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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานภาพการศึกษาของนกัศึกษา เพ่ือท าการสร้างโมเดลเพ่ือพยากรณ์
สถานภาพทางการศึกษา ของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการประยกุตใ์ช้
วิธีการเหมืองขอ้มูล ในการศึกษาผูว้ิจยัไดท้ าการ เก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อสถานภาพทางการศึกษา
จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดร้วมรวมขอ้มูลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาระหวา่งปีการศึกษา 2551 – 2553 
จ านวนทั้งส้ิน 2,272 คน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานภาพของนักศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ ผลจากศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานภาพของนกัศึกษามี 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ การกูย้มืในระหวา่งเรียน รายได้
ผูป้กครอง สถานภาพสมรสของผูป้กครอง เพศ ประเภทโรงเรียนเดิมท่ีจบมา วุฒิการศึกษาเดิม กลุ่มโรงเรียนเดิมท่ีจบ 
อาชีพของมารดา และท่ีอยูน่กัศึกษาระหวา่งเรียนปัจจยัดงักล่าวจะถูกน ามาใชใ้นการสร้างโมเดลเพ่ือท านายสถานภาพ
ของนักศึกษา ดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เบยเ์ช่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค และโลจิสติกรีเกรสชัน่ ผลการศึกษาพบวา่ค่าความ
ถูกตอ้งมีค่า 82.85%, 78.98%และ 78.50% ดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ จิสติกรีเกรสชัน่ และการเรียนรู้แบบเบยเ์ช่ียน
เน็ตเวร์ิค ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่โมเดลท่ีสร้างดว้ยวธีิตน้ไมต้ดัสินใจใหค้่าความถูกตอ้งดีท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
 This study emphasized on the study of factors affect student’s status in order to develop a model to predict 
studying status in a Private University in the Northeast by applying data mining. In this study, we collected the data which 
might affect to studying status of 2,272 bachelor students enrolled during 2008-2010.We analyzed variables correlation by 
correlation analysis. The study results were nine factors consist of loan, income, marital, sex, types of school, educational 
background, school level, mother occupation and student address ,which would use to develop the model by decision tree, 
bayesian belief network, logistic regression. The result revealed that the accuracy were 82.85 %, 78.98 % and 78.50% for 
decision tree, logistic regression, bayesian belief network, respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั: ตน้ไมต้ดัสินใจ เบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวร์ิค โลจิสติกรีเกรสชัน่ 
Keywords: Decision tree, Bayesian belief network, Logistic Regression 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
การศึกษาในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองภาครัฐเองก็ให้ความส าคญัทางดา้นการศึกษามาก

ข้ึน จากการด าเนินการดา้นการศึกษาของไทย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) พบวา่ในดา้นการศึกษามีการสนบัสนุนนกัศึกษาทุกระดบัทั้งการสนบัสนุนการเรียนภาคบงัคบั รวมถึงการจดัตั้ง
กองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา,2541) ทั้งสถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน แต่ยงัมีนกัเรียนนกัศึกษา
จ านวนมากท่ีมีการออกจากระบบการศึกษากลางคนั เป็นเหตุให้ไม่ส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชา้ โดยมีปัจจยั
สาเหตุก็แตกต่างกนัไป เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทั้งเงินและเวลา น าไปสู่การสูญเปล่าในการลงทุนดา้นการศึกษา และ
ยงัเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การขาดก าลงัคนต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต   

จากการศึกษาพบวา่มีงานวิจยัหลายงานทั้งในและต่างประเทศ (ไกรุ่้งเฮงพระพรหม, 2557), (Tripti, 2014) ท่ี
ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา หลายงานเป็นการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ (ออ้มใจ, 
2557) ส าหรับงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึงซ่ึงเปิดสอน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากขอ้มูลของนักศึกษาท่ีศึกษา ระหว่างปี 2551-2557 พบว่ามีอัตราการตกออกอยู่ท่ี         
19.16 % ซ่ึงสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีอตัราการออกค่อนขา้งสูงคิดเป็น 55.21 % (ส านักทะเบียนและประมวล, 2557) 
ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดและมีอตัราการออกเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี ซ่ึงปัญหาท่ีทุกคนให้ความส าคญัอยา่งมากภายใน
มหาวิทยาลยั หากทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานภาพของนกัศึกษาแลว้ ผูเ้ก่ียวขอ้งน่าจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการดูแล ติดตาม 
ช่วยเหลือเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาไดต้่อไป 

