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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นวิธีการด้านเหมืองข้อมูล เพ่ือใช้จ าแนก
ภาวะการมีงานท า จากระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา คือ 
บัณฑิตจ านวน 489 ราย ที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2549-2552 ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
การด าเนินงานวิจัยนี้ ได้น าข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาผสานกับข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับผ่านค่ารหัสนักศึกษาของบัณฑิต จากนั้น แบ่งข้อมูลตามกลุ่มรายวิชา
เป็น 4 กลุ่ม แล้วน าข้อมูลแต่ละกลุ่มไปสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดจากวิธีการประเมินแบบตรวจสอบ
สลับ 10 ส่วน (10 folds cross validation) และประเมินประสิทธิภาพของต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยการ
วัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) และค่าการระลึกได ้(Recall)  
 ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดจากวิธีการประเมินแบบตรวจสอบสลับ 10 
ส่วน ให้ค่าความถูกต้อง 78.55% ให้ค่าความแม่นย า 79.55% และให้ค่าการระลึกได้ 75.72% เมื่อน า
ตัวแบบไปสร้างกฎความสัมพันธ์ สามารถระบุได้ว่า รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (410714) เป็น
รายวิชาที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท ามากที่สุด ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ สามารถ
น าไปใช้ประเมินความสอดคล้องระหว่างกลุ่มรายวิชาเอกบังคับของหลักสูตรและภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ เพ่ือให้อัตราการมีงานท าเพ่ิมสูงขึ้นได้ 
 
ค าส าคัญ : ภาวการณ์มีงานท า  รายวิชาเอกบังคับ  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
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Abstract 
 This research aims to present the way to analyze a group of major compulsory 
subjects that affected the employment status of graduates by a decision tree 
technique that is a data mining approach. A decision tree is used to classify the 
employment status of graduates from a grade of major compulsory subjects. A study 
example set is 489 graduated students that graduated from the science curriculum of 
academic year 2006 to 2009 in a field of computer science, faculty of science and 
technology Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The data were used in this study 
came from the employment status of graduates data and integrated with a grade 
report data of the student examples through an identification code. After that, we 
divide data by a group of subjects and it can be divided into 4 groups. The data in 
each group is used to generate an optimized decision tree model with 10 folds cross 
validation and the evolution of our decision tree made through the accuracy, precision 
and recall.  
 The research result found that the optimized model from 10 folds cross 
validation gave an accuracy equal to 78.55%, a precision equal to 79.55% and a recall 
equal to 75.72%. The model generated association rules and indicated that the subject 
named “Computer Project (410714)” has most affected to the employment status of 
graduates. Therefore, we can conclude that this optimized decision tree model can be 
used to evaluate the consistency between a group of major compulsory subjects and 
the employment status of graduates. In addition, the model may be used to guideline 
a science curriculum development in the field of computer science for increasing a 
rate of the employment status of graduates. 
 
