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บทคัดย่อ 
กำรส่งเสริมกำรขำยเป็นกุญแจส ำคัญในด้ำนกำรตลำด บ่อยครั้ง

ที่ต้องกำรจัดอันดับวัตถุ เช่น สินค้ำ องค์กร หรือบริกำร จึงได้ก ำหนด 
Subspace Ranking Algorithm (อัลกอริทึมกำรจัดอันดับสินค้ำ) เป็นกำร
ส่งเสริมให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกผลของกำรจัดอันดับ ผลที่ได้รับจะมี
ควำมส ำคัญและส่งผลให้บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดทั้งกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ ในควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดในแต่ละองค์กร กำรจัด
อันดับเป็นกำรบ่งบอกถึงกำรตัดสินใจขององค์กรในกำรส่งเสริมกำรขำยที่
ได้รับจำกกำรประมวลผล จึงเสนอโครงสร้ำง สับสเปซขึ้นโดยพัฒนำให้กำร
ใช้งำนมีประสิทธิภำพ เป็นกำรจัดอันดับได้อย่ำงลงตัวในแต่ละมิติต่ำงๆ 
ของชุดข้อมูล ผลจำกกำรประเมินผลกำรทดลองโดยใช้ข้อมูลจริงจ ำนวน
สองชุดนั้นได้เป็นกำรยืนยันถึงประสิทธิผลของกำรวิเครำะห์กำรส่งเสริมกำร
ขำยในด้ำนควำมเร็วและควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 
 

Abstract 
 The Promotion is the key to success of marketing. 

Demand of object ranking is product, organization and service. 

Relation of these have assign of story called of Subspace 

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 

concept must choice to help guideline decision for promotion. 

Subspace Ranking Algorithm improves usage efficiently and 

suitable each of dimensions of dataset. Result of evaluation 

experiment usage real data 2 groups show effectiveness of 

analysis by speed and accuracy of data estimate.   

1. ค าน า 

ในปัจจุบันกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจขนำดเล็ก 
ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ ก็ล้วนมีอัตรำกำรแข่งขันที่สูง ทั้งเพื่อกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของตลำด หรือเพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ในกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำของผู้ผลิตในภำคธุรกิจเองก็ตำม และเมื่อมีอัตรำกำรแข่งขันที่ สูง
ผู้ประกอบกำรจึงต้องมีวิธีกำรที่จะท ำให้สินค้ำของตนเองโดดเด่นกว่ำสินค้ำ
ของผู้ประกอบกำรรำยอื่น เพื่อให้สินค้ำของตนเองนั้นเป็นที่สนใจในวงกว้ำง
และเป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกขึ้น กำรจัดท ำกำรส่งเสริมกำรขำย 
(Promotion) จึงเป็นหนทำงที่จะช่วยให้ผู้ประกอบกำรบรรลุเป้ำหมำยใน
กำรท ำธุรกิจได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำยี่ห้อ กำรให้ค ำแนะน ำหลังกำรขำย 
กำรสนับสนุนลูกค้ำ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และน ำมำท ำ
กำรจัดอันดับ (Ranking) เป็นหนึ่งในตัวช่วยในกำรจัดท ำกำรส่งเสริมกำร
ขำยแต่ถึงอย่ำงนั้นกำรจัดอันดับตำมปกติทั่วไปนั้น เป็นเพียงกำรจัดอันดับ
เพียงมิติเดียว กำรจัดอันดับที่สำมำรถแสดงอันดับได้ทุกมิติของสินค้ำ จึง
เป็นหนทำงที่จะช่วยแก้ไขและช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถมองเห็นได้ถึง
อันดับที่ซ่อนอยู่ในแต่มิติ ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีช่องทำงในกำรส่งเสริมกำร
ขำยได้มำกขึ้น และมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
 

