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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึง่ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผสู้ มัคร
เป็นจ�านวนมาก ปัญหาทีส่ า� คัญของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คือการมีผสู้ มัครจ�านวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่สมัคร และมีบางสาขาวิชาที่มีผู้สมัครจ�านวนน้อยกว่าแผนการรับเข้าศึกษา จากข้อมูลการรับเข้าศึกษาที่ผ่านมาพบ
ว่ามีบางสาขาวิชาทีม่ ผี สู้ มัครเป็นจ�านวนมากเมือ่ เปรียบเทียบกับสัดส่วนแผนการรับเข้าศึกษาทีม่ จี า� นวนน้อยซึง่ ผูส้ มัครส่วนใหญ่
จะเลือกสมัครสาขาวิชาตามความชอบ ความรู้สึกของตนเอง โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลคะแนนของตนซึ่งเมื่อพิจารณาเข้าศึกษาตาม
ผลคะแนนท�าให้มผี สู้ มัครจ�านวนมากทีไ่ ม่ผา่ นคัดเลือกเนือ่ งจากมีผลคะแนนทีต่ า�่ เมือ่ แข่งขันกับผูส้ มัครทีม่ คี ะแนนสูงกว่าในสาขา
วิชาเดี่ยวกัน งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลด้วยวิธีตันไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และการเรียนรู้เบย์อย่าง
ง่าย (Naïve Bayes) เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ�าลองจากค่าความถูกต้อง (Accuracy) และน�าแบบจ�าลองทีไ่ ด้ไปพัฒนา
เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากการวิจยั มีจา� นวน 69
สาขาวิชาทีม่ คี า่ ความถูกต้องสูงสุดจากการทดลองด้วยวิธตี น้ ไม้ตดั สินใจ และมีจา� นวน 1 สาขาวิชาทีม่ คี า่ ความถูกต้องสูงสุดด้วย
วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย
ค�ำส�ำคัญ: เหมืองข้อมูล เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย

Abstract

MahaSarakham University has an application procedure in place that helps students select subjects to study in the
bachelor degree program; there are a large number of applicants each semester. The main problem with the application
procedure is the number of unqualified students recommended to study in the applied fields: some fields have fewer
applicants than shown in the admission plan. According to the admission data, there are a lot of applicants in some
fields when compared with fewer in the admission plan’s proportion. Most applicants appliy for fields they are fond of
regardless of their admission scores. As a result, many applicants were not selected are using their score for
placement.This research has shown how to use the Data Mining via the Decision Tree and Naïve Bayes techniques
in order to compare the efficiency model accuracy and develop the model as a decision support system that selects
study field opportunities in the bachelor’s degree program. As to the research, there were 69 fields of study with the
highest accuracy from the Decision Tree technique and there was 1 field of study with the highest accuracy from the
Naïve Bayes technique.
Keywords: Data Mining, Decision tree Technique, Naïve bayes Technique
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บทน�ำ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
กองบริการการศึกษา ซี่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำ� เนินการ
รับสมัครร่วมไปถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี1 และยังมีหน้าที่ในการแนะแนวการศึกษาต่อร่วม
ไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการให้ ข ้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจแก่
ผูส้ มัครในการเลือกสาขาวิชาเพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาทีผ่ สู้ มัครสนใจเข้าศึกษาถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่
ต่อการแนะแนวการศึกษาต่อ
จากปัญหาของการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัญหาที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ 1 คือจ�ำนวนผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
รับเข้าศึกษาในบางสาขาวิชา ท�ำให้บางสาขาวิชามีผมู้ สี ทิ ธิเ์ ข้า
ศึกษาน้อยกว่าแผนการรับเข้าศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
การรับสมัครของกองบริการการศึกษา พบว่าในบางสาขาวิชา
มีการกระจุกตัวมากในจ�ำนวนของผูส้ มัคร เช่น การสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา
2559 สาขาวิชาพย.บ.พยาลาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มีแผนการรับเข้าศึกษาจ�ำนวน 40 คน และมีผู้สมัครทั้งหมด
ของสาขาพยาบาลศาสตร์ 3,259 คนเมื่อพิจารณาเข้าศึกษา
ตามผลคะแนนของผู้สมัครแล้วมีผู้สมัครจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่
สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นได้ เนื่องจากผู้สมัครมีผล
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่สาขาวิชาก�ำหนดเข้าศึกษา และผู้สมัคร
มีผลคะแนนทีต่ ำ�่ จึงไม่สามารถแข่งขันกับผูส้ มัครทีม่ ผี ลคะแนน
ที่สูงกว่าได้ในสาขาวิชาของผู้สมัคร โดยผู้สมัครส่วนใหญ่ยัง
ขาดประสบการณ์ในการสมัครซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่จะเลือก
สมัครในสาขาวิชาตามความรูส้ กึ ความชอบ และสภาพแวดล้อม
เช่น เพื่อนหรือผู้ปกครองเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความรู้
และทักษะของตนเอง เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ผลการทดสอบวิชา
ความถนัดทัว่ ไป (GAT) และผลการทดสอบวิชาความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT)ซึง่ เป็นองค์ประกอบหลักในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จากข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557 – 2559 พบว่ามีจ�ำนวนผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์จำ� นวนมากในแต่ละปีการศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ 44.04, 29.85 และ 25.67 ตามล�ำดับจากข้อมูลดังกล่าวเห็น
ได้วา่ มีผสู้ มัครจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์เพือ่

