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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลเพื่อทำนายแขนงวิชาเรียนของนักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
บีสุดา ดาวเรือง1* จรัญ แสนราช2 และ อนิราช มิ่งขวัญ3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกตัวแบบทำนายแขนงวิชาเรียนของ
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 วิธี คือวิธีต้นไม้ตัดสินใจ วิธีแบบเบย์ และวิธีฐานกฎ
นำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกหาตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อใช้ทำนายแขนงวิชาเรียนที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา
2548-2559 จำนวน 759 ระเบี ยน วิ เคราะห์ ข้ อมู ลบนพื ้ นฐานของวิ ธ ี 10-Fold Cross Validation โดยใช้ โปรแกรม
RapidMiner Studio 7 ในการสร้างแบบจำลอง ผลการศึกษาพบว่าวิธีฐานกฎมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 78.66% รองลงมาคือวิธีต้นไม้ตัดสินใจที่ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 78.26% และวิธีแบบเบย์ให้ค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 78.12% จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในครั้งนี้ สามารถนำวิธีฐานกฎไปใช้ในการทำนายแขนงวิชาเพื่อให้
นั กศึ กษาเลื อกเรี ยนให้ เหมาะสม ซึ ่ งเป็ นแนวทางในการเสนอแนะแขนงวิ ชาเรี ยนแก่ น ั กศึ กษาให้ เรี ยนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลาตามหลักสูตร
คำสำคัญ: เหมืองข้อมูล; วิธีต้นไม้ตัดสินใจ; วิธีแบบเบย์; วิธีฐานกฎ; การจำแนกข้อมูล; ประสิทธิภาพของโมเดล
รับพิจารณา: 20 เมษายน 2561
แก้ไข: 21 กรกฎคม 2564
ตอบรับ: 6 สิงหาคม 2564
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The Comparison of Data Classification Efficiency for Decision in the Selection
of Information Technology Students’ Academic Subjects, Faculty of
Technology and Industrial Management, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok, Prachinburi Campus
Beesuda Daoruang1* Charun Sanrach2 and Anirach Mingkhwan3
Abstract
This research proposes to compare the efficiency data mining techniques for decision in the
selection of Information Technology students’ academic subjects, Faculty of Technology and
Industrial Management, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus.
There are three data mining classification techniques used, Decision Tree, Naïve Bayes and Rule Base,
to compare the efficiency of the model and to identify the appropriate model for predicting the
appropriate learning outcomes. The data used in the research were 759 records of the students from
Department of Information Technology, Faculty of Technology and Industrial Management, King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus during the 2005-2017
academic year. The data was analyzed by using RapidMiner Studio 7 with datamining technique on
10-Fold Cross Validation. The comparative results showed that the accuracy of Rule Base algorithm
is 78.26% which was higher than Decision Tree and Naïve Bayes with 78.26% and 78.12% respectively.
The finding also indicated that the findings could help student’s decision in the selection of
Information Technology academic subjects effectively and could predict their graduation duration
according to the program criteria.
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1. บทนำ
ปัญหานักศึกษาออกกลางคันในระหว่างเรียน สาเหตุ
อย่างหนึ่งเกิดจากการเลือกเรียนในแขนงวิชาที่เมื่อเรียน
ไประยะหนึ่งเกิดความไม่ชอบและคิดว่าไม่ตรงกับความ
ถนัดของตนเองหรือเรียนแล้วไม่ประสบผลสำเร็จตามที่
ตนเองคาดหวัง โดยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด
ให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี จะต้องทำ
การเลือกแขนงวิชาเรียนเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 โดยมีทั้งหมด 4
แขนงได้แก่ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ, แขนงวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและ
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบธุรกิจ ซึ่งจากระยะที่ผ่านมา
พบว่าจำนวนนักศึกษาออกกลางคันยังคงมีจำนวนที่มา
กอยู่ตลอด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเลือกแขนงวิชา
เรียนที่ทำให้ไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรในระยะเวลาที่
กำหนด ศักรินทร์ และคณะ [1] ได้กล่าวถึงสาเหตุของ
การลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ว่ามีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง 5 อันดับแรกคือ ประเภทโรงเรียนเดิม, ประเภท
หลักสูตร, เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา, การกู้ยืมกองทุนเพื่อ
การศึกษา และสาขา เช่นเดียวกับกาญจนา [2] ได้กล่าวว่า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพ
ครูของนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายซี่งพบว่าตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพล
ต่อตัวแปรแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพครู ซึ่งตัวแปร
ส่วนบุคคลสามารถวั ดได้ จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ทัศนคติ ลักษณะมุ่งอนาคตและบุคลิกภาพ
การนำเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาช่วย
ในทำนายเพื่อการวางแผนให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
เป็นการนำความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการ
ทำนายข้อมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซี่งการทำเหมือง
ข้ อมู ลคื อการกระทำกั บข้ อมู ลจำนวนมากเพื ่ อค้ น หา
รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ใน
ปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำมาไปประยุกต์ใช้ใน
งานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม [3]
ปรียารัตน์ และกิดาการ [4] ได้นำเทคนิ คการทำ
เหมืองข้อมูลมาช่วยในการทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยการวิเคราะห์การจำแนกและข่ายงานระบบประสาท
เช่นเดียวกับงานวิจัยของขนิษฐา และคณะ [5] ได้ทำการ
สั งเคราะห์ รู ปแบบบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช ่ วยสอนบน
เครือข่าย โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้ ซึ่งสามารถจำแนก
ผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4MAT
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นำข้อมูลของนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548-2559 จำนวน 759 คน มาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาโมเดลที่สามารถทำนายแขนงวิ ชาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจการเลือก
แขนงวิชาเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีตัวแปรต้นได้แก่ ข้อมูล
หลักสูตรที่จบการศึกษาก่อนหน้า (สายสามัญหรื อสาย
อาชีพ), เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา, เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี และผลการเรียนรายวิชาหลัก
ของสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาควิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนก
ตั วแบบทำนายแขนงวิ ชาเรี ยนของนั กศึ กษาภาควิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 เหมืองข้อมูล
เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการค้นหาหรื อการ
สกั ดความรู ้ จากฐานข้ อมู ลขนาดใหญ่ กระบวนการที่
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กระทำกับข้อมูลจำนวนมาก เพื่อค้นหารูปแบบแนวทาง
และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์ สถิติ การรู้จำ การเรียนรู้ทาง
เครื่องจักร เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา
วางแผน หรือดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความ
สำเร็จสูงสุด ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมื อง
ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ [6]
3.1.1 เทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
(Unsupervised Learning) จะเน้นที่การพิจารณาข้อมูล
เป็นหลัก เช่น พิจารณาว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใดบ้าง เทคนิคในประเภทนี้จะแบ่งย่อยได้อีกคือ
เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule)
และการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering)
3.1.2 เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
(Supervised Learning) เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่
ในอดีตเพื่อนำมาสร้างโมเดลสำหรับทำนายหรือคาดการณ์
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต สามารถแบ่งย่อยได้อีกคือ การ
จำแนกประเภทข้อมูล (Classification) และการประมาณ
ค่ า ข้ อมู ล (Regression) ซึ ่ ง ทั ้ ง สองเทคนิ คจะมี ความ
แตกต่างกันที่คำตอบที่ต้ องการทำนาย ซึ่งการจำแนก
ประเภทข้อมูล (Classification) จะทำนายข้อมูลที่ มี ค่า
เป็น Nominal เช่น เพศชาย หญิง หรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข
นั่นเอง ส่วนการประมาณค่าข้อมูล (Regression) จะใช้
กับข้อมูลคำตอบที่เป็นตัวเลขเท่านั้น
3.2 เทคนิคเหมืองข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
(Supervised Learning) แบบการจำแนกประเภทข้อมูล
(Classification) โดยใช้อัลกอริธึมเพื่อใช้ทำนายแนวโน้ม
ให้แก่ข้อมูลใหม่ 3 วิธีดังนี้ [7]
3.2.1 วิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
เป็นการนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองการพยากรณ์
ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ สามารถสร้างแบบจำลองการ
จัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
และพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยังไม่เคยนำมาจัดหมวด

