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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57902305 : สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : เหมืองข้อมูล, แนะน าอาชีพ, คัดเลือกคุณลักษณะ, ประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

นางสาว วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ: การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
อาจารย์ ดร. รัชดาพร คณาวงษ ์

  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมของตัวแปรน ามาใช้

ในการวิเคราะห์หาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือสร้างแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพใช้ท านายผลส าหรับแนะ
แนวทางประกอบอาชีพนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานนี้แบ่งงาน
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) การศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความเหมาะสมการคัดเลือกคุณลักษณะ
ระหว่าง  วิธี  InfoGainAttributeEval, CfsSubsetEval และการไม่ คั ด เลื อก  2) เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลระหว่าง เทคนิค Random Forest, Neural Network และ 
Naive Bayes 3) วิเคราะห์หาแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับพัฒนาเป็นระบบเพ่ือให้ผู้ใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยผู้วิจัยมีกระบวนการศึกษาตามขั้นตอนแบบ Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining (CRISP-DM) มีข้อมูลประชากรคือบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 จ านวน 400 คน มีการวัด
ประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยวิธี 10 – Fold Cross Validation และวัดความถูกต้องแม่นย าด้วยการ
วัดค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล (Accuracy) และการวัดค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย 
(Mean Absolute Error: MAE) นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test (Dependent Sample) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองที่ดีที่สุดโดยการคัดเลือก
คุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval ร่วมกับเทคนิค Neural Network มีค่าความถูกต้องของ
การจ าแนกข้อมูลในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval 
และการไม่คัดเลือก เมื่อน าผลมาพัฒนาระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 199 คน มีผลประเมินประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจภาพรวมระบบอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57902305 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : Data Mining, Career Advice, Feature Selection, Efficiency Modeling 

MISS Wanvisa CHANAPRASERT: Applied Data Mining of Career Advice for 
Undergraduates: A Case Study of Faculty of Archaeology, Silpakorn University  Thesis 
advisor :  Ratchadaporn Kanawong, Ph.D. 

  
This study aims to determine data mining techniques and find the appropriate 

features that apply to undergraduate career upon graduation by courtesy of the Faculty of 
Archeology, Silpakorn University. In this work divide into three parts: 1) to analyze and 
compare the variables with the selected data features (Feature Selection) between 
InfoGain, Cfs and Non-Selection 2) to compare the performance with the appropriate 
technique among Random Forest, Neural Network and Naive Bayes 3) to find a model 
suitable for use as the leading data mining techniques applied for undergraduate career of 
student in Faculty of Archeology, Silpakorn University. The Cross-Industry Standard Process 
for Data Mining (CRISP-DM) is used as a process in education. The population used in this 
research is the 400 graduates of Faculty of Archeology, Silpakorn University in Academic 
years between 2013 to 2015. The performance of the model is measured by 10-Fold Cross 
Validation Method. The accurate of classification model is determined by Accuracy 
Measurement and Mean Absolute Error In addition, the efficiency of model can test the 
assumption by t-test (Dependent Sample) 

From the comparison of model performance, we found that the performance 
of Graduate Information of Faculty of Archeology, Silpakorn University, with Neural 
Network with the selected data features (Feature Selection) technique of InfoGain is 
predictive of good accuracy. It get more effective than Cfs and non-selection. When Neural 
Network with selected data as applied to the Career Advice System for Undergraduate, We 
find the fact that the evaluation of system by using questionnaire gain the satisfactory at 
the high level which is same as our assumption in the beginning.   
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์โดยได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลหลักจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้แก่ คณะโบราณคดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ และกองบริการศึกษา และทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จาก
งบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ 
ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร.สมาธิ นิลวิเศษ ประธานกรรมการสอบ และอาจารย์ ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าปรึกษาเสนอข้อชี้แนะประเด็นส าคัญและได้กรุณาตรวจสอบข้อแก้ไขที่เป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ให้สมบูรณ์ ตลอดจนดูแลติดตามช่วยสร้างพลังผลักดันหนุนแรงกระตือรือร้น
แก่ผู้วิจัยอย่างมาก ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว 
อาจารย์ธนาวุฒิ  นิลมณี และคุณไพร รุ่งเรือง ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมิน ให้ค าแนะน า
และตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณ คุณเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ คุณสมโภชน์ กุลธารารมณ์ และ
คุณศศิมา มณฑาสุวรรณ ที่ได้สละเวลาช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านโปรแกรม WEKA และเทคนิคเหมือง
ข้อมูล ขอขอบคุณ คุณนภัทร รัตติกรพรสกุล ที่ได้สละเวลาช่วยเหลือให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ด้านการ
เขียนและเรียบเรียงภาษา ขอบคุณบัณฑิตคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สละเวลาให้ความ
ร่วมมือทดสอบระบบและตอบแบบสอบถาม ขอบคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณพ่ี น้อง เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความช่วยเหลือทุก
อย่าง คอยเป็นก าลังใจ และให้ค าปรึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอขอบคุณคณาจารย์ พ่ี น้อง 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งคณาจารย์ และเพ่ือนร่วมรุ่นที่ 
3 สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่สนับสนุน แนะน า เป็นก าลังใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้วิจัย 

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีสาว ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนผู้วิจั ยเสมอมา 
คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ที่
อบรมสั่งสอน แนะน า สนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งแก่ผู้วิจัย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอ
อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

  
  

วันวิสาข์  ชนะประเสริฐ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) 
ในปีพ.ศ. 2558 เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือให้ภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีศักยภาพ และความมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความ
ร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการหลอมรวม ส่งผลให้มีลักษณะตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single 
market and single production base) ซึ่งจะเป็นการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การเงิน การ
ลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือบุคลากร ส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือบุคลากรจะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี เลือกท างานในสถานที่
สามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุดจะก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วยท าให้ประเทศมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันส่งผลให้แรงงานเกิดภาวะการแข่งขัน ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพมากขึ้น คุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่าง  ๆ ที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกันได้มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ 
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับ
ร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ท างานแล้ว จากข้อตกลงดังกล่าวจะท าให้เกิดการผลักดันสาขาวิชาชีพที่
จะสามารถเคลื่อนย้ายการท างานอย่างเสรีในอนาคต เช่น วิชาชีพในภาคบริการและการท่องเที่ยว 
เป็นต้น ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพของแรงงานไทยคือ คุณภาพการศึกษา และจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูลยังพบข้อจ ากัดด้านระบบการศึกษาที่ส่งผลให้ศักยภาพของ
แรงงานไทยลดลง เช่น ท าให้ค่าจ้างแรงงานของผู้จบมหาวิทยาลัยเฉลี่ยลดลง และขาดแรงงานที่มี
ทักษะทางความคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ และมีทักษะทางเทคโนโลยีต่ า (ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) 
 ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินัก
วิชาชีพ หรือ MRAs ร่วมกัน 8 อาชีพที่สามารถท าได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน ได้แก่ 1) อาชีพวิศวกร 
(Services) 2) อาชีพพยาบาล (Nursing Services) 3)  อาชีพสถาปนิก (Architectural Services) 4)  
อาชีพการส ารวจ (Surveying Qualifications) 5) อาช ีพน ักบ ัญ ช ี (Accountancy Services)
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6) อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 7) อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) 8) อาชีพ
การบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 8 อาชีพนั้น ส่งผลดีต่อ
ภาพรวมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 
8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งท าให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 8 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึง
ปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น (กรมประชาสัมพันธ์, 2559) เนื่องจากสถาบันการศึกษามี
หน้าที่ในการให้การศึกษา อบรม เผยแพร่ความรู้ และมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาแนวโน้มการปรับตัว และการเตรียมการรองรับความพร้อมการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้มีการแข่งขันของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรในสายวิชาชีพแรงงานต่าง ๆ 
ของกลุ่มประเทศอาเซียน และตลาดงานนานาประเทศในระดับสากล ฉะนั้นจึงต้องมุ่งเน้นให้ความ
สนใจและตระหนักที่จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาวกาณ์ของเศรษฐกิจโลก
เป็นไปแนวทางเดียวกับการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้ตรงกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษาของชาติ  
 สาระส าคัญตามหลักการ TQF คือมุ่งพัฒนาจัดกระบวนการศึกษาของประเทศให้เป็นที่
ยอมรับทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
บริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรได้หลากหลาย เพ่ือเป็นการเสริมความมั่นใจด้านมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตตามกระบวนการเรียนรู้ให้บัณฑิตมีความสุขกับการประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจ
และภาคภูมิใจที่ตรงตามความต้องการนายจ้างหรือผู้ประกอบการ  ตลอดจนมีความเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับการด าเนินนโยบายของประเทศจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ว่าด้วยด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความ
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและ
แผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศตลอดจนผู้ ใช้บัณฑิตโดยรวม มี
หลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีดีสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในภาพรวม จึงต้องด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เริ่มจากการสร้างความเข้าใจในเชิงปรัชญาและเข้าใจในแนวคิด
พ้ืนฐานของหลักสูตรให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนของผู้สร้างและผู้ใช้ก่อน โดย
กลุ่มผู้น าทางความคิดต้องมีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันแล้วจึงเสนอรูปแบบและ
แนวทางของหลักสูตร ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) ซึ่งการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษา
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ที่มีคุณภาพนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม มีมาตรฐานที่จะ
ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้ได้ 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 มีจุดมุ่งหมายหลักให้
เป็นคณะวิชาที่ผลิตครูอาจารย์และนักโบราณคดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดีเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในกองโบราณคดีของกรมศิลปากร หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดี คณะ
โบราณคดีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 หลักสูตรสาขาวิชาเอก คือ 
สาขาวิชาเอกโบราณคดี สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาเอกมานุษยวิทยา สาขาวิชาเอก
ภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ด้วยการที่คณะโบราณคดีเป็น
คณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะด้าน และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังขาดความรู้ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับคณะโบราณคดีอาจส่งผลให้ขาดบัณฑิตท่ีเก่ง และมีคุณภาพเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร
ได้ ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละปีการศึกษาคณะโบราณคดีจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
สาขาวิชาชีพ ตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และตามประเภทงานที่บัณฑิตสนใจ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจส าคัญใน
การผลิตบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาของคณะโบราณคดี ในพันธกิจ ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาโดย
ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้ างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลยุทธ์ที่ 4  คือ การพัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า 
เพ่ือรองรับการท างาน การประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน รวมทั้ง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ ในกลยุทธ์ที่ 1 คือ 
การจัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (ชวลิต ขาวเขียว, 2557) จากผล
สถิติข้อมูลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ย้อนหลังของผู้ส าเร็จการศึกษาคณะโบราณคดี 
ระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 พบว่าผู้มีงานท ามีแนวโน้มที่จะท างาน
ตรงสาขาวิชามากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา แต่ตรงกันข้ามผู้ได้เงินเดือนตามเกณฑ์ (ก.พ.) ก็มีจ านวน
ลดลงในแต่ละปีการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังตารางที่ 1 โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
รวบรวมอยู่ในรูปแบบรายงานส าหรับผู้บริหาร หากแต่ข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์สูงสุดได้ 
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ตารางที่ 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี ประจ าปีการศึกษา 2554, 
2555 และ 2556 และสรุปจ านวนผู้ตอบแบบสอบส ารวจภาวะมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
/จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ 
 (ร้อยละ)  

จ านวนผู้
ท างานแล้ว

หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
(ค านวณตาม
เกณฑ์ปกติ) 
 (ร้อยละ)  

จ านวนผู้มีงานท า
และประกอบอาชีพ
อิสระไม่รวมผู้ศึกษา
ต่อ และมีงานเดิม

อยู่แล้ว (ตามเกณฑ์
การค านวณของ  
สมศ.) (ร้อยละ) 

จ านวนผู้
ไม่มีงาน

ท า 
(ร้อยละ) 

จ านวนผู้
ท างาน
ตรง

สาขาวิชา 
(ร้อยละ) 

จ านวนผู้
ได้

เงินเดือน
ตาม

เกณฑ์ 
(ก.พ.) 

(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา 
2556 
จ านวน 255 คน  

220 คน 
(86.27) 

138 คน 
(62.73) 

137 คน 
(67.82) 

65 คน 
(29.55) 

102 คน 
(74.45) 

90 คน 
(65.69) 

ปีการศึกษา 
2555 
จ านวน 196 คน  

150 คน 
(76.53) 

88 คน 
(58.67) 

88 คน 
(65.19) 

47 คน 
(31.33) 

64 คน 
(72.73) 

64 คน 
(72.73) 

ปีการศึกษา 
2554 
จ านวน 230 คน 

126 คน 
(54.78) 

81 คน 
(64.29) 

 

79 คน 
(79.00) 

21 คน 
(16.67) 

54 คน 
(66.67) 

81 คน 
(100) 

ที่มา: สรุปเบื้องต้น ภาวะมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2554, 2555 
และ 2556 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

 
 สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่เป็นจ านวนมากข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นตาม
การเติบโตควบคู่กับความทันสมัยของเทคโนโลยีประกอบกับมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีข้อมูล
สารสนเทศภายในมีแฝงองค์ความรู้ส าคัญซ่อนอยู่ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงเกิดศาสตร์ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับวิวัฒนาการข้อมูลโดย Group (2010) อ้างถึงใน 
สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2558) กล่าวว่า การท าเหมืองข้อมูลจะเป็นกระบวนการค้นหาความสัมพันธ์ 
รูปแบบ หรือกฎเกณฑ์ โดยน าข้อมูลปริมาณมากจากแหล่งจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บไว้น ามาเข้าสู่
กระบวนการวิธีทางคณิตศาสตร์ และสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการข้อมูล การท า
เหมืองข้อมูลนั้นมีเทคนิคท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายโดยได้มีงานวิจัยด้านการศึกษาจากข้อมูลที่มี
อยู่ ในสถาบันอุดมศึกษา เช่น  งานวิจัยของ สมฤทัย กลัดแก้ว อรไท ชั้ว เจริญ และช านาญ 
เจริญรุ่งเรือง (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต าแหน่งงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากข้อมูลภาวะมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
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2555 – 2557 จ านวน 1,933 คน โดยจ าแนกประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยเทคนิค Decision 
Tree เปรียบเทียบกับเทคนิค Logistic Regression พบว่าแบบจ าลองท่ีใช้เทคนิค Decision Tree ให้
ความถูกต้องสูงสุดที่ 57.37 และงานวิจัยของ เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และ
ดวงดาว วิชาดากุล (2558) ได้พัฒนาแบบจ าลองท านายผลการเรียนนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จากข้อมูลนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2556 จ านวน 525 ระเบียน 16 คุณลักษณะ 
พบว่าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยชุดข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มวิธี Correlation – based Feature 
Selection ร่วมกับเทคนิค Neural Network ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดที่ร้อยละ 94.48 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 0.1880 ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด ส่วนงานวิจัยของ (ชุติมา อุตมะมุณีย์ 
และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, 2553) ได้หาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากข้อมูลนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 9 แห่ง โดยใช้เทคนิค Decision Tree และเปรียบเทียบเทคนิค Bayesian Networks เพ่ือ
พัฒนาแบบจ าลองท านายระบบตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน พบว่าเทคนิค Bayesian Networks มี
ค่าความแม่นย าสูงสุดร้อยละ 91.35  
 เห็นได้ว่าการท าเหมืองข้อมูลเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบสถานการณ์รูปแบบต่าง ๆ ช่วย
เพ่ิมโอกาสเลือกที่ส่งเสริมให้ทราบปัจจัยส าคัญเพ่ือวางแผนกลไกรองรับการพัฒนาและชี้แจงแนวทาง 
ตลอดจนสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ระหว่างความสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหา
ที่ส าคัญในการท าเหมืองข้อมูล คือ การใช้ปัจจัยข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะจ านวนมาก
และเหล่านี้ อาจมีทั้งส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจ าลองท าให้เกิดความซ้ าซ้อน (เสกสรรค์ 
วิลัยลักษณ์ วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และดวงดาว วิชาดากุล, 2558) ซึ่งการใช้ข้อมูลคุณลักษณะหลาย
ตัวจะยิ่งท าให้ใช้เวลานานมากในการพัฒนาแบบจ าลอง ดังนั้นขั้นตอนในการคัดเลือกคุณลักษณะจึง
เป็นขั้นตอนส าคัญ 
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีมาสกัดเข้ากระบวนการ
ท าเหมืองข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อ
ปัจจัยการน าเข้าข้อมูลไปสู่การน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้เป็นตัวแทนความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ภายหลังนักศึกษาคณะโบราณคดีส าเร็จการศึกษา รวมทั้งยังเปิดมุมมองแนะน าคณะโบราณคดีแก่
นักเรียนและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองเพ่ือสร้างความรู้จักหรือ
ความสนใจเข้าใจถึงความสามารถในการประกอบอาชีพของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูล
มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดการหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันด้านทักษะชีวิตและทักษะ
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความสามารถบัณฑิตที่น า
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ความรู้ด้านวิชาการมาใช้ในวิชาชีพการท างาน นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ความ
เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์รวมตัวของภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนากรอบ
คุณวุฒิของหลักสูตรให้สามารถผลิตคุณวุฒิบัณฑิตตามความต้องการของสถานประกอบการ และก าลัง
แรงงานให้ตรงตามเป้าหมายในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากลได้ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมด้วย
เทคนิค Random Forests เทคนิค Neural Network และเทคนิค Naive Bayes 
 2. เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยรูปแบบที่วิเคราะห์ ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 แบบจ าลองระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ประกอบอาชีพได้ โดยผู้ใช้ระบบมีระดับการยอมรับและพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแนะน าอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากหรือมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล 
 2. ข้อมูลบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2556 – 2558 ประกอบด้วย 
 2.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติและผลการศึกษาบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระจ านวน 400 คน (ข้อมูลจากระบบบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 1 มกราคม 
2560) 
 2.2 ข้อมูลภาวะการมีงานท าบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 400 
คน (ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) 
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 3. ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะเพ่ือคัดเลือกปัจจัยส าคัญ
ต่อการน าเข้าข้อมูลในการท าเหมืองข้อมูลโดยลดขนาดคุณลักษณะ ด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ
ระหว่างวิธี InfoGainAttributeEval และวิธี CfsSubsetEval 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 400 คน 
ประกอบด้วย  1) ปีการศึกษา 2556 จ านวน 138 คน 2) ปีการศึกษา 2557 จ านวน 135 คน และ 3) 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 127 คน (ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 1 
มกราคม 2560) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 199 คน โดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie and Morgan ระดับความเชื่อมั่น 95% จากเกณฑ์ขั้นต่ าจะ
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวน 196 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 1. ฮาร์ดแวร์ 
  1.1 Intel Intel(R) Pentium(R) 
  1.2 CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40 GHz 
  1.3 RAM 4 GB (DDR 3)  
  1.4 HDD 500 GB 
 2. ซอฟต์แวร์ 
 2.1 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2012 
 2.2 โปรแกรมจัดการตารางงาน Microsoft Excel 
 2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล WEKA 
 2.4 โป ร แ ก รม พั ฒ น า ร ะบ บ  Microsoft Visual Studio 2 0 1 5  ด้ ว ย  .NET 
Framework 4.0 จาก .NET Framework (C#) 
        3. แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
       4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์การคัดเลือกคุณลักษณะที่เป็นปัจจัยส าคัญ กับเทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้แนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. เพ่ือใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้แนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย
คุณลักษณะส าคัญที่วิเคราะห์ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 น ามาประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจในการใช้งาน 
 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
       1. การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล หมายถึง การน าเทคนิคกระบวนการท าเหมือง
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ซึ่งปรับให้มีความเหมาะสมกับบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 400 คน  
   2. แบบจ าลอง หมายถึง รูปแบบน าเสนอที่ถูกสร้างขึ้นแทนข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 
   3. คุณลักษณะ หมายถึง ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่จะน ามาใช้ใน
การสร้างอัลกอริทึมการท าเหมืองข้อมูล 
       4. การคัดเลือกคุณลักษณะ หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับอัลกอริทึม และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้องให้กับแบบจ าลอง
มากที่สุด 
 5. การท าเหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการกับข้อมูลจ านวนมากเพ่ือ
ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล 
 6. ประเภทงานที่ท า หมายถึง ลักษณะงานของอาชีพที่ประกอบอยู่ ดังนี้ 
 6.1 อาชีพประจ า หมายถึง การท างานที่มีการปฏิบัติเป็นประจ าโดยมีนายจ้างควบคุม
การท างาน  
    6.2 อาชีพอิสระ หมายถึง การท างานที่มีการประกอบกิจการเป็นส่วนตัว หรือรับ
ว่าจ้างซึ่งผู้ท างานสามารถตัดสินใจด าเนินงานและบริหารจัดการงานด้วยตัวเอง เช่น ประกอบธุรกิจ
อิสระ หรือเป็นเจ้าของกิจการ 
        7. กลุ่มอาชีพ หมายถึง การจ าแนกต าแหน่งงาน ประเภท และสายงานตามลักษณะงาน 
ของเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 8. บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะที่มี
ความเหมาะสมด้วยเทคนิค Random Forests เทคนิค Neural Network และเทคนิค Naive Bayes 
และเพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยรูปแบบที่วิเคราะห์จากการคัดเลือกคุณลักษณะส าคัญที่ศึกษาร่วมกับ
เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทฤษฏีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
  

1. การท าเหมืองข้อมูล  

 1.1 แนวคิดและความหมายของเหมืองข้อมูล  
       ค านิยามของเหมืองข้อมูลนั้น ได้มีผู้ นิ ยาม หรือความหมายไว้ต่ าง ๆ  ดั งนี้ 
  ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ได้ให้ความหมายของเหมืองข้อมูล หมายถึง 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบจากข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ตามรูปแบบที่ก าหนด 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และกฎเกณฑ์ส าหรับการอ้างอิงในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สิ่งที่ได้รับคือ 
การคาดการณ์แนวโน้มและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลมาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ 
ท าให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบ ซึ่งสามารถน าความที่ได้รับจากข้อมูลไปใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทุกระดับ นอกจากนั้นยังสามารถตอบค าถามในทางธุรกิจได้
มากมาย สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า 
 PangNing Tan Michael Steinbach and Vipin Kumar (2006) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของเหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการค้นพบโดยอัตโนมัติให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มี
ประโยชน์จากแหล่งเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลจะถูกน าไปใช้ในฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เพ่ือค้นหารูปแบบใหม่และมีประโยชน์ที่อาจยังไม่รู้ 
 ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) ได้ให้ความหมายของเหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการ
สกัดความรู้ ความน่าสนใจจากข้อมูลที่มีปริมาณมากโดยความรู้เหล่านี้ เป็นความรู้ที่ไม่ปรากฎเห็น
เด่ น ชั ด  เป็ น ความรู้ ที่ บ่ งบอก เป็ น นั ยซึ่ ง ไม่ ท ราบมาก่ อน ว่ ามี ศั กยภ าพ ใน การน า ไป ใช้



 10 

 
 

ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาความสัมพันธ์และรูปแบบทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้ซ่อน
ภายในข้อมูลจ านวนมาก 
 เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา (2557) ได้ให้ความหมายของเหมืองข้อมูล หมายถึง  
เป็นค าศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบกับการขุดเหมืองแร่ทั่ว ๆ ไป โดยในการขุดเหมืองแร่สิ่งที่ต้องการคือแร่ที่
มีค่า เช่น เพชร พลอย ต่าง ๆ ขั้นตอนในการท าเหมืองจะต้องระเบิดภูเขาใหญ่หลาย ๆ ลูกเพ่ือค้นหา
ที่แร่ที่ต้องการ ซึ่งแร่ที่พบจะมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับการระเบิดภูเขา เช่นเดียวกันเมื่อองค์กรหรือ
บริษัทมีภูเขาข้อมูลมากมาย บริษัทหรือองค์กรจึงต้องการขุดค้นหาลงไปในสิ่งที่มีค่าของข้อมูลเหล่านี้ 
สรุปได้ว่าเป็นการค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
 จากนิยามความความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าเหมืองข้อมูล เป็นการค้นหาข้อมูล
ความรู้ที่ขุดค้นจากแหล่งฐานข้อมูลขนาดใหญ่ น ามาวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นสู่กระบวนการหารูปแบบ
แนวโน้มแนวทางความสัมพันธ์ สร้างสมมุติฐานของกฎ จนสามารถพยากรณ์ได้ อาศัยวัตถุจากข้อมูล
ดิบที่มีปริมาณมหาศาล ด้วยวิธีการทางสถิติทางคณิตศาสตร์ สถิติร่วมกับการประมวลผลทาง
คอมพิวเตอร์ (AI) แล้วน าผลสรุปที่ได้ออกมาเสนอท าให้ค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฎมุมมองที่
ชัดเจนโดยการอ้างอิงจากข้อมูลที่มีมาตอบค าถาม นับเป็นความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
และสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
 1.2 ความหมายของการท าเหมืองข้อมูล  
  การค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน 
สะดวก มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย จากเหตุดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีการท าเหมือง
ข้อมูลเนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วยตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดีอาจกล่าวได้ว่าการท าเหมือง
ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างสารสนเทศและข้อความรู้เพ่ือการตัดสินใจที่ส าคัญในกรณีที่มีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งวิธีการสอบถามข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติโดยทั่วไปอาจไม่สามารถตอบสนอง
ได้ในลักษณะเดียวกัน (สุชาดา กีระนันทน์, 2545) โดยความหมายของการท าเหมืองข้อมูลนั้น ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 
  สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล (2557) ได้ให้ความหมายการท าเหมืองข้อมูลว่า เป็น
ขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวแบบ (Pattern) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลโดยผลลัพธ์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและด าเนินงานได้โดย
ไม่ผิดพลาด หรือสร้างความเสียหายจากการน าไปใช้งาน 
  สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2558) ได้ให้ความหมายการท าเหมืองข้อมูลว่า เป็น
กระบวนการท างานที่สกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ที่เรายัง
ไม่ทราบโดยเป็นสารสนเทศที่มีเหตุผลและสามารถน าไปใช้ได้ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยการตัดสินใจใน
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การด าเนินงานต่าง ๆ โดยการท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (KDD) ซึ่งการท าเหมืองข้อมูลจะสามารถน ามาคาดการณ์การพัฒนาการวิวัฒนา
ของอนาคตได้ซึ่งการท าเหมืองข้อมูลนับเป็นหนึ่งใน 10 เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูลจ านวนเพ่ิมมากขึ้น สารสนเทศ
ที่จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายนั้นจะต้องพิจารณาจากข้อมูลที่มี
อยู่ว่าสามารถน ามาท าอะไรได้บ้าง  
  สุชาดา กีระนันทน์ (2545) ได้ให้ความหมายของการท าเหมืองข้อมูลว่า เป็น
กระบวนการค้นหาสารสนเทศหรือข้อความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เพ่ือน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ได้อาจน ามาสร้างการพยากรณ์หรือสร้างตัวแบบส าหรับ
การจ าแนกหน่วยหรือกลุ่ม หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือให้ข้อสรุปของสาระใน
ฐานข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลประกอบขึ้นด้วยการน ากระบวนการทางสถิติและการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างตัวแบบ กฎเกณฑ์ รูปแบบ การพยากรณ์และข้อความรู้ จากฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ โดยการท าเหมืองข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยเทคนิคหรือวิ ธีการ
ต่าง ๆ เช่น วิธีการจัดกลุ่ม การค้นหาความสัมพันธ์ การพยากรณ์ เป็นต้น ดังนั้นถ้ามีฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่มีข้อมูลคุณภาพดี เทคโนโลยีการท าเหมืองข้อมูลจะช่วยในการค้นหรือแสดงหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหม ่
  โอม ศรนิล (2556) ได้ให้ความหมายของการท าเหมืองข้อมูลว่า เป็นการค้นหา
รูปแบบ และความสัมพันธ์ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยท างานในลักษณะกึ่ง อัตโนมัติ  อาศัย
ความสามารถในการค านวณของคอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์จะช่วย
ค้นหารูปแบบที่เป็นไปได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
  David Hand Heikki Mannila and Padhraic Smyth (2001) ได้ให้ความหมาย
ของการท าเหมืองข้อมูลว่า เป็นการวิเคราะห์เซตข้อมูลเชิงสังเกต (ขนาดใหญ่) เพ่ือหาความสัมพันธ์ที่
ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และเพ่ือสรุปข้อมูลในวิธีที่เข้าใจได้และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ
ข้อมูล ความสัมพันธ์ และส่วนสรุปต่าง ๆ ผ่านการทดลองท าเหมืองข้อมูลที่ใช้อ้างถึงในฐานะต้นแบบ 
หรือโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น สมการเชิงเส้น, กฎ, คลัสเตอร์, กราฟ, แขนงโครงสร้าง และโครงสร้างที่
วนซ้ าในช่วงเวลา 
  วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (2555) ได้ให้ความหมายของการท าเหมืองข้อมูลว่า 
การท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของรูปแบบข้อมูลและน าความรู้ที่ได้จากข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ การท าเหมืองข้อมูลอาศัยวิธีการจากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการ
ค้นหารูปแบบหรือพฤติกรรมจากกลุ่มของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นการหากฎความสัมพันธ์ 
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(Association Rule) การจ าแ น ก ข้ อ มู ล  (Data Classification) ก ารแ บ่ งก ลุ่ ม ข้ อ มู ล  (Data 
Clustering) และ จินตทัศน์ (Visualization) 
  ญาใจ ลิ่มปิยกรณ์ (2553) ได้ให้ความหมายของการท าเหมืองข้อมูลว่า เป็นการ
ค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases-KDD) ซึ่งเป็นการค้นหาแบบรูป
และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ในปัจจุบันข้อมูลปริมาณมหาศาลถูกกักเก็บอยู่ใน
คอมพิวเตอร์ แต่ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ กระบวนการท าเหมือง
ข้อมูลเป็นวิธีการที่ใช้ในการสกัดความรู้ (Knowledge) ใหม่ ๆ ออกมาจากข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ เพ่ือน า
ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปหลายด้าน การท าเหมืองข้อมูลจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในแวดวง
ธุรกิจและในเชิงงานวิจัย 
 จากความหมายของการท าเหมืองข้อมูลข้างต้น จะพบว่าการท าเหมืองข้อมูลเป็นสิ่ง
ส าคัญที่มีการน าข้อมูลขนาดใหญ่มาค้นหาหารูปแบบความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วยในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจซึ่งอาศัยสภาพของข้อมูลที่มีอยู่น ามาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ตามหลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ และการเรียนรู้ของเครื่อง ได้ค้นพบความรู้ใหม่ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลซึ่งคุณประโยชน์นี้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับบริษัท สถาบัน องค์กร งานด้านต่าง ๆ ได้มากมาย ท าให้เกิดความ
เข้าใจจากผลสะท้อนข้อมูลในอดีตและน าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีใน
อนาคตและวางแผนการณ์ด าเนินงานได้ต่อไป ส าหรับปัจจัยที่ท าให้การท าเหมืองข้อมูลได้รับความ
นิยม (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) มีดังนี้  
  การผลิตข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และข้อมูลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การสืบค้นความรู้
จะมีความหมายก็ต่อเมื่อฐานข้อมูลที่ใช้มีขนาดใหญ่มาก ปัจจุบันข้อมูลขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วโดยผ่านทางอินเตอร์ ดาวเทียม และแหล่งผลิตข้อมูลอ่ืนๆ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครดิต
การ์ด และอีคอมเมิร์ช เป็นต้น ข้อมูลถูกจัดเก็บเพ่ือน าไปสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือเป็น
การง่ายต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ ส่วนมากข้อมูลจะถูกจัดเก็บแยกมาจาก
ระบบปฏิบัติการ โดยจัดอยู่ในรูปแบบของคลังสินค้า (data warehouse) หรือเหมืองข้อมูล (data 
mining) ซึ่งเป็นการง่ายต่อการน าเอาไปใช้ในการสืบค้นความรู้ 
  ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถะสูงมีราคาถูกลง ปัจจุบันเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลที่มี
อัลกอริทึมซับซ้อนมีความสามารถในการค านวณสูงมาใช้งานได้พร้อมกับเริ่มมีเทคโนโลยีที่น าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (microcomputer) จ านวนมากเชื่อมต่อกันโดยเครือข่ายความเร็วสูง (PC 
cluster) ท าให้ได้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถะสูงในราคาถูก 
  การแข่งขันอย่างสูงในด้านอุตสาหกรรมและการค้า เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน
อย่างสูงในด้านอุตสาหกรรมและการค้า มีการผลิตข้อมูลไว้จ านวนมาก แต่ไม่ ได้น าข้อมูลมาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมและสืบค้นความรู้ที่ถูกซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล ความรู้ที่
ได้รับสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการจัดการในระบบต่าง ๆ 

 
 1.3 รูปแบบข้อมูลของการท าเหมืองข้อมูล  
 เนื่องจากข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูลมีได้หลายรูปแบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจึงผิดแผกไปตามรูปแบบของข้อมูล ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์อาจแบ่งได้เป็น 2 
รูปแบบ (สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล, 2557) คือ  
 รูปแบบที่  1 ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูป
ระเบียน (Record) ตาราง หรือในรูปแบบรายการข้อมูล (Transactional Data) เป็นต้น นอกจากนี้ 
เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา (2557) ยังกล่าวด้วยว่า ข้อมูลแบบมีโครงสร้างโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบ
ตารางซึ่งประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการท าเหมืองข้อมูลส่วนใหญ่จะ
เรียกข้อมูลแต่ะละ “แถว”ว่า “ตัวอย่าง (example)” หรือ “อินสแตนซ์ (instance)” และข้อมูลแต่
ละ “คอลัมน์” ว่า “แอตทริบิวต์ (attribute)” หรือ “ฟีเจอร์ (feature)”  
 รูปแบบที่ 2 ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured Data) เช่น ข้อมูลใน
รูปข้อความ (Text) ข้อมูลในรูปเว็บซึ่งประกอบด้วยข้อความและลิงค์ที่ชี้ไปยังเว็บเพจอ่ืน ๆ ข้อมูลใน
รูปแบบกราฟ เป็นต้น นอกจากนี้ เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา (2557) ยังกล่าวด้วยว่า ข้อมูลส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบข้อมูลแบบที่ ไม่มีโครงสร้าง เช่น  ข้อความ หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็มี
ความส าคัญด้วยเช่นกัน 
 ส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามาท าเหมืองข้อมูลมักจะอยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เช่น 
ระเบียนของข้อมูล หรือตารางข้อมูล เป็นต้น ในปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูลกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ได้มีการด าเนินการมากขึ้น เช่น การท าเหมืองข้อมูลบนข้อมูลข้อความ (Text Mining) และการท า
เหมืองข้อมูลกับข้อมูลที่เป็นเว็บเพจ ซึ่งเรียกว่า Web Mining เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่นิยม
น ามาวิเคราะห์ด้วยการท าเหมืองข้อมูลจะเป็นแบบมีโครงสร้างคือลักษณะข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็น
หลัก ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง มักประกอบด้วย Attributes หรือตัวแปรของข้อมูล ตัวอย่างเช่น 
ระเบียนข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน อายุ เพศ 
สถานะสมรส รายได้ต่อปี เป็นต้น โดยตัวแปรของข้อมูลอาจมีหลายชนิด (สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล, 
2557) ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลที่บอกคุณภาพ (Categorical Data) มีลักษณะเป็นข้อมูลที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง 
(Discrete) สามารถแทนค่าด้วยสายอักษร ตัวอย่างเช่น เพศ สี เกรด เป็นต้น ข้อมูลประเภทนี้ยังแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ชนิดย่อย คือ ชนิดที่ 1 Nominal Data เป็นข้อมูลที่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันว่า
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เท่ากันหรือไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เพศ สี เป็นต้น และชนิดที่ 2 Ordinal Data เป็นข้อมูลที่ค่า
สามารถน ามาเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เกรด เป็นต้น 
 ข้อมูลที่บ่งบอกปริมาณ (Numerical Data) ซึ่งมีค่าต่อเนื่อง (Continuous) ดังนั้น 
นอกจากสามารถน ามาเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับ Categorical Data ยังสามารถน ามาค านวณ เช่น 
การบวก ลบ คูณ หรือหารได้ ตัวอย่างเช่น น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ เป็นต้น ส าหรับ Numerical Data ที่
สามารถน ามาบวกลบกันได้ เท่านั้น เรียกว่า Interval Data เช่น วัน เวลา อุณหภูมิ  เป็นต้น 
Numerical Data ที่สามารถน ามาบวก ลบ คูณ หรือหาร (หาค่าสัดส่วนระหว่างกันได้) เรียกว่า Ratio 
Data เช่น จ านวนนับ อายุ ความสูง เป็นต้น 
   
 1.4 ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูล  
 การท าเหมืองข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้ โดยขบวนการท าเหมือง
ข้อมูล ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูล (Selection) การเตรียมข้อมูล (Preprocessing) การแปลงข้อมูล 
(Transformation) การวิเคราะห์และค้นหารูปแบบข้อมูล (Data Mining) และการแปล/ประเมินผล
การวิเคราห์ข้อมูล (Interpretation/Evaluation) (สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล, 2557) ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : PangNing Tan Michael Steinbach and Vipin Kumar (2006), “Introduction to Data 
Mining.” (Boston: Person Addision Wealey.) อ้างถึงใน สุรพงศ์  เอ้ือวัฒนามงคล (2557), 
(กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก) 

Selection 

Preprocessing 

Transformation 

Data Mining 

Evaluation/Interpr

Data 

Target 

Preprocessed 

Transformed 

Patterns 

Knowledg
ภาพที่ 1 กระบวนการท าเหมืองข้อมูล 
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 กระบวนการท าเหมืองข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คล้ายขั้นตอนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยได้มีการก าหนดมาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาเหมืองข้อมูลเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติ 
ท าให้การท าเหมืองข้อมูลมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง มาตรฐานนี้เรียกว่า Cross-
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ม า ต ร ฐ า น
อุตสาหกรรมโดยขั้นตอนมาตรฐานในการท าเหมืองข้อมูลนี้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (สุรพงศ์ เอ้ือ
วัฒนามงคล, 2557) ดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 มาตรฐานการท าเหมืองข้อมูลแบบขั้นตอน CRISP-DM Model 
ที่มา : Colin Shearer (2000). “The CRISP-DM Model: The New blueprint for Data 
Mining,” Journal of Data Warehousing, 5, 4 
 
 1.4.1 การท าความเข้าใจปัญหา (Business/Research Understanding Phase) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาที่สุดโดยเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
ท าเหมืองข้อมูล มีการตั้งเกณฑ์วัดความส าเร็จทั้งรูปธรรมและนามธรรม มีการวางแผนการด าเนินการ
และประเมินสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 1.4.2 การท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding Phase) เป็นขั้นตอนที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ท าความเข้าใจข้อมูลและศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้ง
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ประเมินคุณภาพของข้อมูล ก าหนดคุณสมบัติข้อมูล และท าการคัดเลือกข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ในกรณีที่จ าเป็นหลังจากได้ท าขั้นตอนนี้อาจพบ
เป้าหมายที่จะวิเคราะห์ เพ่ิมเติมก็สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนที่  1 เพ่ือแก้ไขเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการท าเหมืองข้อมูลใหม่ได้ 
 1.4.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation Phase) ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมข้อมูล 
โดยเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานในการจัดการกับข้อมูล ซึ่งจะต้องคัดเลือกตัวอย่างข้อมูลและตัว
แปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์มาท าความสะอาดข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง นอกจากนี้อาจ
มีการท าการแปลงข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ หรืออาจต้องลดรูป
ข้อมูล รวมทั้งก าจัดข้อมูลที่มีลักษณะผิดปกติซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์มีความผิดพลาด ส าหรับตัว
แบบจะให้ประสิทธิผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของปัจจัย คุณภาพ และรูปแบบของข้อมูล
ที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ (โอม ศรนิล, 2556) 
 1.4.4 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling Phase) ขั้นตอนนี้จะเลือกวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก าหนดรูปแบบ น ามาสร้าง
แบบจ าลองตามอัลกอริทึมที่เลือกและน าแบบจ าลองดังกล่าวมาทดสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
โดยการสร้างแบบจ าลองอาจมีการน าหลายเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลน ามาใช้ร่วมกันได้ และใน
ขั้นตอนนี้บางกรณีสามารถย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 3 เพ่ือเตรียมและคัดเลือกตัวอย่างข้อมูล และ
เพ่ิมเติมตัวแปรในการวิเคราะห์ได้  
 1.4.5 การประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นตอนที่ประเมินผลลัพธ์และ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของแบบจ าลองจากการท าเหมืองข้อมูลว่าจะสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ ซึ่ง
โดยปกติจะเป็นการประเมินรูปแบบ (Model) ที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 ว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่จะสามารถ
น าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงงานได้มากน้อยเพียงใด ขั้นตอนนี้อาจย้อนกลับไปข้ันตอนที่แล้ว
เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 1.4.6 การน าไปใช้ (Deployment Phase) เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากได้รูปแบบ
ที่สมบูรณ์ จากขั้นตอนที่แล้วก็จะน าไปใช้กับงานจริง ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้งานสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนเพื่อเริ่มการโครงงานท าเหมืองข้อมูลต่อไปในอนาคต (กลับไปท าข้ันตอนแรก) 
 จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูลตาม CRISP-DM มีลักษณะเป็นวงรอบ และ
สามารถปรับเปลี่ยน (Adaptive) การด าเนินการสามารถย้อนหลังไปท าขั้นตอนที่ผ่านมา เมื่อได้
ผลลัพธ์จากการด าเนินการหรือการวิเคราะห์เบื้องต้นก็สามารถย้อนหลังไปปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมา แล้วด าเนินตามขั้นตอนล าดับต่อไป 
  ด้านสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของระบบการท าเหมืองข้อมูล โดยทั่วไปมีส่วนประกอบ
หลักดังต่อไปนี้ (Jiawei Han and Micheline Kamber, 2006) ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบเหมืองข้อมูลโดยทั่วไป 
ที่มา : Jiawei Han and Micheline Kamber (2006), “Architecture of a typical data mining 
system.” (San Francisco: Morgan Kaufmann.) 
 
 ส่วนที่ 1 ฐานข้อมูล (Database) คลังข้อมูล (Data Warehouse) พ้ืนที่ที่เก็บข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) หรือแหล่งเก็บสารสนเทศอ่ืน ๆ (Other 
Info Repositories) เป็นสิ่งที่จะน ามาวิเคราะห์ หรือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล คลังข้อมูล 
ตารางค านวณ โดยมีขั้นตอนของการท าความสะอาดข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด (data 
cleaning) และการรวมกันของข้อมูล ( integration) ก่อนที่จะข้อมูลจะถูกน ามาเลือกใช้งาน 
(selection) ในการท าเหมืองข้อมูล 
 ส่วนที่  2 เซิฟเวอร์ฐานข้อมูล หรือเซิฟเวอร์คลั งข้อมูล (Database or Data 
Warehouse Server) เป็นส่วนรับผิดชอบหลักในการเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอใช้การท า
เหมืองข้อมูลจากผู้ใช้งาน 
 ส่วนที่ 3 ฐานความรู้ (Knowledge Base) จะเป็นความรู้หลักที่เป็นแนวทางที่ถูก
น ามาใช้ในการค้นหา หรือประเมินค่าความน่าสนใจของรูปแบบ นอกจากนี้ความรู้ยังส่งผลรวมถึง
ล าดับชั้นความคิด ที่ใช้ในการจัดแอตทริบิวต์หรือค่าของแอตทริบิวต์ที่มีระดับแตกต่างกัน  
 ส่วนที่ 4 เครื่องมือการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining Engine) เป็นสิ่งส าคัญหลัก
ของระบบการท าเหมืองข้อมูลและแนวความคิด ที่ประกอบด้วยชุดโมดูลการท างานที่จะวิเคราะห์
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ข้อมูลที่ ได้มาซึ่ งผลลัพธ์ที่ เหมาะสมจากการท าเหมืองข้อมูล  เช่น  ลักษณะความสัมพันธ์ 
(Characterization association) วิวัฒนาการการจัดกลุ่ม (Evolution classification) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงท านาย (Predictive analysis) การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ (Cluster analysis) การวิเคราะห์
ค่าผิดปกติท่ีเกิดข้ึน (Outlier analysis) และการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Deviation analysis) 
 ส่วนที่  5 การประเมินรูปแบบ (Pattern Evaluation Module) ส่วนนี้ เน้นการ
ค้นหารูปแบบตัวที่ใช้วัดและคัดเลือกรูปแบบที่น่าสนใจ อาจมีการใช้กฎในการคัดกรองข้อมูลที่สนใจ
ออกมาเพ่ือค้นหารูปแบบที่น่าสนใจเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ความสามารถในการท างานของ
เหมืองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
 ส่วนที่ 6 ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface: GUI) ส่วนนี้
จะเป็นส่วนที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้ และระบบได้โต้ตอบสื่อสารกัน โดยเป็นการบอกให้ผู้ใช้มีการติดต่อกัน
กับระบบแบบเจาะจงในการค้นหาและแสดงข้อมูล นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดู
ฐานข้อมูล และโครงสร้างของ คลังข้อมูล (Data Warehouse schemas) หรือโครงสร้างข้อมูล 
(Data structure) ได้อีกด้วย 

 
 1.5 รูปแบบการท าเหมืองข้อมูล  
 รูปแบบการท าเหมืองข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 
2558) ดังนี้  
 รูปแบบที่ 1 แบบจ าลองการท านาย (Predictive Modeling) หรือเรียกว่าการ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning) เป็นผลลัพธ์ที่สร้างจากการอนุมาน ( Inference) ชุด
ข้อมูลโดยน าข้อมูลในอดีตมาสร้างตัวแบบ เพ่ือใช้ในการท านายประเภทตัวอย่างในอนาคตโดยใช้
ข้อมูลฝึกหัด (training data) ซึ่งข้อมูลทุกตัวจะมีคุณสมบัติที่ใช้ในการท านายอัลกอริทึมประเภทนี้จะ
มุ่งเน้นในการแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามค่าคุณสมบัติของข้อมูล ซึ่งถ้าค่าคุณสมบัติของข้อมูลมี
ค่าไม่ต่อเนื่องจะเรียกกระบวนการที่ใช้แบ่งแยกว่า  การจ าแนกประเภท (Classification) แต่ถ้าค่า
คุณสมบัติของข้อมูลมีค่าต่อเนื่องจะเรียกกระบวนการที่ใช้แบ่งแยกว่าการถอถอย (Regression) หรือ
การพยากรณ์ (Forecasting)  
 รูปแบบที่ 2 แบบจ าลองในการบรรยาย (Descriptive Modeling) หรือเรียกว่าการ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้ สอน (Unsupervised learning) อาจเป็นการน าข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือศึกษาหา
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ (Association) หรือหาการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) ซึ่งไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การท านาย 
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 โดยกลยุทธ์ในการท าเหมืองข้อมูลนั้นสามารถท าได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของผลลัพธ์ของการท าเหมืองข้อมูล โดยรูปแบบการท าเหมืองข้อมูลมีได้หลายแบบ (สุรพงศ์ เอ้ือ
วัฒนามงคล, 2557) ดังต่อไปนี้ 
 1.5.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล (Classification) เป็นการสร้างตัวแบบจากข้อมูลที่
มีการจ าแนกประเภทแล้ว เพ่ือใช้ตัวแบบนั้นในการจ าแนกข้อมูลที่ไม่ทราบประเภท ตัวอย่างเช่น การ
จ าแนกความเสี่ยงของลูกค้าในการกู้ยืมเงิน การจ าแนกโอกาสที่ลูกค้าจะเลิกใช้บริการ การจ าแนก
โอกาสที่ผู้ป่วยจะเป็นโรค เป็นต้น ตัวแบบอาจสร้างขึ้นโดยวิธีการเรียนรู้โดยเครื่อง (Machine 
Learning) หรือใช้วิธีการเชิงสถิติ เช่น Regression เป็นต้น 
 1.5.2 การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม โดยข้อมูลที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและข้อมูลที่อยู่ต่างกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การ
จัดกลุ่มข้อมูลต้องอาศัยการวัดความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างระหว่างข้อมูล 2 ตัว ซึ่งท าได้หลาย
แบบขึ้นกับชนิดของข้อมูลและการก าหนดความคล้ายคลึงของข้อมูลตามเป้าประสงค์ในการจัดกลุ่ม
ข้อมูล ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูล เช่น การจัดกลุ่มลูกค้า การจัดกลุ่มของเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายคลึง 
การจัดกลุ่มของยีนส์ในโครโมโซมท่ีท าหน้าที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
 1.5.3 การสร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) เป็นการหากฎที่บอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันอยู่เสมอ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติต่าง ๆ ในข้อมูล ปัญหาลักษณะนี้อาจเรียกว่า การวิเคราะห์ตระกร้าสินค้า (market basket 
analysis) ผลการวิเคราะห์คือ กลุ่มของกฎความสัมพันธ์ในลักษณะถ้า -แล้ว และมีมาตรวัดคุณภาพ
ของกฎก ากับ (โอม ศรนิล, 2556) ตัวอย่างข้อมูลอาจเป็นรายการสินค้าที่มีการซื้อขายในแต่ละครั้ง
หรือเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันภายในรายการ (Transaction) กฎความสัมพันธ์ที่สร้างได้จะระบุถึง
ความสัมพันธ์ว่าเมื่อพบเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น จะมีโอกาสสูงที่เหตุการณ์อีกอย่าง
หนึ่งอีกหลายเหตุการณ์จะเกิดข้ึนด้วย  
 1.5.4 การคาดคะเน (Estimation/Regression) มีลักษณะคล้ายกับการจ าแนก
ประเภทข้อมูล คือมีการสร้างตัวแบบ เพ่ือคาดคะเนค่าของตัวแปรที่ไม่ทราบค่าจากค่าตัวแปรอ่ืนที่
ทราบค่า แต่มีข้อแตกต่างคือ ตัวแปรที่จะถูกคาดคะเนจะมีชนิดเป็นค่าต่อเนื่อง หรือเป็นตัวเลขแสดง
จ านวนเต็ม ต่างกับการจ าแนกประเภทซึ่งผลลัพธ์เป็นประเภท ตัวอย่าง การประมาณปริมาณน้ าฝนที่
ตกจากข้อมูล สภาพอากาศ การประมาณระดับคะแนนที่ผู้สอบจะท าได้จากคุณสมบัติของผู้สอบ เป็น
ต้น 
 1.5.5 การค้นหาข้อมูลที่มีความผิดปกติ (Data Anomaly Detection) เป็นการ
ค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะผิดปกติ หรือมีความแตกต่างจากข้อมูลส่วนใหญ่ (Outlier Data) ข้อมูล
เหล่านี้มีจ านวนน้อยปะปนอยู่ในข้อมูลส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นย า
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ลดน้อยลง การค้นหาข้อมูลผิดปกติอาจช่วยในงานบางอย่างที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลที่มีความ
ผิดปกติ เช่นการจ าแนกธุรกรรมที่มีความผิดปกติ (Fraud Detection) การตรวจจับการส่งผ่านข้อมูล
ผิดปรกติในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intruder Detection) เป็นต้น 
 
