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บทคัดย่อ

สถาบันการศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด และมีความรู้ความ
สามารถตามความถนัดของบัณฑิต งานวิจัยนี้น�ำผลการท�ำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรียน และแบบทดสอบวัด
ความถนัดของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลผลการวิเคราะห์แบบประเมินความรู้ก่อนเรียน
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถจ�ำแนกนักศึกษา โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริธึมส์ K-mean ก�ำหนดการจัดกลุ่มนักศึกษาได้
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนักศึกษาที่ด้อย (W) และกลุ่มนักศึกษาที่เด่น (S) จากการท�ำนายของชุดข้อมูลสอนให้ความถูกต้องเฉลี่ย
80.90 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบความถนัด ผลลัพธ์ที่ได้จ�ำแนกผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นสาขาวิชา 4 สาขา ได้แก่
สาขาการเขียนโปรแกรม (P) สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (N) สาขาฐานข้อมูล (D) และสาขาการผลิตซอฟต์แวร์ (S)
สามารถสร้างเป็นต้นไม้ตัดสินใจ ท�ำให้ได้กฎความสัมพันธ์ของต้นแบบ 7 กฎ จากการท�ำนายของชุดข้อมูลสอนให้ร้อยละ
ความถูกต้องเฉลี่ย 79.42 ผลจากงานวิจัยนี้สามารถน�ำแบบรูปที่ได้ไปใช้ในการท�ำนายคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลนักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ลดความ
เสี่ยงของนักศึกษาที่จะมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และได้แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะสาขาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามความถนัดมีโอกาสได้งานท�ำหลังจบการศึกษามากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: เหมืองข้อมูล, การประเมินความรู้ก่อนเรียน, การทดสอบความถนัด

Abstract

Educational institutions play important roles to graduates development and knowledge
and ability improvement to meet market’s need. The purposes of this research werepre-test on
computer science and proficiency test. The test results were analyzed by data mining. As for pre-test
assessment analysis, the results could distinguish students by using K-mean algorithm. The 27 students
who did the test were divided into 2 groups. The Cluster 0 was 13 weak students (W); 48 percent.
The Cluster 1 was 14 strong students (S); 52 percent. The average correctness was 80.90 percent.
From the proficient test analysis, the results divided students into 4 majors; Programming (P),
Computer Network (N), Database (D), and Software Engineering (S). The decision tree could be done,
and also the 7 model relational rules. The average correctness was 79.42 percent. The assessment
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results would be used for managing students and would be used to promote students’ proficiencies,
analysis, or data arranging.
Keywords: Data Mining, Pre Test, Skill Test