Keywords : Employment status of graduates, Major compulsory subjects, Decision tree 
technique 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่งภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ระบุอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ถือเป็นดัชนีชี้
วัดความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตร และมีผลให้
หลักสูตรที่มีอัตราการมีงานท าในระดับสูง ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอย่างมาก โดยมีปัจจัยจ านวน
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มาก ที่ส่งผลต่ออัตราการมีงานท า โดยงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาปัจจัยด้านระดับผลการเรียนในรายวิชา
เอกบังคับของบัณฑิตขณะที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ. 2549 -2552 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับ ที่หมายถึง “วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ ” (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548, 2548) น่าจะเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยรายวิชาเอกบังคับตามรายงานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ. 2549  หมายถึง รายวิชาเฉพาะด้าน
คอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนทุกรายวิชา มีจ านวนทั้งสิ้น 15 
รายวิชา รวม 45 หน่วยกิต และรหัสวิชาเอกบังคับ จะขึ้นต้นด้วย “410” ส่วนตัวเลขล าดับที่ 4 ของ
รหัสวิชา คือ การแบ่งกลุ่มย่อยของรายวิชาเอกบังคับ ถ้าเป็นเลข 1 หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ถ้าเป็นเลข 2 
หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 3 รายวิชา รวม 9 
หน่วยกิต ถ้าเป็นเลข 3 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านข้อมูลและงานประยุกต์ มีจ านวน 3 
รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ถ้าเป็นเลข 7 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านเทคโนโลยีและวิธิีการ
ทางซอฟต์แวร์ มีจ านวน 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
 วิธีการด้านเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหนึ่ง ที่มีความแตกต่างจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ที่อธิบายลักษณะของกลุ่มข้อมูล
ในเชิงตัวเลขด้วยการวัดค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแจกแจงความถี่  การวัดการกระจายของข้อมูล หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ทีว่ิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนของประชากร ด้วย
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน ไม่สามารถค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ซ่อนอยู่
ภายในกลุ่มข้อมูลได้  แต่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการด้านเหมืองข้อมูล จะสามารถค้นหา
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ได้ ด้วยการค้นหารูปแบบ และกฎความสัมพันธ์ ที่แฝงอยู่ในข้อมูล สิ่งที่ได้รับ
จากการท าเหมืองข้อมูล คือ ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  เช่น การสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ของสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อ การวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจทางการแพทย์ หรือการจัด
กลุ่มลักษณะการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า เป็นต้น ส าหรับประเภทของการท าเหมือง
ข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบมีผู้ฝึกสอน (Supervised learning) 
เป็นการสร้างตัวแบบในการท านาย (Predictive model) เพ่ือจ าแนกข้อมูล (Classification) โดยน า
ข้อมูลในอดีต มาใช้สร้างตัวแบบท านายคุณลักษณะที่สนใจในอนาคต ซึ่งเทคนิคที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
คือ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) หรือเทคนิค Naïve Bayesเป็นต้น 2) การเรียนรู้แบบไม่มี
ผู้ฝึกสอน (Unsupervised learning) เป็นการสร้างตัวแบบในการบรรยาย (Descriptive model) 
เพ่ือสร้างกฎความสัมพันธ์หรือจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) โดยน าข้อมูลในอดีต มาใช้สร้างตัวแบบ 
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จากนั้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา จะสามารถทราบได้ว่า มีความสัมพันธ์กับข้อมูลใด หรือควรจัดอยู่ใน
กลุ่มใด ซึ่งเทคนิคที่จัดอยู่ในประเภทนี้ คือ เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ K-mean หรือการสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค APRIORI เป็นต้น 
 ปัจจุบันได้มีนักวิชาการหลายท่าน น าวิธีการด้านเหมืองข้อมูลไปใช้ เพ่ือค้นหารูปแบบ หรือ
กฎความสัมพันธ์ที่แฝงอยู่ในข้อมูล ในศาสตร์ต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน 