 1.6 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  
 1.6.1 Random Forest 
 เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (2557) กล่าวว่า Random Forest เป็นเทคนิคที่
สร้างแบบจ าลองท่ีหลากหลายโดยสุ่มตัวอย่างจากชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) และสุ่มเลือกแอตทริ
บิวต์ (Feature) ต่าง ๆ ออกมาเป็นหลาย ๆ ชุด จากนั้นน ามาสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิค Decision 
Tree หลาย ๆ ต้น เพียงอย่างเดียวซึ่งแต่ละต้นก็จะให้ค าตอบออกมา ในขั้นตอนท้ายสุดจะน าค าตอบ 
Decision Tree แต่ละต้นมารวมกันเพ่ือพิจารณาค่าที่เหมาะสมที่สุด แม้ว่าจะเป็นเทคนิค Decision 
Tree เหมือนกันแต่ข้อมูลและคุณลักษณะที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลองต่างกันก็ท าให้แบบจ าลองที่
สร้างข้ึนมามีลักษณะที่ต่างกัน 
 นภาพร ศิริกุลวิริยะ (2554) กล่าวว่า Random Forest เป็นเทคนิคหนึ่งการ
เรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ที่พัฒนามากขึ้นในการท าเหมืองข้อมูลและค้นหาความรู้ 
(Knowledge Discovery) มีคุณสมบัติจ าแนกข้อมูลที่ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลจ าแนกโครงสร้างแบบ 
ต้นไม้สามารถท านายข้อมูลรูปแบบประเภทที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การสร้างแบบจ าลองเพ่ือน าไปใช้
ท านายผลเป็นวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนขนาดเล็กจนถึงปาน
กลางจ านวนข้อมูลน้อยกว่า 10,000 ระเบียน แต่สามารถให้มีข้อมูลมากกว่า 1,000,000 คอลัมน์ ด้วย
ความสามารถของการรองรับชุดข้อมูลดังกล่าว เทคนิค Random Forest จึงได้ถูกยอมรับอย่างมาก 
จากงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ และเภสัชกรรม ถึงประสิทธิภาพในการท านายและความถูกต้องสูง 
เนื่องจากกฎที่ว่าด้วยข้อมูลจ านวนมากหรือการเพ่ิมจ านวนนั้นไม่ได้ท าให้เกิดความเฉพาะเจาะจง 
(over fit) เมื่อท าการสุ่มแล้วจะท าให้การจ าแนกประเภทข้อมูล (classifier) และตัวถดถอย 
(repressor) มีความแม่นย า โดยเทคนิค Random Forests เป็นส่วนประกอบของตัวจ าลองท านาย
รูปแบบต้นไม้ซึ่งแต่ละต้นจะขึ้นอยู่กับค่าของเวคเตอร์ที่สุ่มขึ้นมาอย่างอิสระต่อกันด้วยการกระจาย
แบบเดียวกันของต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ในป่า ความผิดพลาดโดยทั่วไปของป่าจะมีค่าเข้าสู่ลิมิตเมื่อจ านวน
ของต้นไม้ในป่ามีจ านวนเยอะขึ้น ความผิดพลาดโดยทั่วไปของป่าในการจ าแนกแบบต้นไม้ข้ึนอยู่กับค่า
ความแข็งแรง (strength) ของต้นไม้แต่ละต้นในป่า และความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างกัน 
กล่าวได้ว่าเทคนิค Random Forest มีประสิทธิภาพในการท านาย เนื่องจากกฎจ านวนมากไม่ได้มี
ความเจาะจง เมื่อท าการสุ่มการจ าแนกประเภทจึงท าให้มีความแม่นย า นอกจากนี้โครงสร้างค่าความ
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แข็งแรง (strength) ของแบบจ าลองแต่ละแบบและความสัมพันธ์ท าให้เข้าถึงความสามารถในการ
ท างานของเทคนิค Random Forest ได ้
  
 1.6.2 Neural Network  
 โอม ศรนิล (2556) กล่าวว่า Neural Network เป็นเทคนิคที่จ าลองการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในสมองของสิ่งมีชีวิต แรงบันดาลใจในการท างานของ Neural Network คือ การ
พบว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนในสมองของสิ่งมีชีวิต เช่น การแยกประเภทและการรู้จ ารูป เกิดจากการ
ท างานร่วมกันของเซลประสาท (นิวรอน หรือ neuron) ขนาดเล็กจ านวนมาก นิวรอนจะถูกกระตุ้น
โดยสัญญาณไฟฟ้าที่มาจากนิวรอนอ่ืนและสร้างสัญญาณส่งออกไปยังนิวรอนอ่ืน ๆ ต่อไป แต่ละ
นิวรอนจะมีการท างานแบบง่าย ๆ แต่การท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายใหญ่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถ
แก้ปัญหาในรูปแบบที่ซับซ้อนได้ Neural Network คือ โครงสร้างของนิวรอนที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ นิวรอนจะจัดเรียงกันเป็นะดับชั้น โดยปกติจะมีระดับชั้นหนึ่งเป็นระดับชั้นน าเข้า (input 
layer) อีกระดับชั้นหนึ่งเป็นระดับชั้นส่งออก (output layer) และอย่างน้อยหนึ่งระดับชั้นเป็น
ระดับชั้นซ่อน (hidden layer) ซึ่งอยู่ระหว่างระดับชั้นน าเข้าและระดับชั้นส่งออก แต่ละระดับชั้นจะ
เชื่อมโยงอย่างเต็มที่ กับระดับชั้นก่อนหน้าและระดับชั้นต่อไป ดังภาพตัวอย่าง  เส้น เชื่อม 
(connection) ระหว่างนิวรอนจะมีค่าน้ าหนักก ากับซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งหรืออิทธิพลของนิวรอน
ต่ออีกนิวรอนหนึ่ง และเป็นการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรน าเข้าและตัวแปรเป้าหมาย 
 สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2558) กล่าวว่า Neural Network เป็นเทคนิคที่ใช้
หลักการเลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์โดยจ าลองความสามารถของมนุษย์ด้านการเรียนรู้ 
จดจ าและจ าแนกสิ่งต่าง ๆ ซึ่งใช้สมองเป็นส่วนส าคัญเป็นการเลียนแบบการท างานของระบบสมอง
กล่าวคือมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันโดยการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท (neuron) เป็นโครงข่ายร่าง
แห่จ านวนมากพร้อมทั้งการประมวลผลในลักษณะขนาน (parallel processing) โดยเส้นเชื่อมแต่ละ
เส้นจะมีน้ าหนักถ่วง (weight) เพ่ือก าหนดน้ าหนักถ่วงหรือความส าคัญของข้อมูลเข้าซึ่งก าหนดค่า
เริ่มต้นโดยการสุ่มแต่ละโหนดท าการค านวณค่าผลรวมเชิงเส้นแบบถ่วงน้ าหนักผ่านฟังก์ชั่นกระตุ้น 
(activation function) ค านวณค่าความคลาดเคลื่อน (error) ระหว่างค าตอบที่ท านายได้กับเฉลย 
หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนระบบจะปรับปรุงค่าน้ าหนักถ่วงของแต่ละการเชื่อมต่อ (connection) 
ท านายข้อมูลได้ทั้งข้อมูลเชิงกลุ่ม (nominal data) และข้อมูลเชิงตัวเลข (numeric data) เทคนิด
ดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการท างานสูงและสามารถปรับตัวในการท างาน
ตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ดีประกอบกับไม่มีความจ าเป็นต้องทราบตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่แน่นอน
ของกระบวนการ เพียงใช้ชุดข้อมูลเข้า (input data) และข้อมูลเป้าหมาย (target data) ของ
กระบวนการในจ านวนที่มากพอมาใช้ในการการสอนเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Network) โดย
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ในการสร้าง Neural Network จะใช้ชุดข้อมูลจ านวน 3 ชุด ได้แก่ (สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล, 2557)
ชุดข้อมูลที่ 1 ชุดข้อมูลเรียนรู้ เป็นชุดข้อมูลหลักที่ใช้ในการสร้างตัวแบบเพ่ือใช้จ าแนกประเภทข้อมูล
ซึ่งชุดข้อมูลนี้จะมีจ านวนข้อมูลในปริมาณมากที่สุด ชุดข้อมูลที่ 2 ชุดข้อมูลประเมิน (Validation) 
เป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่สร้างขึ้นได้จากชุดข้อมูลเรียนรู้ และปรับ
โครงสร้างของเครือข่ายให้เหมาะสม เช่น จ านวนชั้นปกปิดเครือข่าย และจ านวนเซลล์ในแต่ละชั้นที่
ปกปิด เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้เครือข่ายที่สามารถจ าแนกประเภทข้อมูลทั้งสองชุดได้ถูกต้องมากที่สุด 
และชุดข้อมูลที่ 3 ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) เป็นชุดข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการจ าแนก
ประเภทข้อมูลของตัวแบบสุดท้ายที่ได้จากาการสร้างด้วยชุดข้อมูลเรียนรู้และชุดข้อมูลประเมิน 
 บุญเสริม กิจศิริกุล (2546) กล่าวว่า Neural Network เป็นเทคนิคที่จ าลอง

การท างานของเซลล์สมองมนุษย์โดย หน่วยย่อยที่สุดของ Neural Network เรียกว่า เพอร์เซ็ปตรอน 
(Perceptron) เที ยบเท่ าได้กับ เซลล์สมองมนุษย์หนึ่ งนิ วรอน (Neuron) ซึ่ งเพอร์ เซ็ปตรอน 
(Perceptron) นี้จะท าหน้าที่รับอินพุตซึ่งเป็นเวคเตอร์ของจ านวนจริงเข้ามา พร้อมค านวณค่าเหล่านี้
โดยให้น้ าหนักของอินพุตแต่ละตัวแตกต่างกันดังภาพที่ 4 เอาต์พุตที่ได้จะถูกน าไปค านวณค่าผิดพลาด 
(error) เพ่ือน ามาปรับน้ าหนักของอินพุตต่อไป  สร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิค Neural Network 
สามารถแยกแยะข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ และท านายกลุ่มของข้อมูลได้ ส าหรับแนวคิดการเรียนรู้
ของ Neural Network สามารถสร้างระนาบการแบ่งแยกข้อมูลได้อย่างซับซ้อนโดยทั่วไปมักให้ความ
ถูกต้องแม่นย ามากกว่าการแยกแยะโดยใช้เทคนิคอ่ืน ความเหมาะสมของจ านวนข้อมูลน าเข้าอยู่ที่
อย่างน้อย 100 ข้อมูล และมากท่ีสุด 500,000 ข้อมูล  
 

 

ภาพที่ 4 เพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) 
ที่มา : บุญเสริม กิจศิริกุล (2546), “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
ปีงบประมาณ 2545 โครงการย่อยที่ 7 อัลกอริทึมการท าเหมืองข้อมูล,” (ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.)             
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             โดยการเรียนรู้ของเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) จะมีกระบวนการ (บุญ
เสริม กิจศิริกุล, 2546) ดังนี้ เริ่มจากการสุ่มค่าน้ าหนัก Wi จากนั้นท าการเทียบ Perceptron กับทุก
ตัวอย่างที่สอนทีละตัว และแก้ไขน้ าหนักเมื่อเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) แยกตัวอย่างผิดพลาด ท า
การวนท าซ้ ากับตัวอย่างที่สอนจนกระทั่งเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) แยกตัวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งใน

การแก้ไขน้ าหนัก น้ าหนักจะถูกปรับตาม Wi  Wi + Wi 

 โด ย ที่  Wi  คื อ  input  error 
i

X  o) - (t  ××=×× αα  เมื่ อ  t เป็ น

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง o เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) และ 𝛼 เป็นค่าที่แสดงอัตรา
การเรียนรู้ ซึ่งเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) เดี่ยวสามารถแสดงระนาบตัดสินใจแบบเชิงเส้น (linear 
decision surface) เท่านั้น ต้องใช้ Network แบบหลายชั้น (multilayer network) ถึงจะสามารถ
แสดงระนาบตัดสินใจแบบไม่เชิงเส้น (non-linear decision surface) ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าได้ 
 
 1.6.3 Naive Bayes 
 บุษกร สุคนธวงศาโรจน์ (2551) กล่าวว่า Naive Bayes เป็นเทคนิคที่ใช้ใน
การจ าแนกประเภทข้อมูลที่ใช้แบบจ าลองของการท านาย โดยจะท าการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปร
อิสระไม่มีการข้ึนต่อกันในแต่ละตัวกับตัวแปรตาม 
 (ทัศนีย์ อุทัยสุริ, 2556) กล่าวว่า Naive Bayes จัดเป็นการเรียนรู้แบบมี
ผู้สอน (Supervised Learning) ซึ่งต้องมีการเตรียมข้อมูลฝึกที่มีผลเฉลย กล่าวคือประเภทหรือคลาส
ของข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้เพ่ือสร้างเป็นคอนเซปต์ของคลาสนั้น ๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของเบย์
กับการจ าแนกข้อมูลสามารถปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลได้ ดังสมการที่ (1) ดังนี้   
   

 P (class | attribute) =
P (Class) P (attribute | class)

P (attribute)
  (1) 

 
 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วข้อมูลแต่ละเรคคอร์ดนั้นมีคุณลักษณะหลายตัว ดังนั้น
สามารถเขียนสูตรใหม่ได้เป็นดังสมการที่ (2) 
 

 P (class | a1,a2,…,an) =
P (Class) P (a1,a2,…,an | class)

P (a1,a2,…,an)
   (2) 

 

 โดยที่ ai คือ ค่าของคุณลักษณะที่ปรากฏในเรคคอร์ดที่ต้องการจ าแนก 
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 ส าหรับ P (class | a1,a2,…,an) คือค่าความน่าจะเป็นของการเกิดคุณลักษณะ 

a2 ร่วมกันกับคุณลักษณะ a2 ถึง an ซึ่งสามารถค านวณหาค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวร่วมกันดังสมการที่ (3) ซึ่งในการค านวณค่าความน่าจะเป็น P(a1,a2,…,an|class) ท าได้ยาก
และเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ค่าที่ถูกต้อง เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจ านวนมากเพ่ือน ามาหาค่าความ
น่าจะเป็นนี้ 
 P(a1,a2,…,an) = P(a1)P(a2|a1) P(a3|a1,a2) … P(an|a1,a2…,an-1)  (3) 
P(a1,a2,…,an|class) = P(a1|class) P(a2|a1,class) P(a3|a1,a2,class … P(an|a1,a2…,an-1,class) 

 

 บุญเสริม กิจศิริกุล (2546) กล่าวว่า Naive Bayes ใช้หลักการความน่าจะ
เป็นบนสมมติฐานว่าปริมาณความสนใจนั้นขึ้นอยู่กับการกระจายความน่าจะเป็น (probability 
distribution) มาจากฎพ้ืนฐานของเบย์แต่จะลดความซับซ้อนลงโดยจะเพ่ิมสมมติฐานที่ว่าคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของข้อมูลจะไม่ขึ้นต่อกัน ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีที่สุดจึงได้จากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่น ามาแยกแยะ สามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือแยกแยะข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ และ
ท านายกลุ่มของข้อมูลได้ เหมาะสมของจ านวนข้อมูลน าเข้าอย่างน้อยที่ 100 ข้อมูล และมากที่สุด 
500,000 ข้อมูล  ส าหรับแนวคิดการเรียนรู้ของ  Naive Bayes สามารถแยกแยะข้อมูลที่ มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง แม้ว่าดูเหมือนจะน าไปใช้งานในทางปฏิบัติได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แต่
ผลจากการทดลองของ Domingos และ Pazzani พบว่า Naive Bayes สามารถแยกแยะข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้สมมติฐานไม่เป็นจริง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วิธีการนี้เป็นที่นิยมน าไปประยุกต์ใช้
กันมาก  
 สรุปได้ว่างานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการท าเหมืองข้อมูลโดยการจ าแนกประเภท
ข้อมูลด้วยเทคนิค Random Forest เทคนิค Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron 
และเทคนิค Naive Bayes เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง เนื่องจาก ทั้ง 3 เทคนิค เป็นวิธี
ที่มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่ดีดังจะเห็นจากที่กล่าวมา
ข้างต้นว่าเทคนิค Random Forest เป็นวิธีการจ าแนกประเภทข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในงานวิจัย
ด้านชีวการแพทย์ และเภสัชกรรมเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการท านายและมีความถูกต้องสูง ส่วน
เทคนิค Neural Network สามารถจ าแนกประเภทข้อมูลได้อย่างซับซ้อนโดยทั่วไปมักให้ความถูกต้อง
แม่นย ามากกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ  และเทคนิค Naive Bayes ที่นิยมน าไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย
เพราะมีความแม่นย าสูงอีกทั้งยังสามารถจ าแนกประเภทข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้จะใช้
หลักการสมมติฐานไม่เป็นจริง 
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2. การคัดเลือกคุณลักษณะ  
    มีผู้ให้ความหมายการคัดเลือกคุณลักษณะไว้ ดังนี้ 
    นิภาพร ชนะมาร และพรรณี สิทธิเดช (2557) กล่าวว่า การคัดเลือกคุณลักษณะเป็น
เทคนิคที่ช่วยลดจ านวนตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแบบพยากรณ์อาจท าเพ่ือเลือกตัวแปรที่ดีที่สุดเพียงหนึ่ง
หรือเป็นกลุ่มของตัวแปรที่ส าคัญ กระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติมีความส าคัญในการเตรียมข้อมูลเพื่อ
สร้างตัวแบบในการท าเหมืองข้อมูลเนื่องจากจะช่วยลดมิติข้อมูลและช่วยให้ข้อมูลการเรียนรู้ที่น ามา
ด าเนินการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยวิธี Correlation based Feature Selection 
นับเป็นการคัดเลือกกลุ่มคุณสมบัติอย่างง่ายที่ใช้หลักการค านวณค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
ย่อยต่อค่าพยากรณ์ อาจใช้ค านวณด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) 
และมีการจัดอันดับตามค่าความสัมพันธ์เพ่ือประเมินค่าความสามารถในการพยากรณ์ของแต่ละ
คุณสมบัติ นอกจากนั้นยังพิจารณาคัดเลือกกลุ่มของคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
คุณสมบัติย่อยกันเองต่ าเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของอิทธิพลการพยากรณ์ 
      นพมาศ อัครจันทโชติ (2553) กล่าวว่า การคัดเลือกคุณลักษณะเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์เพ่ือคัดกรองคุณลักษณะที่มีจ านวนมากเพ่ือจ าแนกประเภทในการลดมิติข้อมูล ลดเวลา
เรียนรู้ ก าจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อน ลดหน่วยความจ าประมวลผล ช่วยเพ่ิมความ
แม่นย าในการเรียนรู้และท าให้แบบจ าลองมีความเข้าใจต่อตัวแบบที่ได้ ในการคัดเลือกคุณลักษณะ
บริบทการจ าแนกประเภทวิธีฟิลเตอร์ (Filter methods) ตามภาพที่ 5 เป็นวิธีที่เร็วและง่ายต่อการ
ตีความโดยจ ากัดคุณลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant feature) สามารถจ าแนกประเภทด้วย
คุณสมบัติในเนื้อแท้ของข้อมูลที่จะวัดเป็นคะแนนเรียงล าดับคุณลักษณะที่ได้ตามคะแนน วิธีนี้มากเป็น
วิธีที่ถูกเลือกใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะเนื่องจากประมวลผลได้รวดเร็ว มีการใช้มาตรวัดสารสนเทศ 
(Information Gain) แบ่งแยกกลุ่มซึ่งพิจารณาจากสารสนเทศที่ได้รับ (Information Gain) ซึ่งอาศัย
ค่าเอนโทรปี  (Entropy) ในการวัดเอนโทรปี เป็นค่าวัดสารสนเทศเชิงทฤษฎี  (Information – 
theoretic measure) ของความไม่แน่นอนของชุดข้อมูลฝึกฝนเนื่องจากการมีกลุ่มที่เป็นไปได้ที่
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม หรือเป็นค่าที่ใช้วัดระดับการสุ่มหรือความไม่เป็นระเบียบของเหตุการณ์ 
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ที่มา : นพมาศ อัครจันทโชติ (2557), “การคัดเลือกตัวแปรวิธีฟิลเตอร์” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา.) 
 