1. บทน�ำ

1.1 ความเป็นมาและความส�ำคัญของงานวิจัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษามุง่ เน้นให้นกั ศึกษาเรียนรูใ้ นศาสตร์เฉพาะ ซึง่ ต่างจากระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ห้
นักเรียนมีความรู้ในสายสามัญ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างจากเดิม นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน สภาพ
แวดล้อมที่แปลกใหม่ จากสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อการปรับตัวของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีผลการ
เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและยังส่งผลกระทบไปยังรายวิชาที่มีความต่อเนื่องในปีถัดไป เมื่อผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี
สะสมส่งผลให้นักศึกษามีความเสี่ยงที่จะไม่ส�ำเร็จการศึกษาและต้องออกกลางคัน
ในส่วนของนักศึกษาในชัน้ ปีอนื่ ก็ประสบกับปัญหาการเพิม่ ความรู้ และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเอง
เรียนไปโดยไม่รู้ว่าตนเองมีความถนัดทางด้านใด มีข้อเด่น หรือมีข้อด้อยในสาขาวิชาอะไรบ้างงานวิจัยนี้จึงได้ท�ำการสร้าง
แบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรียน และประเมินความถนัดของนักศึกษา และน�ำผลการท�ำแบบทดสอบของนักศึกษา
มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล ซึง่ เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลนีเ้ ป็นเทคนิคทีไ่ ด้รบั การยอมรับในการค้นหา
สารสนเทศหรือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในสารสนเทศเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 2 กลุ่ม
ดังนี้
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท�ำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาจะต้อง
เรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบในนักศึกษากลุ่มนี้จะน�ำมาจัดกลุ่มเพื่อคัดกรองเด็กที่ได้ผลการ
ทดสอบน้อยในรายวิชาใดจะมีแผนในการปรับพืน้ ฐานเด็กในกลุม่ นี้ ส่วนกลุม่ เด็กทีไ่ ด้ผลการทดสอบโดดเด่นในรายวิชาใด
จะมีแผนในการส่งเสริมนักศึกษาทีม่ โี ดดเด่นในรายวิชานัน้ ให้นกั ศึกษาเข้าประกวดผลงาน การสอบแข่งขัน ทีต่ รงกับรายวิชา
ที่มีความโดดเด่น
ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบจะน�ำมาวิเคราะห์แยกกลุ่มออกตามความ
ถนัด 4 สาขาดังนี้ สาขาฐานข้อมูล (Database) สาขาการเขียนโปรแกรม (Programming) สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) และสาขาด้านการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Engineering) โดยผลการทดสอบจะได้ต้นแบบที่
จะใช้ท�ำนายคุณสมบัติของนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เพื่อหาความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน แต่ละกลุ่มจะได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพตามสาขาที่ตนถนัด โดยมีแผนในการส่งนักศึกษาเข้าอบรมและสอบวัดมาตรฐานความรู้ในแต่ละสาขาเพื่อให้
นักศึกษาได้มีใบประกาศนียบัตรใช้ส�ำหรับน�ำไปสมัครงาน
ผลจากการท�ำแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างจะน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
และประเมินความรู้ ความถนัดของนักศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการท�ำแบบทดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะใช้เทคนิค
การจัดกลุ่มด้วยอัลกอริธึม K-mean เพื่อแยกนักศึกษาออกเป็นกลุ่มที่ด้อยและกลุ่มที่มีข้อเด่นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ท�ำแบบทดสอบผู้ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับแบ่งสาขาตามความถนัด 4 ด้าน ผลที่ได้จะเป็นต้นแบบเพื่อใช้
ท�ำนายข้อมูลนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพตามสาขาที่นักศึกษาถนัด สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการอบรมและ
สอบวัดมาตรฐานความรู้ตามสาขานั้นๆ

