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Abstract 
 

Research Title       Developing Information System to Forecast the Student Admission via the 
                                Internet. 
Author       Miss Sumitra  Nuanmeesri 
Academic Year      2012 

…………………….. 
 
Admission for new students to study at bachelor degree level in any institution is very 

important. This will directly affect to the education budget and planning for management of the 
curriculum. This research issue presents developing information system to forecast the student 
admission via the internet by rule of decision tree classification techniques to predict accurately 
and precisely student admission. 

In the experiment, operation of a special issue made use of modeling and testing via 
model prediction for new students. Rules using decision tree techniques: k-fold cross-validation 3 
models, percentage split 3 models, and a model from training set and test set were employed. The 
model was built and tested with 7 kinds of modeling. The experimental results for forecasting 
new students via rules using decision tree techniques, the model from training sets and test set 
which showed higher efficiency than the other model with correctly classified instant equal to 
94%, precision was 94.30%, recall was 94% and F-measure was 93.70%. In conclusion, the 
model calculated data from each test accurately and forecasted efficiently the student admission.  

Researchers have taken the decision tree classification rules to develop the information 
system to forecast the student admission via the internet. The efficient system was tested to use 
means and standard deviations by four specialists and forty personals. The results of the efficient 
system testing were averaged by the specialist 4.17 and the value of the personnel 4.34. The 
system performance is good satisfactory and can be applied to forecast the student admission. 
  

Keywords  :  Forecasting, Classification, Decision Tree, Student Admission 
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…………………….. 
 

การรับสมคัรผูเ้ขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษานบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากจะส่งผลโดยตรงต่อการจดัการศึกษาและการวางแผนงบประมาณเพื่อการบริหาร
สถาบันการศึกษา  งานวิจยัน้ีจึงพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยในการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 

การด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัสร้างและทดสอบการตวัแบบการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา โดยใช้กฎ
การจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยวิธีการตรวจสอบไขว ้จ านวน 3 ตวัแบบ วิธีการแบ่งขอ้มูล
แบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ จ านวน 3 ตวัแบบและวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออก
จากกนั จ านวน 1 ตวัแบบรวมทั้งส้ิน 7 ตวัแบบการพยากรณ์  ผลจากการศึกษาพบวา่ วิธีการแบ่ง
ขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนัไดค้่าประสิทธิภาพต่าง ๆ  สูงกวา่ตวัแบบอ่ืน ๆ โดยมีค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบั 94% ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 94.30% ค่าความระลึกเท่ากบั 94%  และค่าความ
ถ่วงดุลเท่ากบั 93.70% แสดงวา่ตวัแบบท่ีสร้างดว้ยวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออก
จากกนัมีความถูกตอ้งและแม่นย  าในการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา 

ผูว้ิจยัไดน้ ากฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจท่ีไดม้าพฒันาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
การพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คนและ
บุคลากรจ านวน 40 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉล่ียจากผูเ้ช่ียวชาญเท่ากบั 4.17 
และผลการทดสอบค่าเฉล่ียจากบุคลากรเท่ากบั 4.34  กล่าวไดว้า่ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์
ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถน าไปประยุกต์
เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคญั :  การพยากรณ์, การจ าแนก, ตน้ไมต้ดัสินใจ, ผูเ้ขา้ศึกษา 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ     

สถาบนัอุดมศึกษาต่างตอ้งการไดน้กัศึกษาท่ีมีความสามารถในการศึกษาและสามารถส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการเปิดรับสมคัรหลายวิธีเพื่อให้ไดผู้ส้มคัรท่ีมีความสามารถ
ผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา การสมคัรจึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากจะส่งผลโดยตรงต่อสถาบนัการศึกษาในดา้นการจดัการศึกษาและการวางแผนงบประมาณ
เพื่อการบริหารและจดัการสถาบนัการศึกษาประจ าปี ซ่ึงส่วนใหญ่จะค านวณจากยอดจ านวน
นกัศึกษาของสถาบนัการศึกษา  นักศึกษาของสถาบนัการศึกษาไดม้าจากจ านวนของผูส้มคัรเขา้
ศึกษาท่ีสามารถสอบผา่นเขา้เป็นนกัศึกษาของสถาบนัการศึกษา  การรับสมคัรผูเ้ขา้ศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาสถาบนัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดังานโอ
เพ่นเฮา้ส์ (Open house) การเดินทางไปประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรตรงตามโรงเรียนระดบัมธัยม
ต่าง ๆ  การติดป้ายประกาศ หรือแมก้ระทัง่การประชาสัมพนัธ์รับสมคัรทางวิทยุ โทรทศัน์และ
หนงัสือพิมพ ์เพื่อให้ไดผู้ส้มคัรเขา้ศึกษาเป็นจ านวนมาก  ท าให้สถาบนัการศึกษามีโอกาสคดัเลือก
ผู ้สมัครท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีโอกาสผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา  แต่การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้นอาจไม่ทัว่ถึงหรือไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง ท าให้สูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บหรือสอบผา่นคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี  

ขอ้มูลผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปสถาบนัการศึกษาจะมีระบบการจดัเก็บ
เป็นฐานขอ้มูลไวเ้ป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ขอ้มูลเหล่านั้นไม่ไดถู้กน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
การวเิคราะห์มากนกั ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถท่ีจะน าไปประมวลผลใหม่เพื่อคน้หาความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลท่ีซ่อนเร้นอยูใ่หเ้ป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางสถาบนัการศึกษาได ้ ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงมีแนวคิดในการน าเทคนิคเหมืองขอ้มูล (Data Mining) มาประยุกต์ใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อหากฎ
ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของขอ้มูลผูส้มคัร โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูลกฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจ (Decision Tree) น าไปสร้างเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการให้ค  าแนะน าส าหรับสถาบนัการศึกษาในการคดัเลือกผู ้เขา้ศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา การประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรผูเ้ขา้ศึกษาและการรับสมคัรผูเ้ขา้ศึกษาไดอ้ยา่ง
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ถูกตอ้ง เหมาะสมตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นนักศึกษาในอนาคตของสถาบนัการศึกษาและ
สามารถไดน้กัศึกษาท่ีคาดวา่จะสามารถส าเร็จการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผู ้เ ข้า ศึกษาโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  
1.3 สมมุติฐำนกำรวจัิย 

ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
อยูใ่นระดบัดี 

  
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างตัวแบบและทดสอบการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาเพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใชข้อ้มูลผูส้มคัรเขา้ศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปี 2552 – 2553 จ านวน 23,000 ชุดขอ้มูล 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 เพื่อไดต้วัแบบระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสามารถพยากรณ์ผูเ้ขา้
ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได ้

1.5.2 เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์และเผยแพร่ขอ้มูลการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 

1.5.3 เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในวางแผนดา้นการสมคัรแก่สถาบนัการศึกษา 
1.5.4 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาและท าวิจยัการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 การท าเหมืองขอ้มูล 
2.2 กฎการจ าแนก 
2.3 ตน้ไมต้ดัสินใจ 
2.4  อินเทอร์เน็ต 
2.5  ภาษาเอชทีเอม็แอล  
2.6 วเิคราะห์และออกแบบดว้ยยเูอม็แอล   
2.7  ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล  
2.8  ภาษาพีเอชพี  
2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 การท าเหมืองข้อมูล  
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการกลั่นกรองขอ้มูลและสืบคน้ความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์จากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Large Information) ขบวนการในการท าเหมืองขอ้มูลเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัในการคน้หาองคค์วามรู้ในฐานขอ้มูล (Knowledge Discovery in Database : KDD) 
เป็นการน าขอ้มูลจ านวนมากท่ีมีอยูม่าวเิคราะห์และสืบคน้ความรู้ สารสนเทศหรือส่ิงท่ีส าคญัท่ีซ่อน
อยู ่เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถน าไปใชง้านได ้(Howard, H., et al., 2010) ส าหรับประกอบการ
ตดัสินใจต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ของห้างสรรพสินคา้เพื่อ
น าไปใช้ในจัดรายการโปรโมชั่นเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าในการด า เนินงานของ
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

2.1.1 ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล การท าเหมืองขอ้มูลเป็นวิธีการท่ีให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้
ท่ีซอ้นอยูใ่นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยมีขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูลดงัน้ี 

 (1) การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning and Pre-Processing) ขอ้มูลท่ีน ามาใช้
ในการท าเหมืองข้อมูลมีปริมาณมาก จ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการกรองข้อมูลเพื่อเลือกขอ้มูลท่ี
สามารถน าไปสู่ความรู้ท่ีตอ้งการไดต้รงประเด็นหรือตรงความตอ้งการ โดยไม่น าขอ้มูลท่ีไม่ครบ
สมบูรณ์มาใช้ในการประมวลผลเพื่อจดัท าเหมืองขอ้มูล ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ จากนั้นจะน า
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ขอ้มูลท่ีผา่นการเลือกมาท าความสะอาดขอ้มูล โดยการแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ดว้ยการปรับ
ค่าใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีถูกตอ้งหรือก าจดัค่าขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ดว้ยวิธีการเติมขอ้มูลตามท่ีควรจะเป็น
ลงไปเพิ่มเติม เช่น การแกไ้ขค่าวา่ง (Null) ของขอ้มูลโดยอาจใส่ค่าศูนยก์รณีน าไปรวมค่า เพื่อไม่ให้
มีผลกระทบต่อการรวมค่าขอ้มูลหรือใส่ค่าหน่ึงแทนกรณีท่ีตอ้งน าไปค านวณค่าทางคณิตศาสตร์คูณ
หรือหาร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการค านวณค่าขอ้มูล เป็นตน้  ในขั้นตอนน้ีช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
คุณภาพมากยิง่ข้ึนส าหรับน าไปวเิคราะห์ 

 (2) การรวบรวมขอ้มูล (Data Integration) การจดัท าเหมืองขอ้มูลตอ้งใช้ขอ้มูล
ปริมาณมาก อาจจ าเป็นตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีตอ้งการจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูล ซ่ึง
ข้อมูลอาจจัดเก็บอยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปหรืออยู่ในหลายฐานข้อมูล ซ่ึงต้องมีการ
รวบรวมขอ้มูลแลว้ท าใหข้อ้มูลอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัก่อน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผลลพัธ์ท่ีไดม้กัถูกจดัเก็บ
ไวใ้นคลงัขอ้มูล (Data Warehouses) 

 (3) การคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) เป็นวิธีการเลือกและดึงเอาเฉพาะขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีตอ้งการจะน าไปวิเคราะห์มาใช ้(Task-relevant Data) โดยระบุถึงแหล่งของขอ้มูลท่ี
จะน ามาท าเหมืองขอ้มูลและแนวทางการน าขอ้มูลท่ีตอ้งการออกจากฐานขอ้มูล เพื่อน าไปสร้างกลุ่ม
ของขอ้มูลส าหรับใชใ้นการพิจารณาหรือคน้หาองคค์วามรู้ต่อไป 

 (4) การแปลงขอ้มูล (Data Transformation) เป็นวิธีการปรับเปล่ียนขอ้มูลให้มีค่าท่ี
เหมาะสมส าหรับการท าเหมืองขอ้มูลในดา้นการค านวณและการสืบคน้ในกระบวนการท าเหมือง
ขอ้มูล ตลอดจนให้ขอ้มูลนั้นส่ือความหมายในการประกอบการตดัสินใจ เช่น ขอ้มูลของสินคา้เป็น
ขอ้มูลท่ีมีค่า “ใกลชิ้ด” และ “คอลเกต” มีการเปล่ียนค่าให้เป็น “ยาสีฟัน” หรือการแบ่งกลุ่มรายได้
ของลูกค้าออกเป็นช่วงรายได้ จะช่วยให้การวิเคราะห์และสืบค้นความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ฐานขอ้มูลท าไดโ้ดยง่ายและสร้างความเหมาะสมในการตดัสินใจมากข้ึน 

 (5) การจดัรูปแบบขอ้มูล (Data Transaction Identification) เป็นวิธีการจดัขอ้มูลให้
อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งเพื่อให้สามารถน าไปเขา้สู่กระบวนการจดัท าเหมืองขอ้มูล วิธี
น้ีนิยมใชใ้นการท าขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบตาราง (Table) มีลกัษณะเป็นแถวและสดมภห์รือคอลมัน์
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

 (6) การคน้หารูปแบบ (Pattern Discovery) เป็นวิธีการก าหนดรูปแบบในการ
วิเคราะห์และสืบคน้เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ สามารถแบ่งเป็น รูปแบบการวิเคราะห์ (Pattern 
Analysis) กฎจ าแนกเชิงความสัมพนัธ์ (Association Rules) การจ าแนกประเภทขอ้มูลและการ
พยากรณ์ (Classification and Prediction) การแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบอตัโนมติั (Clustering) และ
รูปแบบการท างานตามล าดบั (Sequential Patterns) เป็นตน้ 
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 (7) การวเิคราะห์รูปแบบ (Pattern Analysis) เป็นการน าผลลพัธ์จากการสืบคน้ขอ้มูล
ท่ีสัมพนัธ์กันท่ีผ่านกระบวนการจัดท าเหมืองข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อช่วยประกอบการ
ตดัสินใจหรือการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต 

2.1.2 สถาปัตยกรรมระบบการท าเหมืองขอ้มูล การท าเหมืองขอ้มูลมีสถาปัตยกรรมของ
ระบบท่ีมีลกัษณะลูกข่ายแม่ข่าย (Client-Server) ประกอบด้วย ฐานขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ี
จดัเป็นคลงัขอ้มูล ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลเป็นขอ้มูลเร่ิมตน้ส าหรับน าไปใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูล  โดย
มีฐานขอ้มูลแม่ข่ายซ่ึงก็คือคลงัขอ้มูลแม่ข่ายท าหน้าท่ีน าเขา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผ่าน
ขั้นตอนการท าความสะอาด การรวบรวมขอ้มูลและการเลือกขอ้มูลมาเรียบร้อยแล้ว (John, G. 
Hendricks, 2000) เพื่อน าไปให้เอนจ้ินของเหมืองขอ้มูล (Data Mining Engine) ท าการประมวลผล
ในส่วนของการหากฎความสัมพนัธ์ การจ าแนกประเภทและการจดักลุ่มต่อไป เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจจะ
อาศยัองค์ความรู้ท่ีมีอยู่หรือจากการสังเคราะห์ความรู้ไดใ้หม่ในขั้นตอนน้ีไปช่วยประมวลผลตาม
รูปแบบของผลลพัธ์ท่ีได ้แลว้น าเสนอความรู้ท่ีไดผ้า่นส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถน าไป
ประกอบการตดัสินใจจากความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ 

2.1.3 ประเภทขอ้มูลท่ีใช้ท าเหมืองขอ้มูล จากสถาปัตยกรรมระบบการท าเหมืองขอ้มูล 
จ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มารวบรวมไวก่้อนจะน าไปสู่กระบวนการประมวลผล
ในการสืบคน้ความรู้โดยส่วนมากขอ้มูลจะจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบดงัน้ี 

 (1) ฐานขอ้มูลรายการ (Transactional Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีประกอบด้วย
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดจ้ากการปฏิบติัการประจ าวนัในขั้นตอนการด าเนินงานของผูใ้ชง้านระบบ โดยท่ี
แต่รายการจะเป็นเหตุการณ์ในขณะใดขณะหน่ึงในการปฏิบัติงานประจ าว ัน เช่น รายการ
ใบเสร็จรับเงิน จะเก็บขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ยรหัสใบเสร็จรับเงิน รหสัลูกคา้ ช่ือลูกคา้ วนั เวลาท่ี
ซ้ือสินคา้และรายการสินคา้ เป็นตน้ 

