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การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ 
โดยใช้เทคนิคการเหมืองข้อมูล 
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1สาขาวิชาเทคโนโลยสีรสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา
ใหม่ โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามเป็นกรณีศึกษา ตามกรอบการท าเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM ด้วยโปรแกรมเวก้า โดย
ใช้เทคนิคแบบจ าลองการแบ่งกลุ่ม ด้วยขั้นตอนวิธีเคมีน เพ่ือใช้ในการจัดกลุ่มของผู้สมัคร และสร้างตัว
แบบจ าลองการหากฎความสัมพันธ์ ด้วยขั้นตอนวิธีอพริโอริ เพ่ือหากฎความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
การเลือกสาขาวิชาเรียนของผู้สมัคร ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้สนับสนุนการวางแผนการรับ
นักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัดการจัดการเรียนการสอนอ่ืนๆต่อไป 
ค าส าคัญ:  เหมืองข้อมูล  พยากรณ ์ จัดกลุ่ม  กฎความสัมพันธ์ 

 
Abstract 
 This research aims to analyze a model for determining behavior that influences 
student on choosing majors in higher education at Pibulsongkram Rajabhat University. 
This research has gotten the data mining concept for helping the analysis of the 
candidate collected in the database and planning in the future. Using data mining 
technique as the CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) framework 
with WEKA program is used to clustering model with simple k-means algorithm to 
cluster of information about applying for student and association rule modeling with 
Apriori algorithm. Finally, the research discovered that the prediction model to support 
press recruit students and guideline for public relations, to manage an appropriate 
study plan and could help to improve student plan in the future as well. 
Keyword: data mining, prediction, clustering, association rule 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันหลายองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมักประสบกับปัญหาในการน าข้อมูลที่มีอยู่
อย่างมหาศาลมาเปลี่ยนให้เป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร การน าระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์แบบ
มาสนับสนุนการด าเนินงานจะช่วยองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า
เที่ยงตรงเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่
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ปัจจัยแรกที่จะได้มาซึ่งการเรียนการสอน คือการรับนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของในแต่คณะหรือหลักสูตร การได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ในระดับ
ปริญญาตรี ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเกิดจากกระบวนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบ
คัดเลือกเป็นหลัก โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเป็นกระบวนการแรกเริ่มที่ได้มาซึ่งผู้
ศึกษาต่อ สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการไปรับสมัครนอกสถาบัน ด้วยการเดินทางไปรับสมัครตามโรงเรียนหรือจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปริมาณเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มีความสามารถเป็นนักศึกษาใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการรับสมัครเป็นนโยบายเชิงรุกมากข้ึน
โดย กระบวนการประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเป็นอย่างแรกส าหรับการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิธีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงและอาจไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยทั่วไปแต่ละ
สถาบันการศึกษาจะมีระบบฐานข้อมูล เนื่องจากไม่ได้มีการน าข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละ
ปี มาท าการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเลือกสมัครเรียนเพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มพฤติกรรมในการเลือก
สมัครเรียน ดังนั้น หากได้มีการน าข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อแต่ละปี  การศึกษาซึ่งทาง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้มีการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) จะท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสถาบันอุดมศึกษาในการ
วางแผนส าหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไปใน
อนาคต 
 งานวิจัยนี้ได้น าแนวคิดการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ซึ่งได้มีการจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือช่วยในการวางแผนการรับ
นักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาชาวิชา
เรียน โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ตามกรอบการท าเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-
DM (cross industry Standard Process for Data Mining) ด้วยโปรแกรม WEKA โดยน าเทคนิค
การจัดกลุ่ม (Clustering) ด้วยวิธีการแบบ k-means  ในการแบ่งกลุ่มของผู้สมัครและใช้การหากฎ
ความสัมพันธ์ ของข้อมูล  (Association Rules) ด้วยเทคนิคอะพริออริ  (Apriori) เ พ่ือหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มพฤติกรรมผู้สมัคร โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.5 ผลการ
ทดลองพบว่าพฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาเรียน โดยเลือกศึกษาข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
ประจ าปี 2556-2557 มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นกรณีศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา
ใหม่โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล โดยการค้นหากฎความสัมพันธ์ของการเลือกสาขาวิชาในการ
สมัครเรียนต่อของนักศึกษาใหม่ 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ตัวแบบพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกสมัครเรียน
ของนักศึกษาใหม่ สามารถแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมส าหรับการเลือกสมัครหลักสูตรสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่โดย
ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ จามรกุล เหล่าเกียรติกุลและจิรารัตน์ 
สิทธิวรชาติ,2551 ได้สร้างตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยน าเทคนิคกฎการจ าแนกเชิงความสัมพันธ์ (CARs: Class Association Rules) และ
แบ่งลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาตามระดับผลการเรียนคือระดับดีเยี่ยม  ระดับดี ระดับปาน
กลาง และระดับต่ าผลการทดสอบตัวแบบพยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 83.81 อีก
งานวิจัยของ ชิดชนก ส่งศิริ และคณะ ได้น าเสนอการใช้เทคนิคต้นไม้ตัด สินใจเพ่ือช่วยส าหรับการ
แก้ปัญหาการเลือกสาขาวิชาเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ
แบ่งกลุ่มความเหมาะสมของนิสิตเป็น 2 กลุ่มคือ Good และ Bad มีค่าความถูกต้องร้อยละ 80 ซึ่ง
งานวิจัยของ ลาภ พุ่มหิรัญ และมาลีรัตน์ โสดานิล ได้น าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมาใช้ในการสร้างตัว
แบบการพยากรณ์ส าหรับท านายจ านวนนักศึกษาใหม่ โดยอัลกอริทึมส าหรับสร้างตัวแบบต้นไม้
ตัดสินใจที่เลือกใช้คือ C4.5 ตัวแบบพยากรณ์ที่ได้มีค่าความถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 90  รวมถึง
งานวิจัยของ กฤษณะ ไวยมัยและคณะ ได้น าเสนอเทคนิคเหมืองข้อมูล ได้แก่การค้นหาการจ าแนก
ข้อมูล (data classification) การจ าแนกเชิงความสัมพันธ์ (Association rule discovery) การพยา
การณ์ข้อมูล (Data predication) มาประยุกต์ใช้ส าหรับช่วยแนะน านักศึกษาเลือกสาขาที่เหมาะสม
ที่สุด พร้อมท านายผลการเรียนแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยน าเสนอแบบจ าลองการ
จ าแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ติดสินใจ จากงานวิจัยสามารถท านายสาขาวิชาที่เหมาะสม
ที่สุดให้กับนักศึกษาได้และมีความถูกต้องค่อนข้างสูง แต่แบบจ าลองที่ได้มีความโน้มเอียงไปหา
สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาส่งผลให้ความถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์ลดลง 
 งานวิจัยข้างต้นอาศัยเทคนิคเหมืองข้อมูลมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อต้นหาทาง
เลือกที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ด้านต่างๆโดยเฉพาะการใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม 
การจ าแนกเชิงความสัมพันธ์ อันเป็นเทคนิคท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เฉพาะ
ภาคปกติ ในการสมัครในรอบโควตาและรอบทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 36,270 รายการ ในปีการศึกษา 
2557 และ 2558 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผล คือ 
โปรแกรม WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป
ประเภทฟรีแวร์ที่เน้นทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และการท าเหมืองข้อมูลที่
รวบรวมข้ันตอนวิธี (Algorithms) ส าหรับการท าเหมืองข้อมูลไว้หลากหลาย การวิเคราะห์เริ่มจากการ
สร้างแบบจ าลองการแบ่งกลุ่ม (Clustering) ด้วยวิธี Simple K-Means เพ่ือใช้ในการจัดกลุ่มของ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และต่อด้วยการสร้างแบบจ าลองการหาความสัมพันธ์ (Association Rule) ด้วย
วิธี Apriori เพ่ือใช้ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกสมัครในแต่สาขาวิชาของ
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มทั้งแบบทั่วไปและโควตา 
 ประมวลผลข้อมูลตามขั้นตอนของ CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for 
Data Mining) ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังแสดงใน ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการในการท าเหมืองข้อมูลตามขั้นตอน CRISP-DM 