2. นิยามปัญหา 
2.1 ปัญหาที่พบ 
 กำรจัดอันดับโดยปกติทั่วไปเป็นกำรจัดอันดับที่แสดงผลได้เพียง
มิติเดียวเท่ำนั้นเมื่อน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์กำรส่งเสริมกำรขำยจึงได้
ประสิทธิภำพและตรงต่อเป้ำหมำยไม่เพียงพอต่อควำมควำมต้องกำรของ
องค์กร 
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 ผลของกำรแสดงเพียงมิติ เดียวนั้นท ำ ให้สูญเสียข้อมูลที่มี
ควำมส ำคัญต่อองค์กรอย่ำงมำกเนื่องจำกไม่สำมำรถแสดงมิติของข้อมูลที่
ถูกซ่อนอยู ่
 จึงนับได้ว่ำกำรจัดอันดับโดยปกติทั่วไปไม่สำมำรถแสดงถึง
ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรเท่ำที่ควร ส่งผลให้เสียโอกำสในกำร
พัฒนำกำรค้ำและกำรเติบโตองค์กรและไม่ตรงต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
พร้อมทั้งส่งผลให้กำรน ำข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์กำรส่งเสริมกำรขำย
นั้นได้ประสิทธิภำพที่ไม่เพียงพอ 
 

2.2 รูปแบบชุดข้อมูล (Data Model) 

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 

 
      ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือในยี่ห้อต่ำงๆ 

Subspace Rank RankCount Object
Count 

* 1st 4th 4 

2016 1st 2nd 3 

Cell phone 1st 4th 4 

2016,Cell phone 1st 2nd 3 

 
รูปภาพที่ 2 ชุดข้อมูลในรูปแบบซับสเปซ 

 ตัวอย่ำงที่ 1 (กำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ) ผู้เขียนหนังสือนว
นิยำยรำยหนึ่งมีควำมประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรขำยให้หนังสือที่ตนเขียน
นั้นขำยดี แต่เป็นที่น่ำเสียดำยหนังสือนวนิยำยที่เขียนนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 30 ในหมวดหมู่ผู้เขียนนวนิยำยทั้งหมดท ำให้หมดสภำพทำงกำรตลำด 

แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นแต่ละปีในกำรจ ำหน่ำย หนังสือนวนิยำยของผู้เขียนถูก
จัดอยู่ในอันดับที่ 1 จึงน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำย 

 ตัวอย่ำงที่ 2 (กำรส่งเสริมบุคคล) สหพันธ์แบดมินตันนำนำชำติ
ต้องกำรส่งเสริมให้ รัชนก อินทนนท์ ก้ำวสู่มือวำงอันดัน 1 ของโลกเมื่อ
ตรวจสอบสถิติคะแนนกำรเล่นรวมทุกปี รัชนก อินทนนท์ยังไม่ดีที่สุด แต่ใน
ปีนี้มีคะแนนสะสมดีที่สุด เมื่อผลกำรวิเครำะห์แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่ำ
ตื่นเต้นเมื่อ รัชนก อินทนนท์ มีคะแนนสะสมสูงสุดของนักแบดมินตัน
ประเภทหญิงเดี่ยวทั้งหมด [3] 

 ตัวอย่ำงที่ 3 (บริบท) ใช้กำรจัดอันดับสินค้ำ ตำรำงที่ 1 แสดง
ถึง ขอบเขตย่อยข้อมูล (ปี, ประเภท), ส่วนของชื่อสินค้ำ (ชื่อสินค้ำ) 

รำยละเอียดของจ ำนวน (จ ำนวน) สมมุติกำรตั้งเป้ำหมำยกำรส่งเสริมกำร
ขำยคือ IPhone รูปภำพที่ 2 แสดงเป็น 4 สับสเปซ IPhone ถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่ 1 จำกทั้งหมด  
 ตัวอย่ำงที่ 4 (ส่งเสริมกำรขำย)  จำกตำรำงที่ 2 IPhone ใน
สับสเปซ {*}, {2016}, {Cell phone}, {2016, Cell phone} ถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่ 1 ทั้งหมด ซึ่งพิจำรณำได้ว่ำ IPhone ได้รับกำรส่งเสริมกำรขำยที่ด ี

 ตำรำงที่ 1  แสดงหลำยมิติชุดข้อมูลประกอบด้วย 3 มิติ คือ ชื่อ
ของสินค้ำ มีทั้งหมด 4 วัตถุ คือ IPhone, Samsung, Asus, และ Oppo  
ขอบเขตย่อยของข้อมูลคือปีและประเภทสินค้ำ  รำยละเอียดของจ ำนวน 
คือ จ ำนวนที่ถูกจ ำหน่ำยออกไป โดยพิจำรณำ IPhone เป็นเป้ำหมำยใน
กำรส่งเสริมกำรขำย ตำรำงที่ 2 ผลจำกกำรจัดอันดับแบ่งออกเป็น 4 

