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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา โดยใช้ 
อัลกอริทึมอพริโอริซึ่งเป็นเทคนิคในการท าเหมืองข้อมูล วิธีการด าเนินการวิจัยโดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2553-2558 ซึ่งมีจ านวน 1,309 คนแล้วคัดกรองนักศึกษาเฉพาะที่พ้นสภาพเนื่องจากมีผลการศึกษาต่ า
กว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาซึ่งมีจ านวน 177 คน น าข้อมูลนักศึกษากลุ่มนี้ไปตรวจสอบรายวิชาที่มีผล 
การเรียนต่ ากว่า C ที่ส่งผลท าให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามีจ านวน 1,951 ระเบียน จากนั้นแบ่งรายวิชาที่ส่งผลต่อ
การพ้นสภาพนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มตามช้ันปีของนักศึกษาที่พ้นสภาพ ท าการเตรียมและปรับข้อมูลเพื่อน าไปค้นหา
กฎด้วยเทคนิคความสัมพันธ์โดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ และทดสอบความถูกต้องของกฎที่ได้ ผลจากวิจัยพบว่ากฎ
ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2, 3 มีจ านวนเท่ากับ 27, 15, 14 กฎ ตามล าดบั 
ความสัมพันธ์ของรายวิชาในช้ันปีที่ 1 ส่งผลต่อรายวิชาในช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 เมื่อทดสอบความถูกต้องของกฎ
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น พบว่าความถูกต้องของกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาในช้ันปีท่ี 2 และ 3 มีค่าสูงกว่าช้ันปีที่ 1 
สาเหตุเนื่องมาจากรายวิชาในช้ันปีที่ 1 มีความหลากหลายซึ่งต้องเรียนในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ แต่รายวิชาในช้ันปีท่ี 2 เน้นเรียนในกลุ่มวิชาชีพ จากการวิจัยนี้สามารถน ากฎความสัมพันธ์
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าลดความเสี่ยงการพ้นสภาพนักศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวางแผนในการลงทะเบียนของนักศึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 
ค าส าคัญ : พ้นสภาพ / กฎความสัมพันธ์ / เหมืองข้อมูล / อัลกอริทึมอพริโอริ / การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 
 

Abstract 
This research has an objective to determine association rules of subjects that have 

influence on dropping out of students. The methodology was based on Apriori algorithm, which 
is a data mining technique. The sample included 1,309 students of Computer Department, 
Science and Technology Faculty, Chiang Mai Rajabhat University, who studied during 2010 – 2015 
academic years. Data from this sample were screened to obtain only the students who got a 
retirement status due to having a study result being lower than the academic assessment criteria. 
The screening yielded 177 students. The data from these students were examined to find the 
grade records of subjects that the students got lower than C, which affected their retirement 
status. This procedure yielded 1,951 records. Then the subjects affecting student retirement were 
examined for each of the 4 groups of students, as grouped by their class year when dropping out. 
The data were prepared and adjusted to be used for determining association rules with Apriori 
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algorithm. The resulted rules were then validated. The results revealed that the association rule 
of subjects affecting student dropout include 27, 15 and 14 rules for the 1st - 3rd year of students 
respectively. The 1st year subjects would influence the 2nd year subjects, and the 2nd year 
subjects would also influence the 3rd year subjects. Nevertheless, the accuracy of association rule 
of the 1st year subjects would be less accurate than the 2nd and 3rd year subjects. This is because 
there are a variety of the 1st year subjects, such as basic courses, general courses, and 
professional courses. The 2nd and 3rd year subjects, however, focus on more professional training 
courses. The result from this research would be beneficial to prevent future student dropout, 
help with curriculum revision, improve the teaching and learning process, and assist the 
registration planning in order to improve the quality of education. 
Keywords: Dropout  / Association Rules / Data Mining / Apriori algorithm / Educational Data 
Mining 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งคือจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามผู้ที่มาศึกษาในระดับอุดมศึกษามีส่วนหนึ่งต้องพ้นสภาพ
นักศึกษาท าให้ต้องออกจากการศึกษากลางคัน ส่งผลเสียหายต่อสถานศึกษาท าให้เสียเวลาในการบริหารจัดการ และ
เสียทรัพยากรในการลงทุน ส่วนผู้เรียนเสียเวลาและทรัพย์สิน ดังนั้นจึงเป็นประเด็นปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่งประสบ ได้มีงานวิจัยอื่นที่พบว่านักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีประมาณร้อยละ 20 (ณัฐธิดา 
สุวรรณโณ และอันธิกา สิงห์เอี่ยม, 2554)  จากผลการวิจัยการพ้นสภาพของนักศึกษาหลายสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุต่างกัน ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาต้องพ้นสภาพนักศึกษาสาเหตุเนื่องมาจากประสิทธิภาพ 
การเรียนของนักศึกษา (Hsieh, Sullivan & Guerra , 2007)  ความคาดหวังนักศึกษา (Chemers, Hu, & Garcia, 
2001; Lee, Kang, & Yum, 2005)  ผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (Bean, 1980)   ปัญหาทางการเงิน (Mohr, 
Eiche & Sedlacek, 1998; Bean, 1980)  ปัญหาของสถาบันการศึกษา เช่น การขาดกลยุทธ์การศึกษา 
(Chemers, Hu, & Garcia, 2001; Lee, Kang, & Yum, 2005)  การปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัย (Willcoxsona, 
Julie &  Sally, 2011)      อีกทั้งนักศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน   
การเลือกวิชาเรียน ซึ่งส่งผลให้มีผลการเรียนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา 

