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บทคดัยอ่ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงแบบจ ำลองและพัฒนำระบบแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียนที่จะศึกษำต่อ

ในระดับปริญญำตรีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวบรวมข้อมูลผู้สมัครเข้ำศึกษำระหว่ำงปี 2556 – 2561 
จ ำนวน 1,521 ข้อมูล มำจ ำแนกประเภท (Classification) ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และใช้อัลกอริทึม J48 
เพื่อสร้ำงแบบจ ำลองในกำรแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียน ท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพของแบบจ ำลองด้วยวิธีกำร
ทดสอบแบบไขว้ทบ แบบ 10 ส่วน (10-fold cross validation) โดยใช้โปรแกรม WEKA จำกนั้นน ำแบบจ ำลองมำใช้ในกำร
พัฒนำระบบแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียนที่จะศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์ บนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ แบบจ ำลองในกำรแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียนมีปัจจัยที่ส ำคัญ 7 ปัจจัย คือ เพศ วุฒิท่ี
รับเข้ำ GPAXก่อนเข้ำ ควำมสำมำรถพิเศษ รำยได้ผู้ปกครอง อำชีพผู้ปกครอง และสถำนะกำรสมัคร โดยมีค่ำควำมถูกต้อง
สูงสุดร้อยละ 69.56 ซึ่งจำกกำรใช้งำนระบบแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียนและอำจำรย์พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก ( x̄ = 3.68, S.D. = 0.58)  

ค ำส ำคญั: ระบบแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อ, ระดับปริญญำตรี, เทคนิคต้นไมต้ัดสินใจ, เว็บแอปพลิเคช่ัน  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to create the models and develop the recommendation system 

for further study selection on undergraduate level at Faculty of Education, Buriram Rajabhat University. To 
collected 1,521 applicant data from 2013 – 2018 for classify using the Decision Tree technique and used 
the J48 algorithm to create recommendation models for further study selection of students. To evaluated 
the models with the 10- fold cross validation method using the WEKA program.  The models were 
incorporated in the recommendation system for further study selection on undergraduate level at Faculty 
of Education, Buriram Rajabhat University which is a Web application. 

The research findings showed that the recommendation models for further study selection of 
students have 7 major factors which are gender, education, GPAX, talent, parent income, parent occupation, 
and applicant status.  The model evaluation is achieved 69. 5 6 %  of accuracy.  The used of the 
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recommendation system for further study selection of students and teachers found that in a high level of 

satisfaction (x̄ = 3.68, S.D. = 0.58). 
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บทน ำ 
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เดิมเรียกว่ำ “หมวดวิชำกำรศึกษำ” ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับวันเปิดท ำกำร

