นิพนธ์ต้นฉบับ

การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Information Analysis for TCAS Support System Development of Mahasarakham
University
อนันต์ ปินะเต1
Anan Pinate1
Received: 6 June 2019 ; Revised: 1 July 2019 ; Accepted: 15 August 2019
บทคัดย่อ

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) เป็นนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักการ
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับใน
สาขาวิชาทีเ่ ลือกเพือ่ ความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งต้อง
เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮาส์เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน จากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่
ในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องด�ำเนินการตามนโยบายของการคัดเลือกนิสิตในระดับปริญญาตรีระบบ
ใหม่ จากปัญหาการคัดเลือกระบบใหม่พบว่าจ�ำนวนการยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) เข้าศึกษามีจ�ำนวนน้อยกว่าแผนการรับ
เข้าศึกษา เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนนักเรียนทีส่ มัครและสนใจเข้าศึกษาทีม่ จี ำ� นวนมาก จากปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้มแี นวคิดในการน�ำ
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) เพื่อวิเคราะห์สารสนเทศที่เกิดขึ้นจากข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
น�ำรูปแบบทีไ่ ด้มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือกนิสติ ใหม่ในระบบ TCAS เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลคัดเลือกสามารถตัดสินใจจ�ำนวนที่จะรับเข้ายืนยันยันสิทธิ์เพื่อให้จ�ำนวนที่จะรับเข้าศึกษาใกล้เคียงกับแผนการรับเข้าศึกษา
มากทีส่ ดุ จากการวิจยั พบว่า วิธตี น้ ไม้ตดั สินใจ และวิธกี ารค้นหากฏความสัมพันธ์ จากข้อมูลทดลองกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีค่าความถูกต้องร้อยละ 82.85 สร้างเป็นกฏความสัมพันธ์ได้ 89 กฏ, กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่า
ความถูกต้องร้อยละ 80.88 สร้างเป็นกฏความสัมพันธ์ได้ 85 กฏ และกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคา่ ความถูกต้องร้อยละ
78.85 สร้างเป็นกฏความสัมพันธ์ได้ 85 กฏ โดยสามารถน�ำผลการทดลองมาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือก
นิสิตใหม่ในระบบ TCAS ได้
ค�ำส�ำคัญ : เหมืองข้อมูล ระบบเคลียริงเฮาส์ เหมืองความสัมพันธ์ ต้นไม้ตัดสินใจ

Abstract

Thai University Central Admission System (TCAS) is an educational reform policy embracing three main principles;
including, 1) students are required to attend classroom until the completion of the upper secondary education (Matthayom
6), 2) each student possessed one right on the courses selected on equitably basis, and lastly, 2) each student
possessed one right on the courses selected on equitably basis, and lastly, 3) all higher education institutions subject
to the Council of University Presidents of Thailand (CUPT) ’s Networks are required to participate in the clearinghouse
to administrate student’s one right to study. Based on the Mahasarakham University policy, the Mahasarakham
University is a public university under the CUPT network that follows Thai University Central Admission System (TCAS).
The issues of Thai University Central Admission System (TCAS) showed that the number of right confirmations (Clearing
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House) was smaller than the admission plans, compared to the large number of applicants interested in continuing
study. For this reason, the researcher has an idea of using Data Mining Techniques to identify patterns that have
arisen out of student data that have the confirmation right to study, so that the model to be acquired will further be
developed into a support system for TCAS. in order that the TCAS Committee can quantify the confirmations and
make sure that the number of admissions are mostly consistent with the admission plan. The results indicated that
decision trees and association rules on the experimental data was accurate by 82.85 percent on Humanities and
Social Sciences, formulating into 89 association rules, and it was accurate by 80.88 percent on Health Science,
formulating into 85 association rules, and it was accurate by 78.85 percent on Technology Science, formulating into
85 association rules. The results could be efficient to the development of the TCAS support system.
Keywords : Data Mining Clearing House Association Mining Decision Tree

