
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือค้นหาความรู้คุณลักษณะ

สําคัญของนักศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วย

เทคนิคเหมืองข้อมูล เพ่ือสร้างโมเดลหรือต้นแบบ เพ่ือการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเข้าศึกษาสําหรับ

ผู้สนใจเรียนในสาขาวิชาของกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย

ได้ทําการศึกษาข้อมูลจากนักศึกษา ท่ี ศึกษาอยู่ ในสาขา

คอมพิวเตอร์ช้ันปีท่ี 3 และ 4 ในปัจจุบัน โดยใช้ระดับผลการ

เรียนเฉล่ีย ณ ปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการจาํแนกกลุ่มนักศึกษา 

ในการศึกษาผู้ วิจัยได้ทําการทดลองกับเทคนิคทางเหมือง

ข้อมูล 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ J48 (C4.5) และ 

เทคนิคโครงข่ายเบย์ (BayesNet) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ การทดลองกับชุดข้อมูลท้ังหมดทุกแอททริบิวท์ 

และการทดลองด้วยการเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิค SNR 

(Signal to Noise Ratio) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของ

อัลกอริทึมซ่ึงจากผลการทดลองท้ังสองแบบยืนยันว่า เทคนิค

ต้นไม้ตัดสินใจ J48 (C4.5) ให้ประสิทธิภาพในการทํางานท่ี

ดีกว่าเม่ือเทียบกับเทคนิคโครงข่ายเบย์ (BayesNet)  

คาํสําคญั: ดาต้าไมน่ิง J48 ต้นไม้ตดัสินใจ โครงข่ายเบย์ ระบบ

สนับสนนุการตัดสินใจ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to discover 
the critical characteristics of students’ success 
in computer studies in Program in Computer 
Related in Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Data mining techniques were used to create the 
model to developing a decision making process 
of those who are interested in enrolling in 
computer studies program  in the department of 
science and technology at Nakhon Pathom 
Rajabhat University.  

The data is gathered from Junior and Seniors 
in the program. The current Grade Point 
Average is used to categorize students into 
groups. In this research, the researchers used 
two data mining techniques. They are J48 
(C4.5) and BayersNet. The experiment was 
divided into 2 categories. First, the experiment 
is being done to all characteristic and all 
attributes. Second, the experiment is being done 
to those who were chosen by the techniques 
called SNR to increase the performance of the 
algorithm. The result from both experiments has 
shown that the J48 performed better compared 
to the Bayers Net.   
Keyword: Data Mining, J48, Decision Tree, BayesNet, 

Decision Support System. 

1. บทนํา 

การเลือกสาขาวิชาเพ่ือเขาศึกษาตอเปนกระบวนการ

ตัดสินใจที่ซับซอนซ่ึงบุคคลที่จะตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

จําเปนจะตองรูจักตัวเองในดานความสนใจ ความสามารถ และ

ความถนัดเปนอยางดี จึงจะทําใหตัดสินใจไดอยางถูกตอง

เหมาะสม หากตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ไมเหมาะสม

กับบุคลิก ลักษณะอุปนิสัย ความรู ความสามารถ ความสนใจ 

และความถนัดของตนเองและความตองการของตลาดแรงงาน 

อาจกอใหเ กิดผลเสียหายหลายประการ หากทํางานที่ไม

เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ ความสามารถ และความสนใจแลว 
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โอกาสที่จะรักงาน ตั้งใจทํางาน หรือรับผิดชอบในงานก็จะมี

นอย เกิความเบื่อหนายหรือทํางานอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ทํา

ใหมีโอกาสกาวหนาในการทํางานนอย ทําใหตองเปล่ียนงาน

บอยหรือตองหางานใหมที่นาสนใจไปเรื่อยๆ จนกวาจะถูกใจ 

ซ่ึงเปนการยากสําหรับนักเรียนที่ พ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยทั่วไป เพราะนอกจากจะตองรูจัก

