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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รพัฒน�ระบบก�รทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�ง

ด้�นไมโครซอฟต์ออฟฟิศและสร้�งตัวแบบก�รทำ�น�ยของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเอกชนแห่งหนึ่ง โดยใช้ข้อมูล

กลุ่มตัวอย่�งนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ที่ลงเรียนวิช�ก�รใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ ในภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  

ปีก�รศึกษ� 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนวิช�ดังกล่�ว โดยมีนักศึกษ�ทั้งหมด 6 ส�ข� ได้แก่  ส�ข�ก�รจัดก�รธุรกิจ 

ก�รค้�สมัยใหม่ ส�ข�ก�รจดัก�รธรุกจิก�รบิน ส�ข�ภ�ษ�จนีธรุกจิ ส�ข�ก�รจดัก�รอสงัห�รมิทรพัย์และทรพัย�กร

อ�ค�ร ส�ข�ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ ส�ข�ก�รสื่อส�รองค์กรและแบรนด์ ข้อมูลที่ได้จ�กฐ�นข้อมูลระบบนั้น 

จะถูกนำ�ม�ใช้เป็นต้นแบบในก�รพย�กรณ์สำ�หรับทำ�น�ยคว�มส�ม�รถในก�รเตรียมพร้อมเข้�สอบวัดคว�ม

เชีย่วช�ญ โดยมรี�ยละเอยีดข้อมลูทีน่ำ�ม�ใช้กำ�หนดในก�รทำ�วจัิยทัง้หมด 9 คณุลักษณะ จำ�นวนระเบยีนทีน่ำ�ม�

ใช้วิเคร�ะห์ข้อมูล ทั้งหมด 1,097 ระเบียน ม�สร้�งตัวแบบก�รทำ�น�ย โดยใช้เทคนิคก�รสร้�งโมเดลแบบต้นไม้

ก�รตัดสินใจ และก�รสร้�งโมเดลแบบแรนดอมฟอเรส จ�กนั้นนำ�ไปทดสอบประสิทธิภ�พโดยใช้ค่�คว�มถูกต้อง 

 ก�รทดสอบฟังก์ชนัของก�รใช้ง�นในระบบและก�รประเมนิคว�มพึงพอใจของผู้ใช้ง�นระบบ ผลก�รวจิยั

พบว่� ก�รทดสอบประสทิธภิ�พอลักอรทึมึ โดยวัดค่�คว�มแม่นยำ� คว�มเทีย่งตรง และ ค่�ทีไ่ด้จ�กก�รตรวจพบ

บทความวิจัย
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ข้อมูล ทั้ง 3 ค่� พบว่� แรนดอมฟอเรส มีประสิทธิภ�พสูงกว่� ต้นไม้ก�รตัดสินใจ โดยมีค่�คว�มแม่นยำ�ทำ�น�ย

ผลร้อยละ 96.41  และผลคว�มพึงพอใจด้�นก�รใช้ง�นระบบ มีผลประเมินคว�มพึงพอใจ คือ 4.22 อยู่ในระดับ

คว�มพึงพอใจม�ก 

คำาสำาคัญ: แอปพลิเคชัน  ก�รทำ�น�ย  โมเดล  เหมืองข้อมูล 

ABSTRACT

 The system used to predict the result of Microsoft Office usability and create a model 

for prediction of the students at a private university by using the sample of the students the 

first year who are registered for Applications Usage for Modern Organization classes in semester 

1/2018. This paper uses sample data from undergrad students (freshmen) in six majors including 

modern trade Business management major, aviation business management major, business 

Chinese major, real estate and facility management major, English Language teaching major 

and corporate and brand communication major. Each sample has nine attributes, the total data 

sets are 1097 which applied in two different data forecasting techniques are decision tree and 

random forest. The testing performance of the classification is evaluated in term of classification 

accuracy using various measures such as precision and recall. The results have been found that 

the performance of random forest is better in all classes of prediction compared to the decision 

tree. The best prediction accuracy of the random forest is 96.41 % and result in satisfaction of 

the users is 4.22 which is desirable. 

