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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อนาเสนอแนวทางการวิเคราะห์ รายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นวิธีการด้านเหมืองข้อมูล เพื่อใช้จาแนก
ภาวะการมีงานทา จากระดับผลการเรียนในรายวิช าเอกบังคับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษา คือ
บัณฑิตจานวน 489 ราย ที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2549-2552 ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การดาเนินงานวิจัยนี้ ได้นาข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิ ตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาผสานกับข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับผ่านค่ารหัสนักศึกษาของบัณฑิต จากนั้น แบ่งข้อมูลตามกลุ่มรายวิชา
เป็น 4 กลุ่ม แล้วนาข้อมูลแต่ละกลุ่มไปสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดจากวิธีการประเมินแบบตรวจสอบ
สลับ 10 ส่วน (10 folds cross validation) และประเมินประสิทธิภาพของต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยการ
วัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) และค่าการระลึกได้ (Recall)
ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดจากวิธีการประเมินแบบตรวจสอบสลับ 10
ส่วน ให้ค่าความถูกต้อง 78.55% ให้ค่าความแม่นยา 79.55% และให้ค่าการระลึกได้ 75.72% เมื่อนา
ตัวแบบไปสร้างกฎความสัมพันธ์ สามารถระบุได้ว่า รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (410714) เป็น
รายวิชาที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทามากที่สุด ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ สามารถ
นาไปใช้ประเมินความสอดคล้องระหว่างกลุ่มรายวิชาเอกบังคับของหลักสูตรและภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ เพื่อให้อัตราการมีงานทาเพิ่มสูงขึ้นได้
คาสาคัญ : ภาวการณ์มีงานทา รายวิชาเอกบังคับ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ

1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์(พิเศษ) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
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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
บทนา
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้ให้ความสาคัญกับรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่งภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ที่ระบุอัตราการมีงานทาของบัณฑิต ถือเป็นดัชนีชี้
วัดความสาเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตร และมีผลให้
หลักสูตรที่มีอัตราการมีงานทาในระดับสูง ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอย่างมาก โดยมีปัจจัยจานวน
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มาก ที่ส่งผลต่ออัตราการมีงานทา โดยงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาปัจจัยด้านระดับผลการเรียนในรายวิชา
เอกบั ง คั บ ของบั ณ ฑิ ต ขณะที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ ปี พ .ศ. 2549-2552 ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ซึ่งระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับ ที่หมายถึง “วิชาแกน วิชาเฉพาะด้ าน วิชา
พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ ” (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548, 2548) น่าจะเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยรายวิชาเอกบังคับตามรายงานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ปี พ .ศ. 2549 หมายถึ ง รายวิ ช าเฉพาะด้ า น
คอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนทุกรายวิชา มีจานวนทั้งสิ้น 15
รายวิชา รวม 45 หน่วยกิต และรหัสวิชาเอกบังคับ จะขึ้นต้นด้วย “410” ส่วนตัวเลขลาดับที่ 4 ของ
รหัสวิชา คือ การแบ่งกลุ่มย่อยของรายวิชาเอกบังคับ ถ้าเป็นเลข 1 หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ มีจานวน 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ถ้าเป็นเลข 2
หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีจานวน 3 รายวิชา รวม 9
หน่วยกิต ถ้าเป็นเลข 3 หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านข้อมูลและงานประยุกต์ มีจานวน 3
รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ถ้าเป็นเลข 7 หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านเทคโนโลยีและวิีการ
ธิ
ทางซอฟต์แวร์ มีจานวน 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต
วิธีการด้านเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบหนึ่ง ที่มีความแตกต่างจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ที่อธิบายลักษณะของกลุ่มข้อมูล
ในเชิงตัวเลขด้วยการวัดค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแจกแจงความถี่ การวัดการกระจายของข้อมูล หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ทีว่ ิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร ด้วย
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน ไม่สามารถค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ซ่อ นอยู่
ภายในกลุ่ ม ข้ อ มู ล ได้ แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารด้ า นเหมื อ งข้ อ มู ล จะสามารถค้ น หา
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ได้ ด้วยการค้นหารูปแบบ และกฎความสัมพันธ์ ที่แฝงอยู่ในข้อมูล สิ่งที่ได้รับ
จากการท าเหมื อ งข้ อ มู ล คื อ ความรู้ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ เช่ น การสร้ า งกฎ
ความสัมพันธ์ของสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อ การวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจทางการแพทย์ หรือการจัด
กลุ่มลักษณะการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า เป็นต้น สาหรับประเภทของการทาเหมือง
ข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบมีผู้ฝึกสอน (Supervised learning)