สับสเปซ ผลจำกกำรจัดอันดับมำจำกผลรวมของสินค้ำทั้งหมด ยกตัวอย่ำง 
เช่นสับสเปซ {2016} IPhone  เป็นอันดับ 1 จ ำนวนของ IPhone  :  
1000 > Samsung และ Asus :  650 โดย Samsung และ Asus ถูกจัด
อยู่ในอันดับ 2 เป็นอันดับร่วม จำกสินค้ำทั้งหมด 3 วัตถุ  สับสเปซ {Cell 

phone}  iPhone เป็นอันดับ 1 จำก 4 อันดับ จ ำนวนสินค้ำ 4 วัตถุ  
IPhone : 1700 > Samsung : 1450 > Asus : 650 > Oppo : 320  

พิจำรณำชุดข้อมูลตำรำงที่ 1 โดยก ำหนดเป็น ⅅ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลของคอลัมน์ต่ำงๆ โดยแต่ละข้อมูลนั้นมีควำมแน่นอน 

ขอบเขตย่อยของข้อมูล   = {A1, A2, A3, A4, A5, A6} ส่วนชื่อของสินค้ำ 

ก ำหนดเป็น   และ รำยละเอียดของจ ำนวน ก ำหนดเป็น    เป็นชื่อ

สินค้ำทั้งหมด (เช่น จำกตำรำง 1   = {IPhone, Samsung, Asus, 

Oppo}  โดยที่   นั้นต้องเป็นชุดจ ำนวนจริงไม่ติดลบเท่ำนั้น 

 Subspace ก ำหนดเป็น   = {a1, a2, a3, …. ad} ซึ่ง ai = *          

(* หมำยถึง ค่ำทั้งหมด) ⅅ  หมำยถึง สับสเปซของชุดข้อมูลกำรจ ำหน่ำย

โทรศัพท์มือถือในยี่ห้อต่ำงๆ และ    หมำยถึง สับสเปซของชื่อสินค้ำ 
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(เช่น จำกตำรำงที่ 1  (2016) = {IPhone, Samsung, Asus} ) โดยที่ 

สับสเปซ   = {a1, a2, a3, …. ad} นั้นเป็น สับสเปซย่อยของสับสเปซ    

 2 = {b1, b2, b3, …. bd} หรือในทำงกลับกัน  2 เป็นสับสเปซหลักของ 

 1  

หำกมีคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลต่ำงๆ มำก ย่อมท ำให้ระยะเวลำใน
ประมวลของข้อมูลในกำรจัดอันดับมำกขึ้นตำมจ ำนวนของข้อมูล ซึ่งหำกมี
จ ำนวนของคอลัมน์น้อยย่อมส่งผลให้กำรประมวลผลมีควำมรวดเร็ว 

ซับสเปซกำรจัดอันดับสินค้ำประกอบด้วยสมกำรค ำนวณ 
Rank, RankCount และ ObjectCount วิธีกำรดังต่อไปนี้ 

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

 
 ล ำดับเป็นหนึ่งปัจจัยในกำรส่งเสริมกำรขำยโดยเรียงค่ำจำกมำก
ไปน้อยตำมสิ่งที่น ำมำจัดอันดับ เช่น จ ำนวนของสินค้ำ หำกมีกำรขำยสินค้ำ
ได้ในปริมำณมำกจึงถูกจัดเป็นค่ำสูงสุด, องค์กรหำกมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
รวดเร็วกว่ำองค์กรอื่นที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน องค์กรนั้นจึงถูกจัดเป็น
อันดับ 1 ส่งผลให้องค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือตลอดทั้งกำรตัดสินใจในกำร
ลงทุน กำรบริกำรด้ำนกำรเงินหำกกำรบริกำรนั้นมีผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ
บริกำรในประเภทดียวกันถูกจัดอยู่ในอันดับต้นจะส่งผลให้กำรบริกำรมี
ควำมน่ำเชื่อถือต่อผู้รับบริกำร [1] 

 
RankCount  (2) 

