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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หาปัจจัยที่ เก่ียวข้องในการลาออกกลางคันของ

นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 2) สังเคราะหโ์มเดลส าหรบัการท านายการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และ 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลของโมเดลด้วยเทคนิควิธี Rule Induction, K-Nearest 
Neighbor, Decision Tree และ Naive Bayes โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2557-2561 มีจ านวน 14 แอททริ
บิวต์และ 10,151  ชุดข้อมูล เมื่อน ามาวิเคราะห์ค่าน ้าหนักของแอททริบิวต์ พบว่ามีปัจจัยที่เก่ียวข้องในการ
ลาออกกลางคันของนกัศึกษาจ านวน 12 ปัจจัย เมื่อน าปัจจัยที่ไดม้าท าการสรา้งเป็นโมเดล ทดสอบผลลพัธด์ว้ย
วิธีการ 10-Fold Cross Validation และวัดประสิทธิภาพดว้ยค่า Accuracy เพื่อหาวิธีการที่มีความถูกต้องมาก
ที่สุด ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลพบว่าโมเดลที่สรา้งดว้ยเทคนิควิธี Rule Induction มี
ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเฉล่ียความถูกตอ้ง 94.70 % และมีปัจจัยที่เก่ียวข้องสูงสดุ 5 อันดบั ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ีย ปี
การศึกษา โรงเรียนเดิมสาขาวิชา และอาชีพของบิดา  
 

ค าส าคัญ:การลาออกกลางคนัการท าเหมืองขอ้มลูกฎการอุปนัยเคเนียรเ์รสเนเบอรต์น้ไมต้ดัสินใจ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to analyze the factors related to dropout of 
undergraduate students 2) to propose a model for predicting dropout of undergraduate students and 
3) to compare the data classification performance of the models using Rule Induction, K-Nearest 
Neighbor, Decision Tree and Naive Bayes algorithms. The data was collected from the 
undergraduate student’s registration database of Rajamangala University of Technology Isanduring 
the academic years from 2014 to 2018. The dataset has 14 attributes and 10,151 records. The data 
were analyzed the weight of the attributes and showed that 12 factors influencing student’s dropout. 
Those 12 factors were used to build models with different techniques. Moreover, the cross-validation 
with 10 folds method was also used to evaluate the best prediction accuracy of each technique. The 
result suggested that the rule induction model has the best performance among all techniques.It has 
an average accuracy of 94.70%. The findings also indicated that students’ decision to dropout was 
significantly influenced by the GPA, academic year, former school, major and the occupation of the 
father.   
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บทน า 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบ 

ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก  
ท าให้คนมีโอกาสพัฒนาทักษะระดับสูงที่จ าเป็นใน
ตลาดแรงงานทุกๆด้านและส่งประโยชน์ไปถึงการ
พัฒนาอาชีพ สังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดว่าการจัด
หลักสูตรการศึกษาต้องมี ลักษณ ะหลากหลาย 
นอกจากมุ่ งพัฒ นาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่ อ
พัฒนาองคค์วามรูแ้ละพัฒนาสังคมดว้ยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่ิงที่ส าคัญ

ย่ิง ตัวบ่งชี ้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งคือจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 
11 (พ .ศ .2555-2559)  ได้ก าหนด เป้ าห มายให้ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี  คิดเป็นร้อยละ 70 
อย่างไรก็ตามผู้ที่มาศึกษาในระดับอุดมศึกษามีส่วน
หนึ่งพ้นสภาพนักศึกษาท าให้ตอ้งออกจากการศึกษา
กลางคัน ส่งผลเสียหายต่อสถานศึกษาท าให้เสียเวลา
ในการบริหารจัดการ และเสียทรัพยากรในการลงทุน 
ส่วนผู้ เรียนเสียเวลาและทรัพย์สิน  เป็น ปัญหาที่
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบ [1] แม้ว่าใน
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ปัจจุบนัจะมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนเพิ่มมากขึน้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้ผู้ เรียนมีทางเลือกที่
หลากหลายแต่ยังมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่มีการออก
จากระบบการศึกษากลางคัน โดยมีปัจจัยสาเหตุ
แตกต่างกันไป ซึ่งการที่ผู้เรียนสามารถเรียนไดจ้นจบ
หลักสูตรหรือจบการศึกษาไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศัยผู้ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา หากนักศึกษาลาออก
กลางคัน ก่อนที่จะจบการศึกษาถือว่าเป็นความ
สูญเสียทางการศึกษา ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศและเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งต้อง
สิน้เปลืองค่าใชจ้่ายไปไม่ไดร้บัประโยชนท์ี่คุม้ค่า 

