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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาคุณลักษณะสําคัญของนักศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม
โปรแกรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล เพื่อสรางโมเดลหรือตนแบบ สําหรับการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเขาศึกษาสําหรับผูสนใจเรียนในสาขาวิชาของกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไดทําการศึกษาขอมูลจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในสาขาคอมพิวเตอรช้ันปที่ 3       
และปที่ 4 ในปการศึกษา 2556 โดยใชระดับผลการเรียนเฉล่ีย ณ ปจจุบันเปนเกณฑในการจําแนกกลุมนักศึกษา 

ในการศึกษาผูวิจัยไดทําการทดลองกับเทคนิคทางเหมืองขอมูล 2 เทคนิค ไดแก ตนไมตัดสินใจ C4.5 และขายงาน
ความเช่ือเบย (BayesNet) โดยแบงการทดลองออกเปน 2 ลักษณะ คือ การทดลองกับชุดขอมูลทั้งหมดทุกแอททริบิวท และ
การทดลองดวยการเลือกทุกแอททริบิวทดวยวิธีการ SNR (signal to noise ratio) เพื่อคนหาคุณลักษณะสําคัญที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางเปนตนแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเรยีน
ในสาขาวิชาของกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร จากผลการทดลองทั้งสองแบบยืนยันวา วิธีตนไมตัดสินใจ C4.5 ใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่ดีกวาเม่ือเทียบกับวิธีการโครงขายเบย (BayesNet)  
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Abstract 
 
The purpose of this research is to discover the critical characteristics of students’ success in 

computer studies in programme in computer in Nakhon Pathom Rajabhat University using data mining 
techniques to create the model for developing a decision making process of those who are interested in 
enrolling in computer related program in the faculty of science and technology at Nakhon Pathom 
Rajabhat University. The dataset obtained from 3rd and 4th year of computer related program students in 
academics year 2013 were used in this study. The current Grade Point Average was used to categorize 
students into group. 

In this research, the researchers used two data mining techniques, which are decision tree and 
BayesNet. The experiment was divided into 2 sets. First, the experiment was done to all characteristic. 
Second, the experiment is being done to those who were chosen by the techniques called SNR to 
discover the critical characteristics that affect to the effectiveness of learning for the programme in 
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computer and become to be a prototype of the decision support system to enroll in programme in 
computer. The result from both experiments has shown that C4.5 performed better compared to the 
BayesNet.   

 
Keywords: data mining, C4.5, decision tree, BayesNet, decision support system 

 
บทนํา 

 
การสมัครเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ันเปนกระบวนการที่ยุงยากซับซอน เพราะนอกจากจะตองรูจักตัวเองแลว  

ผูเลือกเรียนจะตองรูเน้ือหาของหลักสูตร คือ รูเน้ือหาโดยละเอียดของหลักสูตรซ่ึงอาจจะยากตอการทําความเขาใจสําหรับ
นักเรียนที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปญหาที่พบสวนใหญเน่ืองจากนักเรียนยังไมทราบถึงความ
ถนัดหรือความชอบของตนเอง โดยกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอน้ันผูสมัครจําเปนจะตองทราบความสนใจ ความสามารถ 
และความถนัดของตนเองจึงจะทําใหตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม บอยครั้งที่พบวานักศึกษาที่ เขาศึกษาตอ                          
ในระดับอุดมศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกหลักสูตรมาจากเพื่อน ผูปกครองเปนหลัก ดังน้ันเม่ือเขาไปศึกษาจริง ๆ ทําให                 
ไมประสบผลสําเร็จในการเรียนเน่ืองจากไดเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ไมเหมาะสมกับบุคลิก ความสามารถ ความสนใจ รวมถึง
ความถนัดของตนเอง ผลสุดทายนักศึกษาจําตองทนศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา และผลที่ตามมาคือเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว
ทําใหไมสามารถทํางานตามสาขาที่จบการศึกษาไดหรือทํางานอยางไมเต็มประสิทธิภาพทําใหมีโอกาสกาวหนาในการทํางานนอย  