หรือด้านการศึกษา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรม สามารถน าตัวอย่างงานวิจัย ที่มีการน าวิธีการด้าน
เหมืองข้อมูล มาใช้ในการค้นหารูปแบบหรือกฎความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 
 ชัดชัย แก้วตา และ อัจฉรา มหาวีรวัฒน์ (2553) ศึกษาการวินิจฉัยคดี โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree techniques) เ พ่ือจ าแนกความผิด ซึ่ งถูกอธิบายด้วยชุดของ
คุณลักษณะ (attributes) ออกเป็นมาตราต่างๆ ที่เหมาะสมกับคดีความนั้น และเปรียบเทียบความ
ถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธี ID3 กับขั้นตอนวิธี C4.5 ผลการทดลอง พบว่า ต้นไม้
ตัดสินใจที่สร้างจากขั้นตอนวิธี C4.5 สามารถจ าแนกความผิดได้ถูกต้องมากกว่าขั้นตอนวิธี ID3 และ
สามารถน าไปประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดี 
 ทิพย์ธิดา วงศ์พิพันธ์ (2556) ศึกษาข้อมูลประวัติลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาให้สินเชื่อของ
บริษัท กรุงไทยคาร์เรนท์ แอนด์ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย เพ่ือน าความรู้ที่ได้
จากการท าเหมืองข้อมูล มาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการจ าแนกกลุ่ม เพ่ือหากฎที่ใช้ในการจ าแนกลูกค้ากลุ่ มดี และ
ลูกค้ากลุ่มไม่ดี ซึ่งได้ทดลองจ าแนกกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคการจ าแนกกลุ่ม 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค 
Decision tree: C4.5 เทคนิค Decision rule: Part และเทคนิค Naïve Bayes ผลการทดลอง พบว่า  
เทคนิค Decision tree: C4.5 ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด เนื่องจากมีความถูกต้องมากที่สุด และสามารถ
แบ่งกลุ่มได้ตามเงื่อนไขท่ีชัดเจนมากที่สุด จากนั้น น ากฎที่ได้จากเทคนิคดังกล่าว มาเป็นแนวทางและ
เงื่อนไขในการน ามาเป็นตัวอย่างที่ส าคัญ ส าหรับการเขียนโปรแกรมเป็นระบบการตัดสินใจอนุมัติ
สินเชื่อออนไลน์ได้อย่างมีประโยชน์ 
 บุญมา เพ่งซ่วน (2548) ศึกษาข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยน ามาวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล คือ การค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และพัฒนาตัวแบบเพ่ือ
ใช้ในการท านายแนวโน้มเลือกอาชีพแรกหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และน า
ข้อมูลนักศึกษารายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2548 มาวิเคราะห์กับตัวแบบที่
สร้างได้ และน าเสนอในรูปของรายงานแบบตารางและกราฟเพ่ือน าไปสนับสนุนการตัดสินใจในด้านการ
ผลิตบัณฑิต ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 65.39 ถ้าแบ่ง
สัดส่วนข้อมูล Training set เป็นร้อยละ 60 และค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 74.72 ถ้าแบ่งสัดส่วน
ข้อมูล Training set เป็นร้อยละ 70 และค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 81.89 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล 
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Training set เป็นร้อยละ 80 ดังนั้น สามารถน าตัวแบบมาหาแนวโน้มการเลือกอาชีพแรกหลังส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 
 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง (2550) ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งจากการทดลองพบว่าในการสร้างตัวแบบ
ส าหรับพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนั้น ควรแยกสร้างตัวแบบส าหรับแต่ละสาขาการเรียน เนื่องจากคุณสมบัติของ
ผู้เรียนแต่ละสาขามีความแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ตัวแบบที่สามารถท านายแนวโน้มของผลการเรียนที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละสาขา แต่เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่น ามาพัฒนาตัวแบบนั้น ส่วนใหญ่
จะมีเกณฑ์คะแนนเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วงกลางของข้อมูล(2.00 – 3.00) ท าให้ผลการตัดสินส่วนใหญ่จะ
โน้มเอียงไปในเกณฑ์พอใช้ (ช่วงคะแนน 2.00 – 2.49) และปานกลาง (ช่วงคะแนน 2.50 – 2.99) 
 เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (2553) ศึกษาการท านายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงในการสร้างฐานความรู้  เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้ค าปรึกษาทางการเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงเป็นการท านายเพ่ือหาความถนัดของ
นักศึกษาว่าควรเรียนในสาขาวิชาใด โดยน าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผลการลงทะเบียนของนักศึกษา 
จากคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการ
จัดการ และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาท าการสร้างโมเดล 2 โมเดล คือ 