 
 คือกำรนับอันดับทั้งหมดว่ำมีทั้งหมดกี่อันดับโดยนับจำกอันดับ
ที่ถูกจัดได้ เช่น คอมพิวเตอร์พกพำยี่ห้อ HP ถูกจัดอันดับเป็นที่ 1 จำก
อันดับทั้งหมด 6 อันดับ กำรให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ ด้ำนรถไฟฟ้ำ และ 
รถประจ ำทำง มีผู้ใช้รถประจ ำทำงมำกเป็นอันดับที่ 1 จำก 2 อันดับ เพศ
หญิงมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศชำยเป็นอันดับที่ 1 จำก 2 อันดับ องค์กรเอกชน 
รัฐวิสำหกิจ รัฐบำล เมื่อน ำมำจัดอันดับองค์กรเอกชนมีมำกเป็นอันดับ 1 

จำก 3 อันดับ [2] 

 
ObjectCount  (3) 

 
 คือกำรนับจ ำนวนของวัตถุทั้งหมดที่น ำมำจัดอันดับ เพื่อแสดง
ถึงจ ำนวนที่ชัดเจนของวัตถุนั้นๆ เช่น จ ำนวนกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยี่ห้อ LG จ ำนวน 758 เครื่อง จ ำนวนกำรใช้บริกำรรถประจ ำทำง 5,680 

คน จ ำนวนรัฐบำล 6 องค์กร 

3. อัลกอริทึม  
Algorithms: Subspace Ranking 

Input: Dataset D; 

Subspace dimension, Product dimension, Score dimension 

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 

7:                  loop tree node 

8:                             findrank 

9:                              print Rank, RankCount, ObjectCount 

10:                 end 

11: end 
 

ตารางที่ 3 โค้ดเทียม 

 

 พิจำรณำชุดข้อมูลตำรำงที่ 3 กำรน ำเข้ำข้อมูลประกอบด้วย ชุด
ข้อมูล D (D หมำยถึง ชื่อชุดข้อมูล) ขอบเขตย่อยของข้อมูล ส่วนของชื่อ
สินค้ำ ส่วนของจ ำนวนสินค้ำ กำรแสดงผลประกอบด้วย สับสเปซ Rank, 

RankCount, ObjectCount บรรทัดที่ 1 รับชุดข้อมูลเพื่อน ำมำท ำกำร
ประมวลผลกำรจัดอันดับ บรรทัดที่ 2 แยกประเภทจัดกลุ่มสินค้ำเข้ำสู่
หมวดหมู่เดียวกัน บรรทัดที่ 3 ท ำกำรวนลูปแต่ละสินค้ำเพื่อสร้ำง            
สับสเปซ จนครบจ ำนวนสินค้ำที่มีอยูในชุดข้อมูล บรรทัดที่ 4 แสดงผลที่
สับสเปซที่ได้จำกกำรวนลูป บรรทัดที่ 5 ท ำกำรค้นหำ tree node ของ
สินค้ำจนครบจ ำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ชุดข้อมูล บรรทัดที่ 6 ท ำกำรวนลูปแต่
ละชนิดสินค้ำเพื่อสร้ำงสับสเปซ บรรทัดที่ 7 จัดเรียงสับสเปซด้วยกำรแยก 
tree node เพื่อใช้ในกำรจัดอันดับในแต่ละมิติของข้อมูล บรรทัดที่ 8 ท ำ
กำรจัดอันดับจำก tree node ที่ได้รับมำจำกบรรทัดที่ 7 บรรทัดที่ 9 

แสดงผลที่ได้รับจำกกำรจัดอันดับประกอบด้วย Rank, RankCount, 

ObjectCount บรรทัดที่ 10 จบกำรท ำงำนของกำรจัดอันดับ บรรทัดที่ 11 

จบกำรท ำงำนกำรจัดกลุ่มข้อมูล 
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4. การวัดและการประเมินผล 
 จำกอัลกอริทึม ส่วนประกอบทั้ง 3 มิต ิคือนั้นเมื่อน ำมำรวมเป็น 
1 ชุดข้อมูล โดยกำรจัดอันดับเพื่อแยกเป็นสับสเปซ ท ำให้เห็นข้อมูลในมิติ
ต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย ลักษณะคล้ำยทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ โดยแต่ละ
ด้ำนของลูกบำศก์นั้นคือมิติของข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่  เช่น สินค้ำทั้งหมด ปี 
ประเภทของสินค้ำ จ ำนวนที่ถูกจัดอันดับ จ ำนวนสินค้ำที่น ำมำจัดอันดับ 
อันดับของสินค้ำ เมื่อในกรณีที่มีค่ำเท่ำกันนั้นจะถูกจัดอยู่ในล ำดับร่วม ซึ่ง
กำรจัดให้อยู่ในอันดับร่วมส่งผลให้รำยกำรนั้นมำตรฐำนในกำรจัดอันดับ
มำกยิ่งขึ้น  
 กำรวัดใช้ชุดข้อมูลจ ำนวน 2 ชุดในกำรหำควำมแตกต่ำงที่
เกิดขึ้นจำกกำรจัดอันดับทั้งในด้ำนควำมเร็วในกำรประมวลผลและควำม
ถูกต้อง 
 