KEYWORDS: Application, Forecast, Model, Data Mining

บทนำา

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้�นคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีต่�งๆ มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว

และเป็นส่วนสำ�คัญที่เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญสำ�หรับ

ก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมท�งด้�นก�รเรยีนก�รสอน

และก�รพัฒน�ศักยภ�พของตัวบุคคลและองค์กร

ธุรกิจต่�งๆ รวมไปถึงสถ�บันก�รศึกษ�หล�ยๆ แห่ง 

ในระดบัอดุมศกึษ�เลง็เห็นถงึคว�มสำ�คญัของก�รนำ�

เทคโนโลยีและม�ตรฐ�นประก�ศนียบัตรท�งด้�น

คว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�นคอมพิวเตอร์ และเพ่ือให้

สอดคล้องกับแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ของช�ติ ต�ม

ยุทธศ�สตร์ที่  2 ของกรอบนโยบ�ยเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร พ.ศ. 2554-2563 

(กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร, 

2552) สำ�หรับก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนเพ่ิม 

ยกระดับคุณภ�พและเพ่ิมประสิทธิภ�พ โดยเฉพ�ะ 

กับสถ�นศึกษ�และก�รพัฒน�ศักยภ�พและคว�ม

เชีย่วช�ญให้กบันกัศกึษ�เพือ่ให้ตรงกบัคว�มต้องก�ร

ของบริษัท อีกทั้งกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษ� (TQF) ได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�ร

พัฒน�ศักยภ�พโดยมีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นผลก�ร

เรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 5 ด้�น ได้แก่ (1) คุณธรรม 
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จรยิธรรม (2) คว�มรู ้(3) ทกัษะท�งปัญญ� (4) ทกัษะ

คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งบคุคลและคว�มรบัผดิชอบ และ 

(5) ทักษะก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข ก�รสื่อส�ร และ 

ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ (เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์, 

2559) 

 มห�วิทย�ลัยท้ังรัฐบ�ลและเอกชนจึงได้

มีก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนในระดับ

ปริญญ�ตรี เกี่ยวกับด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ให้

สอดคล้องกับกรอบม�ตรฐ�น TQF ข้อ (5) โดยหลกัสตูร

วิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนนั้น ได้มีก�รเรียนก�รสอน 

เพื่อให้นักศึกษ�ได้ส�ม�รถเรียนรู้ เข้�ใจ และใช้เป็น 

อ�ทิเช่น โปรแกรมสำ�นักง�นอัตโนมติ ประกอบด้วย

โปรแกรมประมวลผลคำ� โปรแกรมต�ร�งก�รคำ�นวณ 

โปรแกรมก�รนำ�เสนอ และระบบส�รสนเทศ ฯลฯ  

เพือ่ตอบโจทย์ภ�วะก�รมงี�นทำ�ของนกัศกึษ�ในก�ร

เพ่ิมโอก�สก�รเข้�รับก�รทำ�ง�นม�กข้ึน เน่ืองจ�ก

ท�งสถ�นประกอบส่วนใหญ่นำ�ผลของทักษะด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศ ม�เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพื่อ

สัมภ�ษณ์พิจ�รณ�คัดเลือกทำ�ง�นด้วย (Jobthai, 

2560)