ดงันั้นหากมีระบบท่ีใชปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยในการคาดการณ์สถานภาพทางการศึกษา ก็จะมีประโยชน์ใน
การดูแล ติดตามช่วยเหลือนกัศึกษาได ้การวิเคราะห์และขอ้มูลดา้นการศึกษา ส่วนใหญ่นิยมใช ้ตน้ไมต้ดัสินใจ  (Tripti, 
2014), ( Bunkar,2012) เน่ืองจากมีความสามารถในการจ าแนกขอ้มูลไดดี้ (Al-Radaideh,2006)โดยวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการศึกษา พบวา่ตน้ไมต้ดัสินใจมีความถูกตอ้งกวา่วธีิอ่ืน แต่ก็มีงานวจิยั (ออ้มใจ,2557)โมเดลเพื่อการพยากรณ์
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์โดยใช ้เบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค โครงข่ายประสาทเทียม และ โลจิสติกรีเกรสชัน่  
ผลการศึกษาพบว่า เบเซ่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค ให้ผลการท านายดีกว่าวิธีอ่ืนและมีงานวิจัย (ปฐมา, 2553) มีการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการสอบคดัเลือกเขา้มหาวทิยาลยัโดยใชก้ารท านาย โลจิสติกรี
เกรสชัน่ ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ งานวิจยัน้ีจึงไดน้ าเอาวิธี ตน้ไม้
ตดัสินใจ เบเซ่ียนบีลิฟเน็ตเวร์ิค มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโมเดลการพยากรณ์สถานภาพทางการศึกษา พร้อมทั้งไดน้ า
วธีิโลจิสติกรีเกรสชัน่เขา้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท านาย 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. ศึกษาคุณลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนของนกัศึกษา 
 2. เพื่อสร้างโมเดลท่ีใชใ้นการพยากรณ์สถานภาพทางการศึกษาของนกัศึกษา 
 
วธีิการวจิยั 
 ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) 
 ตน้ไมต้ดัสินใจ (Han,2006) เป็นวิธีท่ีใชใ้นการจ าแนกกฎ โดยลกัษณะการท างานเหมือนโครงสร้างตน้ไม ้ท่ี
แต่ละโหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ (Attribute) โดยโหนดแรกสุดจะเป็นรากของของต้นไม้ (Root node) 
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ประกอบด้วยก่ิงของต้นไม้ (branch) และใบ (leaf)การท างานต้นไม้ตัดสินใจจะเร่ิมจากการน าข้อมูลมาแบ่งเป็น
โครงสร้างตน้ไมน้ั้นจะเป็นโครงสร้างท่ีเป็นกฎต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่รองรับแบบต่อเน่ือง (Continuous Data) จะตอ้งมีการ
แบ่งให้เป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) (Qui,1998) ในการสร้างอลักอริทึมกฎการตัดสินใจแบบต้นไม้
ส าหรับจดัแบ่งกลุ่มขอ้มูลและมีการใชห้ลกัการหาคลาสท่ีมีความสมัพนัธ์ของคลาสนั้นๆ  ตามสมการท่ี 1 
     Gain(S, A) = E(S) − ∑

|𝑆𝑆|

|𝑆|v=value(A) E(Sv)         (1) 
 เม่ือ S คือ ตวัอยา่งท่ีประกอบดว้ยชุดขอ้มูลตวัแปรตน้และตวัแปรตาม    
  A คือตวัแปรตน้ท่ีพจิารณา        
  E คือ เอนโทปีของตวัอยา่ง        
  value = (A) คือเซตของค่า A        
  Sv คือตวัอยา่งท่ี A มีค่า V ทั้งหมด   