จากข้อมูลสถิติของส านักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่า นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2553-2554  มีจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีเพียงร้อยละ 63.01 นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาเนื่องจากสาเหตุเรียนไม่ครบตามหลักสูตรหรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 16.66  
นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากมีผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 15.25  
และนักศึกษาที่เป็นสถานภาพอื่นๆ เช่น ลาออก เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 5.08 (ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากมีผลการศึกษา
ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาท าให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามีเป็นจ านวนมาก 
 ข้อมูลที่ศึกษาข้างต้นนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาหาสาเหตุของการพ้นสภาพนักศึกษา โดยศึกษาข้อมูล
นักศึกษาและผลการเรียนของนักศึกษาจากฐานข้อมูลส านักทะเบียนและประมวลผล (2559) ค้นหาความสัมพันธ์
ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาด้วยการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยเลือกใช้กฎ
ความสัมพันธ์และอัลกอริทึมท่ีนิยมคอื อัลกอริทึมอพริโอริ (Apriori Algorithm) เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์
ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ผลการทดลองนี้จากกฎความสัมพันธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพ
นักศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยหรือผู้เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือและให้ค าแนะน า  
ในการเรียนแก่นักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงจะพ้นสภาพนักศึกษาได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อหารูปแบบกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้เทคนิคอัลกอริทึม  

อพริโอริ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าศึกษาใน  
ปีการศึกษา 2553-2558  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553-2558 จ านวนทั้งสิ้น 1,309 คน 

2. แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้ศึกษาจากแฟ้มข้อมูลนักศึกษาและผลการเรียนนักศึกษาในฐานข้อมูล

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 สงิหาคม 2559  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้น าโปรแกรม Microsoft Excel (ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์, 2556) และ Microsoft Access 
(สุรเชษฐ์ สมไชย และอมรรัตน์ แทนดวง, 2556) มาช่วยในการเตรียมข้อมูล และใช้โปรแกรม Weka 3.7 (สายชล 
สินสมบูรณ์ทอง, 2558) มาประมวลผลเพื่อค้นหากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในกระบวนการทดลองการวิจัยไดแ้บ่งกระบวนการท างานแสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยการหากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้เทคนิคอัลกอริทึม  
อพริโอริ มีขั้นตอนวิธีการด าเนินวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลนักศึกษาและผลการเรียนท่ีมีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา 
ศึกษาข้อมูลของนักศึกษาและผลการเรียนที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา จากฐานข้อมูล 

ส านักทะเบียนและประมวลผล ศึกษาบริบท ปัญหา โครงสร้างหลักสูตร รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาอธิบาย
ผลและวิเคราะห์ในล าดับต่อไป 

2. การเตรียมข้อมลูและท าความสะอาดข้อมูล (Pre-Processing and Cleaning Data) 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 459 

 

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลการพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว ต้องเตรียมข้อมูล คัดกรอง
ข้อมูล ซึ่งการพ้นสภาพนักศึกษาจะประกาศเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2,4,6,8 ดังนั้นข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพจะถูก
ประกาศเมื่อสิ้นภาคเรียนในแต่ละชั้นปีการศึกษา ลักษณะรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาจะไม่เหมือนกัน 
ดังนี้ควรจะคัดกรองและแยกกลุ่มนักศึกษาที่พ้นสภาพในแต่ละชั้นปี หลังจากนั้นรายวิชาใดที่เป็นวิชาเดียวกันแต่ใช้
รหัสวิชาต่างกันอันเนื่องมาจากการก าหนดหมู่เรียนหรือการเทียบรายวิชาข้ามหลักสูตร ควรปรับให้เป็นกลุ่ม
รายวิชาเดียวกันเพื่อก าหนดเง่ือนไขกฎความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง และท าความสะอาดข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (กฤษณพร สุริยะบรรเทิง,  2554) 

3. การหากฎความสมัพันธ์ 
ในการหากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา ได้ใช้เทคนิคท าเหมืองข้อมูล 

คือกระบวนการกระท ากับข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบ กฎ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นโดย
อาศัยหลักสถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ เป็นต้น (สุวิจักขณ์ โศธนะกุล, ธรธนัส ชูแสง, 
และสายัณฆ์ เทพแดง, 2559) ผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ การท าเหมืองข้อมูลสามารถใช้
เทคนิคสร้างแบบแผนได้หลายรูปแบบ (Tan, Steinbanch, & Kumar, 2006; Han, & Kamber, 2006; Luo, 
2008)  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในรูปแบบกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์หรือวัตถุที่เกิดขึ้น จะอยู่ในรูปแบบ A => B การหากฎความสัมพันธ์มีเทคนิคอยู่หลายวิธีด้วยกัน วิธีที่
ยอมรับและนิยมอย่างหนึ่งคือวิธีอัลกอริทึมอพริโอริ (Gkoulalas-Divanis, & Verykios, 2010) เป็นอัลกอริทึมใน
การสืบค้นกฎความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกฎความสัมพันธ์ 
3.1.1 ไอเทมเซต (Itemset) คือ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่หาได้ในฐานข้อมูล โดยไอเทม

เซตประกอบด้วย ไอเทมที่ k-itemsets เช่น 4-itemsets ได้แก่ {COM1304, COM1305, COM2602, COM3103}  
(ภัทราวุฒิ แสงศิริ, ชนกธมน สุขศรี, และ พรนภา เจมส์, 2557) ตัวอย่างไอเทมที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
รายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา 

รหัสนักศึกษา (ID) รายวิชาที่ไดผ้ลการเรียนต่ ากว่า C (Items) 
53XXX736 COM1304, COM1305, COM2602, COM3103 
53XXX742 COM1304, COM3103 
53XXX020 COM1102, COM1304, COM2602 
53XXX080 COM1304, COM1402 
53XXX089 COM1303, COM1304, COM1402 
53XXX115 COM1303, COM1304 
55XXX119 COM1304, COM2602, COM3103 
55XXX208 COM1304, COM1305, COM2602, COM3103 

 
3.1.2 ฟรีเคว้นไอเทมเซต (Frequent Itemset) คือ ไอเทมเซตที่ผ่านค่าสนับสนุนขั้นต่ า 

(Minimum Support) การสร้างกฎความสัมพันธ์จากฟรีเคว้นไอเทมเซตที่หาได้ จะพิจารณาจากฟรีเคว้นไอเทมเซต
ที่มีความยาวมากกว่า 2 รายการขึ้นไป เช่น  {COM1304, COM3103} จะสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ได้เป็น 
COM3104 => COM3103 โดยกฎความสัมพันธ์ทั่วไปเขียนได้ดังนี้ 