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพบวาไดมีงานวิจัยเปนจํานวนมากที่ใหความสําคัญและไดทําการศึกษาถึงปจจัย              
ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาตัวแบบสําหรับการสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลากหลายรูปแบบ 
ไดแก การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการพนสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชคอมมิตตีแมชชีน (ภัทรพงศ พงศภัทรกานต, 
2553) โดยงานวิจัยน้ีใชชุดขอมูลนักศึกษาที่เขาศึกษาระหวางป พ.ศ. 2546-2549 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีจํานวน               
11 แอททริบิวต และ 12,865 ชุดขอมูล โดยไดทําการทดลองวัดประสิทธิภาพความถูกตองเปรียบเทียบกับนิวรอลเน็ตเวิรก
และ C5.0 ซ่ึงแบบจําลองแบบคอมมิตตีแมชชีนใหประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูลสูงที่สุด มีคาเทากับ 75.32 และงานวิจัย
เก่ียวกับการสรางตัวแบบสําหรับหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาและพัฒนาตัวแบบ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอยางอัตโนมัติแบบออนไลน (ชุติมา อุตมะมุณีย และประสงค ปราณีตพลกรัง, 2553)  โดยใช
ขอมูลดานการเรียนของกลุมตัวอยางจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 9 มหาวิทยาลัย โดยใชวิธี
ของขายงานเบย พบวาตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา ไดแก เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร
กอนศึกษา เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรขณะกําลังศึกษา เกรดเฉล่ียวิชาเขียนโปรแกรม ความรูในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
และซอฟตแวร ความรูดานวิชาเรียน 1 ความรูดานวิชาเรียน 2 และความถนัด งานวิจัยถัดมาไดศึกษาอิทธิพลของบริบททาง
สังคมตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 (ธีรดา ภิญโญ, 
2551)  พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ ปจจัยเจตคติ
และความสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูล (data mining) มาใชสําหรับการเรียนรู
คุณลักษณะสําคัญของนักศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดยทําการศึกษากับนักศึกษาในกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอรในช้ันปที่ 3 และป 4 ซ่ึงจะทําการศึกษาจากขอมูลพื้นฐานและเจตคติ
ของผูเรียนกอนเขาศึกษา เพื่อสรางเปนตนแบบสําหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสาขาวิชาของ
กลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูที่สนใจ
จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 

1.  การจําแนกประเภทขอมูล (data classification) 
 การจําแนกประเภทขอมูล เปนการเรียนรูแบบมีผูสอน (supervised learning) โดยวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
ประเภทขอมูลใหกับขอมูลใหม ๆ ที่ยังไมรูประเภท โดยใชลักษณะของชุดขอมูลที่มีอยูซ่ึงเปนชุดขอมูลที่รูประเภทแลว เทคนิค
พื้นฐานที่นิยมนํามาใชสําหรับการจําแนกประเภทขอมูล ไดแก 
 

1.1  ตนไมตัดสินใจ (decision tree) 
ตนไมตัดสินใจ (quinlan, 1986) เปนตัวแบบทางคณิตศาสตรที่ใชจําแนกประเภทขอมูล โดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะของขอมูล ซ่ึงคาของคุณลักษณะเหลาน้ีจะอยูในรูปของคาที่ไมตอเน่ือง (discrete value) เชน เพศ คณะวิชา สีผม 
เปนตน 

ในการเรียนรูจะแทนความรูในรูปแบบโครงสรางตนไม โดยมีโนดภายใน (inner node) เปนช่ือของคุณลักษณะตาง ๆ 
ของชุดขอมูลที่นํามาเรียนรู แตละโนดภายในตนไมจะมีก่ิง (branch) เทากับจํานวนคาที่เปนไปไดสําหรับคุณลักษณะน้ัน ๆ 
สวนโนดใบจะเปนประเภทที่เปนไปไดของขอมูล ตัวอยางตนไมตัดสินใจ แสดงดังรูปภาพที่ 1 ซ่ึงจากรูปแสดงตัวอยางตนไม
ตัดสินใจสําหรับจําแนกประเภทผลลัพธของการอาบแดด โดยคุณลักษณะที่ใชมี 2 คุณลักษณะ คือ สีผม (hair color) ซ่ึงมี        
คาที่เปนไปได 3 คา (blonde, red และ brown) และ การใชโลชัน (lotion used) ซ่ึงมีคาที่เปนไปได 2 คา (yes และ no) 
สวนผลลัพธของการจําแนกประเภทจะประกอบดวย 2 ประเภท คือ ผิวไหม (sunburned) และ ไมเปนอะไร (none)  