โมเดลส าหรับวิเคราะห์หาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และโมเดลทีใ่ช้ในการ
ท านายผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ผลการทดลอง พบว่า โมเดลวิเคราะห์หาพฤติกรรม
ทางการเรียน บอกได้ว่า ผลการเรียนกลุ่มวิชาแกนการเงิน มีผลต่อผลการเรียนในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากทีสุด และ
ผลการเรียนกลุ่มวิชาแกนธุรกิจ มีผลต่อผลการเรียนในกลุ่มวิชาเอกบังคับของสาขาวิชาการตลาดและ
การจัดการมากที่สุด ส่วนโมเดลท านายผลการเรียนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีความถูกต้องคิดเป็น 
73.49% โมเดลท านายผลการเรียนของสาขาวิชาการตลาด มีความถูกต้องคิดเป็น 83.58% โมเดล
ท านายผลการเรียนของสาขาวิชาการจัดการ มีความถูกต้องคิดเป็น 78.12% และโมเดลท านายผลการ
เรียนของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีความถูกต้องคิดเป็น 86.67% 
 จากที่กล่าวมา การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับของ
บัณฑิตขณะเป็นนักศึกษาและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มีความส าคัญในการปรับปรุงรายวิชาเอก
บังคับในหลักสูตรที่ช่วยให้ภาวะการมีงานท าเพ่ิมขึ้นได้ แต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาหรือสถิติเชิงอนุมาน ไม่สามารถค้นหารูปแบบหรือกฎความสัมพันธ์ที่แฝงอยู่ได้ ดังนั้น 
งานวิจัยนี้ จึงน าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตด้วยวิธีการด้านเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เพ่ือจ าแนก
ภาวะการมีงานท า จากระดับผลการเรียนในรายวิชาบังคับ ซึ่งการเลือกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมาใช้ใน
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การด าเนินการวิจัย เนื่องจากเป็นเทคนิคที่นิยมใช้และให้ความถูกต้องในระดับสูง ดังตัวอย่างงานวิจัย
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
  1. เพ่ือน าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอก
บังคับและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยใช้วิธีการด้านเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
  2. เพ่ือสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน ส าหรับใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงกลุ่มรายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 การวิจัยนี้ มีขอบเขตการศึกษาระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับและภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปีพ.ศ. 
2549-2552 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 489 คน 
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นวิธีการด้านเหมืองข้อมูล และประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ โดย
ใช้วิธีตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน ด้วยการวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า 
(Precision) และค่าการระลึกได ้(Recall) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการน าวิธีการด้านเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลเชิงบวกต่อภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต เพ่ือเป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยวิธีการด้านเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาหรือสถิติเชิงอนุมาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการท าเหมืองข้อมูล คือ 
เทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision tree) โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจ าแนกประเภท (Class) ของข้อมูล 
ซึ่งใช้วิธีการประมาณฟังก์ชันที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง (discrete-value function) ด้วยแผนผังต้นไม้ แล้ว
น ามาอธิบายในรูปแบบของกฎ “ถ้า-แล้ว” (if-then rule) เพ่ือให้สามารถอ่านและเข้าใจการตัดสินใจ
ของต้นไม้ได้ ซึ่งมีการน าเสนอข้ันตอนวิธีการสร้างต้นไม้ตัดสินใจโดย  John Ross Quinlan (1986) 
โดยใช้การวัดค่าความไม่บริสุทธ์ของข้อมูล เรียกว่า เอนโทรปี (Entropy) ที่นิยามได้ดังสมการที่ 1 
(Quinlan, 1986) จากนั้น น าไปค านวณค่าคาดหวังความรู้ (Information gain) ที่นิยามได้ดังสมการ
ที่ 2 (Quinlan, 1986) แล้วเลือกคุณลักษณะ (Attribute) ที่มีค่าคาดหวังความรู้สูงที่สุด มาเป็นโหนด
ราก (Root node) ของต้นไม้ตัดสินใจ แล้วด าเนินการค้นหาโหนดในล าดับถัดไปของต้นไม้ตัดสินใจ
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ด้วยการเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบเวียนเกิด (Recursive) จนกระทั่ง โหนดใบไม้ (Leaf node) 
ทุกโหนด คือ ค่าการจ าแนกประเภท (Class) และตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจ แสดงได้ดังรูปที่ 1 
 