 LHS => RHS 
 LHS (Left Hand Side) แสดงรูปแบบของไอเทมเซตด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์ 

และ RHS (Right Hand Side) แสดงรูปแบบของไอเทมเซตด้านขวาของกฎความสัมพันธ์ จากตัวอย่างกฎ
ความสัมพันธ์  COM3104 => COM3103   LHS คือ COM3104  และ RHS คือ COM3103 
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3.1.3 ค่าสนับสนุน (Support) คือ ค่าความน่าจะเป็นของจ านวนไอเทมเซตที่พบใน
ฐานข้อมูลต่อจ านวนรายการทั้งหมด เช่น ค านวณหาค่าสนับสนุนของไอเทมเซต LHS หาได้จาก 

 

               
                                       

                         
 

 
  Support (LHS) คือ ค่าสนับสนุนของไอเทมเซต LHS 
  Number of Transactions that contain LHS คือ จ านวนรายการข้อมูลของไอเทมเซต LHS
  Number of all Transactions คือ จ านวนรายการข้อมูลทั้งหมด 
 

3.1.4  ค่าความเช่ือมั่น (Confidence) คือ การแสดงค่าความเช่ือมั่นของกฎความสัมพันธ์
เมื่อรูปแบบ LHS ที่อยู่ทางด้านซ้ายของกฎเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสเกิดรูปแบบ RHS ที่อยู่ทางด้านขวามากน้อยเท่าใด 
ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าใกล้เคียง 1 หมายถึงมีความเช่ือมั่นในการหาความสัมพันธ์มาก อาจค านวณค่าที่จะ
เกิดขึ้นในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ วิธีการค านวณค่าความเชื่อมั่นได้จาก 

                       
                 

            
 

 
 Support (LHS, RHS) คือค่าสนับสนุนที่รูปแบบ LHS และ RHS ของกฎความสัมพันธ์

เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ส่วน Support (LHS) คือค่าสนับสนุนรูปแบบท่ีอยู่ด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์ 
 

3.1.5 ค่าสหสัมพันธ์ หรือเรียกว่าค่าลิฟต์ (Lift) คือค่าที่บ่งบอกว่าการเกิดรูปแบบ LHS 
และ RHS มีความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ โดยถ้าค่าลิฟต์ มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ารูปแบบ LHS และ RHS ไม่ขึ้นต่อกัน 
(Independent) แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 1 มาก ๆ แสดงว่ากฎท้ังสองมีความสัมพันธ์กันมากด้วยเช่นกัน ค่าลิฟต์ค านวณ
ได้จาก  

                 
                 

                           
 

 

Support (LHS, RHS) คือค่าสนับสนุนที่รูปแบบ LHS และ RHS ของกฎความสัมพันธ์
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน Support (LHS) คือค่าสนับสนุนรูปแบบที่อยู่ด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์ และ Support 
(RHS) คือค่าสนับสนุนรูปแบบท่ีอยู่ด้านขวาของกฎความสัมพันธ์ (สุวิจักขณ์ โศธนะกุล, ธรธนัส ชูแสง, และสายัณฆ์ 
เทพแดง, 2559) 
 

3.2 การหากฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีอัลกอริทึมอพริโอริ 
ขั้นตอนการหากฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีอัลกอริทึมอพริโอริ มี 2 ขั้นตอนหลัก ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง

จากข้อมูลของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาดังตารางที่ 1 ข้างต้น มาอธิบายการหากฎความสัมพันธ์ 
ดังนี ้

3.2.1 ก าหนดไอเทมเซตและหาค่าฟรีเคว้นไอเทมเซต 
3.2.1.1  การก าหนดไอเทมเซต  

     การก าหนดไอเทมเซต ได้ดังตารางที่ 1 ข้างต้น จากนั้นค านวณหาค่า
สนับสนุนของแต่ละไอเทมแสดงได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การค านวณค่าสนับสนุนของแต่ละไอเทม 

Items 

Trnasaction ID 
Support 

53XXX736 53XXX742 53XXX020 53XXX080 53XXX089 53XXX115 55XXX119 55XXX208 

COM1102 0 0 1 0 0 0 0 0 1/8=12.5% 

COM1304 1 1 1 1 1 1 1 1 8/8=100% 

COM1402 0 0 0 1 1 0 0 0 2/8=25% 

COM2602 1 0 1 0 0 0 1 1 4/8=50% 

COM3103 1 1 0 0 0 0 1 1 4/8=50% 
 

3.2.1.2  การหาฟรีเคว้นไอเทมเซต  
                 จากตารางที่ 2 ถ้าก าหนดค่าสนับสนุนขั้นต่ า 0.2 หรือ 20% ดังนั้นรายวิชา 

COM1102 จะถูกตัดออกไม่น ามาพิจารณาในการเป็นไอเทมเซตที่มีความยาวเป็น 2 ดังนั้นเราจะเรียกรายวิชาที่
เหลือเป็นฟรีเคว้นไอเทมเซต ซึ่งได้แก่ COM1304, COM1402, COM2602, COM3103 แสดงได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การหาฟรีเคว้นไอเทมเซตโดยตัดไอเทมเซตที่มีค่าสนับสนุนต่ ากว่า0.2 หรือ 20% 

Items 

Trnasaction ID 
Support 

53XXX736 53XXX742 53XXX020 53XXX080 53XXX089 53XXX115 55XXX119 55XXX208 

COM1102 0 0 1 0 0 0 0 0 1/8=12.5% 

COM1304 1 1 1 1 1 1 1 1 8/8=100% 

COM1402 0 0 0 1 1 0 0 0 2/8=25% 

COM2602 1 0 1 0 0 0 1 1 4/8=50% 

COM3103 1 1 0 0 0 0 1 1 4/8=50% 
 

3.2.1.3  สร้างไอเทมเซตที่มีความยาว 2 
                 น าค่าฟรีเคว้นไอเทมเซตจากตารางที่ 3 มาสร้างเป็นไอเทมเซตที่มีความ