 (2) ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
รูปแบบของตารางท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยแต่ละตารางจะประกอบไปดว้ยแถว (Row) และสดมภ ์
(Column) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ทั้งหมดจะถูกแสดงไว้
ภายใตแ้บบจ าลองเชิงสัมพนัธ์ (Entity Relationship Model) 

 (3) ฐานขอ้มูลขั้นสูง (Advanced Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลเชิงวตัถุ (Object-Oriented) ขอ้มูลท่ีอยูใ่นแฟ้มขอ้ความ (Text File) ขอ้มูลมลัติมีเดีย 
เช่น เสียง รูปภาพและภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 (4) คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) คือ ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมฐานขอ้มูลจาก
หลายแหล่งหลายช่วงเวลา ซ่ึงอาจมีโครงสร้างการจดัเก็บท่ีแตกต่างกนัมารวมไวท่ี้เดียวกนัและเป็น
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ท่ีส าหรับจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งมาเก็บไวภ้ายใตรู้ปแบบขอ้มูลเดียวกนั ท าให้
สะดวกต่อการน าไปใช้งาน ส่วนมากในการรวบรวมฐานขอ้มูลนิยมก าหนดความถ่ีในการจดัเก็บ
และรวบรวมขอ้มูลไวใ้นคลงัขอ้มูล เช่น วนัละคร้ัง สัปดาห์ละคร้ังหรือเดือนละคร้ัง เป็นตน้ 

2.1.4 การขุดคน้ขอ้มูลจากเหมืองขอ้มูล การท าเหมืองขอ้มูลมีฟังก์ชนัการท างานส าหรับ
การขดุคน้ขอ้มูลดงัน้ี 

 (1) การวิเคราะห์คุณสมบติั (Characterization) และการแยกแยะ (Discrimination) 
ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (ก) การวิเคราะห์คุณสมบตัิ  เป็นการคน้หาคุณลกัษณะทัว่ไปหรือภาพรวม
ของขอ้มูล เช่น การคน้ลกัษณะทัว่ไปของการซ้ือแพ็คเกจการตรวจสุขภาพของเพศหญิงที่มีบุตร
ยากท่ีมียอดเพิ่มข้ึนมา 20% 

  (ข) การแยกแยะขอ้มูล เป็นการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทัว่ไปหรือเปรียบเทียบ
ภาพรวมระหว่างขอ้มูลตั้งแต่สองชุดข้ึนไป เช่น การซ้ือแพ็คเกจการตรวจสุขภาพของเพศหญิงท่ี
มีบุตรยากที่มียอดเพิ่มข้ึนมา 20% กบัการซ้ือแพ็คเกจการตรวจสุขภาพของเพศหญิงแบบอ่ืนที่มี
ยอดขายลดลง 10% เป็นตน้ 

 (2) การหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Association) เป็นการจดัแบ่งขอ้มูลโดยระบุ
ตามความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีผลต่อกนั ซ่ึงขอ้มูลจะผ่านการกลัน่กรองขอ้มูลก่อนแลว้จึงน ามา
จดัรวมเป็นกลุ่มของขอ้มูลจ าพวกเดียวกนั ส่วนมากนิยมใช้ในการคน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ท่ีมีขนาดใหญ่เพื่อจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัให้สามารถเห็นขอ้มูลเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก
ลง เพื่อให้ง่ายต่อการน าขอ้มูลที่จดักลุ่มแลว้ไปวิเคราะห์หรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น 
การวิเคราะห์การซ้ือสินคา้ของลูกคา้ (Market Basket Analysis) ในห้างสรรพสินคา้  

  (ก) การจัดหมวดหมู่  (Classification ) ข้อมูลและการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression)  เป็นการจดักลุ่มรายการอา้งอิงท่ีมีการจ าแนกประเภทและจดักลุ่มของรายการ  เช่น 
บริษทัแห่งหน่ึงตอ้งการทราบเหตุผลใดท่ีลูกคา้บางกลุ่มยงัซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อยี่ห้อสินคา้ (Brand 
Loyalty) ของบริษทัและในขณะที่ลูกคา้อีกกลุ่มกลบัเปลี่ยนใจไปซ้ือสินคา้ของคู่แข่งขนั การ
คน้หาค าตอบน้ี นกัวิเคราะห์ตอ้งคน้หาลกัษณะนิสัยของลูกคา้ที่เปล่ียนใจไปซ้ือสินคา้ของคู่แข่ง
หรือคน้หาลกัษณะของลูกคา้ที่ซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อยี่ห้อสินคา้ โดยอาศยัขอ้มูลในการซ้ือสินคา้
ของลูกคา้ในอดีตมาทดสอบกบัแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ผลว่า สาเหตุใดท่ีลูกคา้บางกลุ่มซ่ือสัตย์
และบางกลุ่มไม่ซ่ือสัตยต์่อยี่ห้อสินคา้ขององค์กร เพื่อไม่ให้บริษทัตอ้งสูญเสียลูกคา้ไปให้แก่
คู่แข่งขนั 
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  (ข) การวิเคราะห์การรวมกลุ่มหรือการแบ่งแยกขอ้มูล  (Cluster Analysis or 
Segmentation) เป็นการน าขอ้มูลที่มีลกัษณะรูปแบบหรือแนวโน้มที่เหมือนกนัมารวมเป็นกลุ่ม
เดียวกนั เพื ่อช่วยในการลดขนาดขอ้มูลที่มีจ  านวนมาก การวิเคราะห์การรวมกลุ่มหรือการ
แบ่งแยกขอ้มูลจะไม่มีผลลพัธ์ (Output) ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และไม่มีการจดั
โครงร่างของวตัถุ เป็นเทคนิคที่เ รียนรู้จากขอ้มูลโดยไม่ตอ้งอาศยัการสอน (Unsupervised 
Learning) อาศยัพื้นฐานของขอ้มูลในอดีตเป็นฐานในการวิเคราะห์และแบ่งแยก เช่น เมื่อบริษทั
ตอ้งการทราบลกัษณะความเหมือนที่มีในกลุ่มของลูกคา้ โดยคน้หาลกัษณะเฉพาะของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย แลว้น ามาจดัรวมกลุ่มเพื่อสร้างเป็นกลุ่มของลูกคา้ที่มีลกัษณะเดียวกนั ท าให้
บริษทัสามารถท าการแยกกลุ่มของขอ้มูลลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อน าเสนอรายการสินคา้ในการ
ส่งเสริมการขายสินคา้ในอนาคตให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีไดจ้ดัแบ่งไว ้

 (3) การประเมิน (Estimation) และการพยากรณ์ (Prediction) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (ก) การประเม ิน  เ ป็นการประเม ินขอ้ม ูลที ่ไม ่สามารถก าหนดค่าหรือ

คุณสมบตัิที่ชดัเจนได้จากขอ้มูลจ านวนมาก  เพื่อใช้จดัการกบัขอ้มูลที่มีผลแบบต่อเน่ือง  เช่น 
การประเมินจ านวนเด็กชายต่อหน่ึงครอบครัว การประเมินรายได้ของบิดาต่อครัวเรือนและการ
ประเมินน ้าหนกัของบุคคลในครอบครัว เป็นตน้ 

  (ข) การพยากรณ์  มีลกัษณะคลา้ยกบัการจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและการประเมิน  
แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีขอ้มูลจะถูกแยกจดัล าดบัในการพยากรณ์ค่าในอนาคต โดยอาศยัขอ้มูลใน
อดีตมาสร้างเป็นแบบจ าลอง  เพื่อน าใช้ไปใช้ในการพยากรณ์ส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การ
พยากรณ์ว่าลูกคา้ลกัษณะแบบใดหรือกลุ่มใดที่บริษทัอาจจะสูญเสียไปในอีกหกเดือนขา้งหน้า  
หรือการพยากรณ์ยอดซ้ือสินคา้จากลูกคา้เม่ือบริษทัมีการลดราคาสินคา้ลงอีก 20% เป็นตน้ 

 (4) การบรรยาย (Description) และการแสดงภาพของข้อมูล (Visualization) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (ก) การบรรยาย เป็นการหาค าอธิบายถึงส่ิงที่จะเกิดข้ึน โดยอาศยัขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลเดิมที่มีอยู่มาใช้ประกอบการอธิบาย เช่น กลุ่มลูกคา้ที่มีการศึกษาหรือรายไดสู้งจะ
เลือกซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้มากกว่าซ้ือสินคา้ในร้านขายของช าใกลบ้า้น 

  (ข) การแสดงภาพของขอ้มูล เป็นการน าเสนอขอ้มูลที่อยู่ในรูปแบบกราฟิก 
(Graphic) หรือน าเสนอในลกัษณะภาพ 2 มิติ  โดยแสดงขอ้มูลให้เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เช่น บริษทัมีความตอ้งการที่จะขยายสาขาใหม่ในเขตพื้นที่ภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย เพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการแข่งขนักบับริษทัคู่แข่ง บริษทั
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จึงใช้แผนที่แสดงที่ตั้งของคู่แข่งขนัทางธุรกิจที่มีสาขาอยู ่ในเขตพื้นที่ดงักล่าวและเขตพื้นท่ี
ใกลเ้คียง เป็นตน้ 
 
2.2 กฎการจ าแนก  

กฎการจ าแนก (Classification Rule) เป็นเทคนิคหน่ึงในการจ าแนกประเภทขอ้มูล ท่ีใชใ้น
การคน้หาความรู้บนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยมีกระบวนการสร้างแบบจ าลองเพื่อจดัการขอ้มูลให้
อยูใ่นกลุ่มท่ีก าหนดใหมี้ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูล โดยกฎท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการพยากรณ์ต่อไป 
กฎการจ าแนกจึงเป็นกระบวนการจดัแบ่งขอ้มูลตามลกัษณะของวตัถุประสงค์ โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์เซตของกลุ่มขอ้มูล (Data Object) ท่ียงัไม่ไดมี้การจดัแบ่งประเภท เพื่อสร้างแบบจ าลอง
จดัการขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของชุดขอ้มูล (Class) หรือประเภทท่ีก าหนด โดยจะน าขอ้มูลส่วนหน่ึงจาก
ขอ้มูลทั้งหมดมาเขา้สู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ (Training Data) เพื่อจ าแนกขอ้มูลออกเป็น
กลุ่มตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบการเรียนรู้คือแบบจ าลองท่ีสามารถน ามาจดัประเภท
ขอ้มูล (Classifier Model) และจะน าขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงมาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับทดสอบ (Testing 
Data) ความถูกตอ้งของแบบจ าลองท่ีได ้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะน าไปใชเ้ปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีหามาไดจ้าก
การผา่นกระบวนการเรียนรู้จากแบบจ าลองเพื่อทดสอบความถูกตอ้ง (ปรีชา ยามนัสะบีดี และคณะ, 
2548) โดยจะมีการปรับปรุงแบบจ าลองจนกว่าจะได้ค่าความถูกตอ้งในระดบัท่ีน่าพอใจ ในการ
พยากรณ์จะน าขอ้มูลใหม่เขา้มาผา่นกฎการจ าแนกท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง เพื่อให้แบบจ าลองสามารถ
พยากรณ์กลุ่มของขอ้มูลใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กฎการจ าแนกในการท าเหมืองขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เซตของกลุ่มขอ้มูล (Data Object) ท่ี
ยงัไม่จดัแบ่งประเภท เพื่อสร้างแบบจ าลองออกเป็นชุดข้อมูล (Class) ซ่ึงลกัษณะของคลาสถูก
อธิบายโดยกลุ่มของคุณสมบติั (Attribute) และกลุ่มของขอ้มูล (Training Data Set) ท่ีใชใ้นการสร้าง
กฎการจ าแนกจากแบบจ าลอง ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 

 
IF <Conditions> THEN <Class>   หรือ   “ถา้ <เง่ือนไข> แลว้ <คลาส>” 

 
ในขั้นตอนการจ าแนกขอ้มูลตามเทคนิคกฎการจ าแนก สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแบบจ าลองตวัแบบ (Classifier Model) เป็นการน าขอ้มูลส่วนหน่ึง

มาเขา้สู่ระบบเรียนรู้ผ่านกระบวนการของอลักอริทึมการจ าแนก (Classification Algorithm) ซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะอยู่ในรูปของแบบจ าลองกฎการจ าแนก 
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้แบบจ าลองกฎการจ าแนกเพื ่อการพยากรณ์ (Prediction) ส่ิงท่ี
ตอ้งการรู้ในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขปัญหา จากแบบจ าลองจะน าขอ้มูลใหม่เขา้มา
เพื่อให้จ  าแนกขอ้มูล โดยการน าผลลพัธ์ที่ไดท้  าการเปรียบเทียบกบัแบบจ าลองการจ าแนกและ
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจความเป็นไปไดข้องขอ้มูลนั้น 
 
2.3 ต้นไม้ตัดสินใจ  

ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิคในการสร้างแบบจ าลองวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชใ้น
การพยากรณ์ (Prediction) หรือการจ าแนกขอ้มูล (Classification) ท่ีมีลกัษณะการท างานเหมือน
โครงสร้างตน้ไม ้และมีการสร้างกฎต่าง ๆ เพื่อน าไปช่วยใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงตน้ไม้
ตัดสินใจเป็นแบบจ าลองท่ีง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการปรับเปล่ียนเป็นกฎการจ าแนก 
(Classification Rules) โดยทัว่ไปอลักอริทึมพื้นฐานของการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ คือ อลักอริทึม
ละโมบ (Greedy Algorithm) โดยจะสร้างตน้ไมจ้ากบนลงล่างแบบวนซ ้ า (Recursive) ดว้ยวิธีการ
แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหายอ่ย (Divide-and-Conquer) รูปแบบของตน้ไมต้ดัสินใจจะประกอบดว้ย
โหนดแรกสุดท่ีเรียกวา่โหนดราก (Root node) จากโหนดรากจะแตกออกเป็นโหนดลูกและท่ีโหนด
ลูกก็จะมีลูกของตวัเองซ่ึงโหนดในระดบัสุดทา้ยจะเรียกว่าใบหรือลีฟโหนด (Leaf Node) แต่ละ
โหนดแสดงคุณลกัษณะ (Attribute) ท่ีใชท้ดสอบขอ้มูล แต่ละก่ิงแสดงผลลพัธ์ในการทดสอบตาม
เง่ือนไขและลีฟโหนดแสดงกลุ่มขอ้มูลหรือคลาส (Class) ท่ีก าหนดไว ้

การจ าแนกกลุ่มของขอ้มูลไดม้าจากการทดสอบค่าคุณลกัษณะต่าง ๆ ของขอ้มูลเหล่านั้น
ตามหลกัการพื้นฐานของโครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจที่ประกอบไปดว้ยโหนดรากของตน้ไมแ้ลว้
แตกก่ิงไปจนถึงใบในลกัษณะจากบนลงล่าง (Top-Down) (บุญมา เพ่งช่วน, 2548) โดยแต่ละ
โหนดก็คือเกณฑ์ในการตดัสินใจ การสร้างตน้ไมต้ดัสินใจมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.3.1 สร้างโหนดรากซ่ึงเป็นโหนดแรกสุดและมีเพียงโหนดเดียวแสดงถึงขอ้มูลชุดสอน
การเรียนรู้ (Training Set) 