เป็นการสร้างตัวแบบในการทานาย (Predictive model) เพื่อจาแนกข้อมูล (Classification) โดยนา
ข้อมูลในอดีต มาใช้สร้างตัวแบบทานายคุณลักษณะที่สนใจในอนาคต ซึ่งเทคนิคที่จัดอยู่ในประเภทนี้
คือ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) หรือเทคนิค Naïve Bayesเป็นต้น 2) การเรียนรู้แบบไม่มี
ผู้ฝึ กสอน (Unsupervised learning) เป็นการสร้างตัว แบบในการบรรยาย (Descriptive model)
เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์หรือจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) โดยนาข้อมูลในอดีต มาใช้สร้างตัวแบบ
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จากนั้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา จะสามารถทราบได้ว่า มีความสัมพันธ์กับข้อมูลใด หรือควรจัดอยู่ใน
กลุ่ มใด ซึ่ง เทคนิ คที่ จั ดอยู่ ใ นประเภทนี้ คื อ เทคนิค การจั ดกลุ่ ม แบบ K-mean หรื อการสร้ างกฎ
ความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค APRIORI เป็นต้น
ปัจจุบันได้มีนักวิชาการหลายท่าน นาวิธีการด้านเหมืองข้อมูลไปใช้ เพื่อค้นหารูปแบบ หรือ
กฎความสัมพันธ์ที่แฝงอยู่ในข้อมูล ในศาสตร์ต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน
หรือด้านการศึกษา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรม สามารถนาตัวอย่างงานวิจัย ที่มีการนาวิธีการด้าน
เหมืองข้อมูล มาใช้ในการค้นหารูปแบบหรือกฎความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
ชัดชัย แก้วตา และ อัจฉรา มหาวีรวัฒน์ (2553) ศึกษาการวินิจฉัยคดี โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision tree techniques) เพื่ อ จ าแนกความผิ ด ซึ่ ง ถู ก อธิ บ ายด้ ว ยชุ ด ของ
คุณลักษณะ (attributes) ออกเป็นมาตราต่างๆ ที่เหมาะสมกับคดีความนั้น และเปรียบเทียบความ
ถูกต้องของการจาแนกข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธี ID3 กับขั้นตอนวิธี C4.5 ผลการทดลอง พบว่า ต้นไม้
ตัดสินใจที่สร้างจากขั้นตอนวิธี C4.5 สามารถจาแนกความผิดได้ถูกต้องมากกว่าขั้นตอนวิธี ID3 และ
สามารถนาไปประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดี
ทิพย์ ธิดา วงศ์พิพัน ธ์ (2556) ศึกษาข้อมูล ประวัติลู กค้าที่ผ่ านการพิจารณาให้ สิ นเชื่อของ
บริษัท กรุงไทยคาร์เรนท์ แอนด์ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อนาความรู้ที่ได้
จากการทาเหมืองข้อมูล มาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการจาแนกกลุ่ม เพื่อหากฎที่ใช้ในการจาแนกลูกค้ากลุ่ มดี และ
ลูกค้ากลุ่มไม่ดี ซึ่งได้ทดลองจาแนกกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคการจาแนกกลุ่ม 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค
Decision tree: C4.5 เทคนิค Decision rule: Part และเทคนิค Naïve Bayes ผลการทดลอง พบว่า
เทคนิ ค Decision tree: C4.5 ให้ ผ ลลั พ ธ์ ดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ค วามถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด และสามารถ
แบ่งกลุ่มได้ตามเงื่อนไขที่ชัดเจนมากที่สุด จากนั้น นากฎที่ได้จากเทคนิคดังกล่าว มาเป็นแนวทางและ
เงื่อนไขในการนามาเป็นตัวอย่างที่สาคัญ สาหรับการเขียนโปรแกรมเป็นระบบการตัดสินใจอนุมัติ
สินเชื่อออนไลน์ได้อย่างมีประโยชน์
บุญมา เพ่งซ่วน (2548) ศึกษาข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต โดยนามาวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล คือ การค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนาตัวแบบเพื่อ
ใช้ในการทานายแนวโน้มเลือกอาชีพแรกหลังสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนา
ข้อมูลนักศึกษารายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2548 มาวิเคราะห์กับตัวแบบที่
สร้างได้ และนาเสนอในรูปของรายงานแบบตารางและกราฟเพื่อนาไปสนับสนุนการตัดสินใจในด้านการ
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