ในสถานศึกษาหลายแห่งปัญหาการลาออก
กลางคันของนักศึกษาเป็นส่ิงที่ตอ้งหาแนวทางในการ
แก้ไขจากงานวิจัยของพิชัย ระเวงวันและพุธษดี ศิริ
แสงตระกูล[2]ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพของ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่งซ่ึงเปิดสอน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลของนักศึกษา
ที่ศึกษา ระหว่างปี 2551-2557 พบว่ามีอัตราการออก
กลางคันอ ยู่ที่19.16 %  และจากฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระหว่างปี 
2557-2561 มีการออกกลางคันของนักศึกษามากถึง 
3,577 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.23 จากจ านวนนักศึกษา
ทัง้หมด 10,151 คน   

การท าเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการในการค้นหา
รูปแบบและแนวโน้มที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่ [3] เช่น ฐานข้อมูล คลังข้อมูล เว็บ หรือ
แหล่งจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ โดยเฉพาะในดา้นการศึกษา

ถือว่าเป็นแหล่งที่มีข้อมลูขนาดใหญ่ถูกเก็บรวบรวมอยู่
จ านวนมาก เช่นประวัติผู้เรียน ประวัติผลการเรียน 
และขอ้มลูรายวิชาต่างๆเป็นตน้ 
จากเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี ้จึ งเสนอการ
วิเคราะห์การลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยใชเ้ทคนิควิธีการท าเหมืองข้อมูลดว้ย
เ ท ค นิ ค  Rule Induction, K-Nearest Neighbor, 
Decision Tree และ Naive Bayes เพื่อวิเคราะห์หา
ปัจจยัที่เก่ียวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสังเคราะหโ์มเดลส าหรับการท านาย
การออกกลางคนัของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมลูของโมเดล
ดว้ยเทคนิคทั้ง 4 ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปรับใช้เพื่อ
การดูแล ติดตาม ช่วยเหลือให้นกัศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาและน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษาต่อไป 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1)กฎการอุปนัย (Rule Induction) 
กฎการอุปนัย (Rule Induction) คือกฎการ

อุปนัยเป็นวิธีส าหรบัการดึงเอาชุดกฎเกณฑ์ต่างๆ มา
เพื่อจัดแบ่งเงื่อนไขหรือกรณีโครงสรา้งต้นไม้สามารถ
สรา้งชุดของกฎต่างๆ และขณะที่บางครัง้เรียกวิธีการ
แบบนีว้่าการสรา้งกฎใหม่จากตัวอย่าง [4]แต่วิธีการนี ้
ยังมีความหมายที่แตกต่างกันเนื่องจากวิธีการใช้การ
อุปนัยจะสรา้งชุดของกฎที่เป็นอิสระ ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้ง
อยู่ในรูปโครงสร้างของต้นไม้ เพราะตัวสร้างการ
อนุมานกฎ (Rule Induction) ไม่ได้บังคับการแตก
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ข้อมูลเป็นแต่ละระดับ แต่อาจจะสามารถค้นหา
รูปแบบ (Pattern) ที่แตกต่างกันได ้

2)ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) 
ต้นไม้ตัดสินใจ เป็นวิธีหนึ่งที่ ส าคัญในการ

จ าแนกกฎโดยจะมีลักษณะเป็นการท างานเหมือน
โค รงส ร้า งต้ น ไม้ ที่ แ ต่ ล ะ โห น ด (Node) แ ส ด ง
คุณลักษณะ (Attribute) ที่ใช้ทดสอบข้อมูลแต่ละก่ิง
แสดงผลในการทดสอบและลีฟโหนด (Leafnode) 
แสดงกลุ่มหรือคลาส (Class) ที่ก าหนดไว้ซึ่งต้นไม้
ตัดสินใจนีง้่ายต่อการเข้าใจและการปรับเปล่ียนเป็น
ก ฎ ก า ร จ า แ น ก (Classification rules) [3] โ ด ย 
Decisiontree จะท าการคัด เลือกแอตท ริบิ วต์ที่ มี
ความสัมพันธ์กับคลาสมากที่สุดขึ ้นมาเป็นโหนด
บนสุดของ tree เ รียกว่าโหนดราก (Rood node) 
จากนั้นจะเลือกคุณสมบั ติที่มีความสัมพันธ์ถัดไป
เร่ือยๆ จากการค านวณ InformationGain (IG) โดย
เลือกคุณสมบัติที่มีค่า IG สูงที่สุด ค านวณได้จาก
สมการดงันี ้