ยาว 2 โดยใช้การ Join และค านวณค่าสนับสนุนเพื่อหาฟรีเคว้นไอเทมเซต ผลที่ได้คือ {COM1304,COM1402} , 
{COM1304,COM2602} , {COM1304,COM3103} , {COM2602,COM3103}  แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ไอเทมเซตที่มีความยาว 2 และหาฟรีเคว้นไอเทมเซต 

Items 

Trnasaction ID 
Support 

53XXX736 53XXX742 53XXX020 53XXX080 53XXX089 53XXX115 55XXX119 55XXX208 

{COM1304,COM1402} 0 0 0 1 1 0 0 0 2/8=25% 
{COM1304,COM2602} 1 0 1 0 0 0 1 1 4/8=50% 
{COM1304,COM3103} 1 1 0 0 0 0 1 1 4/8=50% 
{COM1402,COM2602} 0 0 0 0 0 0 0 0 0/8=0% 
{COM1402,COM3103} 0 0 0 0 0 0 0 0 0/8=0% 
{COM2602,COM3103} 1 0 0 0 0 0 1 1 3/8=37.5% 
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3.2.1.4  สร้างไอเทมเซตที่มีความยาว 3 
                น าค่าฟรีเคว้นไอเทมเซตจากตารางที่ 4 มาสร้างเป็นไอเทมเซตที่มีความ

ยาว 3 โดยใช้การ Join และค านวณค่าสนับสนุนเพื่อหาฟรีเคว้นไอเทมเซต ผลที่ได้คือ {COM1304, COM2602, 
COM3103} จะได้ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ไอเทมเซตที่มีความยาว 3 และหาฟรีเคว้นไอเทมเซต 

Items 

Trnasaction ID 
Support 

53XXX736 53XXX742 53XXX020 53XXX080 53XXX089 53XXX115 55XXX119 55XXX208 

{COM1304,COM1402,
COM2602} 0 0 0 0 0 0 0 0 0/8=0% 

{COM1304,COM1402,
COM3103} 0 0 0 0 0 0 0 0 0/8=0% 

{COM1304,COM2602,
COM3103} 1 0 0 0 0 0 1 1 3/8=37.5% 

 
3.2.1.5  แสดงฟรีเคว้นไอเทมเซตทั้งหมด 

                จากตารางที่ 5 ไม่สามารถสร้างฟรีเคว้นไอเทมเซตได้อีกจึงหยุดการหาฟรี
เคว้นไอเทมเซต และแสดงฟรีเคว้นไอเทมเซตทั้งหมดที่หาได้ ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ฟรีเคว้นไอเทมเซตทั้งหมดที่หาได้ 

ฟรีเคว้นไอเทมเซต ค่าสนับสนุน ความยาวของไอเทมเซต 
{COM1304} 8/8=100% 1 

{COM1402} 2/8=25% 1 

{COM2602} 4/8=50% 1 
{COM3103} 4/8=50% 1 
{COM1304,COM1402} 2/8=25% 2 
{COM1304,COM2602} 4/8=50% 2 
{COM1304,COM3103} 4/8=50% 2 
{COM2602,COM3103} 3/8=37.5% 2 

{COM1304,COM2602,COM3103} 3/8=37.5% 3 
 

3.2.2 สร้างกฎความสัมพันธ์ 
       การสร้างกฎความสัมพันธ์ได้มาจากค่าฟรีเคว้นไอเทมเซตที่หาได้โดยพิจารณาจาก

ค่าฟรีเคว้นไอเทมเซตที่มีความยาวมากกว่า 2 ไอเทมขึ้นไป โดยก าหนดค่าสนับสนุนขั้นต่ าคือ 0.20 จากนั้นหาค่า 
ความเชื่อมั่นและค่าสหสัมพันธ์แล้วเรียงตามค่าความเชื่อมั่นและค่าสหสัมพันธ์จากมากไปน้อย แสดงได้ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 กฎความสัมพันธ์ทั้งหมดที่สร้างพร้อมแสดงค่าสนับสนุน ค่าความเช่ือมั่น และค่าสหสัมพันธ์ 

กฎ 
(Rule.) 

ฟรีเคว้นไอเทมเซต 
(Frequent itemset) 

ค่าสนับสนุน 
(Support) 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Confidence) 

ค่าสหสัมพันธ์ 
(Lift) 

1 COM2602=>COM1304 4/8 =50% (4/8)/(4/8)=100% (4/8)/((4/8)*(8/8))=1 
2 COM3103=>COM1304 4/8 =50% (4/8)/(4/8)=100% (4/8)/((4/8)*(8/8))=1 

3 
COM2602,COM3103=> 
COM1304 3/8 =37.5% (3/8)/(3/8)=100% (3/8)/((3/8)*(8/8))=1 
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ตารางที่ 7 กฎความสัมพันธ์ทั้งหมดที่สร้างพร้อมแสดงค่าสนับสนุน ค่าความเช่ือมั่น และค่าสหสัมพันธ์ (ต่อ) 

กฎ 
(Rule.) 