 
 

รูปภาพที่ 1 ตัวอยางตนไมตัดสินใจ 
 

ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546: 154 
 

จากรูปภาพที่ 1 จะแทนกฎการจําแนกประเภท ดังน้ี 
 

IF <hair color> = blonde and <lotion used> = no THEN sunburned 
IF <hair color> = blonde and <lotion used> = yes THEN none 
IF <hair color> = red THEN sunburned 
IF <hair color> = brown THEN none 

ขั้นตอนการเรียนรูสําหรับตนไมตัดสินใจ แสดงดังรูปภาพที่ 2 



Vol. 9 No. 1 July – December 2014 

74 | Journal of Western Rajabhat Universities    

 
 

รูปภาพที่ 2 ขั้นตอนการเรียนรูของตนไมตัดสินใจ 
 

1.2  ขายงานความเช่ือเบย (Bayesian belief network)  
ขายงานเบย (bayes net) (Bouckaert, 2005) เปนวิธีการเรียนรูที่ลดขอจํากัดของการเรียนรูเบยอยางงาย              

ในสมมติฐานของความไมขึ้นตอกันระหวางคุณลักษณะในวิธีการเรียนรูเบยอยางงาย ในสมมติฐานของความไมขึ้นตอกันซ่ึงใน
ความเปนจริงพบวาคุณลักษณะบางตัวจะขึ้นตอกันบางและควรที่จะนําความขึ้นตอกันน้ีเขามาใสไวในโมเดลดวยจึงใชขายงาน
ความเช่ือเบยในการอธิบายความไมขึ้นตอกันอยางมีเง่ือนไข (condition independent) ระหวางตัวแปรบริบทของขายงาน
ความเช่ือเบยนิยมใชคําวา “ตัวแปร” (variable) แทนคําวา “คุณลักษณะ” เพื่อทําใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ              
โดยสามารถใสความรูกอนในขายงานความเช่ือเบยใหอยูในรูปของโครงสรางขายงานและตารางความนาจะเปนมีเง่ือนไข ซ่ึงถือวา
เปนขอดีของขายงานแบบเบย  ขายงานเบยมีลักษณะที่สําคัญคือสามารถที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยแสดงออกมา
ในรูปแบบแผนภาพ (graphical model) โดยอาศัยฐานความรูกอนหนา (prior knowledge) ในการที่จะอธิบายและ              
สรางขายงานเบย 

 

2.  การเลือกคุณลักษณะ (feature selection) 
การวิเคราะหขอมูลที่มีมิติจํานวนมากน้ัน ถือเปนเรื่องยากและมีความซับซอนสูง ขั้นตอนวิธีสําหรับการเรียนรูที่จะ

นํามาใชจัดการกับขอมูลเหลาน้ีจะตองใชทรัพยากรทั้งในดานการคํานวณและการใชหนวยความจําจํานวนมาก ในขณะที่
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูอาจลดลงเน่ืองจากอาจมีสัญญาณรบกวน (noise) ในขอมูลที่เกิดจากมิติที่ไมเก่ียวของกับ
การวิเคราะหขอมูลน้ัน ๆ ดังน้ัน เพื่อแกปญหาดังกลาว มิติของขอมูลเหลาน้ันจะตองถูกลดจํานวนลงดวยวิธีการเลือก
คุณลักษณะที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

การเลือกคุณลักษณะอาจแบงประเภทตามวิธีการในการเลือกคุณลักษณะ เปน 3 ประเภท ไดแก Embedded, 
Wrapper และ Filter (Molina et al., 2002) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 

ตนไมตัดสินใจ (decision tree) 
ขอมูลนําเขา: ชุดขอมูลสอน x(a1, a2, …, an: class) 

