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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเทคนิคพยากรณอาชีพสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลที่เหมาะสม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเ คราะหพ ยากรณอ าชีพ สําหรับ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีโ ดยใชเ ทคนิคเหมือ งขอ มูล
งานวิจัยนี้ไดนําขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลังสําเร็จการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอนหลัง
5 ป คือป 2555–2559 จํานวน 65,335 ระเบียน ในสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร และมี
คุณลักษณะประกอบดวย ผลการเรียน ความสามารถพิเศษ อาชีพของบิดามารดา รายได
ของบิดามารดา เพศ ตําแหนงงาน ความสอดคลองสาขา สาขาวิชาทดลองวัดความแมนยํา
ดวยเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจ เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรน –
ดอมฟอรเรสและเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิง ผลการวิจัยพบวาความแมนยําใน
การจําแนกประเภทขอมูลจาก 3 เทคนิค ประกอบดวย 1) เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธี
ตนไมตัดสินใจเทากับ 81.91% 2) เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรสเทากับ
84.29% และ 3) เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิงเทากับ 81.71% พบวาเทคนิค
แรนดอมฟอรเรสใหความถูก ตองในการจําแนกประเภทขอมูล สูง ที่สุ ดเพราะมีคาความ
ถูกตองมากที่สุด
คําสําคัญ : การแนะแนวอาชีพ เหมืองขอมูล ตนไมตัดสินใจ แรนดอมฟอรเรส แบ็กกิง
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Abstract
The purposes of the research were 1) to study of prediction to
techniques of career for undergraduate students of the computer program
by using the appropriate datamining technique, and 2) to compare the
results of the analysis of prediction to career for the students by using the
data mining techniques. The data was collected from 65,335 employees
who graduated in the computer program, Office of the Higher Education
Commission during 2012 to 2016. The independent variables were grade
average, talent, parental occupation, parental income, gender, job position,
target and major. Decision Tree Technique, Random Forest Technique and
Bagging Technique were used to analyze and classify the data. The research
findings revealed that the most appropriate technique in verifying the
accuracy was Random Forest Technique. The percentage of three
techniques in verifying the accuracy of the data was 1) 81.91% of Decision
Tree, 2) 84.29% of Random Forest and 3) 81.71% of Bagging Techniques.
Keyword : Career Guidance, Data Mining, Decision Tree, Random Forest,
Bagging
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บทนํา
ปจจุบันความตองการจางงานในตลาดแรงงานของประเทศไทย ขึ้นอยู กับสภาพ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ณ ชวงเวลานั้น ๆ ทําใหการเลือ กอาชีพ นับวาเปนเรื่อ ง
สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในชี วิ ต มนุ ษ ย ต อ งมี ก ารเริ่ ม ต น ด ว ยการวางแผนตั้ ง แต วั ย เรี ย น ใน
สถาบั นอุดมศึก ษา เพื่ อ ใหเ พิ่ม โอกาสในการเลื อ กอาชีพ ที่ เ หมาะสมกั บ ความตอ งการ
สอดคลองกับความสามารถ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ครบทุกดาน พรอมกับการสงเสริมแนะแนวทางอาชีพใหกับนักศึกษา แตปจจุบันการแนะ
แนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ไดดําเนินการกันอยูในปจจุบันก็เปนการให
ความชวยเหลือเกี่ยวกับการใหคําปรึก ษาทางดานอาชีพ อาทิเชน การเลือ กอาชีพ เลือ ก
สถานทํางาน วิธีสมัครงาน โดยนักศึกษาจะมาขอคําปรึกษาและความชวยเหลือจากอาจารย
ที่ทําหน าที่ใหคําปรึก ษาประจําศูนยใหคําปรึก ษา และแนะแนวของมหาวิ ท ยาลัยและ
วิทยาลัยนั้น สําหรับบางมหาวิทยาลัยไดแยกบริการจัดหางานใหนิสิตนักศึกษาทํา ทั้งงาน
พิเศษและงานถาวรมาไวที่ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย แตอยาง
ไรก็ตาม การแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยก็ยังไมไดผลเต็มที่ (ชัช
ชฎา 2557) นักศึกษาจํานวนมากประสบปญหาในการตัดสินใจเลือกอาชีพใหตรงกับตัวเอง
มีเพียงจํานวนนอยคนที่ตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตรงกับตัวเอง การเลือกอาชีพผิดอาจจะทําให
การดํารงชีวิตยุงยาก (รัชดา 2552) ซึ่งอาจจะสงผลตอความไมพอใจในการทํางาน ปฏิบัติ
หนาที่ไดไมดี เกิดความวิตกกัง วล เกิดความเครียดและไมใสใจตอสังคม (สมฤทัย มปป.)
ความตอ งการบุคลากรทางสายงานที่เกี่ยวขอ งกับ วิชาชีพ คอมพิวเตอรมีจํานวนมาก แต
ในทางกลับกันนั้นบุคลากรสายงานนี้ยังไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มีพื้นฐานและความรอบรูดานสายงานคอมพิวเตอรอีกจํานวนมาก ถึงแมวาจะ
เปนสายวิชาชีพที่นิยมเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ตาม แตก็ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพใหสอดคลอ งกับความตอ งการแรงงานของตลาดไดและสอดคลอ งกับ นโยบาย
ประเทศที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากร ICT ทางดานอุตสาหกรรรมซอฟตแวรประกอบกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาที่ผา นและเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นในแตละหนวยงานจะตองใชผูมีความรูและเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน
นํามาประยุก ตใชกับ งานเฉพาะดาน ใหส ามารถใชง านไดอ ยางมีป ระสิท ธิภาพและการ
เตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะสรางมาตรฐานในการรับรองผู
ถนัดเฉพาะทาง ในตําแหนงพิเศษดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เชน นักวิเคราะหระบบ
เครือขาย ผูดูแลระบบและรัก ษาความปลอดภัยเครือขายรวมไปถึงการออกแบบพัฒนา
ซอฟตแวร
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาวิธีแกปญหาดังกลาว โดยการนําขอมูลภาวะการมีงาน
ทํากับขอมูลระเบียนประวัติของผูสาํ เร็จการศึกษาตั้งแตปพ.ศ. 2555-2559 จํานวน 65,335