ตัวเองแลว ผู เลือกเรียนจะตองรูเนื้อหาของหลักสูตร คือ รู

เนื้อหาโดยละเอียดของหลักสูตรซ่ึงอาจจะยากตอการทําความ

เขาใจสําหรับนักเรียนที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยศึกษา

ตอนปลาย 

 การทําเหมืองขอมูลไดถูกนํามาประยุกตใชในงาน

หลายประเภท เชน ดานธุรกิจ ดานวิทยาศาสตรและการแพทย 

เพ่ือวิเคราะหสถิติการเกิดโรคและแนวทางในการรักษา รวมทัง้

ในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทางดานการศึกษาดวย  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับการ

คนหาความรูคุณลักษณะของนักศึกษาตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือทําการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสาขาวิชาของกลุม

โปรแกรมคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

2 ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

2.1 ภัทรพงศ พงศภัทรกานต [1] ไดนําเสนอการวิเคราะห

ปจจัยที่สงผลตอการพนสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยใชคอมมิตตีแมชชีน โดยใชชุดขอมูลนักศึกษาที่เขาศึกษา

ระหวางป พ.ศ. 2546-2549 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี

จํานวน 11 แอททรบิิวต และ 12,865 ชุดขอมูล โดยไดทําการ

ทดลองวัดประสิทธิภาพความถูกตองเปรียบเทียบกับนิวรอล

เน็ตเวิรกและ C5.0 ซ่ึงแบบจาํลองแบบคอมมิตตีแมชชีนให

ประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูลสูงที่สุด มีคาเทากับ 75.32  

2.2 ศุภชัย ประคองศิลป และคณะ [2] ไดทําการพัฒนา

ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจในโครงการที่อยูอาศัย โดยใช

เทคนิคตนไมตัดสินและใชอัลกอริธึม ID3 ในการเรียนรูจาก

ขอมูลลูกบานในอดีตเพ่ือการสรางโมเดลสําหรบัการตัดสินใจ

ในการอนุมัติลูกบานเขาโครงการ โดยผลที่ไดโมเดลมีความ

แมนยํารอยละ 93.67 ซ่ึงถือวาอยูในระดับดีมาก 

2.3 ภัทรพงศ พงศภัทรกานต [3] ไดนําเสนอการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูลของแบบจําลอง 

C5.0, CART, SVM และ SVM รวมกับ C5.0 ภายใตหลักการ

ทํางานของเหมืองขอมูล โดยใชชุดขอมูลมาตรฐานจาก UCI 

Machine Learning Repository [5] จํานวน 9 ชุดขอมูล และทํา

การเลือกชุดขอมูลที่เปนไบนารีคลาส และมีแอททริบิวตกับ

จํานวนตัวอยางทีห่ลากหลายรูปแบบ ผลการทดลองวัด

ประสิทธิภาพความถูกตอง พบวา แบบจําลอง SVM ผสมผสาน

กับ C5.0 ทีน่ําเสนอใหประสิทธิภาพที่สูงที่สุดทุกชุดขอมูล จาก

จํานวน 9 ชุดขอมูล สรุปไดวา การใชแบบจําลองผสมผสานกัน 

สามารถจําแนกประเภทขอมูลประเภทไบนารีคลาสไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงกวาการใชแบบจําลอง C5.0, CART, SVM 

เพียงอยางเดียว ในทุกชุดขอมูล  

2.4. ชุติมา อุตมะมุณีย และคณะ [4] ไดทํางานวิจัยเพ่ือสราง

ตัวแบบสําหรับหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือก

สาขาวิชาเ รียนของนักศึกษา  และพัฒนาตัวแบบระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจอยางอัตโนมัติแบบออนไลน โดยใช

ขอ มู ลด านก าร เ รี ยนข อง กลุม ตัวอย างจ าก นักศึ กษ าใ น

ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 9 มหาวิทยาลัย 

โดยใชวิธีของขายงานเบย พบวาตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา ไดแก เกรดเฉล่ียวิชา