บทน�ำ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยมีหลักการส�ำคัญ 3
ประการ คือ 1) นักเรียนควรอยูใ่ นห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (ม.6) 2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับ
ในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค 3) สถาบันอุดมศึกษา
ในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุก
แห่งจะเข้าระบบเคลียริงเฮาส์เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน
การรับสมัครของนักเรียนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระบบใหม่ (Thai university Central
Admission System : TCAS)1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่
ในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้อง
ด�ำเนินการตามนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) โดยมีกองบริการการศึกษา เป็น
หน่วยงานหลักในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี และการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการสมัคร เพือ่
ให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชาก�ำหนด2
งานวิจยั นีม้ คี วามมุง่ หมายทีส่ ำ� คัญโดยการน�ำเทคนิคการ
การจ�ำแนกข้อมูล (Data classification) และการค้นหากฏ
ความสัมพันธ์ (Association rule) มาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ (Clearing house) เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) เพื่อเป็นการหารูปแบบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากข้ อ มู ล และน� ำ รู ป แบบที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาระบบ
สนับสนุนการวางแผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ
ใหม่ (TCAS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน
หรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นปีการ

ศึกษาแรกที่มีการใช้ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ (TCAS)
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจ�ำนวนแผนการรับเข้าศึกษา 6,327 คน,
มีจ�ำนวนผู้สมัคร 20,651 คน, มีจ�ำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกที่มี
สิทธิย์ นื ยันสิทธิเ์ คลียริงเฮาส์ 8,291 คน และจ�ำนวนการยืนยัน
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4,802
คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.91 (%) ต่อจ�ำนวนผู้มีสิทธิ์ในการ
ยืนยันสิทธิ์ Clearing house จากจ�ำนวนการยืนยันสิทธิ์ซึ่งมี
จ�ำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับแผนการรับเข้าศึกษาส่งผลกระทบ
กับแผนการรับนิสติ ใหม่ หากย้อนมองถึงจ�ำนวนผูส้ มัครซึง่ เป็น
ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีจ�ำนวนมาก (จาก
ข้อมูล 20,651 คน) แต่ปัญหาคือมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับ
เข้าศึกษาได้ทงั้ หมดเนือ่ งจากมีจำ� นวนมากเกินแผนการรับเข้า
ศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีผู้
ยืนยันสิทธิ์มากน้อยเท่าใด
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการน�ำเทคนิค
เหมืองข้อมูล (Data mining) การจ�ำแนกข้อมูล (Data classification) และการค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association rule)
เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลการยืนยันสิทธิ์
เคลียริงเฮาส์ (Clearing house) สามารถน�ำรูปแบบ (Model)
ที่ได้มาพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้
สามารถคาดการณ์ หรือพยากรณ์จำ� นวนผูย้ นื ยันสิทธิเ์ คลียริง
เฮาส์ก่อนล่วงหน้าได้ ซึ่งจะท�ำให้สามารถวางแผนจ�ำนวนผู้
ผ่านการคัดเลือกหรือจ�ำนวนทีม่ สี ทิ ธิใ์ นการยืนยันสิทธิเ์ คลียริง
เฮาส์ ซึ่งจะคาดคะเนจ�ำนวนผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้ใกล้
เคียงกับแผนการรับจริงมากที่สุด
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เพื่อวิเคราะห์สารสนเทศที่เกิดขึ้นจากข้อมูลนักเรียนผู้มี
สิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในระบบ TCAS โดย
วิธีการเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) และเพื่อพัฒนา
ระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระบบ TCAS จากสารสนเทศที่เกิดขึ้น

ระบบ TCAS

ระบบ TCAS คือ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาระบบใหม่ (Thai university Central Admission
System) กระบวนการการรับในรอบที่ 1 และรอบที่ 23 มีดัง
Figure 1

Figure 1 Step TCAS3
จากขัน้ ตอนการรับสมัครคัดเลือกในรอบที่ 1 และรอบที่ 2
ในขั้นตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
จ�ำนวนทีป่ ระกาศรับมาให้ ทปอ. ในขัน้ ตอนนีม้ หาวิทยาลัยต้อง
ด�ำเนินการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก จากปัญหาในข้างต้น
คือ จ�ำนวนการยืนยันสิทธิ์ซึ่งมีจ�ำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
แผนการรับเข้าศึกษาส่งผลกระทบกับแผนการรับนิสติ จึงได้มี
งานวิจัยนี้เพื่อแก้ปัญหา หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณา
ผลจ�ำนวน และได้ใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ. เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ (ขั้นตอนที่ 5) โดยการยืน
สิทธิ์ 1 สาขาวิชา หรือไม่ยืนยันสิทธิ์