ฟรีเคว้นไอเทมเซต 
(Frequent itemset) 

ค่าสนับสนุน 
(Support) 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Confidence) 

ค่าสหสัมพันธ์ 
(Lift) 

4 COM1402=>COM1304 2/8 =25% (2/8)/(2/8)=100% (2/8)/((2/8)*(8/8))=1 
5 COM2602=>COM3103 3/8 =37.5% (3/8)/(4/8)=75% (3/8)/((4/8)*(4/8))=1.5 
6 COM3103=>COM2602 3/8 =37.5% (3/8)/(4/8)=75% (3/8)/((4/8)*(4/8))=1.5 

7 
COM1304,COM2602=> 
COM3103 3/8 =37.5% (3/8)/(4/8)=75% (3/8)/((4/8)*(4/8))=1.5 

8 
COM1304,COM3103=> 
COM2602 3/8 =37.5% (3/8)/(4/8)=75% (3/8)/((4/8)*(4/8))=1.5 

9 COM1304=>COM2602 4/8 =50% (4/8)/(8/8)=50% (4/8)/((8/8)*(4/8))=1 
10 COM1304=>COM3103 4/8 =50% (4/8)/(8/8)=50% (4/8)/((8/8)*(4/8))=1 
11 COM1304=>COM1402 2/8 =25% (2/8)/(8/8)=25% (2/8)/((8/8)*(2/8))=1 

 
4. การประเมินผล 

ข้อมูลที่สร้างกฎและข้อมูลที่ทดสอบจะใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน โดยเมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างกฎตาม
ค่าสนับสนุนขั้นต่ าและค่าความเช่ือมั่นข้ันต่ าที่ก าหนดแล้ว ท าการคัดเลือกกฎที่มีรายวิชาอยู่ในแผนการเรียนแต่ช้ันปี
และมีค่าสนับสนุนสูง ค่าความเชื่อมั่นสูง จากนั้นน ากฎที่ได้ไปทดสอบกับชุดข้อมูลเดิม หากผลค่าความถูกต้องได้น้อย
จะวนกลับไปท าสร้างกฎใหม่โดยปรับค่าสนับสนุนขั้นต่ าและค่าความเช่ือมั่นขั้นต่ าใหม่ จนกว่าจะได้ค่าทดสอบ  
ความถูกต้องสูงที่สุดจึงจะเลือกกฎที่ได้มาเป็นค าตอบ   

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลนักศึกษาและผลการเรียนท่ีมผีลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา 
จากกลุ่มตัวอย่างในการทดลองได้ใช้กรณีศึกษาจากข้อมูลนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2553-2558 มีจ านวน 1,309 คน ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 8 

 
ตารางที ่8 รายการข้อมูลนักศึกษาและผลการเรียนท่ีน ามาใช้ในการทดลอง 

แฟ้มข้อมูล รายการข้อมลู 
นักศึกษา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

 วันท่ีเข้าศึกษา 
 วันท่ีประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 สถานภาพนักศึกษา (เช่น คงสภาพ  พ้นสภาพ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลาออก) 

ผลการเรยีน วิชาที่ลงทะเบียน 
 ผลการเรียน (เกรด) 

 
  จากตารางที่ 8 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.1 ข้อมูลนักศึกษา  
ข้อมูลนักศึกษาได้แก่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา วันที่เข้าศึกษา วันที่ประกาศพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา และสถานภาพนักศึกษา งานวิจัยนี้ ใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์จ านวน 1,309 
คน เมื่อคัดกรองนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแต่มีผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาท าให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา มีจ านวน 177 คน ข้อมูลกลุ่มนี้ได้น ามาศึกษาหาความสัมพันธ์ของรายวิชาที่ส่งผลท าให้
นักศึกษาพ้นสภาพในล าดับต่อไป  
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1.2 ข้อมูลผลการศึกษา 

ข้อมูลผลการศึกษาได้แก่ รายวิชาที่ลงทะเบียน และเกรด จากนักศึกษาที่พ้นสภาพจ านวน 
177 คน เมื่อได้ตรวจสอบนักศึกษากลุ่มนี้ลงทะเบียนเรียนรายวิชามีจ านวน 2,896 ระเบียน เมื่อคัดกรองรายวิชาที่
ลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ ากว่า C คือ D+  D  F  ซึ่งมีผลท าให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีจ านวน 
1,951 ระเบียน ข้อมูลดังกล่าวน ามาเตรียมข้อมูลในล าดับต่อไป 

  
2. ผลจากการเตรียมข้อมูลและท าความสะอาดข้อมูล 

เป็นการคัดกรองเอาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ออกเพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และการท าความสะอาดข้อมูล ดังนี้ 

2.1 คัดกรองข้อมูลนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2553-2558 มีจ านวน 
1,309 คน คัดเฉพาะนักศึกษาที่พ้นภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา มีจ านวน 307 คน 
และตรวจสอบว่านักศึกษาดังกล่าวคนใดไม่เคยได้ลงทะเบียนซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษาได้รายงานตัวเป็นนักศึกษา
แต่ไม่เคยได้มาเรียน ให้ตัดข้อมูลนักศึกษาดังกล่าวออกมีจ านวน 130 คน ดังนั้นเมื่อคัดกรองเง่ือนไขดังกล่าวแล้วจะ
เหลือจ านวนนักศึกษา 177 คน  

2.2 ท าการจัดกลุ่มโดยคัดเลือกนักศึกษาท่ีถูกพ้นสภาพในแต่ละชั้นปีแยกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
      กลุ่มที่ 1 คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ช้ันปีท่ี 1  จ านวน  83 คน 
      กลุ่มที่ 2 คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ช้ันปีท่ี 2  จ านวน  60 คน 
      กลุ่มที่ 3 คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ช้ันปีท่ี 3  จ านวน  33 คน 
      กลุ่มที่ 4 คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อเป็นนักศึกษาค้างช้ัน  จ านวน   1 คน  
      (นักศึกษาค้างช้ัน หมายถึง เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4,5,6,7,8) 

 
ตัวอย่างข้อมูลนักศึกษาถูกพ้นสภาพในแต่ละชั้นปีแสดงดังตารางที่ 9 

 
ตารางที ่9 ตัวอย่างข้อมูลนักศึกษาถูกพ้นสภาพในแต่ละกลุ่ม 

ที ่ รหัสประจ าตัว การพ้นสภาพ 
(กลุ่ม) 

วันท่ีเข้าศึกษา วันท่ีประกาศพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

