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หัวข้อวิจัย การพัฒนาแบบจําลองข้อมูลการสําเร็จการศึกษาและไมส่าํเร็จการศึกษา
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบเทคนิค
ดาต้าไมน์นิ่งแบบ C4.5 และเบย์ 

 An Application of Model for Study Graduated and Not Graduated 
Students of Faculty of Science and Technology By Data Mining 
Technique compares between C4.5 and Bayes. 
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บทคัดยอ่ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Model การสําเร็จ และไม่สําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด มุ่งเน้นหาคุณลักษณะ (Attribute) ที่มีผลต่อการสําเร็จการศึกษาและการไม่
สําเร็จการศึกษา และเปรียบเทียบค่าความแม่นตรง (Precision) ของ Model ด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบเบย์และแบบ C4.5 
 ผลการวิจัยพบว่าได้ Model ที่เหมาะสมสําหรับใช้เพื่อการทํานายผล 2 Model จาก
ข้อมูลสองชุดได้แก่ Model#1 จากข้อมูล 2,751 รายการ เมื่อผ่านการปรับสมดุลของข้อมูลทํา
ให้มีรายการข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 3,793 รายการ โดยแบ่งเป็น Training Set จํานวน 1,137 
รายการ  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของ Model พบว่ามีค่า Precision ค่า Recall และ ค่า    
F-Measure ในการทํานายการสําเร็จ/ไม่สําเร็จการศึกษาจะได้ค่าเป็น 78.05%/95.02%, 
94.86%/78.61% และ 85.64%/86.04 ตามลําดับ และสามารถสร้างเป็นกฎการจําแนกในการ
ตัดสินใจได้ทั้งหมด 19 กฎด้วยกัน จากผลดังกล่าวสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการสําเร็จและไม่
สําเร็จการศึกษาจาก Model#1 คือ ผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ผลการเรียน
เฉลี่ยในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน สาขาวิชา และประเภทของ
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วน Model#2 พบว่าจากข้อมูล 517 รายการเมื่อผ่านการปรับ
สมดุลข้อมูลทําให้มีจํานวนรายการเพิ่มขึ้นเป็น 730 รายการ และแบ่งข้อมูลเป็น Training Set  
จํานวน 219 รายการ ซึ่งประสิทธิภาพของ Model#2 มีค่า Precision, Recall และ ค่า        
F-Measure ในการทํานายการสําเร็จ/ไม่สําเร็จการศึกษาจะได้ค่าเป็น 72.13%/86.60%, 
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87.13%/71.19% และ 78.92%/78.14% ตามลําดับ และสามารถสร้างเป็นกฎการจําแนกได้
ทั้งหมด 5 กฎด้วยกัน จากผลดังกล่าวสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการสําเร็จและไม่สําเร็จ
การศึกษาจาก Model#2 คือ ผลการเรียนเฉลี่ยก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ประเภทของการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และการคบเพื่อนต่างเพศ 
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ABSTRACT 
  
 The objective of this study is to compare between of the precision 
model C4.5 and Basian belief Network algorithm, for develop a model to 
determine factor that influences students graduated and not graduated in a 
compulsory time. The population of this study is a university student in Science 
and Technology department of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. 
 The result showed that there are 2 models for prediction the students 
graduated and not graduated in a compulsory time. The model#1 uses 2751 
data set of items through imbalance data then increased data set to 3,793 items, 
consisting of a Training Set of 1137 items. The experiment results showed the 
precision, recall and F-measure to predict the students graduated and not 
graduated in a compulsory time are 78.05%/95.02%, 94.86%/78.61% and 
85.64%/86.04 respectively. New rule from decision tree, classification rules, with 
all 19 rules affecting the student graduated in a compulsory time from Model#1 
is the grade point average in the first Semester of the first year, the grade point 
average in the second semester of the second year, all of grade point average of 
all of semester and types of students to entrance through University. The other 
one of model#2, uses 517 data set of items through imbalance data then 
increased data set to 730 items, consisting of a Training Set of 219 items. So the 
results showed the precision, recall and F-measure to predict the students 
graduated and not graduated in a compulsory time are 72.13%/86.60%, 
87.13%/71.19% and 78.92%/78.14% respectively. New rule from decision tree, 
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classification rules, with all 5 rules affecting the student graduated in a 
compulsory time from Model#2 is the grade point average of all subject and all 
semester in the first Semester of the first year, the grade point average in high 
school, types of students to entrance through University and relationship with f 
beloved person among study in the university. 
 


