำเท่ำกันนั้นจะถูกจัดอยู่ในลำดับร่ ม ซึ่ง
กำรจัดใ ้อยู่ในอันดับร่ ม ่งผลใ ้รำยกำรนั้นมำตรฐำนในกำรจัดอันดับ
มำกยิ่งขึ้น
กำร ัดใช้ชุดข้อมูลจำน น 2

ชุดในกำร ำค ำมแตกต่ำงที่

เกิดขึ้นจำกกำรจัดอันดับทั้งในด้ำนค ำมเร็ ในกำรประม ลผลและค ำม
ถูกต้อง

4.1 ชุดข้อมูลในการวัด
พิจำรณำ 3 อันดับผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดอันดับในรูปแบบ
บั เปซ ของ 2 ชุดข้อมูล
A. ชุดข้อมูล Superstore ประกอบด้ ย 6 คอลัมน์ ับ เปซ 6
มิติ ประกอบด้ ย Order Year, Ship Mode, Province, Customer
Segment, Product Category, Product Sub – Category [4]

รูปภาพที่ 2 ับ เปซชุดข้อมูล Watson Analytics Sample

4.2 เวลาที่ใช้การจัดอันดับ
กำรจัดอันดับ ินค้ำโดยแยกค ำมแตกต่ำงของคอมพิ เตอร์
2 เครื่อง
A. คอมพิ เตอร์ตั้งโต๊ะ
พิจำรณำ 2 ชุดข้อมูลจำกภำพที่ 1 และภำพที่ 2 มีค ำม
แตกต่ำงเนื่องจำกจำน น ินค้ำที่แตกต่ำงกันจึง ่งผลใ ้เกิดระยะเ ลำใน
กำรจัดอันดับ ดังนี้
ชุดข้อมูล

เ ลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ

Superstore

35 นำที

Watson Analytics Sample

653 นำที

ตารางที่ 4 เ ลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ

รูปภาพที่ 1 ับ เปซชุดข้อมูล Superstore
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ค ำมถูกต้อง

เครื่อง คือ น่ ยประม ลผลกลำง Intel® core™ i7-3612 (2.10 GHz)

Superstore

100 %

แรม 8.0 GB ฮำร์ดดิ 500 GB ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro

Watson Analytics Sample

100 %

(64 bit)

ชุดข้อมูล

ผลของกำรจัดอันดับของทั้ง องชุดข้อมูลนั้นมีค ำมถูกต้อง

100 % พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4
ทั้งนี้ระยะเ ลำในกำรจัดอันดับจะมีค ำมแตกต่ำงออกไป

ตารางที่ 5 ค ำมถูกต้องกำรจัดอันดับ

ตำมคุ ณ มบั ติ ข องคอมพิ เตอร์ เ ครื่ อ งนั้ น ๆ เช่ น จ ำน นค ำมจุ ข อง
B. คอมพิ เตอร์พกพำ

ฮำร์ดดิ

พิจำรณำ 2 ชุดข้อมูลจำกภำพที่ 1 และภำพที่ 2 มีค ำม

ที่ ูงย่อม ่งผลใ ้กำรประม ลผลนั้นมีค ำมร ดเร็ ยิ่งขึ้น ประกอบกับกำร

แตกต่ำงเนื่องจำกจำน น ินค้ำที่แตกต่ำงกันจึง ่งผลใ ้เกิดระยะเ ลำใน

ใช้คอมพิ เตอร์พกพำในกำรประม ลผลกำรจัดอันดับย่อมมีระยะเ ลำที่ ูง

กำรจัดอันดับ ดังนี้

ก ่ำคอมพิ เตอร์ตั้งโต๊ะ

ชุดข้อมูล

5 รุปผล

เ ลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ

Superstore

35 นำที

Watson Analytics Sample

653 นำที

อัลกอริทึมกำรจัดอันดับ ินค้ำ ซึ่งประกอบด้ ยกำรแบ่งมิติของ
ชุดข้อมูลออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ ขอบเขตย่อยของข้อมูล, ่ นแ ดงชื่อของ
ินค้ำ, จำน นของ ินค้ำ เมื่อนำมำจัดอันดับผลลัพธ์แ ดงออกในรูปแบบ
ของ ับ เปซ โดยที่ ับ เปซนั้นระบุถึง ลำดับของ ินค้ำ ที่ถูกจัด, ลำดับ

ตารางที่ 6 เ ลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ
ชุดข้อมูล

ทั้ง มดของ ินค้ำที่นำมำจัดอันดับ จำน นของ ินค้ำที่นำมำจัดอันดับ เมื่อ
ินค้ำจัดอยู่ในอันดับที่ ูง ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมำใช้ในกำร ิเครำะ ์เพื่อ