หมู่ได้ด้วยรูปแบบของ Tree โครงสร้างประกอบด้ วย
Root Node, Child และ Leaf Node
3.2.2 วิธีแบบเบย์ (Naïve Bayes)
คือการทำเหมืองข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลั ก
ความน่าจะเป็น ซึ่งจะใช้วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของ
สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน โดนใช้ทฤษฎีของ Bayes ในการแก้ปัญหา
3.2.3 วิธีฐานกฎ (Rule-Based Classification)
[8]
การจำแนกข้ อมู ลด้ วยกฎจะเป็ นโมเดลที ่ จะ
แสดงผลด้วยเซตของกฎที่มีลักษณะแบบ IF-THEN โดย
กฎหนึ ่ งๆ จะถู กแสดงอยู ่ ในรู ป ฟอร์ ม IF condition
THEN conclusion
3.3 ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกประเภท
ข้อมูล [9]
การนำโมเดลไปใช้งานจริงได้นั้น จำเป็นจะต้องทราบ
ประสิทธิภาพของโมเดลก่อน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัววัดที่
นิยมใช้กันในงานวิจัยและการทำงานต่าง ๆ อยู่ 5 ค่า คือ
- ค่าความแม่นยำ (Precision) คือค่าที่ดูสิ่ งที่
ทำนายออกมาแล้วทายถูกได้กี่เปอร์เซ็นต์
- ค่าความระลึก (Recall) คือจำนวนที่ทำนาย
ถูกกี่ตัว เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล
- ค่าความถ่วงดุล (F-measure) คือค่าเฉลี่ยของ
ค่าความแม่นยำและค่าความระลึก
- ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือจำนวนข้อมูล
ที่ทำนายถูกทุกคลาส เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล
โดยพิจารณารวมทุกคลาส
3.4 การแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ
โมเดลการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Cross-validation
Test
เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
เนื่องจากผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ การวัดประสิทธิภาพ
ด้วยวิธี Cross-validation นี้ จะทำการแบ่งข้ อมู ลออก
เป็นหลายส่วน (มักจะแสดงด้วยค่า k) เช่น 5-fold cross-
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validation คือทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน โดยที่
แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หรือ 10-fold crossvalidation คือการแบ่งข้ อมูลออกเป็น 10 ส่วน โดยที่
แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หลังจากนั้นข้อมูลหนึ่ง
ส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ทำวน
ไปเช่นนี้จนครบจำนวนที่แบ่งไว้
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พุทธิดา และคณะ [10] ได้นำเสนอผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่ม
จำแนกข้ อ มู ล (ENSEMBLE) ทั ้ ง 3 เทคนิ ค คื อ Vote
Ensemble, Bootstrap Aggregating แ ล ะ Random
Forest และนำอัลกอริธึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษาโดยการลดการ
นำเข้าทีละตัวแปร ผลการเปรียบเทียบพบว่า Random
Forest ให้ค่าประสิทธิภาพความถูกต้องสูงที่สุด 100%
ชัชชฎา และคณะ [11] ได้ทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพของนิสิต
ระดับปริญญาตรีหลังสำเร็จการศึกษาโดยใช้เทคนิคแบบ
จำลองต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม และการ
เรียนรู้แบบเบย์ จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการ
จำแนกข้อมูลแบบต้นไม้ตัดสินใจมีประสิทธิภาพในการ
จำแนกสูงสุด
ภรั ณยา และคณะ [12] ได้ เสนอการเปรี ยบเที ยบ
ประสิทธิภาพของแบบจำลองในการจำแนกข้อมูลของโรค
ลมร้อน โดยใช้วิธีการจำแนกข้อมูลด้วยโครงข่ายประสาท
เที ยมแบบเปอร์ เซ็ ปตรอน แบบหลายชั ้นและซั พพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน การวัดประสิทธิภาพจากความถูกต้อง
ของการจำแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งพบว่าการใช้แบบ
จำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็บตรอนหลายชั้น
ในการจำแนกข้อมูลมีประสิทธิภาพดีที่สุด