12

วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

ระเบียน ในสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร ของมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยมาศึก ษา
เทคนิคการพยากรณอาชีพโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) ในการจําแนกขอมูล
(Classification) เพื่อเปนการเพิ่มความแมนยําในการจําแนกขอมูลใหมีความถูกตองมาก
ที่สุด จึงจําเปนจะตองเลือกใชเทคนิควิธีจําแนกขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลและไดคาความ
แมนยําที่อยูในระดับที่ยอมรับได ดวยการใชคุณลักษณะทางดานความสามารถหรือผลการ
เรียนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับจากหลัก สูตรดานความสามารถพิเศษ ดานเพศ ดาน
ตําแหนงงานดานความสอดคลองสาขา ดานสาขาวิชา งานวิจัยนี้ไดเสนอเทคนิคการจําแนก
ขอมูล 3 เทคนิค ไดแก เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรส (Random Forest) และเทคนิคการ
จําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิง (Bagging) เนื่องจากเปนเทคนิคที่นิยมนํามาใชในงานวิจัยที่
เกี่ยวของมากและผลความแมนยําอยูในระดับดี สําหรับการวิเคราะหคาความแมนยําในการ
พยากรณ และนําเทคนิคที่ใหคาความแมนยํามากที่สุดไปใชเปนตัวแบบในการพัฒนาระบบ
พยากรณเพื่อการแนะแนวอาชีพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาเทคนิคพยากรณอาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูล
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหพยากรณอาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ความหมายของการแนะแนวอาชีพ
การแนะแนวอาชีพ (สมฤทัย มปป.) เปนการชวยเหลือบุคคลใหส ามารถเลือ ก
อาชีพ ที่เ หมาะสมกับ ตนเองมาเปนการแนะแนว เพื่อ ใหบุคคลมีทัก ษะในดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเลือกอาชีพและการเตรียมตัวประกอบอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาตนเองใหมี
ความเจริญ ในการประกอบอาชีพ ทัก ษะที่เกี่ยวกับ อาชีพ ดัง กลาว ไดแก ทัก ษะในการ
วิเคราะหตนเอง ทักษะในการแสวงหาและการวิเคราะหขอมูลดานอาชีพ ทักษะในการเลือก
การตัดสินใจ และเตรียมตัวประกอบอาชีพ
การแนะแนวอาชี พ (รั ช ดา 2552) เป น กระบวนการช ว ยเหลื อ บุ ค คลและ
สิ่ง แวดล อ ม เพื่อ ให ส ามารถนําตนเองได เปน ตน วา การตัด สินใจว าจะศึก ษาด านใด
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ประกอบอาชีพอะไร หรือแกปญหาอยางไรเมื่อเจอกับสถานการณตาง ๆ รูจักขอมูลทาง
อาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม รูจักวางแผนในการเตรียมตัวเขาสูโลก
ของอาชีพ เขากับอาชีพของตน สามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองใน
ทุก ๆ ดาน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เปนประโยชนตอสวนรวม และสังคมไดอยาง
เต็มที่ เพื่อใหมีความสําเร็จในอาชีพที่ตนเลือกซึ่งจะสงผลถึงการพัฒนาตนเองและสังคมไป
จนถึงประเทศชาติอีกดวย ดังนั้นการแนะแนวอาชีพจําเปนสําหรับนักแนะแนว
จากความหมายของการแนะแนวอาชีพที่กลาวมาขางตน กลาวไดวาการแนะแนว
อาชีพเปนกระบวนการสําคัญ ในการสงเสริม แนะแนว แนะนํา ใหคําปรึกษา เสนอขอมูล
ขาวสาร สถิติ ใหบุคคลเลือกอาชีพใหตรงกับบุคลิกภาพสอดคลองกับความตองการ ความรู
ความสามารถ เพื่อใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพที่เลือก
นั้นสามารถทําประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติ
เหมืองขอมูล (Data Mining)
การทําเหมือ งขอ มูล (เอกสิท ธิ์ 2557) เปนกระบวนการคนหาความสัม พันธ
รูป แบบและแนวโนม ใหม ๆ โดยการใช วิธี ท างคณิ ต ศาสตรแ ละสถิ ติ วิ เ คราะห ข อ มู ล
กระบวนการ ขั้นตอน หรือวิธีการ เทคนิครวมไปถึงซอฟตแวรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่ อ ค น หาคํ า ตอบ หรื อ องค ค วามรู เพื่ อ นํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการตั ด สิ น ใจ ทํ า นาย
คาดการณ หรือวางแผน ในเรื่องตาง ๆ ถือเปนเครื่องมือที่สรางคุณคาใหแกขอมูล นํามาซึ่ง
องคความรูอันเปนคุณประโยชนตอหนวยงาน องคกร ในการบริหารจัดการเสริมสรางความ