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น�ำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทดลอง
ค้นหาสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการ
ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในระบบ TCAS เพือ่ น�ำสารสนเทศ
ที่ได้มาพัฒนาระบบการตัดสินใจในการวางแผนการคัดเลือก
นิสิตใหม่ในระบบ TCAS ประกอบด้วย การท�ำเหมืองข้อมูล
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การจ�ำแนกข้อมูล และการค้นหากฏความสัมพันธ์ มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
การท�ำเหมืองข้อมูล
การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining)4,5 คือการน�ำเทคนิค
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) วิธีการทางสถิติ
(Statistical Methods) วิธที างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือวิธอี นื่ ๆ6 โดยจุดประสงค์ของการท�ำเหมืองข้อมูล
คือการวิเคราะห์หาแนวโน้ม หาความสัมพันธ์ หรือการหารูป
แบบของข้อมูล ซึง่ เป็นความรูท้ ถี่ กู ซ่อนอยูภ่ ายใต้ขอ้ มูลขนาด
ใหญ่ สามารถน�ำสารสนเทศทีไ่ ด้มาใช้ในการวางแผนการตัดสิน
ใจ หรือการแก้ปัญหาด้านต่างๆ เหมืองข้อมูลถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่ และจะสามารถ
แก้ปัญหาได้บางปัญหาเท่านั้นตามเทคนิควิธีการที่เลือกใช้ได้
เท่านั้น ประโยชน์หลักของการท�ำเหมืองข้อมูล คือการค้นหา
ความรูท้ ซี่ อ่ นอยูใ่ นฐานข้อมูลเพือ่ ให้ได้ซงึ่ ความรูม้ าช่วยในการ
ตัดสินใจ
การจ�ำแนกข้อมูล
การจ�ำแนกข้อมูล (Data Classification)7 คือการจ�ำแนก
ประเภทโดยระบุหมวดหมู่ให้กับสิ่งของ เช่น คน สัตว์ หรือสิ่ง
ใดๆ การจ�ำแนกข้อมูลนั้นเป็นการท�ำเหมืองข้อมูลประเภทที่
ต้องมีการเรียนรู้ (Supervised Learning) ซึ่งต้องมีชุดข้อมูล
เรียนรู้ หรือข้อมูลตัวอย่าง (Training set) การจ�ำแนกข้อมูลซึง่
จะจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่โดยดูจากลักษณะ (Attributes) ของ
ข้อมูลเรียนรู้ นิยามการเรียนรู้คุณลักษณะจากชุดข้อมูล Attribute X และท�ำการสร้างโมเดลจากคลาสทีม่ กี ารก�ำหนดไว้ลว่ ง
หน้า Attribute Y ซึ่งโมเดลที่ได้จะสามารถน�ำไปจ�ำแนกชุด
ข้อมูลที่ไม่มีคลาสได้นิยามการจ�ำแนกดัง Figure 2

Figure 2 Classification Definition
อัลกอริทึม C4.5
C4.5 เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนามาจากอัลกอริทึม ID3 โดย
Ross Quinlan8 เป็นวิธีการที่ใช้หลักการสร้างต้นไม้โดยการ
เลือกลักษณะ (Attribute) ต้นไม้ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ มาเป็นโหนดราก
(Root Node) โดยใช้ Gain Ratio ที่สูงสุดเป็นโหนดราก และ
โหนดถัดไปในการหาค่า Gain Ratio ต้องท�ำการหาค่า Split
Information และค่า Entropy ก่อนดังสมการต่อไปนี้
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สมการ
คือ สมการในการหาค่าความไม่
สมบูรณ์ของสารสนเทศของข้อมูล ดังสมการที่ 1
(1)
โดย

คือ แอทริบิวต์ที่น�ำมาวัดค่า
คือ สัดส่วนของจ�ำนวนสมาชิกในกลุ่ม
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

i

เทียบกับ

สมการ
คือ สมการในการหาค่า
สารสนเทศก่อนน�ำไปใช้ในการหาค่ามาตรฐานอัตราส่วน ดัง
สมการที่ 2
(2)
โดย

คือ แอทริบิวต์
คือ สมาชิกของแอทริบิวต์
คือ จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

สมการ
คือ สมการทีใ่ ช้ในการเพิม่
ค่าสารสนเทศการแบ่งข้อมูล โดยจะบอกถึงลักษณะการกระ
จายของข้อมูล เป็นการแก้ปญ
ั หาความโน้มเอียง ดังสมการที่ 3
(3)