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1 ศึกษาปัญหา
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลประวัติการเรียนของนักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา
2548-2559 ซึ่งมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด 759 ระเบียน ซึ่งมี
จำนวนแอทริบิ วต์ ทั้งหมด 12 แอทริบิวต์ ได้แก่ เกรด
เฉลี่ยจบการศึกษา, ระดับผลการเรียนของโรงเรียนเดิม,
ผลการเรียนในรายวิชาหลัก 8 วิชา, หลักสูตรที่จบการศึกษา
ก่อนเข้าศึกษาปริ ญญาตรี (สายสามัญหรือสายอาชี พ)
และแขนงวิชาเรียน โดยมี 4 คลาส ได้แก่ คลาส 1 คือ
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ, คลาส 2 คือแขนงวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, คลาส 3 คือแขนงวิชาเทคโนโลยี
เครือข่าย และคลาส 4 คือแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบธุรกิจ
5.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับทำเหมืองข้อมูล
ทำการเตรียมข้อมูลทั้ง 759 ระเบียนดังตารางที่ 1
5.3 การออกแบบโมเดล
ทำการออกแบบโมเดลตามรูปแบบการจำแนกประเภท
ข้อมูล (Classification) และใช้โปรแกรม RapidMiner
Studio 7 วิเคราะห์โดยใช้อัลกอริธึม วิธีต้นไม้ตัดสินใจ
วิธีแบบเบย์ และวิธีฐานกฎ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจำแนกข้อมูล
ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูล
Variable
IT_GPA

