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ABSTRACT- The aim of our work is to contribute to an improved quality of engineering graduates by 
proposing a data mining system that assists students in selecting the appropriate major according to their 
profile and in their course registering.  
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บทคัดยอ - บทความนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหระบบฐานขอมูลนิสิต โดยนําความรูทางดานดาตาไมนนิงมาประยุกตใชกับขอมูลนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ อาทิเชน ปญหาการเลือกสาขาวิชาไมตรงกับความสามารถที่แทจริง ปญหา
ผลการเรียนของนิสิตตกต่ําจนตองออกจากสถาบันการศึกษา อันเปนผลทําใหไมไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด   
คําสําคัญ – ดาตาไมนนิง, ความรู 
 
1. บทนํา  
การสืบคนความรูที่เปนประโยชนและนาสนใจบนฐานขอมูลขนาดใหญ 
(Knowledge Discovery from very large Databases: KDD) หรือที่ เรียก
กันวา ดาตาไมนนิ ง (Data Mining) เปนสาขาหนึ่ งในวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรที่กําลังไดรับความสนใจอยางสูงในปจจุบัน [2, 5, 8] เมื่อใช
เทคนิคดาตาไมนนิง ขอมูลขนาดใหญจะถูกวิเคราะหและสืบคนความรู
หรือส่ิงที่สําคัญออกมา จากนั้นจะรวบรวมความรูที่ไดใหอยูในรูปฐาน
ความรู (Knowledge Base) เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป   โดยในปจจุบัน
ไดมีการนําเทคนิคดาตาไมนนิงไปประยุกตใชในงานดานตางๆ มากขึ้น 
ทั้งในดานการสงเสริมการขายสินคาในหางสรรพสินคา, ดานการ
วิเคราะหเครดิตลูกคาในธนาคาร และในดานอื่นๆ อีกมาก แตไมมีการนํา
มาประยุกตกับดานการศึกษาอยางจริงจัง ทั้งที่ในปจจุบันตามสถาบันการ
ศึกษาสวนใหญมีขอมูลนิสิตที่ไดจัดเก็บไวเปนเวลานาน แตมิไดถูกนํามา
ใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร  โดยในบทความนี้ไดนําเสนอเทคนิคตางๆ 
ที่สําคัญของดาตาไมนนิงมาประยุกตใชในการสืบคนส่ิงที่นาสนใจออก
มาจากขอมูลนิสิต 

ขอมูลนิสิตที่นํามาวิจัยนี้ เปนขอมูลของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยประกอบไปดวยขอมูล 2 สวน สวนแรก
คือ ฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ที่แตและแถวแสดงถึงวิชาที่
นิสิตไดลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนในวิชาตางๆ  และสวนที่ 2 คือ 

ฐานขอมูลประวัติสวนตัวของนิสิต เชน อายุ เพศ ที่อยู ประวัติการศึกษา
กอนเขามาในมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม เปนตน 

ในบทความนี้ เริ่มตนดวยบทนําที่กลาวถึงความสําคัญและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคนิคดาตาไมนนิงในสวนแรก ใน
สวนที่ 2 กลาวถึงรายละเอียดของแนวคิดและวิธีการที่นํามาประยุกตใช
ในงานนี้ ไดแก การสืบคนความรูที่เปนประโยชนและนาสนใจบนฐาน
ขอมูลขนาดใหญ ตามดวยเทคนิคดาตาไมนนิงที่สําคัญ 3 ประการคือ การ
คนหากฎความสัมพันธ  (association rule discovery) ,  การจําแนกขอมูล 
(data classification) และ การพยากรณขอมูล (data prediction) ในสวนที่ 
3 กลาวถึงการนําเทคนิคดาตาไมนนิงมาประยุกตใชในการชวยในการ
ชวยนิสิตเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสม สวนที่ 4 กลาวถึงการนําเทคนิคดาตา
ไมนนิงมาประยุกตใชในการทํานายเกรดแตละรายวิชาในภาคการศึกษา
ตอไป สวนที่ 5 เปนการสรุปงานวิจัยนี้และกลาวถึงการปรับปรุงงาน    
ตอไปในอนาคต 

2. แนวคิดและวิธีการเบื้องตน 
การสืบคนความรูที่เปนประโยชนและนาสนใจบนฐานขอมูลขนาดใหญ 
(Knowledge Discovery from very large Databases: KDD) หรือที่ เรียก
กันวาดาตาไมนนิงเปนเทคนิคที่ใชจัดการกับขอมูลขนาดใหญ โดยจะนํา
ขอมูลที่มีอยูมาวิเคราะหแลวดึงความรู หรือส่ิงที่สําคัญออกมา เพื่อใชใน
การวิเคราะห  หรือทํานายสิ่งตางๆ  ที่จะเกิดขึ้น  กระบวนการ  KDD 
ประกอบไปดวย 3 สวนหลักๆ คือ  
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1)  Pre-processing คือ ข้ันตอนการเตรียมขอมูลใหเหมาะสม 
และใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชงานได  

2)  Data Mining คือ  ข้ันตอนการเลือกเทคนิคที่ เหมาะสม
สําหรับงานที่ตองการ โดยสามารถรวมเทคนิคไดมากกวาหนึ่งเทคนิคมา
ประมวลผลเพื่อดึงความรูหรือส่ิงที่นาสนใจจากขอมูลที่ผานขั้นตอน Pre-
precessing แลว โดยผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนนี้คือฐานความรู 

3)  Post-processing คือข้ันตอนการนําฐานความรูที่ไดจากขั้น
ตอนดาตาไมนนิงมาทดสอบและพิจารณาวาถูกตองตามความตองการ
หรือไม ซ่ึงบางครั้งอาจตองปรับแกคาและนําเขาสูข้ันตอนดาตาไมนนิง 
ใหมอีกครั้ง จนกวาจะไดความรูหรือส่ิงที่นาสนใจตามที่ตองการออกมา 

จะเห็นไดวาดาตาไมนนิงเปนองคประกอบหลักที่สําคัญในกระบวนการ 
KDD ในลําดับตอไป  เราจะกลาวถึงเทคนิคดาตาไมนนิงที่ สําคัญ  3 
เทคนิ ค  ที่ ไดนํ ามาประยุกต ใช  คือ  การคนหากฎความสัมพันธ 
(Association rule discovery) , ก า ร จํ า แ น ก ป ร ะ เภ ท ข อ มู ล  (data 
classification)  และ การพยาการณขอมูล (data prediction) 

2.1 การคนหากฎความสัมพันธ (Association rule discovery) 
การคนหากฎความสัมพันธ [7] เปนการคนหาความสัมพันธของขอมูล
จากฐานขอมูลขนาดใหญที่มีอยู  เพื่อนําไปใชในการวิเคราะห หรือ
ทํานายปรากฏการณตางๆ โดยเทคนิคนี้ใชกันอยางแพรหลายในการขาย
สินคา หรือการวิเคราะหขอมูลที่เปนทรานแซกชัน  เราขอยกตัวอยางการ
นําเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธมาประยุกตใชในขอมูลการขาย   
สินคาดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางขอมูลการขายสินคา 
หมายเลขทรานแซกชัน สินคาที่ซ้ือ 