แข็ง แกรง ใหแ กอ งค ก ร ส ง ผลให ได รับ ความนิย ม และถูก นํา ไปประยุ ก ต ใช ง านอย า ง
แพรหลายในปจจุบันนั้นเอง นอกจากนี้ เหมืองขอมูล ยังหมายรวมไปถึง ชุดซอฟตแวรที่ใช
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง ถูก ออกแบบมาเพื่ อ การประยุก ต กั บ ความตอ งการใช ง าน
สารสนเทศในระดับสูง เชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System:
DSS) หรือระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System: EIS)
เพื่อใหไดซอฟตแวรที่มีความสมบูรณพรอมทัง้ ในเรือ่ งของการคนหา การจัดทํารายงาน และ
สนับสนุนการจัดการดานตาง ๆ จัดเปนเครืองมือชิ้นใหมทสี่ ามารถคนหาขอมูลในฐานขอมูล
ขนาดใหญหรือขอมูลที่เปนประโยค
การทําเหมื อ งข อ มู ล (สุร พงค 2559) คื อ กระบวนการคนหาสารสนเทศ หรื อ
ขอความรูที่มีอยูในฐานขอมูลขนาดใหญที่ซับซอน เพื่อนําขอความรูที่ไดไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจ สารสนเทศที่ไดอาจนํามาสรางการพยากรณ หรือสรางตัวแบบสําหรับการ
จําแนกหนวยหรือกลุม หรือแสดงความสัมพันธระหวางหนวยตางๆหรือใหขอสรุปของสาระ
ในฐานขอ มูล การทําเหมืองขอมูลประกอบขึ้นดวยการนํากระบวนการทางสถิติและการ
เรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร เพื่อสรางตัวแบบ กฎเกณฑ รูปแบบ การพยากรณและ
ขอความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ โดยการทําเหมืองขอมูลมีขั้นตอนการดําเนินงานหลาย
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ขั้นตอนซึ่งตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ เชน วิธีการจัดกลุม การคนหาความสัมพันธ
การพยากรณ เปนตน
การทําเหมือ งขอ มูล (สายชล 2558) คือ Application สําหรับ การวิเ คราะห
ประมวลผลขอมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชงานในระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูใช เปน
software ที่มีความสมบูรณทั้งในเรื่องการคนหา การสรางรายงาน และการจัดการ ซึ่ง
คลายกับระบบ Executive Information System (EIS) หรือระบบขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถคนหาขอมูลในฐานขอมูลขนาดใหญ
หรือขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหาร เปนเพิ่มคุณคาใหกับฐานขอมูลที่มีอยู
จากความหมายของเหมืองขอมูล สรุปไดวา เหมืองขอมูล หรือการทําเหมืองขอมูล
(Datamining) คื อ กระบวนการสกั ด หรื อ ค น หาสารสนเทศ เพื่ อ ให ไ ด ค วามรู หรื อ
สารสนเทศบางมุมที่ซอนเรนอยูในฐานขอมูลขนาดใหญโดยอาศัยขอมูลในอดี ตเปนจํานวน
มาก เพื่อนําความรูที่ไดไปชวยในการวิเคราะห และประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใน
ธุรกิจดานตาง ๆ ในการบริหารซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาใหกับฐานขอมูลที่มีอยู
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
การสรางโมเดลดวยตนไมตัดสินใจ (สายชล 2558) ตนไมตัดสินใจ (Decision
Tree) นั้นมีความจําเปนในการทํางานวิจัยนี้ เนื่องจากตนไมการตัดสินใจนั้นมีสวนชวยให
การวิเคราะหขอมูลที่มีจํานวนมาก ๆ ได โดยจําลองความเปนไปไดของสิ่งที่เราสนใจและ
เงื่อ นไขทั้งหมดที่ไดจากขอมูลแตละตัวทําใหมองเห็นภาพรวมและวิธีการที่ตองการไดดี
ยิ่งขึ้น และตนไมการตัดสินใจยังชวยในการตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ โดยใชวิธีการที่ดีที่สุดได
งายขึ้นกวาการไมไดใชตนไมการตัดสินใจขั้นตอนวิธีก ารสรางตนไมตัดสินใจ (Decision
Tree Algorithm) เปนหนึ่งในเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อการแบงประเภทขอมูล โดย
ขั้นตอนวิธีนี จะทําการสรางตัวแบบการทํานายที่มีลักษณะเปนโครงสรางตนไมซึ่งประกอบ
ไปดวยโหนดราก (Root Node) โหนดภายใน (Internal Node) และโหนดใบ (Leaf
Node)
ตนไมตัดสินใจ (Ansari, 2018) เปนวิธีก ารที่ไดรับ ความนิยมอยางแพรห ลาย
เนื่อ งจากโมเดลที่ไดส ามารถแปลความหมายและเขาใจงาย ลักษณะของรูป แบบขอมูล
(Pattern) ซึ่งแตละโหนด (Node) จะแสดงคุณลักษณะหรือแอตตริบิวต (Attribute) ที่ใช
ทดสอบขอมูล แตละกิ่งจะแสดงผลในการทดสอบ และลีฟโหนด (Leaf Node) จะแสดง
กลุมหรือคลาส (Class) ที่กําหนดไว (ชัชชฎา 2557)

การศึกษาเทคนิคพยากรณอาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
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ภาพที่ 1 ตัวอยางตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
(ที่มา : จากโปรแกรม Rapid Miner Studio)
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรส (Random Forest)
การจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรสเปนชุดของการจําแนกประเภทแบบไม
ตัดแตงกิ่ง (unpruned) หรือตนไมถดถอย (Regression Trees) ซึ่งถูกสรางจากการนํา
ขอมูลฝกสอนไป สุมเลือกตัวอยางขอมูลและคุณลักษณะขอมูลแลวนํามาสรางเปนตนไม
ตัดสินใจซึ่งมีตัวอยางสวนหนึ่งที่ไมถูกเลือกเรียกขอมูลสวนนี้วา Out-of-Bag (OOB) จะถูก
นํามาใชในการทดสอบตนไมตัดสินใจ (เอกสิทธิ์ 2560) และนําผลการทํานายที่ไดมาโหวต
(Vote) เพื่อหาคําตอบสุดทาย (Ansari, 2018)
เทคนิควิธีตัวจําแนกปาแบบสุม (Random Forest) เปรียบเทียบกับ วิธีก าร
คัดเลือกตัวแปรดั้งเดิมที่ใชดัชนีที่ไมไดนําความสัมพันธระหวางตัวแปรเขามามี สวนในการ
คัดเลือ กตัวแปร ไดแ ก สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation
Coefficient) การทดสอบของเวลช (Welch Test) เกณฑของโกลับ (Golub Criterion)
ผลที่ไดพบวาวิธีการใหมที่นําเสนอใหผลที่ดีกวาวิธี การคัดเลือ กตัวแปรแบบดั้งเดิม โดย
รูปแบบที่ใหผลที่ดีคือการรวมกันระหวางการกําหนดจํานวนองคประกอบตามเกณฑคา pvalue และการเลือกเซตยอยโดยใชกระบวนการคนหาแบบปนเขา และเมื่อใชองคประกอบ
จากแนวทางดังกลาวจะใหผลดีกวาเมือ่ ใชตัวแปรโดยตรงเล็กนอย Slim PLS ในรูปแบบการ
รวมกันดังกลาวใหผลดีกวาการคัดเลือกตัวแปรแบบดั้งเดิมอยางชัดเจนเมื่อจําแนกประเภท
โดยใชวิธี KNN (เอกสิทธิ์ 2557)
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิง (Bagging)
การจํ า แนกข อ มู ล ด ว ยวิ ธี แ บ็ ก กิ ง เป น วิ ธี ก ารที่ ส ร า งตั ว แบบแต ล ะตั ว ที่ ใ ช ชุ ด
ข อ มู ล เรี ย นรู ที่ สุ ม มาจากชุ ด ข อ มู ล เรี ย นรู ที่ กํ า หนดให ใ นแบบคื น (Sampling with
Replacement) กลาวคือเมื่อสุมขอ มูลขึ้นมาไดหนึ่งตัวจะคืนขอมูล นั้นกลับ เขาไปยังชุด
ขอมูลเดิม ทําใหขอมูลนั้นมีโอกาสถูกสุมซ้ําอีกในอนาคต ขอมูลแตละตัวในชุดขอมูลเรียนรู
จะมีโอกาสถูกสุมเพื่อใชในการสรางตัวแบบเทากับ 1 − (1 − ) โดยที่ n เปนจํานวน
ขอมูลในชุดขอมูลเรียนรูที่กําหนดให ถาทําการสุมขอมูลดวยวิธีนี้ n ครั้งเพื่อสรางชุดขอมูล
สําหรับสรางตัวแบบ 1 ตัวจะไดชุดขอมูลที่เปน subset ของชุดขอมูลเรียนรูที่กําหนดให
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ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลเดียวกันอาจถูกสุมซ้ํา ทําใหชุดขอมูลจากการสุมมีจํานวนขอมูลไมถึง n
ตัว โดยเฉลี่ยแลวจะมีขนาดประมาณ 63.2% ของ n (Gorad et al., 2017)
จากเอกสารที่กลาวมาสรุปไดวาเหมืองขอมูลคือกระบวนการคนหาสิ่งที่มีประโยชน
ที่สนใจ ที่เปนองคความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อใชในการวิเคราะหหรือทํานายสิ่ง
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเทคนิคที่ใชในงานวิจัยมีดังนี้ เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไม
ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรส (Random
Forest) และเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิง (Bagging) เพื่อวัดประสิทธิภาพของ
โมเดล
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชัชชฎา วันดี (2557) (อางอิง จาก Ross 1993) ศึก ษาวิจัยเรื่อ ง เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการจําแนกขอ มูล การเลือ กอาชีพของนิสิตระดับปริญ ญาตรีห ลังสําเร็จ
การศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ไดใชชุดขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลระเบียน
ประวั ติ ข องนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ
มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม ระหวางป พ.ศ. 2550-2554 จํานวน 12 คุณลัก ษณะ และ
2,515 ระเบียน ซึ่ง ไดนําเทคนิคแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิค
โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) และเทคนิคการเรียนรูแบบเบย (Naïve