 ทักษะที่สำ�คัญของคนทำ�ง�นรุ ่นใหม่ คือ 

ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นทักษะพื้นฐ�นท่ี

บริษัทต่�งๆ ระบุคุณสมบัติในก�รรับเข้�ทำ�ง�น 

ได้แก่ โปรแกรมพื้นฐ�นท่ีต้องใช้ภ�ยในสำ�นักง�น 

ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (MS Office) เช่น Word Excel 

PowerPoint (Jobthai, 2560) ซึ่งในปัจจุบันมีก�ร 

เปิดโอก�สให้คนไทยได้มีก�รสอบวัดทักษะเพื่อก�ร

ได้ม�ซึ่งใบประก�ศนียบัตรยืนยันคว�มส�ม�รถ 

ในก�รใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft 

Office Specialist Certificate (MOS)) ซึ่งเป็น

ใบประก�ศนียบัตรยืนยันคว�มส�ม�รถในก�รใช้

โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศอย่�งเป็นม�ตรฐ�น 

ส�กลที่ทั่วโลกให้ก�รยอมรับ เพร�ะถือว่�เป็นผู้ที่มี

คว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รใช้ง�นโปรแกรมได้อย่�ง

แท้จริง แต่ยังมีก�รสอบจริงน้อย เพร�ะมีค่�ใช้จ่�ย

ค่อนข้�งสงู ทำ�ให้นกัศึกษ�มโีอก�สเข้�สอบน้อย ผูว้จิยั 

จึงได้พัฒน�ระบบต้นแบบโดยใช้โปรแกรม Scikit-

Learn ซึง่เป็นโอเพ่นซอร์สสำ�หรบัเทคโนโลยที�งด้�น

ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในส่วน

ก�รเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อใช้

ทำ�น�ยวดัระดบัคว�มเช่ียวช�ญท�งด้�นไมโครซอฟต์

ออฟฟิศ (Microsoft Office Specialist) ที่อิงต�ม

เกณฑ์ม�ตรฐ�นใบประก�ศนยีบตัร MOS Certificate 

ขึ้นม�เพื่อจะทำ�ให้นักศึกษ�ส�ม�รถรู้สถ�นะทักษะ

ของตนเองเทียบเท่�กับม�ตรฐ�นส�กล ส�ม�รถเพิ่ม

โอก�สก�รรับเข้�ทำ�ง�นในอน�คตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสร้�งแบบจำ�ลองก�รทำ�น�ยผลก�ร

สอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS 

 2. เพือ่สร้�งระบบก�รทำ�น�ยผลก�รสอบวดั

ระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้ตวัแบบจำ�ลองก�รทำ�น�ยผลก�รสอบ

วัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS

 2. ได้ระบบก�รทำ�น�ยผลก�รสอบวดัระดบั

คว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS เพื่อให้สอดคล้องกับ

คุณสมบัติคว�มส�ม�รถของนักศึกษ�ที่แท้จริง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ง�นวิ จัยฉบับนี้ ผู ้ วิ จัยได ้นำ�อัลกอริทึม 

(Algorithm) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และ 

แรนดอมฟอเรส (Random Forest) ม�ทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภ�พ

ของอัลกอริทึมทั้ง 2 แบบดังกล่�ว ซ่ึงทฤษฎีและ

กระบวนก�รในก�รทำ�เหมืองข ้อมูลของแต่ละ 

อัลกอริทึมแสดงร�ยละเอียด ดังต่อไปนี้
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 ต้นไม้ตดัสนิใจ (Decision Tree) เป็นเทคนคิ

หนึ่งของ Classification ท่ีได้รับคว�มนิยมนำ�ม�ใช ้

ในก�รแบ่งประเภทหรือแยกหมวดหมู ่ของข้อมูล

โดยมีลักษณะคล้�ยโครงสร้�งต้นไม้โดยจะแสดงก�ร

เก็บคุณสมบัติของคุณลักษณะ แสดงเงื่อนไขก�ร

ทดสอบ และโดยปล�ยแสดงกลุ่มข้อมูลที่กำ�หนดไว้ 

โดยจะมีก�รเรียนรู้จ�กข้อมูลสอนระบบ (Training 

Data) และใช้ก�รคำ�นวนค่� Information Gain 

สำ�หรับแต่ละคุณลักษณะและแบ่งข้อมูลต�มลำ�ดับ 

แต่ข้อจำ�กัด คือ ไม่ส�ม�รถจำ�แนกข้อมูลได้อย่�ง 

ต่อเนื่อง และก�รจำ�แนกข้อมูลที่มีอยู่ในกฎเท่�นั้น 

 ส่วนแรนดอมฟอเรส  (Random Forest) 

เป็นโครงง�นข้อมูลแบบต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 

Tree) โดยจะใช้วิธกี�รสุม่ตวัแปรแล้วนำ�ผลทีไ่ด้ข้อมลู

ซำ้�กันออกซึ่งวิธีก�รน้ี ช่วยจำ�แนกข้อมูลได้อย่�ง 

ต่อเนื่อง และผลก�รพย�กรณ์แม่นยำ�และลดก�ร

คว�มซำ้�ซ ้อนของข้อมูลทำ�ให้สร ้�งตัวทำ�น�ยที่ 

เหม�ะสมและแม่นยำ�

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สำ�หรับก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีก�รนำ�เอ� 

แรนดอมฟอเรส (Random Forest) วันวิส�ข ์ 

ชนะประเสริฐ (2560) ได้ศึกษ�เทคนิคและนำ�ม�

ใช้สำ�หรับทำ�น�ยอ�ชีพของนักศึกษ�ที่จบส�ข�

โบร�ณคดีมีค่�ผลเฉลี่ยคว�มแม่นยำ�ร้อยละ 80 

สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ (2551) ได้วิจัยก�รเปรียบเทียบ