1.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทีผ่ า่ นมาได้มงี านวิจยั ทีใ่ ช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการศึกษา เช่น ระบบวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลกรณีศกึ ษา โรงเรียนท่ายางวิทยา (ศุภภัค, 2553) ได้นำ� เทคโนโลยี
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เหมืองข้อมูลมาจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับผลการเรียนเพื่อให้ครู-อาจารย์น�ำข้อมูลมาคัดกรองนักเรียน เพื่อความสะดวก
ในการวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์ส�ำหรับการเลือกสาขาวิชาเรียนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ชุติมา, 2010) เพื่อสร้างตัวแบบส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของ
นักศึกษาโดยการใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลด้วยวิธี K-fold cross validation พบว่าสามารถบอกตัวแปรส�ำคัญที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
การประยุกต์ใช้เอฟพี-กโรธกับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ณรงค์ศักดิ์, 2011) งานวิจัยนี้ได้
ประยุกต์กฎความสัมพันธ์ซงึ่ เป็นหนึง่ ในเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลเพือ่ ช่วยแนะแนวการศึกษาให้กบั นักศึกษาให้กบั นักเรียน
ทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหากฎความสัมพันธ์และสร้างต้นแบบมาใช้ทำ� นาย เพือ่ แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน
ที่ก�ำลังจะเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้เหมาะสมกับผลการเรียนของตนเอง
ประสิทธิภาพการจ�ำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (ชัชชฎา, 2556) งานวิจัย
นี้ใช้ข้อมูลภาวะมีงานท�ำของบัณฑิต และข้อมูลระเบียนประวัติของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังส�ำเร็จการศึกษาซึ่งผลการ
ทดลองนี้สามารถน�ำไปช่วยในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน และช่วยวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาได้
จากงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการหาความสัมพันธ์หรือกฎที่ซ่อนอยู่โดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางการศึกษาเพือ่ ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็นการแยกกลุม่ เพือ่ ดูแลและติดตามผลการเรียน หรือการสร้าง
ต้นแบบใช้ในการท�ำนายคุณลักษณะของนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแต่งานวิจัยดัง
กล่าวยังไม่มีการสร้างต้นแบบส�ำหรับการแยกกลุ่มนักศึกษาตามความถนัดทางวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคณะวิจัย
จึงได้น�ำแนวคิดการท�ำเหมืองข้อมูลมาใช้ในการแยกกลุ่มเด็กตามความรู้ และตามความถนัดทางวิชาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อน�ำผลการทดสอบมาใช้ในการวางแผนในการเรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
ช่วยลดความเสี่ยงที่นักศึกษาจะย้ายสาขา มีผลการเรียนตกต�่ำ ส่งผลให้ไม่ส�ำเร็จการศึกษา ผลการทดสอบมาพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาตามความถนัดและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มเติม พร้อมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่สอบวัด
มาตรฐานผ่านและมีประกาศนียบัตรเฉพาะสาขาไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานท�ำสูงขึ้น
การทดสอบวิเคราะห์และประเมินความรู้ ความถนัดของนักศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการดูแลนักศึกษา
บนพืน้ ฐานข้อมูลทีม่ าจากผลการทดสอบและประเมินนักศึกษา ท�ำให้อาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ทปี่ รึกษาวางแผนในการ
เรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ลดความเสี่ยงของนักศึกษาที่จะไม่ส�ำเร็จการศึกษา ใน
ส่วนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามความถนัดและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มเติม พร้อมทั้งกลุ่ม
นักศึกษาที่สอบวัดมาตรฐานผ่านและมีประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ไปสมัครงานท�ำให้นักศึกษาที่เรียนจบมีโอกาสที่จะได้
งานท�ำในภาวะที่มีการแข่งขันที่สูง

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำผลการท�ำแบบทดสอบประเมินความรูก้ อ่ นเรียน และแบบทดสอบวัดความถนัด
แยกสาขาวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อหาแบบรูปของข้อมูล และน�ำแบบรูปดังกล่าวมา
ใช้ในการดูแลนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
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2.1 กลุ่มประชากรทดสอบ

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท�ำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาจะต้องเรียนใน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบในนักศึกษากลุ่มนี้จะน�ำมาจัดกลุ่มเพื่อคัดกรองเด็กที่ได้ผลการทดสอบ
น้อยในรายวิชาใดจะมีแผนในการปรับพื้นฐานเด็กในกลุ่มนี้ ส่วนกลุ่มเด็กที่ได้ผลการทดสอบโดดเด่นในรายวิชาใด จะมี
แผนในการส่งเสริมนักศึกษาที่มีโดดเด่นในรายวิชานั้นให้นักศึกษาเข้าประกวดผลงาน การสอบแข่งขัน ที่ตรงกับรายวิชา
ที่มีความโดดเด่น
กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบจะน�ำมาวิเคราะห์แยกกลุ่มออกตามความถนัด
4 สาขาดังนี้ สาขาฐานข้อมูล (Database) สาขาการเขียนโปรแกรม (Programming) สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) และสาขาด้านการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Engineering)โดยผลการทดสอบจะได้ต้นแบบที่
จะใช้ท�ำนายคุณสมบัติของนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เพื่อหาความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน แต่ละกลุ่มจะได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพตามสาขาที่ตนถนัด โดยมีแผนในการส่งนักศึกษาเข้าอบรมและสอบวัดมาตรฐานความรู้ในแต่ละสาขาเพื่อให้
นักศึกษาได้มีใบประกาศนียบัตรใช้ส�ำหรับน�ำไปสมัครงาน