Bayes) มาทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการ
จําแนกขอมูลแบบตนไมตัดสินใจ มีประสิทธิภาพในการจําแนกสูงสุดดวยคาเฉลี่ย 88.62%
และปจจัยสําคัญที่ทําใหการเลือกอาชีพตรงหรือไมตรงกับสาขา มี 4 ปจจัย คือสาขาวิชาที่
เรียน เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาสาขา เพศ และเกรดเฉลี่ยรวม
สมฤทัย กลัดแกว (มปป.) และ Breiman et al. (2001) การศึกษามีวัตถุประสงค
1) เพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผ ลตอ การเลือกตําแหนง งานใหส อดคลอ งกับ ความสามารถของ
บัณฑิตดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมและการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธี
ตนไมตัดสินใจ 2) เพื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการพยากรณระหวางการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิส ติคพหุกลุม (Logistic Regression) และการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธี
ตนไมตัดสินใจ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการตัดสินใจการเลือกตําแหนงงานใหสอดคลองกับ
ความสามารถของบัณฑิต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ขอมูลภาวะบัณฑิตที่มีงาน
ทําที่เ ขารับ พระราชทานปริญ ญาบั ต รในป ก ารศึก ษา 2555-2557 จํา นวน 1,933 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ได แ ก แบบสํ า รวจข อ มู ล ภาวะบั ณ ฑิ ต มี ง านทํ า ของศู น ย
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมและการจําแนกประเภทขอมูลด วยวิธีตนไมตัดสินใจ
พบวาเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจมีคาความถูกตองมากกวาการ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมเล็กนอย โดยคาความถูกตองของเทคนิคการจําแนก
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ประเภทขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจเทากับ 57.37% และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค
พหุกลุมมีคาความถูกตอง 56.3%
Sathyavathi et al. (2016) ศึกษาวิจัยเรื่อง เหมืองขอมูลสําหรับสรางตัวแบบ
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับการพยากรณอาชีพ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกอาชีพโดยการใชเครื่องมือเหมืองขอมูลแบบจําแนกกลุม โดยใชขั้นตอน
ในการดําเนินงานการทําเหมืองขอมูลแบบจําแนกกลุม ใชโปรแกรม Rapidminer Studio
7 เป น เครื่ อ งมื อ ขั้ น ตอนวิ ธี ที่ ใ ช สํ า หรั บ การเปรี ย บเที ย บในการจั ด กลุ ม ข อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพที่ไดคาสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบจากขั้นตอนวิธีดังกลาวจะพบวา Decision tree
ไดใหคาความถูกตองสูงที่สุดในการพยากรณสําหรับการจําแนกกลุมขอมูล
Campagni et al. (2015) ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแบบการทําเหมืองสําหรับอาชีพ
นักศึกษา ผลการวิจัยพบวาระเบียบวิธีการทําเหมืองขอมูลเพื่อวิเคราะหอาชีพของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ความแตกตางทางวิธีการจัดกลุมและลําดับรูปแบบของเทคนิคการจําแนก
กลวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพของนักศึกษาตามตารางการสอบ โดยจะแนะนําถึงอาชีพ
ในอุดมคติกอน นักศึกษาจะตองทําการทดสอบหลังจากเรียนจบใหสอดคลองกับหลักสูตรที่
เรียนโดยทันที แลว เปรี ยบเที ยบกั บ นัก ศึก ษาทั่วไปกับ นัก ศึก ษาที่ ใชเ ทคนิค วามี ความ
แตกตางกันและประยุกตใชวิธีการดังกลาวกับนักศึกษาจริง พบวานักศึกษาที่ไดรับแนวคิด
อาชีพในอุดมคติจะมีผลการเรียนในเทอมและจบการศึกษาที่ดีขึ้น
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดเลือกใชตัวแบบเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
จําแนกประกอบดวยวิธีเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจเทคนิควิธีแรนดอม
ฟอรเรสและเทคนิควิธีแบ็กกิงเพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดล และเลือกขอมูลที่นํามาใชใน
การวิเคราะหชงึ่ เปนปจจัยทีเ่ กีย่ วของประกอบดวยระเบียนประวัติผลการเรียนของนักศึกษา