2.3.2 ตรวจสอบว่าขอ้มูลทั้งหมดนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกนัหรือไม่ หากอยู่ในกลุ่มเดียวกนั
ให้ก าหนดโหนดนั้นเป็นใบแลว้ตั้งช่ือใบตามกลุ่มขอ้มูลนั้น 

2.3.3 หากตรวจสอบแลว้พบว่าขอ้มูลทั้งหมดนั้นประกอบดว้ยขอ้มูลหลายกลุ่มปะปน
กนั ให้ท าการวดัค่าเกน (Gain) จากค่าคุณลกัษณะส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกและจดั
กลุ่มขอ้มูลตามค่าคุณลกัษณะ 

ค่าที่ใช้ในการตดัสินใจว่า จะใช้ตวัแปรใดส าหรับการแบ่งขอ้มูลโดยวิธีการก าหนด
โครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจจะเป็นการเลือกขอ้มูลตามล าดบัของตวัวดัคือค่าเกนที่สูงที่สุดจะถือว่า
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เป็นขอ้มูลเร่ิมตน้และขอ้มูลถดัไปท่ีมีค่าลดหลัน่กนัตามล าดบั เช่น ก าหนดให้มีการพิจารณาจาก
กลุ่มขอ้มูล 2 คลาส คือ P และ Nโดยจ านวนตวัอย่างในคลาส P คือ p ตวั และจ านวนตวัอย่างใน
คลาส N คือ n ตวั 

ค่าของกลุ่มขอ้มูล คือ ค่าคาดคะเนที่กลุ่มตวัอย่างตอ้งใช้จ  านวนบิตในการแยกคลาส P 
และ N โดยนิยามตามสมการท่ี 2-1 
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n
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p
npI 22 loglog,                             (2-1) 

 
ค่าคาดคะเนขอ้มูล (Entropy) การใช้ลกัษณะประจ า A ซ่ึงก าหนด A คือ ลกัษณะประจ า

ที่แบ่ง S ออกเป็น {S1, S2, ,Sv} โดยให้ S1 มีตวัอย่างจากคลาส P จ านวน p1 และตวัอย่างจาก
คลาส N จ านวน n1 ดงัสมการท่ี 2-2 
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ดงันั้นค่าเกนของขอ้มูล (Data Gain) ที่ไดจ้ากการแยกขอ้มูลดว้ยลกัษณะประจ า A  เป็น

ดงัสมการท่ี 2-3 
 

   AEnpIAGain  ,)(                   (2-3) 
 
ค่าท่ีเป็นรูปแบบหน่ึงของการใช้ตน้ไมต้ดัสินใจที่พฒันาเพิ่มเติมโดยไม่ไดใ้ช้ค่าเกนเป็น

ตวัแบ่ง แต่ใช้อตัราค่าเกน (Gain ratio) เป็นตวัแบ่งดงัสมการท่ี 2-4 
 

Gain ratio   =  
SplitInfo

Gain                               (2-4) 

    
2.4 อนิเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากค าเต็มว่า International Network คือ การเช่ือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยการเช่ือมอินเทอร์เน็ตตอ้งใช้บริการของไอเอสพี (ISP) ย่อมาจาก 
Internet Service Provider  ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้คอยให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและ
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โปรโตคอล ทีซีพีสแลชไอพี (TCP/IP) ยอ่มาจาก Transmission Control Protocol/ Internet Protocol  
เป็นมาตรฐานท่ีใชใ้นการส่ือสารและรับส่งขอ้มูลระหวา่งกนัไดท้ัว่โลก  อินเทอร์เน็ตไดถู้กน ามาใช้
ทั้งภาครัฐบาล  ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในงานดา้นต่าง ๆ   

อินเทอร์เน็ตเร่ิมตน้จากเครือข่ายท่ีใชใ้นกิจการทางทหารของสหรัฐอเมริกา ช่ือ อาร์พาเน็ต 
(ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network) ซ่ึงเร่ิมใชใ้นกิจการเม่ือประมาณ 
พ.ศ. 2512 ภายหลงัมีมหาวิทยาลยัหลายแห่งขอร่วมเครือข่าย โดยเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวทิยาลยักบัเครือข่ายดงักล่าว เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและการวิจยัต่อมาจึงมีการน ามาใช้
ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งกวา้งขวาง 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเร่ิมข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(วิทยาเขตหาดใหญ่) และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นบัเป็นท่ีอยูข่องอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยไดรั้บท่ีอยู ่(Address) ช่ือ sritrang.psu.th ต่อมาใน พ.ศ. 2534 มีการน าอินเทอร์เน็ต
เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการเช่าสายซ่ึงเป็นสายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่อเช่ือมกบัเครือข่าย UUNET ของบริษทัเอกชนท่ีรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าและ
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัไดข้อเช่ือมต่อผา่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและเรียกเครือข่ายน้ีวา่ ไทยเน็ต 
(THAInet) นบัเป็นเกตเวย ์(Gateway) แรกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสากลของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2535 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC : National Electronic and 
Computer Technology Centre) ไดจ้ดัตั้งกลุ่มเครือข่ายประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัอีกหลายแห่ง 
เรียกว่า เครือข่ายไทยสาร โดยเช่ือมต่อกบัเครือข่าย UUNET ด้วยนบัเป็นเกตเวยสู่์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแห่งท่ีสองและได้พฒันาต่อจนมีการเช่ือมต่อกนัอย่างแพร่หลายกลายเป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่และใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
 
2.5 ภาษาเอชทเีอม็แอล  

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษา
เคร่ืองหมายซ่ึงเป็นภาษาหลักท่ีใช้ในการสร้างหรือพฒันาเว็บเพจเพื่อแสดงผลข้อมูลบนเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเม่ือท าการจดัเก็บเอกสารเป็นแบบ
สกุล .html หรือ .htm หากตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพของเวบ็เพจก็สามารถน าเอาภาษาสคริปตต่์าง ๆ 
เช่น จาวา (JAVA) เอเอสพี (ASP) วีบี (VB) และพีเอชพี (PHP) เป็นตน้ เขา้มาใชใ้นเอกสารภาษา
เอชทีเอ็มแอลเพื่อแสดงขอ้มูลในรูปเอกสารภาษาเอชทีเอ็มแอล  การสร้างเอกสารภาษาเอชทีเอ็ม
แอลท่ีสมบูรณ์ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและส่วนท่ีเป็นค าสั่งท่ีอยูใ่นแท็ก (Tag) ซ่ึง
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เม่ือมีการเปิดแทก็ค าสั่ง <ค าสั่ง> แลว้ตอ้งท าการปิดแทก็ค าสั่ง  </ค  าสั่ง>  การปิดค าสั่งท่ีต่อเน่ืองกนั
ใหปิ้ดโดยเร่ิมจากค าสั่งท่ีอยูด่า้นในก่อนแลว้ค่อยขยายออกไปดา้นนอกเพื่อผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง แสดง
รูปแบบเอกสารเอชทีเอม็แอลไดด้งัน้ี 

 
<Html> 

             <Head> 
<Title>หวัขอ้เร่ือง</Title> 
</Head> 
<Body>ขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดง </Body> 
<Html> 
 
สามารถอธิบายความหมายของแต่ละแทก็ดงัน้ี 
<Html> </Html> เป็นค าสั่งเร่ิมตน้และส้ินสุดของเอกสาร 
<Head> </Head> เป็นค าสั่งท่ีก าหนดขอ้ความบรรยายคุณลกัษณะของเอกสาร 
<Title> </Title>  เป็นค าสั่งท่ีแสดงช่ือเอกสารซ่ึงจะแสดงผลท่ีส่วนไตเติลบาร์ของวนิโดว ์
<Body> </Body> เป็นส่วนเน้ือหาท่ีจะแสดงผลบนบราวเซอร์ 

 
2.6 การวเิคราะห์และออกแบบด้วยยูเอม็แอล   

การวิเคราะห์และออกแบบดว้ยยูเอ็มแอล เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบท่ีจะ
พฒันาข้ึนมาใหม่ว่าควรมีส่ิงใดบา้งภายในระบบและมีผูใ้ช้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบในส่วนใดด้วย
แผนภาพ เม่ือไดค้วามตอ้งการของระบบครบถว้นแลว้ก็จะเขา้สู่การออกแบบระบบเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาฐานขอ้มูลและการพฒันาโปรแกรมของระบบ ค าวา่ ยูเอ็มแอล (UML) ยอ่มาจาก Unified 
Modeling Language เป็นภาษาสัญลกัษณ์รูปภาพมาตรฐานส าหรับใช้ในการสร้างแบบจ าลองเชิง
วตัถุ (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และกิตติพงษ ์กลมกล่อม, 2547) โดยยเูอม็แอลเป็นภาษามาตรฐานส าหรับ
สร้างแบบพิมพเ์ขียว (Blueprint) ให้แก่ระบบงาน ยเูอ็มแอลใชแ้นวความคิดเชิงวตัถุเป็นพื้นฐานใน
การสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design) เพื่อให้ระบบท่ีซบัซ้อน
และเขา้ใจไดย้ากระหวา่งผูใ้ชร้ะบบและนกัพฒันาระบบสามารถเห็นภาพระบบไดช้ดัเจน โดยการ
สร้างแบบจ าลองจะเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบทั้งหมด ยูเอ็มแอลเป็น
ภาษามาตรฐานท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาระบบเชิงวตัถุเพื่อสนับสนุนในการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งมีความสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
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ระบบเป็นส าคญั โดยในแต่ละแบบจ าลองจะมีการเพิ่มในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปใน
แบบจ าลอง ในท่ีสุดแบบจ าลองจะถูกน าไปพฒันาข้ึนเป็นระบบจริง 

 
2.7  ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (My Structured Query Language : MySQL) คือ โปรแกรม
ฐานขอ้มูลท่ีมีการบริหารจดัการฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ท่ีใช้จดัการ
ตารางขอ้มูลในส่วนของการจดัการคอลมัภ์ การก าหนดคุณลกัษณะของแต่ละคอลมัภ์ การบนัทึก
ข้อมูลทั้งท่ีเป็นตัวเลข ตวัอกัษร และค่าอ่ืน ๆ เป็นต้น ท่ีประกอบกันเป็นแถวเพื่อบนัทึกลงใน
ฐานขอ้มูล โดยแต่ละแถวจะไม่มีขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัเน่ืองจากจะมีคอลมัภ์หน่ึงท่ีเป็นกุญแจหลกั แต่ละ
ตารางขอ้มูลจะมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั (วรรณวิภา คิตถศิริ, 2545) ในการจดัการกบัขอ้มูลตอ้ง
อาศยัภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่เอสคิวแอล (Structured Query Language : SQL) เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืนอย่างสอดคลอ้งเพื่อให้ไดร้ะบบท่ี
รองรับความตอ้งการของผูใ้ช ้ เช่น เคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) และโปรแกรมประมวลผลฝ่ัง
เคร่ืองบริการ (Server-Side Script) 

 ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลเป็นฟรีแวร์ (Freeware) ทางดา้นฐานขอ้มูลจึงไดรั้บความนิยม
อยา่งมากในปัจจุบนั สามารถดาวน์โหลดซอร์สโคด้ (Source Code) ไดจ้ากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายและสามารถแกไ้ขไดต้ามความตอ้งการ พร้อมทั้งยงัสนบัสนุนการใช้งานบนระบบ
ปฏิบติัส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัในปัจจุบนัได ้เช่น ระบบปฏบติัการลีนุกส์ (Linux) ระบบปฏิบติัการไอโอ
เอส (iOS) และระบบปฏิบติัการวินโดว์ส (Windows) (สงกรานต์ ทองสวา่ง, 2548)  นอกจากน้ี
ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลสามารถท างานร่วมกบัภาษาคอมพิวเตอร์ไดห้ลายภาษา เช่น จาวา เอเอสพี 
และพีเอชพ ีเป็นตน้ 

ดว้ยลกัษณะเด่นของฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลท่ีเร็ว ใชง้านง่าย มีความน่าเช่ือถือไดสู้งและ
ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเป็นฐานขอ้มูลท่ีอนุญาตให้สามารถใช้ได้ คุณสมบติัของฐานขอ้มูล
มายเอสคิวแอลมีดงัน้ี  

2.7.1 การท างานแบบแบ่งการท างานเป็นส่วนยอ่ยแยกออกไป (Multi Threaded) คือ การมี
การแบ่งงานในลกัษณะต่างส่วนต่างท า ท าให้สามารถท างานไดเ้ร็วและมีการท างานท่ีเป็นอิสระใน
ส่วนแต่ละส่วนยอ่ย 

2.7.2 สามารถใชก้บัภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาสคริปตไ์ดห้ลากหลายภาษา 
2.7.3 สามารถท างานกับฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนข้อมูลใน

ตารางขอ้มูลถึง 60,000 ตาราง มีจ านวนรายการขอ้มูลถึง 5,000,000,000 รายการได ้
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2.7.4 สามารถรองรับชนิดขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น  ตวัเลข ตวัอกัษร บูลีน วนัท่ีและเวลา 
เป็นตน้ 

2.7.5 สามารถรองรับภาษาเอสคิวแอลท่ีเป็นภาษามาตรฐานในการจดัการฐานขอ้มูล 
2.7.6 สามารถรองรับรูปแบบการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลไดห้ลากหลายวธีิ 
2.7.7 ใชไ้ดก้บัระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์หลากหลายระบบ  
 

2.8  ภาษาพเีอชพ ี 
ภาษาพีเอชพี ( PHP) ย่อมาจาก Personal Home Page ซ่ึงเป็นภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝ่ัง

เซิร์ฟเวอร์ท่ีเรียกวา่เซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต ์(Server Side Script) โดยการท างานของภาษาพีเอชพี จะ
ประมวลผลฝ่ังเซิร์ฟเวอร์แลว้ส่งผลลพัธ์ไปยงัฝ่ังไคลเอนท์ผ่านเวบ็เบราเซอร์ (นิรุช อ านวยศิลป์, 
2545) ผูใ้ช้จะส่งค าร้องขอเพื่อร้องขอขอ้มูลท่ีตอ้งการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหบ้ริการเวบ็ (Web Server)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการเวบ็จะประมวลภาษาภาษาพี
เอชพี (อดิศกัด์ิ จนัทร์มิน , 2548) ซ่ึงจะแสดงผลภายใตภ้าษาเอชทีเอ็มแอลเป็นภาษาท่ีใช้เพื่อการ
แสดงผลบนเวบ็ และแสดงผลไปยงัหนา้จอโปรแกรมคน้หาขอ้มูลของเคร่ืองผูใ้ช้ท  าให้การท างานมี
ความปลอดภยัสูง 

ภาษาพีเอชพี สามารถน ามาเขียนเป็นโปรแกรมท่ีซับซ้อนบนอินเทอร์เน็ตเป็นการเขียน
โปรแกรมเพิ่มเขา้ไปในภาษาเอชทีเอม็แอล ( HTML) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชแ้สดงผลทางอินเทอร์เน็ต ใน
การเขียนภาษาพีเอชพีนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งประกาศตวัแปรก่อนการใชง้าน นอกจากนั้นภาษาพีเอชพียงั
รองรับการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ  (Object-Oriented) ซ่ึงเป็นหลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน าโคด้ท่ีเขียนไวม้าใช้ใหม่ (พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, 2550) โดยนักพฒันา
ระบบคนอ่ืนสามารถน าโคด้นั้นไปใช้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขียนโคด้ข้ึนมาใหม่ ท าให้ประหยดัเวลาและ
รวดเร็วในการพฒันาระบบสารสนเทศ ในปัจจุบนัภาษาพีเอชพีไดก้ลายมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับความนิยมและมีความสามารถน ามาใช้ส าหรับงานด้านการพฒันาระบบงานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web Application) ซ่ึงมีความสามารถดา้นการจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีความเร็วสูง มี
ประสิทธิภาพและพฒันาไดง่้ายท่ีสุดภาษาหน่ึง (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2548) นอกจากน้ีภาษาพีเอชพี
ยงัเป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอส ซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใชซ้อฟตแ์วร์   
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2.9 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลมาประยุกตใ์ช้เพื่อการพยากรณ์ในดา้น