สอนของวิทยำลัยครูบุรีรัมย์ ตั้ งแต่ปีกำรศึกษำ  2515 เป็นต้นมำ โดยนักศึกษำรุ่นแรกเป็นนักศึกษำระดับ ป.กศ. 
(ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำ) ปัจจุบันคณะครุศำสตร์มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด  12 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำอังกฤษ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำสังคม
ศึกษำ สำขำคณิตสำสตร์ สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป สำขำวิชำพลศึกษำ สำวิชำดนตรีศึกษำ สำขำศิลปศึกษำ 
และสำขำวิชำนำฏศิลป์ โดยมีนักศึกษำตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 - 5 ทั้งหมด 3,300 คน (คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์, 
2561) จำกข้อมูลกำรรับสมัครนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำจะมีนักเรียนจ ำนวนมำกให้ควำมสนใจในกำรสมัครเรียนคณะครุ
ศำสตร์ ที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้ในจ ำนวนจ ำกัด ซึ่งมีอัตรำกำรแข่งขันท่ีสูง นอกจำกนี้กำรเรียนแต่ละสำขำวิชำจะมีควำมยำก
ง่ำยที่แตกต่ำงกันออกไป รวมถึงคุณลักษณะที่เหมำะสมและควำมถนัดของผู้เรียนก็มีส่วนส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเรียน และควำม
เป็นครูในอนำคต ส่งผลให้เกิดปัญหำคือมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่เหมำะสมแต่มีเกรดเฉลี่ยที่ไม่ตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไม่ได้
รับกำรคัดเลือก หรือเมื่อได้เข้ำเรียนแล้วเกิดปัญหำในกำรเรียนทั้งในด้ำนควำมถนัด ควำมรู้พื้นฐำนก่อนเรียน ท ำให้เกิดผล
กระทบต่ำง ๆ เช่น กำรย้ำยสำขำวิชำ กำรออกกลำงคัน เป็นต้น ดังนั้นกำรคัดเลือกนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำควรเลือกรับ
นักศึกษำที่มีคุณลักษณะที่เหมำะสมและตรงตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคลให้มำกที่สุด กำรท ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
คือกระบวนกำรที่กระท ำกับข้อมูล เพื่อค้นหำรูปแบบ แนวทำง และควำมสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นโดยอำศัยหลักสถิติ 
กำรรู้จ ำ กำรเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศำสตร์ ในกำรท ำเหมืองข้อมูลนั้นมีหลำยรูปแบบได้แก่ กฎควำมสัมพันธ์ กำร
จ ำแนกประเภทข้อมูล กำรแบ่งกลุ่มข้อมูล และกำรสร้ำงมโนภำพ (Automated, 2559) ซึ่งกำรจ ำแนกประเภทข้อมูล (Data 
Classification) เป็นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรหำแบบของชุดข้อมูลที่มีควำมใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันมำกท่ีสุด เพื่อใช้ในกำร
ท ำนำยชุดข้อมูลใหมว่่ำอยู่ในประเภทใดของชุดข้อมูลที่ได้จำกกำรเรียนรู้จำกชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Training Data) 

จำกปัญหำดังกล่ำว คณะผู้วิจัยมีแนวคิดกำรน ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) มำช่วยในกำรหำกฎกำรจ ำแนกข้อมูล
ของนักเรียนในกำรเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ มหำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
เพื่อให้ได้สำรสนเทศท่ีสำมำรถน ำมำแนะแนวกำรเลือกเรียนของนักเรียนท่ีสนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีได้ 

1. วตัถปุระสงคก์ำรวจิยั 
1. เพื่อสร้ำงแบบจ ำลองในกำรแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียนท่ีจะศึกษำต่อในระดับปรญิญำตรี            

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภัฏบุรรีัมย์ โดยใช้เทคนิคต้นไมต้ัดสินใจ   
2. เพื่อพัฒนำระบบแนะน ำกำรเลอืกศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรัมย์ โดย

ใช้เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ  

2. เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
กำรท ำเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนำกำรในกำรตีควำมหมำยข้อมูล จำกกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงง่ำยมำสู่กำร

จัดเก็บในรูปฐำนข้อมูลที่สำมำรถดงึข้อมูลสำรสนเทศมำใช้จนถึงกำรค้นพบสำรสนเทศท่ีซ่อนอยู่ในข้อมูล โอม ศรนิล (2556) ได้
ให้ควำมหมำยของกำรท ำเหมืองข้อมูลว่ำเป็นกำรค้นหำรูปแบบ และควำมสัมพันธ์ในชุดข้อมูลขนำดใหญ่โดยท ำงำนในลักษณะ
กึ่งอัตโนมัติทีอ่ำศัยควำมสำมำรถในกำรค ำนวณของคอมพิวเตอร์และควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจในกำรค้นหำรูปแบบที่เป็นไปได้จำก
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ข้อมูลขนำดใหญ่  นอกจำกน้ีสุรพงศ์ เอื้อวัฒนำมงคล (2557) ยังได้ให้ควำมหมำยของกำรท ำเหมืองข้อมูลว่ำ เป็นกระบวนกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่มีขั้นตอนเพื่อให้ได้มำซึ่งตัวแบบ (Pattern) ที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล โดยผลลัพธ์สำมำรถน ำไปใช้
ในกำรตัดสินใจ รวมถึงสำยชล สินสมบูรณ์ทอง (2558) ได้กล่ำวว่ำกำรท ำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนกำรท ำงำนท่ีสกัดข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลที่มีขนำดใหญ่เพือ่ให้ได้สำรสนเทศท่ีมีประโยชน์สำมำรถน ำไปใช้ช่วยกำรตัดสนิใจในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรท ำ
เหมืองข้อมูลเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรค้นหำควำมรู้จำกฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (KDD) ซึ่งสำมำรถน ำมำคำดกำรณ์อนำคต
ได้ โดยกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลเป็นกระบวนกำรสร้ำงโมเดลจัดกำรข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่ก ำหนดจำกกลุ่มข้อมูลสอน โดยมี
แอทริบิวท์แบ่ง (Classifying Attribute) เป็นตัวบ่งช้ีคลำสของข้อมูล สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในหลำยด้ำน เช่น กำรจัดกลุ่ม
ลูกค้ำทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น 

ตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree)  
เป็นเทคนิคในกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลและสร้ำงต้นไม้เพื่อกำรพยำกรณ์ ถูกคิดค้นโดย 

Dr.Dome และ Dr.JA โครงสร้ำงของต้นไม้ตัดสินใจมีลักษณะแตกแขนงไปตำมเง่ือนไขหรือเส้นทำงของกิ่งไม้ ซึ่งใช้กฏใน
รูปแบบ “ถ้ำ (เง่ือนไข) แล้ว (ผลลัพธ์)” (If-then Rule) มำประกอบกำรสร้ำงโครงสร้ำงต้นไม้ตัดสินใจ ประกอบด้วย  

1. โหนดภำยใน (Internal Node) คือโหนดที่แสดงถึงคุณลักษณะ (Feature) ท่ีน ำมำใช้ในกำรแบ่งกลุ่มของข้อมูล
ซึ่งมีโหนดรำก (Root Node) อยู่บนสุดของโครงสร้ำง ซึ่งเป็นโหนดที่มีอิทธิพลต่อกำรจ ำแนกกลุ่มมำกที่สุด  

2. กิ่ง (Branch) เป็นตัวเชื่อมระหว่ำงโหนดที่ใช้เป็นเง่ือนไขหรือทำงเลือกของกำรกระท ำ ซึ่งมำจำกผลลัพธ์แต่ละตัว
ของทุกตัวท ำนำย (Predictor) หรือคุณลักษณะ   

3. โหนดใบ (Leaf Node) เป็นโหนดที่แสดงผลลัพธ์ของเงื่อนไขหรือกำรกระท ำตำมเงื่อนไขที่เกิดขึ้น  
กำรท ำเหมืองข้อมูลถูกน ำมำใช้ในงำนวิจัยด้ำนกำรศึกษำหลำกหลำยงำน อำทิ กำรใช้เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูลใน

กำรจ ำแนกและคัดเลือกแขนงวิชำส ำหรับนักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ทีเ่ปิดหลักสูตรกำรเรียนตำมแขนงวิชำเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจเลือกแขนงวิชำ โดยใช้ข้อมูลผลกำรเรียนและ
ผลกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมำสร้ำงแบบจ ำลองโดยเปรียบเทียบเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล 5 เทคนิค และ
พยำกรณ์ผ่ำนเทคนิค “Ensemble” พบว่ำกำรพยำกรณ์มีควำมแม่นย ำ 72.92% โดยกำรพัฒนำระบบนี้ท ำให้นักศึกษำทรำบ
ถึงแขนงวิชำที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุดถึงน้อยที่สุดพร้อมระดับควำมน่ำจะเป็น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษำตัดสินใจเลือกแขนง
วิชำที่เหมำะกับตนเองได้ และมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน (จิรำภำ เลำหะวรนันท์, รชต ลิ้มสุทธิวันภูมิ และบัณฑิต 
ฐำนะโสภณ, 2561) รวมถึงธีรพงษ์ สังข์ศรี (2557) ได้ท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรเลือกสมัครสำขำวิชำเรียนและกำร
เปรียบเทียบตัวแบบพยำกรณ์จ ำนวนนักศึกษำใหม่ โดยน ำแนวควำมคิดกำรท ำเหมืองข้อมูลมำช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อเพ่ือช่วยกำรวำงแผนกำรรับสมัครในอนำคต แบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) กำรวิเครำะห์พฤติกรรม
กำรเลือกสมัครสำขำวิชำเรียน ด้วยเทคนิคกำรจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) แบบ Simple K-means สำมำรถแบ่งข้อมูล
พฤติกรรมของผู้สมัครได้ 4 กลุ่ม และใช้กำรหำกฎควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rules) ด้วยเทคนิคอะพริออริ 
(Apriori) เพื่อหำกฎควำมสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มพฤติกรรมผู้สมัคร มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.9 และ 2) กำรเปรียบเทียบตัว
แบบพยำกรณ์จ ำนวนนักศึกษำใหม่โดยตัวแบบพยำกรณ์ถูกสร้ำงด้วยเทคนิคต้นไม้ช่วยตัดสินใจ (Decision Tree) มีค่ำควำม
ถูกต้อง 93.76% เทคนิคโครงข่ำยประสำทเทียม (Artificial Neural Network) แบบเพอร์เซ็บตรอนหลำยช้ัน (Multi-layer 
Perceptron) มีค่ำควำมถูกต้อง 93.60% เช่นเดียวกับขันทอง ประชุมชำติ และพิมรินทร์ คีรินทร์ (2555) ท ำกำรวิจัยเพื่อ
วิเครำะห์พฤติกรรมกำรเลือกสมัครสำขำวิชำเรียนของนักศึกษำใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยใช้เทคนิคกำรจัด
กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มของผู้สมัคร และสร้ำงตัวแบบจ ำลองกำรหำกฎควำมสัมพันธ์ ด้วยขั้นตอนวิธีอะพริออริ เพื่อหำกฎ
ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรมกำรเลือกสำขำวิชำเรียนของผู้สมัคร ซึ่งผลกำรวิจัยที่ได้น ำ ไปใช้สนับสนุนกำรวำงแผนกำรรับ
นักศึกษำและกำรประชำสัมพันธ์ในกำรรับนักศึกษำใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม อำทิตยำพร โรจรัตน์ (2556) ได้เสนอรูปแบบกำร
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ท ำนำยผลกำรศึกษำเพื่อใช้วำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนโดยน ำวิธีกฎควำมสัมพันธ์ ต้นไม้ตัดสินใจ และวิธีกำรของกำรเรียนรู้
เบย์ (Naïve Bayes) มำวิเครำะห์และเปรียบเทียบหำควำมสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดกำรท ำนำยผลกำรศึกษำของนักศึกษำ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทั้ง 3 วิธีกำร พบว่ำรูปแบบเพื่อ
กำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีกฎสัมพันธ์มี 26 กฎ วิธีต้นไม้ตัดสินใจมี 26 กฎ แบ่งเป็นกำรวิเครำะห์
โดยใช้รำยวิชำทั้งหมด 13 กฎควำมสัมพันธ์มีค่ำควำมถูกต้อง 77.92 % ประเมินโดยใช้ 10-folds Cross Validation และกำร
วิเครำะห์โดยแยกเอำแต่รำยวิชำที่เป็นวิชำเลือกจ ำนวน 13 กฎมีค่ำควำมถูกต้อง 68.56 % โดยใช้กำรประเมิน 40-folds 
Cross Validation และวิธีกำรเรียนรู้เบย์ มีค่ำควำมถูกต้อง 85.77% โดยใช้กำรประเมิน 10-fold Cross Validation ซึ่ง
วิธีกำรกฎควำมสัมพันธ์และต้นไม้สินใจจะเห็นควำมสัมพันธ์ของรำยวิชำเพื่อกำรวำงแผนลงทะเบียนได้ดีกว่ำวิธีกำรเรียนรู้เบย์ 
รวมถึงสุพัฒน์กุล ภัคโชค (2556) ท ำกำรวิจัยเพื่อค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกแผนกำรเรียน และควำมสำมำรถในกำรศึกษำ
ในแผนกำรเรียนนั้นได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ใช้ คือ ผลกำรเรียนในรำยวิชำ และข้อมูล
แบบสอบถำมวิธีกำรตัดสินใจเลือกแผนกำรเรียนของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนสตรีศรีสรุิโยทัย ปีกำรศึกษำ 
2555 ทั้งสิ้น 850 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตัวแบบกำรเลือกแผนกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจเลือกแผนกำรเรียนของนักเรียนคือ ผลกำรเรียนวิชำพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ รวมทั้งผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
และให้ค่ำควำมถูกต้องในกำรแนะน ำแผนกำรเรียนร้อยละ 79.76   