ประกอบไปดวยคุณลักษณะ เพศ อาชีพบิดา รายไดบิดา อาชีพมารดา รายไดมารดา ผล
การเรียนเฉลี่ย สาขาวิชา ความสามารถพิเศษ ความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชา และ
ประเภทตําแหนงงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย
1. ศึกษาเทคนิคการพยากรณอาชีพที่เปนไปไดและเหมาะสมในการนํามาพยากรณ
อาชีพจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสรุปผลเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
2. จัดเตรียมขอมูล โดยประกอบดวยขอมูลภาวะการมีง านทํากับขอ มูลระเบียน
ประวัติ ข องผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต ป พ.ศ. 2555-2559 จํ านวน 5,335 ระเบี ยน ใน
สาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อนํามาวิเคราะหดวย
เทคนิคที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 1 โดยมีขั้นตอนตามมาตรฐาน 6 ขั้นตอนดังนี้
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1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับ ภาวะการมีง านทําของบัณฑิต โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เทคนิคการพยากรณความสัม พันธขอมูล การแนะแนวอาชีพสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
2) ทําความเขาใจขอมูล ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนขอมูลภาวะการมี
งานทํ า ของบั ณฑิ ต และระเบี ย นประวั ติ ผ ลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ประกอบไปด ว ย
คุณลักษณะ เพศ อาชีพ บิดา รายไดบิดา อาชีพมารดา รายไดมารดา ผลการเรียนเฉลี่ย
สาขาวิ ชา ความสามารถพิ เ ศษ ความสอดคล อ งของอาชีพ กับ สาขาวิชา และประเภท
ตําแหนงงานแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางรายละเอียดคุณลักษณะนํามาสรางตัวแบบ
คําอิบาย
ที่ ชื่อคุณลักษณะ
คําอธิบาย
ที่ ชื่อคุณลักษณะ
1 GENDER_ID
เพศ
6 GPA
ผลการเรียนเฉลี่ย
2 FAT_OCCUP_ID
อาชีพบิดา
7 PROGRAM_ID สาขาวิชา
FAT_REVENUE_ID รายไดบิดา
QN_TALENT
ความสามารถ
3
8
พิเศษ
MOT_OCCUP_ID อาชีพมารดา
TARGET
ความสอดคลอง
4
9
สาขาวิชา
MOT_REVENUE_ID รายได
QN_POS_ID
ประเภทตําแหนง
5
10
มารดา
งาน(Class)
3) การเตรียมขอมูล
3.1) คัดเลือกขอมูล (Data Preprocessing) นําขอมูลจากแตละตารางมา
ทําการรวมกันโดยขอมูลจะประกอบดวยขอมูลระเบียนประวัติและขอมูลภาวะการมีงานทํา
3.2) จัดรูปแบบขอมูล (Data Transformation) ทําการจัดรูปแบบขอมูล
เพื่อใหขอมูลมีความพรอมที่จะนําไปใชงานตอไป
3.3) การแบงสวนขอมูล การแบงขอมูลออกเปนสวนหลายสวนเทา ๆ กัน
แลวนําขอมูลที่แบงไวไปใชในการสรางตัวแบบและการทดสอบตัวแบบ เวียนกันไปจนครบ
ทุกสวนของขอมูล การกําหนดจํา นวนสวนของขอ มูลแบง ออกเปน 10 สวน (10 folds
Cross-Validation) คือการแบงขอมูลออกเปน 10 สวน โดยที่แตละสวนมีจํานวนขอมูล
เทากัน หลังจากนั้นขอมูลหนึ่งสวนจะใชเปนตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ทําวนไป
เชนนี้จนครบจํานวนที่แบงไวโดยวิธีนี้เปนการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเนื่องจากผลที่
ไดมีความนาเชื่อถือในการวัดประสิทธิภาพ
4) การวิเคราะหขอมูลและสรางตัวแบบโดยการใชเทคนิคทีศ่ ึกษา
5) การแปลผลและประเมินผล ทําการประเมินผลตัวแบบจากแตละเทคนิค
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6) การนําตัวแบบไปประยุกตใช
2. เครื่องมือการวิจัย
1. โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการพยากรณอาชีพไดแกโปรแกรม WEKA
2. เทคนิคการพยากรณ จํานวน 3 เทคนิค ไดแก เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธี
ตน ไม ตัด สิน ใจ (Decision Tree) เทคนิค การจํา แนกข อ มู ล ดว ยวิ ธีแ รนดอมฟอรเ รส
(Random Forest) และเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิง (Bagging)
3. สถิติที่ใชในการวิจัย
เปนสถิติเพื่อหาคาความถูกตอง และ หาความคลาดเคลื่อนการทํานายขอมูล
ประกอบดวย
1. สถิติแบบความแตกตางของคากลางของสองประชากรไมอสิ ระ ( Paired TTest)
2. สถิติการพยากรณโดยพิจารณาคาความถูกตองที่มีคาสูงทีส่ ุด (Accuracy)
Accuracy = 100 - %Error
(1)
3. ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE)
(2)
∑ (y − y )
RMSE =