1 น้ําตาล, ขนมปง 
2 นมสด, น้ําตาล, ขนมปง 
3 ขนมปง 
4 นมสด, น้ําตาล 

  
จากตารางที่ 1 สามารถบอกไดวาน้ําตาลและขนมปงจะถูกซ้ือดวยกันใน 
ทรานแซกชันที่ 1  หลังจากที่นําขอมูลไปผานกระบวนการดาตาไมนนิง
แลว  จะไดความสัมพันธอยูในรูป  X -> Y หมายความวา เมื่อซ้ือ  X      
แลวจะซื้อY ดวย ยกตัวอยางเชน  นมสด  -> น้ํ าตาล  หมายความวา      
เมื่อลูกคาซ้ือนมสดแลวจะซื้อน้ําตาลดวย 

  2.3 การพยากรณขอมูล (Data Prediction ) 
   การพยากรณขอมูล [3] เปนกระบวนการสรางโมเดลเพื่อทํานายหาคาที่
ตองการจากขอมูลที่มีอยู โดยมีกระบวนการสรางโมเดลคลายกับการ
จําแนกประเภทขอมูลดังที่ไดกลาวมาขางตน ตางกันตรงที่การพยากรณ
ขอมูลไมมีการจัดขอมูลเขากลุมตามที่ไดกําหนด แตการพยากรณขอมูลนี้
เปนการพยากรณหาคาที่ตองการออกมาเปนตัวเลข ตัวอยางเชน หายอด

กฎหรือความสัมพันธตางๆ ที่ไดมาจากกระบวนการดาตาไมนนิงนั้นจะมี
ความนาสนใจตางกัน จึงตองมีเกณฑในการวัดความนาสนใจของกฎ การ
คนหากฎความสัมพันธนี้ มีเกณฑในการวัดความนาสนใจ  2 แบบ ไดแก 
คาสนับสนุน (support)  และคาความมั่นใจ (confidence) 

- คาสนับสนุน (support) แสดงถึงเปอรเซ็นตของขอมูลที่เปน
ไปตามกฎจากขอมูลทั้งหมด จากกฎ นมสด -> น้ําตาล เมื่อพิจารณาจาก
ขอมูลในตารางที่ 1 จะเห็นวาขอมูลในทรานแซกชันที่ 2 และ 4 ที่เปนไป
ตามกฎ จากขอมูลทั้งหมด 4 ทรานแซกชัน ดังนั้น จะไดวาคาสนับสนุน 
จากกฎนี้คือ 2/4 คือ 50 % 
 -      คาความมั่นใจ (confidence)  แสดงถึงความนาเชื่อถือของกฎ 
จากกฎ นมสด -> น้ําตาล จะพบวา มีทรานแซกชันที่ซ้ือนมสด 2 ทราน
แซกชัน และมีทรานแซกชันที่ซ้ือทั้งนมสดและน้ําตาลพรอมกัน 2 ทราน
แซกชัน ดังนั้น จากกฎนี้ มีคาความมั่นใจ เทากับ 100 % 

เราจะพิจารณาเฉพาะความสัมพันธที่มีคาสนับสนุนและคาความมั่นใจสูง
กวาคาสนับสนุนต่ําสุด (minimum support)  และ คาความมั่นใจต่ําสุด 
(minimum confidence)  ตามลําดับ  จากตารางที่  1 สมมติกํ าหนดคา
สนับสนุนต่ําสุดเทากับ 50 % และความมั่นใจต่ําสุดเทากับ 70 % จะไดวา
มีเพียงกฎ นมสด -> น้ําตาลเทานั้นที่ผานเกณฑตามที่กําหนดไว 

2.2 การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification) 
การจําแนกประเภทขอมูล [3] เปนกระบวนการสรางโมเดลจัดการขอมูล
ใหอยูในกลุมที่กําหนดมาให โดยจะนําขอมูลสวนหนึ่งมาสอนใหระบบ
เรียนรู (training data) เพื่อจําแนกขอมูลออกเปนกลุมตามที่ไดกําหนดไว 
ผลลัพธที่ไดจากการเรียนรูคือ โมเดลจําแนกประเภทขอมูล (classifier 
model) และจะนําขอมูลสวนที่เหลือจากขอมูลสอนระบบเปนขอมูลที่ใช
ทดสอบ (testing data) ซ่ึงกลุมที่แทจริงของขอมูลที่ใชทดสอบนี้จะถูกนํา
มาเปรียบเทียบกับกลุมที่หามาไดจากโมเดลเพื่อทดสอบความถูกตอง 
และปรับปรุงโมเดลจนกวาจะไดคาความถูกตองในระดับที่นาพอใจ หลัง
จากนั้น เมื่อมีขอมูลใหมเขามา เราจะนําขอมูลมาผานโมเดล โดยโมเดล
จะสามารถทํานายกลุมของขอมูลนี้ได  

ตนไมชวยการตัดสินใจ (Decision tree) [4] เปนวิธีหนึ่งที่สําคัญในการ
จําแนกประเภทขอมูล โดยตนไมชวยการตัดสินใจจะมีลักษณะคลาย
โครงสรางตนไมที่แตละโหนดแสดงคุณลักษณะ (attribute), แตละกิ่ง
แสดงผลในการทดสอบ และลีฟโหนด (leaf node) แสดงกลุมที่กําหนด
ไว ซ่ึงตนไมชวยการตัดสินใจนี้งายตอการปรับเปลี่ยนเปนกฎการจําแนก
ประเภทขอมูล (classification rule) 
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ขายของเดือนถัดไปจากขอมูลการขายทั้งหมดที่ผานมา หรือทํานายเกรด
เฉลี่ยของนักเรียนในปการศึกษาหนา จากขอมูลการลงทะเบียนของนิสิต
ทั้งหมด เปนตน  

3. การนําเทคนิคดาตาไมนนิงมาประยุกตใชในการชวยนิสิต
เลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะสม 

การเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมของนิสิตนั้น เนื่องดวยนิสิตยังขาดประสบ
การณ และไมรูจักแตละสาขาวิชามากพอ  นิสิตสวนใหญจึงใชความรูสึก 
ความชอบ หรือสภาพแวดลอมทั้งเพื่อน หรือผูปกครองเปนหลักใหญ  
โดยอาจไมทราบถึงสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความสามารถและลักษณะ
เฉพาะของตัวเอง จึงอาจทําใหเมื่อเขาไปเรียนจริงๆ แลวเพิ่งคนพบตัวเอง
ในภายหลังวาไมเหมาะสมกับสาขาวิชานี้ จนอาจทําใหเกิดผลกระทบ
ตางๆ ตามมา โครงงานนี้ไดนําเทคนิคใหมทางวิทยาการคอมพิวเตอร คือ 
เทคนิคดาตาไมนนิงมาประยุกตใชกับขอมูลนิสิต เพื่อชวยในการชี้แนะ
แนวทางการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนิสิตแตละคนใหมากที่สุด 

ในการที่จะบรรลุใหไดตามวัตถุประสงค คือ การใชเทคนิคดาตาไมนนิง
เพื่อเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมใหกับนิสิตนั้น  สามารถทําไดหลายแนว
ทาง ในบทความนี้ขอเสนอ 2 แนวทางที่มีผลการทดสอบความถูกตอง
คอนขางสูง คือ การทําเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล และเทคนิคการ
พยากรณขอมูลมาสรางโมเดล 

การสรางโมเดลสําหรับการเลือกสาขาวิชานั้นสามารถทําไดหลายแนว
ทาง แนวทางหนึ่งคือการนําขอมูลของนิสิตที่เรียนดีในทุกวิชามา สราง
โมเดลกลางการจําแนกประเภทขอมูล [6] โดยแตละโหนดภายในตนไม
ชวยการตัดสินใจ (decision tree) บงบอกถึงลักษณะและผลการเรียนใน
รายวิชาตางๆ ของนิสิตและคลาสปลายทางแทนสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะ
ทํานายวาลักษณะของนิสิตแตละคนนั้นคลายคลึงกับลักษณะของนิสิตที่
เรียนดีในสาขาวิชาใดมากที่สุด วิธีดังกลาวมีขอดีคือสามารถทํานายสาขา
วิชาที่เหมาะสมที่สุดใหกับนิสิตได แตวิธีการดังกลาวนั้นมีขอเสียบาง
ประการ เชน โมเดลจะทํานายแนวโนมโอนเอียงไปทางสาขาวิชาที่มี
จํานวนนิสิตมากเปนผลทําใหความถูกตองของโมเดลที่ไดคอนขางต่ํา คือ
ประมาณ 50 % ดังนั้นเราจึงไดคิดวิธีการสรางโมเดลแบบอื่นเพื่อปรับ
ปรุงประสิทธิภาพใหมากขึ้นกวาเดิม 

ในลําดับตอมา เราไดสรางโมเดลจําแนกประเภทขอมูลสําหรับแตละ
สาขาวิชาโดยพิจารณาวานิสิตเหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆ หรือไม และ
โมเดลการพยากรณขอมูลในแตละสาขาวิชาเพิ่มเติมเพื่อลดขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากโมเดลกลางการจําแนกประเภทขอมูล ในสวนที่ 3.1 กลาวถึง
โมเดลจําแนกประเภทขอมูลสําหรับแตละสาขาวิชาโดยพิจารณาวานิสิต
เหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆ  หรือไมโดยการใช เทคนิคการจําแนก

ประเภทขอมูล (Classification) และสวนที่ 3.2 จะนําเสนอโมเดลการ
พยากรณขอมูลในแตละสาขาวิชาโดยการใชเทคนิคการพยากรณขอมูล 
(Prediction) การนําเสนอในแตละสวนจะกลาวถึงการเตรียมขอมูล การ
สรางโมเดล การแปลความหมายจากโมเดล การนําความรูที่ไดมาใชงาน
จริง และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแตละโมเดล ในรายละเอียด
ตอไป 

3.1 โมเดลการจําแนกประเภทขอมูลสําหรับแตละสาขาวิชาโดย
พิจารณาวานิสิตเหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆ หรือไม (Classification 
data model for each major) 
3.1.1 การเตรียมขอมูล 

ในงานวิจัยนี้ใชขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรม
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้งแตป  2535-2542 รวมทั้ งส้ิน 
476,085 แถว จากนิสิตกวา 10,000 คน โดยขอมูลชุดนี้ ประกอบไปดวย
ขอมูล 2 สวน สวนแรกคือ ขอมูลประวัติสวนตัวของนิสิต เชน ชื่อ ที่อยู 
ภูมิลําเนา อายุ ฯลฯ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางขอมูลประวัติสวนตัวนิสิต 
Stu_code Sex Address SchoolGPA … GPA 
37058063 male Bangkok 2.5 …. 2.3 
37058167 male Songkla 3.4 …. 3.2 
…………. …. ………. …… …. …. 

ขอมูลอีกสวนหนึ่งคือ ขอมูลการลงทะเบียนของนิสิต เนื่องมาจาก คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี้จะมีการเลือกสาขาวิชาขึ้น
ในป 2  ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงนําเฉพาะวิชาในปที่ 1 ของการศึกษา (9 
วิชา) มาเปนตัวพิจารณา ในแตละแถวประกอบไปดวยวิชาและผลการ
เรียนของนิสิตดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
Stu_code Sub_code Section Term Year Grade 
37058063 204111 2 1 2537 C+ 
37058063 403111 6 1 2537 D 
37058063 208111 1 1 2537 B+ 

…… …….. …… ……. …… … 

จากตารางที่ 3 ขอมูลอยูในระดับรายวิชาจําเปนตองแปลงขอมูลใหอยูใน
ระดับของนิสิต เพื่อใหไดลักษณะโครงสรางขอมูลตรงตามเปาหมายที่
ตองการคือศึกษาพฤติกรรมและลักษณะของนิสิตแตละคน โดยใชวิธี
แบงกลุมของวิชาตางๆ ที่ลงทะเบียนตามรหัสนิสิต จากนั้น จึงแปลงให
แตละแถวแทนนิสิตแตละคน และคอลัมนแทนรายชื่อวิชาตางๆ  นอก
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จากนี้เพื่อตองการลดการกระจายของขอมูลเกรดของนิสิต จึงจัดกลุม
เกรดของนิสิตเปน 3 กลุม ตามวิธีที่ไดเคยกลาวมาในสวน 3.1 แลว ผล
ของตารางแสดงไดดังในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงตัวอยางขอมูลที่จัดในระดับนิสิต 
Stu_code Sex 204111 403111 … GPA 
37058063 male Medium Low … 2.3 
37058167 male High High … 3.2 
………… …. ….. ….. … ….. 

