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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อมูลที่นํามาสร้างกฎความสัมพันธ์รวบรวมมาจากงานทะเบียน กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2) ข้อมูลผลการ
เรียนรายวิชาเฉพาะ และ 3) จังหวัดของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจบการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2553- 2556 ข้อมูลชุดนี้ถูกนํามาสร้างกฎความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอรึทึม
Apriori ด้วยโปรแกรม Weka ผลการวิจัยพบว่ากฎความสัมพันธ์ที่ได้จากอัลกอริทึม Apriori มีค่าความเชื่อมั่นของ
กฎมากกว่า 90 %
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Abstract
The purpose of this research was to apply association rule to risk analysis for dropout
students of information technology department. The data was collected from registration, division
of educational services of Ubon Ratchathani university. The data consist of 1) grade of general
education, 2) grade of specific requirement and 3) the province of educational institution before
entering the study in Ubon Ratchathani university, during 2010 to 2013. Association rules were
created by using apriori algorithm through Weka tool. The result showed that the association
result of apriori algorithm have confidence value more than 90%.
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บทนํา
การศึกษา เป็นการให้ความรู้ให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ให้วิชา
ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ และให้ความรู้เพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ นั่นคือ เป็นการสอนหรือแนะนําให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้
มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทําได้ (เอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล, 2557) การศึกษาจึงมีความสําคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก
การศึกษานั้นสามารถบันดาลหลายๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ อาชีพ และการพัฒนาด้านต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการ
ยกระดับความคิด และพัฒนาทัศนคติด้านต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งการจัดการศึกษามีทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ (สุมิตรา นวลมีศรี, 2558)
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาในระดับที่สําคัญ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่
เตรียมบุค คลเข้าสู่ อาชี พ โดยนักศึ กษาที่จบการศึก ษาในระดับ นี้แล้วจะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ดังนั้น การจบ
การศึกษาแล้วมีอาชีพหรือมีงานทําจึงเป็นเป้าหมายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง นักศึกษา และ
รัฐบาล (อัครนันท์ เตชไกรชนะ, 2556) ซึ่งการที่นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีอาชีพทันที จะต้องเป็นนักศึกษาที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ เจ้ า ของสถานที่ ป ระกอบการยอมรั บ ซึ่ ง โดยทั่ ว ๆ ไปเรี ย กว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ทํ า ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพยายามทุกวิถีทางที่จะให้นักศึกษาของตนมีคุณภาพ ยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคการแข่งขันจึง
มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งเน้ น คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต เพื่ อ การแข่ ง ขั น คงไม่ ใช่ เฉพาะภายในประเทศเท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาความรู้ระดับสูงเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ปัจจุบันแต่ละสถาบันอุดมศึกษามีการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในแต่ละคณะและแต่ละ
สาขาจํานวนเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนการสอนในแต่ละสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบมีคุณภาพ แต่เส้นทาง
การศึกษาของนักศึกษาบางรายไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา บางรายจะต้องออกกลางคันระหว่างเรียน เนื่องจากเกรด
ไม่ ถึ งเกณฑ์ ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษากํ า หนด ซึ่ ง ปั ญ หานั ก ศึ ก ษาออกกลางคั น ระหว่ า งเรี ย นเป็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ สําหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
สาขาที่ประสบปัญหานักศึกษาออกกลางคันระหว่างเรียนเช่นกัน การออกกลางคันของนักศึกษา ปัญหาส่วนใหญ่เกิด
จากผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย ของโกมล จั น ทวงษ์ (2558) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย สาเหตุ ก ารออกกลางคั น ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาเหตุ
การออกกลางคันของนักศึกษา มีปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นสาเหตุการออกกลางคันมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านสภาพแวดล้อม ตามลําดับ สําหรับงานวิจัยของ เพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี
และคณะ (2556) ได้ศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าแนวทางป้องกันการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา มี 4
ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของนักศึกษา ด้านสภาพของครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา และงานวิจัยของ ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอันธิกา สิงห์เอี่ยม (2554) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของนักศึกษาเรียนอ่อนด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลการศึกษาของนักศึกษาเรียนอ่อน คือ วิธีการเข้าศึกษา และคะแนนสอบเข้าศึกษาของวิชาต่างๆ จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นพบว่าเทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) เป็น
เทคนิ ค ที่สามารถนํามาใช้ในการค้ น หากฎความสัมพั น ธ์ของข้อมูล ดังนั้ น คณะผู้วิจัยจึงได้ป ระยุก ต์ใช้เทคนิค กฎ
ความสัมพันธ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคนิค
กฎความสัมพันธ์นี้ จะช่วยในการค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดย
ผลลัพธ์ของกฎความสัมพันธ์สามารถมีได้หลายกฎ และกฎที่ได้จะทําให้ทราบว่ารายวิชาใดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้
นักศึกษาออกกลางคัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริหารหลักสูตรนําข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์หาแนวทางช่วยเหลือ
นักศึกษากลุ่มนี้ได้ทันเวลาและช่วยลดอัตราการตกออกของนักศึกษา
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
Association Rule (กฎความสัมพันธ์) เป็นเทคนิคที่นิยมนํามาใช้ในงานวิจัยสําหรับค้นหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ตัวอย่างการนํากฎ
ความสั ม พั น ธ์ นี้ ไ ปใช้ ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ก ารซื้ อ สิ น ค้ า ของลู ก ค้ า (Market Basket Analysis) ซึ่ ง วิ ธี นี้ จ ะหา
ความสัมพันธ์ของสินค้าที่ลูกค้ามักจะซื้อพร้อมกัน ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าเหล่านี้สามารถนํามาช่วยในการ
วางแผนทางการตลาด เช่น การจัดวางสินค้าที่มักจะถูกซื้อด้วยกันไว้ใกล้ๆ กันหรือการจัดโปรโมชั่นให้กับสินค้า เป็น
ต้น (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558; Jyoti, Nidhi and Sanjeev, 2013)
การค้นหากฎความสัมพันธ์
วิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์มีขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การหา Frequent Itemsets คื อกลุ่ม ของไอเท็ ม ที่ มี ค่าสนั บ สนุ น (Support) มากกว่าหรือ
เท่ า กั บ ค่ า สนั บ สนุ น ขั้ น ต่ํ า (Minimum Support) โดย สั บ เซตของ Frequent Itemsets จะเป็ น Frequent
Itemsets เช่ น ถ้ า  A, B เป็ น Frequent Itemsets แล้ ว  A และ  B ต้ อ งเป็ น Frequent Itemsets ด้ วย
เช่นกัน
2. การสร้างกฎความสัมพันธ์จาก Frequent Itemsets ที่ได้จากการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1
และจะยอมรับกฎความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาก็ต่อเมื่อ กฎนี้มีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) มากกว่าหรือเท่ากับ ค่า
ความเชื่อมั่นขั้นต่ํา (Minimum Confidence)
รูป แบบทั่วไปของกฎความสัมพั น ธ์ คือ X → Y โดยที่ X เป็น เงื่อนไข และ Y เป็ นผลลัพ ธ์ที่
เกิดขึ้น หรืออยู่ในรูปของ ถ้า…แล้ว (IF … THEN …)
การประเมินค่าของกฎว่าจะสามารถนําไปใช้งานได้หรือไม่จะใช้ค่าสนับสนุน (Support) และค่า
ความเชื่อมั่น (Confidence) มีการคํานวณ (Jyoti, Nidhi and Sanjeev, 2013; Pooja et al., 2017) ดังนี้
ค่าสนับสนุน (Support) จะวัดความน่าจะเป็นของจํานวนรายการของข้อมูลที่เกิดร่วมกันเทียบ
กับจํานวนรายการทั้งหมด ดังนี้
Support (X → Y) = จํานวน transaction ที่ X และ Y เกิดขึ้นพร้อมกัน
(1)
จํานวน transaction ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ค่าความเชื่อมั่น (Confidence) จะวัดความน่าจะเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ หนึ่ง (X) แล้วจะเกิดอีก
เหตุการณ์หนึ่งตามมา (Y) ดังนี้
Confidence (X → Y) = จํานวน transaction ที่ X และ Y เกิดขึ้นพร้อมกัน
(2)
จํานวน transaction X
อัลกอรึทึม Apriori (Jyoti, Nidhi and Sanjeev, 2013; Pooja et al., 2017) เป็นอัลกอรึทึมที่นําเสนอ
โดย Agrawal และ Srikant ในปี ค.ศ. 1994 เป็นอัลกอริทึมที่นิยมใช้ในการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยทําการ
ค้นหาแบบแนวกว้างก่อนและใช้การนับทรานแซคชัน (T) โดยจะสร้างไอเท็ม (Items) และตรวจสอบเซตไอเท็มที่
ปรากฎขึ้นทีละชั้น ซึ่งจะเริ่มจากเซตไอเท็มที่มีสมาชิกเท่ากับหนึ่ง หากเซตไอเท็มใดมีค่าสนับสนุน (Support) น้อย
กว่าค่าสนับสนุนที่กําหนดก็ให้ตัดเซตไอเท็มนั้นออก ไม่นําไปสร้างเซตไอเท็มในชั้นถัดไป การทํางานของอัลกอริทึมนี้
จะวนไปเรื่อยๆ จนไล่ไปทุกระดับชั้น หรือไม่เหลือเซตไอเท็มที่จะสร้างในชั้นถัดไป ในการนับจํานวนทรานแซคชัน
อัลกอริทึม Apriori จะตรวจสอบทรานแซคชันครั้งเดียวในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะตรวจดูว่าทรานแซคชันนั้นบรรจุเซต
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ไอเท็มใดบ้าง จุดเด่นของอัลกอริทึมนี้อยู่ที่ความสามารถในความเร็วของการค้นหาไอเท็มเซตที่ปรากฏบ่อยด้วยการไม่
พิจารณาไอเท็มเซตที่ปรากฏซ้ําที่มีความถี่ต่ํากว่าเกณฑ์

