
 

บทคัดยอ 
 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดวยวิธีการเรียนรูแบบเบย โดยคํานวณหาคาความ
นาจะเปนที่จะเลือกประกอบอาชีพตาง ๆ ขอมูลที่นํามาใชใน
การเรียนรูไดมาจากการสํารวจขอมูลของสํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งสํารวจจากบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในปการศึกษา  2547  จากการทดลองวัดประสิทธิภาพโดยใช
เทคนิค  Leave-one-out พบวาระบบดังกลาวใหคาความถูกตอง
รอยละ 83.47  
คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ตัวจําแนกประเภท
เบยอยางงาย, การทําเหมืองขอมูล 
 

Abstract 
This paper is to study and develop a decision support 

system for career selection of bachelor degree students 

using bayes’ learning method. The system computes and 

gives the result of probability of selecting careers. The 

training data used in the learning process is from the 

graduated students of Nakorn Pathom Rajabhat 

University (NPRU) in 2004 by the survey of Research and 

Development Institute, NPRU. Leave-one-out method is 

used to measure the performance of the system. The study 

found that accuracy of the system is 83.47 % 
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1. บทนํา 
 

การศึกษานับไดวาเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมของมนุษย ผูที่มีการศึกษาดียอมไดรับ
โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพตาง ๆ มากกวาผูที่ไมไดรับ
การศึกษา หรือไดรับการศึกษาที่นอยกวา ทําใหในปจจุบันมีผูที่
สนใจศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเปนจํานวนมาก เปนผลใหใน
แตละปมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา
ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบัณฑิตหลายคนที่เพิ่งสําเร็จการศึกษายัง
ไมมีเปาหมายหรอืทิศทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพที่
เหมาะกับบุคลิกลักษณะของตน 

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ไดทําการสํารวจขอมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่
จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนประจําทุกป เพื่อทํา
รายงานสรุปตอมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ สกอ. ซึ่งขอมูลดังกลาว ประกอบดวยขอมูล
ทางดานการศึกษา บุคลิกและคุณลักษณะสวนบุคคล รวมไปถึง
ลักษณะงานที่ทํา ซึ่งทําใหไดขอมูลจํานวนมาก 

การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) [1] เปนเทคนิคที่นิยมใช
ในการศึกษาหาองคความรูจากขอมูลดิบจํานวนมาก งานที่นิยม
ในการทําเหมืองขอมูลงานหนึ่ง  คือ  การจําแนกประเภท 
(Classification) โดยการเรียนรูแบบเบย [2] เปนเทคนิคหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพและนิยมใชในปญหาการจําแนกประเภท วิธีการที่
นิยมและเปนที่รูจักกันดีไดแก ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย 
(Naïve Bayes Classifier) 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดวยวิธีการเรียนรูแบบเบย 
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งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีโดยใชวิธีการเรียนรูแบบเบย ดวยตัวจําแนกประเภท
เบยอยางงาย 

ในหัวขอตอไปของเอกสารการวิจั ยนี้  จะอธิบายถึ ง
รายละเอียดของตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย หัวขอที่ 3 จะ
แสดงรายละเอียดของขอมูลและวิธีการที่ใชในการพัฒนาระบบ 
หัวขอที่ 4 จะนําเสนอผลลัพธที่ไดจากการทดลอง และจะสรุป
ผลการวิจัยในหัวขอที่ 5 

 
2. ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย (Naïve Bayes 
Classifier) 

ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย(Naïve Bayes classifier) เปน
ตัวจําแนกประเภทแบบหนึ่งที่ใชงานไดดี เหมาะกับกรณีของ
เซตตัวอยางที่มีจํานวนมากและคุณสมบัติ (Attribute) ของ
ตัวอยางไมขึ้นตอกัน มีการนําตัวจําแนกประเภทเบยอยางงายไป
ประยุกตใชงานในดานการจําแนกประเภทในปญหาตาง ๆ  และ
พบวาสามารถใชงานไดเปนอยางดี 

สมมติให a1, a2,…,an  เปนคุณสมบัติของตัวอยาง เราจะได
วาคา (ประเภท) ที่นาจะเปนที่สุดของตัวอยาง x คือ 
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โดยที่ ai ในสมการเปนคาของคุณสมบัติตัวที่ i  V  เปนเซต
ของประเภทหรือคาที่เปนไปไดของ x สมการที่  1  แสดงการ
หาประเภทที่ดีที่สุดของตัวอยาง x แตเราจะพบวาสมการนี้ใช
งานไมไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากวาการคํานวณคาของ 
P(a1,a2,…,an | vi) ทําไดยากลําบากมาก เพื่อใหไดคาที่นาเชื่อถือ
ในเชิงสถิติ  เราจึงตองการโมเดลที่จะคํานวณ  P(a1,a2,…,an | vi)  
ใหไดในเชิงปฏิบัติ 