n

4. คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAE) ที่มีคาต่ําที่สุด
MAE =

1
n

|y − y |

(3)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเทคนิคการพยากรณจําแนกขอมูลโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
ผูวิจัยไดศึก ษาเทคนิคเหมืองขอ มูล การจําแนกขอ มูล โดยใช เทคนิคการจําแนก
ขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจ เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรส เทคนิคการ
จํ า แนกข อ มู ล ด ว ยวิ ธี แ บ็ ก กิ ง และเทคนิ ค การจํ า แนกข อ มู ล ด ว ยวิ ธี บู ส ต ติ ง วิ เ คราะห
เปรียบเทียบกับขอมูลภาวะการมีงานทําใชคาความถูกตองความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ กําลังสอง
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ เพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ ไดผลการดําเนินงาน
ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความถูกตองของแตละเทคนิค
ที่
Algorithms
Accuracy (%)
RMSE
MAE
1 Decision Tree
81.91
0.29
0.16
2 Random Forest
84.29
0.27
0.14
3 Bagging
81.71
0.29
0.17
Compare Algorithms

Value

100

81.91

84.29

81.71

50
0.29 0.27 0.29
0

Decision Tree
Random Forest
Bagging

Accuracy
(%)
81.91
84.29
81.71

Decision Tree

0.16 0.14 0.17

RMSE

MAE

0.29
0.27
0.29

0.16
0.14
0.17

Random Forest

Bagging

ภาพที่ 2 แสดงกราฟการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความถูกตองของแตละเทคนิค
จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแบบการพยากรณอาชีพดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล
ดวยวิธีแรนดอมฟอรเรสใหคาความถูกตองสูงที่สุด ที่ รอยละ 84.29 ตามดวยเทคนิคการ
จําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจใหคาความถูกตองรอยละ 81.91 และเทคนิคการจําแนก
ขอมูลดวยวิธแี บ็กกิงใหคาความถูกตองรอยละ 81.71 มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง
เทากับ 0.27, 0.29 และ 0.29 มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณเทากับ 0.14, 0.16 และ
0.17 ตามลําดับ เปรียบเทียบคาความถูกตองและนําผลไปใชในการดําเนินการในขั้นตอน
ตอไป
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2. ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความถูกตองของแตล ะเทคนิคสรางตัว
แบบการพยากรณอาชีพจากขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตนํามาทดสอบคาทางสถิติ
แบบความแตกตางของคากลางของสองประชากรไมอิสระ (Paired T-Test) พบวาเทคนิค
การจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรสใหคาความถูกตองสูงที่สุดจากเทคนิคทั้งหมด 3
เทคนิคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับคาความเชื่อมั่น .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางการทดสอบคาทางสถิติแบบ Paired T-Test
ที่
Algorithms
Accuracy (%)
1
Random Forest
84.29
2
Decision Tree
81.91
3
Bagging
81.71