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรียน

จะใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยอัลกอริธึม K-mean ในการจัดกลุ่มนักศึกษาที่ท�ำแบบทดสอบประเมิน
ความรู้ก่อนเรียนเป็นเทคนิคที่ใช้จ�ำแนกหรือแบ่ง Case (หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของหรือ องค์กร ฯลฯ) หรือแบ่งตัวแปร
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยหลักการจัดกลุ่มคือ Case ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือ
คล้ายกัน ส่วน Case ที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้ใช้ K-mean ในการจัดกลุ่มนักศึกษาออก
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเด่น (S) และกลุ่มด้อย (W)
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริธึมส์ K-mean โดย
ก�ำหนดการจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มจากนักศึกษาที่ท�ำแบบทดสอบ 27 คน
Cluster 0 คือกลุ่มนักศึกษาที่ด้อย (W) มี 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48
Cluster 1 คือกลุ่มนักศึกษาที่เด่น (S) มี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 52
และจากข้อมูลข้างต้นน�ำข้อมูลนักศึกษากลุม่ เด่น หรือกลุม่ ด้อยมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค Naive
Bayes แยกตามประเภทการรับเข้าศึกษา ตามวุฒิการศึกษาที่จบ และตามเกรดเฉลี่ยเดิมก่อนเข้าเพื่อวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการท�ำแบบทดสอบความถนัด

จะใช้เทคนิคการจ�ำแนกข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจการจ�ำแนกประเภทข้อมูลคือกระบวนการสร้างโมเดลจ�ำแนก
ประเภทข้อมูล (Data Classification Model) เพื่อท�ำนายกลุ่มของข้อมูลใหม่ (Unseen data) ตัวอย่างของกลุ่ม เช่น
กลุ่มผู้ที่มีความถนัดด้านเขียนโปรแกรม กลุ่มผู้มีความถนัดด้านฐานข้อมูล กลุ่มที่มีความถนัดด้านเครือข่าย และกลุ่มที่มี
ความถนัดด้านซอฟต์แวร์ ในที่นี้ค�ำว่ากลุ่มจะเรียกว่า Class ของข้อมูล ซึ่งใน Class เดียวกันนั้นจะต้องมีข้อมูลที่มีความ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากกว่าข้อมูลที่อยู่ใน Class ที่แตกต่างกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน�ำข้อมูลผลการท�ำแบบทดสอบวัดความถนัดซึ่งสามารถจ�ำแนกผู้ตอบแบบสอบถาม
ออกเป็นสาขาวิชา 4 สาขา ได้แก่ สาขาการเขียนโปรแกรม (P) สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (N) สาขาฐานข้อมูล (D) และ
สาขาการผลิตซอฟต์แวร์ (S) สามารถสร้างเป็นต้นไม้ตัดสินใจได้ดังนี้
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

หลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย ด�ำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว จากนั้นจะน�ำผลการด�ำเนินงาน
วิจัยมาวิเคราะห์ตามหัวข้อต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการประเมินความรู้ก่อนเรียน

การเตรียมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำแบบทดสอบเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การสร้างตัวแบบ
ที่ใช้ท�ำนายผล การท�ำเหมืองข้อมูลจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะแทนข้อมูลเรียนรู้ (Training set) ซึ่ง
จะใช้ขอ้ มูลชุดนีส้ ำ� หรับการสร้างตัวแบบและชุดหลังจะแทนข้อมูลตรวจสอบ (Validation set) ซึง่ ใช้ขอ้ มูลชุดหลังส�ำหรับ
ทดสอบตัวแบบที่สร้างได้ ในกระบวนการเลือกตัวอย่างจะถูกเลือกในโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยงานวิจัย
นี้ใช้โปรแกรม WEKA ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริธึม K-mean โดย
ก�ำหนดการจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มจากนักศึกษาที่ท�ำแบบทดสอบ 27 คน คือ กลุ่มนักศึกษาที่ด้อย (W) มี 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 48 และกลุ่มนักศึกษาที่เด่น (S) มี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 52
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สามารถนําขอมูลมาจัดทําเปนกราฟเพื่อวิเคราะหผลการจัดกลุมไดดังนี้

สามารถน�ำข้อมูลมาจัดท�ำเป็นกราฟเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มได้ดังนี้
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Series3 58.0 36.0 36.0 47.0 46.0 38.0 48.0 48.0 48.0 26.0 22.0 36.0 20.0
S