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามขั้ น ตอนกระบวนการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร Cross-Industry
Standard Process for Data Mining หรือ CRISP-DM (Jyoti, Nidhi and Sanjeev, 2013) โดยมี 6 ขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการ CRISP-DM (Jyoti, Nidhi and Sanjeev, 2013)
1. การเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ (Business Understanding)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณ ฑิตให้มีคุณ ภาพ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ปัจจุบันพบว่านักศึกษา
บางส่วนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรมีปัญหาออกกลางคัน เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาไม่ให้ออกกลางคัน
คณะผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การทําความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding)
ได้ มีการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ที่ เป็ น ปั จจั ยสําคั ญ ที่ ส่งผลให้ นั ก ศึ กษาออกกลางคั น ได้ แก่ ผลการเรียนของ
นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 4 รายวิชา ผลการเรียนรายวิชาเฉพาะ จํานวน 12 รายวิชา และข้อมูลจังหวัด
ของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจบการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นข้อมูลระหว่างปี
การศึ ก ษา 2553 - 2556 ข้ อมู ล ดั งกล่ าวมาจากงานทะเบี ยนนั ก ศึ ก ษา กองบริการการศึ ก ษา ของมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี โดยข้อมู ลผลการเรียนทั้ ง 16 รายวิชาที่ รวบรวมมาใช้ในการวิเคราะห์ หาความสัมพั นธ์ครั้งนี้ เป็ น
รายวิชาที่มีแนวโน้มทําให้นักศึกษาออกกลางคัน มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลที่รวบรวมมาจากงานทะเบียนนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1) เกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป

(1) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(2) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(3) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(4) ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เกรดรายวิชาเฉพาะ
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
(2) สถิติเบื้องต้น
(3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(4) องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(5) กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
(6) คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
(7) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(8) ระบบปฏิบตั ิการ
(9) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(10) ระบบฐานข้อมูล
(11) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1
(12) การสร้างและออกแบบเว็บ
3) จังหวัดของสถาบันที่นักศึกษาจบการศึกษาก่อนเข้า (1) อุบลราชธานี
(9) อุดรธานี
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแบ่งตามจังหวัด
(2) อํานาจเจริญ
(10) นครพนม
(3) ศรีสะเกษ
(11) มหาสารคาม
(4) สุรินทร์
(12) มุกดาหาร
(5) บุรีรมั ย์
(13) ขอนแก่น
(6) ร้อยเอ็ด
(14) ราชบุรี
(7) กาฬสินธุ์
(15) สมุทรปราการ
(8) ยโสธร
(16) สระแก้ว

3. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ 2 คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลดังกล่าวมาผ่านกระบวนการ Data Cleaning โดยตัด
รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลชุดนี้เข้าสู่กระบวนการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกนําไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka version
3.8.2 ซึ่งข้อมูลที่นําไปวิเคราะห์เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลสําหรับใช้ในการสร้างกฎความสัมพันธ์
ลําดับ

ข้อมูล

ค่าข้อมูล

1.
2.
3.
4.