Detail
เกรดเฉลี่ยจบการศึกษา

ComPro

ผลการเรียนวิชา
Computer
Programming
ผลการเรียนวิชา
Computer
Programming Lab
ผลการเรียนวิชา Math
ผลการเรียนวิชา Data
Structure

ComProLab

Math
DataStruc

Key code
ตั ว เลขเกรดเฉลี่ ย
จบการศึกษา
High = A และ B+
Normal = B และ
C+
Medium = C และ
D+
Low = D และ F
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ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูล (ต่อ)
Variable
Eng1

Detail
ผลการเรียนวิชา
English I
Eng2
ผลการเรียนวิชา
English II
IntroIT
ผลการเรียนวิชา
Introduction to IT
OOP
ผลการเรียนวิชา
Object Orientation
Programming
School_GPA ระดับผลการเรียนจาก
โรงเรียนเดิม
Level

วุฒิการศึกษาเดิมที่จบ

Field

แขนงวิชา

Key code

Good=3.00 ขึ้นไป
Normal=2.50-2.99
Bad=น้อยกว่า 2.49
ปวช, สายสามัญ
A=วิทยาการ
สารสนเทศ
B=เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
C=เทคโนโลยี
เครือข่าย
D=เทคโนโลยีระบบ
ธุรกิจ

ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลโดย
การวัดความถูกต้องของทั้ง 3 อัลกอริธึม ด้วยวิธีการ 10fold cross-validation ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ชุด
เท่า ๆ กันแล้วให้ใช้ 1 กลุ่มมาเป็นกลุ่มทดสอบ (Test set)
ส่วนที่เหลือ 9 ชุด นำมาใช้เป็นกลุ่มเรียนรู้ (Training
Set) แล้วทำการวนทำเป็นจำนวน 10 รอบ โดยเปลี่ยน
กลุ่มทดสอบไปเรื่อย ๆ จนครบ ในการวัดประสิทธิภาพ
ของการจำแนกประเภทข้ อมู ลได้ แก่ การหาค่ าความ
แม่ นยำ (Precision) ค่ าความระลึ ก (Recall) ค่ าความ
ถ่วงดุล (F-measure) และค่าความถูกต้อง (Accuracy)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

จากการทดสอบประสิทธิ ภาพด้ วยวิ ธี การ 10-fold
cross-validation เพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการจำแนกข้ อมู ล 3 อั ลกอริ ธ ึ ม คื อ แบบวิ ธ ี ต ้ นไม้
ตัดสินใจ วิธีแบบเบย์และวิธีฐานกฎค่าความถูกต้องของ
แต่ละอัลกอริธึม พบว่าการจำแนกประเภทแบบวิธีฐาน
กฎ ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด (78.66) รองลงมาคือวิธี
ต้นไม้ตัดสินใจ (78.26) และวิธีแบบเบย์ (78.12) ตาม
ลำดับ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ความถูกต้องในการจำแนกข้อมูล
Algorithms
Decision Tree
Naïve Bays
Rule Based