1. ทดสอบคุณลักษณะของขอมูลดวยคา information gain (IG) ซ่ึงคํานวณไดจาก 
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      (2) 
  S คือ เซตของขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ 
  Sv คือ เซตยอยของ S ที่คุณลักษณะ A ของขอมูลมีคาเทากับ v 
  Values(A) คือ คาที่เปนไปไดของคุณลักษณะ A 
  Entropy(S) คือ คาความไรระเบียบของขอมูลในเซต S 
  c คือ ประเภท (class) ของขอมูลที่เปนไปได 
  pi คือ คาความนาจะเปนของขอมูลที่จะอยูในประเภท i 

2. เลือกคุณลักษณะที่ใหคา IG สูงที่สุดมาสรางเปนโนดราก (root node) 
3. ขณะที่ Entropy (Sv) ของก่ิงใด ๆ ที่ยังไมเทากับ 0 ใหนําคุณลักษณะที่เหลือมาทดสอบและ

เลือกคุณลักษณะที่ใหคา IG สูงที่สุดมาแตกเปนก่ิงของตนไมตอไปเรื่อย ๆ 
ผลลัพธ: ตนไมตัดสินใจ 
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2.1  การเลือกคุณลักษณะแบบ Embedded 
การเลือกคุณลักษณะแบบ Embedded จะเกิดขึ้นโดยขั้นตอนวิธีสําหรับการเรียนรูเอง ซ่ึงขั้นตอนวิธีเหลาน้ี             

จะมีการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการสรางแบบจําลองในการแกปญหาตาง ๆ โดยไมจําเปนตองเพิ่มขั้นตอนวิธี                 
ในการเลือกคุณลักษณะอ่ืน ๆ เขามาชวย ตัวอยางของขั้นตอนวิธีสําหรับการเรียนรูที่มีการเลือกคุณลักษณะแบบ Embedded 
ไดแก ตนไมตัดสินใจ และกําหนดการพันธุกรรม  

 

2.2  การเลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper 
การเลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper จะเปนขั้นตอนกระบวนการหน่ึงสําหรับคัดเลือกเซตยอยจากคุณลักษณะ

ทั้งหมดของขอมูล โดยจะเนนที่กระบวนการคนหาเซตยอยของคุณลักษณะที่เหมาะสมกับขั้นตอนวิธีการเรียนรูวิธีใดวิธีหน่ึง
โดยเฉพาะ ดังน้ันวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบน้ี ถือไดวาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการเรียนรูไดดีที่สุด                
แตขอเสียที่สําคัญสําหรับวิธีการน้ี คือ จะตองใชเวลาในการเรียนรูมาก และเซตยอยของคุณลักษณะที่เลือกได จะเหมาะกับ
วิธีการเรียนรูแบบหน่ึง ซ่ึงอาจไมเหมาะกับวิธีการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ และปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ อาจเกิดปญหา 
overfitting ได (Kohavi & Sommerfield, 1995) ตัวอยางของวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper เชน การใชขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม (genetic algorithm) เพื่อคนหาเซตของคุณลักษณะที่เหมาะสมกับขั้นตอนวิธีการเรียนรูใด ๆ (Vafaie &            
De Jong, 1992) ภาพรวมของการเลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper แสดงดังรูปภาพที่ 3 

 

2.3  การเลือกคุณลักษณะแบบ Filter 
การเลือกคุณสมบัติแบบ Filter จะเปนการประเมินประสิทธิภาพของคุณลักษณะของขอมูลแตละตัววามีความ

เหมาะสมกับการวิเคราะหขอมูลมากนอยเพียงใด โดยไมขึ้นกับขั้นตอนวิธีของการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึง การเลือกคุณลักษณะ
แบบน้ีจะทําการจัดลําดับ (ranking) ตามความสําคัญของคุณลักษณะแตละตัว และเลือกคุณลักษณะที่มีระดับความสําคัญ
สูงสุดตามจํานวนที่ผูใชระบุ หรืออาจระบุเปนคาขีดแบง (threshold) ของคุณลักษณะที่จะเลือกก็ได ขอดีของการเลือก
คุณลักษณะแบบน้ี คือ การประมวลผลที่รวดเร็ว และไมขึ้นกับขั้นตอนวิธีการเรียนรูแบบใด ๆ แตขอเสียที่สําคัญก็คือ จํานวน
คุณลักษณะ หรือ คาขีดแบงที่เหมาะสมน้ัน ไมสามารถทราบได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 ภาพรวมของการเลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper 