คณิตศาสตรกอนศึกษา เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรขณะกําลัง

ศึกษา เกรดเฉล่ียวิชาเขียนโปรแกรม ความรูในการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรและซอฟตแวร ความรูดานวิชาเรียน 1 ความรูดาน

วิชาเรียน 2 และความถนัด  

2.5 ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) 

     ตนไมตัดสินใจ [6] เปนตวัแบบทางคณิตศาสตรทีใ่ช

จําแนกประเภทขอมูล โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของขอมูล 

ซ่ึงคาของคุณลักษณะเหลานีจ้ะอยูในรูปของคาที่ไมตอเนื่อง 

(Discrete Value) เชน เพศ คณะวิชา สีผม เปนตน 

 ในการเรียนรูจะแทนความรูในรปูแบบโครงสราง

ตนไม โดยมีโนดภายใน (Inner Node) เปนช่ือของคุณลักษณะ

ตาง ๆ ของชุดขอมูลที่นํามาเรียนรู แตละโนดภายในตนไมจะมี

ก่ิง (Branch) เทากับจํานวนคาที่เปนไปไดสําหรบัคุณลักษณะ

นั้น ๆ สวนโนดใบจะเปนประเภทที่เปนไปไดของขอมูล 

ตัวอยางตนไมตัดสินใจ เทคนคิการเรียนรูแบบ C4.5 เปน



 

อัลกอริทึมอันหนึ่งทีใ่ชสรางตนไมตัดสินใจ (decision trees) ที่

จะพัฒนาที่พัฒนาโดย Ross Quinlan [7] โดย C4.5 ก็คือสวน

ขยายที่เพ่ิมเติมมาจากอลักอริทึม ID3 Decision tree โดย

โครงสรางนี้สามารถถูกใชหรับการแยกหมวดหมู 

(Classification) ดวยเหตุนี้ C4.5 จึงถูกใชบอย ๆ สําหรบัตัว 

Statistical Classifier ในสวนของอัลกอริทึม C4.5 จะสราง 

Decision Trees มาจากกลุมของ Training Data เหมือนกับ ID3 

ที่ใชหลักการของ Information Entropy [12] โดย C4.5 ใช

ความถูกตองของแตละคุณลักษณะของขอมูลเพ่ือใชเปนการ

ตัดสินใจแบงกลุมขอมูลไปยังกลุมยอย C4.5 จะพิจารณา 

ตรวจสอบ Normalized Information Gain (ความแตกตางใน 

Entropy) ผลลัพธจากการเลือกคุณลักษณะของการแบงกลุม

ขอมูลโดยคุณลักษณะดวยคา Normalized Information Gain ที่

สูงสุดนั่นคือหนึ่งในการสรางการตัดสินใจ ดังนัน้การทําวิจัย

ตองการทดลองสรางแบบจําลองหลาย ๆ ครั้งแลวนํามา

เปรียบเทียบวาแบบจําลองในใชทาํนายคา  (Prediction) ไดดี

ที่สุด 

2.6 ขายงานความเช่ือเบย  (Bayesian Belief Network)  