705

พิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต่อไป
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการน�ำเทคนิค
เหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบที่ดีที่สุด
เพื่อน�ำรูปแบบที่ได้ไปพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชา เพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ผสู้ มัครได้ทำ� การทดสอบ
ผลคะแนนของตนเองผ่านระบบเพื่อให้ทราบว่ามีโอกาสมาก
น้อยเพียงใดในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานั้นๆ ก่อนที่จะ
ท�ำการสมัครจริงในสาขาวิชานั้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ�ำลองการเลือก
สาขาวิชาเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ระหว่างอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และอัลกอ
ริทมึ การเรียนรูเ้ บย์อย่างง่าย (Naïve Bayesian Learning) และ
พัฒนาระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา
เพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากรูปแบบ
หรือแบบจ�ำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น�ำเอาข้อมูลการรับเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2559 มาท�ำการทดลองด้วยการ
ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลจากการสร้างแบบจ�ำลองในการท�ำนาย
(Predictive Modeling) และการเรียนรู้แบบมีตัวแบบ (Supervised Modeling) โดยการจ�ำแนกข้อมูล (Classification)2,3,4
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision TreeC4.5) และวิธีการ
เรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayesian Learning) มาเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทึมซึ่งกระบวนการแต่ละ
วิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เหมืองข้อมูล
		 เหมืองข้อมูล (Data Mining)5 คือการน�ำเทคนิค
การเรียนรูข้ องเครือ่ ง (Machine Learning)หรือวิธกี ารทางสถิติ
(Statistical Methods)6มาท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอื่น จุดประสงค์ของการท�ำ
เหมืองข้อมูล คือการวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ หรือรูป
แบบของข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในข้อมูลขนาด
ใหญ่ สามารถน�ำสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการวางแผน การ
ตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาด้านต่างๆ
2. ต้นไม้ตัดสินใจ
		 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)7,8เป็นเทคนิคที่
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มีรูปแบบที่นิยม โครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจเป็นแบบล�ำดับชั้น
โดยมีการตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยโหนดที่ใช้ในการตัดสินใจ
(Decision node) และโหนดใบ (Leaf node or Terminal node)
แต่ละโหนดตัดสินใจนั้นจะมีการสร้างฟังก์ชันที่เอาไว้ส�ำหรับ
ทดสอบทางเลือกจากการป้อนข้อมูลเข้าจะทดสอบตามทาง
เลือกไปเรื่อยๆ ไปจนถึง Terminal node จะได้ค�ำตอบดัง
Figure 1