  𝐸(𝑠) = −∑ 𝑃𝑠(𝑗)𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑠(𝑗)

𝑛
𝑗=1       (1) 

  Information Gain (class, Attribute) = Entropy (class) – Entropy (Attribute) (2) 
เมื่อ 
  E(s)  คือ  เอนโทรปีของ s 
  s  คือ  ตัวอย่างที่ประกอบด้วยชุดของตัวแปรต้นและตัวแปรตามหลาย ๆ กรณ ี
  Ps(j)  คือ อัตราส่วนของกรณีใน S ที่ตัวแปรตามหรือผลลัพธ์มีค่า j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจในการออกไปเล่นกีฬาจากสภาพอากาศ 
   
  การวิจัยนี้ ใช้วิธีการทดสอบความถูกต้องของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยวิธีตรวจสอบแบบ
สลับ 10 ส่วน (10 folds cross validation) เนื่องจากเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือสูง 
เพราะข้อมูลทุกตัวจะถูกน าไปใช้ฝึกสอนตัวแบบ จากนั้น จะถูกสลับไปใช้ทดสอบตัวแบบด้วย โดยการ
วัดค่าความถูกต้องของตัวแบบ จะเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลทดสอบ ด้วยการสร้างตารางประเมินผล
การท านาย เรียกว่า ตาราง Confision matrix ดังรูปที่ 2 (Fawcett, 2006) จากนั้น น าไปค านวณค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ดังสมการที่ 3-5 
(Fawcett, 2006) ตามล าดับ   
  Accuracy = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)      (3) 
  Precision = TP/(TP+FP)        (4) 
  Recall = TP/(TP+FN)        (5) 
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เมื่อ 
  TP = จ านวนผลการท านายว่าเป็นคลาสบวก (Positive class/Yes) และข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสบวก (Positive class/Yes) ผลการท านายเป็นจริง (True) 
  FP = จ านวนผลการท านายว่าเป็นคลาสบวก (Positive class/Yes) แต่ข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสลบ (Negative class/No) ผลการท านายเป็นเท็จ (False) 
  FN = จ านวนผลการท านายว่าเป็นคลาสลบ (Negative class/No) แต่ข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสบวก (Positive class/Yes) ผลการท านายเป็นเท็จ (False) 
  TN = จ านวนผลการท านายว่าเป็นคลาสลบ (Negative class/No) และข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสลบ (Negative class/No) ผลการท านายเป็นจริง (True) 

 
 