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (English for Science and
Technology)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to
Information Technology)

- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F

5.

- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
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ลําดับ

ข้อมูล

ค่าข้อมูล

6.
7.
8.

สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Organization and Architecture)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Principle of
Software Development)
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete Mathematics)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented
Programming)
ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures
and Algorithms)
ระบบฐานข้อมูล (Database)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1 (Data
Communication and Network I)
การสร้างและออกแบบเว็บ (Web Design and
Implementation)
จังหวัดของสถาบันการศึกษาก่อนเข้าศึกษาที่มา
วิทยาลัยอุบลราชธานี
(Province)

- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- การประเมินผล ได้แก่ A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F
- อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani)
- อํานาจเจริญ (Amnat Charoen)
- ศรีสะเกษ (Sisaket)
- สุรินทร์
(Surin)
- บุรีรัมย์
(Buri Ram)
- ร้อยเอ็ด
(Roi Et)
- กาฬสินธุ์
(Kalasin)
- ยโสธร
(Yasothon)
- อุดรธานี
(Udon Thani)
- นครพนม
(Nakhon Phanom)
- มหาสารคาม (Maha Sarakham)
- มุกดาหาร
(Mukdahan)
- ขอนแก่น
(Khonkaen)
- ราชบุรี
(Ratchaburi)
- สมุทรปราการ (Samutprakan)
- สระแก้ว
(Sa Kaeo)

จากข้อมูลคุณ ลักษณะในตารางที่ 2 ที่ใช้ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลข้างต้นมา
จั ด รู ป แบบและสร้ า งในโปรแกรม Microsoft Excel โดยบั น ทึ ก เป็ น ไฟล์ .CSV เพื่ อ ให้ ส ามารถนํ า ไปสร้ า งกฎ
ความสัมพันธ์ในโปรแกรม Weka version 3.8.2 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การสร้างโมเดล (Modeling)
ข้อมูลที่ผ่านการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .CSV แล้ว นําไปวิเคราะห์ความเสี่ยงการออก
กลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ โปรแกรม Weka version 3.8.2 โดยใช้อัลกอริทึม Apriori
ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ มีการกําหนดค่าพารามิเตอร์ได้แก่ lowerBoundMinSupport = 0.1 (ค่าสนับสนุน)
minMetric =0.9 (ค่าความเชื่อมั่นต่ําสุด 90%) และ numRulesToFind = 30 (จํานวนกฎเท่ากับ 30 กฎ)
5. การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลโมเดลที่เป็นกฎความสัมพันธ์ จะพิจารณาจากค่าสนับ สนุน (Support) ค่าความเชื่อมั่น
(Confidence) และค่าความสอดคล้อง (Lift) ค่าสนับสนุน โดยถ้าค่าความสอดคล้องมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็น
อิสระหรือไม่ขึ้นต่อกัน แต่ถ้าค่าความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกัน
6. การนําไปใช้งาน (Deployment)
ผลที่ได้จากการสร้างกฎความสัมพันธ์ สามารถนําไปพัฒนาเป็นระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคัน
ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ทราบความสัมพันธ์ของรายวิชาว่ารายวิชาใดที่ส่งผลให้นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศออกกลางคัน ผลที่ได้นี้จะทําให้หลักสูตรวางแผนเพื่อส่งเสริมหรือจัดติวเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษา
มีทักษะในการเรียนในรายวิชานั้นยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
1. ผลที่ ได้ จ ากการสร้ า งกฎเพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งการออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะผู้ วิ จั ย ได้ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมาจากงานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยข้อมูลชุดนี้ถูกนําไปวิเคราะห์เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์
ในโปรแกรม Weka version 3.8.2 โดยใช้อัลกอริทึม Apriori (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) ในโปรแกรมมีการ
กําหนดค่าพารามิเตอร์ได้แก่ lowerBoundMinSupport = 0.1 (ค่าสนับสนุน) minMetric =0.9 (ค่าความเชื่อมั่น
ต่ําสุด 90%) และ numRulesToFind = 30 (จํานวนกฎเท่ากับ 30 กฎ) ผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ผลจากการสร้างกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคัน
ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภาพที่ 3 กฎความสัมพันธ์ที่ได้มีทั้งหมด 25 กฎ ในบทความนี้ได้ยกตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ของการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15 กฎ ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการสร้างกฎความสัมพันธ์และการแปลความหมาย
กฎที่ได้จากโปรแกรม Weka
1. Foundation English I=F ==> Status=YES
<conf:(1)> lift:(1.65)
2. Web Design=B+ ==> Status=NO
<conf:(1)> lift:(2.55)
3. Database=C ==> Status=NO
<conf:(1)> lift:(2.55)
4. Principle of Software Development=F
==> Status=YES <conf:(1)> lift:(1.65)
5. Quantitative Analysis=F ==> Status=YES
<conf:(1)> lift:(1.65)
6. Computer Organization and Architecture=F
==> Status=YES <conf:(1)> lift:(1.65)
7. Operating System=C+ ==> Status=NO
<conf:(1)> lift:(2.55)
8. Elementary Statistics=F ==> Status=YES
<conf:(1)> lift:(1.65)
9. Introduction to Information Technology=D
==> Status=YES <conf:(1)> lift:(1.65)
10. Computer Organization and Architecture=B
==> Status=NO <conf:(1)> lift:(2.55)
11. Discrete Mathematics=F ==> Status =YES
<conf:(1)> lift:(1.65)
12. Database=C+ ==> Status =NO