การศึกษาและดา้นต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
การท าเหมืองขอ้มูลไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการสืบคน้ส่ิงท่ีน่าสนใจจากขอ้มูลนิสิต โดยใช้

เทคนิคส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การค้นหากฎจ าแนกเชิงความสัมพันธ์ (Association Rule 
Discovery) การจ าแนกขอ้มูล (Data Classification) การพยากรณ์ขอ้มูล (Data Prediction) มา
ประยุกต์ในการช่วยนิสิตเลือกสาขาท่ีเหมาะสมและพยากรณ์เกรดแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป การใช้ต้นไม้ตดัสินใจเพื่อสร้างแบบจ าลองการจ าแนกประเภทข้อมูล งานวิจยัสามารถ
พยากรณ์สาขาวชิาท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหก้บันกัศึกษาไดค้่อนขา้งเป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีเปอร์เซ็นตค์วาม
ถูกต้องค่อนข้างสูง แต่มีปัญหาแบบจ าลองจะพยากรณ์แนวโน้มโอนเอียงไปทางสาขาวิชาท่ีมี
จ  านวนนิสิตมากเป็นผลท าใหค้วามถูกตอ้งของแบบจ าลองท่ีไดค้่อนขา้งต ่า เม่ือจ านวนขอ้มูลในบาง
สาขาวชิามีปริมาณนอ้ยท าให้แบบจ าลองท่ีไดไ้ม่แม่นย  าเท่าท่ีควร ในการพยากรณ์ถึงประสิทธิภาพ
การเรียนของนกัศึกษา  (กฤษณะ ไวยมยัและคณะ, 2554) การวิจยัจากการประยุกตใ์ชก้บัประวติั
นกัศึกษาและขอ้มูลรายวชิาท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยัในไตห้วนั เพื่อท่ีจะพยากรณ์แนวโนม้ท่ีจะผา่น
หรือไม่ผา่นรายวิชาหน่ึง ๆ เม่ือผา่นการสอบกลางภาคไปแลว้หน่ึงสัปดาห์ (Han, J. and Kamber, 
M., 2001)  โดยการสร้างตน้ไมท่ี้ช่วยในการตดัสินใจท่ีมีความเหมาะสมและแม่นย  าจากการ
ด าเนินการร่วมมือกนัของวิธีการคน้หากฎจ าแนกเชิงความสัมพนัธ์ (Association Rule) และวิธีทาง
พนัธุกรรม (Genetic Algorithm) ซ่ึงวิธีการคน้หากฎความสัมพนัธ์จะใชเ้ทคนิคอลักอริทึมอพริโอริ 
(Apriori Algorithm) และใช้วิธีทางพนัธุกรรมในการหาตน้ไมท่ี้เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไปใช้ในการ
พยากรณ์รวมเรียกวา่ เอจีเอ (Association base-GA :AGA) และไดท้ดลองกระบวนการทั้งหมดโดย
เปรียบเทียบกบัเอสจีเอ (Simple Genetic Algorithm : SGA) และน าไปประยุกตใ์ช้กบัขอ้มูลของ
นกัศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา จากการเปรียบเทียบกบัเอสจีเอ พบวา่เอจีเอนั้น
มีความแม่นย  าในการพยากรณ์สูงกวา่และใชเ้วลาในการค านวณนอ้ยกวา่และชุดขอ้มูลท่ีจะพยากรณ์
ประสิทธิภาพนกัศึกษา ซ่ึงในการพยากรณ์ประสิทธิภาพของนกัศึกษาสามารถช่วยเหลือในขั้นตน้ท่ี
จะใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงอนาคตท่ีไดป้ระมาณไวก่้อนท่ีจะสายเกินไป  เอจีเอไดพ้ิสูจน์ให้เห็นไดว้า่
มีความแม่นย  าในการพยากรณ์ถึง 80% 

การน าเทคนิคแบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจมาช่วยในการจ าแนกกลุ่มสถานภาพการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละปี ได้ท าการเรียนรู้จากข้อมูลส่วนตวัของนักศึกษา ข้อมูลการ
ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 และสถานภาพของการศึกษาในปีสุดทา้ยตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด  เพื่อพยากรณ์โอกาสการส าเร็จการศึกษาและทราบถึงขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ี
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มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา เพื่อใช้ในการดูแลนักศึกษาเพื่อให้เรียนจบภายใน
หลักสูตรและลดจ านวนนักศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษา (ชลนิศา สาระ, 2550) ผลของ
งานวิจยัท าให้สามารถทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาและสามารถคาดเดาระยะเวลาใน
การส าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งแม่นย  า แต่เน่ืองดว้ยการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาอาจตอ้งมี
การเก็บขอ้มูลท่ีละเอียดกว่าเดิมเพื่อให้สามารถทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาได้อย่าง
ครบถว้น การศึกษาเพื่อการเปรียบเทียบตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จ
การศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง (สุมาลี ชาญกาญจน์, 2551) โดยไดท้  าการศึกษาจาก
การศึกษาของนกัศึกษาท่ีผา่นมานั้น ผลส าเร็จในการศึกษาเป็นอยา่งไร พบวา่มีหลากหลายปัจจยัอนั
อาจท าใหย้งัไม่ทราบอยา่งแน่ชดัวา่มีปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการส าเร็จมากท่ีสุด การศึกษาวิจยัระบบการ
วิเคราะห์แนวโน้มการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคในรัฐเท็กซัส   การศึกษาอตัรา
แนวโนม้การส าเร็จการศึกษาท่ีลดลงเร่ือย ๆ โดยท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา ( John, 
G. Hendricks, 2000) ซ่ึงขอ้มูลท่ีศึกษาดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีเก็บเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีไดจ้าก
วทิยาลยัเทคนิคตวัอยา่ง 3 แห่ง จากนั้นน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมโนวเ์ลดจซี์เคอร์ไฟวที์
เอ็ม (Knowledge SEEKER IV TM) ซ่ึงเป็นโปรแกรมเหมืองขอ้มูลท่ีมีการศึกษาตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรอ่ืน ๆ จากนั้นไดส้ร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์และทดสอบ เพื่อคน้หาและแสดงปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลต่อการเพิ่มอตัราการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในสถาบนัดงักล่าว การเปรียบเทียบ
หาเทคนิคการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีจะให้ประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดเพื่อน ามาท าการ
จ าแนกและหาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกระท าความผิดของนักเรียนระดบัอาชีวศึกษา โดย
เปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี  ได้แก่ การเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐาน
ความสัมพนัธ์ (Correlation-based Feature Selection) กบัการประเมินกลุ่มยอ่ยพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
(Consistency-based Subset Evaluation) และการประเมินกลุ่มยอ่ยแบบเวร์บเบอร์ (Wrapper Subset 
Evaluation) เพื่อมาท าการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมร่วมกบัตวัจ าแนกประเภทเบยอ์ย่างง่าย 
(Naive Bayes classifier) เปรียบเทียบกบัข่ายงานความเช่ือเบยเ์ซียน (Baysian Belief Network) และ
ส าหรับการวดัประสิทธิภาพได้ท าการทดสอบโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบไขว ้(k-fold Cross 
Validation) จากการทดสอบพบวา่เทคนิคการคดัเลือกคุณลกัษณะโดยใชก้ารประเมินกลุ่มยอ่ยแบบ
เวร์บเบอร์ร่วมกบัแนวคิดข่ายงานความเช่ือเบยใ์ห้ค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดถึง 82.42% และในทาง
เดียวกนัสามารถลดจ านวนคุณลกัษณะของขอ้มูลลงไดถึ้ง 71.87% 

ขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูลตน้ไม้
ตดัสินใจ เพื่อศึกษาและพฒันาตวัแบบเพื่อใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มเลือกอาชีพแรกหลงัส าเร็จ
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและน าขอ้มูลรายบุคคลนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาของ
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รัฐ ปีการศึกษา 2548 (บุญมา เพ่งช่วน, 2548) มาวิเคราะห์กบัตวัแบบท่ีสร้างได้และน าเสนอใน
รูปแบบของรายงาน แบบตารางและกราฟ เพื่อน าไปสนบัสนุนการตดัสินใจในดา้นการผลิตบณัฑิต 
ผลการวิจยัพบว่า สามารถน าตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนมาหาแนวโน้มการเลือกอาชีพแรกหลังส าเร็จ
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได ้และน าขอ้มูลรายบุคคลนกัศึกษามาประมวลผลกบัตวั
แบบเพื่อน าไปสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีต่อไปได ้

การเลือกสาขาการเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีไดมี้การใช้เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 
เพื่อท าการวิจยัสร้างตวัแบบส าหรับพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกสาขาการเรียนของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ไพฑูรย ์จนัทร์เรือง, 2550)  งานวิจยัน้ีไดแ้ยกสร้างตวัแบบส าหรับแต่ละ
สาขาการเรียนเน่ืองจากคุณสมบติัของผูเ้รียนแต่ละสาขามีความแตกต่างกนั ท าให้ได้ตวัแบบท่ี
สามารถพยากรณ์แนวโนม้ของผลการเรียนท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสาขา แต่เน่ืองจากผลการเรียน
ของนกัศึกษาท่ีน ามาพฒันาตวัแบบ ส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์คะแนนเกาะกลุ่มกนัอยู่ในช่วงกลางของ
ขอ้มูล ท าใหผ้ลการตดัสินส่วนใหญ่จะโนม้เอียงไปในเกณฑพ์อใชแ้ละปานกลาง 

การวางแผนรับนกัศึกษาของสถานศึกษา ไดจ้ดัท าเวบ็การท าเหมืองขอ้มูลส าหรับซ่ึงจะใช้
การวิเคราะห์ระบบโดยใชแ้นวทางวตัถุ (Object-Oriented Approach) ซ่ึงจะใชเ้ทคนิคกรณีเหตุผล
ความสัมพนัธ์ (Case Realization) ช่วยในการออกแบบ (แสงจนัทร์ เรืองอ่อน และคณะ, 2545) 
จากนั้นน ามาสร้างคอมโพเนนท์ (Component) โดยใชภ้าษาเอเอสพีร่วมกบัวีบีสคริปต ์(VBScript) 
เป็นการสร้างระบบแลว้น ามาทดสอบกบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เพื่อจะเป็นการทดสอบระบบท่ีได้
ออกแบบจากการทดลองใช้เวบ็การท าเหมืองขอ้มูลบนเอกสารเอ็กเอ็มแอลเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธี
เดิมท่ีผู ้ใช้ต้องแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) แลว้ท าการวิเคราะห์ เน่ืองจากเป็นการท างานผา่นเวบ็บราวเซอร์จึงท าให้การ
ท างานของผูใ้ชง่้ายข้ึน สามารถเรียนรู้ไดใ้นเวลาอนัสั้นและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

การท าเหมืองขอ้มูลไดน้ าไปช่วยในการแสดงพฤติกรรมของการเรียนร่วมมือกนัแบบไม่มี
โครงสร้าง (Talavera, L. and Gaudioso, E., 2004) ไดท้  าใช้เทคนิคการจดักลุ่มท่ีเป็นไปอย่าง
อตัโนมติัในการคน้หากลุ่มท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลเพื่อให้ไดค้  าบรรยายลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน  โดยมีขั้นตอน คือ การรวบรวมและเตรียมขอ้มูล จะใช้ขอ้มูลการปฏิสัมพนัธ์ เช่น จ านวน
ของการเขา้สนทนา การส่งขอ้ความ การออกความเห็นและการสร้างแบบจ าลอง โดยใชอ้ลักอริทึม
ของการจดักลุ่มท่ีจดัการกบัขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ืองในการสร้างแบบจ าลองการแปลความหมาย ไดก้ลุ่ม
ยอ่ย 6 กลุ่มซ่ึงอธิบายพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะน าไปช่วยผูส้อนในการสร้างกลุ่ม
ของผูเ้รียนเพื่อแสดงการร่วมมือกนัในกิจกรรมและการตดัสินใจต่างๆ รายละเอียดของยุทธศาสตร์
การสอนท่ีจะใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อไป ผลลพัธ์ของการน าเสนองานน้ีถึงแมจ้ะเป็นเบ้ืองตน้ แต่ก็
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เป็นการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ท่ีสนับสนุนการประเมินผล
กิจกรรมแบบร่วมมือกนัในชุมชนเสมือนจริงและยงัท าใหพ้บงานวจิยัเพิ่มอยา่งนอ้ยสองงาน คือ การ
สร้างกลุ่มจากระดบัต ่าเพื่อให้ได้แนวทางกบัผูส้อนเก่ียวกบัลักษณะระดบัท่ีสูงกว่า ส าหรับการ
วิเคราะห์ขา้งหนา้และ การแบ่งกลุ่มท่ีสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรงกบัขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน 
คือ รูปแบบท่ีสามารถท างานอย่างอตัโนมติัซ่ึงแทนท่ีการส ารวจแต่ละอันด้วยมือหรือรายงาน
ทั้งหมด 

จากงานวิจยัดังกล่าวข้างต้น เป็นการน าเอาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กฎการจ าแนก 
แบบจ าลองและตน้ไมต้ดัสินใจ เขา้มาใช้ในการพยากรณ์ในงานดา้นต่าง ๆ  และจากทฤษฏีท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าทฤษฎีและแนวทางจากงานวิจยัดงักล่าวมาประยุกตใ์ช้
ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
วธีิการด าเนินการวจิยัของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไว ้8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 การรวบรวม คดัเลือกและจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 
3.3 การสร้างตวัแบบเพื่อการพยากรณ์ 
3.4 การทดสอบตวัแบบเพื่อการพยากรณ์ 

 3.5 การวเิคราะห์ระบบ 
 3.6 การออกแบบระบบ 

3.7 การพฒันาระบบ 
3.8 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานนั้น ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนของทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ประเภทรับสมคัรตรงของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนั
ทาจากฐานขอ้มูลผูส้มคัรปีการศึกษา 2552 และ 2553 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบถึงความต้องการของผู ้บ ริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ท่ีตอ้งการจะทราบว่าควรจะประชาสัมพนัธ์หรือรับสมคัรผูเ้ขา้
ศึกษาดว้ยวธีิการใด ท่ีจะไดผู้ส้มคัรผา่นการคดัเลือกและเขา้มาเป็นนกัศึกษาจริงในระดบัอุดมศึกษา
ของมหาวทิยาลยั จึงไดว้เิคราะห์ฐานขอ้มูลท่ีน่าสนใจหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว
แลว้ พบวา่ขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลการสมคัรเขา้ศึกษา
ต่อระดบัปริญญาตรีประเภทรับสมคัรตรง ขอ้มูลผูส้มคัร ขอ้มูลสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมคัรและขอ้มูล
ประเภทรับสมคัร ไดแ้ก่ สมคัรผา่นอินเทอร์เน็ต สมคัรท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาหรือการ
รับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย และข้อมูลผลของการสอบคัด เ ลือก เป็นผู ้เข้า ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จากนั้นจึงรวบรวมและน าขอ้มูลดงักล่าวมา
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จดัเตรียมให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในล าดบัถดัไป 
 