รูปที่ 2 Confusion matrix 
 
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ระดับผลการเรียนรายวิชาบังคับของบัณฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา ที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซ่ึงใช้ชุดข้อมูล 2 ชุด คือ 1) ข้อมูลระดับผลการ
เรียนในรายวิชาบังคับขณะที่บัณฑิตมีสถานะเป็นนักศึกษา และ 2) ข้อมูลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต โดยน าข้อมูลทั้ง 2 ชุด มาผสานกันด้วยวิธีการของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านค่ารหัสนักศึกษา 
จากนั้น ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีด้านเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เพ่ือจ าแนก
ภาวะการมีงานท า จากระดับผลการเรียนในรายวิชาบังคับ ภายใต้กรอบแนวคิดงานวิจัย ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
  จากกรอบแนวคิดงานวิจัย อธิบายวิธีการด าเนินงานวิจัยตามกรอบแนวคิด ได้ดังนี้ 
  1. ขอข้อมูลภาวะการมีงานท าและข้อมูลระดับผลการเรียนในรายวิชาบังคับของบัณฑิตที่ผ่าน
การเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ. 2549  จากส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้ 
  2. ผสานข้อมูลทั้ง 2 ชุด ด้วยวิธีด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft access 
เป็นเครื่องมือ และใช้รหัสนักศึกษาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลภาวะการมีงานท า สนใจเฉพาะ
ค่าสถานะการมีงานท า เพื่อน ามาใช้ก าหนดเป็น Class attribute ในขั้นตอนการฝึกสอนตัวแบบต้นไม้
ตัดสินใจ ดังรูปที่ 5 
  3. ขั้นเตรียมข้อมูล เพ่ือท าความสะอาดข้อมูล โดยจัดกลุ่มข้อมูลระดับผลการเรียนในรายวิชา
เอกบังคับ ตามค่าตัวเลขล าดับที่ 4 ของรหัสวิชา ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทน า  ก่อนน าไป
ฝึกสอนตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ แยกตามกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  4. สร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ แยกตามกลุ่มวิชาเอกบังคับ ด้วยวิธีการตรวจสอบสลับ 10 
ส่วน ซึ่งจะมีการสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ จ านวน 10 รอบ แต่ละรอบ จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 
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10 ส่วน แต่ละส่วน มีจ านวนข้อมูลเท่ากัน โดยใช้ข้อมูล 9 ส่วน เป็นชุดข้อมูลฝึกสอนส าหรับสร้างตัว
แบบ แล้วใช้ข้อมูล 1 ส่วน เป็นชุดข้อมูลทดสอบส าหรับประเมินความถูกต้องของตัวแบบ ซึ่งข้อมูล
ทดสอบจะถูกสลับไปเรื่อย ๆ ในแต่ละรอบ สุดท้าย เลือกตัวแบบที่มีความถูกต้องมากที่สุดจากทั้ง 10 
รอบ มาสรุปเป็นกฎความสัมพันธ์ และวิธีการประเมินตัวแบบ ด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน 
แสดงได้ดังรูปที่ 6 
  5. สรุปกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่มีความถูกต้องมากที่สุด ของวิธีการ
ตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน 
 

 
 

รูปที่ 5 การผสานข้อมูลภาวะการมีงานท าและข้อมูลระดับผลการเรียนเข้าด้วยกัน 

 

 
 

รูปที่ 6 การแบ่งข้อมูลเพ่ือสร้างต้นไม้ตัดสินใจด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน 
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ผลการวิจัย 
 เมื่อด าเนินการตามกรอบแนวคิดงานวิจัย หลังจากน าข้อมูลภาวะการมีงานท าและข้อมูลผล
การเรียน มาผสานเข้าด้วยกัน จากนั้นแบ่งข้อมูลเป็น 4 ชุด ตามตัวเลขล าดับที่ 4 ของรหัสวิชา และ
แต่ละกลุ่มมีความหมาย ดังนี้ 
 1. กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่มีตัวเลขล าดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา 
410101, 410102, 410103 และ 410105 
 2. กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีตัวเลขล าดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 2 ประกอบด้วย รหัสวิชา 
410201, 410202 และ 410203 
 3. กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีตัวเลขล าดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 3 ประกอบด้วย รหัสวิชา 
410301, 410303 และ 410304 
 4. กลุ่มที่ 4 คือกลุ่มที่มีตัวเลขล าดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 7 ประกอบด้วย รหัสวิชา 
410701, 410702, 410703, 410713 และ 410714 
 เมื่อแบ่งข้อมูลตามกลุ่มวิชา จะน าข้อมูลแต่ละกลุ่มมาท าความสะอาดข้อมูล โดยก าจัดค่าสูญ
หาย (Missing value) ด้วยวิธีการลบแถวข้อมูลที่เกิดค่าสูญหาย หลังจากก าจัดค่าสูญหาย ข้อมูลแต่
ละกลุ่ม สรุปได้ดังรูปที่ 7-10. 
 