เทคนิคก�รคัดเลือกที่เหม�ะสมและอัลกอริทึมเพ่ือ

จำ�แนกพฤติกรรมก�รกระทำ�คว�มผิดของนักเรียน

ระดับอ�ชีวศึกษ� โดยใช้เทคนิค 1. เทคนิค Naive 

Bayes 2. เทคนิค Bayesian Belief Network 

3. เทคนิค Decision Tree แบบ C4.5 และ 4. เทคนคิ 

RIPPER ซึ่ง C4.5 ให้ค่�คว�มถูกต้องสูงที่สุดและ

ส�ม�รถลดคุณลักษณะที่ต้องนำ�ม�ใช้ในก�รจำ�แนก

ได้แม่นยำ� 

 นอกจ�กนี ้แล้วส่วนง�นวจัิยต่�งประเทศ เช่น 

Villacampa (2015) ได้วจิยัเรือ่ง Feature Selection 

and Classification Methods for Decision 

Making: A Comparative Analysis เพื่อศึกษ�

คุณลักษณะโดยใช้ประวัติก�รบริก�รและก�รข�ยรถ

จ�กตัวแทนจำ�หน่�ยรถโดยใช้ 3 เทคนิคเปรียบเทียบ 

คือ Decision Tree เทคนิค k-Nearest Neighbor 

และเทคนิค Support Vector Machines ทดสอบมี

คว�มถูกต้องแม่นยำ�ถึงร้อยละ 86.4 ในก�รจำ�แนก

ประเภท/ก�รคัดเลือกคุณลักษณะแบบเดียวกัน 

เพ่ือให้ได้วิธีก�รประเมินประสิทธิภ�พให้มีคว�ม

เหม�ะสมผูวิ้จยัจงึได้นำ�เอ�เทคนคิและวิธกี�รทีก่ล่�ว

ไวข้้�งต้นม�ใช้ในก�รพฒัน�ก�รทำ�น�ยผลข้อมลูให้มี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 สำ�หรับวิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัยที่นำ�ม�ใช้ใน

ก�รพัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�ร

สอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS ของ

นักศึกษ�ระดับชั้นปีที่ 1 โดยทั้งนี้ท�งทีมผู้วิจัยเลือก

ใช้เทคนคิก�รจำ�แนกประเภทข้อมลู (Classification) 

ม�ประยุกต์ใช้ สำ�หรับก�รจัดระดับก�รสอบคว�ม

ส�ม�รถท�งด้�นดังกล่�ว โดยเลือกใช้เทคนิคก�ร

สร้�งโมเดลแบบต้นไม้ก�รตัดสินใจ (Decision Tree) 

และก�รสร้�งโมเดลแบบแรนดอมฟอเรส (Random 

Forest) ซึ่งทั้ง 2 เทคนิคเป็นวิธีก�รที่ได้รับคว�มนิยม  

สำ�หรบัข้อดขีอง Decision Tree ส�ม�รถช่วยแก้ปัญห� 

ก�รจัดก�รขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่มีหล�ยขั้นตอนและ

ซับซ้อน โดยจะใช้วิธีก�รแบ่งแยกข้อมูลออกม�เป็น 

กลุ่มคล�สแบบง่�ยๆ ทำ�ให้เกิดคว�มแม่นยำ�ในก�ร
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ทำ�น�ยผลแบบต่�งๆ แต่มีข้อเสีย คือ ทำ�ให้เกิด 

โอเวอร์ฟิท (Overfitting) ของข้อมูล ดังนั้น ท�งทีม 

ผู้วิจัยจึงนำ�อัลกอริทึม Random Forest ม�ช่วย

ในก�รปรับลด Overfitting และเพ่ิมคว�มส�ม�รถ

ทำ�ให้เกิดคว�มเม่นยำ�ในก�รประมวลผลของก�ร

พฒัน�ระบบม�กขัน้โดยข้ันตอนก�รทำ�วจิยั ดังภ�พที ่

1 (ชุติม� อุตมะมุณีย์ และ ประสงค์ ปร�ณีตพลกรัง, 

2553)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนก�รออกแบบก�รวิจัยและก�รพัฒน�ระบบ

1

2

3

4

5

6

7

 1. Database System ขัน้ตอนก�รรวบรวม

ข้อมูลจะใช้กลุ่มตัวอย่�งของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ที่ลง

เรยีนวชิ� ก�รใช้โปรแกรมประยกุต์ในองค์กรสมยัใหม่

ในภ�คก�รศกึษ�ท่ี 1 ปีก�รศกึษ� 2560 มห�วิทย�ลยั

เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่ง มีจำ�นวนนักศึกษ� 1,132 คน ที่