.

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.3 September – December 2018

17.

Training set เป็นร้อยละ 80 ดังนั้น สามารถนาตัวแบบมาหาแนวโน้มการเลือกอาชีพแรกหลังสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ไพฑูรย์ จันทร์เรือง (2550) ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งจากการทดลองพบว่าในการสร้างตัวแบบ
สาหรับพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนั้น ควรแยกสร้างตัวแบบสาหรับแต่ละสาขาการเรียน เนื่องจากคุณสมบัติของ
ผู้เรียนแต่ละสาขามีความแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ตัวแบบที่สามารถทานายแนวโน้มของผลการเรียนที่
เหมาะสมสาหรับแต่ละสาขา แต่เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่นามาพัฒนาตัวแบบนั้น ส่วนใหญ่
จะมีเกณฑ์คะแนนเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วงกลางของข้อมูล(2.00 – 3.00) ทาให้ผลการตัดสินส่วนใหญ่จะ
โน้มเอียงไปในเกณฑ์พอใช้ (ช่วงคะแนน 2.00 – 2.49) และปานกลาง (ช่วงคะแนน 2.50 – 2.99)
เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (2553) ศึกษาการทานายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ โดยการประยุกต์ใช้ เทคนิคดาต้าไมน์นิงในการสร้างฐานความรู้ เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้ คาปรึ กษาทางการเรี ยนของอาจารย์ที่ ปรึกษา ซึ่ งเป็นการทานายเพื่ อหาความถนัดของ
นักศึกษาว่าควรเรียนในสาขาวิชาใด โดยนาข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลผลการลงทะเบียนของนักศึกษา
จากคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการ
จัดการ และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ ยว มาทาการสร้างโมเดล 2 โมเดล คือ
โมเดลสาหรับวิเคราะห์หาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และโมเดลทีใ่ ช้ในการ
ทานายผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ผลการทดลอง พบว่า โมเดลวิเคราะห์หาพฤติกรรม
ทางการเรียน บอกได้ว่า ผลการเรียนกลุ่มวิชาแกนการเงิน มีผลต่อผลการเรียนในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ ยวมากทีสุด และ
ผลการเรียนกลุ่มวิชาแกนธุรกิจ มีผลต่อผลการเรียนในกลุ่มวิชาเอกบังคับของสาขาวิชาการตลาดและ
การจัดการมากที่สุด ส่วนโมเดลทานายผลการเรียนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีความถูกต้องคิดเป็ น
73.49% โมเดลทานายผลการเรียนของสาขาวิชาการตลาด มีความถูกต้องคิดเป็ น 83.58% โมเดล
ทานายผลการเรียนของสาขาวิชาการจัดการ มีความถูกต้องคิดเป็น 78.12% และโมเดลทานายผลการ
เรียนของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีความถูกต้องคิดเป็น 86.67%
จากที่กล่าวมา การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับของ
บัณฑิตขณะเป็นนักศึกษาและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มีความสาคัญในการปรับปรุงรายวิชาเอก
บังคับในหลักสูตรที่ช่วยให้ภาวะการมีงานทาเพิ่มขึ้นได้ แต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติเชิง
พรรณนาหรื อสถิติ เชิงอนุ มาน ไม่ส ามารถค้นหารูปแบบหรื อกฎความสั มพันธ์ ที่แ ฝงอยู่ได้ ดังนั้ น
งานวิ จั ย นี้ จึ ง น าเสนอแนวทางการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ผลการเรี ย นในรายวิ ช าเอกบั ง คั บ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตด้วยวิธีการด้านเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อจาแนก
ภาวะการมีงานทา จากระดับผลการเรียนในรายวิชาบังคับ ซึ่งการเลือกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมาใช้ใน
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การดาเนินการวิจัย เนื่องจากเป็นเทคนิคที่นิยมใช้และให้ความถูกต้องในระดับสูง ดังตัวอย่างงานวิจัย
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อนาเสนอแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอก
บังคับและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยใช้วิธีการด้านเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
2. เพื่อสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน สาหรับใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงกลุ่มรายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ขอบเขตของปัญหา
การวิจัยนี้ มีขอบเขตการศึกษาระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับและภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ.
2549-2552 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จานวน 489 คน
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นวิธีการด้านเหมืองข้อมูล และประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ โดย
ใช้ วิ ธี ต รวจสอบแบบสลั บ 10 ส่ ว น ด้ ว ยการวั ด ค่ า ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ค่ า ความแม่ น ย า
(Precision) และค่าการระลึกได้ (Recall)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการนาวิธีการด้านเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลเชิงบวกต่อภาวะการมีงานทา
ของบั ณฑิต เพื่อเป็ น แนวทางสนั บ สนุ นการตัดสิ นใจในการบริห ารการศึกษาให้ เกิดประสิทธิภ าพ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยวิธีการด้านเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาหรือสถิติเชิงอนุมาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล คือ
เทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision tree) โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจาแนกประเภท (Class) ของข้อมูล
ซึ่งใช้วิธีการประมาณฟังก์ชันที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง (discrete-value function) ด้วยแผนผังต้นไม้ แล้ว
นามาอธิบายในรูปแบบของกฎ “ถ้า-แล้ว” (if-then rule) เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจการตัดสินใจ
ของต้นไม้ได้ ซึ่งมีการนาเสนอขั้นตอนวิธีการสร้างต้นไม้ตัดสินใจโดย John Ross Quinlan (1986)
โดยใช้การวัดค่าความไม่บริสุทธ์ข องข้อมูล เรียกว่า เอนโทรปี (Entropy) ที่นิยามได้ดังสมการที่ 1
(Quinlan, 1986) จากนั้น นาไปคานวณค่าคาดหวังความรู้ (Information gain) ที่นิยามได้ดังสมการ
ที่ 2 (Quinlan, 1986) แล้วเลือกคุณลักษณะ (Attribute) ที่มีค่าคาดหวังความรู้สูงที่สุด มาเป็นโหนด
ราก (Root node) ของต้นไม้ตัดสินใจ แล้วดาเนินการค้นหาโหนดในลาดับถัดไปของต้นไม้ตัดสินใจ
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ด้วยการเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบเวียนเกิด (Recursive) จนกระทั่ง โหนดใบไม้ (Leaf node)
ทุกโหนด คือ ค่าการจาแนกประเภท (Class) และตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจ แสดงได้ดังรูปที่ 1
(1)
Information Gain (class, Attribute) = Entropy (class) – Entropy (Attribute) (2)
𝐸(𝑠) = − ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑠 (𝑗)𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑠 (𝑗)

เมื่อ
E(s) คือ เอนโทรปีของ s
s
คือ ตัวอย่างที่ประกอบด้วยชุดของตัวแปรต้นและตัวแปรตามหลาย ๆ กรณี
Ps(j) คือ อัตราส่วนของกรณีใน S ที่ตัวแปรตามหรือผลลัพธ์มีค่า j