โดย

คือ แอทริบิวต์ A
Sv คือ สมาชิกของแอทริบิวต์ A ที่มีค่า v
คือ จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
A

3.3 สมการ Split Information เป็นสมการทีใ่ ช้ใน
เพิ่มค่าสารสนเทศการแบ่งแยกข้อมูลจะบอกถึงลักษณะการ
กระจายของข้อมูล เป็นการแก้ปญ
ั หาความโน้มเอียงดังสมการ
ที่ 3
n

Split Information( S , A) = −∑
i =1

โดย

Figure 1 Example of tree map built from learing platform7
3. อัลกอริทึม C4.5
		 เป็นอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนามาจาก ID35,7,8โดย
Ross Quinlan เป็นอัลกอริทึมที่ใช้หลักการสร้างต้นไม้โดย
เลือกแอทริบิวต์ (Attribute) ที่ส�ำคัญที่สุดมาเป็นโหนดราก
(Root Node) โดยใช้ Gain Ratio ที่สูงที่สุดเป็นโหนดรากและ
โหนดถัดไปในการหาค่า Gain Ratio ต้องท�ำการหาค่า Split
Information และค่า Entropy ก่อนวิธีหาค่าสมการดังต่อไปนี้
3.1 สมการ Entropy การหาค่าสมการที่ใช้ในการ
หาค่าสารสนเทศของข้อมูลดังสมการที่1
Entropy ( S=
)

c

∑ − P log
i =1

โดย

i

2

Pi

(1)

คือ แอทริบิวต์ที่น�ำมาวัดค่า
่ i เท่ากับ
Pi คือ สัดส่วนของจ�ำนวนสมาชิกในกลุม
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
S

3.2 สมการ Information Gain
เป็นสมการทีใ่ ช้ในการหาค่าสารสนเทศก่อนน�ำไปใช้ในการหา
ค่ามาตรฐานอัตราส่วนดังสมการที่ 2
=
( S , A) Entropy ( S ) −
Gain

∑

v =Values ( A )

Sv
Entropy ( Sv )
S

(2)

S

Si
S
log 2 i
S
S

(3)

Si คือ สัดส่วนของจ�ำนวนสมาชิกในกลุ่ม i

3.4 สมการ Gain Ratio เป็นสมการในการค�ำนวณ
หาค่ามาตรฐานอัตราส่วนค่าเกน ( Gain ) เพือ่ ลดความล�ำเอียง
ของข้อมูลดังสมการที่ 4
Gain Ratio( S , A) =

Gain( S , A)
Split Information( S , A)

(4)

4. อัลกอริทึมการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย
		 อั ล กอริ ทึ ม การเรี ย นรู ้ เ บย์ อ ย่ า งง่ า ย (Naïve
Bayesian Learning)5,6 เป็นวิธีการจ�ำแนกประเภทข้อมูลที่มี
การเรียนรูปแบบมีผู้สอนโดยใช้ความน่าจะเป็นเพื่อค�ำนวณ
การแจกแจงความน่าจะเป็นตามสมมติฐานให้กับข้อมูลจาก
การค� ำ นวณตั ว อย่ า งใหม่ ที่ ไ ด้ จ ะถู ก น� ำ มาปรั บ เปลี่ ย นการ
แจกแจงซึ่งมีผลต่อการเพิ่มหรือลดความน่าจะเป็นของข้อมูล
ข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่โดย
ผนวกกับข้อมูลเดิมที่มี
		 หลักการของการเรียนรู้เบย์อย่างง่ายใช้ในการ
ค�ำนวณหาค่าความน่าจะเป็นซึ่งถูกใช้ในการท�ำนายผล เป็น
วิธีการในการจ�ำแนกที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ ซึ่งจะ
ท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการ
สร้างเงือ่ นไขความน่าจะเป็นส�ำหรับแต่ละความสัมพันธ์เป็นวิธี
การที่ไม่ซับซ้อนเหมาะกับกรณีของเซตตัวอย่างที่มีจ�ำนวน
มาก มีคณ
ุ สมบัติ (Attribute) ไม่ขนึ้ ต่อกัน โดยก�ำหนดให้ความ
น่ า จะเป็ น ของข้ อ มู ล ที่ จ ะเป็ น กลุ ่ ม Vi ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ที่ มี
คุณสมบัติ n ตัว X = {a1 , a2 ,..., an } หรือ P(a1 , a2 ,..., an | v j ) )
ดังสมการที่ 5
n