 
IG(parent, child) =  Entropy(parent) −
[p(c1)xEntropy(c1) +

 p(c2)x Entropy(c2) +…]                          (1)                           
เมื่อ 
Entropy(c1) คือ –p(c1) log p(c1) 
P(c1) คือ ค่าความน่าจะเป็นของค่า c1 
cคือ ปัจจยั (Attribute) แต่ละตวัที่เก่ียวขอ้ง 
ซึ่งค่า Entropy นีจ้ะใชใ้นการวัดความแตกต่าง

กันของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันน้อย ค่า 
Entropy จะมีค่าต ่า แต่ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกัน
มากค่า Entropy จะมีค่าสูง ดังนั้นถ้าข้อมูล Entropy 
ของโหนดลูก  (Child) สามารถสร้าง โม เดลขอ ง 

Decision Tree จะค านวณค่า IG ของแต่ละแอททริ
บิวตเ์ทียบกับคลาสเพื่อหาแอททริบิวตท์ี่มีค่า IG มาก
ที่สดุมาเป็น Rood ของโมเดล Decision Tree 

3) อัลกอริทึมนาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) 
นาอีฟ เบ ย์เป็ น เค ร่ืองจักรเรียน รู้ที่ อ าศัย

หลักการความน่าจะเป็น(Probability) ตามทฤษฎีของ
เบย์ (Bayes’stheorem)ซึ่งมีอัลกอริทึมที่ ไม่ซับซ้อน 
เป็นขั้นตอนวิธีในการจ าแนกข้อมูล โดยการเรียนรู้
ปัญหาที่ เกิดขึน้ เพื่อน ามาสร้างเงื่อนไขการจ าแนก
ข้อมูลใหม่ หลักการของนาอีฟเบย์ใช้หลักการของ
ความน่าจะเป็น โดยมีสมมติฐานว่าปริมาณของความ
สน ใจขึ ้น อ ยู่ กั บ ก า รก ระจายค วามน่ าจ ะ เป็ น
(Probability distribution) [5] เป็ น เท คนิ ค ใน ก า ร
แก้ปัญหาแบบจ าแนกประเภทที่สามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ได ้โดยท าการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็น
ส าหรับแต่ละความสัมพันธ์ เหมาะกับกรณีของเซต
ตัวอย่างที่มีจ านวนมากและคุณลักษณะ (Attribute) 
ของตัวอย่างไม่ขึน้ต่อกัน โดยก าหนดให้ความน่าจะ
เป็นของขอ้มลูเท่ากับสมการ 

 

P( A | B )  =
P(A∩B)

P(B)
(2) 

 
P(A|B) คือ ค่า conditional probability หรือ

ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ ์B ขึน้ก่อนและจะมี
เหตุการณ ์A ตามมา 

P(A ∩ B) คือ ค่า joint probability ห รือ ค่า
ความน่าจะเป็นที่ เหตุการณ์  A และเหตุการณ์  B 
เกิดขึน้ร่วมกัน 

P(B) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ เหตุการณ์ B 
เกิดขึน้ 
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P(C|A) =  
P(A|C)X P(C)

P(A)
               (3) 

 
จากสมการ Bayes อธิบายว่าถ้าต้องการ

ท านายคลาส C เมื่อทราบแอทท ริบิ วต์ สามารถ
ค านวณจากความน่าจะเป็นของแอททริบิวต์A ที่มี
คลาส C ใน Training dataและค่าความน่าจะเป็น
ของแอททริบิวตA์ และ C มีสมการ [6] ดงันี ้

P(C|A) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่มีแอ
ททริบิวต ์A จะมีคลาส C 

P(A|C) คื อ  ค่ าค วามน่ า จ ะ เป็ น ที่ ข้ อ มู ล 
Training data ที่มีคลาส C และมีแอททริบิวตA์ โดยที่ 
A = a1∩ a2 … ∩aMโดยที่  M คือจ านวนแอททริ
บิวตใ์น Training data 