1 53XXX736 1 07/06/53 22/04/54 
2 53XXX701 2 07/06/53 12/04/55 
3 53XXX804 3 07/06/53 26/04/56 
4 53XXX060 4 07/06/53 15/07/59 
5 54XXX783 2 06/06/54 26/04/56 
6 54XXX557 3 06/06/54 25/04/57 
7 55XXX119 1 05/06/55 26/04/56 
8 55XXX107 2 05/06/55 25/04/57 
9 55XXX336 3 05/06/55 12/06/58 

 
2.3 น าข้อมูลนักศึกษาข้างต้นมาคัดกรองการลงทะเบียนเรียนและคัดเลือกเฉพาะรายวิชาที่มีผล 

การเรียนต่ ากว่า C ผลที่ได้มีจ านวนท้ังสิ้น 1,951 ระเบียน แยกแต่ละกลุ่มมีจ านวนดังนี้ 
รายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า C ของนักศึกษากลุ่ม 1 ที่พ้นสภาพในช้ันปีท่ี 1 มีจ านวน  664 ระเบียน 
รายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า C ของนักศึกษากลุ่ม 2 ที่พ้นสภาพในช้ันปีท่ี 2 มีจ านวน  721 ระเบียน 
รายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า C ของนักศึกษากลุ่ม 3 ที่พ้นสภาพในช้ันปีท่ี 3 มีจ านวน  526 ระเบียน 
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รายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า C ของนักศึกษากลุ่ม 4 ที่พ้นสภาพเมื่อเป็นนักศึกษาค้างช้ัน มีจ านวน    40 ระเบียน 
2.4 ปรับข้อมูลที่มีลักษณะต่างกันแต่เป็นข้อมูลเดียวกันท าให้มีค่าเดียวกัน เช่น รหัสรายวิชา

ลงทะเบียนคือ COM1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น ในฐานข้อมูลใช้รหัส COM13031 และ COM13034 ซึ่งเลขรหัส
วิชาตัวที่ 5 ใช้เพื่อแยกหมู่เรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ดังนั้นต้องปรับเลขรหัสวิชาให้เหลือ 4 หลักเท่านั้น โดยปรับ
ข้อมูลนักศึกษาท้ัง 4 กลุ่ม 

2.5 ตัดข้อมูลรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องในการหาความสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ กลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเว้นรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต) 
และกลุ่มวิชาเลือกเสรี  จ านวน 50 วิชา  รายวิชาที่เลือกมาสร้างกฎคือรายวิชาในกลุ่มการศึกษาทั่วไป (เฉพาะ
รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ มี
จ านวน 44 วิชา          

3. ผลจากการหากฎความสัมพันธ์ 
การสร้างกฎ (Rules Creation) โดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ ซึ่งมีขั้นตอนการท างานดังน้ี 

3.1 ก าหนด Itemset โดยน าข้อมูลข้างต้นมาปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบการใช้กฎความสัมพันธ์ 
โดยปรับข้อมูลนักศึกษาท้ัง 4 กลุ่ม ดังตัวอย่างตารางที่ 10 

 
ตารางที ่10 ตัวอย่างข้อมูลนักศึกษากลุ่ม 1 พ้นสภาพนักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ให้อยู่ในรูปแบบกฎความสัมพันธ์ 

ID COM1102 COM1303 COM1304 COM1305 COM1402 COM2202 CO 2602 COM3103 
53XXX736 

  
t t 

  
t t 

53XXX742 
  

t 
    

t 
53XXX020 t 

 
t 

   
t 

 53XXX080 
  

t 
 

t 
   53XXX089 

 
t t 

 
t 

   53XXX115 
 

t t 
      

ตารางที ่10 ตัวอย่างข้อมูลนักศึกษากลุ่ม 1 พ้นสภาพนักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ให้อยู่ในรูปแบบกฎความสัมพันธ์ (ต่อ) 

ID COM1102 COM1303 COM1304 COM1305 COM1402 COM2202 CO 2602 COM3103 
55XXX119 

  
t 

   
t t 

55XXX208 
  

t t 
  

t t 
   สัญลักษณ์ t หมายถึง รายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า C 
 

3.2  สร้างกฎความสัมพันธ์จากการใช้เครื่องมือด้วยโปรแกรม Weka 3.7 โดยเลือกใช้ค่าความ
เชื่อมั่นขั้นต่ าและค่าสนับสนุนขั้นต่ าที่ก าหนด ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมของกฎและค่าความถูกต้องที่มีค่าสูง ตาราง
ที่ 11 แสดงจ านวนกฎความสัมพันธ์ ค่าความเช่ือมั่นและค่าสนับสนุนขั้นต่ าที่ก าหนดให้ในแต่ละกลุ่มดังนี้ 

 
ตารางที่ 11  จ านวนกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา 

ข้อมูล 
กลุ่มที ่

จ านวนชุด
ข้อมูล 

จ านวนกฎที่ได้
ตามค่าที่ก าหนด 

ค่าความเชื่อมั่น
ขั้นต่ า 

ค่าสนับสนุนขั้นต่ า 

1 83 27 0.9 0.2 
2 60 15 0.9 0.3 
3 33 14 0.9 0.32 
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  จากตารางที่ 11 พบว่า ข้อมูลกลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่พ้นสภาพเมื่ออยู่ช้ันปี 1 มีจ านวนทั้งหมด 83 
คน เมื่อก าหนดค่าความเช่ือมั่นข้ันต่ าคือ 0.9 ค่าสนับสนุนขั้นต่ าคือ 0.2 จะได้กฎที่สามารถน าไปใชไ้ด้จ านวน 27 กฎ 
ข้อมูลกลุ่มที่ 2 นักศึกษาท่ีพ้นสภาพเมื่ออยู่ชั้นปี 2 มีจ านวนท้ังหมด 60 คน เมื่อก าหนดค่าความเช่ือมั่นขั้นต่ าคือ 0.9 
ค่าสนับสนุนขั้นต่ าคือ 0.3 จะได้กฎที่สามารถน าไปใชไ้ด้จ านวน 15 กฎ ข้อมูลกลุ่มที่ 3 นักศึกษาที่พ้นสภาพเมื่ออยู่
ช้ันปี 3 มีจ านวนทั้งหมด 33 คน เมื่อก าหนดค่าความเช่ือมั่นขั้นต่ าคือ 0.9 ค่าสนับสนุนขั้นต่ าคือ 0.32 จะได้กฎที่
สามารถน าไปใช้ได้จ านวน 14 กฎ ส าหรับข้อมูลในกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นนักศึกษาค้างช้ันที่พ้นสภาพตามเกณฑ์ 
การประเมินผลการศึกษา มีจ านวนเพียง 1 คน จึงท าให้ไม่สามารถหากฎได้ จึงขอยกเว้นการหากฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในกลุ่มที่ 4  ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ที่ได้แสดงดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