P (a1 , a2 ,..., an | v j ) ) = ∏ P (ai | v j )
i =1

(5)
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โดย

P (v j )
P(ai | v j )

คือ ความน่าจะเป็นของข้อมูลทีใ่ ห้คลาส
คือ ค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลคุณลักษณะ

ที่ i มีค่า ai และให้คลาส v j
P(a1 , a2 , a3 ,..., an ) คือ ค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลทดสอบ
ที่มีคุณลักษณะ a1 , a2 , a3 ,..., an ที่จะให้คลาส v j กลุ่ม v j
ส�ำหรับข้อมูลที่มีคุณสมบัติ n ตัว
คือ ผลคูณของค่า P(ai | v j ) ทั้งหมด
∏
i = 1, 2,3,..., n และ j = 1, 2,3,..., n
วิธีการน�ำเทคนิคการเรียนรู้เบย์อย่างง่ายไปใช้โดย
หาค่ า ความน่ า จะเป็ น ของค� ำที่ พ บในแต่ ล ะกลุ ่ ม โดยน� ำ ค่ า
P(a1 , a2 , a3 ,..., an | v j ) จากสมการที่ 5 มาคูณกับค่าความ
น่าจะเป็นของของกลุ่มนั้นๆคือ P(v j ) ได้เท่ากับ VNB และ
น�ำค่าที่ได้มาเปรียบ กลุ่มที่มีค่าความน่าจะเป็นสูง คือค�ำตอบ
ทีไ่ ด้ ดังนัน้ จะได้วธิ กี ารจ�ำแนกประเภทการเรียนรูเ้ บย์อย่างง่าย
ดังสมการที่ 6
n

VNB = arg max P (v j )∏ P (ai | v j )
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Analysis)9,10 ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ข้อมูลการทดสอบ (Data Testing) และข้อมูลการเรียนรู้
(Data Training) โดยใช้หลักการเลือกแบบความเทีย่ งตรง 10 กลุม่
(10-fold Cross Validation) จากนั้นท�ำการทดลองเพื่อเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพแบบของแบบจ�ำลองในแต่ละอัลกอริทมึ คือ
อัลกอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree C4.5) และอัลกอริทมึ
การเรียนรูเ้ บย์อย่างง่าย (Naïve Bayesian Learning) จากนัน้
ท�ำการเลือกแบบจ�ำลองทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดจากค่าความถูกต้อง
(Accuracy) มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
เลือกสาขาวิชาเพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีต่อไป
จาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอน และกรอบ
แนวคิดการวิจัยเพื่อให้ทราบกระบวนการในการวิจัยในครั้งนี้
โดยมีรายละเอียดดัง Figure 3

(6)

i =1

จากสมการที่ 6 สามารถเขียนเป็นอัลกอรึทึมการ
เรียนรู้แบบเบย์อย่างง่ายดัง Figure 2

Figure 3 Conceptual framework
Figure 2 Naive Bayes learning algorithm6

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นำ� เสนอการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
มาวิเคราะห์การเลือกสาขาวิชาเพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี จากการน�ำข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระหว่างปีการ
ศึกษา 2557 – 2559 จ�ำนวน 74,602 ชุดข้อมูลการทดลองโดย
ท�ำการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน�ำไปใช้กับ
โปรแกรม WEKA (Waikato Environment for Knowledge