สัมพันธ์ที่ได้สามารถเขียนในรูปเซตของรายการที่เป็นเหตุไป
สู่เซตของรายการที่เป็นผล กระบวนการการค้นหากฏความ
สัมพันธ์โดยการค้นหาข้อมูลที่ปรากฏร่วมกันบ่อยทั้งหมดน�ำ
กลุม่ ข้อมูลทีป่ รากฏร่วมกันบ่อยมาสร้างความสัมพันธ์ ซึง่ ความ
สัมพันธ์ที่ยอมรับได้เมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของกฏนั้น
แล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าความเชื่อมั่นขั้นต�่ำที่ผู้ใช้
ก�ำหนด
อัลกอริทึมเอพีออรี่
อัลกอริทึมเอพีออรี่ (Apriori Algorithm)11,12 เป็นวิธีการที่
มีความนิยมในการสร้างกฏความสัมพันธ์ โดยอัลกอริทึมเป็น
วิธกี ารหาฟรีเควน์ไอเทมเซต (Frequent itemset) ซึง่ มีขนั้ ตอน
การท�ำงาน 5 ขั้นตอน13 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 อ่านชิ้นข้อมูลจากฐานข้อมูลครั้งแรกเพื่อนับ
ค่าความถี่ของแต่ละชิ้นข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดในฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบค่าความถี่ของแต่ละชิ้นข้อมูลเพื่อ
ค� ำ นวณค่ า สนั บ สนุ น โดยหากชิ้ น ข้ อ มู ล นั้ น มี ค ่ า สนั บ สนุ น
มากกว่าหรือเท่ากับค่าสนับสนุนขั้นต�่ำก็จะถือว่าเป็นกลุ่ม
ข้อมูลทีป่ รากฏร่วมกันบ่อยทีม่ ขี นาดของชิน้ ข้อมูล 1 ชิน้ ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3 น�ำ

คือ สัดส่วนของจ�ำนวนสมาชิกในกลุ่ม

สมการ
คือ สมการการค�ำนวณหาค่า
มาตรฐานอัตราส่วนของค่า
เพือ่ ลดความล�ำเอียงของ
ข้อมูล ดังสมการที่ 4
(4)
การค้นหากฏความสัมพันธ์
วิธีการหนึ่งที่มีความนิยมมากในการท�ำเหมืองข้อมูล คือ
วิธีการค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association rule)9,10 ซึ่งเป็น
วิธีการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพื่อน�ำ
ไปหารูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยๆ (Frequent pattern) และใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือท�ำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ความ

ทีไ่ ด้มาสร้างกลุม่ ข้อมูลท้าชิงทีม่ ขี นาด

ชิ้นข้อมูล 2 ชิ้นข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 อ่านชิ้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอีกครั้งเพื่อนับ
ค่าความถี่ของ
สนับสนุนขั้นต�่ำหาก

โดย
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และตัด

ที่มีค่าสนับสนุนน้อยกว่าค่า

มีค่าสนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับ

ค่าสนับสนุนขั้นต�่ำก็จะเป็น
ขั้นตอนที่ 5 ท�ำขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ซ�้ำจนกว่า
ไม่สามารถสร้าง จาก
ได้เมื่อ คือขนาดของชิ้น
ข้อมูลจึงท�ำการสิ้นสุดการสร้างกลุ่มข้อมูลท้าชิงและจบการ
ท�ำงานท�ำให้ได้กลุ่มข้อมูลที่ปรากฏร่วมกันบ่อยทั้งหมด
ขั้นตอนอัลกอริทึมเอพีออรี่ (Apriori) เป็นการรวม
คือเซตของตัวแทน Candidate ที่ได้จากการรวมกันของเซต
ขั้นตอนการลดถ้า
ของ
ไม่ใช่ Frequent itemset แล้ว
จากเซตดังกล่าว
ต้องไม่ใช่ Frequent itemset ของ หลักการท�ำงานของอัล
กอริทึมเอพีออรี่ คือการสร้างข้อมูลท้าชิง และขั้นตอนการ
ทดสอบกลุ่มข้อมูลท้าชิงว่ากลุ่มข้อมูลที่ปรากฏบ่อยหรือไม่
รายละเอียดดัง Figure 3
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DataBase TCAS
Data Preprocessing