ค ำมถูกต้อง

Superstore

100 %

Watson Analytics Sample

100 %

่งเ ริมกำรขำยขององค์กร ใ ้ ินค้ำชนิดนั้นมีโอกำ ติดตลำด ร้ำงรำยได้
ที่เพิ่มขึ้นแก่องค์กร ่งผลใ ้ องค์กรบรรลุถึงเป้ำ มำยในกำร ่งเ ริมกำร
ขำย เมื่อ ินค้ำมีอันดับที่เท่ำกัน ินค้ำนั้นจะถูกจัดอยู่ในอันดับร่ ม ำก
ินค้ำอยู่ในอันดับต่ำจะถูกนำมำพิจำรณำถึงค ำมเ ี่ยงที่จะก่อใ ้เกิดกำร

ตารางที่ 7 ค ำมถูกต้องกำรจัดอันดับ

ขำดทุนของกำรผลิต ินค้ำในประเภทนั้นๆ ตลอดทั้งกำรพิจำรณำถึงจุด
ด้อยของ ินค้ำซึ่งก่อใ ้เกิดกำรพัฒนำ ินค้ำ

พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4 ชุดข้อมูล Superstore ใช้เ ลำใน

ค ำมถูกต้องของกำรจัดอันดับมีค่ำเท่ำกับ 100 % พิจำรณำได้

กำรจัดอันดับเพียง 35 นำที เพรำะมีจำน นของคอลัมน์ที่น้อยก ่ำ แต่ใน

จำกกำรทดลองกำรจัดอันดับของชุดข้อมูลเป็นจำน น ลำยครั้ง ผลลัพธ์ที่

ชุดข้อมูล Watson Analytics Sample ใช้เ ลำในกำรจัดอันดับ 653 นำที

ได้จำกกำรจัดอันดับมีค ำมเท่ำกันในทุกๆ ครั้ง ทั้งนี้ชุดข้อมูลที่นำมำจัด

รือเท่ำกับ 27.2 ชั่ โมง โดยกำรจัดอันดับนี้ถูกจัดโดยกำรใช้คอมพิ เตอร์
ตั้งโต๊ะ คุณ มบัติของเครื่อง คือ

อันดั บ จะต้อ งเป็ น ชุดข้ อมู ล ิน ค้ ำ จริ ง ที่ท ำงองค์ กร นใจ เพื่ อก่อ ใ ้ เ กิ ด

น่ ยประม ลผลกลำง Intel® core™

ประ ิทธิภำพในกำรจัดอันดับและตรงต่อค ำมต้องกำรขององค์กรและกำร

i7-6700 (3.40GHz Up to 3.41GHz) แรม 16.0 GB ฮำร์ดดิ 500 GB

่งเ ริมกำรขำยของ ินค้ำชนิดนั้นๆ

ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro (64 bit) ผลของกำรจัดอันดับของ

ค ำมเร็ ของกำรจัดอันดับของ 2 ชุดข้อมูลจริง มีค ำมเร็ ของ

ทั้ง องชุดข้อมูลนั้นมีค ำมถูกต้อง 100 % พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4

ดำรจัดอันดับที่แตกต่ำงกัน โดยค ำมเร็ ในกำรจัดอันดับ ินค้ำ ขึ้นอยู่กับ

พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4 ชุดข้อมูล Superstore ใช้เ ลำใน

จำน นของข้อมูลและจำน นของคอลัมน์ ำกมีจำน นมำกค ำมเร็ ในกำร

กำรจัดอันดับเพียง 51.7028 นำที รือเท่ำกับ 51.70 ชั่ โมง เพรำะมี
จำน นของคอลัมน์ที่น้ อยก ่ำ แต่ ในชุดข้ อมู ล Watson

น่ ยประม ลผลกลำง แรม ำกเครื่องคอมพิ เตอร์มีคุณ มบัติ

จัดอันดับย่อมใช้เ ลำ ูงขึ้นตำมจำน น ำกจำน นของข้อมูลและคอลัมน์

Analytics

น้อย ย่อม ่ง ผลใ ้กำรจัดอัน ดับ มีค ำมร ดเร็ ตลอดทั้ง ค ำมร ดเร็

Sample ใช้เ ลำในกำรจัดอันดับ 979.34 นำที รือเท่ำกับ 16.32 ชั่ โมง

จะต้องพิจำรณำจำกคุณ มบัติของเครื่องคอมพิ เตอร์ที่ใช้ในกำรจัดอันดับ

โดยกำรจัดอั นดับ นี้ถู ก จัดโดยกำรใช้ค อมพิ เตอร์พกพำ คุ ณ มบั ติ ข อง

ำกมีคุณ มบัติ ูงจะ ่งผลใ ้กำรจัดอันดับนั้นมีค ำมร ดเร็ ยิ่งขึ้น
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