ลงทะเบียนเรียนวิช�ดังกล่�ว โดยมีนักศึกษ�ทั้งหมด 

6 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�ก�รจัดก�รธุรกิจก�รค้�สมัยใหม่ 

(MTM) ส�ข�ก�รจัดก�รธุรกิจก�รบิน (AVI) ส�ข�

ภ�ษ�จนีธรุกิจ (BC) ส�ข�ก�รจดัก�รอสงัห�รมิทรัพย์

และทรัพย�กรอ�ค�ร (RMF) ส�ข�ก�รสอนภ�ษ�

อังกฤษ (BCC) ส�ข�ก�รสื่อส�รองค์กรและแบรนด์ 

(CA)

 2. Data Pre-Processing ขั้นตอนก�รจัด

เตรียมและนำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์ สำ�หรับข้อมูลที่ได้

จ�กฐ�นข้อมูลระบบนั้นจะถูกนำ�ม�ใช้เป็นต้นแบบ

สำ�หรับทำ�น�ยคว�มส�ม�รถในก�รเตรียมพร้อมเข้�

สอบวดัคว�มเชีย่วช�ญ Microsoft Office Specialist 

(MOS) โดยมีร�ยละเอียดข้อมูลท่ีนำ�ม�ใช้กำ�หนดใน

ก�รทำ�วิจัยทั้งหมด 9 คุณลักษณะ (Attributes) หลัง

ท�งทีมผู้วิจัยทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพบว่� มีจำ�นวน

ระเบยีนทีส่มบรูณ์ทัง้หมด 1,097 ระเบยีน จ�ก 1,132  

ระเบยีน ซึง่พบระเบยีนทีม่ข้ีอมลูไม่สมบรูณ์และมีค่�ที่

ห�ยไปมีจำ�นวน 35 ระเบียน ทั้งนี้ จึงใช้วิธีก�รตัด

ทิ้งระเบียน ข้อมูลที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ออก (Ignore 

The Tuple) เพือ่ทำ�ให้ข้อมลูมคีว�มสมบรูณ์ม�กทีส่ดุ  

แสดงดังต�ร�งที่ 1



103ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 ต�ร�งแสดงคุณลักษณะของข้อมูล

ลำาดับ คุณลักษณะ คำาอธิบาย

1 Major ส�ข�วิช� MTM AVI BC RMF BCC CA

2 Attendance ผลก�รเข้�ชั้นเรียน

3 Assignment ง�นที่กำ�หนดให้ทำ�

4 Ms _Word _Test _result ผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์เวริด์

5 Ms _Excel _Test _result ผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล

6 Ms _PPT _Test _result ผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์พ�วเวอร์พอยต์

7 Quiz ผลก�รทำ�สอบรวม Word Excel PPT

8 Grade ระดับผลก�รเรียน A, B+, B, C+, C, D+, D, F วิช�ก�รใช้
โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่

9 Class High คือ ผลก�รเรียนอยู่ในระดับสูง 
  (ระดับเกรดเฉลี่ย 3.01-4.00)
Medium คือ ผลก�รเรียนอยู่ในระดับป�นกล�ง 
          (ระดับเกรดเฉลี่ย 2.01-3.00)
Low คือ ผลก�รเรียนอยู่ในระดับตำ่�
              (ระดับเกรดเฉลี่ย 1.00-2.00)

 จ�กต�ร�งท่ี 1 สำ�หรับคุณลักษณะที่ 9 

ถือเป็นคุณลักษณะที่เป็นกลุ่มของข้อมูลท่ีใช้ในก�ร

จำ�แนกผลก�รสอบวัดคว�มส�ม�รถท�งด้�น MOS  

โดยแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ สูง (High) คือ ผลก�ร

สอบอยูใ่นระดบัสงู ป�นกล�ง (Medium) คอื ผลก�ร

สอบอยู่ในระดับป�นกล�ง และตำ่� (Low) คือ ผลก�ร

สอบอยู่ในระดับตำ่�

 3. ก�รพัฒน�ตัวแบบทำ�น�ย (Modeling: 

Decision Tree Random Forest) ในก�รพัฒน� 

ตัวแบบได้ทำ�ท�งทีมผู ้วิจัยได้ศึกษ�ก�รทำ�เหมือง

ข้อมลู (ส�ยชล สนิสมบรูณ์ทอง, 2558) และห�วธิที�ง

ด้�นก�รจัดกลุ่มข้อมูล (Classification) โดยเลือกใช้  

2 เทคนคิ คอื Decision Tree และ Random Forest 

เพือ่ทำ�ก�รห�ตวัแบบท่ีส�ม�รถทำ�น�ยผลก�รสอบวดั

คว�มส�ม�รถของนกัศกึษ�ท�งด้�น (MOS) ได้แม่นยำ� 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและคว�มรวดเร็ว