เบย์เช่ียนบีลฟิเน็ตเวร์ิค (Bayesian belief network) 
เบยเ์ช่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์คหรือ Baye net เป็นวธีิการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยโหนดในเครือข่ายเบยเ์ช่ียนบี

ลิฟเน็ตเวิร์ค แต่ละตวัจะถูกสุ่มและมีความสัมพนัธ์กนักบัการค านวณความน่าจะเป็น นอกจากน้ียงัสามารถใชค้วาม
น่าจะเป็นตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนก่อนหรือหลงัเหตุการณ์ได้ และอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและ
แสดงออกมาในรูปแบบโมเดล สามารถอธิบายความไม่ข้ึนต่อกนัอยา่งมีเง่ือนไข (Condition Independent)ระหวา่งตวั
แปร    หรือปัจจยัเป็นบริบทของข่ายงานความเช่ือเบยเ์พ่ือกระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถท่ีจะใส่ความรู้
ก่อนในข่ายงานความเช่ือเบยใ์ห้อยูใ่นรูปของโครงสร้างข่ายงานและตารางความน่าจะเป็นมีเง่ือนไขโหนดทั้งหมดใน 
เบย์เช่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค  แต่ละโหนดจะแทนด้วยตัวแปร   ต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับเหตุการณ์หรือข้อมูลท่ีสนใจ 
(Mehran,1996) ดงัสมการท่ี 2 

   P(Yi|X)=
P(Yi∩X)

∑ P(X|Yi)P(Yi)
n
i=1

              (2) 

โดย P(Yi |X)  คือ ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ Yiจะเกิดข้ึนถา้เหตุการณ์ X เกิดข้ึนแลว้ 

P(Yi∩X) คือ ความน่าจะเป็นของYiเม่ือเกิดเหตุการณ์ X 

P(X|Yi)  คือ ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ X จะเกิด ถา้เหตุการณ์ Yiเกิดข้ึนแลว้ 
P(Yi)  คือ ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ Yiจะเกิด 
n  คือจ านวนเหตุการณ์ทั้งหมด 

 
การถดถอยโลจสิตคิ (Logistic Regression) 
เป็นเทคนิคการวเิคราะห์ตวัแปรเชิงพหุ (David,2009) เป็นการท านายค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์

หรือไม่เกิดเหตุการณ์ ความสัมพนัธ์จะอยูใ่นรูปแบบของสมการเสน้ถดถอย (Regression Equation) มีตวัแปรตามท่ีมีค่า
เพียง 2 ค่าคือ เป็น 0 และ1ตวัแปรอิสระอาจจะมีตวัเดียวหรือหลายตวัก็ไดค้่าพยากรณ์หรือค่าตวัแปรจะมีค่าอยูท่ี่ 0 กบั 1 
โดยท่ีถา้ค่าความน่าจะเป็น >0.5 ถือวา่ค่าพยากรณ์คือ 1 ถา้ค่าความน่าจะเป็น <0.5 ถือวา่ค่าพยากรณ์คือ 0 ดงัสมการท่ี 3 
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L(Y) = b0 + b1X +⋯+ bkxk                (3) 
โดย L(Y)  คือ ค่าพยากรณ์ของตวัแปรตาม 

Y คือ ตวัแปรตาม 
 b0 คือ ค่าคงท่ี 

b1 คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยส าหรับตวัแปร 
bk คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยส าหรับตวัแปร 
X         คือ ค่าของตวัแปรอิสระ 
 

การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) 
เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีไม่มีการก าหนดตวัแปรใดเป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตาม ความสมัพนัธ์ท่ี

พบจึงเป็นเพียงส่ิงท่ีบ่งบอกวา่ตวัแปรทั้งสอง (Rodgers, 1988) มีการแปรเปล่ียนสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 4 