 
 

รูปที่ 7 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 1 หลังจากก าจัดค่าสูญหาย 
 

 
 

รูปที่ 8 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 2 หลังจากก าจัดค่าสูญหาย 
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รูปที่ 9 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 3 หลังจากก าจัดค่าสูญหาย 
 

 
   

รูปที่ 10 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 4 หลังจากก าจัดค่าสูญหาย 
  

 หลังจากก าจัดค่าสูญหายของแต่ละกลุ่มข้อมูล จึงน าแต่ละกลุ่มข้อมูลไปสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
ด้วยวิธีการประเมินแบบตรวจสอบสลับ 10 ส่วน ผลการทดลอง พบว่า มีเฉพาะข้อมูลกลุ่มที่ 4 เท่านั้น 
ที่สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจได้ ดังรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 ต้นไม้ตัดสินใจของข้อมูลกลุ่มที่ 4 
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 เมื่อได้ต้นไม้ตัดสินใจของข้อมูลกลุ่มที่ 4 จึงน ามาประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบต้นไม้
ตัดสินใจ ด้วยการวัดค่า Accuracy ค่า Precision และค่า Recall ได้ผลดังรูปที่ 12 ซึ่งค่าการประเมิน
ประสิทธิภาพของตัวแบบฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ จึงน าไปสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ เพ่ือน าไปช่วย
ในการตัดสินใจปรับปรุงรายวิชาเอกบังคับ ที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท า ได้ดังรูปที่ 13 
 

 
 

รูปที่ 12 ค่าการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ 

 

 
 