Figure 3 Apriori Algorithm13

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น�ำเสนอเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล
(Data mining) ด้วยวิธกี ารจ�ำแนกข้อมูล (Data Classification)
แบบวิธตี น้ ไม้ตดั สินใจ (Decision tree) และการค้นหากฏความ
สัมพันธ์ (Association rule) แบบวิธีเอพีออรี่ (Apriori Algorithm) เพือ่ วิเคราะห์หาสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ จากข้อมูลนักเรียน
ผู้มีสิทธิ์ Clearing house น�ำรูปแบบที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบ
การตัดสินใจเพื่อช่วยในการวางแผนจ�ำนวนการรับนิสิตใหม่
รวมถึงการวางแผนจ�ำนวนผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพือ่ มีสทิ ธิใ์ นการ
ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในระบบ TCAS โดยข้อมูลที่ใช้
ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ คือข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์
ในการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อ
เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�ำปี
การศึกษา 2561 จ�ำนวน 8,291 คน โดยการแบ่งข้อมูลเป็น 2
กลุม่ คือ ข้อมูลทดสอบ (Data Testing) และข้อมูลเรียนรู้ (Data
Training) โดยใช้หลักการแบ่งข้อมูลแบบ 10-Fold Cross
Validation ผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอน และกรอบแนวคิดการวิจัย
เพือ่ ให้ทราบกระบวนการในการวิจยั ในครัง้ นีโ้ ดยมีรายละเอียด
ดัง Figure 3

Decision Tree
(C4.5 Algorithm)

Association Rule
(Apriori Algorihm)

Model , Rule
Graphical User Interface (GUI)
Decision support system for student
selection planning

Figure 3 Conceptual framework
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดลอง ซึง่ เป็นข้อมูลทีใ่ ช้ในการประกอบการพิจารณาผูส้ มัคร
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ข้อมูลสาขาวิชา,
อันดับการเลือกสาขาวิชา, ขนาดโรงเรียน, จังหวัด, คะแนน
มาตรฐานความถนัดทั่วไป (GAT), คะแนนมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT), คะแนนมาตรฐาน 9 วิชาสามัญ,
คะแนนรวม และผลการยืนยันสิทธิ์ เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบที่
เกิดขึ้นจากการยืนยันสิทธิ์ และน�ำสารสนเทศที่ได้มาพัฒนา
เป็นระบบสนับสนุนการวางแผนการรับนิสิตใหม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดดัง Table 1
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Table 1 Data sample
Major
0501
0501
0503
0503
0506
0506
0504

Level
1
2
1
4
3
2
4

Size
S
S
M
XL
S
M
L

Province
Loei
Roiet
Khonkaen
Surin
Loei
Loei
Buriam

GAT
62.5600
37.5670
65.6600
66.5450
45.0000
68.9950
50.5000

จากข้อมูลทีใ่ ช้ในการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การแทนค่าให้กบั
ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ทดลองโดยข้อมูลขนาดโรงเรียนผูว้ จิ ยั
ได้ใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดโดยยึดตามข้อมูลส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)14 ดังนี้ โรงเรียนขนาด
เล็กมีนักเรียน 1 - 499 คน แทนค่า (S), โรงเรียนขนาดกลาง
มีนักเรียน 500 – 1,499 คน แทนค่า (M), โรงเรียนขนาดใหญ่
มีนักเรียน 1,500 – 2,400 คน แทนค่า (L) และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป แทนค่า (XL) นอกจาก
นีย้ งั มีขอ้ มูลด้านคะแนนมาตรฐานความรูท้ วั่ ไป (GAT), ข้อมูล
คะแนนมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ (PAT), ข้อมูลคะแนน

PAT
54.0000
39.6520
70.0000
70.5200
48.6000
65.8800
69.5400

9 Ordinary
65.5400
62.3000
60.8500
65.0000
48.0000
61.2000
65.3000

Score
60.7000
46.5000
65.5000
67.3500
45.0500
65.3500
68.5000

Result
Confirm
Confirm
Confirm
Not Confirm
Not Confirm
Confirm
Not Confirm

มาตรฐาน 9 วิชาสามัญ และข้อมูลคะแนนรวม นั้นเป็นข้อมูล
แบบทศนิยมต่อเนื่องข้อมูลจะมีการกระจาย เพื่อลดการกระ
จายของข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งช่วงของข้อมูล (Binning data) ผู้
วิจัยได้แบ่งช่วงของข้อมูลคะแนนออกเป็น 3 ช่วงคะแนน คือ
ช่วงคะแนนระหว่าง 0.0000 – 47.0000 อยู่ในระดับต�่ำ แทน
ค่า (Low), ช่วงคะแนนระหว่าง 47.0001 – 55.0000 อยู่ใน
ระดับปานกลาง แทนค่า (Moderate) และช่วงคะแนนระหว่าง
55.0001 – 100 อยู่ในระดับสูง แทนค่า (High) รายละเอียด
ตัวอย่างการแทนค่าข้อมูลดัง Table 2