 
ขอมูล การเลือกคุณลักษณะ

แบบ Wrapper 

 

ขั้นตอนวิธีการเรียนรู 
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+ 

แบบจําลองที่ไดจากขั้นตอนวิธีการเรียนรู 
 

คุณลักษณะ
ทั้งหมดของขอมูล 
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การเลือกคุณลักษณะแบบ Filter ที่เปนที่นิยมใช คือ อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (signal-to-noise 
ratio: SNR) วิธีการทางสถิติเพื่อวัดประสิทธิภาพของคุณลักษณะในการจําแนกประเภทขอมูลจากขอมูลกลุมหน่ึงออกจาก
ขอมูลกลุมอ่ืน ๆ (Molina et al., 2002) การคํานวณหาคา SNR แสดงดังสมการ 

 
   (3) 

 
 

โดยที่   1 และ  2   คือ คาเฉล่ียของขอมูลกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2  
 1 และ  2  คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลในแตละกลุม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยในที่น้ี ประกอบดวย การเก็บรวบรวมและทําความเขาใจขอมูล การจัดเตรียมและวิเคราะหขอมูล 

การสรางโมเดลคุณลักษณะของนักศึกษาตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประเมินผล และการประยุกตใชความรู แสดงภาพรวม            
ดังรูปภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 4 ภาพรวมขั้นตอนในการวิจัย 
 

1.  ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยน้ี ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับช้ันปที่ 3 และ ปที่ 4 กลุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

ซ่ึงประกอบดวย 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนทั้งส้ิน 144 คน  
จาก 65 คุณลักษณะ ซ่ึงประกอบดวย 1) ขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก เพศ วุฒิการศึกษากอนเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว และขอมูลดานสุขภาพ และ 2) ขอมูลเก่ียวกับเจตคติตอรายวิชาตาง ๆ ตอนกอนเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี ไดแก วิชาศิลปะ สังคม วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ คณิตศาสตร 

จากขอมูลทั้ง 144 คน จะถูกแบงกลุมออกเปน 3 กลุม ตามคาคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
กลุมที่ 1 ผลการเรียนดี  ชวงคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.01 – 4.00  มีจํานวน 29 คน 
กลุมที่ 2 ผลการเรียนปานกลาง ชวงคะแนนเฉล่ียระหวาง 2.51 – 3.00  มีจํานวน 38 คน 
กลุมที่ 3 ผลการเรียนต่ํา  ชวงคะแนนเฉล่ียระหวาง 0.00 – 2.50  มีจํานวน 77 คน 
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2.  การออกแบบการทดลอง 
การออกแบบการทดลองเพื่อสรางตัวแบบสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลน้ัน มีขั้นตอนในการทํางานดังแสดงไวใน

รูปภาพที่ 5 การทดลองดังกลาวไดทําการทดลองกับวิธีการ 2 วิธี ไดแก ตนไมตัดสินใจ C4.5 และวิธีการขายงานความเช่ือเบย 
โดยทําการทดลองกับคุณลักษณะทั้งหมดและการเลือกคุณลักษณะดวยวิธี SNR  

ในการทดลองการเลือกคุณลักษณะดวย SNR ในขั้นน้ี ไดมีการคัดเลือกคุณลักษณะจากแอททริบิวททั้งหมด                  
65 แอททริบิวท ซ่ึงทําการคัดเลือกคุณลักษณะกอนนํามาสรางตนไมตัดสินใจ แอททริบิวทที่ไดมีจํานวน 22 แอททริบิวท ไดแก  
วุฒิการศึกษาของบิดา วุฒิการศึกษาของมารดา ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เจตคติเก่ียวกับความสุขในการเรียน
วิชาศิลปะ เจตคติเก่ียวกับวิชาศิลปะตอการดํารงชีวิตหรือการศึกษา เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนวิชาศิลปะ เจตคติ
เก่ียวกับความสุขในการเรียนวิชาสังคม เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนวิชาสังคม เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เจตคติเ ก่ียวกับความสามารถในการทําความเขาใจในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เจตคติเก่ียวกับความจําเปนสําหรับวิชาภาษาอังกฤษตอการดํารงชีวิตหรือการศึกษาตอ เจตคติเก่ียวกับ
ความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติเก่ียวกับความสุขในการเรียนวิชาการงานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการประยุกตใชวิชาการงานวิชาชีพและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เจตคติ
เก่ียวกับความสามารถในการทําความเขาใจวิชาการงานวิชาชีพและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เจตคติเก่ียวกับความจําเปน
สําหรับวิชาการงานวิชาชีพและเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิตหรือการศึกษาตอ เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนในรายวิชา
การงานวิชาชีพและเทคโนโลยี ระดับผลการเรียนรายวิชาชีพและเทคโนโลยี ระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เจตคติ
เก่ียวกับความชอบในการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา และสุดทายคือระดับผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษา 