 
ในการสรางแตละโมเดล แบงขอมูล 70 % จากขอมูลทั้งหมดเปนขอมูล
สอนระบบ (training data) เพื่อสรางโมเดล และขอมูล 30 % ที่เหลือเปน
ขอมูลที่ใชทดสอบ (testing data) เพื่อทดสอบความถูกตองของโมเดล 

3.1.2 การสรางโมเดล  

ในโมเดลการจําแนกประเภทขอมูลนี้ แตละกิ่งแทนลักษณะตางๆ ของ
นิสิตดังที่ไดกลาวมา และลีฟโหนด (คลาสปลายทาง) มี 2 คลาส คือ 
GOOD และ BAD โดยมีเกณฑวา GOOD คือนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู
ในอันดับ 40% แรกของแตละสาขาวิชา และ BAD คือ นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมอยูในอันดับ 40% สุดทายในแตละสาขาวิชา โดยเปอรเซ็นตนี้
สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดตามลักษณะของขอมูล ในการวิจัยนี้
พบวา ที่ 40% เปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด เพราะจะไดขอมูลที่นํามา
วิจัยมาก และมีการเวนชวงผิดพลาดที่สามารถเกิดไดในชวงกลางของ
นิสิต (ชวงระหวางเกรด GOOD และ BAD) ดังนั้น ในการวิจัยนี้ขอมูล
สอนระบบคือขอมูลนิสิตที่มีลักษณะทั้ง GOOD และ BAD  

ในอันดับ 40% แรกของแตละสาขาวิชา และ BAD คือ นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมอยูในอันดับ 40% สุดทายในแตละสาขาวิชา โดยเปอรเซ็นตนี้
สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดตามลักษณะของขอมูล ในการวิจัยนี้
พบวา ที่ 40% เปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด เพราะจะไดขอมูลที่นํามา
วิจัยมาก และมีการเวนชวงผิดพลาดที่สามารถเกิดไดในชวงกลางของ
นิสิต (ชวงระหวางเกรด GOOD และ BAD) ดังนั้น ในการวิจัยนี้ขอมูล
สอนระบบคือขอมูลนิสิตที่มีลักษณะทั้ง GOOD และ BAD  
จากวิธีการที่ไดนําเสนอขางตน ตองสรางโมเดลดังกลาวกับทุก สาขาวิชา 
ในบทความนี้ขอยกตัวอยางกับการนําขอมูลนิสิตภาคไฟฟามาสราง
โมเดล ผลที่ไดจากขอมูลและวิธีขางตนแสดงดังรูปที่  1 

จากวิธีการที่ไดนําเสนอขางตน ตองสรางโมเดลดังกลาวกับทุก สาขาวิชา 
ในบทความนี้ขอยกตัวอยางกับการนําขอมูลนิสิตภาคไฟฟามาสราง
โมเดล ผลที่ไดจากขอมูลและวิธีขางตนแสดงดังรูปที่  1 

3.1.3 การแปลความหมายขอมูลและการนําความรูที่ไดมาใช 3.1.3 การแปลความหมายขอมูลและการนําความรูที่ไดมาใช 

เมื่อตองการทราบสาขาวิชาที่เหมาะสมของนิสิตคนหนึ่ง จะพิจารณา
ลักษณะตางๆ ของนิสิตที่แสดงเงื่อนไขกํากับไวในโหนดตางๆ ในตนไม
ชวยการตัดสินใจ (decision tree) โดยพิจารณาลงมาตามทางของตนไมที
ละโหนดที่ตรงกับลักษณะของนิสิต จนกระทั่งถึงคลาสปลายทาง  หาก
คลาสปลายทางที่ไดประกอบดวยสัดสวน  GOOD มากกวา  BAD มากๆ 
ยอมแสดงวา นิสิตที่มีลักษณะเดียวกับนิสิตคนนี้เขาภาคไฟฟาแลวจะมีผล
การเรียนดี (GOOD) มากกวาผลการเรียนไมดี (BAD) ดังนั้น สาขาวิชาไฟ 

เมื่อตองการทราบสาขาวิชาที่เหมาะสมของนิสิตคนหนึ่ง จะพิจารณา
ลักษณะตางๆ ของนิสิตที่แสดงเงื่อนไขกํากับไวในโหนดตางๆ ในตนไม
ชวยการตัดสินใจ (decision tree) โดยพิจารณาลงมาตามทางของตนไมที
ละโหนดที่ตรงกับลักษณะของนิสิต จนกระทั่งถึงคลาสปลายทาง  หาก
คลาสปลายทางที่ไดประกอบดวยสัดสวน  GOOD มากกวา  BAD มากๆ 
ยอมแสดงวา นิสิตที่มีลักษณะเดียวกับนิสิตคนนี้เขาภาคไฟฟาแลวจะมีผล
การเรียนดี (GOOD) มากกวาผลการเรียนไมดี (BAD) ดังนั้น สาขาวิชาไฟ 
ฟานี้ เปนสาขาวิชาหนึ่งที่นิสิตคนนี้ควรพิจารณา โดยจะทดสอบขอมูล
นิสิตคนนี้กับโมเดลของทุกสาขาวิชา และเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่คลาส
ปลายทางมีสัดสวนของ GOOD มากกวา BAD   ถาผลออกมาวามีหลาย

สาขาวิชาที่เหมาะสม สามารถเลือกสาขาวิชาที่ดีที่สุดไดโดยพิจารณาจาก
สัดสวนของ GOOD ในโมเดลที่มากกวาเปนหลัก หลังการทดสอบ ไดผล
ลัพธเปนที่นาพอใจ คือ ไดผลการทดสอบถูกตองเฉลี่ย 84.58 % ในทุก
โมเดล 

ฟานี้ เปนสาขาวิชาหนึ่งที่นิสิตคนนี้ควรพิจารณา โดยจะทดสอบขอมูล
นิสิตคนนี้กับโมเดลของทุกสาขาวิชา และเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่คลาส
ปลายทางมีสัดสวนของ GOOD มากกวา BAD   ถาผลออกมาวามีหลาย

สาขาวิชาที่เหมาะสม สามารถเลือกสาขาวิชาที่ดีที่สุดไดโดยพิจารณาจาก
สัดสวนของ GOOD ในโมเดลที่มากกวาเปนหลัก หลังการทดสอบ ไดผล
ลัพธเปนที่นาพอใจ คือ ไดผลการทดสอบถูกตองเฉลี่ย 84.58 % ในทุก
โมเดล 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

รูปที่ 1 แสดง Decision tree การเลือกสาขาวิชาใน รูปที่ 1 แสดง Decision tree การเลือกสาขาวิชาใน 
โมเดลการจําแนกประเภทขอมูลของสาขาวิศวกรรมไฟฟา โมเดลการจําแนกประเภทขอมูลของสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

3.2 โมเดลการพยากรณขอมูลในแตละสาขาวิชา (Prediction data 
model for each major) 
3.2 โมเดลการพยากรณขอมูลในแตละสาขาวิชา (Prediction data 
model for each major) 
3.2.1 การเตรียมขอมูล  3.2.1 การเตรียมขอมูล  

ปรับเปลี่ยนขอมูลจากการเตรียมขอมูลที่นําไปสรางโมเดลการจําแนก
ประเภทขอมูลเล็กนอย คือ แทนผลการเรียนในวิชาตางๆ ของโมเดลการ
พยากรณขอมูลนั้นดวยตัวเลขที่แทนเกรดจริงๆ ที่นิสิตไดโดยไมตองจัด
กลุมเพื่อลดการกระจายของเกรด และประวัติสวนตัวของนิสิตแทนดวย
ตัวเลข  1 หรือ  2 นอกจากนี้คอลัมนที่ทํานายโดยโมเดลการจําแนก
ประเภทขอมูลนั้นเปนกลุมของขอมูล ดังตารางที่ 4  แตสําหรับตาราง   
ขอมูลในโมเดลการพยากรณขอมูลนี้ คอลัมนการทํานายคือ เกรดเฉลี่ยที่
เปนตัวเลข   ดังตารางที่ 5 