Table 2 Variable sample
Major
M0501
M0501
M0503
M0503
M0506
M0506
M0504

Level
1
2
1
4
3
2
4

ผลการศึกษาวิจัย

Size
S
S
M
XL
S
M
L

Province
Loei
Roiet
Khonkaen
Surin
Loei
Loei
Buriam

GAT
High
Low
High
High
Low
High
Moderate

จากการทดลองผู้วิจัยได้แยกข้อมูลการทดลองออกเป็น
กลุ่มข้อมูล ตามกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม ข้ อ มู ล มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และ กลุม่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ซึง่ การทดลองในแต่ละกลุม่ ข้อมูลได้แบ่งข้อมูลเป็น
2 กลุ่ม คือ ข้อมูลทดสอบ (Data Testing) และข้อมูลเรียนรู้
(Data Training) โดยใช้หลักการแบ่งข้อมูลแบบ 10-Fold

PAT
Moderate
Low
High
High
Moderate
High
High

9 Ordinary
High
High
High
High
Moderate
High
High

Score
High
Low
High
High
Low
High
High

Result
Confirm
Not Confirm
Confirm
Confirm
Not Confirm
Confirm
Not Confirm

Cross Validation จากนั้นท�ำการทดลองโดยการใช้เทคนิควิธี
ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) และการค้นหากฏความสัมพันธ์
(Association rule) อธิบายผลการทดลองได้ ดังนี้
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree C4.5) ได้ผลการทดลอง
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย�ำ (Precision) ค่า
ความระลึก (Recall) และค่าความเหวีย่ ง (F-Measure) การวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของข้ อ มู ล ตามแนวคิ ด ทางด้ า นการค้ น คื น
สารสนเทศซึ่งวัดค่าประสิทธิภาพของแบบจ�ำลองนั้นจะอาศัย

84

Anan Pinate

J Sci Technol MSU

ตาราง Confusion Matrix ในการค�ำนวณค่ารายละเอียด
ดัง Figure 4

Figure 4 Confusion Matrix
TP คือ จ�ำนวนข้อมูลแบบจ�ำลองจ�ำแนกกลุ่ม C1 และค�ำตอบ
เป็นกลุ่ม C1
TN คือ จ�ำนวนข้อมูลแบบจ�ำลองจ�ำแนกกลุ่ม C2 และค�ำตอบ
เป็นกลุ่ม C2

FP คือ จ�ำนวนข้อมูลแบบจ�ำลองจ�ำแนกกลุ่ม C1 และ
ค�ำตอบเป็นกลุ่ม C2
FN คือ จ�ำนวนข้อมูลแบบจ�ำลองจ�ำแนกกลุ่ม C2 และ
ค�ำตอบเป็นกลุ่ม C1
ผลการทดลองแต่ละกลุม่ ข้อมูลโดยกลุม่ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีค่าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 82.85 ค่าความ
แม่นย�ำ 0.804 และค่าการค้นคืนข้อมูล 0.829 กลุม่ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ค่าความถูกต้องร้อยละ 80.88 ค่าความแม่นย�ำ 0.654
และการค้นคืนข้อมูล 0.829 และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ค่าความถูกต้องร้อยละ 78.85 ค่าความแม่นย�ำ 0.796 และการ
ค้นคืนข้อมูล 0.787 ผลการทดลองสามารถแสดงผลการทดลอง
ในรูปแบบของต้นไม้ตัดสินใจ (Decision rule) เพื่อให้ทราบ
โอกาสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing house) แบบวิธี
ต้นไม้ตัดสินใจรายละเอียดดัง Figure 5

GAT
(Low,Moderate)

High
Levle

Level
(Level2,Level3,Level4)

Levle1
Level1

GAT
Moderate

Confirm
66.80%

Levle1

Not
Confirm
32.20%

Level1

Not
Confirm
52.80%

Level2,3,4

Low
Confirm
50.90%

Low

Moderate

Confirm
47.20%

(Level2,Level3,Level4)

Confirm
60.40%

Not
Confirm
49.10%

Not
Confirm
39.60%

Figure 5 Example tree Sciences and Technologies Group

Confirm
30.30%

Not
Confirm
69.70%
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Table 4 Result for Sciences and technologies group
No.

Description

1.
2.
3.
4.
5.