3.2 การรวบรวม คัดเลอืกและจัดเตรียมข้อมูลเพือ่การประมวลผล 

3.2.1  การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 
ส าหรับขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้จากฐานขอ้มูลผูส้มคัรและผลของการสอบคดัเลือกเป็น

ผูเ้ข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาดังกล่าวข้างต้น เม่ือน ามา
วิเคราะห์เพื่อคดัเลือกขอ้มูลท่ีสนใจและสามารถน ามาใชใ้นการสร้างและทดสอบตวัแบบพยากรณ์
ของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กฎการ
จ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจนั้น ประกอบดว้ยชุดขอ้มูลผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาจ านวน 23,000 ชุดขอ้มูล โดยจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด 
อตัราส่วน 80 ต่อ 20 คือ  18,400 ชุด น าไปใชใ้นสร้างตวัแบบการพยากรณ์ และ 4,600 ชุด น าไปใช้
ในทดสอบตวัแบบการพยากรณ์ตวัแบบระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.2.2 การคดัเลือกขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 
จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาจ านวน 18,400 ชุดข้อมูล สามารถน ามาคดัเลือกปัจจยัหรือ

คุณลกัษณะประจ าหรือแอตทริบิวต์ (Attribute) ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาไปใช้ส าหรับสร้างตวัแบบ
พยากรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจ านวน 5
ค่าคุณลกัษณะประจ า ดงัตารางท่ี 3-1โดยแต่ละค่าคุณลกัษณะประจ ามีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที่ 3-1 ความหมายของคุณลกัษณะประจ าท่ีใชป้ระมวลผล 

คุณลกัษณะประจ า ความหมาย 
Location รหสัประเภทการรับสมคัร 
Province รหสัจงัหวดัผูส้มคัร 
Program รหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร 

GPA คะแนนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
Isstudent คลาสของผลลพัธ์การสอบคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา 
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 (1) รหสัประเภทการรับสมคัรหรือสถานท่ีรับสมคัร (Location) มีขอบเขตขอ้มูลอยู ่
3 ค่า ไดแ้ก่ รับสมคัรท่ีสถาบนัหรือมหาวทิยาลยั (University) รับสมคัรผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet) 
และรับสมคัรนอกสถาบนัหรือมหาวทิยาลยั (Openhouse) ดงัตารางท่ี 3-2 

 
ตารางที่ 3-2 รายละเอียดการก าหนดรหสัประเภทการรับสมคัรหรือสถานท่ีรับสมคัร 

รหัส รายละเอยีด 
University รับสมคัรท่ีสถาบนัหรือมหาวิทยาลยั 

Internet รับสมคัรผา่นระบบการรับสมคัรบนอินเทอร์เน็ต 
Openhouse รับสมคัรนอกสถาบนัหรือนอกมหาวทิยาลยั 

   
 (2) รหัสจังหวดัผู ้สมัคร (Province) ขอบเขตข้อมูลประกอบด้วยจังหวดัต่าง ๆ 
จ านวน 76 จงัหวดั โดยก าหนดให้รหสัจงัหวดัแทนดว้ยช่ือจงัหวดัภาษาองักฤษและความหมายของ
จงัหวดัเป็นช่ือจงัหวดัภาษาไทย ดงัตารางท่ี 3-3 
 
ตารางที่ 3-3 การก าหนดรหสัจงัหวดั 

รหัสจังหวดั ความหมาย 
Bangkok กรุงเทพมหานคร 
Samutprakan สมุทรปราการ 
Nonthaburi นนทบุรี 
Pathumthani ปทุมธานี 
Ayutthaya พระนครศรีอยธุยา 
Angthong อ่างทอง 
Lopburi ลพบุรี 
Singburi สิงห์บุรี 
Chainat ชยันาท 
Saraburi สระบุรี 
Chonburi ชลบุรี 
Rayong ระยอง 
Chanthaburi จนัทบุรี 
Trat ตราด 
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ตารางที่ 3-3 การก าหนดรหสัจงัหวดั  (ต่อ) 
รหัสจังหวดั ความหมาย 

Chachoengsao ฉะเชิงเทรา 
Prachinburi ปราจีนบุรี 
Nakhonnayok นครนายก 
Sakaeo สระแกว้ 
Nakhonratchasima นครราชสีมา 
Buriram บุรีรัมย ์
Surin สุรินทร์ 
Sisaket ศรีษะเกษ 
Ubonratchathani อุบลราชธานี 
Yasothon ยโสธร 
Chaiyaphum ชยัภูมิ 
Amnatcharoen อ านาจเจริญ 
Nongbualamphu หนองบวัล าภู 
Khonkaen ขอนแก่น 
Udonthani อุดรธานี 
Loei เลย 
Nongkhai หนองคาย 
Mahasarakham มหาสารคาม 
Roiet ร้อยเอด็ 
Kalasin กาฬสินธ์ุ 
Sakonaakhon สกลนคร 
Nakhonphanom นครพนม 
Mukdahan มุกดาหาร 
Chiangmai เชียงใหม่ 
Lamphun ล าพนู 
Lampang ล าปาง 
Uttaradit อุตรดิตถ์ 
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ตารางที่ 3-3 การก าหนดรหสัจงัหวดั  (ต่อ) 
รหัสจังหวดั ความหมาย 

Phrae แพร่ 
Nan น่าน 
Phayao พะเยา 
Chiangrai เชียงราย 
Maehongson แม่ฮ่องสอน 
Nakhonsawan นครสวรรค ์
Uthaithani อุทยัธานี 
Kamphaengphet ก าแพงเพชร 
Tak ตาก 
Sukhothai สุโขทยั 
Phitsanulok พิษณุโลก 
Phichit พิจิตร 
Phetchabun เพชรบูรณ์ 
Ratchaburi ราชบุรี 
Kanchanaburi กาญจนบุรี 
Suphanburi สุพรรณบุรี 
Nakhonpathom นครปฐม 
Samutsakhon สมุทรสาคร 
Samutsongkhram สมุทรสงคราม 
Phetchaburi เพชรบุรี 
Prachuap ประจวบคีรีขนัธ์ 
Nakhonsithammarat นครศรีธรรมราช 
Krabi กระบ่ี 
Phangnga พงังา 
Phuket ภูเก็ต 
Suratthani สุราษฏร์ธานี 
Ranong ระนอง 
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ตารางที่ 3-3 การก าหนดรหสัจงัหวดั  (ต่อ) 
รหัสจังหวดั ความหมาย 

Chumphon ชุมพร 
Songkhla สงขลา 
Satun สตูล 
Trang ตรัง 
Phatthalung พทัลุง 
Pattani ปัตตานี 
Yala ยะลา 
Narathiwat นราธิวาส 

 
 (3) รหสัสาขาวชิา (Program) ขอบเขตขอ้มูลประกอบดว้ยรหสัสาขาวิชาและช่ือราย

สาขาวชิาท่ีมีผูม้าสมคัรในปีการศึกษา 2552 และ 2553 จ านวน 117 สาขาวชิา ดงัตารางท่ี 3-4 
 
ตารางที่ 3-4 การก าหนดรหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร 
รหัสสาชาวชิา ความหมาย 

1101 ภาษาไทย 

1104 การศึกษาปฐมวยั 

1105 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

1201 ภูมิศาสตร์ 

1403 ฟิสิกส์ 

1404 คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1405 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

1406 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1407 สุขศึกษา 

1408 เกษตรกรรม 

1411 การบริหารการศึกษา 

1412 การวดัผลการศึกษา 
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ตารางที่ 3-4 การก าหนดรหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร (ต่อ) 
รหัสสาชาวชิา ความหมาย 

2201 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
2202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2204 อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
2205 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2206 จุลชีววทิยา 

2209 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

2210 การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 

2211 วทิยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสู้งอาย)ุ 

2212 ชีววทิยาประยกุต ์

2213 คณิตศาสตร์สารสนเทศ 

2214 เทคโนโลยชีีวภาพ 
2219 สถิติประยกุต ์(การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
2220 สถิติประยกุต ์(สถิติธุรกิจการเงิน) 
2222 สถิติประยกุต ์
2223 เคมีปฏิบติั 

2225 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม  

2226 ฟิสิกส์ประยกุต ์

2227 วทิยาศาสตร์ความงามและสปา  

2230 พยาบาลศาสตร์ 

2502 การจดัการอุตสาหกรรม 

2506 การจดัการอาคาร 

2507 ออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย 

2509 เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

2517 เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 

2518 ออกแบบส่ิงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ 
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ตารางที่ 3-4 การก าหนดรหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร  (ต่อ) 
รหัสสาขาวชิา ความหมาย 

2519 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2520 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ  
3312 การแพร่ภาพและเสียงผา่นส่ือใหม่  
3401 ภาษาไทย 
3403 ภาษาจีน 
3404 ภาษาญ่ีปุ่น 
3405 ภาษาองักฤษธุรกิจ 

3407 การจดัการทางวฒันธรรม 

2226 ฟิสิกส์ประยกุต ์

3423 การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั 
3425 การจดัการสารสนเทศ 
3433 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) 
3438 การปกครองทอ้งถ่ิน 
3440 นิติศาสตร์ 
3441 ธุรกิจภตัตาคารและท่ีพกั (หลกัสูตรนานาชาติ) 

3442 ธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ)  

4201 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (การจดัการฐานขอ้มูล ) 

4202 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (ส่ือประสม ) 

4204 คหกรรมศาสตร์ 

4207 เคมี 

4209 ชีววทิยา 

4214 สถิติประยกุต ์(การจดัการคุณภาพ ) 

4301 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ ) 

4302 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์ ) 

4303 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา ) 

4304 นิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียง ) 
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ตารางที่ 3-4 การก าหนดรหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร  (ต่อ) 
รหัส ความหมาย 
4305 นิเทศศาสตร์ (วทิยโุทรทศัน์ ) 
4306 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์ ) 
4307 นิเทศศาสตร์ (ส่ือสารการแสดง ) 
4308 ภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม 
4309 การแพร่ภาพและเสียงผา่นส่ือใหม่ 
4312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร ) 
4315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ ) 
4316 การจดัการธุรกิจบริการ 
4317 การประกอบการธุรกิจ 
4318 การบญัชี 
4401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
4403 ภาษาองักฤษ 
4407 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4409 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ภาษาญ่ีปุ่น ) 
4410 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ภาษาจีน ) 
4411 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ภาษาฝร่ังเศส ) 
4413 การจดัการนวตักรรมทางสังคม 
4415 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารปกครองทอ้งถ่ิน ) 
4416 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน ) 
4417 รัฐประศาสนศาสตร์ (ยทุธศาสตร์การพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ) 
4501 ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
4503 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 
4504 เทคโนโลยกีารพิมพ ์
4505 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
4602 การออกแบบ (การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ) 
4603 การออกแบบ (การออกแบบนิเทศศิลป์ ) 
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ตารางที่ 3-4 การก าหนดรหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร  (ต่อ) 
รหัส ความหมาย 
4604 การออกแบบ (การออกแบบหตัถศิลป์สร้างสรรค ์) 
4606 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย ) 
4607 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร ) 
4703 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยติุธรรม ) 
4802 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารปกครองทอ้งถ่ิน ) 
4901 การบริหารการพฒันา (การพฒันาการเมือง) 
4902 การบริหารการพฒันา (การพฒันาสังคม) 

4903 การบริหารการพฒันา (การบริหารธุรกิจ(เฉพาะดา้น)) 

4904 การบริหารการพฒันา (การพฒันานกับริหารระดบัสูง) 

4930 ภาษาศาสตร์ 

5113 คณิตศาสตร์ 

5115 วทิยาศาสตร์ 

6601 จิตรกรรม 

6602 การออกแบบ (การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย) 

6604 การออกแบบ (การออกแบบหตัถศิลป์) 

6611 ดนตรี 

7201 บริหารธุรกิจ (การบญัชี ) 

7202 บริหารธุรกิจ (การตลาด ) 

7203 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 

7204 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย ์) 

7301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

7319 บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

7320 การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) 

7321 การจดัการโลจิสติกส์ 

7322 การจดัการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
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ตารางที่ 3-4 การก าหนดรหสัสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร  (ต่อ) 
รหัส ความหมาย 
7323 การจดัการคุณภาพ 
7324 การจดัการธุรกิจผูป้ระกอบการ  
7401 การจดัการโลจิสติกส์เชิงยทุธศาสตร์ 

 
 (4) ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPA) มีค่าระหว่าง 

0.00 ถึง 4.00 
 (5) ผลการสอบคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา (Isstudent) ท่ีเป็นผลลพัธ์หรือคลาส (Class) 

โดยเลือกใชจ้ากขอ้มูลผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีท่ีน ามาจ าแนกหรือแบ่งเป็นคลาสของ
ผลลพัธ์ตามเกณฑก์ารตดัสินเป็นผูเ้ขา้ศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ออกเป็นจ านวน 2 
คลาส คือ Yes และ No แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 3-5 
 
ตารางที่ 3-5 รายละเอียดคลาสของผลลพัธ์ (Class Label) ผลการสอบคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา 

รหัส ความหมาย 

Yes 
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ท่ีสอบผา่นการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้
ศึกษา 

No 
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ท่ีสอบไม่ผา่นการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้
ศึกษา 

 
3.2.3  การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 
หลงัจากคดัเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสมและก าหนดรูปแบบของขอ้มูลท่ีใชจ้ะในการประมวลผล

แลว้  ขั้นตอนถดัไปเป็นการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผลโดยจะท าการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่น
รูปแบบของไฟล์นามสกุล ARFF  ส าหรับน าไปใชใ้นการประมวลผลดว้ยโปรแกรมเวกาเพื่อสร้าง
ตวัแบบตวัแบบการพยากรณ์ต่อไป โดยภายในแฟ้มขอ้มูลจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่วนหัว
ของไฟล ์(Relation) แอตทริบิวต ์(Attribute) และขอ้มูล (Data) ดงัภาพท่ี 3-1 
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ภาพที ่3-1 ตวัอยา่งรูปแบบของไฟลน์ามสกุล ARFF ท่ีใชใ้นการประมวลผลโปรแกรมเวกา 
 
จากภาพท่ี 3-1 อธิบายถึงรายช่ือและค่าของลกัษณะประจ าหรือแอตทริบิวต์ทั้งหมดรวมทั้ง

ขอบเขตของขอ้มูลท่ีเลือกมาใชส้ าหรับการสร้างและทดสอบตวัแบบพยากรณ์ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยลกัษณะประจ าสุดทา้ย (Isstudent) จะ
เป็นคลาสของผลลพัธ์  ส่วนขอ้มูลจะอยูถ่ดัไปจากบรรทดั @data  ซ่ึงค่าลกัษณะประจ าแต่ละค่าใน
ชุดขอ้มูลจะคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เช่น Internet,2202,2.75,Ayutthaya,No เป็นตน้ 
 