(ที่มา: CRISP-DM 1.0 step-by-step data mining guide. by Chapman, P., et al. (2000). 
SPSS Inc.) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ตัวแบบพยากรณ์พฤติกรรมส าหรับการเลือกสมัครหลักสูตรสาขาวิชาเรียนของ
นักศึกษาใหม่โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ตามขั้นตอน CRISP-DM ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจธุรกิจ (Business Research/Understanding Phase)   
เป็นการก าหนดจุดประสงค์และความต้องการของโครงการ จากนั้นจะแปลงจุดประสงค์

ให้อยู่ในรูปแบบของปัญหาเหมืองข้อมูล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากการด าเนินงานที่ผ่านมาซึ่งพบ
ปัญหาในบางด้าน อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ตรงกับ
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กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณในการประชาสัมพันธ์มีจ ากัดท าให้รูปแบบและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ยุ่งยากและซับซ้อน เพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้สมัครศึกษาต่อ รวมทั้งได้น าข้อมูลที่มีอยู่มา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการประสัมพันธ์และการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (Data Understanding) 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้น (Collect Initial Data) ขั้นตอนนี้เริ่มจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการท าเหมืองข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยข้อมูลทั้งหมดน ามาจากกองบริการการศึกษาซึ่ง
รับผิดชอบหน้าที่การรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านทางระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย จากนั้นผู้วิจัย
ได้สร้างฐานข้อมูลจ าลองขึ้นมาเพ่ือรองรับข้อมูลที่จะน าเข้า และส าหรับสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วจึง
น าข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง มาเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ได้เตรียมไว้   

2) การอธิบายข้อมูล (Describe Data) จากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลได้แฟ้มข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลองจะใช้ข้อมูลการสมัครเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยมีข้อมูล
ประเภทการสมัคร เพศ แผนการเรียน GPA โรงเรียน และการเลือกสมัครสาขาวิชา 3 สาขาตามล าดับ   

3. เตรียมข้อมูล (Data Preparation Phase)  
เป็นการเตรียมข้อมูลโดยเตรียมข้อมูลดิบที่มีให้เป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ในขั้นตอนที่เหลือ

ตลอดจนเลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ให้เหมาะสมอีกทั้งแปลงรูปแบบของตัวแปรให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลพร้อมส าหรับการน าไปสร้างแบบจ าลอง ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการรับสมัคร
เข้าเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557และ 2558 จ านวน 36,270 ข้อมูล จากกองบริการ
การศึกษา ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล .csv แล้วน าข้อมูลดิบที่ได้มาปรับปรุงในขั้นตอนการเตรียม
ข้อมูล (Data Preparation) ให้เหมาะสมส าหรับการท าเหมืองข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 3 
ขั้นตอนดังนี้  

1) Data Selection เป็นการเลือกข้อมูลที่สนใจมาท าเหมืองข้อมูลนั้น  อาจจะเป็น
คอลัมน์ที่มาจากในหลาย ๆ ตารางประกอบเป็นชุดข้อมูลที่สนใจ  

2) Data cleaning เป็นขั้นตอนที่ก าจัดข้อมูลขาดหาย (Missing data) ออกไป เช่น 
ข้อมูลที่มีค่าว่าง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นลักษณะข้อมูลที่ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ หากน ามา
วิเคราะห์ก็จะท าให้ได้กฎความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น  

3) Data transform เป็นการแปลงข้อมูลจากคอลัมน์ในหลาย ๆ ตารางซึ่งมาจากการ
เลือกข้อมูลที่สนใจ 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 

Code_no Reg_type Sex GPA Type school Major1 Major2 Major3 
T57103173 Quota F Good Sci AP M1411 M3215 M4213 
T57100181 general M Mid Art OP M1411 M1414 M2221 
T57105367 Quota F Good other AP M1413 M3212 M3223 
T57105219 Quota F Mid Sci AP M1411 M1413 M3230 
T57100209 general M Mid other OP M2315 M2315 M2315 
T57105296 general M Mid Art OP M4313 M4313 M4313 
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 จากตารางที่ 1 แสดงตารางข้อมูลผู้สมัครศึกษาต่อที่ผ่านการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วโดย
ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ Code_no (รหัสนักศึกษา) Reg_type (ประเภทการคัดเลือก Quota คือ
ประเภทโควตา และ general คือประเภททั่วไป) Sex (เพศ) GPA  (เกรดเฉลี่ยแบ่งเป็น Good ระดับ
คะแนนมากกว่า 3.00 Mid  ระดับคะแนน 2.00-3.00 และ Low ระดับคะแนนน้อยกว่า2.00) Type 
(ประเภทสาย) School (ประเภทโรงเรียนแบ่งเป็น OP คือโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลก  AP คือ
โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก)  Major1 (สาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับที่หนึ่ง) Major2(สาขาวิชาที่เลือก
สมัครอันดับสอง) Major3 (สาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับสาม) 