  𝑆𝑆𝑆 =
𝑆∑ 𝑆𝑆−(∑ 𝑆)(∑ 𝑆)

√𝑆∑ 2−(∑ 𝑆)2𝑆 √𝑆∑ 𝑆2−(∑ 𝑆)2
             (4) 

เม่ือ X    คือ ตวัแปรอิสระ Y คือ ตวัแปรตามและ N คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ระดบัหรือขนาดของความสมัพนัธ์จะใชต้วัเลขของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์หากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง การมีความสมัพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม หากมีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง การมีความสมัพนัธ์
กนัไปในทิศทางเดียวกนั มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงถึงการมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั
นอ้ย หรือไม่มีเลย ส าหรับการพิจารณาค่าสหสมัพนัธ์ใชเ้กณฑ ์ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ระดบัของความสมัพนัธ์ 

ค่า r ระดบัความสัมพนัธ์ 
 .90 - 1.00 มีความสมัพนัธ์กนัสูงมาก 
.70 - .90 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.50 - .70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
.30 - .50 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
.00 - .30 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

  
 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 Tripti Mishra และคณะ (Tripti, 2014)ได้ใช้เหมืองขอ้มูลในการท านายประสิทธิภาพของนักศึกษาท่ีจะไม่
ส าเร็จการศึกษา ของศึกษา ในประเทศอินเดียโดยเก็บขอ้มูล เพศ การศึกษาของพ่อแม่ อาชีพพ่อแม่ รายไดค้รอบครัว 
การกูย้มืเงิน เกรดท่ีจบการศึกษา ประเภทการศึกษาท่ีจบมา เวลาในการเรียน ในการศึกษาใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ J48 
และการ Random Tree ซ่ึงในการสร้างโมเดลเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบ พร้อมกบัการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนผลการ
ทดลองพบว่าRandom tree มีความถูกตอ้งของการท านายมากกว่า J 48 โดยมีค่าความถูกตอ้ง 94.41% ส่วน J48 มีค่า
ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 88.37% 

Kamal Bunkar และคณะ (Bunkar,2012) น าเสนอโมเดลท านายเกรดของนกัศึกษาโดยใชก้ารจดัหมวดหมู่ใน
การท าเหมืองขอ้มูล ในการศึกษาผูว้ิจยัใชคุ้ณลกัษณะประกอบดว้ย คะแนนแต่ละรายวิชา ประวติัการศึกษา พฤติกรรม
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การเรียน อาจส่งผลกระทบการเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Ujjain โดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ
ประกอบดว้ย C4.5, ID3, CART ผลการทดลองพบวา่นกัศึกษาท่ีมีเกณฑก์ารเรียนท่ีตอ้งปรับปรุงค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 
0.22% ส่วนเกณฑท่ี์ผา่น 0.856% ผลการศึกษาถูกน าไปใชเ้พื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั 

ไกรุ่้งเฮงพระพรหมและคณะ (ไกรุ่้งเฮงพระพรหม, 2557) ไดน้ าเสนอการคน้หาการคน้หาความรู้คุณลกัษณะ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมดว้ยเทคนิค
เหมืองขอ้มูลโดยใชข้อ้มูล เพศ วฒิุการศึกษาก่อนเขา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลเจตคติต่อรายวิชา 
โดยใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจและข่ายงานความเช่ือแบบเบยเ์พ่ือเปรียบเทียบการท างานในการวดัประสิทธิภาพของ
คุณลกัษณะในการจ าแนกประเภทขอ้มูลจาการทดลองตน้ไมต้ดัสินใจ ให้ค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกขอ้มูลไดดี้กวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบัข่ายความเช่ือเบย ์