รูปที่ 13 กฎความสัมพันธ์ที่ได้จากต้นไม้ตัดสินใจของข้อมูลกลุ่มที่ 4 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีประเด็นส าคัญ คือ การวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ปีพ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานท า ผ่านการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจและน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2 ข้อ ได้ดังนี้ 
 1. สามารถสร้างแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอก
บังคับและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โดยด าเนินการวิจัยด้วยการน า
ระดับผลคะแนนในรายวิชาเอกบังคับ มาผสานกับภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด้วยการเชื่อม
ความสัมพันธ์ผ่านรหัสนักศึกษาตามหลักการของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากนั้นแบ่งข้อมูลตาม
กลุ่มรายวิชาเป็น 4 กลุ่ม แล้วท าความสะอาดข้อมูลด้วยการก าจัดค่าสูญหาย จากนั้น จึงน าข้อมูลแต่
ละกลุ่ม มาสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อด าเนินการวิจัยตามแนวทางดังกล่าว 
สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุด จากการประเมินด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน ได้ใน
ข้อมูลกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านเทคโนโลยีและวิธิีการทางซอฟต์แวร์ โดยมีจ านวน 5 
รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต ส่วนข้อมูลอีก 3 กลุ่มที่เหลือ ไม่สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจได้ ซึ่งจาก
ผลการวิจัย วิเคราะห์ได้ว่า ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ กลุ่มที่ 1 ถึง 3 ไม่มีความสั มพันธ์ต่อ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอย่างมีนัยยะ มีเฉพาะผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ ในกลุ่มที่ 4 เท่านั้น 
ที่มีความสัมพันธ์และสามารถน าไปใช้ท านายภาวะการมีงานท าของบัณฑิตได้อย่างมีนัยยะ เนื่องจาก
สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจได้ โดยประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจด้วยการวัดค่า 
Accuracy ค่า Precision และค่า Recall ซึ่งพบว่า ค่า Accuracy ที่หมายถึง การท านายว่ามีงานท า 
(คลาสบวก) และไม่มีงานท า (คลาสลบ) ได้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับข้อมูลทั้งหมด วัดค่าได้เท่ากับ 
78.55% ส่วนค่า Precision ที่หมายถึง การท านายว่ามีงานท า (คลาสบวก) ได้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับ
จ านวนการท านายว่ามีงานท าทั้งหมด วัดค่าได้เท่ากับ 79.55% และค่า Recall ที่หมายถึง การท านาย
ว่ามีงานท าได้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับจ านวนข้อมูลทีมีงานท าทั้งหมด วัดค่าได้เท่ากับ 75.72% ทั้ง 3 ค่า 
มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องอยู่ในช่วง 75-80% ซึ่งเป็นช่วงเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้น แนวทางการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับและภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต โดยใช้วิธีการด้านเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ที่งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีนัยยะ   
 2. เมื่อสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุด จากการประเมินด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 
ส่วน ส าหรับข้อมูลกลุ่มที่ 4 โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของต้นไม่ตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ จึงน ามาสร้างกฎความสัมพันธ์ เพ่ือช่วยตัดสินใจว่า รายวิชาใดส่งผลต่อภาวะการมีงานท า ดังรูปที่ 
13 จากกฎความสัมพันธ์ที่ได้ อภิปรายผลได้ว่า รายวิชาที่มีรหัสวิชาเป็น 410714 ซึ่งหมายถึง รายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชา
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ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการมีงานท ามากที่สุด ถ้าได้ระดับผลการเรียนในรายวิชา 410714 อยู่ใน
ระดับ A, B+ หรือ B จะท านายได้ว่า บัณฑิตมีแนวโน้มว่าได้งานท า ขณะเดียวกัน ถ้าได้ระดับผลการ
เรียน C หรือ D+ จะท านายได้ว่า บัณฑิตมีแนวโน้มว่าไม่มีงานท า ที่ระดับความแม่นย าในช่วง 75-
80% เมื่อพิจารณาค าอธิบายรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (410714) จากคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปีการศึกษา 2549-2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ระบุไว้ว่า “ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว) เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอ
ผลการศึกษาแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือการทดลองวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงวิชาการ ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา” สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การ
ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ใช้ทฤษฎีและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนมา แล้วน ามา
ปฏิบัติได้ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะช่วยให้นักศึกษาสามารถน าวิชาความรู้ที่ได้
เรียนมาตลอดหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน หลังจากจบการศึกษาได้ ซึ่งมีความสมเหตุ ผล 
ดังนั้น ถ้าต้องการให้ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เพ่ิมสูงขึ้น อาจพิจารณา เพ่ิมหน่วยกิตในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาสะสมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ภาวะการ
มีงานท าของนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น และสรุปได้ว่า เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ สามารถน ามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงกลุ่มรายวิชาเอกบังคับ ที่ช่วยให้ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตเพ่ิมสูงขึ้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ แม้ว่าจะสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ให้
สามารถน าไปใช้ได้โดยง่าย แต่บางครั้ง ถ้าข้อมูลมีจ านวนน้อยเกินไป อาจไม่สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
ได้ ดังนั้น การน าแนวทางที่งานวิจัยนี้ได้น าเสนอไปใช้ประโยชน์ ควรด าเนินการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
จะท าให้สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจ ที่สามารถท านายค่าของเป้าหมายที่สนใจได้อย่างมีนัยยะมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งต่อไป จะได้น าแนวทางที่งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ ไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
มากกว่าข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เช่น การวิเคราะห์รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท า 
เพราะรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป เป็นรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ต้องผ่านการลงทะเบียน
เรียน ดังนั้น จึงมีจ านวนข้อมูลที่น ามาใช้ด าเนินการวิจัยมากกว่าข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
 2. อาจมีการศึกษาเทคนิคอ่ืนที่สามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกับต้นไม้ตัดสินใจ 
แล้วน ามาเปรียบเทียบความแม่นย ากับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ จากนั้น เลือกใช้เทคนิคที่มีความแม่นย า
มากที่สุด ไปใช้สร้างกฎความสัมพันธ์ที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปรับปรุงรายวิชาเรียน ให้
ภาวะการมีงานท าเพ่ิมสูงขึ้นได ้
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