Outlook
sunny
Humidity
normal
Play=YES

rainy

overcast

Windy

Play=YES
high
Play=NO

true
Play=NO

false
Play=YES

รูปที่ 1 ตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจในการออกไปเล่นกีฬาจากสภาพอากาศ
การวิจัยนี้ ใช้วิธีการทดสอบความถูกต้องของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยวิธีตรวจสอบแบบ
สลับ 10 ส่ว น (10 folds cross validation) เนื่องจากเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือสู ง
เพราะข้อมูลทุกตัวจะถูกนาไปใช้ฝึกสอนตัวแบบ จากนั้น จะถูกสลับไปใช้ทดสอบตัวแบบด้วย โดยการ
วัดค่าความถูกต้องของตัวแบบ จะเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลทดสอบ ด้วยการสร้างตารางประเมินผล
การทานาย เรียกว่า ตาราง Confision matrix ดังรูปที่ 2 (Fawcett, 2006) จากนั้น นาไปคานวณค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ดังสมการที่ 3-5
(Fawcett, 2006) ตามลาดับ
Accuracy = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)
(3)
Precision = TP/(TP+FP)
(4)
Recall = TP/(TP+FN)
(5)
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เมื่อ
TP = จานวนผลการทานายว่าเป็นคลาสบวก (Positive class/Yes) และข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสบวก (Positive class/Yes) ผลการทานายเป็นจริง (True)
FP = จานวนผลการทานายว่าเป็นคลาสบวก (Positive class/Yes) แต่ข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสลบ (Negative class/No) ผลการทานายเป็นเท็จ (False)
FN = จานวนผลการทานายว่าเป็ นคลาสลบ (Negative class/No) แต่ ข้อมูล ทดสอบเป็น
คลาสบวก (Positive class/Yes) ผลการทานายเป็นเท็จ (False)
TN = จานวนผลการทานายว่าเป็นคลาสลบ (Negative class/No) และข้อมูลทดสอบเป็น
คลาสลบ (Negative class/No) ผลการทานายเป็นจริง (True)

รูปที่ 2 Confusion matrix
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ระดับผลการเรียนรายวิชาบังคับของบัณฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ซึง่ ใช้ชุดข้อมูล 2 ชุด คือ 1) ข้อมูลระดับผลการ
เรี ยนในรายวิชาบังคับ ขณะที่บั ณฑิตมีสถานะเป็นนักศึกษา และ 2) ข้อมูล ภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต โดยนาข้อมูลทั้ง 2 ชุด มาผสานกันด้วยวิธีการของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านค่ารหัสนักศึกษา
จากนั้น ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีด้านเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อจาแนก
ภาวะการมีงานทา จากระดับผลการเรียนในรายวิชาบังคับ ภายใต้กรอบแนวคิดงานวิจัย ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากกรอบแนวคิดงานวิจัย อธิบายวิธีการดาเนินงานวิจัยตามกรอบแนวคิด ได้ดังนี้
1. ขอข้อมูลภาวะการมีงานทาและข้อมูลระดับผลการเรียนในรายวิชาบังคับของบัณฑิตที่ผ่าน
การเรี ย นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ปี พ .ศ. 2549 จากส านั ก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้
2. ผสานข้อมูลทั้ง 2 ชุด ด้วยวิธีด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft access
เป็นเครื่องมือ และใช้รหัสนักศึกษาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลภาวะการมีงานทา สนใจเฉพาะ
ค่าสถานะการมีงานทา เพื่อนามาใช้กาหนดเป็น Class attribute ในขั้นตอนการฝึกสอนตัวแบบต้นไม้
ตัดสินใจ ดังรูปที่ 5
3. ขั้นเตรียมข้อมูล เพื่อทาความสะอาดข้อมูล โดยจัดกลุ่มข้อมูลระดับผลการเรียนในรายวิชา
เอกบังคับ ตามค่าตัวเลขลาดับที่ 4 ของรหัสวิชา ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทนา ก่อนนาไป
ฝึกสอนตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ แยกตามกลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. สร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ แยกตามกลุ่มวิชาเอกบังคับ ด้วยวิธีการตรวจสอบสลับ 10
ส่วน ซึ่งจะมีการสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ จานวน 10 รอบ แต่ละรอบ จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น
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10 ส่วน แต่ละส่วน มีจานวนข้อมูลเท่ากัน โดยใช้ข้อมูล 9 ส่วน เป็นชุดข้อมูลฝึกสอนสาหรับสร้างตัว
แบบ แล้วใช้ข้อมูล 1 ส่วน เป็นชุดข้อมูลทดสอบสาหรับประเมินความถูกต้องของตัวแบบ ซึ่งข้อมูล
ทดสอบจะถูกสลับไปเรื่อย ๆ ในแต่ละรอบ สุดท้าย เลือกตัวแบบที่มีความถูกต้องมากที่สุดจากทั้ง 10
รอบ มาสรุปเป็นกฎความสัมพันธ์ และวิธีการประเมินตัวแบบ ด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน
แสดงได้ดังรูปที่ 6
5. สรุปกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่มีความถูกต้องมากที่สุด ของวิธีการ
ตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน

รูปที่ 5 การผสานข้อมูลภาวะการมีงานทาและข้อมูลระดับผลการเรียนเข้าด้วยกัน

รูปที่ 6 การแบ่งข้อมูลเพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน
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ผลการวิจัย
เมื่อดาเนินการตามกรอบแนวคิดงานวิจัย หลังจากนาข้อมูลภาวะการมีงานทาและข้อมู ลผล
การเรียน มาผสานเข้าด้วยกัน จากนั้น แบ่งข้อมูลเป็น 4 ชุด ตามตัวเลขลาดับที่ 4 ของรหัสวิชา และ
แต่ละกลุ่มมีความหมาย ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่มีตัวเลขลาดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา
410101, 410102, 410103 และ 410105
2. กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีตัวเลขลาดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 2 ประกอบด้วย รหัสวิชา
410201, 410202 และ 410203
3. กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีตัวเลขลาดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 3 ประกอบด้วย รหัสวิชา
410301, 410303 และ 410304
4. กลุ่มที่ 4 คือกลุ่มที่มีตัวเลขลาดับที่ 4 ของรหัสวิชา เป็นเลข 7 ประกอบด้วย รหัสวิชา
410701, 410702, 410703, 410713 และ 410714
เมื่อแบ่งข้อมูลตามกลุ่มวิชา จะนาข้อมูลแต่ละกลุ่มมาทาความสะอาดข้อมูล โดยกาจัดค่าสูญ
หาย (Missing value) ด้วยวิธีการลบแถวข้อมูลที่เกิดค่าสูญหาย หลังจากกาจัดค่าสูญหาย ข้อมูลแต่
ละกลุ่ม สรุปได้ดังรูปที่ 7-10.

รูปที่ 7 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 1 หลังจากกาจัดค่าสูญหาย

รูปที่ 8 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 2 หลังจากกาจัดค่าสูญหาย
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รูปที่ 9 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 3 หลังจากกาจัดค่าสูญหาย

รูปที่ 10 สรุปข้อมูลกลุ่มที่ 4 หลังจากกาจัดค่าสูญหาย
หลังจากกาจัดค่าสูญหายของแต่ละกลุ่มข้อมูล จึงนาแต่ละกลุ่มข้อมูลไปสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
ด้วยวิธีการประเมินแบบตรวจสอบสลับ 10 ส่วน ผลการทดลอง พบว่า มีเฉพาะข้อมูลกลุ่มที่ 4 เท่านั้น
ที่สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจได้ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ต้นไม้ตัดสินใจของข้อมูลกลุ่มที่ 4
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เมื่อได้ต้นไม้ตัดสินใจของข้อมูลกลุ่มที่ 4 จึงนามาประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบต้นไม้
ตัดสินใจ ด้วยการวัดค่า Accuracy ค่า Precision และค่า Recall ได้ผลดังรูปที่ 12 ซึ่งค่าการประเมิน
ประสิทธิภาพของตัวแบบฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงนาไปสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ เพื่อนาไปช่วย
ในการตัดสินใจปรับปรุงรายวิชาเอกบังคับ ที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทา ได้ดังรูปที่ 13