All

W

ภาพทีภาพที
่ 2 กราฟผลการจั
ดกลุ
13กลุกลุม่มวิชวิาชา
่ 2 กราฟผลการจั
ดกลุ่มม ของนั
ของนักกศึศึกกษาแยกตาม
ษาแยกตาม 13
จากกราฟแสดงให้
เห็นผลการจัดกลุ่มของนักศึกษาแยกตาม 13 กลุ่มวิชา โดย Series 1 หมายถึงภาพรวม
จากกราฟแสดงใหเห็ นผลการจั ดกลุมของนักศึกษาแยกตาม 13 กลุม วิช าโดย Series1 หมายถึ งภาพรวม Series 2
Series
2 หมายถึงนักศึกษากลุ่มเด่น (S) Series 3 หมายถึงนักศึกษากลุ่มด้อย (W) ข้อสังเกตจะเห็นว่านักศึกษากลุ่มเด่น
หมายถึงนักศึกษากลุมเดน (S) Series 3 หมายถึงนักศึกษากลุมดอย (W) ขอสังเกตจะเห็นวานักศึกษากลุมเดนจะไดคะแนนสูงกวา
จะได้
คะแนนสูงกว่ากลุ่มด้อย ยกเว้นกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาระบบปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา
กลุมดอย ยกเวนกลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุมวิชาระบบปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา และเกรดเฉลี่ยของแตจะกลุมได
และเกรดเฉลี
ะกลุกษาจากมั
่มได้ผลลัธพยมศึ
ธ์ดกังษาตอนปลาย
นี้กลุ่มที่วุฒิการศึ
ธยมศึจกะอยู
ษาตอนปลาย
22 คน22ส่วคน
นใหญ่
จะอยู
ผลลัพธดังนี้ก่ยลุของแต่
มที่วุฒิกจารศึ
จาก ก22ษาจากมั
คนสวนใหญ
ในกลุมดอย จาก
12 คนจาก
คิดเป
นรอ่ ย
ในกลุ
่มด้อย 12 คน จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางวิชาแกน และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้าน
ละ 54 เนื่องจากไมมีพื้นฐานทางวิชาแกน และกลุมวิชาเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร แตจะมีคะแนนดานคณิตศาสตร และ
วิททฤษฎี
ยาการคอมพิ
วเตอร์
คะแนนด้
ตศาสตร์
และทฤษฎี
นวณสูงกว่
กษากลุ
การคํานวณสู
งกวแต่
านักจศึะมีกษากลุ
มเดนาทีนคณิ
่มาจากนั
กศึกษาที
่รับเขาดวกยวุารค�
ฒิปำระกาศนี
ยบัาตนัรวิกชศึาชี
พ ม่ เด่นทีม่ าจากนักศึกษา
ที่รับเข้าด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แต่ขณะเดียวกันกลุ่มที่รับเข้าจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก 5 คน จะอยู่ในกลุ่มเด่น 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 จะมีคะแนนด้านวิชาแกน และกลุม่ วิชาเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สงู กว่านักศึกษาทีร่ บั เข้าด้วยวุฒิ
การศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายแต่จะมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ และทฤษฎีการค�ำนวณต�่ำ