วธิดี ำเนินกำรวจิยั 
1. กรอบกำรศกึษำ 

กำรวิจัยนี้มีกรอบในกำรศึกษำ 5 ขั้นตอน คือ กำรเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล อัลกอริทึมส ำหรับกำรจ ำแนก
ประเภท กำรวัดประสิทธิภำพกำรจ ำแนกประเภท กำรสร้ำงแบบจ ำลอง และกำรพัฒนำและประเมินผลระบบ  

- กำรเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล (Data Pre-processing) เป็นขั้นตอนแรกก่อนกำรท ำเหมืองข้อมูลเนื่องจำก
ข้อมูลในฐำนข้อมูลที่จะน ำมำวิเครำะห์อำจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ (Incomplete Data) ข้อมูลมีค่ำผิดพลำด (Error) หรือมีค่ำ
ผิดปกติ (Outliers) ตลอดจนข้อมูลไม่สอดคล้อง (Inconsistent Data) ที่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องในเรื่องของรูปแบบข้อมูล 
ค่ำของข้อมูลก่อนกำรประมวลผล โดยงำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรคัดข้อมูลที่เป็นส่วนรบกวน หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป (Data 
Cleaning) ท ำกำรคัดเลือกข้อมูลและแปลงข้อมูลให้เหมำะกับกำรท ำเหมืองข้อมูล (Data Selection and Transformation)   

- อัลกอรทิมึส ำหรบักำรจ ำแนกประเภท (Classifier Algorithm) ท ำกำรจ ำแนกประเภทด้วยอัลกอรทิึม J48  เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถน ำไปใช้โดยแปลงเป็นกฎได้ ให้ควำมแม่นย ำสูง และน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรค้นหำข้อมูล
ด้วยภำษำสอบถำมเชิงโครงสร้ำง (SQL) ได ้ 

- กำรวัดประสิทธิภำพกำรจ ำแนกประเภท (Evaluation Classifier) โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบไขว้ (K-fold cross-
validation) เพื่อประเมินผลแบบจ ำลองจำกค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) ค่ำควำมระลึก (Recall) 
และค่ำควำมถ่วงดุล (F-measure) 

- กำรสร้ำงแบบจ ำลอง (Academic DSS Model) เมื่อท ำกำรสร้ำงแบบจ ำลองท ำให้ได้กฎจำกอัลกอริทึมกำร
จ ำแนกประเภทเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบแนะน ำกำรเลือกศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์ที่น ำมำแนะแนวกำรเลือกเรียนของนักเรียนท่ีสนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

- กำรพัฒนำและประเมินผลระบบ (Development and Evaluation System)  โดยเลือกใช้ภำษำ PHP HTML 
JAVASCRIPT และระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)  
2. กำรรวบรวมขอ้มลูเพือ่กำรประมวลผล 
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 คลังข้อมูลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์จะเก็บฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัย เช่น 
ฐำนข้อมูลกำรศึกษำ ฐำนข้อมูลกำรเงิน ฐำนข้อมูลกำรประกันคุณภำพ เป็นต้น เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย โดยข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2556 – 2561 ใน 2 ด้ำนคือ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสอ้ำงอิงผู้สมัคร ประเภทกำรสมัครสอบ เพศ วุฒิที่รับเข้ำ 
เกรดเฉลี่ย สถำนะผู้สมัคร วันเกิด รหัสจังหวัดที่เกิด รหัสเช้ือชำติ ควำมสำมำรถพิเศษ สถำนะบิดำ ข้อมูลรำยได้บิดำ เป็นต้น 
และข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ เช่น วุฒิที่จบ ช่ือ ช่ืออังกฤษ ช่ือย่อ ช่ือย่ออังกฤษ ISEC ระดับกำรศึกษำ และสำยกำรศึกษำ เป็นต้น
จำกนั้นน ำข้อมูลจำกหลำยตำรำงมำรวมกันท ำให้ได้ข้อมูล จ ำนวน 20,987 ระเบียน 152 แอตทริบิวส์   
3. กำรคดัเลอืกและแปลงขอ้มลู   