 4. ก�รทดสอบคว�มแม่นยำ�ของตัวแบบ

ทำ�น�ย (Evaluation) ใช้ก�รทดสอบคว�มเที่ยงตรง

ของก�รวิจัยนี้ คือ แบบ 10-Fold Cross-Validation 

เพื่อป้องกันและลดโอก�สก�รเกิด Overfitting ของ

โมเดลทีท่�งทมีวิจัยจะนำ�ม�ใช้ เพ่ือให้ข้อมลูทีน่ำ�ม�ใช้

ทุกตัวมีโอก�สใช้ทำ�เป็นชุดทดสอบ (Test Set) และ

ชดุสอน (Train Set) โดยแบ่งข้อมลูออกเป็นชดุข้อมูล

สอน (Training Data) และข้อมูลทดสอบ (Testing 

Data) โดยแบ่งข้อมลูออกเป็น 10 ชดุ ใช้ข้อมลู 7 ส่วน 

เป็นชดุข้อมลูสอน (Training Data) และอกี 3 ส่วนเป็น

ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Data) ซึ่งจะทำ�สลับกัน 

จนครบทั้งหมด 10 รอบ ในส่วนก�รวัดประสิทธิภ�พ

จะใช้ก�รวดัคว�มแม่นยำ�ของข้อมูลโดยพิจ�รณ�ทีละ

คล�ส (Precision) และ วดัค่�คว�มถกูต้องของโมเดล

โดยพิจ�รณ�แยกทีละคล�ส (Recall) รวมไปถึงก�ร

วัดค่�คว�มถูกต้องของโมเดลโดยพิจ�รณ�รวมทุก

คล�ส (Accuracy) (ฐิติม� ช่วงชัย, 2559)
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  5. สำ�หรับขั้นตอนก�รนำ�โมเดลไปใช้ง�น 

(Development Web Application) ท�งทีมผู้วิจัย

ได้นำ�โมเดลม�ใช้ในก�รพัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์

และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�ง

ด้�น MOS ของนักศึกษ�ซึ่งในระบบจะมีฟังก์ชันก�ร 

ใช้ง�น คือ ฟังก์ชันประมวลผลก�รเรียนฟังก์ชัน

ประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์เวริด์ 

ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล ไมโครซอฟต์พ�วเวอร์พอยต์ 

และฟังก์ชันประมวลผลระดับของก�รสอบ MOS

 6. ก�รทดสอบ (Testing Web Application) 

ระบบก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับ

คว�มเชีย่วช�ญท�งด้�น (MOS) ของนักศกึษ� จะแบ่ง

ออกเป็นก�รทดสอบย่อยดังนี้ 

   6.1 ก�รทดสอบย่อย (Unit Testing) คอื 

จะทำ�ก�รทดสอบส่วนของฟังก์ชันก�รทำ�ง�นย่อยๆ 

ของระบบที่ได้ทำ�ก�รออกแบบไว้

  6.2 ก�รทดสอบส่วนของโปรแกรมย่อย 

(Sub Function Testing) คือ จะทำ�ก�รทดสอบส่วน

ของฟังก์ชันก�รทำ�ง�นหลักของระบบ

  6.3 ก � ร ท ด ส อ บ แ บ บ บู ร ณ � ก � ร 

(Integration Testing) คือ จะทำ�ก�รทดสอบในส่วน

ของก�รเช่ือมต่อกับก�รใช้ง�นของฟังก์ชันย่อยและ

ฟังก์ชันหลักต่�งๆ

  6.4 ก�รทดสอบระบบ (System Testing) 

คอื จะทำ�ก�รทดสอบภ�พรวมของก�รทำ�ง�นท้ังหมด

ของระบบ

  6.5 ก � รทดสอบ โดยผู ้ ใช ้  ( U se r 

Acceptance) คือ จะให้ผู ้ใช้ง�นม�ทำ�ก�รง�น

ทดสอบระบบ

 7. ประเมินผลคว�มพึงพอใจ (Evaluation  

of Satisfaction) สำ�หรับก�รประเมินผลคว�ม 

พงึพอใจจ�กผูใ้ช้ระบบพอใจจ�กผูใ้ช้ง�นระบบ จำ�นวน 

50 คน เป็นอ�จ�รย์และนักศึกษ�สถ�บันเอกชน 

แห่งหนึ่ง

ประชากรและตัวอย่าง

 สำ�หรบักลุม่ตวัอย่�งประช�กร คอื นกัศกึษ�

ชั้นปีที่ 1 มห�วิทย�ลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่ลงเรียน