P(C) คือ ความน่าจะเป็นของคลาส C 
P(A) คือ ความน่าจะเป็นของคลาส A 
แต่การที่แอททริบิวต์A = a1 ∩ a2 … ∩aM

ที่เกิดขึน้ในTraining data อาจจะมีจ านวนน้อยมาก
หรือไม่มีรูปแบบของแอททริบิวต์แบบนี ้เกิดขึน้เลย 
ดังนั้นจึงได้ใช้หลักการที่ว่าแต่ละแอททริบิวต์เป็น 
Independent ต่อกันท าให้สามารถเปล่ียนสมการ 
P(A|C) ไดเ้ป็น 
𝑃(𝐴|𝐶) = 𝑃(𝑎1 |𝐶) 𝑋 𝑃(𝑎2 |𝐶)𝑋 … 𝑋𝑃(𝑎𝑀|𝐶)(4) 

โด ย ส าม ารถตั ด ส่ วน ขอ ง  P(A) อ อ ก ได้
เนื่องจากเป็นส่วนของการปรับค่าให้อยู่ในช่วงนั้น 
(Normalization) 

4)K-Nearest Neighbors 
วิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด [5] เป็นการ

แบ่งกลุ่มขอ้มลู และท าการวดัระยะห่างระหว่างขอ้มูล
ที่ตอ้งการท านายกับข้อมูลที่อยู่ใกล้เคียงเป็นจ านวน 
K ตัว และค าตอบที่ท านายได้ดีคือคลาสที่พบมาก

ที่สุดของข้อมูลที่ เป็นเพื่อนบ้านทั้ง K ตัวมักจะใช้
วิธีการวัดระยะห่างแบบ Euclidean เกิดจากรากที่
สองของผลต่างระหว่างแอททริบิวตต่์าง ๆ ยกก าลัง
สองดงัสมการ 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = √∑ (pk − (pk −  qk
n
k=1 )

2(5) 
 
5)  วิ ธีการ 10-Fold Cross Validation [6] การวัด
ประสิทธิภาพของโมเดลการพยากรณ์ที่สร้างด้วย
วิธีการ 10-Fold cross validation จะแบ่งข้อมูลออก
หลายส่วน(แสดงดว้ยค่า k) ในการด าเนินการวิจัยครัง้
นี ้จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน โดยแต่ละส่วนมี
จ านวนข้อมูลเท่ากัน จากนั้นข้อมูลส่วนหนึ่งจะใชเ้ป็น
ตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลท าวนไปเช่นนีจ้น
ครบจ านวนที่แบ่งไว ้ประสิทธิภาพของโมเดล 10 ครัง้ 

6)  ตัววัดประสิท ธิภาพของโมเดลการ
จ าแนกประเภทข้อมูล[7] โดยทั่วไปแลว้จะมีตัววัดที่
นิยมใชกั้นในงานวิจยั4 ค่า คือ 

-  ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือจ านวน
ข้อมูลที่ท านายถูกทุกคลาสเป็นการวัดความถูกต้อง
ของโมเดลโดยพิจารณารวมทุกกรณี 

-  ค่าความระลึก (Recall) คือจ านวนที่ท านาย
ถูกก่ีตวั เป็นการวดัความถูกตอ้งของโมเดล 

-  ค่าความแม่นย า (Precision) คือค่าที่ดูส่ิงที่
ท านายออกมาแลว้ทายถูกไดก่ี้เปอรเ์ซ็นต ์

-  ค่าความถ่วงดุล (F-measure) คือค่าเฉล่ีย
ของค่าความแม่นย าและค่าความระลึก 
7) วิ เคราะห์ ปั จ จัย ท่ีส่ งผลต่ อก ารลาอออก
กลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี[7]เพื่อ
ก าหนดเป็นดัชนีและเรียงล าดับความส าคัญของดัชนี 
โดยการลดมิติของขอ้มลู (Attribute selection) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในงานวิจัยนี ้ได้เสนอวิธีการท าเหมืองข้อมูล

โดยใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio 9 โดยขั้นตอน
การท าเหมืองข้อมูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูลแบบ 
CRISP-DM เป็น Workflow มาตรฐานส าหรับการท า 
Data mining ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ความ
เข้าใจในธุรกิจ (Business understanding) 2) ความ
เข้าใจข้อมูล (Data understanding)3) การเตรียม
ข้อ มู ล (Data preparation)4) ก า รจัด ท าตั ว แ บ บ 
Modeling)5) การป ระ เมิ น ผล (Evaluation)6) การ
น าเอาตัวแบบไปใช้งาน (Deployment) โดยแต่ละ
ขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน นั่นคือขั้นตอน
ต่อไปตอ้งมีผลลัพธจ์ากขั้นตอนก่อนหน้าดว้ยลูกศรที่
เชื่อมระหว่างแต่ละขัน้ตอน ดงัแสดงในFigure 1 

 
Figure 1.Process of CRISP-DM 
 

1) ความ เข้ า ใจ เก่ี ย ว กั บ ธุ รกิ จ  (Business 
understanding)การเข้าใจปัญหาและท าการวิเคราะห์
เหมืองข้อมูลเพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการ
ล า อ อ ก ก ล า งคั น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า   วิ เ ค รา ะ ห  ์

เห มื อ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย เท ค นิ ค  1) Rule Induction  
2) K-Nearest Neighbor 3) Decision Tree แ ล ะ 4) 
Naive Bayes เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับ
การสังเคราะห์โมเดลส าหรับท านายการลาออก
กลางคัน ขอ งนัก ศึ กษ าระดั บ ป ริญญ าต รีและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล ผู้วิจัยไดท้ าการ
วิเคราะหโ์ดยใช้ชุดข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557-2561 เมื่อไดข้อ้มลูแลว้ท าการเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมที่จะน าไปท าการคัดกรองภายใต้
หลกัการท างานของเหมืองขอ้มลู 

2) ความเข้าใจข้อมูล (Data understanding) 
ท าการรวบรวมข้อมูลพื ้นฐานของนักศึกษาจาก
ฐานข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมี 14 แอททรบิวตแ์ละคดักรองเฉพาะ
ขอ้มูลที่มีความสมบูรณท์ั้งหมด 10,151 ชุดข้อมูลและ
ท าการคัดกรองแอทริบิวตเ์พื่อให้ไดแ้อทริบิวตท์ี่จ าเป็น
ที่สุดส าหรับการจ าแนกประเภทเพื่อหาประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกขอ้มูลและสรา้งความสัมพนัธ์ของแอทริ
บิวต ์

3) การเตรียมข้อมูล(Data preparation) ใน
ขั้นตอนนี ้เป็นการเต รียมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ ใช้
เวลานานที่สุด เนื่องจากโมเดลที่ได้จากการท า Data 
mining จะให้ผลลัพธ์ที่ ถูกต้องหรือไม่นั้นขึ ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้อมลูที่ใช ้ผูว้ิจยัท าการเตรียมข้อมูลที่ได้
อยู่ในรูปแบบของตาราง Excelโดยเร่ิมจาก 

3.1) ท าการคัดเลือกข้อมูล (Data selection) 
เป็นการเลือกใช้เฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้อง งานวิจัยใน
ครั้งนี ้ป ระกอบไปด้วย14 แอทริบิ วต์ ดังแสดงใน 
Table1 
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Table 1.List of attributes used to predict student 
dropout 

No Attribute Direction 
1. เกรดเฉล่ีย (GPA) Input 
2. ปีเขา้ศึกษา(Year) Input 
3. โรงเรียนเดิม 

(Former school) 
Input 

4. สาขาวิชา(Major) Input 
5. อาชีพบิดา  

(Father’s occupation) 
Input 

6. อาชีพมารดา 
(Mother’s occupation) 

Input 

7. แผนการศึกษา(Study 
program) 

Input 

8. รายไดบ้ิดา 
(Father's income) 

Input 

9. รายไดค้รอบครัว 
(Family's income) 

Input 

10. รายไดม้ารดา 
(Mother's income) 

Input 

11. เพศ(Gender) Input 
12. สถานะครอบครวั(Parent 

status) 
Input 

13. ปี (Year) Input 
14. สถานะนกัศึกษา  

(Student status) 
Input 

 

3.2) ท าการกลั่นกรองข้อมูล (Data cleaning) 
ในขั้นตอนนีจ้ะท าการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกตอ้ง ซึ่งอยู่
ในรูปแบบของตาราง Excelและท าการลบข้อมูล

ซ า้ซอ้น แก้ไขขอ้ผิดพลาด ขอ้มลูที่ผิดรูปแบบ ข้อมูลที่
มีค่าว่างขอ้มลูที่แปลกแยกจากส่วนอื่น 