-ขั้นตอนนีจ้ะได้ชุดข้อมลูที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อแนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำในคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรรีัมย์ จ ำนวน 7 แอตทริบิวต์ 1,521 ระเบียนรำยละเอียดของแต่ละปัจจัยดังแสดงในตำรำงที่ 1  

ตำรำงที ่1 รำยละเอียดปัจจัย 

ตวัแปร ค ำอธบิำย คำ่ทีเ่ปน็ไปได ้

APPLICANTSEX เพศ F = ชำย , M = หญิง 

ENTRYDEGREE  วุฒิกำรศึกษำท่ีรับเข้ำ  
 
 

Ac = ม.6 (ศิลป์-ค ำนวณ) ; AL = ม.6 (ศิลป์-ภำษำ) 
HVc = ปวส ; M6 = ม.6  ; ME = ม.6 (คณิต-อังกฤษ)  
 SM = ม.6 (วิทย์-คณิต)  ; VC = ปวช. 

ENTRYGPAX  เกรดเฉลี่ยจำกโรงเรียนมัธยม W = 2.00 – 2.49    ;    M = 2.50 – 2.99  
G = 3.00 – 3.49     ;    B = 3.50 – 4.00  

TALENT  ควำมสำมำรถพิเศษ  01 = คอมพิวเตอร์  ;   02 =  ศิลปะ   ;   03 = ภำษำ 
04 =  กีฬำ   ;   05 =   ดนตรี 

PARENTREVENUE รำยได้ผู้ปกครอง  1 =<  150,000 ต่อปี  ; 2 = 150,000-300,000 ต่อปี  
3 =>  300,000 ต่อปี   

PARENTOCCUP อำชีพผู้ปกครอง 1 = รับรำชกำร; 2 = รัฐวิสำหกิจ; 3 = หน่วยงำนเอกชน; 4 = 
ค้ำขำย/ธุรกจิส่วนตัว; 5 = เกษตรกร; 6 = อำชีพอิสระ/รับจ้ำง; 
7 = ไม่มีเงินได้; 9 =พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงหน่วยงำนรำชกำร 

SELECTIONSTATUS สถำนะกำรสมัคร Th  =  ภำษำไทย;  Eng = ภำษำอังกฤษ; Da = นำฎศิลป์;   
Pe = พละศึกษำ; Sa = สังคมศึกษำ ; Gs = วิทยำศำสตร์ทั่วไป;   
Mu = ดนตรศีึกษำ ; Ph = ฟิสิกส ์; Art = ศิลปศึกษำ; Ma  =  
คณิตศำสตร์ ; Ec = กำรศึกษำปฐมวัย; Etc = เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ฯ ; No = ไม่ผ่ำน 

4. กำรวเิครำะหข์อ้มลู  
กำรวิจัยนี้ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจในกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลเพื่อสร้ำงแบบจ ำลอง (Model) ดังนี้  
4.1 กำรสร้ำงและทดสอบแบบจ ำลอง  งำนวิจัยนี้ใช้โปรแกรม WEKA ในกำรสร้ำงตัวแบบกำรวิเครำะห์ปัจจัยและ

ทดสอบตัวแบบด้วยเทคนิคต้นไม้ตดัสนิใจ (Decision Tree Technique) โดยใช้วิธีกำรจ ำแนกประเภท เลือกใช้ J48 คือ อัลกอ
ลิธึม C4.5 เพื่อใช้ในกำรเรียนรู้ (Learning) และสร้ำงแบบจ ำลองต้นไมเ้พื่อกำรวิเครำะห์ปัจจัย โดยตัวแบบท่ีได้อยู่ในรูปของกฎ
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กำรจ ำแนกประเภทจำกกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ แล้วน ำไปทดสอบด้วยชุดทดสอบ โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบไขว้ โดยวิธีกำร
ตรวจสอบไขว้เป็นกำรแบ่งข้อมูลแบบสุ่มออกเป็นจ ำนวนกลุ่มตำมตัวเลข คือ  ถ้ำใส่ตัวเลข ค่ำ N เข้ำไปจะมีกำรแบ่งข้อมูล
ออกเป็นส่วนย่อยจ ำนวน N และจะเก็บข้อมูล 1 ส่วนย่อยเพื่อไว้ทดสอบ ส่วนข้อมูลที่เหลือน ำมำสร้ำงแบบจ ำลอง และจะ
ท ำวนไปจนกว่ำข้อมูลถูกใช้ทดสอบจนหมดทุกส่วนกำรวิจัยครั้งนี้ได้ก ำหนดค่ำ k ในวิธีกำรตรวจสอบไขว้ คือ 10, 100  