ออ้มใจ เขาทอง และ พุธษดี ศิริแสงตระกูล (ออ้มใจ,2557) น าเสนอโมเดลการพยากรณ์นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนต ่ากวา่เกณฑ์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 72 ปัจจยัและใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้น
บนัไดพ้บวา่มี 10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการเรียนของนกัศึกษา คือ เพศ สถานะของผูป้กครอง อาชีพบิดา การท า กิจกรรมใน
หอ้งเรียน การอ่านหนงัสือ การคบเพ่ือนต่างเพศ การด่ืมแอลกอฮอร์ ครอบครัวไม่สนบัสนุน หลกัสูตรการศึกษาและวิธี
สอนของอาจารย์ท่ี เร็วเกินไป และสร้างโมเดลด้วยเทคนิควิธี เบย์เซ่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค โครงข่ายประสาทเทียม           
และโลจิสติกรีเกรสชัน่ ผลการทดลองพบวา่ การพยากรณ์ดว้ยโมเดลเบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค มีความถูกตอ้งมากกว่า
โครงข่ายประสาทเทียม และโลจิสติกรีเกรสชัน่ 
 วธีิการด าเนินงาน 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณลกัษณะและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการเรียนและสร้างโมเดลของ
เทคนิคตน้ไมใ้นการตดัสินใจ เทคนิควธีิเบยเ์ซ่ียนเน็ตเวิร์ค และเทคนิควิธีการถดถอยโลจิสติคในการท านายสถานะภาพ
ทางการศึกษาของนกัศึกษา โดยมีขั้นตอนในการท างานดงัรูปท่ี 1 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

Model evaluation 
 

Correlation 

 

 Decision tree Bays net Logistic 

 Data Cleaning 
 

Data Collection 
 

Data Preprocessing 
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 การรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
  การด าเนินงานวิจัย ผูว้ิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากงานทะเบียนและการประมวลผลร่วมกับ
ส านักงานกองทุนเพ่ือการศึกษาโดยใชข้อ้มูลของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและตกออกของมหาวิทยาลยัเอกชนแห่ง
หน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงัหวดัขอนแก่น ระหวา่งปีการศึกษา 2551 ถึงปี 2553 เป็นจ านวน 2,575ตวัอย่าง มี
ผูส้ าเร็จการศึกษา 1,020 คน และ ไม่ส าเร็จการศึกษา 1,555 คน และท าการรวมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจากฐานขอ้มูลของ
มหาวิทยาลยัมีคุณลกัษณะทั้งหมด 13 คุณลกัษณะและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา พร้อมทั้งท าการเขา้รหัสขอ้มูลดงัแสดง
ในตารางท่ี 2 เพื่อใชก้ารท านายสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาโดยใชเ้หมืองขอ้มูล  ประกอบดว้ยชุดขอ้มูลของ
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้และไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การท าความสะอาดข้อมูล (Data cleaning) 
  การท าความสะอาดขอ้มูลเป็นการท าให้ขอ้มูลสมบูรณ์มีคุณภาพในการน าไปวิเคราะห์ มีขั้นตอน
ดงัน้ี 
  1. กรณีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ (incomplete data) ส าหรับรายการใดท่ีปรากฏเฉพาะรหสัประจ าตวัและช่ือ
นกัศึกษาส่วนคุณสมบติัอ่ืนไม่ปรากฏในงานวจิยัจะตดัออกไป 
  2. ใชเ้ฉล่ียของคุณลกัษณะของตวัอยา่งท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนัเพ่ือเติมค่าขอ้มูลท่ีขาดหาย เช่น กรณี 
รายไดข้องครอบครัวขาดหายไป จะใชค้่าขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มขอ้มูลท่ีผูป้กครองท่ีมีอาชีพเดียวกนั  
  จากขอ้มูลจ านวนทั้งส้ิน 2,575 รายการ เม่ือท าความสะอาดขอ้มูลแลว้พบวา่คงเหลือขอ้มูลจ านวน 
2,272 รายการแยกเป็น ส าเร็จการศึกษา 960 คนไม่ส าเร็จการศึกษา 1,312 คน 
 