สมมติฐานของตั วจํ าแนกประ เภท เบย อย า งง า ยคื อ 
กําหนดใหคุณสมบัติแตละตัวไมขึ้น (เปนอิสระ) กับคุณสมบัติ
อื่น ๆ ซึ่งทําใหสามารถเขียนแทน P(a1,a2,…,an | vi) ดวยผลคูณ
ของคาความนาจะเปน ดังสมการที่ 2 ซึ่งทําใหสามารถหาคาได
งายขึ้น  
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โดยที่  ∏ หมายถึงการนําคา P(ai | vj) ทั้งหมดมาคูณกัน 
สูตรนี้ถาใชกฎลูกโซมาคํานวณคาความนาจะเปนที่ดานซาย
ของสูตรจะไดเทากับ P(a1 | vj) × P(a2 | a1,vj) × P(a3 | a2, a1, vj) × 
… × P(an | an-2,…., a1, vj)   ดังนั้นคาความนาจะเปนทาง
ดานซายของสมการจะเทากับผลคูณคาความนาจะเปนทาง
ดานขวาก็ตอเมื่อคุณสมบัติ a1, a2,…, an ไมขึ้นตอกัน การใช
สมมติฐานความไมขึ้นตอกัน (conditional independence 
assumption) นี้จะชวยใหเราคํานวณคาความนาจะเปนใน 
สมการที่ 2 ไดงาย เพราะคาความนาจะเปนของ ai เมื่อรู vj หาได
งายกวา  

ดังนั้นเราจะไดวาตัวจําแนกประเภทแบบเบยอยางงายคือ 
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวยวิธีการ
เรียนรูแบบเบย ผูวิจัยไดทําการรวมรวมขอมูลและออกแบบ
พัฒนาระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
ขอมูลที่ใชสําหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดวยวิธีการเรียนรูแบบเบย ไดรวบรวมมาจากการสํารวจของ
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สํ าหรับบัณฑิตมหาวิทยาลั ยร าช ภัฏนครปฐมที่ เ ข า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรในปการศึกษา 2547 จํานวน 1894 
ระเบียน ซึ่งมีคุณสมบัติตาง ๆ จํานวนมาก  แตเนื่องจากวิธีการ
เรียนรูแบบเบย  จะทํางานไดดีในกรณีที่ขอมูลตัวอยางมี
คุณสมบัติที่ไมขึ้นตอกัน  ดังนั้นในงานวิจัยนี้  ผู วิจัยจึงได
คัดเลือกเอาคุณสมบัติที่ตองการศึกษาจํานวน 17  คุณสมบัติ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

ประเภทอาชีพของขอมูลที่ทําการศึกษาสําหรับการทํานาย
ประกอบดวย 8 อาชีพ ไดแก 

1 การศึกษา เชน งานสอน นักวิชาการ ฝกอบรม 
2 เกษตร เชน ประมง เกษตรกรรม 



 

3 อุสาหกรรม เชน อาหาร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส กอสราง 
4 บริหารจัดการ เชน บุคลากร ธุรการ บัญชี เลขานุการ 
5 บริการ เชน งานขาย บรรณารักษ กฎหมาย การเมือง 
6 สื่อสารมวลชน เชน ผูสื่อขาว ชางภาพ ประชาสัมพันธ 
7 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน  ชางคอมพิวเตอร     
โปรแกรมเมอร 

8 อื่น ๆ 
 
ตารางที่ 1: รายละเอียดคุณสมบัติของขอมูลที่ใชในการวิจัย 

ช่ือคุณสมบัติ คําอธิบาย 
Sex เพศ 
Semester ประเภทนักศึกษา(ภาคปกติ,ภาคพิเศษ) 
Party คณะที่นักศึกษาสังกัด 
Behaviour1 ความรับผิดชอบ 
Behaviour2 ความซื่อสัตยสุจริต 
Behaviour3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
Behaviour4 ความขยันสูงานและอดทนไมยอทอ 
Behaviour5 ความรูสึกซึ้งในสาขาที่เรียน 
Behaviour6 ความเช่ือมั่นในตนเองกลาคิดกลาทํา 
Behaviour7 มนุษยสัมพันธและความสามารถใน