ที ่
กฎความสมัพันธ์ 

ค่าความ
เชื่อมั่น  

ค่า
สนับสนุน 

ค่า
สหสมัพันธ์ 

1 COM1102, COM1305 => COM1304 1 0.23 1.3 
2 COM2602, MATH3502 => COM1102    1 0.22 2.59 
3 COM1102, COM1305, MATH3502 => COM1304 1 0.22 1.3 
4 COM1304, COM2602, MATH3502 => COM1102 1 0.21 2.59 
5 COM1102, COM2202 => COM1304     1 0.21 1.3 
6 COM1102 => COM1304     0.97 0.39 1.26 
7 COM1102, GSCI1101 => COM1304     0.96 0.31 1.25 
8 COM2202 => COM1304 0.96 0.30 1.24 
9 COM1102, COM2602 => COM1304     0.96 0.29 1.24 

 การอธิบายกฎความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ขอยกตัวอย่างกฎที่ส าคัญดังนี้ 

- กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีต่อการพ้นสภาพนักศึกษากลุ่ม 1 คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
กฎข้อที่ 1 ถ้า นักศึกษาเรียนรายวิชา COM1102 หลักส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เรียน

รายวิชา COM1305 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนต่ ากว่า C  
 แล้ว นักศึกษามีความน่าจะเป็นท่ีได้ผลการเรียนวิชา COM1304 หลักการเขียนโปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ ต่ ากว่า C ด้วยค่าความเช่ือมั่นที่ 1 ค่าสนับสนุนที่ 0.23 ค่าสหสัมพันธ์ที่ 1.3 
กฎข้อที่ 2 ถ้า นักศึกษาเรียนรายวิชา COM2602 ระบบการจัดการฐานขัอมูล และ เรียนรายวิชา 

MATH3502 วิยุตคณิต มีผลการเรียนต่ ากว่า C  
 แล้ว นักศึกษามีความน่าจะเป็นที่ได้ผลการเรียนวิชา COM1102 หลักส าคัญเทคโนโลยี

สารสนเทศ ต่ ากว่า C ด้วยค่าความเช่ือมั่นที่ 1 ค่าสนับสนุนที่ 0.22 ค่าสหสัมพันธ์ที่ 2.59 

- กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีต่อการพ้นสภาพนักศึกษากลุ่ม 2 คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
กฎข้อที ่1 ถ้า นักศึกษาเรียนรายวิชา COM 1601 โครงสร้างข้อมูล มีผลการเรียนต่ ากว่า C  
 แล้ว นักศึกษามีความน่าจะเป็นท่ีได้ผลการเรียนวิชา COM1304 หลักการเขียนโปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ ต่ ากว่า C ด้วยค่าความเช่ือมั่นที่ 1 ค่าสนับสนุนที่ 0.25 ค่าสหสัมพันธ์ที่ 

1.05 
กฎข้อที ่2 ถ้า นักศึกษาเรียนรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น มีผลการเรียนต่ ากว่า C  
 แล้ว นักศึกษามีความน่าจะเป็นท่ีได้ผลการเรียนวิชา COM 1304 หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ต่ ากว่า C ด้วยค่าความเช่ือมั่นที่ 1 ค่าสนับสนุนที่ 0.25 ค่าสหสัมพันธ์ที่ 
1.25 
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- กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีต่อการพ้นสภาพนักศึกษากลุ่ม 3 คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
กฎข้อที่ 1 ถ้า นักศึกษาเรียนรายวิชา COM 2303 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี มีผลการ

เรียนต่ ากว่า C แล้ว นักศึกษามีความน่าจะเป็นท่ีได้ผลการเรียนวิชา COM1304 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ ากว่า C ด้วยค่าความเช่ือมั่นที่ 1 ค่าสนับสนุนที่ 0.20 ค่า
สหสัมพันธ์ที่ 1.22 

กฎข้อที่ 2 ถ้า นักศึกษาเรียนรายวิชา COM 2303 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี มีผลการ
เรียนต่ ากว่า C แล้ว นักศึกษามีความน่าจะเป็นที่ได้ผลการเรียนวิชา COM2602 ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล ต่ ากว่า C ด้วยค่าความเช่ือมั่นที่ 1 ค่าสนับสนุนที่ 0.20 ค่า
สหสัมพันธ์ที่ 1.21 

 
4. ผลจากการประเมินผล 

น าผลจากกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศกึษามาทดสอบกับชุดข้อมลูเดิมที่
สร้างกฎเพื่อประเมินค่าความถูกตอ้ง ซึ่งแสดงดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 13  จ านวนกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา 

ข้อมูลกลุ่มที ่ จ านวนชุดข้อมูล ร้อยละของความถูกต้องของกฎ 
1 83 53.01 
2 60 86.66 
3 33 84.84 
 
จากตารางที่ 13 พบว่า เมื่อน ากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาในช้ันปีที่ 