IF Clearing House GAT=(Low OR Moderate) AND Level=Level1
IF Clearing House GAT=High AND Level=Level1
IF Clearing House GAT=High AND Level=(Level1 OR Level2 OR Level4)
IF Clearing House Level=(Level2 OR Level3 OR Level4) AND GAT=Low
IF Clearing House Level=(Level2 OR Level3 OR Level4) AND GAT=Moderate

จาก Table 4 ผลการทดลองวิธีต้นไม้ตัดสินใจข้อมูลกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถอธิบายเงือ่ นไขการตัดสิน
ใจได้ ดังนี้
Rule 1 IF GAT=(Low OR Moderate) AND
Level=Level1 THEN Confirm=66.80% AND
Not Confirm=32.20%
Rule 2 IF GAT=High AND Level=Level1 THEN
Confirm=50.90% AND Not Confirm=49.10%
Rule 3 IF GAT=High AND Level=(Level1 OR Level2
OR Lelvel4) THEN Confirm=30.30% AND Not
Confirm=69.70%
Rule 4 IF Level=(Level2 OR Level3 OR Level4) AND
GAT Low THEN Confirm=60.40% AND Not
Confirm=39.60%
Rule 5 IF Level=(Level2 OR Level3 OR Level4) AND
GAT=Moderate THEN Confirm=47.20% AND
Not Confirm=52.80%

Result
Confirm Not Confirm
66.80%
32.20%
50.90%
49.10%
30.30%
69.70%
60.40%
39.60%
47.20%
52.80%

การค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association rule) แบบ
เอพีออรี่ (Apriori Algorithm) โดยการทดลองได้ก�ำหนดค่า
สนับสนุน เท่ากับ 0.001 (Suport =0.001) และก�ำหนดค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 50 (Confidence=0.5) ผลการทดลองกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างกฏความสัมพันธ์ได้ 89 กฏ
ความสัมพันธ์, กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างกฏความ
สัมพันธ์ได้ 85 กฏความสัมพันธ์ และกลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
สร้างกฏความสัมพันธ์ได้ 85 กฏความสัมพันธ์ จากการทดลอง
ด้วยวิธกี ฏความสัมพันธ์สามารถสร้างเป็นแผนภาพพิกดั แบบ
ขนาด (Parallel coordinates plot) เพือ่ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ โดยแกน X คือต�ำแหน่งเงือ่ นไขแกน Y คือ
เงื่อนไข รายละเอียดดัง Figure 6

86

Anan Pinate

J Sci Technol MSU

Figure 6 Parallel coordinates plot
Table 5 Result data
Rule
1
2
3
4
5
6
7
8
…

LHS
Size=S, Level=Level1
GAT=Low, Size=S, Level=Level2
GAT=Low, Size=S
GAT=High, Level=Level4
GAT=Moderate, Size=S, Level=Level3
GAT=Moderate, Size=S, Level=Level1
GAT=High, Size=XL, Level=Level4
GAT=High, Size=L, Level=Level3
…

RHS (Clearing house)
Confirm
Confirm
Confirm
Not Confirm
Confirm
Confirm
Not Confirm
Not Confirm
…