แปลความหมายของกฎ
ถ้าวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ได้เกรด F แล้วจะมีความเสี่ยง
ในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาการสร้างและออกแบบเว็บ ได้เกรด B+ แล้วจะไม่มี
ความเสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาระบบฐานข้อมูล ได้เกรด C แล้วจะไม่มีความเสีย่ งใน
การออกกลางคัน
ถ้าวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้เกรด F แล้วจะมี
ความเสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้เกรด F แล้วจะมีความ
เสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เกรด
F แล้วจะมีความเสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาระบบปฏิบตั ิการ ได้เกรด C+ แล้วจะไม่มีความเสี่ยงใน
การออกกลางคัน
ถ้าวิชาสถิติเบือ้ งต้น ได้เกรด F แล้วจะมีความเสี่ยงในการออก
กลางคัน
ถ้าวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ได้เกรด D แล้วจะมี
ความเสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เกรด
B แล้วจะไม่มีความเสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วย ได้เกรด F แล้วจะมีความเสี่ยง
ในการออกกลางคัน
ถ้าวิชาระบบฐานข้อมูล ได้เกรด C+ แล้วจะไม่มีความเสี่ยงใน
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กฎที่ได้จากโปรแกรม Weka
<conf:(1)> lift:(2.55)
13. Elementary Statistics=D+ Database=C
==> Status =NO <conf:(1)> lift:(2.55)
14. Web Design=A ==> Status =NO
<conf:(1)> lift:(2.55)
15. Quantitative Analysis=F Computer Organization and
Architecture=F ==> Status =YES <conf:(1)>
lift:(1.65)

แปลความหมายของกฎ
การออกกลางคัน
ถ้าวิชาสถิติเบื้องต้น ได้เกรด C แล้วจะไม่มีความเสี่ยงในการ
ออกกลางคัน
ถ้ าวิ ช าการสร้ า งและออกแบบเว็ บ ได้ เกรด A แล้ ว จะไม่ มี
ความเสี่ยงในการออกกลางคัน
ถ้ า วิ ช าการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ ได้ เ กรด F และวิ ช า
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เกรด F แล้ว
จะมีความเสี่ยงในการออกกลางคัน

สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการออก
กลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) เป็นเทคนิคใน
การค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ เคราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจ ช่ ว ยในการสร้ า งกฎ
ความสัมพันธ์สําหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกฎที่สร้างนั้น
ถูกสร้างจากโปรแกรม Weka ข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากงานทะเบียนนักศึกษา กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2556 ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การวิเคราะห์เพื่อนํามาสร้างกฎความสัมพันธ์ ได้แก่ เกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป เกรดรายวิชาเฉพาะ และจังหวัดของ
สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจบการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการสร้างกฎความสัมพันธ์
พบว่ากฎความสัมพันธ์ที่ได้จากอัลกอริทึม Apriori มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 90 % สรุปผลการวิจัยทําให้ทราบว่าผล
การเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือผลการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะรายวิชาใดที่มีผลทําให้นักศึกษาออกกลางคัน
และเป็นแนวทางให้ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในรายวิชานั้นเพิ่มขึ้น เพื่อลดการตกออก
ของนักศึกษาในสาขาได้ ในอนาคตอาจเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของสภาพทางการเงินของครอบครัวนักศึกษา
และสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของนักศึกษา เป็นต้น
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