ปรับเปลี่ยนขอมูลจากการเตรียมขอมูลที่นําไปสรางโมเดลการจําแนก
ประเภทขอมูลเล็กนอย คือ แทนผลการเรียนในวิชาตางๆ ของโมเดลการ
พยากรณขอมูลนั้นดวยตัวเลขที่แทนเกรดจริงๆ ที่นิสิตไดโดยไมตองจัด
กลุมเพื่อลดการกระจายของเกรด และประวัติสวนตัวของนิสิตแทนดวย
ตัวเลข  1 หรือ  2 นอกจากนี้คอลัมนที่ทํานายโดยโมเดลการจําแนก
ประเภทขอมูลนั้นเปนกลุมของขอมูล ดังตารางที่ 4  แตสําหรับตาราง   
ขอมูลในโมเดลการพยากรณขอมูลนี้ คอลัมนการทํานายคือ เกรดเฉลี่ยที่
เปนตัวเลข   ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงตัวอยางขอมูลสําหรับโมเดล Prediction ตารางที่ 5 แสดงตัวอยางขอมูลสําหรับโมเดล Prediction 
ในแตละสาขาวิชา ในแตละสาขาวิชา 

Stu_code Stu_code Sex Sex Address Address 204111 204111 … … GPA GPA 
37058063 1 1 1 … 2.3 
37058167 1 1 3.5 … 3.2 
……… …. ….. ….. … …. 
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3.2.2 การสรางโมเดล แปลความหมายขอมูลและการนําความรูที่ไดมาใช  - กราฟเสนประถี่ แสดงเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาที่ทํานายไดของ
นิสิตในแตละสาขาวิชา สรางโมเดลโดยนําผลการเรียนและลักษณะตางๆ ของนิสิตแตละสาขา   

วิชามาเปนตัวพิจารณา และสรางโมเดลเพื่อทํานายเกรดเฉลี่ยตามลักษณะ
ในแตละสาขาวิชา  หลังจากสรางโมเดลของทุกสาขาวิชาแลว เมื่อมีนิสิต
คนหนึ่งตองการทราบวาตนเหมาะสมกับสาขาวิชาใด จะนําขอมูลตางๆ 
ของนิสิตคนนั้น ทั้งขอมูลการศึกษา และขอมูลประวัติสวนตัวมาเปน
ปจจัยในแตละโมเดลเพื่อที่จะทํานายคาเกรดเฉลี่ยที่ตองการออกมา   เมื่อ
นําขอมูลนิสิตมาผานทุกโมเดลแลว จะไดเกรดเฉลี่ยของนิสิตคนนั้นตาม
โมเดลของแตละสาขาวิชา นั่นก็คือ เปนการทํานายผลการเรียนของนิสิต
ในทุกๆ สาขาวิชา 

จากรายละเอียดดังกลาว จะเห็นไดวา เสนกราฟเสนประหางและเสนทึบ
ของนิสิตทุกคนจะมีลักษณะเหมือนกัน เพราะเปนกราฟที่แสดงผลการ
เรียนของนิสิตในสาขาวิชาตางๆ ที่คงที่ สวนกราฟเสนประถี่ของนิสิตแต
ละคนนั้นมีลักษณะแตกตางกันไปตามคาเกรดเฉลี่ยที่ทํานายไดของนิสิต
แตละคนในแตละสาขาวิชา การนําเสนอกราฟเสนประหางและเสนทึบ
ใหกับนิสิตนั้นเพื่อที่นิสิตจะไดทราบวาผลการเรียนของนิสิตเปนอยางไร
เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตสวนใหญในแตละสาขาวิชา จากรูปที่ 2 แสดงให
เห็นวาถานิสิตเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแลวจะมีแนวโนม
ผลการเรียนตอนจบการศึกษาสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆ แตสาขาวิชาที่นิสิต
คนนี้เรียนแลวมีแนวโนมผลการเรียนสูงกวานิสิตสวนใหญ และสูงกวา
นิสิตที่เรียนดีมากที่สุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพราะจากกราฟ 
จะเห็นไดวาระยะระหวางกราฟเสนประถี่กับกราฟเสนทึบของสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลนี้จะมากกวาของสาขาวิชาอื่นๆ ซ่ึงการนําเสนอแบบนี้
จะไมบอกนิสิตวาสาขาวิชาที่เหมาะสมที่สุด แตระบบจะนําเสนอผลที่ได
ในทุกสาขาวิชาใหกับนิสิตเพื่อที่นิสิตจะไดสามารถนําไปพิจารณา
ประกอบกับความตองการของนิสิตอยางเหมาะสม  

จากนั้นจะหาเกณฑผลการเรียนในทุกสาขาวิชาเพื่อที่จะทดสอบความถูก
ตองของการทํานายเกรดเฉลี่ยในแตละโมเดล  1) คา MEAN คือ คาที่บอก
ผลการเรียนโดยเฉลี่ยของแตละสาขาวิชา 2) คา TOP30% คือ คาที่บอกถึง
ผลการเรียนของนิสิตที่ถือไดวาเรียนไดเปนอันดับ 30 % แรกของแตละ
สาขาวิชา โดยถาโมเดลทํานายเกรดใหไปอยูในเกณฑหนึ่ง แตเกรดจริงๆ 
แลวไปอยูอีกในเกณฑหนึ่งนั้น แสดงวาโมเดลทํานายผิดพลาด ผลการ
ทดสอบความถูกตองไดคอนขางสูงมาก ขอดีของโมเดลการพยากรณ   
ขอมูล  

3.3 การเปรียบเทียบโมเดล การนําเสนอสาขาวิชาใหกับนิสิตโดยใชโมเดลการพยากรณขอมูล เปนดัง
รูปที่ 2 เปรียบเทียบโมเดลที่ไดนําเสนอมาทั้ง 3 โมเดลดังตารางที่ 6 
 ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบโมเดลทั้งสามโมเดล 
 โมเดลกลางการ 

จําแนกประเภทขอมูล 
โมเดลการจําแนก
ประเภทขอมูล  

ในแตละสาขาวิชา 

โมเดลการพยากรณ 
ขอมูล 

ในแตละสาขาวิชา 
1. ความนาเชื่อถือนอย
ประมาณ 50% เนื่องจาก
กลุมเปาหมายมาก   

1. ผลการทดสอบที่ไดมี
ความถูกตองสูง 84.58 % 

1. ผลการทดสอบที่ได
มี ค ว าม ถู ก ต อ ง สู ง 
96.84 % 

2. ขอมูลนิสิตในสาขา
วิชาตางๆ มีจํานวนแตก
ต า ง กั น ม า ก  ทํ า ใ ห
โมเดลการทํานายโอน
เอียงไปทางสาขาวิชาท่ี
มีนิสิตมาก 