 การวเิคราะห์และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร  
 จากปัจจัยท่ีรวบรวมมาจ านวน 13 ปัจจยัรวมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (จ านวน 2,272 รายการ) เม่ือท าการ
วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้งหมดดว้ยวิธีการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อสถานะภาพทางการศึกษาของนักศึกษา มีจ านวน 9 ปัจจัย ได้แก่ รายได้ครอบครัว 
สถานะการกูย้ืมระหวา่งเรียนสถานะภาพของบิดามารดา เพศ โรงเรียนเดิมท่ีจบ อาชีพมารดาวฒิุการศึกษาเดิม ประเภท
ของโรงเรียนเดิม ท่ีพกัอาศยัระหวา่งศึกษาโดยค่า R จะมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 เพราะ
เป็นระดับนัยส าคญัทางสถิติ คือค่าท่ีแสดงความมั่นใจต่อการสรุปผลได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสท่ีจะเกิดความ
คลาดเคล่ือนในการสรุปผลมีเพียง .05 และ .01 ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ในการวจิยัจะมีการก าหนดค่าของระดบัความเช่ือมัน่ไว้
เท่ากบั 95 % หรือ 99%  
  ตารางที ่2 ปัจจยัท่ีท านายสถานภาพทางการศึกษาของนกัศึกษา 

ปัจจัย ตัวแปร การเข้ารหัสข้อมูล 
Correlation 

R Sig. 
เพศ Sex 0 = หญิง,1 = ชาย -.149** .000 
เช้ือชาติ Race 0 = ไทย ,1 = อ่ืนๆ .014 .260 
ศาสนา Religion 0 = พุทธ,1 = อ่ืนๆ -.019 .494 
สถานการณ์กูย้มืระหวา่งเรียน Loan 0 = ไม่กู,้1 = กูย้มื .580** .000 
อาย ุ Age 1 = ต ่ากวา่ 18 ปี, 2 =18-25 ปี,  3 = 26 ปีข้ึนไป 0.15 .474 
ท่ีพกัอาศยัในระหวา่งท่ีศึกษา StudAddress 0 = ในเขตเมือง,1 = นอกเมือง -.135* .000 
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  ตารางที ่2 ปัจจยัท่ีท านายสถานภาพทางการศึกษาของนกัศึกษา (ต่อ) 

ปัจจัย ตัวแปร การเข้ารหัสข้อมูล 
Correlation 

R Sig. 
อาชีพบิดา DadOccu 0 = เกษตรกรรม,1 = ขา้ราชการ, 

2 = ธุรกิจส่วนตวั, 3 = คา้ขาย,4 = อ่ืนๆ   
-.024 .251 

อาชีพมารดา MomOccu 1 = ขา้ราชการ, 2 = ธุรกิจส่วนตวั, 
3 = คา้ขาย,4 = อ่ืนๆ   

-.051* .015 

รายไดค้รอบครัว FamilyIncome 1 =ต ่ากว่า 5000, 2 = 5,001 – 10,000, 3 = 10,001 – 
15000, 4=15,001 – 30,000, 5 =,00130 ข้ึนไป  

-.755** .000 

สถานะภาพของบิดามารดา ParentMarital 0 = อยุด่ว้ยกนั, 1 = แยกกนัอยู,่  
2 = อยา่ร้าง, 3= บิดา /มารดาเสียชีวติ  

-.532** .000 

วฒิุการศึกษาเดิม PrevDegree 0 = ม.6, 1 = การศึกษานอกโรงเรียน  
2 = ปวช.ไม่ใช่สาขาคอม,   3 = ปวช.สาขาคอม  
4 = ปวส. ไม่ใช่สาขาคอม, 5 = ปวส.สาขาคอม 

.105** .000 

ประเภทของโรงเรียนเดิม SchoolType 0= รัฐบาล, 1 =เอกชน .094** .000 

โรงเรียนท่ีจบมา GradSchool 0 = มธัยม , 1=อาชีวะ, 2 = การศึกษานอกโรงเรียน .120** .000 

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา Gradstatus 0 =ไม่ส าเร็จการศึกษา, 1=ส าเร็จการศึกษา   