      วิรัตน์ ชูนุ้ย (2555) กล่าวว่า การคัดเลือกคุณลักษณะเป็นการลดขนาดและคัดเลือกด้วย
วิธีการเลือกลักษณะเฉพาะโดยเลือกเซตของลักษณะเฉพาะใหม่จากเดิมซ่ึงเซตใหม่ที่ได้จะเป็นเซตย่อย
ของเซตลักษณะเฉพาะเดิม และการคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะนี้ยังเป็นการเลือกเซ็ตของ
ลักษณะเฉพาะใหม่แยกจากเซ็ตลักษณะเฉพาะเดิม โดยที่เซ็ตลักษณะเฉพาะใหม่ที่ได้จะเป็นเซ็ตย่อย 
(Subset) ของเซ็ตลักษณะเฉพาะเดิม โดยรูปแบบฟิลเตอร์เป็นวิธีการที่เลือกลักษณะเฉพาะที่มีค่า
ความส าคัญมากที่สุดและเป็นค่าที่ค านวณได้ง่ายซึ่งวิธีการ Information Gain จะเลือกลักษณะ
เฉพาะที่มีค่า Information Gain สูงสุดหรือมีค่า Entropy น้อยที่สุด 
      โดยสรุปแล้วการคัดเลือกคุณลักษณะ หมายถึง การคัดเลือกข้อมูลที่ปรับลดขนาด
คุณลักษณะให้คงอยู่เฉพาะปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้าใจง่ายในการเรียนรู้เพ่ือ
จ าแนกประเภทข้อมูลของแบบจ าลอง นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมความรวดเร็วใน
การประมวลผลแบบจ าลองรวมทั้งลดความซ้ าซ้อนต่อกระบวนการท าเหมืองข้อมูล 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะเพ่ือ
คัดเลือกปัจจัยส าคัญน าเข้าข้อมูลในการท าเหมืองข้อมูล ด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะการจ าแนก
ประเภทข้อมูลรูปแบบฟิลเตอร์ (Filter methods) ระหว่างวิธี  InfoGainAttributeEval และวิธี 
CfsSubsetEval เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้ในงานวิจัยสามารถประมวลผลได้รวดเร็วตลอดจนมีการ
ค านวณค่าง่ายต่อการตีความจากค่าน้ าหนักของแต่ละคุณลักษณะด้วยการเรียงล าดับคุณลักษณะที่ได้
ตามคะแนน พร้อมเปรียบเทียบกับการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ  
 
3. การประเมินผลและการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง  
 ในกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาแบบจ าลองและการน าแบบจ าลองไปใช้งาน ขั้นตอน
การประเมินแบบจ าลองเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการท าเหมืองข้อมูล เพ่ือให้ทราบ
คุณภาพและประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยสามารถน าแบบจ าลองหลาย ๆ แบบ

การคัดเลือกตัวแปรและ

การประเมินผล 
การเรียนรู ้ การประเมินผลตัวแบบ 

ภาพที่ 5 การคัดเลือกตัวแปรวิธีฟิลเตอร์ (Filter method) 
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จากเทคนิคต่าง ๆ มาท าการเปรียบเทียบเพื่อเลือกแบบจ าลองที่ดีที่สุดในการน าไปใช้งาน โดยมีวิธีการ
ประเมินผลและวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง ดังนี้ 
 สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล (2557) กล่าวว่าการประเมินแบบจ าลองการจ าแนกประเภท
ข้อมูล (Classification) ในการวัดประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทของแบบจ าลองใด ๆ สามารถใช้
เครื่องมือหรือมาตรวัดได้หลายอย่าง ดังนี้  
 Cross Validation เป็นวิธีที่ ใช้ข้อมูลฝึกหัดบางส่วนโดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น K 
Disjoint Subsets (แต่ละ Subsets มีข้อมูลไม่ซ้ ากัน) แล้วใช้ข้อมูล K-1 Subsets ในการพัฒนา
แบบจ าลอง และ 1 Subset ที่เหลือ จะใช้เป็นข้อมูลทดสอบ ท าซ้ าเช่นนี้ K ครั้ง ในแต่ละครั้งจะใช้ K 
– 1 Subset และ 1 Subset ที่เหลือไม่เหมือนกันการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง จะเป็น
ค่าเฉลี่ยของการท าการประเมินทั้ง K ครั้งวิธีการนี้เรียกว่า K-fold Cross Validation จะเห็นได้ว่าแต่
ละข้อมูลจะถูกใช้เป็นข้อมูลชุดทดสอบเพียง 1 ครั้ง และร่วมในการสร้างตัวแบบ K – 1 ครั้ง ในกรณีที่
ข้อมูลมีจ านวนไม่มากอาจก าหนดให้ K = n โดยที่ n คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด ซึ่งหมายถึง ในแต่ละ
ครั้งจะใช้ข้อมูล n – 1 ตัวในการสร้างตัวแบบ และใช้ข้อมูลที่เหลือ 1 ตัว เป็นตัวทดสอบท าซ้ า
จนกระท่ังข้อมูลทุกส่วนถูกน ามาทดสอบ ซึ่งวิธีการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Leave – one – out 
 Accuracy หรือ Correct Percentage เป็นเกณฑ์วัดความถูกต้อง หรือความแม่นย า ใน
การจ าแนกประเภทเพ่ือบ่งบอกระดับความถูกต้องในการจ าแนกประเภทข้อมูล  แบบจ าลองที่ได้จาก
การประมวล ได้แก่ สัดส่วนระหว่างจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่จ าแนกประเภทถูกต้องทั้งประเภท 
Positive และ Negative กับจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มีถูกจ าแนกประเภท ดังสมการที่ (4) 

 
 FN  FP   TN TP

 TN TP
 Accruacy 




   (4) 

 

  โดย TP  คือ  ทายค าตอบถูกถูก 
   TN  คือ  ทายค าตอบผิดถูก 
   NP  คือ  ทายค าตอบถูกผิด 
   NN  คือ  ทายค าตอบผิดผิด 
 
 Mean Absolute Error (MAE) เป็นการวัดค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย ระหว่าง
ความแตกต่างของค่าจริงและค่าที่ได้ประมาณจากแบบจ าลอง หากค่า MAE มีค่าน้อยแสดงว่า
แบบจ าลองจะประมาณค่าได้ใกล้เคียงกับค่าจริง ดังนั้นหากค่านี้มีเท่ากับศูนย์หมายความว่าไม่มีความ
คลาดเคลื่อนในแบบจ าลอง (ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ พิชญา อักษรพันธุ์ และสินีนุช เกียบกลาง, 2558) 
ดังสมการที่ (5) 
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  MAE = iyif 
n

1in
1

   (5) 

  โดย fi    คือ ค่าประมาณจากแบบจ าลองค่าข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ 

   yi   คือ ค่าท่ีแท้จริงค่าข้อมูลจริงที่ได้จากการค านวณ 

  n    คือ จ านวนขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการประมาณแบบจ าลอง 

 
 นอกจากนี้ สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2558) กล่าวว่าสามารถใช้ข้อมูลฝึกหัด (training 
data) เพ่ือวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองได้ โดยการใช้ข้อมูลฝึกหัดทั้งหมดเพ่ือทดสอบแบบจ าลอง
ควรจะได้ค่าความถูกต้องที่สู งหรือเท่ากับ 100% และการใช้ข้อมูลฝึกหัดบางส่วน เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองได้ กล่าวคือจะมีการแบ่งชุดข้อมูลฝึกหัดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 
ส่วนที่ 1 ใช้ส าหรับการฝึกหัด (training) เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 หรือ 67% ของข้อมูล
ฝึกหัด และส่วนที่ 2 ใช้ส าหรับการทดสอบ (testing) เป็นข้อมูลส่วนน้อยที่เหลืออยู่ในข้อมูลฝึกหัด
ประมาณ 1 ใน 3 หรือ 33% ของข้อมูลฝึกหัด 
 
4. โปรแกรม WEKA  
 เวกก้า (WEKA) ย่อมาจากค าว่า Waikato Environment for Knowledge Analysis  
ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ท าเหมืองข้อมูลที่เป็นประเภทซอฟต์แวร์
เปิดอิสระ (Open Source Software of Freeware) สามารถท างานได้บน Window, Linux และ 
MAC OS เวกก้า (WEKA) อยู่ภายใต้การควบคุมของ GPL License ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี  1997 
โดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดมาใช้
งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
 ซอฟต์แวร์จะเน้นท างานทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง  (Machine Learning) และงาน
ทางด้านการท าเหมืองข้อมูล  (Data Mining) โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วยโมดูลย่อย  ๆ ส าหรับ
ใช้ในการจัดการข้อมูล  ซึ่งโปรแกรมจะใช้งานผ่านหน้าจอ GUI (Graphic User Interface) เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งยังใช้ส่งค่าในการให้ซอฟต์แวร์ประมวลผล โดยโปรแกรมสามารถรัน ( run) ได้
หลายระบบปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ท างานด้านการท า
เหมืองข้อมูลที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริทึมมากมายสามารถเลือกใช้งานโดยตรงได้จาก 2 ทาง คือ ชุด
เครื่องมือที่มีอัลกอริทึมมาให้ หรือเลือกใช้จากอัลกอริทึมท่ีได้เขียนเป็นโปรแกรมลงไปเป็นชุดเครื่องมือ
เพ่ิมเติม และชุดเครื่องมือมีฟังก์ชั้นส าหรับการท างานร่วมกับข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลาย
เทคนิ ค  ได้ แก่   Pre-Processing, Classification, Regression, Clustering, Association rules, 
Selection และ Visualization (เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา, 2556) 
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 หน้าจอ Weka GUI Chooser ประกอบไปด้วยดังภาพที่ 6 โปรแกรมหลักของซอฟต์แวร์ 
คือ Explorer เป็นโปรแกรมที่ออกแบบในลักษณะ GUI, Experimenter  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบ
การทดลอง และการทดสอบผล, Knowledge Flow  เป็นโปรแกรมออกแบบผังการไหลของความรู้ 
และ Simple CLI (Command Line Interface)  เป็นโปรแกรมรับค าสั่งการท างานผ่านการพิมพ์ 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอ Weka GUI Chooser 
 
 ส่วนประกอบเมนูหลักของเวกก้า (WEKA) มีจ านวน 4 เมนูต่อไปนี้ (เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์
ศักดา, 2556) ดังภาพที่ 7  
 

 

ภาพที่ 7 แท็บเมนูหลัก Explorer ในหน้าต่าง Weka Explorer 
 
 เมนูที่ 1 Explorer เป็นส่วนที่ออกแบบให้ผู้ใช้งานได้ในลักษณะ GUI เหมาะส าหรับผู้
เริ่มต้นใช้งานเพราะจะเรียกฟังก์ชั่นการท างานได้เพียงคลิกและเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในหน้าฟอร์ม
เท่านั้น ภายในเมนูหลัก Explorer จะมีแท็บเมนู ดังภาพที่ 7 ประกอบไปด้วย 
 เมนู Preprocess เป็นส่วนที่ ใช้ในการเลือกไฟล์ข้อมูลส าหรับเป็นอินพุท 
(input) เพ่ือท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ รวมทั้งยังช่วยในการจัดการข้อมูลและเตรียมข้อมูล 
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 เมนู  Classify เป็นส่ วนที่ ใช้การท าเหมืองข้อมูลแบบจ าแนกประเภท 
(classification) หรือท านายข้อมูล (prediction) 
 เมนู  Cluster เป็นส่วนที่ ใช้การท าเหมืองข้อมูลแบบการจัดกลุ่มข้อมูล 
(clustering) โดยจะจัดกลุ่มข้อมูลลักษณะคล้ายกันหรือมีความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน 
 เมนู Associate เป็นการที่ใช้การท าเหมืองข้อมูลแบบการหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในฐานข้อมูล (association rule) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทีเกิดขึ้นร่วมกันบ่อย ๆ 
 เมนู Select attributes เป็นส่วนที่คล้ายกับส่วน Preprocess แต่จะเน้นการ
หาตัวแปรในชุดข้อมูลใดส าคัญและไม่ส าคัญ ซึ่งตัวแปรที่ไม่ส าคัญจะถูกก าจัดก่อนการน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล 
 เมนู Visualize เป็นส่วนการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพนามธรรมสองมิติ 
 เมนูที่ 2 Experimenter เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถออกแบบการทดลอง เปลี่ยนแปลง
เทคนิค วิเคราะห์ข้อมูล และค่าพารามิเตอร์ได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง  ๆ ด้วย
ผู้ใช้งานเอง 
 เมนูที่  3 Knowledge Flow เป็นส่วนที่ให้ผู้ ใช้น าเทคนิคเทคนิคต่าง ๆ ของเวกก้า 
(WEKA) มาเรียงต่อกันเพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท างานตามที่ต้องการได้ 
 เมนูที่ 4 Simple CLI (Command Line Interface) เป็นรับค าสั่งจากการท างานของ
ผู้ใช้ผ่านการพิมพ์ทางระบบโดยส่วนนี้จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจการเรียกใช้ฟังกชั่นผ่านทาง GUI ของเวกก้า 
(WEKA) ได้และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมได้อีกด้วย  
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 5.1.1 สมฤทัย กลัดแก้ว (2557) ได้วิจัย “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือก
ต าแหน่งงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบัณฑิต” เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกต าแหน่ง
งานที่สอดคล้องกับความสามารถบัณฑิตด้วยเทคนิค Logistic Regression Analysis โดยการจ าแนก
ประเภทข้อมูลด้วยเทคนิค Decision Tree และเปรียบเทียบความถูกต้องการท านายระหว่างเทคนิค 
Logistic Regression Analysis และการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิค Decision Tree จากนั้น
ได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองช่วยในการตัดสินใจเลือกต าแหน่งงานให้สอดคล้องกับความสามารถของ
บัณฑิต จากข้อมูลภาวะมีงานท าบัณฑิตที่ส าเร็จปีการศึกษา 2555 – 2557 จ านวน 1,933 ระเบียน 
จ านวน 2,825 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้รวบรวมแบบส ารวจข้อมูลภาวะมีงานท าของศูนย์
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คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษา และได้แบ่งต าแหน่งงาน
หรือกลุ่มอาชีพเป็น 8 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจาก 12 คุณลักษณะ มีผลต่อการเลือกต าแหน่ง
งานหรือกลุ่มอาชีพมี 4 คุณลักษณะ คือ เพศ คุณวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน 
และความสามารถพิเศษ ซึ่งมีระดับนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05 และจากการวัดค่าประสิทธิภาพตัว
แบบด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ซึ่ง
ได้วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของการพยากรณ์เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลพบว่า
เทคนิค Decision Tree อยู่ที่  57.37% โดยมีค่ามากกว่าเทคนิค Logistic Regression Analysis 
เล็กน้อยที่ 56.30% จึงได้พัฒนาแบบจ าลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกต าแหน่งงานให้
สอดคล้องกับความความสามารถของบัณฑิตโดยใช้เงื่อนไข 4 คุณลักษณะดังกล่าวมาสร้างเป็น
แบบจ าลองระบบโดยออกแบบส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้ด้วย Microsoft Visual Basic 
 5.1.2 ชาลี ดวงแย้ม ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และสุพจน์ เฮงพระพรหม (2550) ได้วิจัย 
“ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบเบย์” เพ่ือหาความน่าจะเป็นในการเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยใช้ข้อมูล
แบบส ารวจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2547 จ านวน 1,894 ระเบียน  ของส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากนั้นได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการ
ศึกษามา 17 คุณลักษณะ แบ่งประเภทอาชีพเป็น 8 กลุ่ม และท าการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วย
เทคนิค Naive Bayes และวัดประสิทธิภาพแบบ Leave-one-out พบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 
83.47 จึงน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองระบบโดยออกแบบส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้ด้วย Microsoft 
Visual Basic 
 5.1.3 (เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และดวงดาว วิชาดากุล, 2558)
ได้วิจัย “การใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา” เพ่ือพัฒนา
คลั งข้ อมู ลและสร้ างแบบจ าลองท าน ายผลการ เรี ยนของนั ก เรี ยน โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้ข้อมูลนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างปีการศึกษา 2548 – 2556 น ามาพัฒนาคลังข้อมูลด้วยโครงสร้าง
แบบ Snowflake Schema จากนั้นใช้ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างปี
การศึกษา 2556 – 2556 จ านวน 525 ระเบียน ประกอบด้วย 16 คุณลักษณะ น ามาพัฒนา
แบบจ าลองท านาย โดยใช้ชุดข้อมูล 2 แบบ คือแบบไม่จัดกลุ่ม  (Original Data) และแบบจัดกลุ่ม 
(Cluster Data) จากนั้ น ท าการคั ด เลื อ กคุณ ลั กษ ณ ะด้ วยวิ ธี  Correlation-based Feature 
Selection แ ล ะวิ ธี  Information Gain แล้ ว ใช้ เท คนิ ค  Neural Network แบ บ  Multi-Layer 
Perceptron, เทคนิคSupport Vector Machine และเทคนิค Decision Tree มาพัฒนาแบบจ าลอง
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ท านายพร้อมเปรียบเทียบ และวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี 10-fold Cross Validation พบว่า คลังข้อมูล
ที่พัฒนาขึ้นผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และจากการเปรียบเทียบแบบจ าลองท านายโดยชุด
ข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม (Original Data) ที่คัดเลือกด้วยวิธี Correlation-based Feature Selection 
ร่วมกับเทคนิค Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron จ านวน 5 คุณลักษณะ คือ 
แผนการเรียน, ผลการเรียนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ , ผลการเรียนเฉลี่ยสังคมศึกษา, ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ และผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะมากท่ีสุด โดยมีค่าความ
ถูกต้องสูงสุดที่ร้อยละ 94.48 และมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อน (RMSE) น้อยที่สุดที่ 0.1880 
จากนั้นน ามาพัฒนาระบบพยากรณ์ผลการเรียนด้วยภาษา PHP 
 5.1.4 นิภาพร ชนะมาร และพรรณี สิทธิเดช (2557) ได้วิจัย “การวิเคราะห์ปัจจัย
การเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์” เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ านวน 180 ระเบียน ประกอบด้วยคุณสมบัติ 23 คุณลักษณะ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระ 22 
คุณลักษณะ ได้แก่ข้อมูลภูมิหลังและข้อมูลผลการเรียนรายวิชาในชั้นปีที่ 1 และ 2 ตัวแปรตามหรือตัว
แปรท านายคือเกรดเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือก
คุณลักษณะที่ส าคัญ  3 วิธี ได้แก่ 1) วิธี Correlation-based 2) Consistency-based และ 3) วิธี 
Gain Ratio จากนั้นน ามาพัฒนาแบบจ าลองการท านาย ด้วยเทคนิค Neural Network แบบ Back-
propagation และเทคนิคSupport Vector Machines ร่วมกับการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี 10-fold 
Cross Validation และวัดค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อน (RMSE) พบว่าข้อมูลภูมิหลังไม่ใช่
ข้อมูลส าคัญในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการเรียนรายวิชาจ านวน 10 คุณลักษณะ
นั้นเป็นตัวแปรส าคัญ ส าหรับแบบจ าลองท านายด้วย เทคนิค Neural Network แบบ Back-
propagation และเทคนิคSupport Vector Machines จากคุณลักษณะส าคัญดังกล่าวมีค่าความ
ผิดพลาดอยู่ในระดับต่ ากว่าแบบจ าลองท านายที่ใช้ตัวแปรตั้งต้นจ านวน 22 คุณลักษณะ ในขณะที่
เทคนิคการรวมกลุ่มประจ าแนกประเภทด้วยวิธี Bagging ร่วมกับเทคนิค Neural Network แบบ 
Back-propagation และเทคนิคSupport Vector Machines พบว่าผลการพยากรณ์ของ Bagging 
ร่วมกับเทคนิค Neural Network แบบ Back-propagation มีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อน 
(RMSE) อยู่ระดับต่ าสุดที่ 0.1051 มีประสิทธิภาพดีที่สุดจึงน าไปใช้พยากรณ์ 
 5.1 .5 ภรัณยา อ ามฤครัตน์  และคณะ (2552) ได้วิจัย  “การเปรียบเที ยบ
ประสิทธิภาพการคัดเลือกและจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม” เพ่ือเสนอวิธีการ
จ าแนกประเภทข้อมูลระหว่างเทคนิค  Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron โดย
ปรับเปลี่ยนจ านวน node ใน hidden layer 1-5 เพ่ือเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทดสอบเปรียบเทียบกับ
เทคนิค  Support Vector Machine โดยมีการปรับเปลี่ยนค่า C และค่า gamma เพ่ือหาค่า
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เหมาะสมที่ใช้ Kernel แบบ RBF  จากนั้นเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบจ าลองท านาย
ด้วยวิธี 5-fold Cross - validation ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะที่เป็นข้อมูลคุณลักษณะทั้งหมด 
เปรียบเทียบกับวิธีการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมด้วย วิธี CfsSubsetEval และวิธี Principal 
Components โดยใช้ข้อมูลโอโซนจาก UCI ตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 – 2004 จ านวน 2,536 ระเบียน และ 
73 คุณลักษณะ พบว่าเทคนิค Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron มีค่าความถูกต้อง
เพียง 96.57% มีความผิดพลาดสูงกว่าเมื่อเทียบกับเทคนิค Support Vector Machine ที่ใช้ Kernel 
แบบ RBF จากการใช้ค่า C เท่ากับ 14.01 ซึ่งมีค่าความถูกต้องสูงสุดที่ 100% วัดประสิทธิภาพด้วยค่า
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) และเมตริกซ์วัดประสิทธิภาพ (Confusion Matrix) พบว่า
การจ าแนกข้อมูล ด้วยเทคนิค Support Vector Machine ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดโดยมีค่าความถูกต้อง 100% ซึ่งมีค่าผลลัพธ์ไม่ต่าง
กับการเลือกใช้คุณลักษณะทั้งหมดมากนัก 
 5.1.6 พรเทพ คงไชย และรัชฎา คงคะจันทร์ (2554) ได้วิจัย “การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบในการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือพยากรณ์โอกาส
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา” เพ่ือน าเสนอรูปแบบและเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะ
แบบ Filter โดยใช้ Raker Method ซึ่งมีการใช้ Evaluator ส าหรับคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม
ด้วย  วิธีCorrelation-based Feature Selection วิธี  Consistency-based Subset Evaluation 
และ วิธีWrapper Subset Evaluation และการคัด เลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper โดยใช้ 
Genetic Algorithm ร่วมกับการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิค Support Vector Machine เทคนิค 
Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron และเทคนิค Bayesian Belief Networks ใช้ชุด
ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2544 – 2550 จ านวน 42,665 ชุด 20 
คุณลักษณะ เปรียบเทียบการวัดค่าความถูกต้องด้วยค่าความแม่นย า (Precision), ค่าความระลึก 
(Recall) และค่าถ่วงดุล (F-Measure) พบว่าการจ าแนกประเภทด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ 
Filter โดย Ranker Method ร่วมกับ ReliefFAttributeEval เป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยมีค่าคุณลักษณะที่
เหมาะสมจ านวน 5 คุณลักษณะลดลงจากเดิม 20 คุณลักษณะ สามารถลดการใช้คุณลักษณะที่ไม่
เหมาะสมและลดระยะเวลาประมวลผลในการท าเหมืองข้อมูลถึง 75% และให้ความถูกต้องของค่า 
Precision อยู่ที่  95.10%, ค่า Recall อยู่ที่  94.90% และค่า F-Measure ที่ 94.90% โดยใช้การ
จ าแนกประเภทด้วยเทคนิค Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron 
 5.1.7 สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ (2551) ได้วิจัย “การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกที่
เหมาะสมและอัลกอริทึมเพ่ือจ าแนกพฤติกรรมการกระท าความผิดของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา” 
โดยท าการเปรียบเทียบการท าเหมืองข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธี Simple Classification เพ่ือจ าแนก
ข้อมูลโดยไม่มีการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนก 4 
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อัลกอริทึม ได้แก่  1. เทคนิค Naive Bayes 2. เทคนิค Bayesian belief Network 3. เทคนิค
Decision Tree แบบ C4.5 และ4. เทคนิค RIPPER 2)วิธี  Hybrid Classification ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คือ การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอัลกอริทึมในการค้นหา
ชุดของคุณลักษณะระหว่าง Genetic Search กับ Forward Selection ร่วมกับวิธีการประเมินค่าชุด
ของคุณลักษณะ 3 วิธี  ได้แก่  1.Correlation-based Feature  2.Consistency-based Subset 
Evaluation และ 3.Wrapper Subset Evaluation ขั้ น ตอนที่  2  จึ งน าไปประมวลผลต่ อใน
อัลกอริทึมเพ่ือจ าแนกประเภทข้อมูลซึ่งเป็นวิธีเดียวกับวิธี Simple Classification พบว่าวิธี Hybrid 
Classification ที่ ใช้ Genetic Search ร่วมกับ Wrapper Subset Evaluation โดยใช้อัลกอริทึม 
C4.5 ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดและสามารถลดคุณลักษณะที่ต้องน ามาใช้ในการจ าแนกจาก 43 เหลือ
เพียง 15 คุณลักษณะและน าชุดคุณลักษณะที่คัดเลือกไปประมวลผลต่อในอัลกอริทึมการจ าแนก
ประเภท พบว่าอัลกอริทึมที่ให้ค่าความถูกต้องที่สูงที่สุดคือ อัลกอริทึม C4.5 และคัดเลือกคุณลักษณะ
จาก 15 เหลือเพียง 8 คุณลักษณะซึ่งท าให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าความผิดของนักเรียน  
 5.1.8 ภัทราวุฒิ แสงศิริ ศจีมาจ ณ วิเชียร และพยุง มีสัจ (2552) ได้วิจัย “การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดตัวแปรข้อมูลเข้าที่ เหมาะสมส าหรับโครงข่ายประสาทเทียมระหว่าง
การเลือกตัวแปรแบบถอยหลังทีละขั้นและการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือพยากรณ์กลุ่มข้อมูล
โรคมะเร็ง” โดยเลือกกลุ่มข้อมูลโรคมะเร็งจ านวน 2 ชุด คือชุดข้อมูล  Breast Cancer Wisconsin 
จ านวน 699 ระเบียน 11 ตัวแปรจากนั้นเลือกข้อมูลมาจ านวน 476 ระเบียน และชุดข้อมูล 
Mammographic-Masses จ านวน 916 ระเบียน 6 ตัวแปรซึ่งคัดเลือกข้อมูลมาจ านวน 889 ระเบียน 
จากชุดข้อมูลมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (UCI Collection) น าข้อมูล
ดังกล่าวทั้ง 2 ชุดมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดตัวแปรที่เหมาะสมระหว่างเทคนิค Backward 
Stepwise Feature Selection ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธี Wrapper และเทคนิค Principle Component 
Analysis จากนั้ น จะน าผลลัพธ์ที่ ได้ มาเข้ า อัลกอริทึ ม  Neural Network แบบ Multi-Layer 
Perceptron เพ่ือพยากรณ์กลุ่มข้อมูลโรคมะเร็ง โดยทดลองออกแบบ 10 แบบ และทดสอบแต่ละชุด 
10 รอบ ให้ได้ค่า ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) ต่ าที่สุด และค่า Regression ที่สูงที่สุด 
พบว่าเทคนิค Backward Stepwise Feature Selection มีความเหมาะสมที่สุด โดยเทคนิคดังกล่าว
ให้ ค่ าความแม่นย าต่ อกลุ่ มข้อมู ล  Breast Cancer Wisconsin ที่  94 .62% และกลุ่ มข้อมู ล 
Mammographic-Masses ที่ 90.99% ต่างกับเทคนิค Principle Component Analysis ที่ให้ค่า
ความแม่นย ากลุ่มข้อมูล Breast Cancer Wisconsin ที่ 98.32% และกลุ่มข้อมูล Mammographic-
Masses ที ่86.91%  
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 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 5.2.1 Osiris Villacampa (2015) ไ ด้ วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ Feature Selection and 
Classification Methods for Decision Making: A Comparative Analysis”  เ พ่ื อ ศึ ก ษ าก า ร
ประมวลผลการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือลดมิติข้อมูลด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะหรือการเลือก
คุณลักษณะซึ่งจะช่วยให้การท าเหมืองข้อมูลมีความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล
ประวัติการบริการและการขายรถจากตัวแทนจ าหน่ายรถ จ านวน 15,417 ระเบียน จ านวน 40 
คุณลักษณะ และข้อมูลประวัติการเงินของลูกจากธนาคาร จ านวน 10,578 ระเบียน จ านวน 17 
คุณลักษณะ เพ่ือหารูปแบบจ าแนกประเภทลูกค้าที่มีฐานะอยู่ในกลุ่มผู้ซื้อรถใหม่ โดยน าเทคนิคการ
คัด เลื อกคุณ ลักษณ ะแบบ  Filters, Wrappers และ  Hybrid ได้ แก่ วิ ธี  Information Gain วิ ธี 
Correlation Based Feature Selection วิธี Relief-F และวิธี Wrappers น ามาใช้เพ่ือลดจ านวน
คุณลักษณะในชุดข้อมูล จากนั้นท าการจ าแนกประเภทและพัฒนาแบบจ าลองด้วยเทคนิค Decision 
Tree  เท ค นิ ค  k-Nearest Neighbor แ ล ะ เท ค นิ ค  Support Vector Machines ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยวิธี 5-fold Cross Validation และวิเคราะห์เปรียบเทียบการคัดเลือก
คุณ ลั กษ ณ ะและความแตกต่ างด้ วยค่ า  Accuracy, ค่ า  Area Under Receiver Operating 
Characteristic Curve (AUC), ค่า F-Measure, ค่า TP Rate และค่า FP Rate พบว่าค่ าความ
ถูกต้องของเทคนิค Decision Tree ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ Wrapper ที่ค่าความเชื่อมั่น 
0.1 มีความถูกต้องแม่นย าถึง 86.4% ในการจ าแนกประเภท/การคัดเลือกคุณลักษณะแบบเดียวกันนี้
ยังให้ค่า AUC สูงสุดที่ 90.4% ส่วนเทคนิค k-Nearest Neighbor และเทคนิค Support Vector 
Machines มีค่าความถูกต้องเพียง 84.9% และ 79.8% ตามล าดับ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 2 โดยจากการศึกษา
งานวิจัยที่ส่วนใหญ่น าข้อมูลที่มีอยู่มาพัฒนาแบบจ าลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่มุ่งเน้นการวัด
ประสิทธิภาพด้วยมาตรวัดเช่น ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด 
(RMSE) ค่าความระลึก (Recall) ค่าถ่วงดุล (F-measure) เป็นต้น ส าหรับในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือก
ทดลองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกคุณลักษณะ ระหว่างวิธี InfoGainAttributeEval 
และวิธี CfsSubsetEval กับการไม่คัดเลือก  (Non - Selection)เพ่ือให้ได้คุณลักษณะที่มีความ
เหมาะสมเข้าสู่เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลน ามาพัฒนาแบบจ าลองท านายระบบแนะน าอาชีพส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนอกจากการประเมินประสิทธิภาพ
ด้วยมาตรการวัดแล้ว งานวิจัยนี้ยังท าการประเมินประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของแบบจ าลองอย่างมี
นัยส าคัญร่วมด้วย 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการท างาน 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

1. การคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะปัจจัย/ข้อมูลที่ส าคัญ 

Consistency-based Subset Evaluation           
WrapperSubsetEval           

CfsSubsetEval           
GainRatioAttributeEval           

InfoGainAttributeEval           
Principal Components           
ReliefFAttributeEval           

Backward Stepwise Feature Selection           

2. การพัฒนาแบบจ าลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
Neuron Network           

Decision Tree           

Naive Bayes            

Support Vector Machine           

Multinomial Logistic Regression Analysis           

k-Nearest Neighbor           
3. การประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของแบบจ าลอง 

K-fold Cross Validation           
Confusion Matrix           
Precision           

RMSE           
Accuracy           
MAE           
Recall           
F-measure           

MSE           

Leave-one-out Cross Validation           
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กระบวนการท างาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Area Under Curve           
TP Rate & FP Rate           

4. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน 

Arithmetic Mean           

S.D.           
Percentage           
หมายเหตุ ก หมายถึง งานวิจัยของสมฤทัย กลัดแก้ว (2557) 
   ข หมายถึง งานวิจัยของชาลี ดวงแย้ม, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และสุพจน์ เฮงพระพรหม. 
                 (2550)  
   ค หมายถึง งานวิจัยของเสกสรรค์ วิลัยลักษณ์, วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และดวงดาว  
                           วิชาดากุล (2558) 
   ง หมายถึง งานวิจัยของนิภาพร ชนะมาร และพรรณี สิทธิเดช (2557) 
    จ หมายถึง งานวิจัยของภรัณยา อ ามฤครัตน์ และคณะ (2552) 
    ฉ หมายถึง งานวิจัยของOsiris Villacampa (2015) 
    ช หมายถึง งานวิจัยของพรเทพ คงไชย และรัชฎา คงคะจันทร์ (2554) 
    ซ หมายถึง งานวิจัยของสุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ (2551) 
    ฌ หมายถึง งานวิจัยของภัทราวุฒิ แสงศิริ, ศจีมาจ ณ วิเชียร และพยุง มีสัจ (2552) 
    ญ หมายถึง งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับ
          นักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร” (งานวิจัยของ 
                            วิทยานิพนธ์นี้ 
 
 
 
 

 
 
 



 38 

 
 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     1.1 ประชากร คือ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 400 คน ประกอบด้วย  1) ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 138 คน 2) ปีการศึกษา 2557 จ านวน 135 คน และ 3) ปีการศึกษา 2558 จ านวน 127 คน 
(ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 199 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 
Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาวิจัยจ านวน 196 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 2.1 ฮาร์ดแวร์ 
  2.1.1 Intel Intel(R) Pentium(R) 
  2.1.2 CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40 GHz 
  2.1.3 RAM 4 GB (DDR 3) 
  2.1.4 HDD 500 GB 
 2.2 ซอฟต์แวร์ 
 2.2.1 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2012 
 2.2.2 โปรแกรมจัดการตารางงาน Microsoft Excel 
 2.2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล WEKA 
 2.2.4 โปรแกรมพัฒนาระบบเพ่ือแนะน าอาชีพฯ Microsoft Visual Studio 2015 
ด้วย .NET Framework 4.0 จาก .NET Framework (C#) 
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    2.3 แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
     2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
 
3. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยด าเนินการตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาเหมืองข้อมูล Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  ดังภาพที่ 8  
โดยมีการท างานแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา (Business Understanding) 
 ขั้นตอนที่ 2 ท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 
 ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling Phase) 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลแบบจ าลอง (Evaluation Phase) 
 ขั้นตอนที่ 6 การน าไปใช้งาน (Deployment Phase) 
 
 ขั้นตอนที่  1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Business Understanding) การรวมตัวกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) มีผลกระทบต่อการแข่งขันของ
อาชีพในตลาดแรงงานซึ่งการผลิตบัณฑิตให้ได้ท างานในสาขาวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานนั้น การจัดการคุณภาพการศึกษานับมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทุกแห่งจะมีคลังข้อมูลประวัติและผลการศึกษา
รวมทั้งข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตจัดเก็บอยู่สามารถน าข้อมูลจากคลังข้อมูลที่มีมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับเทคโนโลยีศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เพ่ือหาองค์
ความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจได้ โดยงานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากคลังข้อมูลเพ่ือจ าแนกประเภท
อาชีพส าหรับแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนด าเนินการวิจัยตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาเหมืองข้อมูล Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่
พร้อมพิจารณาข้อมูลและความเป็นไปของการน าข้อมูลมาวิเคราะห์สามารถแบ่งข้อมูลได้  2 กลุ่ม คือ 
1) ข้อมูลระเบียนประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลการศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 2) ข้อมูลภาวะมีงานท า
ของบัณฑิต ดังตารางที่  4 โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม ถึงจ านวนข้อมูล
คุณลักษณะ ความเป็นไปได้ที่จะน ามาวิเคราะห์ ความครบถ้วนในแต่ละข้อมูล หรือมีจ านวนมาก
พอที่จะสามารถน ามาวิจัยได้ ตลอดจนพิจารณาจากตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลร่วมด้วย  
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ตารางที่ 3 ตารางข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลการศึกษา 

 No. Attribute Description 
1. เกรดโรงเรียนเดิม 2.35 

2.70 
3.00 
3.12 
3.46 
... ฯลฯ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.35 
2.70 
3.00 
3.12 
3.46 
... ฯลฯ 

3. เกียรตินิยม  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. เกียรตินิยมอันดับ 1 
2. เกียรตินิยมอันดับ 2 
3. ส าเร็จการศึกษา 

4. สาขาวิชาเอก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
1. โบราณคดี 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
3. ภาษาไทย 
4. อังกฤษ 
5. ภาษาฝรั่งเศส 
6. มานุษยวิทยา 

5. วิชาโท แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม คือ 
1. โบราณคดี 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
3. ประวัติศาสตร์ 
4. พิพิธภัณฑสถานศึกษา 
5. ภาษาไทย 
6. ภาษาอังกฤษ 
7. ภาษาฮินดี 
8. มานุษยวิทยา 
9. ภาษาเขมร 
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 No. Attribute Description 

6. เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. หญิง 
2. ชาย 

7. ภูมิล าเนา กรุงเทพ 
นนทบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 
ชลบุร ี
... ฯลฯ 

8. วิธีรับเข้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1.รับเข้าตรงโดยคณะฯ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
3. ทุนอุดหนุนศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

9. กิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากท่ีสุด แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม คือ 
1. กีฬา 
2. เชียร์ 
3. ดนตรี 
4. บริการสังคม 
5. ปาฐกถาโต้วาที 
6. วิชาการ 
7. ศาสนา 
8. ศิลปวัฒนธรรม 
9. อ่ืนๆ 

10. รายได้บิดาต่อเดือน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 
1. ต่ ากว่า 5,000 บาท 
2. 5,001 - 10,000 บาท 
3. 10,001 - 15,000 บาท 
4. 15,001 - 20,000 บาท 
5. 20,001 - 25,000 บาท 
6. 25,001 - 30,000 บาท 
7. มากกว่า 30,000 บาท 

11. 
 
 
 
 
 

รายได้มารดาต่อเดือน  
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 No. Attribute Description 

12. อาชีพบิดา แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ 
1. เกษตร, ประมง 
2. ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/
รับจ้าง 
3. พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ 
4. พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้าง
หน่วยงานเอกชน 
5. รัฐวิสาหกิจ 
6. รับราชการ 
7. ไม่มีเงินได ้
8. อื่นๆ 

13. อาชีพมารดา 

 
 

ตารางที่ 4 ตารางข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 No. Attribute Description 

1. สถานภาพการท างาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. ท างานประจ า 
2. ท างานอิสระ(Freelance)/เจ้าของกิจการ/
ผู้ประกอบการ 

2. ประเภทงานที่ท า แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ 
2. รัฐวิสาหกิจ 
3. พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 
4. ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ/อาชีพ
อิสระ (Freelance) 
5. พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่าง
ประเทศ 

3. ด้านความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้
ได้งาน 

แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม คือ 
1. ภาษาต่างประเทศ  
2. การใช้คอมพิวเตอร์  
3. กิจกรรมสันทนาการ  
4. ศิ ลป ะ /วัฒ น ธรรม /ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ /
โบราณคดี  



 44 

 
 

 No. Attribute Description 
5. นาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง  
6. การเขียน/อ่าน/ค้นคว้า  
7. ภาษาไทย  
8. การสื่ อ ส าร/ม านุ ษ ยสั มพั น ธ์ /ติ ด ต่ อ
ประสานงาน 
9. การค านวณ  
10. การขาย 

4. จังหวัดที่ท างาน กรุงเทพ 
นนทบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 
ชลบุร ี
... ฯลฯ 

5. เงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,000 
9,000 
10,000 
15,000 
... ฯลฯ 

6. ระยะเวลาการได้งานท า แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 
1. ได้งานทันที 
2. 1 – 2 เดือน 
3. 3 – 6 เดือน 
4. 7 – 9 เดือน 
5. 10 – 12 เดือน 
6. มากกว่า 1 ปี 
7. ได้งานระหว่างศึกษา 

7. งานที่ท าตรงกับสาขาที่ส าเร็จหรือไม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. ตรง 
2. ไม่ตรง 

8. สามารถน าความรู้จากสาขามา
ประยุกต์ใช้กับงานท่ีท าเพียงใด 

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
1. มากท่ีสุด (มากกว่า 85%) 
2. มาก (71% - 85%) 
3. ปานกลาง (51% - 70%) 
4. น้อย (25% - 50%) 
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 No. Attribute Description 
5. น้อยท่ีสุด (น้อยกว่า 25%) 

9. ต าแหน่งงาน พนักงานพิสูจน์อักษร 
คร ู
เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
เจ้าหน้าท่ีบริการส่วนน าชมพิพิธภณัฑ ์
พนักงานบริการภาคพื้นดิน 
กองบรรณาธิการ 
ผู้ประสานงานฝา่ยขาย 
นักวิชาการวัฒนธรรม 
... ฯลฯ 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ขั้นตอนนี้เป็นการท าความสะอาด
ข้อมูล (Data Cleaning) เพ่ือจัดการข้อมูลที่คัดเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสมต่อ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมี 4 ขั้นตอน (จามรกุล เหล่าเกียรติกุล, 2558) ดังนี้ 
  1. การส ารวจและตรวจสอบข้อมูล เป็นตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลมีการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายด้วยการเติมเต็มข้อมูล และจัดการข้อมูลที่มีความ
ผิดพลาด ผิดปกติ ข้อมูลมีความไม่สอดคล้องกัน โดยจัดการข้อมูลให้ความถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนนี้อาจพบลักษณะข้อมูลที่ ไม่ เหมาะสม ได้แก่ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
(Incomplete Data) เช่น ข้อมูลขาดหาย (Missing Value) ข้อมูลรวบกวน (Noisy Data) และข้อมูล
ไม่สอดคล้อง (Inconsistent Data) เป็นต้น งานวิจัยนี้พบลักษณะข้อมูลที่ไม่เหมาะสมตัวอย่าง  
ดังภาพที่ 9 – ภาพที่ 11 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างข้อมูลขาดหาย (Missing Value) และข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ (Outliers) 
 

  จากภาพที่ 9  เป็นข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ (Outliers) เกินขอบเขตความเป็น
จริง คือค่าตัวเลขรายได้ที่สูงกว่า และข้อมูลที่ขาดหาย (Missing Value)  แก้ไขโดยพิจารณาและรวม
จากข้อมูลที่จัดเก็บ หรือตรวจหา และแก้ไขค่าข้อมูลที่มีความขัดแย้ง ด้วยการประมาณค่าข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะเติมค่าข้อมูลส่วนที่หายไป ดังแสดงในตัวอย่างคือ ข้อมูลจังหวัดที่ท างานขาดหาย 
(Missing Value) จากเดิม “  ” เปลี่ยนเป็น “กรุงเทพ” และข้อมูลเงินเดือนที่มีค่าผิดปกติ (Outliers) 
จากเดิม “100,000” เปลี่ยนเป็น “10,000” เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างข้อมูลมีค่าผิดพลาด (Error) 
 
 จากภาพที่ 10 เป็น ข้อมูลค่าผิดพลาด (Error) ที่มีข้อมูลรบกวน (Noisy 
Data) คือข้อมูลที่ผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผู้ใช้งาน (Human Error) แก้ไขโดย
พิจารณาและรวมจากข้อมูลที่จัดเก็บ หรือตรวจหา และแก้ไขค่าข้อมูลที่มีความขัดแย้ง ดังแสดงใน
ตัวอย่างคือ ข้อมูลต าแหน่งงานจากเดิม “พนักงานตอบรับบบ” เปลี่ยนเป็น “พนักงานต้อนรับ” เป็น
ต้น 
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน (Inconsistent Data) 
 

 จากภาพที่ 11 เป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน (Inconsistent Data) คือ
ข้อมูลชุดเดียวกันแต่มีการใช้ค่าข้อมูลที่ต่างกันและมีความขัดแย้งกันเอง แก้ไขโดยพิจารณาและรวม
จากข้อมูลที่จัดเก็บ หรือตรวจหา และแก้ไขค่าข้อมูลที่มีความขัดแย้ง ดังแสดงในตัวอย่างคือ ข้อมูล
ต าแหน่งงานจากเดิม “Tutor” เปลี่ยนเป็น “ครู” , “Customer service” เปลี่ยนเป็น “เจ้าหน้าที่
บริการลูกค้า” เป็นต้น 
 

  2. การผสานข้อมูล เป็นการรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ 
น ามาไว้ที่เดียวกัน จากนั้นจึงผสานข้อมูลเพ่ือช่วยลดความซ้ าซ้อน และลดความไม่สอดคล้องของ
ข้อมูลซึ่งจะท าให้ข้อมูลมีคุณภาพอีกทั้งยังเพ่ิมความเร็วในกระบวนการท าเหมืองข้อมูล โดยน าข้อมูล
ทั้ง 2 ชุด คือ 1) ข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลการศึกษา 2) ข้อมูลภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตมารวมให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน โดยยึดตามข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ดังภาพที่ 12 
 

 

ภาพที่ 12 รวมชุด 2 ข้อมูล เข้าด้วยกันระหว่าง 1) ข้อมูลประวัติและข้อมูลการศึกษา และ 2)ข้อมูล
ภาวะมีงานท าโดยใช้โปรแกรม Ms-Access 



 48 

 
 

 

 3. การปรับสภาพข้อมูล เป็นการแปลงข้อมูลโดยปรับค่าชุดข้อมูลให้มี
ความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์เข้าสู่กระบวนการท าเหมืองข้อมูลจัดว่าเป็นการลดระยะห่างของ
ชุดข้อมูล เนื่องจากหากข้อมูลมีระยะห่างมากเกินไปจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในบางเทคนิควิธี 
ดังนั้นการปรับสภาพข้อมูลให้เหมาะสมเป็นการเพ่ิมคุณภาพข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์
แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพ  
 

  โดยงานวิจัยนี้มีวิธีการแปลงข้อมูลเพ่ือลดการกระจายตัวของข้อมูล  
ลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมความรวดเร็วในการประมวลผล ดังภาพที่ 13 ดังนี้ 
  การแปลงข้อมูลผลการศึกษา ด้วยวิธีวี -นอร์มอลไลซ์ เซชัน (V-
Normalization) เป็นเทคนิคที่จะท าให้ทราบค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดด้วยการปรับค่าให้อยู่ในช่วงที่
ก าหนดในรูปแบบค่าต่ าสุด-สุงสุด (Min-Max Normalization) จะท าให้ข้อมูลอยู่ในช่วงที่ก าหนด โดย
ปกติจะก าหนดให้อยู่ช่วง 0 และ 1 ดังสมการที่ (1)  

 Anew_min)Anew_minA(new_max
min Amax
Amin -v 

V
A

' 


  (1) 

 

 เมื่อ 'V  คือ ค่าของข้อมูลที่ ได้จากการท า  Normalization และน ามาใช้จัดท า
ต้นแบบ 
 V  คือ  ค่าของข้อมูล 

    minA   คือ  ค่าท่ีน้อยที่สุดของข้อมูลชุดเดิม 

    maxA  คือ  ค่าท่ีมากที่สุดของข้อมูลชุดเดิม 

    new_minA  คือ  ค่าท่ีน้อยที่สุดช่วงชุดข้อมูลใหม่ 

    new_maxA  คือ  ค่าท่ีมากที่สุดช่วงชุดข้อมูลใหม่ 
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ภาพที่ 13 การแปลงข้อมูลผลการศึกษาด้วยวิธีวี-นอร์มอลไลซ์เซชัน (V-Normalization) โดยใช้
โปรแกรม Ms-Excel 
 
   การลดการกระจายของข้อมูล โดยแปลงข้อมูลที่ เป็นจ านวนจริง
ต่อเนื่องให้อยู่ในรูปแบบช่วงข้อมูล เพ่ือเป็นการลดการกระจายตัวของข้อมูล สามารถก าหนดได้ 3 
ระดับ ดังนี้ สูง (High) ค่าระดับ 3.00 ขึ้นไป, ปานกลาง (Medium) ค่าระดับ 2.00 – 2.99 และต่ า 
(Low) ค่าระดับต่ ากว่า 1.99 เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้ได้ด าเนินการดังนี้ 
  การลดการกระจายข้อมูลรายได้บิดา/มารดาต่อเดือน โดยท าให้ข้อมูล
เป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (Data Discretization) เช่น ข้อมูลเงินเดือนผู้มีงานท า เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับข้อมูลน าเข้าต้นแบบในการท าเหมือง เมื่อพิจารณาแล้วข้อมูลทั้งสองสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ รายได้มาก, รายได้ปานกลาง และรายได้น้อย  (วันวลิต ธารไทรทอง, 2554)  ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงการลดการกระจายข้อมูลรายได้/เงินเดือน 

ก่อนลดการกระจายข้อมูลรายได้/เงินเดือน หลังลดการกระจายข้อมูลรายได้/เงินเดือน 
มากกว่า 30,000 บาท รายได้มาก 30,001 บาทข้ึนไป 

25,001 - 30,000 บาท 

รายได้ปานกลาง 10,001 – 30,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 

รายได้น้อย ต่ ากว่า 10,000 ต่ ากว่า 5,000 บาท 

ไม่มีรายได้/ไม่ระบุรายได้ 

 
      การปรับค่าเป็นตัวเลข ( 1 of N Coding) โดยก าหนดรหัสข้อมูลจาก
ตัวอักษรให้เป็นตัวเลข ซึ่งตัวเลขที่ก าหนดไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณที่น าไปค านวณได้และไม่ได้สื่อถึง
ล าดับมากน้อย เช่น การก าหนดรหัสให้กับข้อมูลชื่อจังหวัดหรือชื่อภูมิภาค 
  การปรับลดรายละเอียดข้อมูลให้มีความกระชับ เช่น ข้อมูลจังหวัด
ภูมิล าเนาจะแปลงให้เป็นชื่อภูมิภาคแบ่งเป็น กรุงเทพและปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้การแบ่งตัวแปรตามหลักเกณฑ์ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส่วนการจัด
กลุ่มข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากท่ีสุด และกลุ่มข้อมูลด้านความรู้ความสามารถพิเศษ
ที่ช่วยให้ได้งานนั้น จะแบ่งกิจกรรมนันทนาตามประเภทของกิจกรรมนันทนาการโรงเรียน  (จรินทร์  
ธานีรัตน์, 2528) 
 
  4. การลดรูปข้อมูล เป็นขั้นตอนการลดขนาดข้อมูลให้มีปริมาณเหมาะสม 
เพ่ือให้พ้ืนที่จัดการข้อมูลมีความง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ลดระยะเวลาในการประมวลผลและเพ่ิม
ความรวดเร็วในการท าเหมืองข้อมูลซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของลักษณะข้อมูลที่เหมาะสมและการ
กระจายตัวของชุดข้อมูล 
  ส าหรับข้อมูลต าแหน่งงาน จะพบว่าอาชีพมีความหลากหลายไม่มีส่วน
ช่วยในการตัดสินใจได้ อีกทั้งมีการกระจายตัวมากเกินไปอาจส่งผลให้การวิเคราะห์มีความผิดพลาด
และเสียเวลา (ชิดชนก ส่งศิริ ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ และกฤษณะ ไวยมัย , 2545) ผู้วิจัยจึงจ าแนก
ต าแหน่งงานตามประเภทงานที่ท าจัดให้อยู่ในลักษณะกลุ่มอาชีพชั้นเดียวกัน เช่น Translator And 
Proofreader คือนักพิสูจน์อักษร และแปลภาษา, ครูภาษาไทย หรือครูภาษาอังกฤษ คือครู เป็นต้น 
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 งานวิจัยนี้ได้จ าแนกต าแหน่งงานออกเป็น 8 กลุ่มอาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เรื่องการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและจัดต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง พ.ศ. 2551 โดยผู้วิจัยได้จัดกลุ่มอาชีพจ าแนกตามต าแหน่งงาน ประเภท และสายงานตาม
ลักษณะงาน ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงการจัดกลุ่มอาชีพจ าแนกตามต าแหน่งงาน ประเภท และสายงานตามลักษณะงาน 
Group 