SD.
0.44
0.42
0.45

จากตารางที่ 3 พบวาการทดสอบจากขอมูลชุดเดียวกัน ดวยเทคนิคทั้ง 3 โดยให
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรสเปนฐานจะได คาทางสถิติที่ดีกวาเทคนิค
การจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจ และเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแบ็กกิง
3. ผลการทดสอบพยากรณดวยเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรส
การพยากรณดวยเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรสโดยการแบงชุด
ขอมูลออกเปน 10 สวน (10-fold) ผลลัพทที่ไดตามตาราง Confusion matrix ดังตารางที่
4
ตารางที่ 4 ตารางผลการพยากรณเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีแรนดอมฟอรเรส

Actual

A
B
C
Precision (%)

A
16,404
198
3,733
80.7

Prediction
B
794
14,065
1,758
84.6

Recall (%)
C
3,074
705
24,604
86.7

โดยการแบงประเภทกลุม อาชีพจากขอมูลภาวะการณมีงานทํา ประกอบดวย
A คือขาราชการ/เจาหนาทีห่ นวยงานของรัฐ
B คือดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
C คือพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน

80.9
94.0
81.8
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จากตารางที่ 4 พบวาผลของการทํานายคลาสราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
เปน 16,404 คลาสดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการเปน 14,065 และคลาสพนักงาน
บริษัท /องค ก รธุร กิจ เอกชนเปน 24,604 รวมเปน 55,073 จากจํานวนข อ มูล ทั้ง หมด
65,335 คาสัดสวนขอมูลที่ถูกตอง (Precition) กลุมขอมูลพนักงานบริษัท/องคกรเอกชน มี
คาคาความแมนยําสูงสุดที่รอยละ 86.7 และคาสัดสวนของขอมูลที่ตรงตามความตองการที่
ถูกคนคืนกับขอมูลที่ตองการทั้งหมด (Recall) กลุม งานธุร กิจอิสระ/เจาของกิจการ มี
คาสูงสุดที่รอยละ 94.0
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อ การเปรียบเทียบตัว
แบบเทคนิคการพยากรณอาชีพ ของนักศึก ษาที่สําเร็จ ศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งขอมูล ที่
นํา มาใช ในงานวิ จั ยนี้ เ ปน ข อ มูล ภาวะการมี ง านทํา จากสํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา งานวิจัยนี้มีจุดเดนจากขอ มูลที่ไดมาจากสาขาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรทุก
มหาวิทยาลัยที่สังกัดอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวาคาความแมนยําในการจําแนกประเภท
ขอมูลเฉลี่ยจาก 3 เทคนิคตัวแบบการพยากรณอาชีพดวยเทคนิคการจําแนกขอมูลวิธีแรนดอมฟอรเรสใหมีประสิท ธิภาพในการจําแนกสูงสุดดวยคาเฉลี่ยรอยละ 84.29 ตามดวย
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจใหคาความถูกตองรอยละ 81.91 และเทคนิค
การจําแนกขอ มูล วิธีแบ็ก กิง ใหคาความถูก ตอ งรอ ยละ 81.71 มีความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย
กําลังสองเทากับ 0.27, 0.29 และ 0.29 มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณเทากับ 0.14,
0.16 และ 0.17 ตามลําดับจากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาตัวแบบเทคนิคการจําแนก
ขอมูลวิธีแรนดอมฟอรเรสเปนตัวแบบที่เหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาเปนระบบการแนะแนว
อาชีพใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรตอไป
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอตัวแบบเทคนิคการพยากรณเปนเพียงการใชเทคนิคสวนหนึ่ง
ของการทําเหมืองขอมูลจากหลากหลายเทคนิคที่มีอยูในปจจุบัน โดยนําขอมูลภาวะการมี
งานทําของสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร ซึ่งมีจํานวนของขอมูลที่ยังไมมาก ในอนาคตหากมี
การพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะตองเพิ่มขอมูลทางดานสาขาวิชาอื่น ๆ
เพื่อใหเกิดความหลากหลายของขอมูลมากขึ้น และเพื่อใหตัวแบบการพยากรณสามารถ
นําไปใชไดอยางมีคาความถูกตองสูงที่สุด

การศึกษาเทคนิคพยากรณอาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
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