รูปที่ 12 ค่าการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

รูปที่ 13 กฎความสัมพันธ์ที่ได้จากต้นไม้ตัดสินใจของข้อมูลกลุ่มที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย นี้ มีประเด็น สาคัญ คือ การวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ปีพ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสีมา ที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทา ผ่านการทาเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจและนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2 ข้อ ได้ดังนี้
1. สามารถสร้างแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอก
บังคับและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โดยดาเนินการวิจัยด้วยการนา
ระดับ ผลคะแนนในรายวิ ช าเอกบั งคับ มาผสานกับภาวะการมี งานทาของบั ณฑิต ด้ว ยการเชื่อ ม
ความสัมพันธ์ผ่านรหัสนักศึกษาตามหลักการของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากนั้นแบ่งข้อมูลตาม
กลุ่มรายวิชาเป็น 4 กลุ่ม แล้วทาความสะอาดข้อมูลด้วยการกาจัดค่าสูญหาย จากนั้น จึงนาข้อมูลแต่
ละกลุ่ม มาสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อดาเนินการวิจัยตามแนวทางดังกล่าว
สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุด จากการประเมินด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10 ส่วน ได้ใน
ข้อมูลกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มรายวิชาเอกบังคับด้านเทคโนโลยีและวิีการทางซอฟต์
ธิ
แวร์ โดยมีจานวน 5
รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต ส่วนข้อมูลอีก 3 กลุ่มที่เหลือ ไม่สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจได้ ซึ่งจาก
ผลการวิจั ย วิเคราะห์ ได้ว่า ผลการเรี ย นรายวิช าเอกบังคับ กลุ่ มที่ 1 ถึง 3 ไม่มีความสั มพันธ์ต่ อ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตอย่างมีนัยยะ มีเฉพาะผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ ในกลุ่มที่ 4 เท่านั้น
ที่มีความสัมพันธ์และสามารถนาไปใช้ทานายภาวะการมีงานทาของบัณฑิตได้อย่างมีนัยยะ เนื่องจาก
สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจได้ โดยประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบต้นไม้ตัดสิ นใจด้วยการวัดค่า
Accuracy ค่า Precision และค่า Recall ซึ่งพบว่า ค่า Accuracy ที่หมายถึง การทานายว่ามีงานทา
(คลาสบวก) และไม่มี ง านทา (คลาสลบ) ได้ ถู กต้ อง เมื่ อเทีย บกับ ข้อ มู ล ทั้ งหมด วัด ค่า ได้เ ท่า กั บ
78.55% ส่วนค่า Precision ที่หมายถึง การทานายว่ามีงานทา (คลาสบวก) ได้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับ
จานวนการทานายว่ามีงานทาทั้งหมด วัดค่าได้เท่ากับ 79.55% และค่า Recall ที่หมายถึง การทานาย
ว่ามีงานทาได้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับจานวนข้อมูลทีมีงานทาทั้งหมด วัดค่าได้เท่ากับ 75.72% ทั้ง 3 ค่า
มีเปอร์ เ ซ็น ต์ความถูกต้องอยู่ ในช่ว ง 75-80% ซึ่งเป็น ช่ว งเกณฑ์ที่ ยอมรั บได้ ดัง นั้น แนวทางการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนในรายวิชาเอกบังคับและภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต โดยใช้วิธีการด้านเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ที่งานวิจัยนี้ได้นาเสนอ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีนัยยะ
2. เมื่อสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุด จากการประเมินด้วยการตรวจสอบแบบสลับ 10
ส่วน สาหรับข้อมูลกลุ่มที่ 4 โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของต้นไม่ตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ จึงนามาสร้างกฎความสัมพันธ์ เพื่อช่วยตัดสินใจว่า รายวิชาใดส่งผลต่อภาวะการมีงานทา ดังรูปที่