3.3 การสร้างตัวแบบเพือ่การพยากรณ์ 

การสร้างตวัแบบพยากรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชก้ฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีขั้นตอนในการพฒันาตวัแบบ
การเรียนรู้เพื่อสร้างกฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยชุดขอ้มูลท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อการสร้างตวั
แบบเม่ือไดก้ฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจแลว้ จะน าขอ้มูลส่วนท่ีเป็นชุดทดสอบตวัแบบ มา
ทดสอบความถูกตอ้งของกฎการจ าแนก ซ่ึงน ามาจดัท าเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้
ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ขั้นตอนวิธีการพฒันาตวัแบบการสร้างตวัแบบพยากรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจนั้น 
เลือกใชโ้ปรแกรมเวกา (WEKA) ในการสร้างตวัแบบพยากรณ์ท่ีอาศยัเทคนิคตน้ไมก้ารตดัสินใจ
ดว้ยอลักอริทึม C4.5 (หรือ J48)  ซ่ึงอลักอริทึมดงักล่าวเป็นอลักอริทึมท่ีเป็นท่ีรู้กนัและนิยมน ามาใช้
อยา่งแพร่หลาย C4.5 ไดถู้กพฒันาข้ึนโดย Quinlan ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอดมาจากอลักอริทึม ID3 
(Remco, R. Bouckert, et al., 2007) การพฒันาตวัแบบพยากรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
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พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีวิธีการสร้างตวัแบบท่ีแตกต่างกนั 3 วิธี คือ 
วิธีการตรวจสอบไขว ้(k-Fold Cross Validation) วิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 
(Percentage Split) และวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั (Training Set and 
Test Set) (บุญเสริม กิจศิริกุล, 2546) โดยแต่ละวธีิมีลกัษณะการสร้างตวัแบบดงัน้ี 

3.3.1 วธีิการตรวจสอบไขว ้เป็นวธีิการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มโดยจะใชข้อ้มูลผูส้มคัรเขา้ศึกษา
ทั้งหมดจ านวนทั้งส้ิน 23,000 ชุดขอ้มูล ซ่ึงเรียกวา่ N จ านวน แลว้น ามาแบ่งขอ้มูลออกเป็นส่วน ๆ 
ยอ่ย ๆ จ านวน k ส่วน (Fold) โดยท่ีแต่ละส่วนจะมีขนาดเท่ากบั N หารดว้ย k แลว้น าขอ้มูลจากส่วน
แรกมาเป็นขอ้มูลชุดทดสอบ (Test Set) กบัขอ้มูลส่วนท่ีเหลือหรือขอ้มูลชุดสร้างตวัแบบ(Training 
Set) ทีละส่วนจนครบ k-1 ส่วน ถือวา่ครบหน่ึงรอบ  แลว้จึงเปล่ียนมาใชข้อ้มูลส่วนท่ีสองเป็นขอ้มูล
ชุดทดสอบในรอบท่ีสอง แลว้เร่ิมทดสอบกบัขอ้มูลส่วนท่ีเหลือไปเร่ือย ๆ จนครบเช่นเดียวกบัรอบ
ท่ีหน่ึง ดงันั้นวิธีน้ีจะท าซ ้ าโดยเปล่ียนขอ้มูลชุดทดสอบไปจนครบทุกส่วนเป็นจ านวน k รอบ 
ส าหรับขั้นตอนวธีิน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดค่า k ไวจ้  านวน 3 ค่า คือ 5, 10 และ 100 ตามล าดบั ท าให้ได้ตวั
แบบการพยากรณ์จ านวน 3 ตวัแบบ 

3.3.2 วธีิการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ โปรแกรมเวกาจะท าการแบ่งชุดขอ้มูล
แบบสุ่มออกเป็นสองชุดตามร้อยละท่ีก าหนดไว ้เป็นขอ้มูลชุดสร้างตวัแบบและชุดทดสอบ ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัก าหนดการแบ่งขอ้มูลชุดทดสอบออกเป็นร้อยละ 10, 20 และ 66 ตามล าดบั ท าให้ได้ตวัแบบ
การพยากรณ์จ านวน 3 ตวัแบบ 

3.3.3 วธีิการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั โดยแบ่งชุดขอ้มูลผูส้มคัรเขา้
ศึกษาทั้งหมดจ านวนทั้งส้ิน 23,000 ขอ้มูล ออกเป็นอตัราส่วน 80 ต่อ 20 ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster  Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น  (Stratified  Random  Sampling) 
ตามล าดบั โดยการแบ่งกลุ่มขอ้มูลตามจงัหวดัและตามคลาสผลลพัธ์ท าให้ไดข้อ้มูลสองชุดท่ีมีการ
กระจายตวัทัว่ถึงจะท าให้ไดข้อ้มูลชุดสร้างตวัแบบจ านวน 18,400 ชุดขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ในการ
สร้างตวัแบบและขอ้มูลชุดทดสอบจ านวน 4,600 ชุดขอ้มูลส าหรับน าไปใชใ้นการทดสอบตวัแบบ
การพยากรณ์ 

จากวธีิการดงักล่าวทั้ง 3 วธีิ เม่ือน าไปสร้างตวัแบบการพยากรณ์ดว้ยโปรแกรมเวกาแลว้ จะ
ท าใหไ้ดต้วัแบบการพยากรณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัจ านวน 7 ตวัแบบ 

ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ผู ้เข้าศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ จะใช้
โปรแกรมเวกา อลักอริทึม C4.5  มีวธีิการดงัน้ี 

 (1) น าขอ้มูลท่ีได้จดัเตรียมไวซ่ึ้งอยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล ARFF ส าหรับ
สร้างตวัแบบการพยากรณ์เขา้สู่โปรแกรมเวกา 
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 (2) ท าการสร้างตวัแบบตามโมเดลการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา โดยใช้กฎการจ าแนก
เทคนิคต้นไมต้ดัสินใจ อลักอริทึม C4.5 (หรือ J48)  โปรแกรมเวกาจะแสดงโมเดลของกฎการ
จ าแนกตน้ไมต้ดัสินใจ ดว้ยอลักอริทึม C4.5 โดยงานวิจยัน้ีวิธีการสร้างตวัแบบและทดสอบตวัแบบ
การพยากรณ์ท่ีแตกต่างกนั 3 วธีิการหลกั คือ 

  (ก) วธีิการตรวจสอบไขวจ้ะระบุค่า Folds เป็นจ านวน 5, 10 และ 100 ตามล าดบั
การทดสอบ ท าใหไ้ดต้วัแบบการพยากรณ์จ านวน 3 ตวัแบบตามล าดบั 

  (ข) วิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละให้ระบุค่า ร้อยละ (%)  
ส าหรับแบ่งขอ้มูลชุดทดสอบเป็นร้อยละ 10,  20 และ 66 ตามล าดบั ท าให้ได้ตวัแบบการพยากรณ์
จ านวน 3 ตวัแบบออกมาตามล าดบั 

  (ค) วิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั เป็นวิธีสุดทา้ยโดย
ก าหนดการเลือกหวัขอ้ Use Training Set เพื่อฝึกสอนขอ้มูลชุดสร้างตวัแบบก่อน จากนั้นจึงเลือก 
Supplied Test Set ส าหรับทดสอบตวัแบบเป็นล าดบัถดัไป ทั้งน้ีไดก้  าหนดค่า Confident Factor 
เท่ากบั 0.25 หรือ 25% ซ่ึงเป็นค่าโดยปริยายของโปรแกรมเวกา  

 
3.4 การทดสอบตัวแบบเพือ่การพยากรณ์ 

จากการสร้างตวัแบบพยากรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว ้
จ านวน 3 ตวัแบบ วิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ จ านวน 3 ตวัแบบและวิธีการแบ่ง
ขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนันั้น เม่ือท าการสร้างตวัแบบการพยากรณ์เสร็จเรียบร้อย
แลว้ จะตอ้งท าการทดสอบความถูกตอ้งในการท านายของตวัแบบการพยากรณ์ โดยการน าขอ้มูลชุด
ทดสอบท่ีแบ่งออกไวท้ั้งหมดจ านวน  4,600 ชุดขอ้มูล หรือคิดเป็นร้อยละ 20  มาใชใ้นการทดสอบ
ตวัแบบการพยากรณ์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.1 น าขอ้มูลชุดทดสอบท่ีเตรียมไวเ้ขา้สู่โปรแกรมเวกา ตามขั้นตอนเช่นเดียวกบัขั้นตอน
ในการสร้างตวัแบบโดยเลือกค่า Test Options เป็นค่า Supplied Test Set 

3.4.2 ท าการทดสอบตามโมเดลของกฎการจ าแนกตน้ไมต้ดัสินใจท่ีได้มา เช่นเดียวกับ
ขั้นตอนในการสร้างตวัแบบโดยการกดปุ่ม Start แลว้จะไดก้ฎการจ าแนกตน้ไมต้ดัสินใจ พร้อมค่า
ประสิทธิภาพต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าความถูกตอ้ง (Correctness) ท่ีแสดงอยู่ในค่า Correctly Classified 
Instance  ค่าความแม่นย  า (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) 
(พวงทิพย์ แท่นแสดง และลือพล พิพานเมฆาภรณ์, 2550) ส าหรับรายละเอียดการว ัดค่า
ประสิทธิภาพของตวัแบบการพยากรณ์จะกล่าวเป็นล าดบัถดัไป 
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วธีิการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจโดยใชข้อ้มูลทดสอบ เพื่อการวดัค่า
ประสิทธิภาพต่าง ๆ มีหลกัการค านวณดงัน้ี 

 (1) ค่าความถูกตอ้ง ค านวณจากค่าของผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งโดยพิจารณาจากขอ้มูลของ
ผลลพัธ์เดียวกนั ดงัสมการท่ี 3-1 

 
 ค่าความถูกตอ้ง =          จ  านวนขอ้มูลท่ีจ าแนกไดถู้กตอ้ง              (3-1) 

                                                            จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

 (2) ค่าความระลึก (Recall)  ค านวณจากค่าผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งโดยพิจารณาจากขอ้มูล
ของผลลพัธ์เดียวกนั ดงัสมการท่ี 3-2 

 
ค่าความระลึก  =         จ  านวนขอ้มูลท่ีจ าแนกไดถู้กตอ้งของกลุ่มนั้น           (3-2) 

                                                              จ  านวนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มนั้นจริง 
 

 (3) ค่าความแม่นย  า ค  านวณจากค่าผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งโดยพิจารณาจากจ านวนขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีถูกจ าแนกมีผลลพัธ์เดียวกนั ดงัสมการท่ี 3-3 

 
ค่าความแม่นย  า      =            จ  านวนขอ้มูลท่ีจ าแนกไดถู้กตอ้งของกลุ่มนั้น         (3-3) 

                                                        จ  านวนขอ้มูลท่ีถูกจ าแนกวา่เป็นกลุ่มนั้นทั้งหมด 
 

 (4) ค่าความถ่วงดุล เป็นค่าประสิทธิภาพโดยรวมระหว่างค่าความแม่นย  าและค่า
ความระลึก โดยค านวณจากค่าเฉล่ียระหวา่งค่าความแม่นย  าและความระลึก ดงัสมการท่ี 3-4 

 
 ค่าความถ่วงดุล      =            (ค่าความแม่นย  า x ค่าความระลึก)  x  2                   (3-4) 

                                                              (ค่าความแม่นย  า + ค่าความระลึก)                                                                   
 
หลงัจากการทดสอบตวัแบบการพยากรณ์แลว้ ดว้ยการวดัประสิทธิภาพจากผลการท านาย

ตวัแบบการพยากรณ์ ตามกฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจด้วยโปรแกรมเวกาแลว้ จะท าให้
ทราบค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  า ค่าความระลึกและค่าความ
ถ่วงดุล  ซ่ึงสามารถน าตัวแบบการพยากรณ์ท่ีพัฒนาแล้วทั้ ง 7 ตัวแบบ มาเปรียบเทียบค่า
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ประสิทธิภาพเพื่อคดัเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมและมีความถูกตอ้งในการท านายหรือพยากรณ์จ านวน
ผูเ้ขา้ศึกษา จากการสร้างตวัแบบการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยใชก้ฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ
ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว ้จ านวน 3 ตวัแบบและวิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ
จ านวน  3 ตวัแบบนั้น (นฤพนต ์วอ่งประชานุกูล, 2548) โปรแกรมเวกาจะท าการสร้างและทดสอบ
ความถูกต้องในการท านายของตวัแบบไปพร้อมกันจนได้กฎการจ าแนกต้นไมต้ดัสินใจและค่า
ประสิทธิภาพในการทดสอบออกมา (ชนวฒัน์ ศรีสอา้น, 2551) การทดสอบความถูกตอ้งในการ
ท านายของตวัแบบการพยากรณ์จะน าขอ้มูลชุดทดสอบท่ีแบ่งออกไวท้ั้งหมดจ านวน  4,600  ขอ้มูล 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20  มาใชใ้นการทดสอบตวัแบบการพยากรณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) น าขอ้มูลชุดทดสอบท่ีเตรียมไวเ้ขา้สู่โปรแกรมเวกาเช่นเดียวกบัขั้นตอนในการสร้างตวั
แบบโดยเลือกค่า Test Options เป็นค่า Supplied Test Set 

(2) ท าการทดสอบตามโมเดลของกฎการจ าแนกตน้ไมต้ดัสินใจเช่นเดียวกบัขั้นตอนในการ
สร้างตวัแบบโดยการกดปุ่ม Start แลว้จะไดก้ฎการจ าแนกตน้ไมต้ดัสินใจ พร้อมค่าประสิทธิภาพ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าความถูกตอ้ง ท่ีแสดงอยูใ่นค่า Correctly Classified Instance  ค่าความแม่นย  า ค่า
ความระลึกและค่าความถ่วงดุล ส าหรับรายละเอียดการวดัค่าประสิทธิภาพของตวัแบบการพยากรณ์ 

จากการพฒันาตวัแบบการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา โดยใชก้ฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  
ตวัแบบการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาดว้ยวิธีการตรวจสอบไขว ้ การแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการ
แบ่งร้อยละและการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั โดยใชชุ้ดขอ้มูลจ านวน 23,000 
ชุดขอ้มูล ใหผ้ลของค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าความถูกตอ้งของตวัแบบการพยากรณ์ ค่าความ
แม่นย  า ค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุล แสดงดงัตารางท่ี 3-6 

ผลการทดสอบตวัแบบพยากรณ์ทุกตวัแบบ มีความสามารถในการจ าแนกกลุ่มไดดี้ ซ่ึงมีค่า
ความถูกต้องมากกว่า 92.00% ข้ึนไป เม่ือพิจารณาตวัแบบการพยากรณ์ท่ีถูกพฒันาด้วยวิธีการ
ตรวจสอบไขว ้ชนิด 5-Fold  10-Fold และ 100-Fold  มีค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกอยูท่ี่ 93.96% 
93.97% และ 93.97%  ส่วนค่าประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่าความแม่นย  า ค่าความระลึกและค่าความ
ถ่วงดุลมีค่าเท่ากนัทั้ง 3 ตวัแบบ โดยมีค่าประสิทธิภาพทั้ง 3 ค่าอยูท่ี่ 94.30%  94.00% และ 93.60% 
ตามล าดบั  ดงันั้นการพฒันาตวัแบบการพยากรณ์ดว้ยวธีิตรวจสอบไขวแ้บบ 10-Fold และ 100-Fold 
มีค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ เท่ากนัและสูงกวา่วธีิตรวจสอบไขวแ้บบ 5-Fold 

ตวัแบบการพยากรณ์ท่ีถูกพฒันาดว้ยวิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 10  20 
และ 66  มีค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกอยูท่ี่ 92.08%  92.63% และ 93.73% ตามล าดบั มีค่าความ
แม่นย  าอยูท่ี่ 92.70%  93.20% และ 94.10% ตามล าดบั มีค่าความระลึกอยูท่ี่ 92.10%  92.60% และ 
93.70% ตามล าดบั  ส่วนค่าความถ่วงดุลมีค่าอยูท่ี่ 91.40%  92.00% และ 93.30% ตามล าดบั  ดงันั้น
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การพฒันาตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 66 ให้ค่า
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 10 และ 20 