4. สร้างแบบจ าลอง (Modeling Phase)  
เป็นการคัดเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสม ปรับปรุงตัวแปรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใน

ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเลือกเทคนิคและข้ันตอนวิธีในการท าเหมืองข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
แบบจ าลองการแบ่งกลุ่ม (Clustering)  
เพ่ือช่วยแบ่งกลุ่มของผู้สมัครเรียนที่มีลักษณะการเลือกสาขาวิชา หรือ พฤติกรรมการ

เลือกสาขาวิชาที่สมัครที่คล้ายกัน และข้อมูลผู้สมัครที่มีลักษณะต่างกันให้อยู่คนละกลุ่มกัน โดยใช้
เทคนิคขั้นตอนวิธี “simple K-means” ในการแบ่งกลุ่ม ทดสอบหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมด้วยการ
ก าหนดกลุ่มออกเป็น 4-8 กลุ่ม ด้วยวิธีการ Devies-Bouldin’s index และ Dunn’s index จากนั้น
น าผลที่ได้จากการประมวลผลไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันพิจารณาเพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่ม 
ลักษณะและพฤติกรรมของผู้สมัครศึกษาต่อในแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ผลจาก
การพิจารณาจ านวนกลุ่มของผู้สมัคร ผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัยมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตาและประเภททั่วไป ซึ่งในแต่ละประเภทได้แบ่งกลุ่มเป็น 6 
กลุ่มย่อย ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จากข้อมูลที่ท าการประมวลผลทั้งหมด 36,270 
รายการ แบ่งเป็นประเภทโควตาจ านวน 30, 258 รายการ และ ประเภททั่วไป จ านวน 6,012 รายการ 
ซ่ึงแต่ละประเภทได้แบ่งออกเป็น 6 กลุม่ย่อย ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering)  
กลุ่มที่ ประเภท คุณสมบัติ  

1 ทั่วไป 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและ
เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

2 ทั่วไป 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลกและ
เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

3 ทั่วไป 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับสูง เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและเรียนในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

4 ทั่วไป 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับสูง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลกและเรียนใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

5 ทั่วไป 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลกและ
เรียนในกลุ่มวิชาชีพ 

6 ทั่วไป 
เพศชาย เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับสูง-ปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอก-ในจังหวัดพิษณุโลก
และเรียนในทุกกลุ่มการเรียน 
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ตารางท่ี 2 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) (ต่อ) 
กลุ่มที่ ประเภท คุณสมบัติ  

7 โควตา 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและ
เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

8 โควตา 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลกและ
เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

9 โควตา 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับสูง เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและเรียนในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

10 โควตา 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับสูง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลกและเรียนใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มศิลป์ 

11 โควตา 
เพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจังหวัดพิษณุโลกและ
เรียนในกลุ่มวิชาชีพ 

12 โควตา 
เพศชาย เกรดเฉลี่ยอยู่ระดับสูง-ปานกลาง เรียนอยู่ในโรงเรียนนอก-ในจังหวัดพิษณุโลก
และเรียนในทุกกลุ่มการเรียน 

 
แบบจ าลองการหาความสัมพันธ์ (Association Rule)  
การสร้างแบบจ าลองเพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสมัครเรียนใน

สาขาวิชาต่างๆ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการแบ่งกลุ่ม แล้วน าแต่ละกลุ่มมาหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีอพริโอริ (Apriori) ซึ่งจะต้องท าการก าหนดค่าต่างๆเพ่ือให้ผลที่ออกมา
มีความถูกต้องแม่นย า เช่น การตัดรายการข้อมูลที่ไม่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ออก, ตัดรายการข้อมูล
การเลือกสาขาวิชาที่ไม่ผู้สมัครเลยเป็นต้น จากนั้นผู้วิจัยได้หาความสัมพันธ์ของการเลือกสาขาวิชาใน
การสมัครเข้าเรียนในแต่ละประเภทกับพฤติกรรมของผู้สมัครที่เข้ามาสมัครเรียนต่อ เ พ่ือที่จะได้น า
ผลลัพธ์ไปเสนอให้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์และการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยในการหา
ความสัมพันธ์จะแบ่งตามกลุ่มของผู้สมัครที่ได้จากแบบจ าลองการแบ่งกลุ่มที่ท าการวิจัยก่อนหน้านี้ 
จะต้องมีการหาความสัมพันธ์ของการเลือกสาขาวิชาของข้อมูลทั้ง 2 ประเภท ซึ่ งหลังจากการแบ่ง
ประเภทแล้วแต่ละประเภทสามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มย่อย ดังนั้นแล้วในการวิจัยนี้จะต้องด าเนินการ
หาความสัมพันธ์ทั้งหมด 12 ครั้ง ผลของการประมวลแต่ละครั้งจะตั้งกฎความสัมพันธ์ไว้ที่ 10 กฎ เมื่อ
ผู้วิจัยได้น ากฎความสัมพันธ์ของแบบจ าลองการแบ่งกลุ่มทั้ง 12 กลุ่มมาวิเคราะห์ แล้วน าไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญถึงความเป็นไปได้และความเป็นจริง เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  

ผลลัพธ์จากการสร้างแบบจ าลอง สามารถแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะ
เด่นและพฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1.1)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 1 มีดังนี้ 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาสังคมศึกษา ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 78 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 74  
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัครมักจะ

เลือกสาขาวิชาการจัดการ ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 72  
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1.2)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 2 มีดังนี ้
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด  ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัครมักจะ

เลือกสาขาวิชาการจัดการ ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 100 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 78 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 76 
1.3)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 3 มีดังนี ้

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 78 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 74 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด  ในคณะวิทยาการจัดการผู้สมัครมักจะ
เลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 72 

1.4)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 4 มีดังนี ้
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 100 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาชีววิทยา  ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผู้สมัครมักจะเลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 96 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการผู้สมัครมักจะ

เลือกสาขาวิชาการบัญชี ในคณะวิทยาการจัดการด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 86 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 76 
1.5)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 5 มีดังนี ้

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้สมัครมักจะเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 80 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 72   

1.6)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 6 มีดังนี ้
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาภาษาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 88 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด  ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัครมักจะ

เลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 82 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น  ในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือกสาขาวิชาเอกการเมืองการปกครอง  ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 76 

1.7)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 7 มีดังนี ้
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- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 94 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 88 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด  ในคณะวิทยาการจัดการผู้สมัครมักจะ
เลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 88 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัคร
มักจะเลือกสาขาวิชาการบัญชี  ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 72 

1.8)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 8 มีดังนี้ 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 82 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด  ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัครมักจะ

เลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 80 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 78 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 70 
1.9)  กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 9 มีดังนี้ 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผู้สมัครมักจะเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 100 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการ  ผู้สมัครมักจะ
เลือกสาขาวิชาการบัญชี  ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 88 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 72 

1.10) กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 10 มีดังนี ้
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 70 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์ ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 70 
1.11) กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 11 มีดังนี ้

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการตลาด  ในคณะวิทยาการจัดการผู้สมัครมักจะ
เลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 100 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาการบัญชี  ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัครมักจะ
เลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 92 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในคณะวิทยาการจัดการผู้สมัคร
มักจะเลือกสาขาวิชาการจัดการ  ในคณะวิทยาการจัดการด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 90 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ในคณะวิทยาการจัดการ ผู้สมัครมักจะ
เลือกสาขาวิชาการจัดการ ในคณะวิทยาการจัดการ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 82 
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1.12) กฎความสัมพันธ์ การเลือกสมัครสาชาวิชาเรียน กลุ่มท่ี 12 มีดังนี ้
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาภาษาไทย  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาภาษาสังคมศึกษา  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 100 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 82 
- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น  ในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือกสาขาวิชาเอกการเมืองการปกครอง  ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 78 

- ถ้าเลือกสมัครในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ผู้สมัครมักจะเลือก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในคณะคุรุศาสตร์  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 72 
 