วิช�ก�รใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ ใน

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2560 ซึ่ง มีจำ�นวน

นักศึกษ� 1,132 จำ�นวน 6 ส�ข�วิช� ได้แก่ ส�ข�ก�ร

จัดก�รธรุกจิก�รค้�สมยัใหม่ (MTM) ส�ข�ก�รจัดก�ร

ธุรกิจก�รบิน (AVI) ส�ข�ภ�ษ�จีนธุรกิจ (BC) ส�ข�

ก�รจัดก�รอสังห�ริมทรัพย์และทรัพย�กรอ�ค�ร 

(RMF) ส�ข�ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ (BCC) และ ส�ข�

ก�รสื่อส�รองค์กรและแบรนด์ (CA)

เครื่องมือ

 สำ�หรับเครื่องมือที่ใช้ในก�รทำ�วิจัยจะแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนก�รเก็บข้อมูลจะ

ใช้ก�รเรียกใช้ข้อมลูจ�กระบบฐ�นข้อมลู (Database 

System) ส่วนที่ 2 ส่วนวิเคร�ะห์ข้อมูลและนำ�ม�ใช้

ในก�รทดสอบโมเดลจะใช้โปรแกรม Scikit-Learn 

ซ่ึงเป็นโมดูลของภ�ษ� Python ท่ีใช้จัดก�รเรื่อง 

Machine Learning และ Data Mining โดยนำ� 

ไลบ�รีข่องอลักอรทึมึม�ใช้ ส่วนที ่3 ก�รพฒัน�ระบบ

ก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�ม

เชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS ของนักศึกษ�โดยใช้ภ�ษ� 

พีเอชพี (PHP) พัฒน�เว็บแอปพลิเคชัน และวัดคว�ม

พึงพอใจโดยก�รทำ�แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ

จำ�นวน 5 ข้อ ในหัวข้อดังนี้ 

 1. ระบบส�ม�รถทำ�ง�นได้ถูกต้อง ผู้ใช้มี

คว�มพึงพอใจในระดับใด

 2. ระบบส�ม�รถประมวลผลก�รทดสอบ

ก�รสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์ออฟฟิศได้ถูกต้อง

 3. คว�มเร็วของในก�รตอบสนองของระบบ

ม�กน้อยเพียงใด
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 4. ระบบระบบก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ย

ผลก�รสอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด ้�น

ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ Microsoft Office Specialist 

(MOS) มีประโยชน์ต่อท่�นม�กน้อยเพียงใด

 5. ผลโดยรวมท่�นมคีว�มพงึพอใจในก�รใช้

ระบบในระดับใด

ผลการวิจัย

 จ�กผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมลูและก�รประมวล 

สำ�หรับก�รวิจัยในคร้ังนี้ได้นำ�ข้อมูลจ�กระบบฐ�น

ข้อมูลม�ใช้และนำ�เข ้�สู ่กระบวนก�รวิเคร�ะห์ 

โดยแบ่งเป็นก�รจำ�แนกข้อมูล (Classification) 

ด้วยเทคนิคต้นไม้ก�รตัดสินใจ โดยใช้ 2 เทคนิค 

คือ ต้นไม้ก�รตัดสินใจ (Decision Tree) และ 

แรนดอมฟอเรส (Random Forest) โดยใช้ค่�คว�ม

ถูกต้อง ก�รทดสอบฟังก์ชันก�รใช้ง�นในระบบ 

และทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กแบบสอบถ�มคว�ม 

พึงพอใจต่อก�รใช้ง�นระบบ มีร�ยละเอียดดังนี้ 

 การทดสอบที่ 1 ก�รทดสอบประสิทธิภ�พ

ของเทคนิค (Cross Performance) ที่นำ�ไปใช้ในก�ร

พัฒน�ระบบแสดงข้อมูลดังภ�พที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงก�รวัดค่�ประสิทธิภ�พของโมเดลโดยใช้เทคนิค Decision Tree และ Random Forest 
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 จ�กภ�พท่ี 2 แสดงก�รวัดค่�ประสิทธิภ�พ