4.1 ชุดข้อมูลในการวัด 
 พิจำรณำ 3 อันดับผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดอันดับในรูปแบบ
สับสเปซ ของ 2 ชุดข้อมูล 

A. ชุดข้อมูล Superstore ประกอบด้วย 6 คอลัมน์ สับสเปซ 6 

มิติ ประกอบด้วย Order Year, Ship Mode, Province, Customer 

Segment, Product Category, Product Sub – Category  [4] 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 สับสเปซชุดข้อมูล Superstore 

B. ชุดข้อมูล Watson Analytics Sample ประกอบด้วย 6
คอลัมน์ สับสเปซ 6 มิติ ประกอบด้วย Retailer country, Order 

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

[5] 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 สับสเปซชุดข้อมูล Watson Analytics Sample 

 

4.2 เวลาที่ใช้การจัดอันดับ 
 กำรจัดอันดับสินค้ำโดยแยกควำมแตกต่ำงของคอมพิวเตอร์ 
2 เครื่อง 

 A. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
 พิจำรณำ 2 ชุดข้อมูลจำกภำพที่ 1 และภำพที่ 2 มีควำม
แตกต่ำงเนื่องจำกจ ำนวนสินค้ำที่แตกต่ำงกันจึงส่งผลให้เกิดระยะเวลำใน
กำรจัดอันดับ ดังนี้ 
 

ชุดข้อมูล เวลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ 

Superstore 35 นำท ี

Watson Analytics Sample 653 นำที 

 

ตารางที ่4 เวลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ 
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ชุดข้อมูล ควำมถูกต้อง 

Superstore 100 % 

Watson Analytics Sample 100 % 

 

ตารางที่ 5 ควำมถูกต้องกำรจัดอันดับ 

 

B. คอมพิวเตอร์พกพำ 
 พิจำรณำ 2 ชุดข้อมูลจำกภำพที่ 1 และภำพที่ 2 มีควำม
แตกต่ำงเนื่องจำกจ ำนวนสินค้ำที่แตกต่ำงกันจึงส่งผลให้เกิดระยะเวลำใน
กำรจัดอันดับ ดังนี้ 
 

ชุดข้อมูล เวลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ 

Superstore 35 นำท ี
Watson Analytics Sample 653 นำที 

 
ตารางที ่6 เวลำที่ใช้ในกำรจัดอันดับ 

 

ชุดข้อมูล ควำมถูกต้อง 

Superstore 100 % 

Watson Analytics Sample 100 % 

 

ตารางที่ 7 ควำมถูกต้องกำรจัดอันดับ 

 
 พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4 ชุดข้อมูล Superstore ใช้เวลำใน
กำรจัดอันดับเพียง 35 นำที เพรำะมีจ ำนวนของคอลัมน์ที่น้อยกว่ำ แต่ใน
ชุดข้อมูล Watson Analytics Sample ใช้เวลำในกำรจัดอันดับ 653 นำที 
หรือเท่ำกับ 27.2 ชั่วโมง โดยกำรจัดอันดับนี้ถูกจัดโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ คุณสมบัติของเครื่อง คือ  หน่วยประมวลผลกลำง Intel® core™ 
i7-6700 (3.40GHz Up to 3.41GHz) แรม 16.0 GB ฮำร์ดดิส 500 GB 

ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro (64 bit)   ผลของกำรจัดอันดับของ
ทั้งสองชุดข้อมูลนั้นมีควำมถูกต้อง 100 % พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4  

 พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4 ชุดข้อมูล Superstore ใช้เวลำใน
กำรจัดอันดับเพียง 51.7028 นำที หรือเท่ำกับ 51.70 ชั่วโมง เพรำะมี
จ ำนวนของคอลัมน์ที่น้อยกว่ำ แต่ในชุดข้อมูล Watson Analytics 