 
การสร้างโมเดล 

 ในการศึกษาน้ีผูว้ิจัยได้ท าการสร้างโมเดลด้วยวิธี ต้นไม้ตัดสินใจ เบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์ค และ วิธีการ
ถดถอยโลจิสติกโดยใชปั้จจยัไดจ้ากการหาความสัมพนัธ์ทั้งหมด 9 ปัจจยัประกอบดว้ย สถานะการกูย้ืมระหว่างเรียน 
รายได้ครอบครัว สถานะภาพของบิดามารดา เพศ ประเภทโรงเรียนเดิมท่ีจบมา วุฒิการศึกษาเดิม โ รงเรียนท่ีจบมา  
อาชีพของมารดา ท่ีพกัอาศยัในระหวา่งเรียน โดยใช ้ K-Fold Cross Validation ผลลพัธ์ของตน้ไมต้ดัสินใจและเบยเ์ซ่ียน
บีลิฟเน็ตเวร์ิค ดงัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
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ภาพที ่2 ผลลพัธ์โมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ 
 

 ภาพท่ี 2 เป็นกฎการตัดสินใจของเทคนิควิธีต้นไม้ตดัสินใจ พบว่าปัจจัยท่ีเป็นโหนดหลักท่ีมีอิทธิพลต่อ
สถานภาพทาทางการศึกษาคือ รายไดค้รอบครัวเป็นตวัก าหนดการท างานของโมเดล  
  

รายไดค้รอบครัว
ncome 

จบ 

จบ 

 

ไม่จบ 

 

จบ 

 
จบ 

 

จบ 

 

Degree 

 

จบ 

 

ไม่จบ 

 

 

 <=15,000 

> 30,000 

 แยกกนัอยู,่ หยา่ร้าง อยูด่ว้ยกนั 

เกษตรกร ไม่ใช่ เกษตรกร 

 

ปวช.สาขาคอมพวิเตอร์,ปวส. 

 

 สามญั 

ไม่จบ 

กู ้

การกู ้

 
กู ้ไม่กู ้

 > 15,000 

ไม่จบ 

 

เพศ 

ไม่จบ 

 

จบ 

จบ 

 

กศน.,ม.6, ปวช.ไม่ใช่คอมพวิเตอร์ 

 

อาชีวะ, กศน. 

นอกเมือง เมือง 

ชาย 

 

หญิง 

 

กศน, ม.6 และ ปวช. 

ปวส. 

 

 

<= 30,000 

สถานะภาพบิดา

มารดามารดามารดา 

 

ท่ีอยูน่กัศึกษา 

 

โรงเรียนท่ีจบ

มา 

 

วฒิุเดิม 

 

รายได้

ครอบครัวncome 

Income ncome 

วฒิุเดิม 

 

อาชีพมารดา 

 

การกู ้

 ไม่กู ้
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ภาพที ่3 ผลลพัธ์เบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวร์ิค 

 
 จากภาพท่ี 3 พบวา่ รายไดค้รอบครัว สถานะการกูย้ืมระหวา่งเรียนสถานะภาพของบิดามารดา เพศ โรงเรียน
เดิมท่ีจบ อาชีพมารดาวุฒิการศึกษาเดิม ประเภทของโรงเรียนเดิม ท่ีพักอาศัยระหว่างศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
สถานะภาพนกัศึกษา 

 
ผลการวจิยั 
ในการทดลองหาโมเดลเพื่อพยากรณ์สถานภาพสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้