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความถนัด

การเตรียมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำแบบทดสอบเป็นผู้ประกอบอาชีพสาขาวิชา 4 กลุ่ม ข้อมูลส่วนนี้จะ
เป็นการจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อน (Supervise Learning) ผลการทดสอบจะต้องจ�ำแนก
คุณสมบัตขิ องผูท้ ำ� แบบทดสอบว่ามีความถนัดในด้านใด แล้วได้เป็นต้นแบบเพือ่ ใช้ทำ� นายข้อมูลใหม่ได้เทคนิคการจ�ำแนก
ข้อมูลใช้ตน้ ไม้ตดั สินใจการจ�ำแนกประเภทข้อมูลคือกระบวนการสร้างโมเดลจ�ำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification
Model) เพื่อท�ำนายกลุ่มของข้อมูลใหม่ (Unseen data) ตัวอย่างของกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ที่มีความถนัดด้านเขียนโปรแกรม
กลุม่ ผูม้ คี วามถนัดด้านฐานข้อมูล กลุม่ ทีม่ คี วามถนัดด้านเครือข่าย และกลุม่ ทีม่ คี วามถนัดด้านซอฟต์แวร์ ในทีน่ คี้ ำ� ว่ากลุม่
จะเรียกว่า Class ของข้อมูล ซึ่งใน Class เดียวกันนั้นจะต้องมีข้อมูลที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากกว่าข้อมูลที่
อยู่ใน Class ที่แตกต่างกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน�ำข้อมูลผลการท�ำแบบทดสอบวัดความถนัดซึ่งสามารถจ�ำแนกผู้ตอบแบบสอบถาม
ออกเป็นสาขาวิชา 4 สาขา ได้แก่ สาขาการเขียนโปรแกรม (P) สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (N) สาขาฐานข้อมูล (D) และ
สาขาการผลิตซอฟต์แวร์ (S) ได้กฎความสัมพันธ์ของต้นแบบดังนี้
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กฎข้อที่ 1 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับต�่ำ จะมีความถนัดทางด้าน Network
กฎข้อที่ 2 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับกลาง จะมีความถนัดทางด้าน Programming
กฎข้อที่ 3 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับกลางและคะแนนความถนัดด้าน Database
ได้ระดับสูงจะมีความถนัดทางด้าน Database
กฎข้อที่ 4 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับกลาง และคะแนนความถนัดด้าน Database
ได้ระดับต�่ำจะมีความถนัดทางด้าน Network
กฎข้อที่ 5 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับกลาง และคะแนนความถนัดด้าน Database
ได้ระดับกลางและคะแนนความถนัดด้าน Network ได้ระดับกลางจะมีความถนัดทางด้าน Software
กฎข้อที่ 6 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับกลาง และคะแนนความถนัดด้าน Database
ได้ระดับกลางและคะแนนความถนัดด้าน Network ได้ระดับสูงจะมีความถนัดทางด้าน Network
กฎข้อที่ 7 ถ้าผลคะแนนวันความถนัดด้าน Programming ได้ระดับกลาง และคะแนนความถนัดด้าน Database
ได้ระดับกลางและคะแนนความถนัดด้าน Network ได้ระดับต�่ำจะมีความถนัดทางด้าน Database

3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ

การสร้างตัวแบบของแบบทดสอบทั้งสอบแบบจะใช้โปรแกรม WEKA ในการสร้างตัวแบบโดยแบบทดสอบ
ประเมินความรู้ก่อนเรียนจะใช้เทคนิคการจัดกลุ่มโดยใช้อัลกอริธึม K-mean และการจ�ำแนกข้อมูลจากแบบทดสอบวัด
ความถนัดใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้อัลกอริธึมการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย J48 การตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวแบบด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ข้อมูลเรียนรู้ (Training set) เป็นชุดข้อมูลทีม่ บี ทบาทในการสร้าง
โมเดลจ�ำแนกประเภทข้อมูลขึ้นมา และมีกลุ่มข้อมูลทดสอบ (Test set) เป็นชุดข้อมูลประเมินความถูกต้องของโมเดล
จ�ำแนกประเภทข้อมูลหลังจากได้ตัวแบบแล้วจะท�ำการการทดสอบตัวแบบการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวแบบทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้ขอ้ มูลชุดทีส่ องคือชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation) ในการทดสอบตัวแบบตัวแบบทีส่ ร้างขึน้
ถ้าค่าของข้อมูลตรวจสอบมากกว่าหรือเท่ากับค่าข้อมูลทีใ่ ช้ในการสร้างตัวแบบแสดงว่าตัวแบบมีความน่าเชือ่ ถือดังจะแสดง
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.1 ความถูกต้องของตัวแบบตามสัดส่วนการแบ่งข้อมูล 60:40
ประเภทแบบทดสอบ
แบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรียน
แบบทดสอบวัดความถนัด