งานวิจยั นีไ้ ด้มวี ธิ กี ารวัดประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง
ในแต่ละข้อมูลตามรายสาขาวิชา โดยได้ใช้คา่ ความถูกต้องของ
แบบจ�ำลอง (Accuracy) ค่าความแม่นย�ำของแบบจ�ำลอง
(Precision) ค่าความระลึกของแบบจ�ำลอง (Recall) และค่า
ความเหวีย่ งของแบบจ�ำลอง (F-Measure) การวัดประสิทธิภาพ
ของการจ�ำแนกข้อมูลตามแนวคิดทางด้านค้นคืนสารสนเทศ
ดังสมการที่ 7, 8, 9 และ 10 ตามล�ำดับ7,8
Accuracy =

TP + TN
TP + FP + FN + TN

		

(7)
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Pr ecision =

Re call =
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TP
TP + FP

TP
TP + FN

		

(9)

2 * Pr ecision * Re call
F − Measure =
Pr ecision + Re call

โดย

GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
GPA1 คือ ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
GPA2 คือ ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
GPA3 คือ ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
GPA4 คือ ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา
GPA5 คือ ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา
GPA6 คือ ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ
GPA7 คือ ผลการเรียนกลุม่ สาระวิชาการงานอาชีพ
GPA8 คือ ผลการเรียนกลุม่ สาระวิชาภาษาต่างประเทศ
GAT คือ คะแนนมาตรฐานความถนัดทั่วไป
PAT1 คือ คะแนนมาตรฐานทางคณิตศาสตร์
PAT2 คือ คะแนนมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์
PAT3 คือ คะแนนมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT4 คือ คะแนนมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 คือ คะแนนมาตรฐานทางวิชาชีพครู
PAT6 คือ คะแนนมาตรฐานทางศิลปะกรรมศาสตร์
Score คือ ผลคะแนนรวม

(8)

(10)

TP 		คือ

จ�ำนวนข้อมูลที่ถูกดึงออกมาอย่างถูกต้อง
FP คือ จ�ำนวนข้อมูลที่ผิดพลาดที่ถูกดึงออกมา
TN คือ จ�ำนวนข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกดึงออกมา
FN คือ จ�ำนวนข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ไม่ถูกดึงออกมา
ข้อมูลทีใ่ ช้ทำ� การทดลองเป็นข้อมูลทีใ่ ช้เป็นองค์ประกอบ
หลักที่ใช้ในการพิจารณาเข้าศึกษา ได้แก่ข้อมูลผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้อมูลผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
(GPA) และข้อมูลคะแนนมาตรฐานการทดสอบความถนัดทัว่ ไป
(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีราย
ละเอียดดังนี้
Table 1 Data sample of B.Eng. (Engineering)
GPAX
3.87
3.90
3.75
2.41
3.69
3.21
2.18

GPA1
3.80
3.68
3.90
3.20
3.90
3.50
2.50

GPA2
4.00
3.98
2.92
1.62
3.72
3.14
2.03

GPA3
3.88
3.97
3.61
2.53
3.49
3.01
1.58

GPA4
3.86
3.73
3.69
2.08
3.92
3.35
2.76

ในการทดลองโดยจะแยกข้อมูลทีใ่ ช้เป็นรายสาขาวิชา
ตัวอย่างข้อมูลทีใ่ ช้ในการทดลองดังรายละเอียดตัวอย่างสาขา
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Table 1) การแทนค่าข้อมูลในการทดลอง
เพือ่ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดลองนัน้ ถูกต้อง และมีความ
แม่นย�ำในการทดลองข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการทดลองต้องเป็นข้อมูล
ที่อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจถึงความหมายของข้อมูล
นั้นเสียก่อน การวิจัยนี้ได้มีการแทนค่าให้กับข้อมูลโดยข้อมูล
ที่ใช้ในการทดลองจะเป็นข้อมูลแบบทศนิยมแบบต่อเนื่อง
(Binning data) โดยมีการแบ่งข้อมูลส่วนทีเ่ ป็นตัวแปรคุณลักษณะ
(Attribute) 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 คือข้อมูล GPAX, GPA1,
GPA2, GPA3, GPA4, GPA5, GPA6, GPA7 และ GPA8
มีการแทนค่าข้อมูลผลการเรียนออกเป็น 4 ระดับ คือช่วงผล
การเรียนระหว่าง 0.00 – 2.50 อยู่ในระดับต�่ำแทนค่าเป็น (L),
ช่วงผลการเรียนระหว่าง 2.51 – 3.00 อยู่ในระดับกลาง แทน
ค่าเป็น (M), ช่วงผลการเรียนระหว่าง 3.01 – 3.50 อยู่ในระดับสูง