Accuracy Rate (%)
78.26
78.12
78.66

การประเมินประสิทธิภาพโดยใช้การวัดค่าความแม่นยำ
(Precision), ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล
(F-measure) ผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 1
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริธึม
สำหรับจำแนกข้อมูล
Algorithms
Decision Tree
Naïve Bays
Rule Based

Precision
(%)
82.79
87.58
84.42

Recall
(%)
95.10
90.54
94.26

F-measure (%)
88.51
89.03
89.06

รูปที่ 1 กราฟเปรียบเทียบค่าความแม่นยำ, ค่าความระลึก
และค่าความถ่วงดุลของการจำแนกข้อมูล
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6.2 ตัวแบบที่ได้จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่าอัลกอริธึม
วิธีฐานกฎให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์
จากโปรแกรม RapidMiner Studio 7 แสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจนได้ตัวแบบตามวิธีฐานกฎตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวบบที่ได้จากวิธีฐานกฎด้วยการวิเคราะห์
จากโปรแกรม RapidMiner Studio 7
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่งโดยโปรแกรม
RapidMiner Studio 7 ได้วิธีฐานกฎซึ่งเป็นอัลกอริธึมที่
ให้ค่าความถูกต้องสูงสุด พบว่าตัวแบบที่ได้นั้นสามารถ
นำไปทำนายแขนงวิชาเรียนให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะต้อง
เลือกเรียนในชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีอยู่ 4 แขนง ได้แก่ แขนงวิชา
วิทยาการสารสนเทศ, แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย,
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย และแขนงวิชาเทคโนโลยี
ระบบธุ รกิ จของภาควิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยี และการจัดการอุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผลจากการทำนายทำให้ทราบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลีย่
ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับใด และมีผลการเรียนในรายวิชา
บังคับเป็นเท่าไหร่ ควรจะเลือกเรียนในแขนงวิชาใดและ
จะมีเกรดเฉลี่ยตอนจบการศึกษาเท่าไหร่ ซึ่งสามารถนำ
ไปใช้เป็นแนวทางในการช่วยตัดสินใจเลือกแขนงวิชาเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไปได้
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จำแนกข้อมูลเพื่อทำนายแขนงวิชาเรียนของนักศึ กษา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อค้นคว้าหาตัว
แบบที ่ ใช้ ในการจำแนกประเภทข้ อมู ลที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด โดย
ตัวแปรที่ใช้มีทั้งหมด 12 ตัวแปร ได้แก่ เกรดเฉลี่ยจบ
การศึกษา, ระดับผลการเรียนของโรงเรียนเดิม, ผลการ
เรียนในรายวิชาหลัก 8 วิชา, หลักสูตรที่จบการศึ กษา
ก่อนเข้าศึกษาปริ ญญาตรี (สายสามัญหรือสายอาชี พ)
และแขนงวิชาเรียน โดยได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจำแนกประเภทข้อมูล 3 วิธีคือ แบบวิธีต้นไม้ตัดสินใจ
วิธีแบบเบย์ และวิธีฐานกฎ ผลการเปรียบเทียบอัลกอริธึม
ทั้ง 3 วิธี พบว่าการจำแนกประเภทแบบวิธีฐานกฎ (Rule
Base) ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด คือ 78.66% รองลงมา
คือวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ให้ความถูกต้อง
78.26% และวิ ธ ี แ บบเบย์ 78.12% ตาม ลำดั บ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลั กษณ์ และคณะ [13] ได้
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิค
การทำเหมือง ระหว่างเคเนียเรสเนเบอร์ กฎพื้นฐาน และ
ต้นไม้ตัดสินใจ พบว่าอัลกอริธึม Rule Base เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่มีปริมาณแอทริบิวต์สูงและข้อมูลที่มีจำนวนกลุ่มต่ำ
ผู้วิจัยจะนำตัวแบบซึ่งได้จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการจำแนกข้อมูลจากงานวิจัยนี้ไปใช้ทำนายเพื่อวิเคราะห์
แนวทางการเสนอแนะแขนงวิชาเรียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความ
สามารถได้เต็มศักยภาพ ลดภาวการณ์ออกกลางคันใน
ระหว่างเรียนของนักศึกษาของภาควิชา และสามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาตามหลักสูตร
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