1, 2, 3  มาตรวจสอบความถูกต้องพบว่า ค่าความถูกต้องของกฎที่ได้คิดเป็นร้อยละ 53.01, 86.66 และ 84.84 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ความถูกต้องของกฎที่มากที่สุดคือกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  รองลงมาคือ ช้ันปีท่ี 3 และ 1 ตามล าดับ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการหากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้เทคนิค
อัลกอริทึมอพริโอริ ท าให้ทราบถึงผลกระทบการเรียนของนักศึกษาในแต่ละช้ันปีรายวิชาที่เรียนมีความแตกต่างกัน 
ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างกฎได้แบ่งกลุ่มรายวิชาเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า C ส าหรับนักศึกษา
ที่พ้นสภาพช้ันปีที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มนักศึกษาค้างช้ันซึ่งมีจ านวนน้อยไม่สามารถหากฎได้จึงขอ
ยกเว้นนักศึกษากลุ่มนี้  ข้อมูลรายวิชาที่น ามาสร้างกฎคือ รายวิชาในกลุ่มวิชาการศึกษาท่ัวไป (เฉพาะรายวิชาการคิด
และการตัดสินใจ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ จ านวน 44 วิชา 
การสร้างกฎได้ก าหนดค่าสนับสนุนขั้นต่ าและค่าความเช่ือมั่นขั้นต่ าไว้ การคัดเลือกจะเลือกกฎจากรายวิชาที่อยู่ใน
แผนการเรียนในแต่ชั้นปีและมีค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมั่นสูง  เมื่อได้กฎความสัมพันธ์แล้วน าไปทดสอบกับชุดข้อมูล
เดิมเพื่อหาค่าความถูกต้อง หากผลค่าความถูกต้องได้น้อยจะวนกลับไปท าสร้างกฎใหม่โดยปรับค่าค่าสนับสนุนขั้นต่ า
และค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ า จนกว่าจะได้ค่าทดสอบความถูกต้องสูงที่สุดจึงจะเลือกกฎที่ได้มาเป็นค าตอบ  

จากการวิจัยนี้ได้โมเดลของกฎ 3 แบบคือ โมเดลกฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดับ  ผลการวิจัยพบว่า รายวิชาส าคัญที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
เช่น รายวิชา COM 1102 หลักส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา 1304 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายวิชา COM 1305 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ รายวิชา MATH 3502 วิยุตคณิต รายวิชา MATH 1401 
แคลคูลัส 1  และ รายวิชา COM 2602 ระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น รายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 เช่น รายวิชา COM 1601 โครงสร้างข้อมูล  รายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น  และ 
รายวิชา COM 2501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เป็นต้น รายวิชาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
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เช่น รายวิชา COM 2303 การวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี  รายวิชา COM 2702 ระบบการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย และรายวิชา COM 2403 การบริการบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น เมื่อพิจารณากฎ
ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่ส าคัญของรายวิชาในช้ันปีท่ี 1 เช่น กรณีที่ 1 รายวิชา COM 1102 หลักส าคัญเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรายวิชา COM1305 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีผลกระทบกับรายวิชา COM1304 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีที่ 2 รายวิชา COM 2602 ระบบการจัดการฐานข้อมูล มีผลกระทบกับรายวิชา 
COM 1102 หลักส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาในช้ันปีที่ 2 เช่น รายวิชา COM 
1601 โครงสร้างข้อมูล รายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น และรายวิชา COM 2501 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ  ส่งผลกระทบกับรายวิชา COM1304 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น  
กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาในช้ันปีที่ 3 เช่น รายวิชา COM 2303 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี  รายวิชา 
COM 3408 การรักษาความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่งผลกระทบกับรายวิชา COM1304 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายวิชา COM 2602 ระบบการจัดการฐานข้อมูล และรายวิชา COM2702 ระบบการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เป็นต้น เมื่อทดสอบความถูกต้องแล้วพบว่า กฎความสัมพันธ์ของรายวิชา ในช้ันปีที่ 2 
และ 3 มีค่าสูงกว่าช้ันปีที่ 1 สาเหตุเนื่องมาจากรายวิชาในช้ันปีที่ 1 มีความหลากหลายซึ่งต้องเรียนในกลุ่มวิชา
การศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ แต่รายวิชาในช้ันปีที่ 2 เน้นเรียนในกลุ่มวิชาชีพ จากการ
วิจัยนี้สามารถน ากฎความสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าลดความเสี่ยงการพ้นสภาพนักศึกษา 
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวางแผนในการลงทะเบียนของนักศึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
- จากผลการวิจัยที่พบว่ากฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่พ้นสภาพในช้ันปีที่ 1 มีความหลากหลาย

และมีความถูกต้องน้อยกว่าช้ันปีอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่าอาจมีปัจจัยในการพ้นสภาพนักศึกษามาจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น 
ปัญหาในการปรับตัวในการเรียน ความไม่สนใจในการเรียน หรือบางกรณีมีความตั้งใจท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่
ในปีต่อไป  ดังนั้นการศึกษาปัญหาการพ้นสภาพจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 น่าจะเป็นประเด็นส าคัญ ถ้าสามารถช่วย
เสนอแนะให้นักศึกษาได้เร็วความเสี่ยงในการพ้นสภาพนักศึกษาก็จะน้อยลงได้ 

- แบบจ าลองกฎความสัมพันธ์ที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อแนะน า 
ลดความเสี่ยงการพ้นสภาพนักศึกษา และสามารถน าเป็นข้อค าถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางถึงความเป็นไป
ได้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

- ในการวิจัยนี้ได้ทดลองกรณีศึกษากลุ่มข้อมูลนักศึกษาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์วิชาที่มีผลต่อ
การพ้นสภาพนักศึกษาในกลุ่มข้อมูลอื่นที่มีความใกล้เคียงกันได้   

- ในการศึกษาปัจจัยนี้ศึกษาจากฐานข้อมูลนักศึกษาเท่านั้น ยังไม่ได้ศึกษาปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจาก
ฐานข้อมูล เช่น พฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งมีส่วนในการพ้นสภาพของนักศึกษา 

- อาจน าข้อมูลอื่น ๆ ของนักศึกษา เช่น เพศ รายได้ผู้ปกครอง ลักษณะครอบครัว เป็นต้น ที่น่าจะมี
ผลต่อการเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห์ร่วมได้ 
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