      เรียกโดยยอวา ขายงานเบย (Bayes Net) [8, 9] เปน

เทคนิควิธีการเรียนรูที่ลดขอจํากัดของการเรียนรูเบยออยางงาย

ในสมมติฐานของความไมขึ้นตอกันระหวางคุณลักษณะใน

วิธีการเรียนรูเบยอยางงาย ในสมมติฐาน ของความไมขึ้นตอกัน

ซ่ึงในความเปนจรงิพบวาคุณลักษณะบางตัวจะขึน้ตอกันบาง

และควรทีจ่ะนําความขึน้ตอกันนี้เขามาใสไวในโมเดลดวยจึงใช

ขายงานความเช่ือเบยในการอธิบายความไมขึ้นตอกันอยางมี

เงื่อนไข (Condition Independent) ระหวางตัวแปรบรบิทของ

ขายงานความเช่ือเบยนิยมใชคําวา “ตัวแปร” (Variable) แทนคํา

วา “คุณลักษณะ” เพ่ือทําใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

โดยสามารถใสความรูกอนในขายงานความเช่ือเบยใหอยูในรูป

ของโครงสรางขายงานและตารางความนาจะเปนมีเงื่อนไข ซ่ึง

ถือวาเปนขอดีของขายงานแบบเบย  ขายงานเบยมีลักษณะที่

สําคัญคือสามารถที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรโดย

แสดงออกมาในรูปแบบแผนภาพ (Graphical Model) โดยอาศัย

ฐานความรูกอนหนา (Prior Knowledge) ในการทีจ่ะอธิบาย

และสรางขายงานเบย 

2.7 Signal-to-Noise Ratio (SNR) เปนวิธีการทางสถิติเพ่ือ

วัดประสิทธิภาพของคุณลักษณะในการจําแนกประเภทขอมูล

จากขอมูลกลุมหนึ่งออกจากขอมูลกลุมอ่ืน ๆ [10] การ

คํานวณหาคา SNR แสดงดังสมการ 
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โดยที่ µ 1 และ µ 2  คือ คาเฉล่ียของขอมูลกลุมที่ 1 

และ กลุมที่ 2 σ 1 และ σ 2  คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของขอมูลในแตละกลุม 
 

3.3 วธีิการดาํเนนิการวจิยั 

การดําเนินการวิจัยในที่นี้ ประกอบดวยขั้นตอนในการวิจัย

ดังนี้ คือ 1) เก็บรวบรวมและทําความเขาใจขอมูล 2) วิเคราะห

และจัดเตรียมขอมูล 3) สรางโมเดลคุณลักษณะของนักศึกษาตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4) 

ประเมินผล 5) การประยุกตใชความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ผลการดาํเนินงาน  

ผลจากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทํางาน

จากตารางที่ 4-1 แลว จะเห็นวา ผลลัพธที่ได คือ การใชเทคนิค 

J48 (C4.5) ดวยการเลือกคุณลักษณะดวย SNR นั้นให

ประสิทธิภาพในการทํางานไดดีที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได

นําเอาโมเดลตนไมการตัดสินใจของ J48 (C4.5) 

 

เก็บรวบรวม

และทําความ

เขาใจขอมูล 

เตรียม

ขอมูล 

 

ประเมินผล การ

ประยุกตใช

ความรู 

สรางโมเดล 



 

ตารางที่ 1- 1   เปนตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ

ทํางานของโมเดล 

Algorithm Accuracy Precision Recall F-
Measure 

BayesNet 55.71 0.4 0.557 0.461 
J48(C4.5) 66.43 0.669 0.664 0.666 
SNR-
BayesNet 

57.14 0.509 0.571 0.477 

SNR-
J48(C4.5) 

67.85* 0.667* 0.679* 0.718* 

 

 
ภาพที่ 4 - 1 แสดงผลลัพธโมเดลตนไมตัดสินใจที่ได

จากการทดลองดวยเทคนิค J48 (C4.5)  

 

 
ภาพที่ 4 - 2 แสดงผลลัพธโมเดลตนไมตัดสินใจที่ได

จากการทดลองดวยเทคนิค J48 (C4.5)  

สรุปกฏโมเดลตนไมตัดสินใจไดเปน 14 ขอ ดังน้ี 

1.  IF Social5<= 1 Then “Good” 

2.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 <= 3 And Health5<=4 

Then “Bad” 

3.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 <= 3 And Health5>4 

Then “Fair”  

4.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 <=2 Then 

“Good” 

5.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 <=3 And Oc_IT2<=3 Then 

“Fair” 

6.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 <=3 And Oc_IT2 >3 Then 

“Bad” 

7.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 >3 And Quest6 <= 3 Then 

“Bad”  

8.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 <=4 And Scien6 <=4 And Eng6 >3 And Quest6 > 3 Then “Fair”  

