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บทคัดย่อภาษาไทย 
กำรท่องเที่ยววิถีไทย เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนำนเพลิดเพลิน และเปิด

ประสบกำรณ์ใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวตำมที่ต่ำง ๆ ตำมคุณค่ำทั้ง 7 ของกำรท่องเที่ยววิถีไทย ท ำให้
นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่ยังคงรักษำไว้ในจังหวัดนครรำชสีมำ แต่ข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวได้รับตำมเว็บไซต์ต่ำง ๆ เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ได้เฉพำะเจำะจงลงไปตำมควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยว งำนวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับแนะน ำกำรท่องเที่ยววิถีไทยใน
จังหวัดนครรำชสีมำโดยใช้เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้ข้อมูลที่ได้รับส ำหรับ
สนับสนุนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวต่อไป งำนวิจัยนี้แบ่งขั้นตอนกำรท ำงำนเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
เป็นขั้นตอนกำรสร้ำงโมเดลส ำหรับกำรแนะน ำกำรท่องเที่ยววิถีไทย โดยใช้เทคนิคกำรจ ำแนกข้อมูล
และกำรสร้ำงกฏควำมสัมพันธ์ของข้อมูล กำรจ ำแนกข้อมูลใช้ตัวจ ำแนกแบบหลำยตัวและเทคนิค 
Majority Voting ในกำรหำค ำตอบ หรือที่เรียกว่ำ Ensemble Method และมีกำรเปรียบเทียบควำม
ถูกต้องของโมเดลทั้งแบบตัวจ ำแนกเดี่ยว และแบบหลำยตัวจ ำแนก   กำรสร้ำงกฎควำมสัมพันธ์ของ
ข้อมูลจะใช้เทคนิค Apriori ในกำรหำควำมสัมพันธ์ และส่วนสองเป็นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับน ำโมเดลที่สร้ำงขึ้นไปใช้งำน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำมำใช้งำนและได้รับข้อมูลที่
แนะน ำเพื่อใช้สนับสนุนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวต่อไป จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ในส่วนของกำรสร้ำง
โมเดล กำรใช้เทคนิคกำรจ ำแนกข้อมูลแบบหลำยตัวจ ำแนกมีควำมถูกต้องมำกกว่ำส ำหรับกำรแนะน ำ
กำรท่องเที่ยววิถีไทย เมื่อเปรียบเทียบกับกำรใช้ตัวจ ำแนกเดี่ยว และกฎควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่สร้ำง
ขึ้นมำสำมำรถน ำไปใช้งำนส ำหรับแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวได้  นอกจำกนี้ในส่วนของกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ ยังได้ระบบที่ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจส ำหรับข้อมูลที่ได้รับจำกระบบ โดยมีค่ำควำมพึง
พอใจเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23  ซึ่งอยู่ในควำมพึงพอใจระดับมำก 
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ABSTRACT 
Thainess Tourism encourages tourists to enjoy. They get new experiences 

with various attractions according to the 7  values of Thainess. They can absorb the 
culture of each community still maintained in Nakhon Ratchasima. But, the 
information received by tourists on various websites is general information. Not 
specific to the needs of tourists.  This research focuses on the development of 
Thainess Traveling Recommender System at NakhonRatchasima using data mining 
technique. Tourists can use the information provided for further tourism planning 
support. This research divide into two parts: The first part is the modeling process for 
recommending Thainess tourism. Using classification techniques and  association 
rules. Data classification uses multiple classifiers and majority voting techniques to 
find answers also known as Ensemble Method. The accuracy of the single and 
multiple classifiers is compared. Association rules use the Apriori technique to find 
relationships. second part is the development of information systems for the 
implementation of model. Tourists can access and get recommendations for further 
tourism planning. The results of the research show that in the modeling. The use of 
ensemble method is more accurate than single classifier for recommending Thainess 
tourism. And association rules can be used to guide tourists. In addition to the 
development of information systems. The system that users satisfied for the 
information received from the system.The average satisfaction is 4.23 It is also easy 
to use, fast and easy to use. 