หลังจากน้ันทําการทดสอบประสิทธิภาพดวยวิธีการ 10 Fold cross validation ซ่ึงในการทดลองน้ีใชโปรแกรม 
Weka เปนเครื่องมือในการทดลอง และสุดทายไดนําผลของตัวแบบที่ใหผลดีที่สุดมาใชสําหรับเปนตนแบบในการนําไปพัฒนา
เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจตอไป 

 
 

รูปภาพที่ 5 การออกแบบการทดลอง 
 
ผลการดําเนินงาน  

 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลดวยวิธีการเครือขายความเช่ือเบยเปรียบเทียบกับตนไมตัดสินใจ 

พบวา ตนไมตัดสินใจ ใหคาความถูกตอง (accuracy) ในการจําแนกประเภทขอมูลไดดีกวาโดยใหคาความถูกตองที่ 66.43 
สวนวิธีการเครือขายความเช่ือเบยใหคาความถูกตองที่ 55.71  

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลดวยวิธีการเครือขายความเช่ือเบยกับตนไมตัดสินใจ จึงไดมีการทดลอง
ดวยการเลือกคุณลักษณะดวยวิธี SNR สําหรับวิธีการเครือขายความเช่ือเบยกับตนไมตัดสินใจ ผลการทดลองที่ไดยังคงยืนยัน
ดวยคาความถูกตองในการจําแนกขอมูลวาวิธีตนไมตัดสินใจใหคาความถูกตองที่ 67.85 ซ่ึงมากกวาวิธีการเครือขายความเช่ือเบย    
ที่ใหคาความถูกตองที่นอยกวาคือ 57.14 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ชุดขอมูล 

คุณลักษณะทั้งหมด คุณลักษณะที่เลือกดวย SNR 

Decision Tree 
(C4.5) 

 

Bayes Net 
Decision Tree 

(C4.5) 
 

 

Bayes Net 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทํางานของตัวแบบ 
Algorithm Accuracy Precision Recall F-Measure 

BayesNet 55.71 0.400 0.557 0.461 
DecisionTree(C4.5) 66.43 0.669 0.664 0.666 
SNR-BayesNet 57.14 0.509 0.571 0.477 
SNR-DecisionTree (C4.5) 67.85* 0.667* 0.679* 0.718* 

 

จากตารางที่ 1 พบวา การใชเทคนิคตนไมตัดสินใจแบบ C4.5 ดวยการเลือกคุณลักษณะแบบ SNR น้ัน ใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานไดดีที่สุด ซ่ึงสามารถแสดงในลักษณะตนไมตัดสินใจดังในรูปภาพที่ 6 

 

 
 

รูปภาพที่ 6 ตัวแบบตนไมตัดสินใจที่ไดจากการทดลองดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ (C4.5) 
  

จากตัวแบบที่ไดในรูปภาพที่ 6 สามารถสรุปเปนกฎสําหรับการตัดสินใจไดเปน 14 ขอ แสดงดังรูปภาพที่ 7 

1) IF Social5<= 1 Then “Good” 
2) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 <= 3 And Health5<=4 Then “Bad” 
3) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 <= 3 And Health5>4 Then “Fair”  
4) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 <=2 Then “Good” 
5) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 

<=3 And Oc_IT2<=3 Then “Fair” 
6) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 

<=3 And Oc_IT2 >3 Then “Bad” 
7) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 

>3 And Quest6 <= 3 Then “Bad”  
8) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 

>3 And Quest6 > 3 Then “Fair”  
9) IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 <=4 And Scien6 > 4 Then 