2. ขอมูลแตละสาขาวิชา
ไมสงผลกระทบตอกัน  
เนี่องมาจากวิธีน้ีไดสราง
โมเดลแยกกันในแตละ
สาขาวิชา 

2. ขอมูลแตละสาขา
วิชาไมสงผลกระทบ
ตอกัน  
เนี่ อ งมาจากวิธีนี้ ได
สรางโมเดลแยกกันใน
แตละสาขาวิชา 

3. ตองมีการจัดกลุมผล
การเรียนในแตละราย
วิ ช า  (High, Medium, 
Low) เ พื่ อ ล ด ก า ร
กระจายตัวของขอมูล 
ท้ังนี้ ถาไมมีการจัดกลุม
ขอมูล จะทําใหโมเดลที่
ไดกระจายตัว ขอมูลใน

3. ตองมีการจัดกลุมผล
การเรียนในแตละรายวิชา 
(High, Medium, Low) 
เพื่อลดการกระจายตัวของ
ขอมูล  ท้ังนี้  ถาไมมีการ
จัดกลุมขอมูล  จะทําให
โมเดลที่ไดกระจายตัว ขอ
มูลในแตละเสนทางของ

3. ขอมูลผลการเรียน
ในแตละรายวิชาเปน
ขอมูลผลการเรียนจริง 
(A, B+, B, C+, C, D+, 
D, F) ท่ี มิ ไดมี การจัด
กลุม ทําใหขอมูลท่ีนํา
ม า ส ร า ง โ ม เ ด ล 
Prediction น้ันมีความ

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางการนําเสนอสาขาวิชาใหกับนิสิต 
โดยโมเดลการพยากรณขอมูลในแตละสาขาวิชา 

จากกราฟในรูปที่ 2   รายละเอียดตางๆ ของกราฟเปนดังนี้  

- กราฟเสนประหาง แสดงเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตทุกคนในแตละ
สาขาวิชา  

- กราฟเสนทึบ แสดงเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด 30 % แรกของนิสิตใน
แตละสาขาวิชา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนของนิสิตที่เรียนดีใน
แตละสาขาวิชา 
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แ ต ล ะ เส น ท า ง ข อ ง
โม เดลมี จํ านวนน อย 
เปนผลทําใหความถูก
ตองของโมเดลลดลง
อยางมาก 

โมเดลมีจํานวนนอย เปน
ผลทําใหความถูกตองของ
โมเดลลดลงอยางมาก 

ละเอี ยดและแมนยํ า
มากกวาการจัดกลุมดัง
เชนโมเดลการจําแนก
ประเภทขอมูล 

4. โมเดลนําเสนอเพียง
สาขาวิชาเดียวท่ีเหมาะ
สม  ซึ่ งส งผลกระทบ
โดยตรงกับการตัดสิน
ใจของนิสิต 

4. โมเดลนําเสนอเฉพาะ
สาขาวิชาที่ เหมาะสมให
กับนิสิตเทานั้น  สําหรับ
นิสิตบางสวนที่มีผลการ
เรียนดี โมเดลจะเสนอทุก
สาขาวิชาใหกับนิสิตเปน
สาขาวิชาที่เหมาะสม และ
สําหรับนิสิตบางสวนที่มี
ผลการเรียนไมดี โมเดล
จะไมนําเสนอสาขาวิชา
ใดๆ  ท่ี เหมาะสมให กับ
นิสิตเลย ทําใหการตัดสิน
ใจทั้ งหมดไปตกอยู กับ
นิสิต  โดยท่ีโมเดลมิได
ชวยนิสิตในกลุมเหลานี้
เลย 

4. โมเดลนําเสนอแนว
โนมเกรดเฉลี่ยสะสม
เมื่อจบการศึกษาของ
นิสิตในทุกสาขาวิชา 
ทําใหนิสิตไดเห็นแนว
โน ม  และเห็นความ
แตกต างของผลการ
เรียนของตน  เมื่อ เข า
ไปศึกษาในสาขาวิชาท่ี
แตกตางกัน นอกจากนี้ 
การนําเสนอไดเพิ่มใน
สวนของ MEAN และ 
TOP30% ท้ั งที่ ได เคย
กลาวไป ทําใหชวยให
นิสิตไดเห็นความแตก
ตางในการเรียนในแต
ละสาขาวิชามากยิ่งขึ้น  

4. การนําเทคนิคดาตาไมนนิงมาประยุกตใชในการชวย
ทํานายแนวโนมเกรดรายวิชาตางๆ ในภาคเรียนตอไป 
ปญหาผลการเรียนตกต่ําของนิสิตนั้น มีสาเหตุหลายประการ เชน นิสิต
ไมมีความตั้งใจในการเรียน , การเตรียมตัวสอบไมดีพอ , นิสิตลงวิชาที่
ไมเหมาะกับความสามารถของตน หรือวิชาพื้นฐานที่จําเปนไมดีพอ ใน
โครงงานนี้ไดเสนอแนวทางการแกปญหาเหลานี้บางสวน คือ การทํานาย
แนวโนมเกรดแตละวิชาในภาคเรียนตอไป เพื่อเปนแนวทางใหกับนิสิต
ในการเลือกลงรายวิชา และสามารถปฏิบัติตนในการเรียนในแตละวิชา
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงโมเดลที่จัดทําขึ้นนี้เปนส่ิงที่ชวยแนะแนวในการ
ปฏิบัติใหกับนิสิตเทานั้น การแกปญหาหลักนั้นขึ้นอยูกับตัวของนิสิต 

งานวิจัยไดนําเทคนิคดาตาไมนนิงหลายเทคนิคมาประยุกตใชในการ
ทํานายแนวโนมเกรด ในบทความนี้ขอนําเสนอการนําเทคนิคการคนหา
กฎความสัมพันธ (Association rule discovery) มาประยุกตใช เพราะจาก
การทดสอบแลวพบวาโมเดลที่ไดใหผลการทดสอบที่นาเชื่อถือมากที่สุด 
ในลําดับตอไปนี้จะไดกลาวถึงรายละเอียดตางๆ ของการใชเทคนิคการ
คนหาความสัมพันธมาชวยทํานายแนวโนมเกรด อันไดแก การเตรียมขอ
มูล การสรางโมเดล การแปลความหมายขอมูล และการนําความรูที่ไดมา
ใช 

4.1 การใชเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธมาชวยทํานายแนวโนม
เกรด 
เทคนิคการสืบคนกฎความสัมพันธ (Association rule discovery) เปนการ
หาความสัมพันธของขอมูลที่มีอยู ในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชเทคนิคการ
สืบคนกฎความสัมพันธกับขอมูลผลการเรียนนิสิต โดยหาความสัมพันธ
ของผลการเรียนในแตละวิชาที่สงผลตอกัน ซ่ึงจะทําใหไดวาวิชาใดบางที่
มีผลตอวิชาที่ตองการจะทํานายเกรดลวงหนา 