GPA8
3.68
3.78
4.00
2.15
3.70
3.33
2.06

GAT
65.75
60.11
66.54
37.55
56.12
53.04
37.35

PAT1
78.87
83.40
54.99
44.93
51.29
54.39
49.17

PAT3
66.06
81.79
67.60
42.45
52.20
42.40
34.68

Score
89.64
81.99
77.52
44.88
67.60
61.84
43.49

แทนค่าเป็น (H) และช่วงผลการเรียนระหว่าง 3.51 – 4.00 อยู่
ในระดับสูงมาก แทนค่าเป็น (VH) ส่วนที่ 2 คือข้อมูล GAT,
PAT1, PAT2, PAT3, PAT4, PAT5 และ PAT6 มีการแทนค่า
ข้อมูลผลคะแนนมาตรฐานออกเป็น 4 ระดับคือช่วงผลคะแนน
มาตรฐานระหว่าง 0.00 – 39.08 อยู่ในระดับต�่ำ แทนค่าเป็น
(L), ช่วงผลคะแนนมาตรฐานระหว่าง 39.09 – 51.48 อยู่ใน
ระดับกลาง แทนค่าเป็น (M), ช่วงผลคะแนนมาตรฐานระหว่าง
51.49 – 63.88 อยู่ในระดับสูง แทนค่าเป็น (H) และช่วงผล
คะแนนมาตรฐานระหว่าง 63.89 – 100 อยู่ในระดับสูงมาก
แทนค่าเป็น (VH)และส่วนข้อมูลที่เป็นค�ำตอบ (Class) มีการ
แทนค่าช่วงผลคะแนนรวม (Score) ออกเป็น 4 ระดับ คือช่วง
ผลคะแนนรวมระหว่าง 0.00 – 46.77 โอกาสระดับน้อย แทน
ค่าเป็น (Low), ช่วงผลคะแนนรวมระหว่าง 46.78 – 62.93
โอกาสระดับปานกลาง แทนค่าเป็น (Moderate), ช่วงผล
คะแนนรวมระหว่าง 62.94 – 79.09 โอกาสระดับมาก แทนค่า
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เป็น (High) และช่วงผลคะแนนรวมระหว่าง 79.10 – 100
โอกาสระดับมากสุด แทนค่าเป็น (Most) ตัวอย่างการแทน

709

ค่าข้อมูลในการทดลองในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ B.Eng.
(Engineering) ดัง Table 2

Table 2 Variable sample of B.Eng. (Engineering)
GPAX
VH
VH
VH
L
VH
H
L

GPA1
VH
VH
VH
H
VH
H
L

ผลกำรศึกษำวิจัย

GPA2
VH
VH
M
L
VH
H
L

GPA3
VH
VH
VH
M
H
H
L

GPA4
VH
VH
VH
L
VH
H
M

จากการทดลองข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาทั้งหมด 70
สาขาวิชา โดยใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree C4.5) และ
วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจ�าลองในแต่ละวิธกี าร โดยใช้โปรแกรม

GPA8
VH
VH
VH
L
VH
H
L

GAT
VH
H
VH
L
H
H
L

PAT1
VH
VH
H
M
M
H
M

PAT3
VH
VH
VH
M
H
M
L

Score
Most
Most
High
Low
High
Moderate
Low

WEKA ในการทดลองวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถูก
ต้อง (Accuracy)จากผลการศึกษาตามกลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดผลการทดลองโดย
แยกตามกลุ่มดัง Figure 4 – 6

Figure 4 Results of Group Health Science
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Figure 5 Results of Group Science and Technology