การทํางานรวมกับผูอื่น 
Behaviour8 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
Behaviour9 ความเปนผูใฝรูและความสามารถใน

การแสวงหาความรู 
Behaviour10 ความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิง

เหตุผล 
Behaviour11 ความสามารถในการนําความรูไป

ประยุกตใช 
Behaviour12 ความสามารถในการใชภาษาไทยใน

การสื่อสาร 
Behaviour13 ความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
TypeJob ประเภทงานที่ทํา (ประเภทเปาหมายใน

การทํานาย) 
 
 

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวยวิธีการเรียนรูแบบเบย 
พัฒนาขึ้นดวยภาษา Microsoft Visual Basic 2005 โดยไดทํา
การเตรียมชุดขอมูลสอนเก็บไวเปนแฟมขอความ (Text file) 
ตามรายละเอียดที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 3.1 จากนั้นไดทําการ
ออกแบบสวนประสานกับผูใช (User Interface) ทั้งในสวนของ
การจัดการแฟมขอความ ดังภาพที่ 1 และในสวนของการทํานาย 
ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2 โดยในสวนของการทํานาย จะทําการ
คํานวณตามสมการที่ 3 และจะแสดงผลลัพธ คิดเปนรอยละของ
การเลือกประเภทอาชีพตาง ๆ ดังภาพที่ 3 (ดูรายละเอียดใน
หัวขอที่ 4) 
 
4. ผลการดําเนินงาน 

 
การใชงานของโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย
วิธีการเรียนรูแบบเบย โดยเมื่อผูใชตองการจะทํานายผล ผูใช
จะตองเลือกที่ปุม “ทํานาย” ที่เมนูบาร เมื่อผูใชคลิกก็จะขึ้น
หนาจอดังภาพที่ 2 จากนั้น ใหผูใชระบุขอมูลตาง ๆ ของตัวเอง
ใหครบ และคลิกที่ปุมทํานายผล จะแสดงผลลัพธดังภาพที่ 3 ซึ่ง
ผลจากการทํานายจะแสดงขอมูลสองสวน  ไดแก  กราฟ
เปรียบเทียบซึ่งคิดเปนรอยละของความนาจะเปนในการเลือก
อาชีพ และตารางแสดงลําดับความนาจะเปนในการเลือกอาชีพ
ตาง ๆ โดยเรียงลําดับคาความนาจะเปนจากมากไปนอย  

ในการวัดประสิทธิภาพของระบบการทํานายดวยตัวจําแนก
ประเภทเบยอยางงาย ผูวิจัยไดใชวิธีการวัดประสิทธิภาพแบบ 
leave-one-out [3] กลาวคือ จากเซตขอมูลทั้งหมด N ระเบียน 
จะทําการนําขอมูล 1 ระเบียนเตรียมไวสําหรับการทดสอบ 
สวนที่เหลือ N-1 ระเบียนจะเตรียมไวสําหรับการสอน แลว
ตรวจสอบดูวาผลจากการจําแนกประเภทขอมูลทดสอบนั้น
ถูกตองหรือไม โดยจะทําการวนซ้ําโดยเปลี่ยนตัวทดสอบไป
เรื่อย ๆ จนกระทั้งครบทั้ง N ตัว แลวทําการตรวจสอบความ
ถูกตองโดยรวมทั้งหมด 

จากการวัดประสิทธิภาพ พบวา ตัวจําแนกประเภทเบยอยาง
งายสามารถจําแนกประเภทอาชีพจากขอมูลการศึกษาและ
คุณลักษณะเฉพาะแตละบุคคลไดถูกตอง รอยละ 83.47 



 

 

 
ภาพที่ 1: ภาพแสดงหนาจอ การจัดการแฟมขอมูลของบณัฑิต 

 
 

 
ภาพที่ 2: ภาพแสดงหนาจอ การทํานายผล 

 



 

 
ภาพที่ 3: ภาพแสดงหนาจอการรายงานผลการทํานาย 

 
 
5. สรุปผลงานวิจัย 
 

จากการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย
วิธีการเรียนรูแบบเบยพบวา ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย
สามารถนํามาใชในการทํานายการเลือกอาชีพไดเปนอยางดี 
สามารถชวย ตัดสินใจโดยดูจากขอมูลการศึกษาและ
คุณลักษณะสวนตัว ซึ่งอาจชวยใหสามารถเลือกแนวทางการ
ประกอบอาชีพไดตรงตามบุคลิกลักษณะและความตองการ
ของแตละผูใชบุคคลได 
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