4.1.1 การเตรียมขอมูล 

งานวิจัยสวนนี้ไดนําขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรม
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้งแตป  2535-2542 รวมทั้ งส้ิน 
476,085 แถว จากนิสิตกวา 10,000 คน เชนเดียวกับในสวนที่ 3 มาใช 
โดยการเตรียมขอมูลนั้นคลายกับการเตรียมขอมูลในตารางที่ 4 แตในการ
เตรียมขอมูลครั้งนี้จะคัดเลือกเฉพาะคอลัมนผลการเรียนของนิสิต โดยจะ
ไมนําคอลัมนประวัติสวนตัวของนิสิตมาพิจารณา ทั้งนี้ เพราะความ
สัมพันธของการเรียนในแตละวิชานั้นสงผลตอผลการเรียนในอีกวิชา
หนึ่งมากกวาประวัติสวนตัวของนิสิต นอกจากนี้ในการเตรียมขอมูลครั้ง
นี้จะนําผลการเรียนในทุกวิชา ของทุกภาคการศึกษามาเปนตัวพิจารณา
ดวย เพราะเราตองการหาความสัมพันธของทุกวิชาในทุกปการศึกษา    
รูปแบบตารางที่อยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับเทคนิคการสืบคนกฎความ
สัมพันธเปนดังตารางที่ 7 และเนื่องมาจากในสาขาวิชาตางๆ มีรายวิชา
แตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงตองแบงขอมูลออกตามแตละสาขาวิชา แลว
จึงสรางโมเดลการสืบคนกฎความสัมพันธ สําหรับแตละสาขาวิชานั้นๆ    

ตาราง 7 แสดงตัวอยางขอมูลสําหรับการใชเทคนิคการคนหา 
กฎความสัมพันธในการทํานายเกรด 

Stu_code Subject1 Subject2 … 
37058063 204111Medium 403111Low … 
37058167 204111High 403111High … 
………… ….. ….. … 

 
4.1.2 การสรางโมเดล  

จากตารางที่ 7 แสดงผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ของนิสิตแตละคน จาก
ตารางที่ 7 ไดตัวอยางความสัมพันธหนึ่งเปน 

[204111Medium] + [403111Low] -> [417167Low] 

จากความสัมพันธนี้ สามารถอธิบายไดวาเมื่อเรียนวิชา 204111 ไดเกรด
อยูในชวง C+, C และเรียนวิชา 403111 ไดเกรดอยูในชวง D+, D, F แล
วจะไดผลการเรียนวิชา 417167 อยูในชวง D+, D, F ซ่ึงจากความสัมพันธ
นี้เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของนิสิตคนหนึ่งเทานั้น แตตองหาความสัมพันธ
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(2) [403111Low] + [417167Low] -> [417168Low]     
           confidence = 80.3 

ทั้งหมดของทุกรายวิชาและของนิสิตทุกคน ซ่ึงจะไดความสัมพันธที่มีคา
สนับสนุน (support) และคาความมั่นใจ (confidence) แตกตางกันออกไป 

(3) [403111Medium] + [204111Medium] -> [417168Medium]  
             confidence = 84.2  

ผลที่ไดจากการใชเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธจะอยูในรูปความ
สัมพันธของวิชาตางๆ มากมาย ดังรูปที่ 3  

จากตัวอยางความสัมพันธ จะเห็นไดวา กฎที่ไดมาทั้งหมดนั้นสามารถ
ทํานายผลการเรียนในวิชาที่ตองการทํานาย (417168) ไดออกมาหลาย
แบบดวยกัน ในกรณีนี้ทํานายไดเปน Medium และ Low ซ่ึงควรนําเสนอ
ผลการเรียนเพียงชวงเดียวใหกับนิสิต ดังนั้นตองกําหนดหลักเกณฑใน
การตัดสินวาจะเลือกความสัมพันธหรือนําเสนอผลการเรียนใดใหกับ
นิสิตจึงจะถูกตองมากที่สุด การลําดับความสําคัญของเกณฑการเลือก
ความสัมพันธเปนดังนี้ [1] 

 
 
 
 
 
 
 

1) เลือกความสัมพันธที่ทางดานซายมือของกฎมีวิชาและผล
การเรียนตรงกับนิสิตคนนั้นมากที่สุดเปนอันดับแรก 

 
 

2) เลือกความสัมพันธที่มีคาความมั่นใจ (confidence)  สูง
สุดเมื่อเกณฑในขอ 1) เทากัน 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอยางความสัมพันธของผลการเรียนในรายวิชาตางๆ 

3) เลือกความสัมพันธที่มีคาสนับสนุน  (support)  สูงสุดเมื่อ
เกณฑในขอ 2) เทากัน 

ความสัมพันธที่ไดในแตละสาขาวิชามีมากกวา 200,000 กฎ ซ่ึงตองตัด
ความสัมพันธบางสวนโดย  

จากตัวอยาง เมื่อพิจารณาตามเกณฑขอ 1) เปนอันดับแรก จะเห็นไดวา 
ความสัมพันธ (1) มีวิชาและผลการเรียนที่ตรงตามเกณฑที่ 1)  1 วิชาคือ 
[204111Medium] สวนความสัมพันธ (2) และ (3) มีวิชาและผลการเรียน
ที่ตรงตามเกณฑเทากับ 2 และ 1 ตามลําดับ ดังนั้น จากความสัมพันธนี้ จะ
สรุปไดวา ความสัมพันธที่ (2) นั้นตรงตามหลักเกณฑมากที่สุด และ
ทํานายไดวาเกรดในวิชา 417168 ของนิสิตคนนี้ในภาคการศึกษาตอไปจะ
อยูในชวง Low (D+, D, F) นอกจากนี้ ระบบไดนําเสนอเปอรเซ็นตความ
เปนไปไดที่นิสิตคนนั้นจะไดเกรดอยูในชวงที่เราทํานายโดยนํามาจากคา
ความมั่นใจ (confidence) ใหกับนิสิตดวย ทั้งนี้เพราะโมเดลทํานายโดย
อางอิงมาจากขอมูลเดิมของนิสิตที่เคยเรียนมาและไดผลการเรียนเชน
เดียวกันกับนิสิตคนนั้น เชนถามีความสัมพันธที่มีคาความมั่นใจเทากับ 
100 % นั้น มิไดหมายความวานิสิตคนนั้นจะไดเกรดตามที่ทํานาย 100 % 
แตหมายความวา ขอมูลของนิสิตทั้งหมดที่ไดนํามาสรางโมเดลที่มีผลการ
เรียนในรูปแบบเดียวกันกับนิสิตคนนี้ไดผลการเรียนในวิชาดังกลาวเปน
แบบเดียวกัน 100 %  