ร้อยละความถูกต้องเฉลี่ย
80.90
79.42

จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาผลการด�ำเนินการวิจัยสามารถสร้างแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรียน และแบบ
ทดสอบวัดความถนัด แบบทดสอบทั้งสองแบบผ่านการทดลองและวัดประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนน�ำไปใช้
หลังจากนีจ้ ะน�ำแบบทดสอบไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมายทีว่ างไว้และน�ำผลการท�ำแบบทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายมาท�ำนายเป็น
2 กลุ่มดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อจัดกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเด่น (S) และกลุ่มด้อย (W) หรือใช้เพื่อค้นหา
รายวิชาทีด่ อ้ ย และรายวิชาทีเ่ ด่น ในแต่ละกลุม่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลการจัดกลุม่ ของข้อมูล
(Clustering) เพื่อหากลุ่มคะแนนของรายวิชา เช่น ถ้านักศึกษาท�ำแบบทดสอบได้คะแนนต�่ำในกลุ่มรายวิชาการเขียน
โปรแกรม นักศึกษากลุ่มนั้นควรได้รับการปรับพื้นฐานเพิ่มเติมในด้านการเขียนโปรแกรม เป็นต้น
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 เพือ่ นักศึกษาเพือ่ แบ่งสาขาตามความถนัด และน�ำมาสร้างต้นแบบโดยใช้เทคนิคการท�ำเหมือง
ข้อมูลการจ�ำแนกประเภท (Classification) ด้วยการน�ำผลการทดสอบมาวิเคราะห์กรณีที่นักศึกษาท�ำคะแนนได้สูง
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ในด้านใดก็จะจัดกลุ่มให้นักศึกษามีความถนัดในด้านนั้น และน�ำเป็นต้นแบบใช้ในการท�ำนายความถนัดของนักศึกษาใน
รุ่นต่อ ๆ ไป
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากงานวิจยั นีจ้ ะได้แบบทดสอบทีใ่ ช้ในการทดสอบความรูก้ อ่ นเรียนของนักศึกษาปี 1 เพือ่ เป็นข้อมูล
ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาหรืออาจารย์ผสู้ อนได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลนักศึกษาได้ตรงกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ ลดความเสีย่ งของ
นักศึกษาที่จะมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และได้แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะสาขาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามความถนัดมีโอกาสได้งานท�ำหลังจบการศึกษามากขึ้น

4. สรุป

จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาผลการด�ำเนินการวิจัยสามารถสร้างต้นแบบการจัดกลุ่มนักศึกษาจากการท�ำเหมือง
ข้อมูลจากผลการท�ำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดความถนัด ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองแบบ
ผ่านการทดลองและวัดประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนน�ำไปใช้ การทดลองด�ำเนินการกับกลุม่ ประชากรทดสอบผลลัพธ์
ที่ได้เป็นต้นแบบซึ่งจะน�ำไปท�ำนายกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้กลุ่มเป้าหมายมาท�ำนายเป็น 2 กลุ่มดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อค้นหารายวิชาที่ด้อย และรายวิชาที่เด่น การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เทคนิคการท�ำเหมือง
ข้อมูลการจัดกลุ่มของข้อมูล (Clustering) เพื่อจัดกลุ่มนักศึกษาตามคะแนนของรายวิชาและใช้ในการดูแลนักศึกษา เช่น
ถ้านักศึกษาท�ำแบบทดสอบได้คะแนนต�่ำในกลุ่มรายวิชาการเขียนโปรแกรม นักศึกษากลุ่มนั้นควรได้รับการปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมในด้านการเขียนโปกรแกรม เป็นต้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อนักศึกษาเพื่อแบ่งสาขาตามความถนัดโดยใช้
กฎ 7 กฎทีไ่ ด้จากต้นแบบมาท�ำนายกับชุดข้อมูลใหม่เพือ่ ท�ำนายความถนัดของนักศึกษาแต่ละคนเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา หรือหาความน่าจะเป็นของอาชีพตามความถนัดของนักศึกษา
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะใช้เป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการดูแล
นักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ลดความเสี่ยงของนักศึกษาที่จะมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และได้แบบทดสอบ
วัดความถนัดเฉพาะสาขาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามความถนัดมีโอกาสได้งานท�ำ
หลังจบการศึกษามากขึ้น
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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