ตารางที่ 3-6 ค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการพฒันาและทดสอบตวัแบบการพยากรณ์ดว้ยวธีิต่าง ๆ 

วธีิพฒันาตัวแบบการพยากรณ์ 

ค่า
คว

าม
ถูก

ต้อ
ง (

%
) 

ค่า
คว

าม
แม่

นย
 า (

%
) 

ค่า
คว

าม
ระ
ลกึ

 (%
) 

ค่า
คว

าม
ถ่ว

งดุ
ล (

%
) 

การตรวจสอบไขว ้(5-Fold) 93.63 94.30 94.00 93.60 
การตรวจสอบไขว ้(10-Fold) 93.97 94.30 94.00 93.60 
การตรวจสอบไขว ้(100-Fold) 93.97 94.30 94.0 93.60 
การแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 10 92.08 92.70 92.10 91.40 
การแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 20 92.63 93.20 92.60 92.00 
การแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 66 93.73 94.10 93.70 93.30 
การแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั  94.00 94.30 94.00 93.70 

 
ตวัแบบการพยากรณ์ท่ีถูกพฒันาดว้ยวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจาก

กนัจะมีค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 94.00% ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 94.30% ค่าความระลึกเท่ากบั 94.00%  
และค่าความถ่วงดุลเท่ากบั 93.70% โดยวธีิการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั จะมี
ค่าความถูกตอ้งและมีค่าประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแบบการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากวิธีการ
ตรวจสอบไขวแ้ละวธีิการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ 10, 20 และ 66 แสดงผลการวดัตวั
แบบทั้ง 7 แบบ ดงัภาพท่ี 3.2 

การพฒันาตวัแบบส าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา โดยใช้
กฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ดว้ยการพฒันาตวัแบบส าหรับการพยากรณ์โดยแบ่งวิธีการ
พฒันาออกเป็น 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการตรวจสอบไขว ้จ านวน 3 ตวัแบบ วิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ย
การแบ่งร้อยละ จ านวน 3 ตวัแบบและวิธีการแบ่งข้อมูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกัน 
จ านวน 1 ตวัแบบ รวมทั้งส้ิน 7 ตวัแบบการพยากรณ์  พบวา่ทั้ง 7 ตวัแบบให้ค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกประเภท  ค่าความแม่นย  า  ค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลมี
ค่าสูงกว่า  90.00%  โดยวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและขอ้มูลทดสอบออกจากกนั มีค่าความ
ถูกตอ้งในการจ าแนกประเภทเท่ากบั  94.00%  ค่าความแม่นย  าเท่ากบั  94.30%  ค่าความระลึก
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เท่ากบั 94.00%  และค่าความถ่วงดุลเท่ากบั 93.70%  ซ่ึงให้ค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ สูงกว่าตวัแบบ
การพยากรณ์อ่ืน ๆ แสดงว่าวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและขอ้มูลทดสอบออกจากกนัมีความ
ถูกตอ้งและแม่นย  าในการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา โดยใชก้ฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 
 

 
 

ภาพที ่3-2 แสดงค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากโปรแกรมเวกาท่ีใชพ้ฒันาตวัแบบดว้ยวธีิต่าง ๆ 
 

เม่ือพิจารณากฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจท่ีไดจ้ากทั้ง 7 ตวัแบบการพยากรณ์ พบวา่
มีจ านวนกฎการจ าแนกประเภทท่ีไดจ้  านวน 229 กฎ ส าหรับตวัแบบท่ีสร้างดว้ยวิธีการตรวจสอบ
ไขวแ้ละวิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ และจ านวน  230 กฎ ส าหรับตวัแบบท่ีสร้าง
ดว้ยวธีิการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและขอ้มูลทดสอบออกจากกนั โดยกฎท่ีแตกต่างกนัจ านวน 1 กฎ
นั้นเป็นกฎท่ีไดจ้ากขอ้มูลผูส้มคัรซ่ึงเดินทางมาสมคัรท่ีสถาบนัการศึกษาดว้ยตนเองและมีภูมิล าเนา
อยูใ่นจงัหวดัราชบุรีแลว้ จะเป็นผูส้อบไม่ผา่นการคดัเลือก ทั้งน้ีวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและ
ทดสอบออกจากกนัจะสร้างกฎเพิ่มข้ึนมาโดยสนใจค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของผูส้มคัรด้วย หาก
ผูส้มคัรมีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ 3.01 จะพยากรณ์วา่เป็นผูท่ี้สอบผา่นการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา
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ได ้ส าหรับจ านวนกฎท่ีมากถึง 230  กฎนั้น จ านวนหรือปริมาณของกฎข้ึนอยูก่บัความน่าจะเป็นและ
การก าหนดค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ 0.25 หรือ 25%  

สรุปการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ดว้ยวิธีการแบ่ง
ขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนั ให้ผลการพยากรณ์ท่ีมีค่าความถูกตอ้งและแม่นย  าใน
การจ าแนกประเภทผลการสอบผา่นและการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษาไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด กฎการ
จ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจจะน าชุดขอ้มูลประเภทการสมคัร ภูมิล าเนาและคะแนนเฉล่ียสะสม
ของผูส้มคัรมาเป็นเกณฑ์การพยากรณ์ว่าเป็นผูท่ี้สอบผ่านการคดัเลือกเป็นผูเ้ข้าศึกษาได้ โดยมี
จ านวนกฎท่ีใช้ในการพยากรณ์ว่าเป็นผูท่ี้สอบผ่านการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา 230 กฎ สามารถ
แสดงตน้ไมต้ดัสินใจเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา ไดด้งัภาพท่ี 3-3 

 

 
ภาพที่ 3-3 แสดงกฎการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจจากวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและ

ทดสอบออกจากกนั 
 
3.5 การวเิคราะห์ระบบ 

จากการสร้างตวัแบบและทดสอบตวัแบบการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสร้างดว้ยวิธีการแบ่ง
ขอ้มูลสร้างตวัแบบและข้อมูลทดสอบออกจากกนั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีค่าความถูกตอ้งในการจ าแนก
ประเภทเท่ากบั  94.00%  ค่าความแม่นย  าเท่ากบั  94.30%  ค่าความระลึกเท่ากบั 94.00%  และค่า
ความถ่วงดุลเท่ากบั 93.70%  ซ่ึงใหค้่าประสิทธิภาพต่าง ๆ สูงกวา่ตวัแบบการพยากรณ์อ่ืน ๆ  ท าให้
ทราบลักษณะประจ าของชุดข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการพยากรณ์ผูส้มคัรเข้าศึกษา ซ่ึงประกอบ
ลกัษณะประจ าของขอ้มูลประเภทการสมคัร ภูมิล าเนาและคะแนนเฉล่ียสะสมของผูส้มคัร ท่ีน ามา
เป็นเกณฑ์การพยากรณ์ว่าเป็นผูท่ี้สอบผา่นการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษาได ้โดยมีจ านวนกฎท่ีใช้ใน
การพยากรณ์ว่าเป็นผูท่ี้สอบผ่านการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา 230 กฎ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
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พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็นส่วนกิจกรรมท่ีส าคญัได ้3 
ส่วน ดงัน้ี ส่วนพยากรณ์ผูส้มคัรรายบุคคล ส่วนการพยากรณ์ผูส้มคัรหลายคนและส่วนจดัการระบบ 
ซ่ึงมีผูใ้ชร้ะบบ 2 ประเภท คือ ผูใ้ชง้านเพื่อคน้หาผลพยากรณ์และผูดู้แลระบบ โดยใชแ้ผนภาพกรณี 
(Use Case Diagram) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ระบบให้เห็นภาพท่ีชดัเจน แสดงไดด้งั
ภาพท่ี 3-4  

 

 
 
ภาพที ่3-4 แสดงแผนภาพกรณีของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่น  

                          เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
จากภาพท่ี 3-4 แสดงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผู ้เขา้ศึกษาโดยผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.5.1 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ประกอบดว้ย 
 (1) ผู้ใช้ระบบ เก่ียวข้องในส่วนการเข้ามาใช้งานเพื่อค้นหาผลการพยากรณ์

รายบุคคลและการพยากรณ์หลายคน ในการใช้งานระบบส่วนของการพยากรณ์รายบุคคลผูใ้ช้
จะตอ้งระบุค่าขอ้มูลประเภทการสมคัร ภูมิล าเนาและคะแนนเฉล่ียสะสมของผูส้มคัร  ส่วนการ
พยากรณ์หลายคน ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งจดัท าไฟล์ผูส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีมีโครงสร้างขอ้มูลตามท่ีระบบ
ก าหนดและมีนามสกุลของไฟล์เป็น CSV ซ่ึงภายในไฟล์จะมีการคัน่ระหว่างขอ้มูลแต่ละตวัดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) น าเขา้สู่ระบบเพื่อใหร้ะบบพยากรณ์ผลการเขา้ศึกษาออกมาให ้

 (2) ผูดู้แลระบบ   เก่ียวขอ้งในส่วนการดูแลและจดัการระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
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3.5.2 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบ ประกอบดว้ย 
 (1) พยากรณ์รายบุคคล เป็นการรับค่าข้อมูลประเภทการสมัคร ภูมิล าเนาและ

คะแนนเฉล่ียสะสมของผูส้มคัรเขา้ศึกษาจากผูใ้ชร้ะบบ เพื่อน ามาพยากรณ์ผลการเขา้ศึกษา 
 (2) พยากรณ์หลายคน  เป็นการรับค่าข้อมูลผู ้สมัครเข้าศึกษาในลักษณะเป็น

ไฟล์ขอ้มูลท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลผูส้มคัรหลายคน ไฟล์ผูส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีมีโครงสร้างขอ้มูล
ตามท่ีระบบก าหนดและมีนามสกุลของไฟล์เป็น CSV ซ่ึงภายในไฟล์จะมีการคัน่ระหวา่งขอ้มูลแต่
ละตวัดว้ยเคร่ืองหมายคอมม่า (,)  เพื่อน ามาพยากรณ์ผลการเขา้ศึกษาของผูส้มคัรแต่ละราย 

 (3) จดัการระบบ  เป็นส่วนท่ีผูดู้แลระบบจะจดัการและดูแลระบบให้สามารถท างาน
ไดต้ามปกติ 
 
3.6 การออกแบบระบบ  

จากการวิเคราะห์ระบบโดยใช้แผนภาพกรณี ท าให้ทราบถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและกิจกรรมใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถน ามา
ออกแบบจดัท าฐานขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางและขอ้มูล 
(Entity Relational Diagram) โดยจดัท าบรรทดัฐาน (Normalization) ระดบั 3 มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการออกแบบฐานขอ้มูล เพื่อให้ทราบถึงตารางขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของแต่ละตารางใน
ฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 3-5 โดยสามารถแสดงรายะเลียอของตารางขอ้มูลดงัตารางท่ี 3-7 ถึง 3-10 

 

 
 

ภาพที ่3-5 แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางและขอ้มูล 
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ตารางที่ 3-7  applystudent_temp 

          เป็นตารางน าเขา้ขอ้มูลผูส้มคัรท่ีเป็นไฟล์ 

ล าดับ ช่ือฟิล์ด ค าอธิบาย ชนิด ขนาด 

1 ap_code เลขท่ีผูส้มคัร Varchar 20 

2 ap_rule_no รหสักฎ Numeric 3 

3 ap_location ประเภทการรับสมคัร Varchar 255 

4 ap_program รหสัสาขาวชิา Varchar 20 

5 ap_gpa คะแนนเฉล่ียสะสม Numeric 3,2 

6 ap_provice รหสัจงัหวดั Varchar 5 

ดัชนี 

ล าดับ ช่ือดัชนี ประกอบด้วยฟิล์ด ประเภทดัชนี 

1 ap_code_idx ap_code Primary Key 
 
ตารางที่ 3-8  rule 

          ตารางกฎการตดัสินใจเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา 

ล าดับ ช่ือฟิล์ด ค าอธิบาย ชนิด ขนาด 

1 rule_no รหสักฎ Numeric 3 

2 rule_location ประเภทการรับสมคัร Varchar 20 

3 rule_provice รหสัจงัหวดั Varchar 5 

4 rule_gpa_condition 
เง่ือนไขการตรวจสอบคะแนน
เฉล่ียสะสม 

Varchar 2 

5 rule_gpa คะแนนเฉล่ียสะสม Numeric 3,2 

6 rule_class ผลการพยากรณ์ Varchar 20 

ดัชนี 

ล าดับ ช่ือดัชนี ประกอบด้วยฟิล์ด ประเภทดัชนี 

1 rule_no_idx rule_no Primary Key 
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ตารางที่ 3-9  province 

          เป็นตารางจงัหวดั 

ล าดับ ช่ือฟิล์ด ค าอธิบาย ชนิด ขนาด 

1 prov_id รหสัจงัหวดั Varchar 5 

2 prov_name_th ช่ือจงัหวดัภาษาไทย Varchar 255 

3 prov_name_en ช่ือจงัหวดัภาษาองักฤษ Varchar 255 

4 prov_region ภาค Varchar 20 

ดัชนี 

ล าดับ ช่ือดัชนี ประกอบด้วยฟิล์ด ประเภทดัชนี 

1 prov_id _idx prov_id Primary Key 
 
ตารางที่ 3-10  program 

          ตารางสาขาวชิาท่ีเปิดรับสมคัร 

ล าดับ ช่ือฟิล์ด ค าอธิบาย ชนิด ขนาด 

1 prog_id รหสัสาขาวชิา Varchar 20 

2 prog_name ช่ือสาขาวชิา Varchar 255 

ดัชนี 

ล าดับ ช่ือดัชนี ประกอบด้วยฟิล์ด ประเภทดัชนี 

1 prog_id _idx prog_id Primary Key 
 
3.7 การพฒันาระบบ   

เม่ือท าการวเิคราะห์ระบบและออกแบบฐานขอ้มูลในส่วนตารางขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะเขา้
สู่ขั้นตอนการพฒันาระบบ ซ่ึงใชภ้าษาพีเอชพี (PHP) ในการพฒันาระบบเป็นเวบ็แอพพลิเคชนัและ
สร้างฐานขอ้มูลดว้ยมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยจะน ากฎการพยากรณ์ผูส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีไดจ้าก
วธีิการแบ่งขอ้มูลชุดสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนัจ านวน 230 กฎ มาพฒันาเป็นเง่ือนไขใน
การตรวจสอบผลการสมคัรรายบุคคลหรือหลายบุคคล โดยผลการพยากรณ์จะจ าแนกผูส้มคัรแต่ละ
รายว่ารายใดสามารถสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านการคดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษา นอกจากน้ียงัสามารถ
สรุปจ านวนผูเ้ขา้ศึกษาท่ีไดจ้ากผลการพยากรณ์ดว้ย โดยการน าขอ้มูลผูส้มคัรทั้งหมดในปีปัจจุบนั
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หรือระบุขอ้มูลผูส้มคัรรายบุคคลมาพยากรณ์ดูว่าจะมีจ านวนผูส้มคัรท่ีผ่านและไม่ผ่านการสอบ
คดัเลือกเป็นผูเ้ขา้ศึกษาก่ีราย ในการพฒันาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดย
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เห็นขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่ระบบ การประมวลผล การแสดงผลผา่นหนา้
จอคอมพิวเตอร์และสามารถแสดงผลลพัธ์ไดถู้กตอ้งตามท่ีตอ้งการในส่วนงานต่าง ๆ ภายในระบบ  
โดยการพยากรณ์แบ่งออกเป็น 2 วธีิ ดงัน้ี 