4.2 กำรวัดค่ำประสิทธิภำพของตัวแบบกำรพยำกรณ์  กำรวัดค่ำประสิทธิภำพของตัวแบบกำรวิเครำะห์ปัจจัย จำก
กำรน ำตัวแบบที่ได้จำกชุดกำรเรียนรู้มำทดสอบด้วยชุดข้อมูลทดสอบ โดยกำรวัดค่ำที่ได้ คือ ค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ค่ำ
ควำมแม่นย ำ (Precision) ค่ำควำมระลึก (Recall) และค่ำควำมถ่วงดุล (F-measure) 
5. กำรพฒันำและกำรประเมนิผลระบบ 

 สถำปัตยกรรมของระบบถูกสร้ำงขึ้นเพื่อใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งใช้ระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System) คือ MySQL โดยใช้ภำษำสคริปต์เป็นพีเอชพี (PHP Hypertext 
Preprocessor) ส ำหรับท ำงำนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีกำรท ำงำนในรูปแบบ Client-Side Script ตำมผู้ใช้งำน
ระบบแต่ละระดับ และท ำกำรศึกษำควำมพึงพอใจจำกอำจำรย์ และนักเรียน จำกกำรสุ่มแบบเจำะจง จ ำนวน 30 คน เพื่อเป็น
กลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้งำนระบบ ที่มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Likert Scale) 5 ระดับตำมเกณฑ์ของลิเคริ์ท (ปรีชำ บุญรอด, 2541) 

ผลกำรวจิยัและอภปิรำยผล 
 1. ผลกำรสรำ้งแบบจ ำลอง 

แบบจ ำลองเพื่อแนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำในคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ พบว่ำ รูปแบบเพื่อกำร
แนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำวิธีต้นไม้ตัดสินใจมีกฎ จ ำนวน 23 กฎ ประเมินโดยใช้ 10-folds Cross Validation มีค่ำควำม
ถูกต้อง 69.89%  ค่ำควำมแม่นย ำ 59.50% ค่ำควำมระลึก 69.60% และค่ำควำมถ่วงดุล 63.60% ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
เป็นเทคนิคในวิธีกำรแบบ Vote Ensemble จะสำมำรถพยำกรณ์ได้ดีและมีควำมน่ำเช่ือถือเมื่อมีควำมแม่นย ำอย่ำงต่ ำ 50 % 
(จิรำภำ เลำหะวรนันท์ และคณะ, 2561) ซึ่งจะสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุพัฒน์กุล ภัคโชค (2556) 
2. ผลกำรพฒันำและประเมนิผลระบบ 

กำรพัฒนำระบบแนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำในคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วยกระบวนกำร
ท ำงำนที่ส ำคัญ คือ 1) ส่วนกำรใช้งำนส ำหรับนักเรียน เพื่อน ำปัจจัยสู่ระบบในกำรท ำนำยผลกำรแนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำ 2) 
ส่วนกำรใช้งำนส ำหรับอำจำรย์แนะแนว ทีส่ำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลของนักเรียน เพื่อน ำมำท ำนำยผลกำรแนะน ำกำรเลือก
สำขำวิชำในกำรสมัครสอบคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ หน้ำจอกำรท ำงำนดังภำพท่ี 1-2     

 
 
 

 
 
 
 
 

  

ภำพที่ 1  กำรน ำเข้ำปัจจัยเพื่อกำรแนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำ 
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ภำพที่ 2 กำรท ำนำยกำรเลือกสำขำเรียน และหน้ำจอกำรท ำงำนส ำหรับอำจำรย ์

ในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของระบบโดยกำรศึกษำควำมพึงพอใจของกำรใช้งำนระบบจำกอำจำรย์ และนักเรียน 
ด้วยแบบสอบถำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้งำนระบบ (System Usability) มผีลกำรศึกษำดังตำรำงที่ 2  