Occupations 
Description Code Careers 

1 กลุ่มอาชีพบริหาร อ านวยการ 
ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งาน
การฑูตและตา่งประเทศ 

A1 - เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร ์
- นักวิเทศสัมพันธ์ 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิเคราะนโยบายและแผน 
- พนักงานต้อนรับส่วนหน้าประจ า
โรงแรม/ที่พัก 
- พนักงานบริการภาคพื้นดิน 
- เจ้าหน้าท่ีจัดการเว็บไซต ์
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการฝ่ายบริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- เจ้าหน้าท่ีวางแผนสื่อดจิิตอล 
- เจ้าหน้าท่ีปรึกษาด้านการศึกษาและ
วีซ่า 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการทั่วไป 
- พนักงานธุรการและสารบรรณ 
- พนักงานแนะน าหนังสือ 
- เลขานุการ 
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
- เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 
- เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 
- เจ้าหน้าท่ีจัดหาทีมสนับสนุนฝ่าย
บริหาร  
- พนักงานสถานฑูต 
- ผู้จัดการร้านฝึกหดั 
- รับจ้างอิสระ 
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Group 
Occupations 

Description Code Careers 

2 กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกจิ 
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

B2 - นักวิเคราะห์รัฐวสิาหกิจ 
- นักวิเคราะห์งบประมาณ 
- เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการลงทุน 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและการตลาด 
- เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายการตลาด 
- เจ้าของกิจการค้าขายส่วนตัว 
- เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
- เจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
- เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายขาย 
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์  
- พนักงานขาย 
- พนักงานสื่อสารการตลาดและการ
เผยแพร่องค์กร 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและโฆษณา 
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจ 

3 กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และ
การติดต่อสื่อสาร 

C3 - นักประชาสัมพันธ์ 
- นักสื่อสารมวลชน 
- นักวิชาการเผยแพร ่
- ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าว 
- เจ้าหน้าท่ีพนักงานโสตทัศนศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีสื่อสารสายการบิน 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานข่าว 
- ผู้เรียบเรียงเอกสาร 
- นักจัดรายการ 
- ผู้รายงานข่าว 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
- เจ้าหน้าท่ีเขียนบทความ 
- กองบรรณาธิการ 
- เจ้าหน้าท่ีจัดการข้อมูลวิชาการ 
- เจ้าหน้าท่ีแปลเอกสาร 
- เจ้าหน้าท่ีพิสูจน์อักษร 
- นักเขียนโฆษณา 
- บรรณาธิการผูร้่วมเขียนบทความ 
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Group 
Occupations 

Description Code Careers 

- ผู้ประสานงานด้านตา่งประเทศ 
- ผู้ประสานงานรายการทีว ี
- นักเขียนบทความลงเว็บไซต ์

4 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม D4 (ไม่มีผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้) 
5 กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร ์ E5 (ไม่มีผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้) 

6 กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาล และ
สาธารณสุข 

F6 - ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
- เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีปรึกษาด้านความงาม 
- เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านสุขภาพและ
โภชนาการ 

7 กลุ่มอาชีพวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคตา่ง 
ๆ 

G7 (ไม่มีผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้) 

8 กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม 
และการพัฒนาชุมชน 

H8 - ผู้ช่วยนักจดหมายเหต ุ
- นักโบราณคด ี
- เจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาสังคม 
- เจ้าหน้าท่ีนักอักษรศาสตร ์
- เจ้าหน้าท่ีนักวิชาการศึกษา 
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
- ภัณฑารักษ์ 
- นักวิชาการละครและดนตรี 
- นักวิชาการวัฒนธรรม 
- นักสงคมสงเคราะห ์
- ครูการศึกษาพิเศษ 
- ดุริยางคศิลปิน 
- นาฎศิลปิน 
- เจ้าหน้าท่ีพนักงานจดหมายเหต ุ
- เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพยส์ิน 
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
- เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ ์
- เจ้าหน้าท่ีวัฒนธรรม 
- เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
- เจ้าหน้าท่ีอบรมและฝึกวิชาชีพ 
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Group 
Occupations 

Description Code Careers 

- เจ้าหน้าท่ีการศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
- เจ้าหน้าท่ีวัฒนธรรม 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศาสนา 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการศาสนา 
- นักวิจัยสังคมศาสตร ์
- นักประชาสงเคราะห ์
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ประชาสงเคราะห ์
- เจ้าหน้าท่ีเยาวชน 
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
- เจ้าหน้าที่จดหมายเหต ุ
- ครูดนตร ี
- ครูสอนภาษา 
- เจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรม 
- เจ้าหน้าท่ีทะเบียนโบราณวัตถ ุ
- นักจัดการกิจกรรมเรียนรู ้
- ผู้ช่วยสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
- นักร้อง 
- นักวิชาการภาษาไทย 
- นักแสดง 
- ผู้ช่วยนักวิจัยด้านภาษา 
- ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมานุษยวิทยา 
- ผู้ช่วยสอนเสริม 
- ผู้ประสานงานโครงการ 
- ไกด์น าเที่ยว 
- อาสาสมัครเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคม 
- นักออกแบบงานศิลปะ 
- เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
- เจ้าหน้าท่ีระดมทุนภาคสนาม 
- ผู้ช่วยนักวิจัย 
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Group 
Occupations 

Description Code Careers 

- เจ้าหน้าท่ีปรึกษาฝา่ยการศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์เนอร์
ศิลปะ 
- ผู้ช่วยฝ่ายงานออกแบบศิลปะ 
- ผู้ช่วยภัณฑรักษ ์

 
 จากขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวสามารถจัดการข้อมูลโดยแปลงข้อมูลได้ 
ดังตารางที่ 7 และตารางท่ี 8 
 

ตารางที่ 7 แสดงการแปลงข้อมูลโดยพิจารณาจากคุณลักษณะข้อมูลประวัติส่วนบุคคล และการศึกษา 

No. Attributes Code Description Detail 

1. Gpaxnormal แปลงข้อมูลผลการศึกษาด้วยวิธีวี-นอร์มอล
ไลซ์เซชัน (V-Normalization) ให้อยู่ระดับ 0 
- 1 

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

2. Honor First เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยม 
Second เกียรตินิยมอันดับ 2 
Non ส าเร็จการศึกษา 

3. Major Arc โบราณคด ี สาขาวิชาเอก 
Art ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
Th ภาษาไทย 

En ภาษาอังกฤษ 
Fr ภาษาฝรั่งเศส 

An มานุษยวิทยา 
4. Minor Arc โบราณคดี วิชาโท 

Art ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
His ประวัติศาสตร์ 
Mu พิพิธภัณฑสถานศึกษา 

Th ภาษาไทย 
En ภาษาอังกฤษ 

Hi ภาษาฮินดี 
An มานุษยวิทยา 

Khm ภาษาเขมร 
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No. Attributes Code Description Detail 

5. Gender F หญิง เพศ 
M ชาย 

6. Hometown Bangkok กรุงเทพ ภูมิล าเนา 

Central ภาคกลาง 

North ภาคเหนือ 
South ภาคใต้ 

Northeas
t 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

7. 
 
 
 

Type 
 
 
 

Admis รับเข้าตรงโดยคณะฯ วิธีรับเข้า 

Mua สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

Border ทุนอุดหนุนศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

9. Old_gpaxnormal แปลงข้อมูลผลการศึกษาด้วยวิธีวี-นอร์มอล
ไลซ์เซชัน (V-Normalization) ให้อยู่ระดับ 0 
- 1 

เกรดโรงเรยีนเดมิ 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA ศาสนา กิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้า
ร่วมมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BB เกมส์ กีฬา เชียร์ 
CC ศิลปวัฒนธรรม 
DD กิจกรรมอาสาสมัคร หรืออาสา

พัฒนาต่าง ๆ 
EE กิจกรรมพูด เขียน อ่าน ฟัง เช่น 

โต้วาที , การปาถกถา,บทกวี
,เขียนเพลง, เรื่องสั้น,การอ่าน
หนังสือทั่วไปที่ให้ความรู้และ
ความเพลิดเพลิน,ฟังวิทยุ ,ฟัง
ทอล์คโชว์ เป็นต้น 

FF งานอดิ เรก  เช่น  ปลูกต้น ไม้ 
ถ่ายรูป วาดภาพ ท างานบ้าน 
งานฝีมือ เป็นต้น 

GG วิชาการ 

HH ดนตรีและร้องเพลง 
II ละครและภาพยนตร์ 
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No. Attributes Code Description Detail 

ETC อื่นๆ 
11. F_income Low ต่ ากว่า 10,000 รายได้บิดาต่อเดือน 

Medium 10,001 – 30,000 

High มากกว่า 30,001 ขึ้นไป 

12. M_income Low ต่ ากว่า 10,000 รายได้มารดาต่อเดือน 
Medium 10,001 – 30,000 

High มากกว่า 30,001 ขึ้นไป 
13. 

 
 
 
 

F_job Gover ราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ อาชีพบิดา 
State รัฐวิสาหกิจ 
Comp บริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 
Free 
 

อ า ชีพ อิ ส ร ะ /ธุ ร กิ จ อิ ส ระ /
เจ้าของกิจการ 

Agri_fish เกษตรกรรมหรือประมง 

Etc อื่นๆ 
14. M_job Gover ราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ อาชีพมารดา 

State รัฐวิสาหกิจ 

Comp บริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 
Free 
 

อ า ชีพ อิ ส ร ะ /ธุ ร กิ จ อิ ส ระ /
เจ้าของกิจการ 

Agri_fish เกษตรกรรมหรือประมง 
Etc อื่นๆ 

 
ตารางที่ 8 แสดงการแปลงข้อมูลโดยพิจารณาจากคุณลักษณะข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

No. Attributes Code Description Detail 

1. Statejob Full ท างานประจ า สถานภาพการท างาน 
Free ท างานอิสระ

(Freelance)/เจ้าของกิจการ/
ผู้ประกอบการ 

2. Jobcat Gover ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รัฐ 

ประเภทงานท่ีท า 

State รัฐวิสาหกิจ 

Comp พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจ
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No. Attributes Code Description Detail 

เอกชน 
Free ด าเนินธุรกิจอสิระ/เจา้ของ

กิจการ/อาชีพอิสระ 
(Freelance) 

Org_inter พนักงานองค์การต่างประเทศ/
ระหว่างประเทศ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talent 
 
 
 
 
 

A ภาษาต่างประเทศ ด้ านความรู้ ความสามารถ
พิเศษท่ีช่วยให้ได้งาน B การใช้คอมพิวเตอร ์

C กิจกรรมสันทนาการ 
D ศิลปะ/วัฒนธรรม/

ประวัติศาสตร์/โบราณคด ี
F นาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง 
G การเขียน/อ่าน/ค้นคว้า 
H ภาษาไทย 

I การสื่อสาร/มานุษยสัมพันธ์/
ติดต่อประสานงาน 

J การค านวณ 

K การขาย 
4. Occgroup A1 กลุ่มอาชีพบริหาร อ านวยการ 

ธุรการ งานสถิติ  งานนิติการ 
งานการฑูตและต่างประเทศ 

ต าแหน่งงานจะแบ่งออกเป็น 8 
กลุ่ ม อ า ชีพ  ต าม ป ระก าศ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
หมายเหต:ุ มี 3 กลุ่มอาชีพท่ีไม่
มีผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี ้
- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
- กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร ์
- กลุ่มอาชีพวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิค
ต่างๆ 
 

B2 กลุ่มอาชีพการคลัง การ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

C3 กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และ
การติดต่อสื่อสาร 

F6 กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาล และ
สาธารณสุข 

H8 กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ 
สังคม และการพัฒนาชุมชน 

5. Workplace Bangkok กรุงเทพ จั ง ห วั ด ที่ ท า ง า น จ ะ แ บ่ ง
ออกเป็ น  6 กลุ่ มขึ้ นอยู่ กั บ
ภูมิภาคของจังหวัดที่ท างาน 

Central ภาคกลาง 

North ภาคเหนือ 
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No. Attributes Code Description Detail 

South ภาคใต้ 
Northeast ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
Eastern ภาคตะวันออก 
West ภาคตตะวันตก 

6. Salary Low ต่ ากว่า 10,000 เงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
Medium 10,001 – 30,000 

High มากกว่า 30,001 ขึ้นไป 
7. 
 
 
 
 
 

Time 
 
 
 
 
 

Now ได้งานทันที ระยะเวลาการได้งานท า 
 
 
 
 
 

One 1 – 3 เดือน 
Four 4 – 6 เดือน  
Seven 7 – 9 เดือน 

Ten 10 – 12 เดือน 
More มากกว่า 1 ป ี

Current ได้งานระหว่างศึกษา 
8. Match True ตรง งานท่ีท าตรงกับสาขาท่ีส าเร็จ

หรือไม ่False ไม่ตรง 

9. Knowledge Most มากที่สุด (มากกว่า 85%) สามารถน าความรู้จากสาขามา
ประยุกต์ใช้กับงานท่ีท าเพียงใด High มาก (71% - 85%) 

Medium ปานกลาง (51% - 70%) 
Low น้อย (25% - 50%) 
Least น้อยที่สุด (น้อยกว่า 25%) 

  
 จากกระบวนการเตรียมข้อมูลข้างต้นท าให้ได้คุณลักษณะข้อมูลจ านวน 22 คุณลักษณะ 
ก่อนเข้าสู่โปรแกรม WEKA  ดังตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9 ค าอธิบายภายในชุดคุณลักษณะข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรม WEKA 

No. Attribute Values Description Name 
1 First, Second, Non Nominal hornor เกียรตินิยม 
2 Arc, Art, Th, En, Fr, An Nominal major สาขาวิชาเอก 
3 Arc, Art, His, Mu, Th, En, Fr, Hi, An, 

Khm 
Nominal minor วิชาโท 

4 F,M Nominal gender เพศ 
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No. Attribute Values Description Name 

5 Bangkok, Central, North, South, 
Northeast, Eastern, West 

Nominal hometown ภูมิล าเนา 

6 Admis, Mua, Border Nominal type วิธีรับเข้า 

7 AA,BB,CC,DD,EE,FF,GG,HH,II,ETC Nominal activity กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
โรงเรียนที่ เคยเข้า
ร่วม 

8 Low, Medium, High Ordinal f_income รายได้บิดาต่อเดือน 
9 Low, Medium, High Ordinal m_income ราย ได้ ม ารด าต่ อ

เดือน 
10 Free, Comp, Agri_fish, Gover, Etc, 

State 
Nominal f_job อาชีพบิดา 

11 Free, Comp, Agri_fish, Gover, Etc, 
State 

Nominal m_job อาชีพมารดา 

12 Full, Free Nominal statusjob ส ถ า น ภ า พ ก า ร
ท างาน 

13 Gover, State, Comp, Free, Org_inter Nominal jobcat ประเภทงานท่ีท า 
14 A,B,C,D,F,G,H,I,J,K Nominal talent ด้ า น ค ว า ม รู้

ความสามารถพิเศษ
ที่ช่วยให้ได้งาน 

15 
 
 

Bangkok, Central, North, South, 
Northeast, Eastern, West 

Nominal workplace จังหวัดที่ท างาน 

16 Low, Medium, High Ordinal salary เงิน เดื อน /รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

17 Now, One, Four, Seven, Ten, More, 
Current 

Nominal time ระยะเวลาการได้
งานท า 

18 True, False Nominal match งาน ที่ ท า ต ร งกั บ
สาขาท่ีส าเร็จหรือไม ่

19 Most, High, Medium, Low, Least Ordinal knowledge สามารถน าความรู้
จ า ก ส า ข า ม า
ประยุกต์ใช้กับงานที่
ท าเพียงใด 

20 XX.XX Numeric gpaxnormal เ ก ร ด เฉ ลี่ ย เ มื่ อ
ส าเร็จการศึกษา 
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No. Attribute Values Description Name 

21 XX.XX Numeric oldgpaxnormal เกรดเฉลี่ยโรงเรียน
เดิม 

22 A1, B2, C3, F6, H8 Nominal occgroup กลุ่มอาชีพ 

 
 จากนั้นท าการสุ่มข้อมูลก่อนการคัดเลือกคุณลักษณะโดยวิธีแจกแจงจ านวนจริงเท่า ๆ 
กันที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 1 (ไม่แน่นอน) ในโปรแกรม Ms-Excel ด้วยฟังก์ชั่น 
RAND() ดังภาพที่ 14 จากนั้นท าการ Sort & Filter ชุดข้อมูลทั้งหมด  
 

 

ภาพที่ 14 การสุ่มข้อมูลด้วยฟังก์ชัน RAND ในโปรแกรม Ms-Excel 
 

 เมื่อน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม WEKA แล้วจะแสดงรายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลรวมแต่
ละคุณลักษณะดังแสดงเป็นกราฟภาพความความถี่ของชุดข้อมูลทั้งหมด ดังภาพที่ 15 และกราฟภาพ
แสดงความถี่ของคุณลักษณะข้อมูลภายในโปรแกรม WEKA จ านวน 22 คุณลักษณะ ดังภาพที่ 16 - 
ภาพที่ 37 โดยมีข้อมูลกลุ่มอาชีพหรือคุณลักษณะ Occgroup  ใช้เป็นคลาสค่าเป้าหมาย (Target)  ที่
ได้จ าแนกต าแหน่งงานออกเป็น 8 กลุ่มอาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง
การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและจัดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้า
ประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 15 กราฟภาพรวมความถ่ีของชุดข้อมูลในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 16 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Honor ข้อมูลเกียรตินิยมในโปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 17 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Major ข้อมูลสาขาวิชาเอกในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 18 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Minor ข้อมูลสาขาวิชาโทในโปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 19 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Gender ข้อมูลเพศในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 20 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Hometown ข้อมูลภูมิล าเนาในโปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 21 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Type ข้อมูลวิธีรับเข้าในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 22 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Activity ข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วม
มากที่สุดในโปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 23 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ F_income ข้อมูลรายได้บิดาต่อเดือนในโปรแกรม 
WEKA 
 

 

ภาพที่ 24 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ M_income ข้อมูลรายได้มารดาต่อเดือนใน
โปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 25 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ F_job ข้อมูลอาชีพบิดาในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 26 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ M_job ข้อมูลอาชีพมารดาในโปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 27 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Statejob ข้อมูลสถานภาพการท างานของบัณฑิต
ในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 28 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Jobcat ข้อมูลประเภทงานที่ท าของบัณฑิตใน
โปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 29 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Talent ข้อมูลด้านความรู้ความสามารถพิเศษท่ี
ช่วยให้ได้งานของบัณฑิตในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 30 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Workplace ข้อมูลจังหวัดที่ท างานของบัณฑิตใน
โปรแกรม WEKA 



 70 

 
 

 

ภาพที่ 31 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Salary ข้อมูลเงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
บัณฑิตในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 32 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Time ข้อมูลระยะเวลาการได้งานท าของบัณฑิตใน
โปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 33 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Match ข้อมูลงานที่ท าตรงกับสาขาที่ส าเร็จหรือไม่
ของบัณฑิตในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 34 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Knowledge ข้อมูลการสามารถน าความรู้จาก
สาขาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ท าของบัณฑิตในโปรแกรม WEKA 
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ภาพที่ 35 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Gpaxnormal ข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของบัณฑิตในโปรแกรม WEKA 
 

 

ภาพที่ 36 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Old_gpaxnormal ข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) โรงเรียนเดิมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของบัณฑิตในโปรแกรม WEKA 



 73 

 
 

 

ภาพที่ 37 กราฟภาพแสดงความถ่ีของคุณลักษณะ Occgroup ข้อมูลกลุ่มอาชีพของบัณฑิตใน
โปรแกรม WEKA 
 

 หลังจากนั้นด าเนินการจ าแนกกลุ่มชุดข้อมูลโดยในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 400 ระเบียน โดยท าการจ าแนกข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการ
เรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็นข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการ
ทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน และท าการคัดเลือกคุณลักษณะส าหรับการ
คัดเลือกคุณลักษณะผู้วิจัยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคลโดยเลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเกี่ยวข้อง
กับการเลือกอาชีพของนักศึกษาและความครบถ้วนของข้อมูล แบ่งเป็นตัวแปรชิงตัวเลขและตัวแปร
เชิงกลุ่ม ดังภาพที่ 38 ประกอบด้วยข้อมูลจ านวน 22 คุณลักษณะ ซึ่งเลือกการสุ่มตัวอย่างจากข้อมูลที่
มีจ านวนมากให้น้อยลงจะช่วยลดเวลาการท างานของแบบจ าลองได้ (สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล, 2557)  
เนื่องจากหากมีการใช้ข้อมูลจ านวนมากจะท าให้เสียเวลาในการวิเคราะห์นอกจากนี้หากข้อมูลมี
จ านวนตัวแปรมากเกินไป บางตัวแปรอาจไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่จะวิเคราะห์อาจ
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ 
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ภาพที่ 38 ปัจจัยส่วนบุคคลที่พิจารณาจากปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลการเลือกต าแหน่งงานของนักศึกษา 
 
 ส าหรับการคัดเลือกคุณลักษณะสามารถหาคุณลักษณะเพ่ือคัดเลือกปัจจัยส าคัญน าเข้า
ข้อมูลจ าแนกประเภทได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการจ าแนกข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อมูลที่
น ามาใช้ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างแบบจ าลอง โดยวิธีการคัดเลือกนี้จะสามารถเลือกคุณลักษณะที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะคลาสเป้าหมาย (Target) ได้มาก และยังสามารถเลือกคุณลักษณะที่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะน้อยได้อีกด้วย (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2558) การ
ลดขนาดคุณลักษณะข้อมูลน าเข้ามีหลายรูปแบบ ส าหรับงานวิจัยนี้ได้เลือกวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ
ระหว่างวิธี InfoGainAttributeEval และวิธี CfsSubsetEval ซึ่งจะเป็นการลดคุณลักษณะโดย
คุณลักษณะจะถูกจัดอันดับและคัดเลือกให้มีอิสระต่อกันเพื่อน าไปใช้กับอัลกอริทึมการจ าแนกประเภท
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการท าเหมืองข้อมูล ในงานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองเปรียบเทียบการคัดเลือก
คุณลักษณะระหว่าง 1) วิธี InfoGainAttributeEval 2)  วิธี CfsSubsetEval และ 3) การไม่คัดเลือก 
(Non - Selection)  
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 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling phase)  ขั้นตอนนี้ เป็นการเลือกใช้
อัลกอริทึมเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลองจากข้อมูลบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 400 คน ข้อมูลคุณลักษณะปัจจัยจ านวน 22 คุณลักษณะ ซึ่งก าหนดคุณลักษณะ 
Occgroup หรือข้อมูลกลุ่มอาชีพ เป็นคลาสซึ่งเป็นค่าเป้าหมาย (Target) โดยงานวิจัยนี้ได้เลือก
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค คือ 1) เทคนิค Random Forests 2) เทคนิค Neural 
Network และ 3) เทคนิค Naive Bayes มาท าการทดลองปรับพารามิเตอร์แบบจ าลองทั้ง 3 เทคนิค 
และวิเคราะห์ผลลัพธ์แบบจ าลองที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุดจากนั้นประเมินผลประสิทธิภาพ
แบบจ าลองโดยพิจารณาการค านวณค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล (Accuracy) ค่าความคลาด
เคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)  
 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลแบบจ าลอง (Evaluation phase) การประเมินแบบจ าลอง
ที่ ได้หลั งจากการสร้างแบบจ าลอง (Modeling phase) โดยท าการแบ่ งข้อมูล เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยวิธี 10 - fold Cross - validation เป็นการวัดประสิทธิภาพ
แบบจ าลองซึ่งจะจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนจ านวนเท่า ๆ กัน 
แบ่งเป็นข้อมูลสอน 9 ส่วนและอีก 1 ส่วนเพ่ือทดสอบจะท าวนซ้ าสลับครบ 10 รอบ วิธีนี้เป็นที่นิยม
เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังเหมาะสมกับข้อมูลที่มีปริมาณไม่มาก พร้อมกันนี้สามารถวัด
ประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของแบบจ าลองโดย 1) วัดค่าความถูกต้องของการ
จ าแนกข้อมูล (Accuracy) เพ่ือหาความถูกต้องที่มีค่ามากที่สุด 2) วัดค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) เพ่ือวัดการกระจายของข้อมูลคุณลักษณะของตัวแปรที่มี
ความส าคัญต่อค่าที่ท านาย หากมีค่าน้อยแสดงว่าแบบจ าลองค่าที่ท านายสามารถประมาณได้ใกล้เคียง
กับค่าที่แท้จริง และ 3) ทดสอบสมมติฐานแบบจ าลองด้วย t-test (Dependent Sample)โดยเป็น
การทดลองและทดสอบผล (Experiment) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
 