5. ประเมินผล (Evaluation Phase)  
จากแบบจ าลองที่ได้จากโปรแกรม WEKA ทั้งแบบจ าลองการแบ่งกลุ่ม และแบบจ าลอง

การหาความสัมพันธ์ของสาขาวิชากับพฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
สามารถตรวจสอบความแม่นย่ า และเป็นการประเมินแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด เพ่ือ
พิจารณาถึงความเหมาะสมใน การน าแบบจ าลองไปประยุกต์ใช้ว่าแบบจ าลองที่ได้มีความแม่นย าใน
การท านายมากน้อยเพียงใด โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1) กฎการแบงกลุ่ม ประเมินผลที่ได้จากระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของกลุ่ม ซึ่งพบว่า 
ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของกลุ่มทุกกลุ่มมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกิน 0.003  

2) กฎความสัมพันธ์ประเมินผลที่ ได้จากค่าความเชื่อมัน (Confidence) ของกฎ
ความสัมพันธ์ โดยเลือกใช้กฎความสัมพันธ์ที่มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป และค่า 
Minimum Support เท่ากับ 0.03  

6. น าไปใช้งาน (Development Phase)  
เป็นการน าไปใช้งานจริง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเผยแพร่ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกสมัคร

สาขาวิชาเรียนในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 
  
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เลือกสมัครสาขาวิชาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ขั้นตอนวิธีต่างๆของการท าเหมืองข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสกัดหาความรู้ที่
ซ่อนอยู่ในข้อมูล ซึ่งได้น าข้อมูลการเลือกสมัครสาขาวิชาในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มี
การจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และน าข้อมูลของผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียน น ามาสร้าง
แบบจ าลองการเลือกสมัครสาขาวิชา ด้วยการแบ่งกลุ่มของผู้สมัคร (Clustering) ตามด้วยการน า
ข้อมูลการผู้สมัครมาจัดกลุ่ม เพ่ือหาลักษณะเด่นของผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ในแต่ละประเภทมี 6 กลุ่มย่อย  และน าข้อมูลผู้สมัครของแต่ละกลุ่มนั้นไปหารูปแบบความสัมพันธ์ 
(Association Rule) ของสาขาวิชากับพฤติกรรมของการเลือกสมัครสาขาวิชาของผู้สมัครแต่ละคน  
ซึ่งผลที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูล สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
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นักศึกษาใหม่และการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น 
 ในขั้นตอนการด าเนินวิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการท าเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM มาเป็น
แนวทางในการวิจัย เนื่องจากเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และการพัฒนาแบบจ าลองได้ใช้
ขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่ม และการหาความสัมพันธ์ โดยขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่มเพ่ือหาลักษณะเด่นของ
ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และใช้ขั้นตอนวิธีการหา
ความสัมพันธ์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อกับพฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชา โดย
เริ่มตั้งแต่ท าความเข้าใจทางธุรกิจ และความเข้าใจที่เก่ียวกับข้อมูล รวมไปถึงการเตรียมข้อมูล จากนั้น
ก็มาพัฒนาแบบจ าลองด้วยขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่ม และการหาความสัมพันธ์ แล้วจึงน าผลที่ได้ไป
ประเมินและตรวจสอบ ก่อนการน าไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงาน 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วางแผนแนวทางในการน าผลการวิเคราะห์แบบจ าลองที่วิจัยได้ไปใช้ โดย
การน ารูปแบบจ าลองมาพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลการเลือกสมัครสาขาวิชา เพ่ือให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. สามารถน าลักษณะความสัมพันธ์ที่ได้ไปพัฒนาตัวแบบการเลือกแผนการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองและช่วยเพ่ิม
โอกาสความส าเร็จการศึกษามากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการท านายไปพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน หรือใช้วางแผนให้ค าปรึกหากับนักศึกษาท่ีเข้าสมัครศึกษาต่อได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1. เพ่ิมตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เช่น ผลการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ความถนัด ความสามารถ
พิเศษ การเลือกชมรม การเรียนกวดวิชา ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว เป็นต้น 

2. เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างประชากร เพ่ือท าให้การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของตัวแบบและผล
การเลือกแผนการเรียนมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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