13 จากกฎความสัมพันธ์ที่ได้ อภิปรายผลได้ว่า รายวิชาที่มีรหัสวิชาเป็น 410714 ซึ่งหมายถึง รายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชา
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ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการมีงานทามากที่สุด ถ้าได้ระดับ ผลการเรียนในรายวิชา 410714 อยู่ใน
ระดับ A, B+ หรือ B จะทานายได้ว่า บัณฑิตมีแนวโน้มว่าได้งานทา ขณะเดียวกัน ถ้าได้ระดับผลการ
เรียน C หรือ D+ จะทานายได้ว่า บัณฑิตมีแนวโน้มว่าไม่มีงานทา ที่ระดับความแม่นยาในช่วง 7580% เมื่อพิจารณาคาอธิบายรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (410714) จากคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน สาขาวิ ช าวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์ (วท.บ.) ปี การศึก ษา 2549-2552 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ระบุไว้ว่า “ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว) เพื่อนาไปสู่การนาเสนอ
ผลการศึกษาแก้ปั ญหาเชิงปฏิบัติการ หรือการทดลองวิเคราะห์ และเปรียบเทียบเชิงวิชาการ ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา” สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การ
กาหนดให้นั กศึกษาชั้น ปีที่ 4 ได้ใช้ทฤษฎีและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนมา แล้ วนามา
ปฏิบัติได้ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะช่วยให้นักศึกษาสามารถนาวิชาความรู้ที่ได้
เรียนมาตลอดหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน หลังจากจบการศึกษาได้ ซึ่งมีความสมเหตุ ผล
ดังนั้น ถ้าต้องการให้ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เพิ่มสูงขึ้น อาจพิจารณา เพิ่มหน่วยกิตในรายวิชาโครงงานคอมพิว เตอร์เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาสะสมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ภาวะการ
มีงานทาของนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้น และสรุปได้ว่า เทคนิคต้นไม้ตัดสิ นใจ สามารถนามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงกลุ่มรายวิชาเอกบังคับ ที่ช่วยให้ภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตเพิ่มสูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การทาเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ แม้ว่า จะสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ ให้
สามารถนาไปใช้ได้โดยง่าย แต่บางครั้ง ถ้าข้อมูลมีจานวนน้อยเกินไป อาจไม่สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
ได้ ดังนั้น การนาแนวทางที่งานวิจัยนี้ได้นาเสนอไปใช้ประโยชน์ ควรดาเนินการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
จะทาให้สามารถสร้างต้นไม้ตัดสินใจ ที่สามารถทานายค่าของเป้าหมายที่สนใจได้อย่างมีนัยยะมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไป จะได้นาแนวทางที่งานวิจัยนี้ได้นาเสนอ ไปใช้กั บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
มากกว่าข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เช่น การวิเคราะห์รายวิชาพื้นฐานทั่วไปที่ส่งผลต่ อภาวะการมีงานทา
เพราะรายวิชาพื้นฐานทั่วไป เป็นรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ต้องผ่านการลงทะเบียน
เรียน ดังนั้น จึงมีจานวนข้อมูลที่นามาใช้ดาเนินการวิจัยมากกว่าข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้
2. อาจมีการศึกษาเทคนิคอื่นที่สามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกับต้นไม้ตัดสินใจ
แล้วนามาเปรียบเทียบความแม่นยากับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ จากนั้น เลือกใช้เทคนิคที่มีความแม่นยา
มากที่สุด ไปใช้สร้างกฎความสัมพันธ์ที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปรับปรุงรายวิชาเรียน ให้
ภาวะการมีงานทาเพิ่มสูงขึ้นได้
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