9.  IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 <=4 And Scien6 > 4 Then “Bad” 

10. IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 >4 And EdDad <=1 And Art1 <=4 Then “Good” 

11. IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 >4 And EdDad <=1 And Art1 >4 Then “Bad” 

12. IF Social5> 1 And EdMom<=4 And O_IT3 > 3 And Art5 >2 And 

Quest6 >4 And EdDad >1 Then “Fair” 

13. IF Social5> 1 And EdMom >4 And Scien6 <= 3 Then “Good” 

14. IF Social5> 1 And EdMom >4 And Scien6 > 3 Then “Fair” 

3.5 สรุปผลการทดลอง  

สรุปผลการทดลองผูวิจัยไดสรุปผลการทดลอง

ตามลักษณะการทดลองเปน 2 แบบ คือ  

1) สรุปผลการทดลองกับขอมูลทั้งหมดทุกแอ

ททริบิวทดวยเทคนิคทางเหมืองขอมูลดวย BayesNet 

และ J48 (C4.5) ผลการทดลองพบวา โมเดลหรือตัว

แบบที่ไดจากเทคนิค J48 (C4.5) ใหคาความถูกตองใน

การจําแนกขอมูลดีกวาเมื่อเทียบกับโมเดลหรือตัวแบบ

ที่ไดเทคนิค BayesNet  



 

2) สรุปผลการทดลองกับขอมูลทั้งหมดทุก

ดวยการเลือกแอททริบิวทโดยใชเทคนิค SNR (Signal 

to Noise Ratio) และทําการทดลองสรางโมเดลตนแบบ

ดวยเทคนิค BayesNet และ J48 (C4.5) เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเทคนิค J48 (C4.5) ผูวิจัยไดทําการ

ทดลองเพิ่มประสิทธิภาพดวยการเลือกแอททริบิวทที่มี

ผลกระทบมากที่สุดจํานวน 22 แอททริบิวท จากแอทท

ริบิวททั้งหมด 65 แอททริบิวท โดยหาไดจากคา SNR ที่

มีคาสูงสุด สามารถสรุปผลการทดลองที่ไดดังน้ี คือ

โมเดลหรือตัวแบบที่ไดจากการทดลองดวยเทคนิค J48 

(C4.5) ที่ไดใหคาความถูกตองในการจําแนกขอมูล

ดีกวาเมื่อเทียบกบัเทคนิค BayesNet  

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาเทคนิค J48 (C4.5) 

เปนเทคนิคที่ใหประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูล

คุณลักษณะสําคัญที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

เทคนิค BayesNet 

โดยสามารถสรุปกฎที่ไดจากตนไมตัดสินใจ 

J48 (C4.5) โดยแบงตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3 ระดับไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี พอใช และแย 

หลังการทดลองไดเปน 14 กฎ ดังน้ี 

กฎสําหรับผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ระดับพอใช สามารถสรุปเปนกฎไดทั้งหมดจํานวน 5 

กฎ ไดแก 

1) ผูที่มีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมปาน

กลาง มี วุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญาตรี 

สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีไดอยูในระดับปานกลาง ชอบเรียนใน

สาขาวิชาสุขศึกษามากที่สุด จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่พอใช 

2) ผูที่มีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมปาน

กลาง มี วุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญาตรี 

สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีไดอยูในระดับปานกลาง มีความชอบ

เรียนในวิชาศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับมาก ชอบเรียนวิชา

วิทยาศาสตรมาก มีระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปานกลาง และคิดวา วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได เปนอยางดีในระดับปานกลาง จะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่พอใช 

3) ผูที่มีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมมาก 

และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญาตรี และ

สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี และชอบเรียนในวิชา

ศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายอยูในระดับดี ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาก 

และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับดี และมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับดี จะ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช 