ตำรำงที ่2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจโดยรวมของระบบ 

รำยกำร  S.D. ระดบัควำมคดิเหน็ 

1. ระบบง่ำยต่อกำรใช้งำน 3.80 0.45 มำก 
2. ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรท ำนำยมีควำมถูกตอ้ง น่ำเช่ือถือ 3.60 0.55 มำก 
3. ควำมชัดเจนของผลกำรท ำนำย    3.80 0.84 มำก 
4. ผลกำรท ำนำยที่ได้สำมำรถใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรศึกษำได้ 3.40 0.55 ปำนกลำง 
5. ควำมเร็วในกำรประมวลผลของระบบ 3.80 0.45 มำก 
6. ควำมชัดเจนของข้อควำมที่แสดงบนจอ 4.20 0.45 มำก 
7. ควำมเหมำะสมของกำรใช้สีของตัวอกัษรและรูปภำพ 3.40 0.55 ปำนกลำง 
8. กำรใช้ถ้อยค ำบนจอภำพสำมำรถสื่อควำมหมำยให้เขำ้ใช้ได้ง่ำย 3.40 0.55 ปำนกลำง 
9. กำรก ำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนในกำรตรวจสอบผู้เข้ำใช้ระบบ 3.60 0.55 มำก 
10. ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรท ำนำยตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 3.80 0.84 มำก 

โดยรวม 3.68 0.58 มำก 

 
จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้งำนระบบ พบว่ำ โดยภำพรวมผู้ใช้มีระดับ

ควำมพึงพอใจในระดับมำก ( x̄ = 3.68, S.D. = 0.58)  โดยประเด็นที่ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ ควำมชัดเจนของ

ข้อควำมที่แสดงบนจอที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.45) รองลงมำคือ ระบบง่ำยต่อกำรใช้งำน ควำม
ชัดเจนของผลกำรท ำนำย ควำมเร็วในกำรประมวลผลของระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรท ำนำยตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโดยภำพรวมระบบสำมำรถช่วยในกำรตัดสินใจเพื่อเลือกสำขำวิชำที่เหมำะสมกับตัวของนักเรียนในกำรสมัคร
เข้ำศึกษำต่อคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในกระบวนกำรท ำเหมืองข้อมูลขั้นตอนในกำรเตรียมข้อมลูถือว่ำมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก ประสบกำรณ์ที่ได้
จำกกำรวิจัยนี้ ที่ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐำนข้อมูลเพื่อกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบรุีรัมย์มำท ำกำรวิเครำะห์ทีม่ีจ ำนวน
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ตำรำงจ ำนวนมำก และข้อมลูมีหลำกหลำยรูปแบบ รวมถึงกำรมีค่ำผดิพลำด (Missing value) เก็บไว้จ ำนวนมำก ดังน้ันใน
ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมลูจึงต้องวำงแผนเป็นอย่ำงดี ซึ่งต้องใช้เวลำนำน และต้องกระท ำอย่ำงระมัดระวัง  

2. กำรเลือกแอททริบิวส์ (Attributes Selection) ที่จะน ำมำวิเครำะหร์ูปแบบเพื่อกำรแนะน ำกำรเลือกสำขำวิชำก็มี
ควำมส ำคญัอีกข้ันตอนหน่ึง โดยงำนวิจัยนี้พบว่ำ ควำมเหมำะสมของแอททริบิวส์ส ำหรบักำรจดัประเภทข้อมูล ค่ำข้อมลูจะต้อง
มีค่ำที่วนซ้ ำ และไม่หลำกหลำย  

3. ผลจำกกำรวิจัย จะช่วยให้นักเรียน และอำจำรย์แนะแนวได้สำรสนเทศท่ีสำมำรถน ำมำแนะแนวกำรเลอืกเรียน
ของนักเรียนท่ีสนใจสมัครเขำ้ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏับุรรีัมย์ได้ นอกจำกน้ียังช่วยให้
นักเรียนตดัสินใจเลือกในสำขำวิชำที่เหมำะสมกับคณุลักษณะของตนได้ซึ่งจะช่วยลดปญัหำในกำรเรียนของผู้เรียน  
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