3.7.1 การพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาจากขอ้มูลผูส้มคัรรายบุคคลเป็นวิธีการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาท่ี
สามารถระบุขอ้มูลค่าขอ้มูลของผูส้มคัรรายบุคคล แลว้สามารถพยากรณ์ไดว้า่ผูส้มคัรรายดงักล่าวจะ
เป็นผูท่ี้สอบผา่นหรือสอบไม่ผา่นการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาได ้แสดงตวัอยา่งดงัภาพท่ี 3-6 ถึง 3-8 
 

 
 

ภาพที ่3-6 แสดงการเลือกวธีิการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษารายบุคคล 
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ภาพที ่3-7 แสดงการเลือกระบุค่าขอ้มูลเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษารายบุคคล 
 
 

 
 

ภาพที ่3-8 แสดงผลการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษารายบุคคล 

http://rdi.ssru.ac.th



   44 

3.7.2 การพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาจากการประมวลผลจากข้อมูลผูส้มคัรหลายบุคคล เป็น
วิธีการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาจากขอ้มูลผูส้มคัรหลายคนในคร้ังเดียว โดยน าเขา้ขอ้มูลผูส้มคัรจาก
ไฟล์ขอ้มูลผูส้มคัร เพื่อท าการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีจะสอบผ่านเขา้เป็นนกัศึกษา ท าให้ทราบค่า
จ านวนผูเ้ขา้ศึกษาไดท้นัที แลว้น าไปสรุปเป็นยอดจ านวนผูส้มคัรท่ีสอบผา่นและสอบไม่ผ่านการ
เป็นผูเ้ขา้ศึกษาต่อไปได ้แสดงตวัอยา่งสาขาวชิาดงัภาพท่ี 3-9 ถึง 3-11 
 

 
 

ภาพที ่3-9 แสดงการเลือกวธีิการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาหลายบุคคล 
 

 
 

ภาพที ่3-10 แสดงการเลือกไฟลน์ าเขา้ขอ้มูลผูเ้ขา้ศึกษาเพื่อพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาหลายบุคคล 
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ภาพที ่3-11 แสดงผลการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาหลายบุคคล 
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3.8 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ท าการถ่ายทอดระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผู ้

เขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยการบรรยายเชิงปฏิบติัการ โดยการสาธิตวิธีการใช้งาน
แบบกลุ่มร่วมกบัวิธีการแบบรายบุคคลและประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ ไดจ้ดัท าแบบ
ประเมินการให้ค่าระดบัคะแนนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดย
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในดา้นการท างานและดา้นการใชง้าน จากกลุ่มตวัอยา่งบุคคล  2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และความช านาญดา้นคอมพิวเตอร์ จ านวน 4  คน  และกลุ่ม
ท่ี 2 คือ เป็นบุคลากรซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ านวน 40 คน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการหาค่าประสิทธิภาพของระบบว่าอยู่ในระดบัใดนั้น ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
จดัท าแบบประเมินโดยก าหนดหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินและในแต่ละหวัขอ้มีคะแนนตั้งแต่ 1  ถึง 5  
ดงัตารางท่ี 3-11 จากนั้นจะน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการประเมิน
ว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัใดนั้น จะน าเอาค่าเฉล่ียสุดทา้ยของผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากร
เทียบกบัตารางเปรียบเทียบคะแนน โดยตารางเปรียบเทียบคะแนนมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 
ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ดี 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  พอใช ้
1 หมายถึง  ปรับปรุง 

 
ตารางที ่3-11 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบ 

คะแนน ค่าเฉลีย่เชิงปริมาณ ความหมาย 
5 
4 
3 
2 
1 

4.51 -5.00 
3.51 -4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

มีประสิทธิภาพในระดบัดีมาก 
มีประสิทธิภาพในระดบัดี 
มีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
มีประสิทธิภาพในระดบัพอใช ้
มีประสิทธิภาพในระดบัควรปรับปรุง 
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ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เคร่ืองมือท่ีน ามาวดัประสิทธิภาพของระบบวา่อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัใดนั้น ผูว้จิยัไดน้ าสมการส าหรับค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาใชโ้ดย
มีสมการดงัสมการท่ี 3-5 ถึง 3-6 ( กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) 

 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต    x    =  
n

x                                                                                        (3-5) 

 
โดย       x           คือ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
              x       คือ         ผลรวมคะแนนในหวัขอ้ท่ีประเมิน 
  n คือ จ านวนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    S.D. =  
)1(

)( 22





nn

xx                                                         (3-6) 
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บทที ่ 4 
ผลการด าเนินการวจิยั 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เม่ือพฒันา

เสร็จเรียบร้อยแลว้ ไดมี้การประเมินประสิทธิภาพของระบบจากการทดสอบระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
และบุคลากร ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยใช้แบบประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญและ
บุคลากร สามารถแบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ดา้นดงัน้ี  

(ก) ดา้นการท างานของระบบ  ทดสอบในส่วนการระบุค่าขอ้มูล การประมวลผลและดา้น
การแสดงผล 

(ข) ดา้นการใชง้านของระบบ ทดสอบในส่วนการเขา้และออกจากระบบ ความถูกตอ้งของ
ผลลพัธ์ ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและพื้นหลงั ความยากง่ายในการใชง้าน การเรียนรู้การใช้
ระบบดว้ยตนเองและความเหมาะสมของระบบโดยรวม 

 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 

จากการทดสอบระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการท างานของระบบและดา้นการใชง้านของ
ระบบ สามารถสรุปผลการทดสอบและแสดงผลในตารางแต่ละส่วน ดงัตารางท่ี 4-1 

ตารางที ่4-1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่เชิง
ปริมาณ 

 
ความหมาย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ก)  ดา้นการท างานของระบบ    
1.  การระบุค่าขอ้มูล 4.25 ดี 0.50 
2.  การประมวลผลขอ้มูล 4.25 ดี 0.50 
3.  การแสดงผล 4.25 ดี 0.50 

สรุป 4.25 ดี 0.45 
ข) ดา้นการใชง้านของระบบ    
1.  การเขา้และออกจากระบบ 4.00 ดี 0.00 
2.  ความถูกตอ้งของผลลพัธ์   4.25 ดี 0.50 
3.  ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและพื้นหลงั 4.25 ดี 0.50 
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ตารางที ่4-1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่เชิง
ปริมาณ 

 
ความหมาย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.  ความยากง่ายในการใชง้าน 4.25 ดี 0.96 
5.  การเรียนรู้การใชร้ะบบดว้ยตนเอง 4.00 ดี 0.00 
6.  ความเหมาะสมของระบบโดยรวม 3.75 ดี 0.50 

สรุป 4.09 ดี 0.50 

สรุปรวมทุกด้าน 4.17 ดี 0.49 
 
 จากตารางท่ี 4-1  น าผลของทั้ง 2 ดา้นมาพิจารณาไดด้งัน้ี 
 พิจารณาดา้นการท างานของระบบ  คะแนนเชิงปริมาณเท่ากบั 4.25 หมายความว่าระบบมี
ค่าประสิทธิภาพการใชง้านอยูใ่นระดบัดี 
 พิจารณาดา้นใช้งานของระบบ คะแนนเชิงปริมาณเท่ากบั 4.09 หมายความว่าระบบมีค่า
ประสิทธิภาพการใชง้านอยูใ่นระดบัดี 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ง 4 คน สามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีค่าระดบัคะแนนเชิงปริมาณเฉล่ียเท่ากบั 4.17 สามารถกล่าวไดว้า่เป็นระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดบัดี  
 
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยบุคลากร 

จากการทดสอบระบบโดยบุคลากรในดา้นการท างานของระบบและดา้นการใช้งานของ
ระบบ สามารถสรุปผลการทดสอบและแสดงผลในตารางแต่ละส่วน ดงัตารางท่ี 4-2 
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ตารางที ่4-2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยบุคลากร 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
เชิง 
ปริมาณ 

ความหมาย 
ค่า 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ก)  ดา้นการท างานของระบบ    
1.  การระบุค่าขอ้มูล 4.55 ดีมาก 0.48 
2.  การประมวลผลขอ้มูล 4.55 ดีมาก 0.48 
3.  การแสดงผล 4.55 ดีมาก 0.48 

สรุป 4.55 ดีมาก 0.48 
ข) ดา้นการใชง้านของระบบ    
1.  การเขา้และออกจากระบบ 4.05 ดี 0.37 
2.  ความถูกตอ้งของผลลพัธ์   4.23 ดี 0.48 
3.  ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและพื้นหลงั 3.90 ดี 0.00 
4.  ความยากง่ายในการใชง้าน 4.38 ดี 0.79 
5.  การเรียนรู้การใชร้ะบบดว้ยตนเอง 4.38 ดี 0.51 
6.  ความเหมาะสมของระบบโดยรวม 3.90 ดี 0.00 

สรุป 4.14 ดี 0.50 

สรุปรวมทุกด้าน 4.34 ดี 0.53 
 

จากตารางท่ี 4-2  น าผลทั้ง 2 ดา้นมาพิจารณาดงัน้ี 
 พิจารณาดา้นการท างานของระบบ ค่าเฉล่ียเชิงปริมาณเท่ากบั  4.55 หมายความวา่ระบบมี
ค่าประสิทธิภาพการใชง้านใชง้านอยูใ่นระดบัดีมาก 
 พิจารณาดา้นการใชง้านของระบบ ค่าเฉล่ียเชิงปริมาณเท่ากบั 4.14 หมายความวา่ระบบมีค่า
ประสิทธิภาพการใชง้านใชง้านอยูใ่นระดบัดี 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ จากแบบประเมินประสิทธิภาพโดยบุคลากร
ทั้ง 40 คน สามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีค่าระดับเชิงปริมาณเฉล่ียเท่ากับ 4.34 สามารถกล่าวได้ว่าเป็นระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย

ใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยข้อมูลผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปีการศึกษา 2552 และ 2553 จ านวน 23,000 ชุดขอ้มูล ส าหรับ
น ามาช่วยในการตดัสินใจส าหรับวางแผนงบประมาณรูปแบบและวิธีการประชาสัมพนัธ์ตลอดจน
การรับสมคัรผูเ้ขา้ศึกษา สามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลและอภิปรายผล 
5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปและอภิปรายผล 

ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้กฏการจ าแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจนั้น ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลผูส้มคัรเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ปีการศึกษา 2552 และ 2553 จ านวน 23,000 ชุดขอ้มูล
มาพฒันาตวัแบบส าหรับการพยากรณ์โดยแบ่งวิธีการพฒันาออกเป็น 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการตรวจสอบ
ไขว ้จ านวน 3 ตวัแบบ  วธีิการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ จ านวน 3 ตวัแบบ  และวิธีการ
แบ่งข้อมูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกัน จ านวน 1 ตวัแบบ รวมทั้งส้ิน 7 ตวัแบบการ
พยากรณ์ พบวา่ทั้ง 7 ตวัแบบใหค้่าประสิทธิภาพต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกประเภท  
ค่าความแม่นย  า  ค่าความระลึก  และค่าความถ่วงดุล โดยวธีิการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบ
ออกจากกนั มีค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกประเภทเท่ากบั 94.00%  ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 94.30%  
ค่าความระลึกเท่ากบั 94.00%  และค่าความถ่วงดุลเท่ากบั 93.70%  ซ่ึงให้ค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ สูง
กว่าตวัแบบการพยากรณ์อ่ืน ๆ แสดงว่าวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนัมี
ความถูกตอ้งและแม่นย  าในการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา เม่ือไดก้ฎและพิจารณากฎการจ าแนกเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินในวิธีการสร้างดว้ยวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนัสามารถ
ทราบถึงลกัษณะประจ าท่ีตอ้งน ามาพิจารณาจะได้กฎจ านวน 230 กฎ จ านวนหรือปริมาณของกฎ
ข้ึนอยูก่บัความน่าจะเป็นและการก าหนดค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดไวท่ี้ 0.25 หรือ 25%  เม่ือ
ได้กฎการจ าแนกจากตัวแบบการพยากรณ์ผู ้เข้าศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะน าไปสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการพยากรณ์ผูเ้ขา้
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ศึกษาได ้โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ระบบ ออกแบบฐานขอ้มูล พฒันาระบบและประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากร 

จากผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผูท้ดสอบออกเป็น 2  กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ทดสอบแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน และกลุ่มท่ี 2 ทดสอบแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยบุคลากรจ านวน 40 คน  สามารถสรุปผลไดเ้ป็นตารางท่ี 5.1 

 
ตารางที ่5-1 ค่าเฉล่ียการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากร 

หวัขอ้รายการประเมิน 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ บุคลากร 

x  S.D. ความหมาย x  S.D. ความหมาย 
1.  ดา้นการท างานของระบบ 4.25 0.45 ดี 4.55 0.48 ดีมาก 
2.  ดา้นการใชง้านของระบบ 4.09 0.50 ดี 4.14 0.50 ดี 

สรุป 4.17 0.49 ดี 4.34 0.53 ดี 
 
 
 จากตารางท่ี 5-1  เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน จึงไดน้ ามาสร้างแผนภูมิค่าเฉล่ียการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากร  
 
 

 
  
ภาพที ่5-1  แสดงแผนภูมิค่าเฉล่ียการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากร  
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จากภาพท่ี 5-1 ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพระบบในดา้นต่าง ๆ สามารถสรุปและ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

(ก) ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบดา้นการท างานของระบบ   
ค่าเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญคือ 4.25 ค่าเฉล่ียของบุคลากรคือ 4.55 สามารถสรุปผลได้ว่า

ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบัดี 
(ข) ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบดา้นการใชง้านของระบบ 
ค่าเฉล่ียผูเ้ช่ียวชาญ  4.09 ค่าเฉล่ียบุคลากร 4.14 สามารถสรุปผลไดว้า่ประสิทธิภาพการใช้

งานของระบบอยูใ่นระดบัดี 
ผลสรุปโดยรวมจากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบทั้ง 2 ดา้น โดยแบ่งออกเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากรไดผ้ลดงัน้ี 
(ก) ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือหาค่าเฉล่ียของทั้ง 2  

ดา้นรวมกนั มีค่าเฉล่ีย 4.17 สามารถสรุปไดว้า่ระบบมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
(ข) ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยบุคลากร เม่ือหาค่าเฉล่ียของทั้ง 2 

ดา้นรวมกนั มีค่าเฉล่ีย 4.34 สามารถสรุปไดว้า่ระบบมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
 จากผลสรุปเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งจากผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากร สามารถสรุปไดว้่าระบบสารสนเทศเพื่อการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัดี 
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยระบบสารสนเทศเพื่อการ
พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี โดยสามารถน าไป
ช่วยในการพยากรณ์ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของสถาบนัการศึกษาไดแ้ละสามารถ
น าไปพฒันาต่อไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การใช้โปรแกรมเวกาในการสร้างตน้แบบการพยากรณ์ การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
ในโปรแกรมเวกา จะให้ผลของกฎท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การปรับค่าความเช่ือมัน่ (Confidence 
factor) ให้มีค่าตวัเลขน้อยลงเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้สูงข้ึนจะท าให้ไดก้ฎในปริมาณท่ีลดลงดว้ย 
ดงันั้นในการวิจยัจึงควรปรับแต่งค่าให้เหมาะสมและควรใช้จ  านวนขอ้มูลการสร้างตวัแบบและ
ทดสอบตวัแบบท่ีมีจ านวนมากและหลากหลายเพื่อให้การพยากรณ์มีความถูกตอ้งและแม่นย  ามาก
ยิง่ข้ึน 
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