Supp.
0.004
0.002
0.004
0.010
0.002
0.003
0.008
0.003
…

Conf.
0.846
0.833
0.818
0.800
0.800
0.800
0.800
0.778
…

lift
1.672
1.646
1.617
1.620
1.581
1.620
1.620
1.575
…
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Table 6 Describe the result
Condition
Description
1
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีขนาดโรงเรียนมีขนาดเล็ก และเลือกสมัคร
เรียนในอันดับที่ 1 มีโอกาสที่จะยืนยันสิทธิ์ (Confirm)
2
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับต�่ำ และขนาด
โรงเรียนมีขนาดเล็ก และเลือกสมัครเรียนในอันดับที่ 2 มีโอกาสที่จะยืนยันสิทธิ์
(Confirm)
3
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับต�่ำ และขนาด
โรงเรียนมีขนาดเล็ก มีโอกาสที่จะยืนยันสิทธิ์ (Confirm)
4
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับสูง และเลือก
สมัครเรียนในอันดับที่ 4 มีโอกาสที่จะไม่ยืนยันสิทธิ์ (Not Confirm)
5
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับกลาง และขนาด
โรงเรียนมีขนาดเล็ก และเลือกสมัครเรียนในอันดับที่ 3 มีโอกาสที่จะยืนยันสิทธิ์
(Confirm)
6
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับกลาง และขนาด
โรงเรียนมีขนาดเล็ก และเลือกสมัครเรียนในระดับที่ 3 มีโอกาสที่จะยืนยันสิทธิ์
(Confirm)
7
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับสูง และขนาด
โรงเรียนมีขนาดใหญ่พิเศษ และเลือกสมัครเรียนในอันดับที่ 4 มีโอกาสที่จะไม่ยืนยัน
สิทธิ์ (Not Confirm)
8
หากผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house มีคะแนน GAT อยู่ในระดับสูง และขนาด
โรงเรียนมีขนาดใหญ่ และเลือกสมัครเรียนในอันดับที่ 3 มีโอกาสที่จะไม่ยืนยันสิทธิ์
(Not Confirm)
...
....
จาก Table 5 คือตัวอย่างกฏความสัมพันธ์ที่ได้จากการ
ทดลองด้ ว ยวิ ธี ก ารค้ น หากฏความสั ม พั น ธ์ แบบเอพี อ อรี่
(Apriori algorithm) และ Table 6 คือการอธิบายผลของ
กฏความสัมพันธ์
จากการผลการทดลองด้วยวิธตี น้ ไม้ตดั สินใจและ การค้น
หากฏความสัมพันธ์ข้อมูล ผู้พัฒนาระบบสามารถน�ำรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทไี่ ด้มาพัฒนาตามเงือ่ นไขของผลการวิจยั โดยน�ำ
ข้อมูลในการทดลอง น�ำเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลข้อมูล

Confidence (%)
84.60
83.30

81.80
80.00
80.00

80.00

80.00

77.80

....

โดยการจัดอันดับ (Ranking) ตามไฟล์ข้อมูลที่ผู้ใช้น�ำเข้า
ข้อมูลแต่ละรายการ (Record) จะถูกประมวลผลตามเงื่อนไข
ของผลการวิจยั แต่ละวิธี ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถน�ำผล
การทดลองมาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการวางแผนการคัด
เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระบบ TCAS มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม รายละเอียดดัง Figure 5
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Figure 5 Test result

สรุปผลการวิจัย

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์สารสนเทศทีเ่ กิดขึน้
จากข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ในระบบ TCAS โดยวิธกี ารเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining)
และเพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการทดลองวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) อัลกอริ
ทึม C4.5 โดยการประเมินผลด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy)
ข้อมูลการทดลองกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีค่าความถูกต้องร้อยละ 82.85, กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพมี ค ่ า ความถู ก ต้ อ ง 80.88 และกลุ ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าความถูกต้อง 80.88
ผลการทดลองวิธวี ธิ กี ารค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association rule) อัลกอริทึม เอพีออรี่ (Apriori algorithm) โดยการ
ประเมินผลจากค่าความเชื่อมั่นที่ 0.5 (Confidence 50%)
ข้อมูลการทดลองกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถสร้างกฏความสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 89 กฏ, กลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สามารถสร้างกฏความสัมพันธ์ได้ 85
กฏ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถสร้าง
เป็นกฏความสัมพันธ์ได้ 85 กฏ
ผลการทดลองทั้ง 2 วิธีพบว่าปัจจัยที่มีผลท�ำให้ผู้สมัคร
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (เลือกเรียน) คือ อันดับการสมัครเรียน
หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในอันดับ 1 หรืออันดับที่ 2 ก็จะ
มีโอกาสในการยืนยันสิทธิ์ จากผลการทดลองสามารถน�ำ

สารสนเทศทีไ่ ด้มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการวางแผนการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระบบ TCAS มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาจ�ำนวนการยืนยันสิทธิ์
(Clearing house) เข้าศึกษามีจำ� นวนน้อยกว่าแผนการรับเข้า
ศึกษา งานวิจัยนี้สามารถน�ำระบบสารสนเทศที่ได้ไปใช้งาน
เพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการพิจารณาผลผูผ้ า่ น
ที่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งผู้ใช้คือคณะกรรมการ
พิจารณาผลสอบสัมภาษณ์

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้น�ำเอาข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการยืนยัน
สิทธิ์ Clearing house มาใช้ในการทดลองเพื่อหาสารสนเทศ
ที่เกิดขึ้น การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในlสถาบัน
อุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ซึ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ก�ำหนดให้รบั สมัคร 5 รอบด้วยกัน ดังนัน้
ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาจากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้
ในการรับสมัครแค่รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อ
เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัครและ
คัดเลือก อนาคตผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การวางแผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบใหม่ให้ครบ
ทุกรอบการสมัครเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการคัด
เลือกแต่ละรอบ
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