Sample ใช้เวลำในกำรจัดอันดับ 979.34 นำที หรือเท่ำกับ 16.32 ชั่วโมง 
โดยกำรจัดอันดับนี้ถูกจัดโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์พกพำ คุณสมบัติของ

เครื่อง คือ  หน่วยประมวลผลกลำง Intel® core™ i7-3612 (2.10 GHz) 

แรม 8.0 GB ฮำร์ดดิส 500 GB ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro          

(64 bit)   ผลของกำรจัดอันดับของทั้งสองชุดข้อมูลนั้นมีควำมถูกต้อง           
100 % พิจำรณำจำกตำรำงที่ 4  

 ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรจัดอันดับจะมีควำมแตกต่ำงออกไป
ตำมคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ เช่น จ ำนวนควำมจุของ
ฮำร์ดดิส หน่วยประมวลผลกลำง แรม หำกเครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติ
ที่สูงย่อมส่งผลให้กำรประมวลผลนั้นมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับกำร
ใช้คอมพิวเตอร์พกพำในกำรประมวลผลกำรจัดอันดับย่อมมีระยะเวลำที่สูง
กว่ำคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  
 

5 สรุปผล 
 อัลกอริทึมกำรจัดอันดับสินค้ำ ซึ่งประกอบด้วยกำรแบ่งมิติของ
ชุดข้อมูลออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ ขอบเขตย่อยของข้อมูล,  ส่วนแสดงชื่อของ
สินค้ำ, จ ำนวนของสินค้ำ เมื่อน ำมำจัดอันดับผลลัพธ์แสดงออกในรูปแบบ
ของสับสเปซ โดยที่สับสเปซนั้นระบุถึง ล ำดับของสินค้ำที่ถูกจัด, ล ำดับ
ทั้งหมดของสินค้ำที่น ำมำจัดอันดับ จ ำนวนของสินค้ำที่น ำมำจัดอันดับ เมื่อ
สินค้ำจัดอยู่ในอันดับที่สูง ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อ
ส่งเสริมกำรขำยขององค์กร ให้สินค้ำชนิดนั้นมีโอกำสติดตลำด สร้ำงรำยได้
ที่เพิ่มขึ้นแก่องค์กร ส่งผลให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำร
ขำย เมื่อสินค้ำมีอันดับที่เท่ำกัน สินค้ำนั้นจะถูกจัดอยู่ในอันดับร่วม หำก
สินค้ำอยู่ในอันดับต่ ำจะถูกน ำมำพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกำร
ขำดทุนของกำรผลิตสินค้ำในประเภทนั้นๆ ตลอดทั้งกำรพิจำรณำถึงจุด
ด้อยของสินค้ำซึ่งก่อให้เกิดกำรพัฒนำสินค้ำ   
 ควำมถูกต้องของกำรจัดอันดับมีค่ำเท่ำกับ 100 % พิจำรณำได้
จำกกำรทดลองกำรจัดอันดับของชุดข้อมูลเป็นจ ำนวนหลำยครั้ง ผลลัพธ์ที่
ได้จำกกำรจัดอันดับมีควำมเท่ำกันในทุกๆ ครั้ง ทั้งนี้ชุดข้อมูลที่น ำมำจัด
อันดับจะต้องเป็นชุดข้อมูลสินค้ำจริงที่ทำงองค์กรสนใจ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรจัดอันดับและตรงต่อควำมต้องกำรขององค์กรและกำร
ส่งเสริมกำรขำยของสินค้ำชนิดนั้นๆ 
 ควำมเร็วของกำรจัดอันดับของ 2 ชุดข้อมูลจริง มีควำมเร็วของ
ดำรจัดอันดับที่แตกต่ำงกัน โดยควำมเร็วในกำรจัดอันดับสินค้ำ ขึ้นอยู่กับ
จ ำนวนของข้อมูลและจ ำนวนของคอลัมน์หำกมีจ ำนวนมำกควำมเร็วในกำร
จัดอันดับย่อมใช้เวลำสูงขึ้นตำมจ ำนวน หำกจ ำนวนของข้อมูลและคอลัมน์
น้อย ย่อมส่งผลให้กำรจัดอันดับมีควำมรวดเร็ว ตลอดทั้งควำมรวดเร็ว
จะต้องพิจำรณำจำกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรจัดอันดับ
หำกมีคุณสมบัติสูงจะส่งผลให้กำรจัดอันดับนั้นมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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