 ขั้ น ตอนที่  6  การน าไป ใช้ งาน  (Deployment Phase) เมื่ อ ได้ แบบ จ าลองที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องที่สุดแล้วน ามาพัฒนาหน้าจอเพ่ือสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Graphical User Interface: GUI) ระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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 ส าหรับการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับเครื่องมือวิจัยนั้น 
ด าเนินการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาข้อค าถาม และหาคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) อาจารย์ธนาวุฒิ  นิลมณี ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ 3) คุณไพร รุ่งเรือง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยในประเด็นเนื้อหาข้อค าถามเพ่ือหาดัชนีความความสอดคล้องและวัตถุประสงค์ตามสูตร IOC 
(Item objective congruence index) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญให้มี
ความสอดคล้องและความเที่ยงตรง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงทดลองกับบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ปีการศึกษาที่ส าเร็จ สาขา
วิชาเอก วิชาโท มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบซึ่งเป็นค าถามจ านวน 
12 ข้อ มีมาตราฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale เพ่ือ
วัดความพึงพอใจได้แก่ มากที่สุด 5 คะแนน, มาก 4 คะแนน, ปานกลาง 3 คะแนน, น้อย 2 คะแนน 
และ น้อยที่สุด 1 คะแนน โดยผู้วิจัยก าหนดประเด็นการวัดความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) ด้านความถูกต้อง 
(Correctness) 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 สถิติส าหรับวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองการท าเหมืองข้อมูล 
  4.1.1 การวัดค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล (Accuracy) ดังสมการที่ (2)  
 

 Accuracy = 100
Instance ClassifiedCorrectly 

Instances of Number Total
   (2) 

  Total Number of Instances  คือ  จ านวนข้อมูลที่จ าแนกถูกต้อง 
  Correctly Classified Instance  คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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  4.1.2 การวัดค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) 
ดังสมการที่ (3) 

 MAE =  n
1i iyin

1    (3) 

   โดยที่  i   คือ   ค่าท่ีได้จากแบบจ าลองเป็นค่าที่ท านายได้ และ 

yi คือ เป็นค่าที่แท้จริง  

  4.1.3 การทดสอบสมมติฐานแบบจ าลองด้วย t-test (Dependent Sample) ดัง
สมการที่ (4) 

  t = 

1)-(n

2)D( 2Dn

D

 

    (4) 

 เมื่อ t คือ ค่าสถิติทดสอบที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติเพ่ือทราบความมี
นัยส าคัญ 
   D  คือ  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
   N  คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
 
 4.2 สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
 4.2.1 ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) เพ่ือ
วิเคราะห์ ค านวณ และแปลผลค่า IOC (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังสมการที่ (5) จากแบบสอบถาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ท่าน พบว่าข้อค าถาม 12 ข้อนั้นเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสิน
ค่า IOC ทุกข้อ โดยพิจารณาได้จากค่า 0.50 ขึ้นไปจะถือว่าข้อค าถามมีเนื้อหาที่ใช้ได้ วัดได้ตรง
จุดประสงค์และตรงตามเนื้อหา 
 

 IOC = 
N
R      (5) 

  เมื่อ IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  
  เมื่อได้ข้อมูลจากนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
แนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วจึงน ามาวิเคราะห์
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ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
หรือค่าเฉลี่ย ( X ) พร้อมกับ 3) วัดค่าการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้  
 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบน้อยที่สุด  
 
 4.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่เปรียบเทียบความถี่ หรือจ านวนที่
ต้องการกับความถี่ หรือจ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ดังสมการที่ (6)  
 

 P = 100
N

f
      (6) 

  เมื่อ P  คือ  ค่าร้อยละ 
   f   คือ  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N  คือ  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 4.3.3 ค่าเฉลี่ย (X ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังสมการที่ (7) 
 

 (X ) = 
N

X
     (7) 

 เมื่อ (X )  คือ  ค่าเฉลี่ย 
          X  คือ  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
           N  คือ  จ านวนผู้ใช้ระบบ 
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 4.3.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) ดังสมการที่ (8) 
 

 S.D. = 
1) - (n n

2)x( 2xn     (8) 

   เมื่อ  S.D. คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           X   คือ  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

           2X  คือ  ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
            N คือ  จ านวนผู้ใช้ระบบ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ 

 

 งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ ใช้ข้อมูลบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ จ านวน 400 คน จ านวน 22 คุณลักษณะ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทะเบียนประวัติและผล

การศึกษา 2) ข้อมูลภาวะการมีงานท า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการ

คัดเลือกคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมด้วยเทคนิค Random Forests เทคนิค Neural Network 

และเทคนิค Naive Bayes เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษา 

ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยรูปแบบที่วิเคราะห์ได้ผลจากเทคนิคการท า

เหมืองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดน ามาพัฒนาระบบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 

โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ 4 หัวข้อ ดังนี้ 

  

1. ผลการคัดเลือกคุณลักษณะและเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือก 
 1.1. การคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval รายละเอียดการเลือก
ปรับค่าการคัดเลือกคุณลักษณะ ดังตารางที่ 10 โดยมีผลการคัดเลือกคุณลักษณะ ดังภาพที่ 39 
 
ตารางที่ 10 รายละเอียดการเลือกปรับค่าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval 

Attribute Evaluator Method Cross - validation Configuration 
InfoGainAttributeEval Ranker Folds 10 weka.attributeSelection.Ranker 

-T - 1.7976931348623157E308 -
N -1 
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ภาพที่ 39 ผลการคัดเลือกคุณลักษณะวิธี InfoGainAttributeEval ด้วย Method Ranker 
  
      1.2 การคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval รายละเอียดการเลือกปรับค่าการ
คัดเลือกคุณลักษณะ ดังตารางที่ 11 โดยมีผลการคัดเลือกคุณลักษณะ ดังภาพที่ 40 
 
ตารางที่ 11 รายละเอียดการเลือกปรับค่าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval 
Attribute Evaluator Method Cross-validation Configuration 

CfsSubsetEval BestFirst Folds 10 weka.attributeSelection.BestFirst -D 
1 -N 5 
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ภาพที่ 40 ผลการคัดเลือกคุณลักษณะวิธี CfsSubsetEval ด้วย Method BestFirst 
 
 ผลทดลองการคัดเลือกจากทั้งหมด 21 คุณลักษณะ พบว่าวิธี InfoGainAttributeEval 
สามารถลดเหลือ 6 คุณลักษณะ ดังภาพที่ 39 ได้แก่  1) สาขาวิชาเอก 2) วิชาโท 3) กิจกรรมของ
โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากที่สุด 4) ประเภทงานที่ท าของบัณฑิต 5)ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้
ได้งานของบัณฑิต 6) การสามารถน าความรู้จากสาขาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า และวิธี 
CfsSubsetEval สามารถลดเหลือ 10 คุณลักษณะ ดังภาพที่ 40 ได้แก่ 1) สาขาวิชาโท 2) กิจกรรม
ของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากที่สุด 3) อาชีพบิดา 4) อาชีพมารดา 5) สถานภาพการท างานของ
บัณฑิต 6) ประเภทงานที่ท าของบัณฑิต 7) ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งานของบัณฑิต  
8) จังหวัดที่ท างานของบัณฑิต 9) งานที่ท าตรงกับสาขาที่ส าเร็จหรือไม่ของบัณฑิต 10) การสามารถ
น าความรู้จากสาขาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ท าของบัณฑิต โดยสามารถน ามาเปรียบเทียบ 
ร่วมกับการไม่คัดเลือก ได้ดังตารางที่ 12 



 83 

 
 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะระหว่างวิธี InfoGainAttributeEval และวิธี 
CfsSubsetEval ร่วมกับการไม่คัดเลือก (Non – Selection) 

 

 

Attributes 
(21 Attributes) 

Feature Selection 
(3) 

Non - 
Selection  

(1) 
InfoGainAttributeEval 

(6 Attributes) 

(2)  
CfsSubsetEval 
(10 Attributes) 

1. hornor    

2. major    

3. minor    

4. gender    

5. hometown    

6. type    

7. activity    

8. f_income    

9. m_income    

10. f_job    

11. m_job    

12. statusjob    

13. jobcat    

14. talent    

15. workplace    

16. salary    

17. time    

18. match    

19. knowledge    

20. gpaxnormal    

21. oldgpaxnormal    

22.  Occgroup* ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/ต าแหน่งงาน เป็นคลาสซึ่งเป็นค่าเป้าหมาย (Target)* 
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 1.3 ผลการเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะและการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ  
 การคัดเลือกคุณลักษณะระหว่างวิธี InfoGainAttributeEval วิธี CfsSubsetEval 
และการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – Selection) สามารถสรุปผลเปรียบเทียบร่วมกับการท า
เหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค Random Forest เทคนิค Neural Network และเทคนิค Naive Bayes ดัง
ตารางที ่13 
 
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง  
3 เทคนิค 

Models Feature Selection Attributes Accuracy Parameter 

Random 

Forest 

(RF) 

(1) InfoGain 6 70 weka.classifiers.trees.R

andomForest -P 100 -I 

127 -num-slots 1 -K 0 

-M 1.0 -V 0.001 -S 1 

(2) Cfs 10 67 

(3) Non -Selection 21 71* 

Neural 

Network 

(NN) 

(1) InfoGain 6 71* weka.classifiers.functio

ns.MultilayerPerceptro

n -L 0.3 -M 0.4 -N 500 

-V 0 -S 0 -E 20 -H 1 

(2) Cfs 10 70 

(3) Non -Selection 21 69 

Naive 

Bayes 

(NB) 

(1) InfoGain 6 67 weka.classifiers.bayes.

NaiveBayes (2) Cfs 10 68* 

(3) Non -Selection 21 62 

  
 จากตารางที่ 13  แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการคัดเลือกคุณลักษณะ
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง 3 เทคนิค โดยการทดสอบกับชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) จ านวน 280 
ระเบียน เพ่ือสร้างแบบจ าลองและน าแบบจ าลองที่ให้ผลค่าความถูกต้องมากท่ีสุดใช้ในการทดสอบกับ
ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) จ านวน 120 ระเบียน  พบว่าการเลือกคุณลักษณะปัจจัยข้อมูลน าเข้า
ด้วยการไม่คัดเลือก (Non -Selection) และการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval 
มีค่าความถูกต้องเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71 รองลงมาคือการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval 
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 จากนั้นท าการจ าแนกประเภทการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคทั้ง 3 เทคนิคในแต่ละ
การคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความแตกต่างกันในที่นี้จะแสดงค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 เทคนิคโดยหา
ผลลัพธ์ของแบบจ าลองท านายที่มีความถูกต้องเพ่ือเปรียบเทียบการจ าแนกข้อมูล ดังแสดงตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Average) แบบจ าลองท านายผลที่มีความถูกต้อง
จากการคัดเลือกคุณลักษณะตัวแปรด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง 3 เทคนิค 

Models Feature Selection Accuracy MAE 

Random Forest (RF) 

(1) InfoGain 70 0.1903 

(2) Cfs 67 0.1957 

(3) Non -Selection 71 0.2066 

Average 69(2) 0.1975 

Neural Network (NN) 

(1) InfoGain 71 0.1817 

(2) Cfs 70 0.1806 

(3) Non -Selection 69 0.1870 

Average 70(1) 0.1831 

Naive Bayes (NB) 

(1) InfoGain 67 0.1831 

(2) Cfs 68 0.1806 

(3) Non -Selection 62 0.1804 

Average 66(3) 0.1814 

   
  จากตารางที่ 14 แสดงผลลัพธ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Average) แบบจ าลองท านาย
ผลที่มีความถูกต้องจากการคัดเลือกคุณลักษณะตัวแปรด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล  พบว่าเทคนิค 
Neural Network มีความถูกต้องมากที่สุดที่ร้อยละ 70 มีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.1831 รองลงมาคือเทคนิค Random Forest โดยมีค่าความถูกต้องที่ร้อยละ 69 ค่าความคลาด
เคลื่อนสมบูรณ์ เฉลี่ยที่  0.1975 และเทคนิค Naive Bayes มีความถูกต้องที่สุดที่ ร้อยละ 66  
ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 0.1814 ตามล าดับ 
 

2. ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจ าลอง  
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทดลองปรับพารามิเตอร์อัลกอริธึมการท าเหมืองข้อมูลของแบบจ าลอง
ทั้ง 3 เทคนิค ประกอบด้วยเทคนิค Random Forests ตามข้อ 2.1 เทคนิค Neural Network ตาม
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ข้อ 2.2 และเทคนิค Naive Bayes ตามข้อ 2.3 เพ่ือหาค่าความถูกต้องที่มากที่สุดโดยมีการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรม WEKA โดยมีการแสดงหน้าจอผลลัพธ์ของโปรแกรม WEKA ได้ดังภาพที่ 
41 – ภาพที่ 58 
 

 2.1 เทคนิค Random Forest (RF) โดยปรับค่าพารามิเตอร์ที่
weka.classifiers.trees.RandomForest -P 100 -I 127 -num-slots 1 -K 0 -M 1.0 -V 0.001 -S 1 
 

 

ภาพที่ 41 ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี
InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Random Forest 
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ภาพที่  42 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี
InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Random Forest 
 

 จากภาพที่ 41 และภาพที่ 42 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี  InfoGainAttributeEval โดยใช้ เทคนิค Random Forest พบว่า
แบบจ าลองที่ใช้ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 70 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์เฉลี่ยที่ 0.1903 
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ภาพที่  43 ชุดข้อมูลการเรียนรู้  (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Random Forest 
 

 

ภาพที่  44 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Random Forest 
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 จากภาพที่ 43 และภาพที่ 44 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Random Forest พบว่าแบบจ าลองที่ใช้
ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 67 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.1957 
 

 

ภาพที่ 45 ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – 
Selection) โดยใช้เทคนิค Random Forest 
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ภาพที่ 46 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – 
Selection) โดยใช้เทคนิค Random Forest 
 

 จากภาพที่ 45 และภาพที่ 46 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
ไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – Selection) โดยใช้เทคนิค Random Forest พบว่าแบบจ าลองที่ใช้
ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 71 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.2066 
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 2.2 เทคนิค Neural Network (NN) โดยปรับค่าพารามิเตอร์ที่
weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.4 -N 500 -V 0 -S 0 -E 20 -H 1 
 

 

ภาพที่ 47 ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี
InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Neural Network 
 

 

ภาพที่  48 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Neural Network 
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 จากภาพที่ 47 และภาพที่ 48 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี  InfoGainAttributeEval โดยใช้ เทคนิค Neural Network พบว่า
แบบจ าลองที่ใช้ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 71 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์เฉลี่ยที่ 0.1817 
 

 

ภาพที่  49 ชุดข้อมูลการเรียนรู้  (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Neural Network 
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ภาพที่  50 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Neural Network 
 
 จากภาพที่ 49 และภาพที่ 50 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Neural Network พบว่าแบบจ าลองที่ใช้
ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 70 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.1806 
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ภาพที่ 51 ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – 
Selection) โดยใช้เทคนิค Neural Network 
 

 

ภาพที่ 52 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – 
Selection) โดยใช้เทคนิค Neural Network 
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 จากภาพที่ 51 และภาพที่ 52 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
ไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – Selection) โดยใช้เทคนิค Neural Network พบว่าแบบจ าลองที่ใช้
ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 69 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.187 
 
 2.3 เทคนิค Naive Bayes (NB) โดยไม่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ 
weka.classifiers.bayes.NaiveBayes 
 

 

ภาพที่ 53 ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Naive Bayes 
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ภาพที่ 54 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Naive Bayes 
 
 จากภาพที่ 53 และภาพที่ 54 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval โดยใช้เทคนิค Naive Bayes พบว่าแบบจ าลอง
ที่ใช้ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 67 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย
ที่ 0.1831 
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ภาพที่  55 ชุดข้อมูลการเรียนรู้  (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Naive Bayes 
 

 

ภาพที่  56 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี
CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Naive Bayes 
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 จากภาพที่ 55 และภาพที่ 56 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval โดยใช้เทคนิค Naive Bayes พบว่าแบบจ าลองที่ใช้ชุด
ข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 68 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.1806 
 

 

ภาพที่ 57 ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 ด้วยการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – 
Selection) โดยใช้เทคนิค Naive Bayes 
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ภาพที่ 58 ชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 ด้วยการไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – 
Selection) โดยใช้เทคนิค Naive Bayes 
 
 จากภาพที่ 57 และภาพที่ 58 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทข้อมูลในสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training) ร้อยละ 70 จ านวน 280 ระเบียน เพ่ือเป็น
ข้อมูลฝึกสอน และสัดส่วนชุดข้อมูลการทดสอบ (Testing) ร้อยละ 30 จ านวน 120 ระเบียน ด้วยการ
ไม่คัดเลือกคุณลักษณะ (Non – Selection) โดยใช้เทคนิค Naive Bayes พบว่าแบบจ าลองที่ใช้ชุด
ข้อมูลทดสอบ (Testing) มีความถูกต้องที่ร้อยละ 62 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ 
0.1804 
  

 2.4 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลแบบจ าลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล  โดย
พิจารณาวัดจากค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล (Accuracy) ที่มีค่ามากที่สุดและวัดจากค่า
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) เพ่ือวัดการกระจายของข้อมูล
คุณลักษณะตัวแปรที่มีความส าคัญต่อค่าที่ท านาย หากมีค่าน้อยแสดงว่าแบบจ าลองค่าที่ ท านาย
สามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินผลแบบจ าลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง 3 
เทคนิคจากการคัดเลือกคุณลักษณะ 
Feature Selection Attributes Models Accuracy MAE 

(1) InfoGain 6 

Random Forest (RF) 70* 0.1903(4) 

Neural Network 71* 0.1817(1) 

Naive Bayes 67 0.1831 

(2) Cfs 10 

Random Forest (RF) 67 0.1957 

Neural Network 70* 0.1806(3) 

Naive Bayes 68 0.1806 

(3) Non - Selection 21 

Random Forest (RF) 71* 0.2066(2) 

Neural Network 69 0.1870 

Naive Bayes 62 0.1804 
 

 จากตารางที่ 15 จะพบว่าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval 
โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Neural Network มีค่าความถูกต้องที่มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71 ซึ่ง
เท่ากับการไม่คัดเลือก (Non - Selection) โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Random Forest  แต่มีค่า
ความคาดเคลื่อนเฉลี่ยแตกต่างกันที่ 0.1817 และ 0.2066 ตามล าดับ รองลงมาเป็นการคัดเลือก
คุณลักษณะ ด้วยวิธี CfsSubsetEval โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Neural Network มีค่าความถูกต้อง
รองลงมาโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ซึ่งเท่ากับการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval  
โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Random Forest แต่มีค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยแตกต่างกันที่ 0.1806 และ 
0.1903 ตามล าดับ เมื่อพบว่าผลการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval มีค่าความ
ถูกต้องที่มากที่สุดแล้วจึงน าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีดังกล่าวมาทดสอบประสิทธิภาพ
แบบจ าลอง 
 
3. ผลการทดสอบและเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง  
 พิจารณาวัดจากค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล (Accuracy) ที่มีค่ามากที่สุด  
ในโปรแกรม WEKA โดยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองทั้ง 3 เทคนิคว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 หรือไม่นั้น จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างแบบจ าลองกับชุดข้อมูลทั้ง 3 ชุดเพ่ือหา
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ความแตกต่างกันในระดับนัยส าคัญที่  0.05 ด้วยวิธี 10 fold Cross-Validation และค านวณค่า  
t-test โดยแสดงผลทดสอบระดับนัยส าคัญของแบบจ าลองทั้ง 3 เทคนิค ดังแสดงภาพที่ 59 
 

 

ภาพที่ 59 ผลการทดสอบระดับนัยส าคัญของแบบจ าลองในโปรแกรม WEKA 
 
  จากภาพที่ 59 จะพบว่าการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval จ านวน  
6 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) สาขาวิชาเอก 2) วิชาโท 3) กิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากที่สุด 4) 
ประเภทงานที่ท า 5) ด้านความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งาน และ 6) การสามารถน าความรู้
จากสาขามาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า เมื่อน ามาทดสอบร่วมกับเทคนิค Neural Network ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่มีความค่าความถูกต้องมากที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กับแบบจ าลองใดเลย 
 
4. ผลการพัฒนาระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
  ระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ก าหนดคุณลักษณะให้คลาส Occgroup ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/ต าแหน่งงาน เป็นค่าเป้าหมาย (Target) 
แสดงผลลัพธ์การเลือกต าแหน่งงานแยกตามกลุ่มอาชีพ ระบบท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ใช้ข้อมูลบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการตาม
ขั้ นตอนการท า เหมื องข้อมูลและใช้ โป รแกรม  Weka มี การคั ด เลื อกคุณ ลักษณ ะด้ วย วิ ธี 
InfoGainAttributeEval มีจ านวน 6 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) สาขาวิชาเอก 2) วิชาโท 3) กิจกรรมของ
โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากที่สุด 4) ประเภทงานที่ท า 5) ด้านความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งาน 
และ 6) การสามารถน าความรู้จากสาขามาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า พบว่ามีความเหมาะสมที่สุดเมื่อใช้
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ร่วมกับการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค Neural Network ท าให้ได้มาซึ่งแบบจ าลองที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นน าผลลัพธ์ของแบบจ าลองที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบโดยพัฒนาหน้าจอ
เพ่ือสื่อสารระหว่างผู้ ใช้งานและคอมพิวเตอร์ (Graphical User Interface: GUI) ใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล SQL Server 2012 ส าหรับจัดเก็บผลการทดสอบเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถพิจารณา
ค่าเฉลี่ยมี Web server ใช้ Windows server 2012 ท างานบน Internet Information Services 
(IIS) โดยใช้ .NET Framework (C#) ในการพัฒนาเชื่อมต่อกับแบบจ าลองที่ใช้ และพัฒนาระบบด้วย
โปรแกรม Visual Studio 2015 โดยโปรเจ็คที่ท าจาก .NET Framework 4.0 สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 1) ผู้ใช้ระบบ และ 2) ผู้ดูแลระบบ 
  ส่วนที่ 1 ผู้ใช้งานระบบ มีเมนูการใช้งาน 4 เมนู ได้แก่ 1) เมนูหน้าแรก 2) เมนูเริ่ม

ทดสอบ 3) เมนูแนะน าอาชีพ และ 4) เมนูเกี่ยวกับผู้จัดท า ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 60 – ภาพที่ 66 

ดังนี้ 

  โดย 1. เมนูหน้าแรกของระบบดังภาพที่ 60 ประกอบไปด้วยรายละเอียดจาก

บทคัดย่อจากงานวิจัยเพ่ือเป็นการอธิบายวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการ

พัฒนาระบบ  

   2. เมนูเริ่มทดสอบ ระบบดังภาพที่ 61 – ภาพที่ 63 ประกอบไปด้วย 6 ข้อ

ค าถามจากการคัดเลือกคุณลักษณะที่ได้ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จาก

ผลลัพธ์แบบจ าลองจ านวน 6 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) สาขาวิชาเอก 2) วิชาโท 3) กิจกรรมของโรงเรียน

ที่เคยเข้าร่วมมากท่ีสุด 4) ประเภทงานที่ท า 5) ด้านความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งาน และ 6) 

การสามารถน าความรู้จากสาขามาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า  

   3. เมนูแนะน าอาชีพ ดังภาพที่ 65 – ภาพที่ 65 ประกอบไปด้วยตัวอย่าง

หน้าจอเมนูแนะน าอาชีพของระบบ พร้อมกับความสามารถในการค านวณจัดอันดับของกลุ่มอาชีพ

ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสม 

   4. เมนูเกี่ยวกับผู้จัดท า ดังภาพที่ 66 ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดท า

ของระบบเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นนักศึกษาและชื่อวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 60 ตัวอย่างหน้าจอเมนูหน้าแรกของระบบ 
 

 

ภาพที่ 61 ตัวอย่างหน้าจอเมนูเริ่มทดสอบของระบบในหัวข้อข้อมูลด้านการศึกษา 
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ภาพที่ 62 ตัวอย่างหน้าจอเมนูเริ่มทดสอบในหัวข้อข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนและอาชีพที่คิดว่าจะท า
ในอนาคต 
 

 

ภาพที่ 63 ตัวอย่างหน้าจอเมนูเริ่มทดสอบในหัวข้อข้อมูลการน าความรู้มาประกอบอาชีพ 



 105 

 
 

 

ภาพที่ 64 ตัวอย่างหน้าจอเมนูแนะน าอาชีพของระบบ 
 

 

ภาพที่ 65 ตัวอย่างหน้าจอเมนูแนะน าอาชีพของระบบโดยจัดเรียนอันดับความเหมาะสมตามกลุ่ม
อาชีพ 
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ภาพที่ 66 ตัวอย่างเกี่ยวกับหน้าจอผู้จัดท าของระบบ 
 