ขอ้มูลนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2553 โดยใชข้อ้มูลทั้งส้ิน 2,575 ชุดขอ้มูล ท าความสะอาดขอ้มูลแลว้เหลือขอ้มูลทั้งส้ิน 
2,272 ชุดขอ้มูล และท าการสร้างโมเดลเทคนิค ตน้ไมต้ดัสินใจ เบยเ์ช่ียนบีลิฟเน็ตเวิร์คและโลจิสติกรีเกรสชัน่โดยใช้
ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความพนัธ์ทั้งส้ิน 9 ปัจจยั ประมวลผลโดยใช ้K-Fold Cross Validation ผลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท านายของแบบจ าลอง แสดงในตารางท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา่ โมเดลตน้ไมต้ดัสินใจมีค่าความแม่นย  า
สูงสุด หรือค่า  Accuracy เท่ากบั 94.27 % โดยมีค่า True Positive: TP หรือ ค่าท่ีท านายวา่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามขอ้มูล
จริง เท่ากบั 93.67 % และค่า True Negative: TN หรือ ค่าท่ีท านายวา่ส าเร็จการศึกษาตามขอ้มูลจริง เท่ากบั 95.19 %  เบย์
เซ่ียนบีลิฟเน็ตเวร์ิคและโลจิสติกรีเกรสชัน่ มีค่าความแม่นย  า  93.88 %,  93.70 %  ตามล าดบั 

 

ตารางที ่3 ประสิทธิภาพการท านายดว้ยแบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจ เบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวร์ิคและโลจิสติกรีเกรสชัน่ 
Model K-Flod TP (%) TN (%) Accuracy (%) 

Decision tree 10 k 93.67 95.19 94.27 
Bays 4 k 95.42 91.77 93.88 
Logistic 9 k 92.68 95.10 93.70 

  
 จากโมเดลท่ีได ้ผูว้จิยัไดน้ าโมเดลท่ีไดม้าใชใ้นการท านายสถานะภาพของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 
2554 จ านวน 414 คน ผลการท านายแสดงในตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพในการท านายแต่ละโมเดลพบวา่ โมเดลตน้ไม้
ตดัสินใจค่าความถูกตอ้ง เท่ากบั 82.85 % โมเดลเบยเ์ซ่ียนบีลิฟเน็ตเวร์ิคค่าความถูกตอ้ง เท่ากบั 78.50 % และโลจิสติกรี
เกรสชัน่ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 78.98 % ซ่ึงมีค่าท่ีมีความแตกต่างนยัส าคญั  
  

      

 

   

 สถานะภาพนกัศึกษา 

เพศ การกู ้ อาชีพมารดา สถานะบิดามารดา รายไดค้รอบครัว วฒิุเดิม ท่ีอยู ่ ประเภทของโรงเรียน โรงเรียนท่ีจบมา 
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ตารางที ่4 ประสิทธิภาพการท านายผล 
Model TP (%) TN (%) Accuracy (%) 

Decision tree 80.51 85.90 82.85 

Bays 72.00 87.07 78.50 

Logistic  67.70 93.80  78.98  

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานภาพทางการศึกษาของนกัศึกษาเพื่อสร้างตวัแบบใน
การพยากรณ์สถานะภาพของนกัศึกษา จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะภาพทางการศึกษาของนกัศึกษา
มีทั้ งหมด 9 ปัจจยัประกอบไปด้วย สถานะการกูย้ืมระหว่างเรียน รายไดค้รอบครัว สถานะภาพของบิดามารดา เพศ 
ประเภทโรงเรียนเดิมท่ีจบมา วุฒิการศึกษาเดิม โรงเรียนท่ีจบมาและอาชีพของมารดา ท่ีพกัอาศยัในระหวา่งเรียนซ่ึงมี
ปัจจยัดงักล่าวถูกใชใ้นการสร้างโมเดลเพ่ือพยากรณ์โดยวิธี ตน้ไมต้ดัสินใจ  วิธีการเรียนรู้แบบเบยเ์ช่ียนเน็ตเวิร์ค และ
วธีิการถดถอยโลจิสติค ผลการศึกษาพบวา่เม่ือทดสอบการพยากรณ์โมเดลท่ีสร้างข้ึนโดยใชข้อ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ในปี 2554 ผลการพยากรณ์ของโมเดลต้นไมต้ดัสินใจ วิธีการเรียนรู้แบบเบยเ์ช่ียนเน็ตเวิร์คและวธีิการถดถอยโลจิสติค  
มีค่าความถูกตอ้ง 82.85 %,78.50 % ,78.98 % ตามล าดบั 
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