1) กําหนดคาสนับสนุนต่ําสุด (minimum support)  และคา
ความมั่นใจต่ํ าสุด  (minimum confidence) ไว เพื่ อ เลือกเฉพาะความ
สัมพันธที่มีจํานวนนิสิตมาก และนาเชื่อถือ มานําเสนอใหกับนิสิต  

2) กําจัดความสัมพันธที่ลําดับของวิชาไมเปนไปตามขอ
กําหนดหลักสูตร และคัดเลือกเฉพาะความสัมพันธที่ทางดานซายมือของ
กฎเปนวิชาที่นิสิตเคยเรียน และทราบผลการเรียนแลว 

4.1.3 การแปลความหมายขอมูลและการนําความรูที่ไดมาใช 

เมื่อนิสิตตองการทํานายผลการเรียนในรายวิชาหนึ่ง โมเดลจะทํานายผล
การเรียนใหกับนิสิตโดยพิจารณาวิชาที่นิสิตไดเคยลงทะเบียนเรียนที่
ทราบผลการเรียนมาแลวทุกวิชา กับกฎความสัมพันธตางๆ ที่หาออกมา
ได ซ่ึงจะเห็นไดวาสามารถหากฎความสัมพันธที่ตรงกับเงื่อนไขความ
ตองการ (คือกฎความสัมพันธที่ดานขวาของกฎเปนวิชาที่เราตองการ
ทํานาย และดานซายของกฎเปนวิชาและผลการเรียนในวิชาตางๆ ของ
นิสิตที่เคยเรียนมา)  ออกมาไดหลายกฎความสัมพันธ 

โมเดลที่ไดนี้เปนเพียงส่ิงที่ชวยแนะแนวทางใหกับนิสิต ในกรณีที่นิสิต
สามารถเลือกวิชาเรียนได เชน วิชาเลือก โมเดลจะเปนส่ิงที่ชวยนิสิตตัด
สินใจในการเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน  ในกรณีที่เปนวิชาบังคับและนิสิตตองลงทะเบียนเรียน โมเดลนี้
จะเปนส่ิงที่ชวยชี้แนะแนวทางในการปฎิบัติตนที่ดีใหกับนิสิตตอวิชา
นั้นๆ ถาโมเดลทํานายออกมาวาผลการเรียนจะออกมาไมดี (D+, D, F) 

ตัวอยางเชน จากตารางที่ 7 ถาตองการทํานายเกรดในวิชา 417168 ของ
นิสิตรหัส 37058063 เมื่อพิจารณากฎตามเงื่อนไขความตองการขางตน
แลวไดความสัมพันธดังนี้ 

(1) [204111Medium]+[403111High]+[417167Medium] -> 
[417168Medium]      confidence = 86.5 
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นั้นหมายความวา นิสิตควรจะใสใจ และตั้งใจในการเรียนวิชานี้เปนพิเศษ       
ถาโมเดลทํานายผลการเรียนไดวาคอนขางดี (A, B+, B) ก็มิไดหมายความ
วาจะใหนิสิตละเลย หรือไมตองใสใจในวิชานี้ แตส่ิงที่ไดจากโมเดล
หมายความวา นิสิตคนนั้นมีโอกาสที่จะเรียนในวิชานั้นไดดี เนื่องมาจาก
ผลการเรียนในบางวิชาที่มีผลตอวิชานั้นของนิสิตคนนี้คอนขางดี แสดง
วานิสิตมีพื้นฐานไดเปรียบกวานิสิตคนอื่น ดังนั้นนิสิตควรที่จะตั้งใจเรียน
เพื่อใหไดผลการเรียนดีตามที่โมเดลไดทํานายไว 

บทสรุป  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถทําไดในหลายรูปแบบ ไมใชวาทํา
เพียงแบบใดแบบหนึ่งแลวจะสําเร็จได แตตองอาศัยวิธีการตางๆ มา
ประกอบกันเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด อีกทั้งตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ หลาย
ประการ ที่จะสงผลกระทบตอกัน ซ่ึงในบางครั้งปจจัยเหลานี้มีมากเกิน
กวาที่จะพิจารณาไดดวยตาเปลา  

ในบทความนี้ไดนําเสนอการนําเทคนิคดาตาไมนนิงมาประยุกตใชเพื่อ
ชวยพิจารณาหารูปแบบความสัมพันธของขอมูลในมุมมองตางๆ เพื่อที่จะ
ไดนําส่ิงที่เปนประโยชนที่ไดจากดาตาไมนนิงไปเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป ซ่ึงผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้คอนขางเปน
ที่นาพอใจ โดยมีเปอรเซ็นตความถูกตองคอนขางสูง แตมีปญหาบาง
ประการ ไดแก จํานวนขอมูลในบางสาขาวิชามีปริมาณคอนขางนอยทํา
ใหโมเดลที่ไดไมแมนยําเทาที่ควร หากตองการกําจัดความผิดพลาดที่เกิด
จากปริมาณขอมูลนอยเกินไปจําเปนตองใชขอมูลอยางนอยพันคนในแต
ละสาขาวิชาที่ตองการทํานาย, วิธีที่นําเสนอไปนั้นอาจยังไมใชวิธีที่ดีที่
สุดในการวิเคราะหแนวโนม, หนวยงานการศึกษาที่ตองการนําโมเดลนี้
ไปใชงาน จะตองเตรียมขอมูลใหตรงตามโครงสรางที่โมเดลนี้ไดออก
แบบไว แตสามารถปรับปรุงโมเดลใหเหมาะสมกับโครงสรางขอมูลใน
แตละหนวยงานได 

ตัวอยางการนําเสนอการทํานายแนวโนมผลการเรียนใหกับนิสิตแสดงได
ดังรูปที่ 4 

จากรูปที่ 4 แสดงแนวโนมผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ที่นิสิตตองการ
ทราบ โดยแสดงชื่อรายวิชา ชวงเกรดที่ทํานายได เปอรเซ็นตความเปนไป
ไดในการทํานายในรายวิชานั้นๆ จํานวนนิสิตที่อางอิงโดยมีลักษณะการ
เรียนคลายคลึงกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ และจํานวนนิสิตทั้งหมดในสาขา
วิชานั้นที่นํามาสรางโมเดล 
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ระบบจัดการฐานขอมูล (Database management) ปจจุบันศึกษาปริญญา
โทวิศวกรรมคอมพิวเตอรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เกษตรศาสตร งานวิจัยหลักประกอบดวย
การวิจัยและการพัฒนาระบบสืบคนความรู
บ น ฐ าน ข อ มู ล ขน าด ใหญ  (knowledge 

Discovery from very large Databases: Data Mining) , ระบบคลังขอ
มู ล  (Data Warehousing) และระบบจัดการฐานขอมู ล  (Database 
management) ปจจุบันศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอรจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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