Figure 6 Results of Group Humanities and Social Sciences
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จากผลการทดลองด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision
Tree) และวิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) จาก
ข้อมูลการทดลองในแต่ละสาขาวิชาจ�ำนวนทั้งหมด 70 สาขา
วิชาสามารถอธิบายการทดลองได้ว่าการทดลองด้วยวิธีต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) มีคา่ ความถูกต้อง (Accuracy) สูงสุด
ใน 69 สาขาวิชา และมีเพียงสาขาวิชาเดียวที่การทดลองด้วย
วิธกี ารเรียนรูเ้ บย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) ทีม่ คี า่ ความถูกต้อง
สูงสุด คือสาขาวิชา กศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
(B.Ed. English)
ผลการทดลองสามารถสร้างเป็นกฎการตัดสินใจ
(Decision Rule) ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อน�ำรูปแบบที่ได้ไป
พัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา
เพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากตัวอย่าง
สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน รายละเอียดกฎการตัดสินใจดังนี้
IF GAT85=VH Then Score=High
IF GAT85=M Then Score=Moderate
IF GAT85=LAnd GPAX=L Then Score=Low
IF GAT85=L And GPAX=(VH Or H)
Then Score=Moderate
IF GAT85=LAnd GPAX=MAnd GPA1=L
Then Score=Low
IF GAT85=L And GPAX=M And GPA1=(VH Or H)
Then Score=Moderate
IF GAT85=LAnd GPAX=MAnd GPA1=M And
GPA8=(VH Or H) Then Score=Moderate
IF GAT85=LAnd GPAX=MAnd GPA1=M And
GPA8=(M Or L) Then Score=Low
IF GAT85=HAnd GPAX=VH Then Score=High
IF GAT85=H And GPAX=(M Or L)
Then Score=Moderate
IF GAT85=H And GPAX=H And GPA1=(VH Or H)
Then Score=High
IF GAT85=HAnd GPAX=HAnd GPA1=L
Then Score=Moderate
IF GAT85=HAnd GPAX=HAnd GPA1=M And
GPA8=VH Then Score=High
IF GAT85=HAnd GPAX=HAnd GPA1=M And
GPA8=(M Or L) Then Score=Moderate
IF GAT85=HAnd GPAX=HAnd GPA1=M And
GPA8=HAnd GPA4=VH Then Score=High
IF GAT85=HAnd GPAX=HAnd GPA1=M And
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GPA8=H And GPA4=(H Or M Or L)
Then Score=Moderate
จากรูปแบบที่ได้ในแต่ละสาขาวิชาสามารถน�ำมา
พัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา
เพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีราย
ละเอียดดัง Figure 7

Figure 7 Home Program
ตัวอย่างการทดสอบข้อมูลผ่านระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี รายะเอียดดัง Figure 8

Figure 8 Test Results

อภิปรายผลการวิจัย

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แบบจ�ำลองการเลือกสาขาวิชาเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ระหว่างอัลกอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision
Tree) และอัลกอริทมึ การเรียนรูเ้ บย์อย่างง่าย (Naïve Bayesian
Learning) และพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
เลือกสาขาวิชาเพือ่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีจากรูปแบบ หรือแบบจ�ำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จากผลการวิจัยพบว่าอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจมีค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) สูงสุด และน�ำแบบจ�ำลองที่ได้ใน
แต่ละสาขาวิชามาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
การเลือกสาขาวิชาเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีได้
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองในแต่ละสาขาวิชาต้อง
มีจ�ำนวนมากพอที่ใช้ส�ำหรับการทดลอง
2. ข้อมูลในการทดลองการวิจัยนี้ เป็นข้อมูลแบบ
ทศนิยมแบบต่อเนื่อง (Binning data)การแทนค่าข้อมูลควร
แทนค่าช่วงระหว่างข้อมูลให้มีความเหมาะสม
3. ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองคือข้อมูลการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2557
– 2559 หากมีจ�ำนวนข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นผลการทดลองอาจ
จะมีการปรับเปลี่ยน
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