“Bad” 
10)IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 >4 And EdDad <=1 And Art1 

<=4 Then “Good” 
11)IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 >4 And EdDad <=1 And Art1 

>4 Then “Bad” 
12)IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And Quest6 >4 And EdDad >1 Then “Fair” 
13)IF Social5> 1 And EdMom >4 And Scien6 <= 3 Then “Good” 
14)IF Social5> 1 And EdMom >4 And Scien6 > 3 Then “Fair” 

 

รูปภาพที่ 7 กฎการตัดสินใจที่ไดจากตนไมตัดสินใจ 
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ในรูปภาพที่ 7 จากการวิเคราะหกฎในเบื้องตน พบวา ผูที่เรียนในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอรไดดีน้ัน จะมีทัศนคติที่ไมดี
ตอรายวิชาสังคมศึกษา และวิชาศิลปะ เม่ือไดกฎดังกลาวแลว จึงไดนําไปพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลือก
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาของกลุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม แสดงดังรูปภาพที่ 8 ซ่ึงผลการทดลองการใชงานระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 

 
 

รูปภาพที่ 8 หนาจอระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สรุปผลการทดลอง  
  

ในงานวิจัยน้ีไดทําการทดลองสรางตัวแบบสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุมโปรแกรม
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชขอมูลจากนักศึกษา
กลุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันป 3 และ ป 4 ปการศึกษา 2556 จํานวน 144 คน จาก 65 คุณลักษณะ โดยเนนที่ทัศนคติ
ของผูเรียนกอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

จากผลการทดลองทําใหทราบถึงคุณลักษณะสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจํานวน 22 แอททริบิวท ประกอบดวย วุฒิการศึกษาของบิดา 
วุฒิการศึกษาของมารดา ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เจตคติเก่ียวกับความสุขในการเรียนวิชาศิลปะ             
เจตคติเก่ียวกับวิชาศิลปะตอการดํารงชีวิตหรือการศึกษา เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนวิชาศิลปะ เจตคติเก่ียวกับ
ความสุขในการเรียนวิชาสังคม เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนวิชาสังคม เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการทําความเขาใจในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เจตคติเก่ียวกับความจําเปนสําหรับวิชาภาษาอังกฤษตอการดํารงชีวิตหรือการศึกษาตอ เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติเก่ียวกับความสุขในการเรียนวิชาการงานวิชาชีพและเทคโนโลยี เจตคติ
เก่ียวกับความสามารถในการประยุกตใชวิชาการงานวิชาชีพและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เจตคติเก่ียวกับความสามารถ              
ในการทําความเขาใจวิชาการงานวิชาชีพและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เจตคติเก่ียวกับความจําเปนสําหรับวิชาการงาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิตหรือการศึกษาตอ เจตคติเก่ียวกับความชอบในการเรียนในรายวิชาการงานวิชาชีพและ
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เทคโนโลยี ระดับผลการเรียนรายวิชาชีพและเทคโนโลยี ระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เจตคติเก่ียวกับความชอบ              
ในการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา และสุดทาย คือ ระดับผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษา 

โดยผลการทดลอง พบวา วิธีการตนไมตัดสินใจใหประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับตัวแบบ
ที่สรางดวยวิธีการเครือขายความเช่ือเบย เม่ือนําตัวแบบดังกลาวมาพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเรียนตอ                
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทําการประเมินโดยผูใชงาน ผลการทดลองพบวา ผูใชงานมีความ
พึงพอใจตอในการใชงานระบบอยูในระดับดี 

 
ขอเสนอแนะ 

 
เพื่อใหการทดลองถูกตองสมบรูณมากยิ่งขึ้นควรทําการทดลองกับชุดขอมูลที่มีขนาดใหญ และการทดลองกับ

หลากหลายสาขา หรือทําการศึกษาขอมูลกับตางสถาบันและทําการทดลองเปรียบเทียบกับเทคนิคทางเหมืองขอมูล                     
ที่หลากหลายมากขึ้น ควรเพื่อเทคนิคสําหรับการคัดเลือกคุณลักษณะสําคัญที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การทํางานของโมเดล ซ่ึงจะทําใหการจําแนกขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น  
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