3.3) ท าการแปลงรูปแบบของข้อมูล (Data 
transformation) เมื่ อ ท าก ารป รับ ข้ อมู ล แล้ว  ใน
ขั้นตอนนี ้จะท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
พรอ้มน าไปใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลตามอัลกอรึทึ่ม
ของ Data mining ที่เลือกใช้  เนื่องจากข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ครั้งนี ้มี รูปแบบในการจัดเก็บทั้งประเภท 
Nominal และ Numeric จึงตอ้งแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกันและท าการ Clustering data แบ่ งข้อมูล
หลายๆกลุ่มตามความคล้ายคลึงกัน จากชุดข้อมูล
ทดสอบค าตอบ (Class) จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
Yes ลาออก มีจ านวน  3,577 ชุดข้อมูล และNo ไม่
ลาออก มีจ านวน 6,574 ชุดขอ้มลู 

3.4) การสร้างโมเดล (Modeling)  การสร้าง
และทดสอบความถูกต้องของโมเดลเป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining ท าการ
สังเคราะห์โมเดลจากข้อมูลที่มีอยู่  เพื่อการท านาย
การลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
หาค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ที่ออกมาเป็นตัวเลข  
เคร่ืองมือที่ใช้ท าเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Rapid 
Miner Studio 9 เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Figure 2) ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยที่
เก่ียวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษาด้วย 
Filter approach วิเคราะห์ค่าน ้าหนักของแอทริบิวต ์
จากนั้นจึงน าปัจจัยที่ ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการลาอออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มาท าการสร้างโมเดลการท านายด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล 4 โมเดล ด้วยเทคนิควิธี1) Rule 
Induction 2) K-Nearest Neighbor 3) Decision Tree
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และ4) Naive Bayes ทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธีการ  
10-Fold cross validation ในการวัดประสิทธิภาพ
ของการจ าแนกประเภทข้อมูล  ได้แก่การหาค่าค่า

ความระลึก (Recall)ค่าความถ่วงดุล (F-measure) 
ความแม่ นย า  (Precision)และ ค่าความ ถูกต้อ ง 
(Accuracy)  

 

 
 

Figure2.Model ofRapid Miner Studio9 
 
 

3.5) การประเมินผล (Evaluation) จะได้ผล
จากการสร้างโมเดล พบว่ามีจ านวน 12 ปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งในการลาออกกลางคันของนักศึกษา โมเดล
ที่สรา้งด้วยเทคนิควิธี Rule Induction ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สดุโดยมีค่าความถูกตอ้งรอ้ยละ 94.70 (Table 2) 

 

Table 2.The results of the comparison of the 
efficiency 

Algorithm Accuracy 
Rule Induction 94.70% 
K-Nearest Neighbor 89.63% 
Decision Tree 90.12% 
Naive Bayes 90.62% 

 

5) ก า ร น า แ บ บ จ า ล อ ง ไ ป ใ ช้ ง า น 
(Deployment) น า โม เดลที่ ได้ ผ่ าน กระบ วนการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้ค่าความ
ถูกตอ้งสูงสุด ไปใช้ในการท านายการลาออกกลางคัน
ของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษาต่อไป 

 

ผลการศึกษา 
1.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เก่ียวข้องในการ

ลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
การลดมิติข้อมูล (Attribute selection) การค านวณ
ค่าน า้หนักของแอททริบิวต ์พบว่ามีจ านวน 12 ปัจจัย
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ที่เก่ียวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษา ไดแ้ก่ 
เกรดเฉล่ีย ชั้นปี โรงเรียนเดิม สาขาวิชา อาชีพของ
บิดา อาชีพของมารดา วุฒิการศึกษา รายได้บิดา 
รายได้มารดา รายได้ครอบครัว เพศและสถานะ
ครอบครวั รายละเอียดดงัแสดงใน Table3 
Table 3.Factors related to student's dropout 

No Attribute Weight 
1. GPA 0.375 
2. Year 0.053 
3. Former school 0.044 
4. Major 0.023 
5. Mother’s occupation 0.005 
6. Mother’s occupation 0.004 
7. Study program 0.002 
8. Father's income 0.001 
9. Family's income 0.001 
10. Mother's income 0.001 
11. Gender 0.001 
12. Parent status 0.001 

 

2.ผลการสังเคราะหโ์มเดลส าหรับการท านาย
การออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
วัดประ สิทธิภาพของโมเดลด้วย วิธีการ 10-Fold 
crossvalidation 

 

Table4.The result of comparing the efficiency 
with the accuracy of the model 

Algorithm Accuracy Precision Recall 
Rule 
Induction 

94.70% 96.46% 88.23% 

K-NN 89.63% 94.44% 74.14% 

Table 4. (Cont.)  
 