  ส่วนที่ 2 ผู้ดูแลระบบ จะมีหน้าจอดังภาพที่ 67 มีเมนูการใช้งาน 4 เมนู ได้แก่ 1) เมนู

หน้าเว็บ (ส าหรับคนทั่วไป) 2) เมนูก าหนดหน้าเว็บ 3) เมนูสถิติ และ 4) เมนูส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่ง

มีรายละเอียดดังภาพที่ 68 – ภาพที่ 74 ดังนี้ 

  โดย 1. เมนูหน้าเว็บ (ส าหรับคนทั่วไป) เมื่อกดเลือกจะเป็นหน้าจอแรกของ

ระบบ  

  2. เมนูก าหนดหน้าเว็บ ประกอบไปด้วย หัวข้อหน้า Home หัวข้อหน้าแนะน า

อาชีพ หัวข้อหน้าเกี่ยวกับผู้จัดท า ดังภาพที่ 69 – ภาพที่ 71 

  3. เมนูสถิติ ประกอบไปด้วย หัวข้อกราฟแสดงสถิติอาชีพที่ระบบท านาย

ทั้งหมด และหัวข้อข้อมูลการท าแบบทดสอบ ดังภาพที ่72 – ภาพที่ 73 

  4. เมนูส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยหัวข้อก าหนดผู้ใช้งานภาพที่ 74 
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ภาพที่ 67 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 

ภาพที่ 68 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าแรกเมื่อเข้าสู่เมนูระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 69 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูหน้าเว็บในหัวข้อหน้า Home 
 

 

ภาพที่ 70 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูหน้าเว็บในหัวข้อหน้าแนะน าอาชีพ 
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ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูหน้าเว็บในหัวข้อหน้าจอเกี่ยวกับผู้จัดท า 
 

 

ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูสถิติในหัวข้อกราฟแสดงสถิติอาชีพที่ระบบท านายทั้งหมด 
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ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูสถิติในหัวข้อข้อมูลการท าแบบทดสอบ 
 

 

ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนูส่วนของผู้ดูแลระบบในหัวข้อก าหนดผู้ใช้งาน 
  

5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     แบบสอบถามระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งเป็น 3 ตอน จ านวน 12 ข้อ เพ่ือประเมินผลสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามคือ บัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 199 คน ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อค าถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 52 26.13 

หญิง 147 73.87 

ปีการศึกษา 

2558 103 51.76 

2557 80 40.20 

2556 16 8.04 

วิชาเอก 

โบราณคดี 28 14.07 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 43 21.61 

ภาษาไทย 25 12.56 

ภาษาอังกฤษ 52 26.13 

ภาษาฝรั่งเศส 30 15.08 

มานุษยวิทยา 21 10.55 

   

วิชาโท 

โบราณคด ี 23 11.56 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 33 16.58 

ประวัติศาสตร์ 28 14.07 

พิพิธภัณฑสถานศึกษา 37 18.59 

ภาษาไทย 16 8.04 

ภาษาอังกฤษ 26 13.07 

ภาษาฮินดี 22 11.06 

มานุษยวิทยา 14 7.04 
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 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 สรุปความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ 

หัวข้อการประเมิน  X   S.D. แปลความ 

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) 

1. การจัดรูปแบบในเว็ปไซต์ง่ายตอ่การอ่านและ
ใช้งาน 3.77 1.11 มาก 
2. ความเหมาะสมของขนาด และสีของตัว
อักษรบนหน้าจอ 3.73 0.67 มาก 
3. มีขั้นตอนการใช้งานท่ีเหมาะสม ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 4.08 0.63 มาก 

4. ปุ่มเมนูการใช้งานอยู่ในต าแหนง่ที่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน 3.62 0.75 มาก 

สรุป 3.80 0.79 มาก 

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 

5. ความรวดเร็วในการดาวนโ์หลดข้อมูล 4.31 0.60 มาก 

6. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 3.61 0.56 มาก 

7. เนื้อหา/ข้อมูลมีความเหมาะสม และถูกต้อง 3.50 0.63 ปานกลาง 

8. ความสะดวกในการใช้งานเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในเว็บไซต ์ 3.84 0.95 มาก 

สรุป 3.82 0.69 มาก 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจด้านความถูกต้อง (Correctness) 

9. เนื้อหาในเว็บไซตไ์ดผ้ลเป็นไปตามที่คาดหวัง 3.81 1.00 มาก 

10. ความถูกต้องของเนื้อหาบนเวบ็ไซต ์ 3.54 0.84 มาก 

11. ความน่าเชื่อถือของผลการท านาย 3.61 0.78 มาก 

12. ความสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ 3.69 0.99 มาก 

สรุป 3.66 0.90 มาก 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 
(Total Satisfaction) 3.76 0.79 มาก 
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  จากตารางที่ 17 ความความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานในระบบ พบว่าในภาพรวม 
(Total Satisfaction) มีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.69 รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยนี้คือผู้ใช้ระบบมีระดับการยอมรับมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพได้  และมีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากหรือมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ภาพในรวมดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
แต่ขณะเดียวกันยังพบว่าหัวข้อการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหาในส่วนเนื้อหา/
ข้อมูลมีความเหมาะสมและถูกต้องนั้นอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากการจัดเนื้อหาข้อมูล
แสดงผลแนะน าอาชีพในเว็บมีน้อยยังไม่ครอบคลุมการแนะน าต าแหน่งงานต่าง ๆ และระบบควรมี
หน้าเว็บที่จะเป็นหน้าลิงก์ข้อมูลแนะน าการสมัครงาน วิธีการเตรียมตัว สมัครงาน ต าแหน่งงานที่
เปิดรับ เป็นต้น สามารถพิจารณารายละเอียดดังกล่าวร่วมกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้ในตอนที่ 3 
 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
 1. การจัดเนื้อหาข้อมูลแสดงผลแนะน าอาชีพในเว็บมีน้อยยังไม่ครอบคลุม 
 2. ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาไปถึงข้อมูลที่สามารถแนะน าอาชีพต่าง ๆ และคุณสมบัติของ
ผู้ที่ต้องการจะสมัครงานในต าแหน่งนั้น ๆ 
 3. ข้อมูลอาชีพรายละเอียดต าแหน่งงานที่แนะน าอาจไม่สมบูรณ์มากนัก ดูยังไม่ครบ 
 4. ควรระบุตัวเลือกในหน้าข้อความให้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
 5. ต้องการให้มีภาพประกอบเนื้อหา และคลิปวีดีโอแนะน าต าแหน่งงาน 
 6. ระบบควรมีหน้าเว็บที่จะเป็นหน้าลิงก์ข้อมูลแนะน าการสมัครงาน วิธีการเตรียมตัว 
สมัครงาน ข้อปฏิบัติเมื่อไปสัมภาษณ์งาน การแต่งกาย ต าแหน่งงานที่เปิดรับ เป็นต้น 
 7. อยากให้สามารถแชร์ข้อมูลผลการท านายแนะน าอาชีพในส่วนเนื้อหาผ่านเฟสบุ๊คได้
เมื่อผู้ใช้ท าระบบเสร็จแล้ว 
           8. ใช้ท าในโทรศัพท์มือถือไม่ได้ 
 
 

 



 114 

 
 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะที่
มีความเหมาะสมด้วยเทคนิค  Random Forest เทคนิค Neural Network และเทคนิค Naive 
Bayes เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยรูปแบบที่วิเคราะห์จากการคัดเลือกคุณลักษณะร่วมกับเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลที่เหมาะสมจากแบบจ าลองที่ได้และประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน โดยพัฒนาเป็น
ระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ข้อมูลประชากร คือ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 400 คน และกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2556 – 2558 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 199 คน จากตาราง Krejcie and 
Morgan ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากข้อมูลทั้งหมดจ านวน  400 คน  
และคุณลักษณะทั้งหมดจ านวน 22 คุณลักษณะ ท าการจ าแนกข้อมูลเป็นสัดส่วนชุดข้อมูลการเรียนรู้ 
(Training) จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 เพ่ือเป็นข้อมูลฝึกสอน ส่วนที่เหลือเป็นชุดข้อมูลการ
ทดสอบ (Testing) จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30   
 ท าการทดสอบเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะระหว่างวิธี InfoGainAttributeEval 
วิธี CfsSubsetEval และการไม่คัดเลือก (Non - Selection) ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง 3 วิธี คือ 
เทคนิค Random Forest เทคนิค Neural Network และเทคนิค Naive Bayes พร้อมทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยวิธี 10 - fold Cross – validation และวัดความถูกต้องแม่นย าด้วย
การวัดค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล (Accuracy) และการวัดค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)  
 นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วย t-test 
(Dependent Sample) น าแบบจ าลองที่เหมาะสมไปใช้งานโดยท าการประเมินผลประสิทธิภาพการ
ใช้งานด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อใช้งานระบบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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1. สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปการ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์การคัดเลือกคุณลักษณะร่วมกับเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
 การคัดเลือกคุณลักษณะพบว่า วิธี InfoGainAttributeEval มีความถูกต้องมากท่ีสุด
สามารถคัดเลือกคุณลักษณะจากทั้งหมดเดิม 21 คุณลักษณะลดเหลือเพียง 6 คุณลักษณะ ได้แก่ 
1) สาขาวิชาเอก 2) วิชาโท 3) กิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากที่สุด 4) ประเภทงานที่ท า 5) 
ด้านความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้งาน และ 6) การสามารถน าความรู้จากสาขามาประยุกต์ใช้
กับงานที่ท า เมื่อใช้ร่วมกับการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค Neural Network มีความถูกต้องสูงที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 71 ซึ่งเท่ากับการไม่คัดเลือก โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Random Forest  แต่มีค่า
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยแตกต่างกันที่ 0.1817 และ 0.2066 ตามล าดับ รองลงมาเป็นการ
คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี CfsSubsetEval โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Neural Network มีค่าความ
ถูกต้องรองลงมา โดยมีค่ า เฉลี่ ยร้อยละ 70 ซึ่ ง เท่ ากับการคัด เลื อกคุณ ลักษณ ะ ด้ วยวิธี 
InfoGainAttributeEval โดยใช้แบบจ าลองเทคนิค Random Forest แต่มีค่าความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์เฉลี่ยแตกต่างกันที่ 0.1806 และ 0.1903 ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองพบว่า การคัดเลือกคุณลักษณะวิธี 
InfoGainAttributeEval ด้วยแบบจ าลองเทคนิค Neural Network นั้นมีประสิทฺธิภาพมากที่สุด 
เพราะมีค่าความถูกต้องสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.45 มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับแบบจ าลองใดเลย 
 1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ  
  การพัฒนาระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้น าผลจากการวิเคราะห์การคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่มี
ความเหมาะสมที่สุดมาพัฒนาหน้าจอเพ่ือสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Graphical 
User Interface: GUI) เมื่อน ามาใช้งานพบว่า สามารถแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย โดยมีผล
การประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในภาพรวมระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.76 ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.79) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 199 คน ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) มี
ค่าเฉลี่ย ( X  = 3.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.79)  2) ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 
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มีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.79)  3) ด้านความถูกต้อง (Correctness) 
มีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.79)  
 
2. การอภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปการ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ในงานวิจัยนี้ท าการทดลองเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมทั้ง 3 
วิธีระหว่าง วิธี InfoGainAttributeEval วิธี CfsSubsetEval และการไม่คัดเลือก พบว่าการคัดเลือก
คุณลักษณะด้วยวิธี InfoGainAttributeEval  มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
 วิรัตน์ ชูนุ้ย (2555) ที่กล่าวว่าเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วสามารถเลือกลักษณะเฉพาะได้โดยใช้วิธีการ
จัดอันดับ (Ranking) นับได้ว่าการลดคุณลักษณะข้อมูลให้เหลือเพียงคุณลักษณะส าคัญที่เป็นปัจจัย
น าเข้าเมื่อน ามาใช้ร่วมกับการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ หากเปรียบเทียบกับการไม่คัดเลือก
คุณ ลักษณ ะ (Non - Selection) วิธีการคั ด เลื อกคุณ ลักษณ ะนี้ สอดคล้ องกับแนวคิ ดของ 
เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (2558) ที่กล่าวว่า การคัดเลือกคุณลักษณะปัจจัยข้อมูลน าเข้าสามารถท าการ
เลือกคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะคลาสเป้าหมาย (Target) ได้อย่างมาก และยัง
สามารถเลือกคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะน้อยได้อีกด้วย เมื่อ
พิจารณาจากผลลัพธ์ค่าความถูกต้องแม่นย าที่ได้ 
 ส าหรับการท าเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง  3 เทคนิคระหว่างเทคนิค Random Forests 
เทคนิค Neural Network และเทคนิค Naive Bayes พบว่าการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค 
Neural Network มีความแม่นย า มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (บุญเสริม 
กิจศิริกุล, 2546) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Neural Network สามารถสร้างระนาบการ
แบ่งแยกข้อมูลขึ้นมาได้อย่างซับซ้อน โดยทั่วไปมักให้ความถูกต้องแม่นย ามากกว่าการแยกแยะโดยใช้
วิธีอ่ืน 
 ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าผู้ใช้ระบบมีความความพึงพอใจในภาพรวมระบบอยู่ใน
ระดับมาก ระบบมีประสิทธิภาพสามารถแนะแนวการท างานตามสายงานในต าแหน่งงานจากกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ได้อีกทั้งระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะส าคัญที่เป็นปัจจัยความสามารถการ
เลือกประกอบอาชีพ เป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ท านายผลแนวทางเตรียมความพร้อมการสมัครงาน  ทั้งยัง
แนะน ากลุ่มอาชีพที่ใกล้เคียงพร้อมชื่อต าแหน่งงานในกลุ่มอาชีพที่สามารถท างานได้ ในขณะเดียวกันผู้
ใช้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความครอบคลุมในรายละเอียดการแนะน าต าแหน่ง
งานให้เพ่ิมมากข้ึนและควรให้ระบบรองรับการท างานบนโทรศัพท์มือถือได้ด้วย 
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3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 3.1 การศึกษาครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการน าเทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใช้ ดังนั้นจึงควรให้มีการเพ่ิม
จ านวนปริมาณข้อมูลให้ครอบคลุมแก่การวิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลด้วย
เทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ภายในชุดข้อมูล นอกจากนี้ควรศึกษาการคัดเลือกคุณลักษณะด้วย
รูปแบบวิธีอ่ืน ๆ รวมทั้งศึกษาการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์อัลกอริธึมการท าเหมืองข้อมูลของโปรแกรม 
WAKA เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มากที่สุด 
 3.2 การน าไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยศึกษาจากโครงสร้าง
รูปแบบและวิธีด าเนินการเตรียมข้อมูลให้รองรับกับการท าเหมืองข้อมูลที่น าไปใช้วิเคราะห์การท า
เหมืองข้อมูลด้วยรูปแบบอ่ืน ๆ และน าปรับเป็นรูปแบบเพ่ือประชาสัมพันธ์ในเชิงสื่อสารที่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจตรงกันกับเป้าหมายเพ่ือการศึกษาต่อในสถานศึกษาเป็นการเผยแพร่ส่งต่อความสามารถใน
การท างานของบัณฑิตแสดงถึงศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถน าตารางฐานข้อมูลที่
บันทึกในระบบมาศึกษาความสัมพันธ์ร่วมด้วยและน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาเป็นระบบต่าง ๆ ให้เป็น
ประโยชน์แก่สถานศึกษา 
 3.3 การน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอแนวทางจัดท าหลักสูตร อาจศึกษากับ
นักศึกษาเฉพาะของสาขาวิชาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการน าเทคนิคเหมืองข้อมูล และสามารถน า
ข้อมูลที่จัดเก็บในตารางฐานข้อมูลใช้ส าหรับประกอบการวางแผน ศึกษาแนวโน้ม และบริการจัดการ
หลักสูตร โดยวิเคราะห์ความสามารถหรือศักยภาพของบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพมีงานท า ร่วม
พิจารณากับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การท าเหมืองข้อมูลมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
แก่ผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว 
    ต าแหน่ง คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. คุณไพร รุ่งเรือง 
    ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ส านักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน)
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบและ 

แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี   
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้จัดท าขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อวัตถุประสงค์ใช้สอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานของ “การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ได้พัฒนาขึ้น  
 2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจการใช้งานระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านได้โปรดพิจารณาและกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อความตามความเป็นจริง 
เพราะค าถามของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบในครั้งนี้ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์
และประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบด้วยเทคนคิเหมืองข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในองค์กรต่อไป 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
 
                                                                       ผู้วิจัย 
     นางสาววันวิสาข์ ชนะประเสริฐ 57902305 
                                                 นักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
                           สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     
ค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้อง 
 เหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการในการค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้มรูปแบบใหม่ที่มีความหมายและ
เป็นประโยชน์จากข้อมูลจ านวนมากที่ถูกจัดเก็บไว้ โดยการค้นหารูปแบบดังกล่าวจะมีการใช้เทคโนโลยี สถิติ และ
คณิตศาสตร์ 
 ระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง เป็น
ระบบท่ีได้จากการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ได้ซึ่งมา
ระบบแนะแนวอาชีพจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ และ
น าเสนอผลวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟิก ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเลือกข้อมูลได้ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งมี
ความสะดวกในการแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความตามความเป็น
จริง 
 1.1 เพศ    ชาย       หญิง 
 1.2 ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  2558        2557         2556  
 1.3 สาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)  โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาไทย  
      ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส มานุษยวิทยา 
 1.4 วิชาโท (โปรดระบุ) โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์  
               พิพิธภัณฑสถานศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี   
               มานุษยวิทยา 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับ
ความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง 1 ระดับ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) 
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และใช้งาน      

2. ความเหมาะสมของขนาด และสีของตัวอักษรบน
หน้าจอ 

     

3. มีขั้นตอนการใชงานท่ีเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง
าย 

     

4. ปุ่มเมนูการใช้งานอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

     

ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 
5. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล      

6. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล      
7. เนื้อหา/ข้อมลูมีความเหมาะสม และถูกต้อง      
8. ความสะดวกในการใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลภายใน

เว็บไซต ์
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความถูกต้อง (Correctness) 
9. เนื้อหาในเว็บไซต์ได้ผลเป็นไปตามที่คาดหวัง      

10. ความถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บไซต์      
11. ความน่าเชื่อถือของผลการท านาย      
12. ความสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจ      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................. .................................................. 

 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 

 

 เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะท าการประเมินความเที่ยงตรงในตอนที่ 2 
และ 3 ของแบบสอบถาม 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี้ 
  +1 = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
      0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
   -1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ
สอดคล้อง หรือถูกต้องเพียงใด 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

ข้อที ่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อ
การอ่าน และการใช้งาน 

    

2. ความเหมาะสมของขนาด และสี
ของตัวอักษรบนหน้าจอ 

    

3. มีขั้นตอนการใชงานท่ีเหมาะสม 
ชัดเจน และเขาใจงาย 

    

4. 
 

ปุ่มเมนูการใช้งานอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

    

ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 
5. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลด

ข้อมูล 
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ข้อที ่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
6. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล     

7. เนื้อหา/ข้อมลูมีความเหมาะสม 
และถูกต้อง 

    

8. ความสะดวกในการเชื่อมโยง
ข้อมูลภายในเว็บไซต ์

    

ด้านความถูกต้อง (Correctness) 
9 เนื้อหาในเว็บไซต์ได้ผลเป็นไป

ตามที่คาดหวัง 
    

10. ความถูกต้องของเนื้อหาบน
เว็บไซต ์

    

11. ความน่าเชื่อถือของผลการท านาย     
12. ความสามารถน าไปประกอบการ

ตัดสินใจ 
    

 

ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
                                                          
          (ลงช่ือ)................................................................ผู้ประเมิน 
 
                                                                    (…………………………………………………..……………….) 
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ภาคผนวก ค 
สรุปผลการค านวณและแปลผลค่าแบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC)
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 สรุปผลการค านวณและแปลผลค่าแบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการ
วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 

ข้อ
ค าถาม
ข้อที ่

คะแนนความเห็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
รวม ค่า IOC สรุปผล คนที่ 1. 

ผศ.ชวลิต ขาวเขียว 
คนที ่2. 

อ.ธนาวุฒิ นิลมณ ี
คนที ่3. 

คุณไพร รุ่งเรือง 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือระบบ
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คู่มือการใช้งานระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 ระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ใช้ระบบ 
และ 2) ผู้ดูแลระบบ โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ 
 
 1. ส่วนผู้ใช้ระบบ  
    1.1 เข้าสู่ระบบได้ที่ http://203.158.144.140/ADMCAU/default.aspx 

 

ภาพที่ 75 แสดงหน้าแรกของระบบก่อนการเข้าใช้งาน 
 
    1.2 เข้าสู่เมนูเริ่มทดสอบโดยเป็นข้อค าถามจากผลลัพธ์การคัดเลือกคุณลักษณะจ านวน 6 
คุณลักษณะ ได้แก่ 1) สาขาวิชาเอก 2) วิชาโท 3) กิจกรรมของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมมากที่สุด  
4) ประเภทงานที่ท า 5) ด้านความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งาน และ 6) การสามารถน าความรู้
จากสาขามาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า โดยผู้ใช้งานท าการคลิกเลือกค าตอบที่ถูกต้องและกดปุ่ม 
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ภาพที่ 76 แสดงการเลือกเมนูเริ่มทดสอบของระบบหัวข้อข้อมูลด้านการศึกษา 
 

 

ภาพที่ 77 แสดงการเลือกเมนูเริ่มทดสอบของระบบหัวข้อข้อมูลด้านกิจกรรมของโรงเรียนและอาชีพที่
คิดว่าจะท าในอนาคต 
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ภาพที่ 78 แสดงการเลือกเมนูเริ่มทดสอบของระบบหัวข้อข้อมูลด้านการน าความรู้จากท่ีเรียนมา
ประกอบอาชีพหัวข้อสามารถน าความรู้จากสาขามาประกอบอาชีพ 
 

 

ภาพที่ 79 แสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนการประมวลเสร็จสิ้น 
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ภาพที่ 80 แสดงสรุปผลลัพธ์การเลือกกลุ่มอาชีพที่มีความเหมาะสมพร้อมรายละเอียดชื่อต าแหน่งงาน
พร้อมจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ 
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ภาพที่ 81 แสดงตัวเลือกในหน้าผลลัพธ์การเลือกกลุ่มอาชีพที่มีความเหมาะสมพร้อมรายละเอียดชื่อ
ต าแหน่งงานพร้อมจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้โดยมี 3 ปุ่มกด 
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ภาพที่ 82 แสดงกราฟวงกลมการจัดอันดับกลุ่มอาชีพที่มีความเหมาะสมในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ความ
เป็นไปได้ส าหรับการเลือกประกอบอาชีพ 
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ภาพที่ 83 แสดงค าจ ากัดความของกลุ่มอาชีพ A1 กลุ่มอาชีพ อ านวยการ ธุรการ งานสถิติ งานิติการ 
งานการฑูตและต่างประเทศ พร้อมรายละเอียดชื่อต าแหน่งงานของกลุ่ม 
 

 

ภาพที่ 84 แสดงค าจ ากัดความของกลุ่มอาชีพ B2 กลุ่มอาชีพ การคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม พร้อมรายละเอียดชื่อต าแหน่งงานของกลุ่ม 



  

 

142 

 

ภาพที่ 85 แสดงค าจ ากัดความของกลุ่มอาชีพ C3 กลุ่มอาชีพ คมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร 
พร้อมรายละเอียดชื่อต าแหน่งงานของกลุ่ม 
 

 

ภาพที่ 86 แสดงค าจ ากัดความของกลุ่มอาชีพ F6 กลุ่มอาชีพ แพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขพร้อม
รายละเอียดชื่อต าแหน่งงานของกลุ่ม 
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ภาพที่ 87 แสดงค าจ ากัดความของกลุ่มอาชีพ H8 กลุ่มอาชีพ ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน
พร้อมรายละเอียดชื่อต าแหน่งงานของกลุ่ม 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 2. ส่วนผู้ดูแลระบบ นั้นได้อธิบายรายละเอียดไว้แล้วในบทที่ 4 ส่วนที่ 2 ผู้ดูแลระบบ หัวข้อ
ผลการพัฒนาระบบแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ 

วัน เดือน ปี เกิด 2 มิถุนายน 2528 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา พ.ศ.2550 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

พ.ศ.2560 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 4/405 ซอยหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ 10160 
ผลงานตีพิมพ์ การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ หัวข้อเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

เพ่ือแนะน าอาชีพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร" ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
7 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (NGSC&IGSC 

2017) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 20-21 

กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ 

รางวัลที่ได้รับ รางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น กลุ่มพหุวิทยาการ ในการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ประเทศไทย 4.0 

นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (NGSC&IGSC 2017) จัดโดย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ 
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