4) ผูที่มีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมมาก 

และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญาตรี สามารถ

ทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ชอบเรียนในวิชาศิลปะปาน

กลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยู

ในระดับดีมาก มี วุ ฒิการศึกษาของบิดาอยู ระดับ

มัธยมศึกษาขึ้นไป จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช 

5) ผูที่มีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมมาก 

และวุฒิการศึกษาของมารดาสูงกวาปริญญาตรี ระดับ

ผลการเ รียนวิชาวิทยาศาสตรอยู ในระดับดี จะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช 



 

กฎสําหรับผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับแย 

สามารถสรุปเปนกฎไดทั้งหมดจํานวน 5 กฎ ไดแก 

1) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมปานกลางขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับ

ปริญญาตรี มีสามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับปานกลาง ชอบ

เรียนในสาขาวิชาสุขศึกษามาก จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่แย 

2) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมมาก และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญา

ตรี มีสามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ชอบเรียนในวิชา

ศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายอยูในระดับดี ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาก 

และระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับปาน

กลาง และมีเจตคติเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดเปนอยางดีอยูในระดับดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่แย 

3) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมมาก และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญา

ตรี และสามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ชอบเรียนในวิชา

ศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายอยูในระดับดี ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาก 

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับดี มีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับปาน

กลาง จะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่แย 

4) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมมาก และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญา

ตรี สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ชอบเรียนในวิชา

ศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายอยูในระดับดี และมีระดับผลการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรดีมาก จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการแย 

5) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมมาก และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญา

ตรี สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ชอบเรียนในวิชา

ศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายอยูในระดับดีมาก มีวุฒิการศึกษาของบิดาอยู

ระดับประถมศึกษา มีความสุขในการเรียนวิชาศิลปะ

มากที่สดุ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการแย 

จากการศึกษาสามารถสรุปคุณลักษณะที่มี

ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนที่ แยที่สุด  

ประกอบดวย ความชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษา 

ความสามารถในการประยุกตใชวิชาการงานอาชีพและ

เ ท ค โ น โ ล ยี  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ

มอบหมาย ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ความสุข

ในการเรียนวิชาศิลปะ 

สําหรับกฎผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับดี 

สามารถสรุปไดทั้งหมดจํานวน 4 กฎ ดังน้ี 

1) ผูที่มีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมนอย

ที่สุด จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

2) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมปานกลาง มี วุฒิการศึกษาของมารดาเทากับ

ปริญญาตรี สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ไมชอบเรียน

ในวิชาศลิปะ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

3) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมมาก และวุฒิการศึกษาของมารดาสูงกวาปริญญา

ตรี ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับปาน

กลาง จะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 



 

4) ถานักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชา

สังคมมาก และวุฒิการศึกษาของมารดาเทากับปริญญา

ตรี สามารถทําความเขาใจในการเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีไดอยูในระดับดี ชอบเรียนในวิชา

ศิลปะปานกลาง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายอยูในระดับดีมาก มีวุฒิการศึกษาของบิดาอยู

ระดับประถมศึกษา มีสุขในการเรียนวิชาศิลปะมาก จะ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

ดังน้ันสามารถสรุปคุณลัษณะที่สําคัญที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักศึกษาที่สุดไดดังน้ี 

คือ เจตคติตอการชอบเรียนวิชาสังคม เจตคติตอการ

ชอบเรียนวิชาศิลปะ ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

ความสุขในการเรียนวิชาศิลปะ 

5.2 ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหการทดลองถูกตองสมบรูณมากยิ่งขึ้นควร

ทําการเก็บขอมูลสําหรับการทดลองกับหลากหลาย

สาขา หรือทําการศึกษาขอมูลกับตางสถาบัน และทํา

การทดลองเปรียบเทียบกับเทคนิคทางเหมืองขอมูลที่

หลากหลายมากขึ้น และควรเพื่อเทคนิคสําหรับการ

คัดเลือกคุณลักษณะสําคัญที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพของการทํางานของโมเดล ซึ่งจะทําใหการ

จําแนกขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น  
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