Algorithm Accuracy Precision Recall 
Decision 
Tree 

90.12% 96.67% 74.53% 

Naive 
Bayes 

90.62% 90.05% 82.36% 

 
จาก  Table 4 จะเห็นว่าสามารถใช้เหมือง

ขอ้มูลในการท านายการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 4 โมเดล 
ด้วย เทคนิ ค คื อ  1) Rule Induction 2)  K-Nearest 
Neighbors 3)  Decision Tree 4)Naive Bayes เพื่ อ
วดัประสิทธิภาพของโมเดลดว้ยวิธีการ 10-Fold cross 
validation โม เด ล ที่ ส ร้า งด้ ว ย เท ค นิ ค วิ ธี  Rule 
Induction มีประสิทธิภาพสูงสุดมี ค่าเฉล่ียความ
ถูกต้องร้อยละ  94.70 เทคนิควิธี  Naive Bayes มี
ค่าเฉล่ียความถูกต้องรอ้ยละ90.62 Decision tree มี
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งรอ้ยละ 90.12 และ เทคนิควิธี K-
Nearest Neighbors มีค่าเฉล่ียความถูกต้องร้อยละ 
89.63 
 

อภิปรายผล 
จากการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลงาน

ทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนนักศึกษาที่
ลาออกจ านวน3,577 คน จ านวนนกัศึกษาที่ไม่ลาออก
มีจ านวน 10,151คน และเมื่อท าการวิเคราะห์ค่า
น า้หนักของแอททริบิวตพ์บว่ามีปัจจัยที่เก่ียวข้องใน
การลาออกกลางคนัสูงสดุ 5 อนัดับ ไดแ้ก่เกรดเฉล่ีย ปี
การศึกษา  โรงเรียนเดิมสาขาวิชา และอาชีพของบิดา
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เพราะเหตุนีจ้ึงตอ้งเข้าใจถึงเกรดเฉล่ียของนักศึกษา
และความยากของสาขาวิชา ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
โดยอาจจะพิ จารณาผ่อนผันการช าระ ค่าเทอม 
พิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา พิจารณาให้
ทุนการศึกษาส าหรับผู้ เรียนดีแต่ยากจนหรือทุน
ทางดา้นกิจกรรม รวมไปถึงการแก้ปัญหาทางดา้นการ
เรียนของนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ผลการ
เรียนดีขึ ้น ดังนั้นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาจะต้อง
ก ากับดูแลนักศึกษาอย่างใกลช้ิดเพื่อลดความเส่ียงใน
การลาออกกลางคันของนักศึกษาซึ่งสอดคลอ้งกับชณิ
ดาภา บุญประสม,และจรญั แสนราช[8]ที่ไดร้วบรวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานทะเบี ยนของมหาลัย
วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เมื่อท าการวิเคราะหค่์าน า้หนกัของแอททริ
บิวต์ดว้ยวิธีการ Information theory พบว่ามีปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งในการลาออกกลางคันสูงสดุ 5 อนัดับ ไดแ้ก่
การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย 
อาชีพของมารดาและอาชีพของบิดา 

 
สรุป 

การด า เนิ นการวิ จัยค รั้งนี ้ ได้ ศึ กษ าและ
เปรียบเทียบตวัแบบการจ าแนกทัง้ 4 เทคนิค ไดแ้ก่ วิธี 
Rule Induction, K-Nearest Neighbor, Decision 
Tree แ ล ะ  Naive Bayes  ซึ่ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพตัวแบบ คือ Rule Induction ซึ่งไดค่้าที่
สงูที่สุดจากการแบ่งขอ้มลูทดสอบออกเป็น 10 ชุด ค่า
ความถูกต้อง 94.70 %  จึงสรุปไดว้่า Rule Induction 
เป็นตัวแบบที่ เหมาะสมที่สุดที่จะน าไปวิเคราะห์หา

ปัจจยัที่เก่ียวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 
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