ของโมเดลโดยใช้เทคนิค Decision Tree และ 

Random Forest โดยมีก�รวัดค่�คว�มแม่นยำ� 

(Accuracy) คว�มเที่ยงตรง (Precision) และค่�ที่

ได้จ�กก�รตรวจพบข้อมูล (Recall) ทั้ง 3 ค่� พบว่� 

Random Forest มีประสิทธิภ�พสูงกว่�  Decision 

Tree ก�รทำ�น�ยคว�มถูกต้อง ร้อยละ 99.70 ค่�ที่ได้

จ�กก�รตรวจพบข้อมลู (Recall) ค่�ก�รทำ�น�ยคว�ม

ถูกต้อง ร้อยละ 99.29

 การทดสอบที่ 2 ผลทดสอบประสิทธิภ�พ

ของอัลกอรึทึมที่นำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ระบบก�ร

วิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�ม

เชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS ส่วนของก�รนำ�อัลกอรึทึม

แรนดอมฟอเรสไปใช้กับฟังก์ชันต่�งๆ ของระบบก�ร

พัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัด

ระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS ดังต�ร�งที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลก�รทดสอบระบบ

ลำาดับ ฟังก์ชัน อธิบาย

ผลการทดสอบ
ร้อยละ

ความถูกต้อง
ร้อยละ

ความผิดพลาด
ถูกต้อง ไม่

ถูกต้อง

1 Fun_Grade ฟังก์ชันทดสอบผลก�รเรียน 1,078 19 98.27 1.73

2 Fun_MS_WS ฟังก์ชันทดสอบผลก�รทดสอบ
ปฏิบัติไมโครซอฟต์เวริด์

1,054 43 96.08 3.92

2 Fun_MS_EX ฟังก์ชันทดสอบผลก�รทดสอบ
ปฏิบัติไมโครซอฟต์เอกเซล

1,043 54 95.08 4.92

4 Fun_MS_PPT ฟังก์ชันทดสอบผลก�รทดสอบ
ปฏิบัติไมโครซอฟต์พ�วเวอร์พอยต์

1,057 40 96.35 3.65

สรุปความถูกต้องในการทดสอบทั้งหมด 96.41

 จ�กต�ร�งที่ 3 แสดงผลก�รทดสอบก�รนำ� 

อัลกอรึทึมแรนดอมฟอเรสม�ใช้สำ�หรับก�รทดสอบ

ในระบบก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัด

ระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS ของนักศึกษ�

ระดับช้ันปีที่ 1 โดยนำ�อัลกอรึทึมม�ใช้ในก�รเขียน

ฟังก์ชันก�รใช้ง�นในระบบ โดยแต่ละฟังก์ชันจะใช้

จำ�นวนข้อมูลในก�รทดสอบ 1,097 ระเบียน และ

ทดสอบ จำ�นวน 10 รอบ ผลก�รทดสอบสำ�หรับ 

ฟังก์ชันประมวลผลก�รเรียน (Fun_Grade) พบว่� 

ทำ�ง�นได้ถกูต้อง ร้อยละ 98.27 และไม่ถกูต้อง ร้อยละ 

1.73 ส่วนฟังก์ชันประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติ

ไมโครซอฟต์เวริด์ (Fun_MS_WS) พบว่� ทำ�ง�น 

ได้ถูกต้อง ร้อยละ 96.08 และไม่ถูกต้อง ร้อยละ 

3.92 ส่วนฟังก์ชันประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติ

ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล (Fun_MS_Ex) พบว่� ทำ�ง�น 

ได้ถูกต้อง ร้อยละ 95.08 และไม่ถูกต้อง ร้อยละ 

4.92 ส่วนฟังก์ชันก�รประมวลผลทดสอบปฏิบัต ิ

ไมโครซอฟต์พ�วเวอร์พอยต์ (Fun_MS_PPT) พบว่� 

ก�รทำ�ง�นได้ถูกต้อง ร้อยละ 96.35 และไม่ถูกต้อง 

ร้อยละ 3.65 ผลทดสอบภ�พรวมของฟังก์ชันก�ร 

ใช้ง�นทั้งหมด คือ ร้อยละ 96.41
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 และเมือ่ทำ�ก�รทดสอบก�รทำ�น�ยของระบบ

โดยฟังก์ชันประมวลผลก�รเรียน แสดงข้อมูลดัง 

ภ�พที่ 3 ผลของฟังก์ชันประมวลผลก�รทดสอบ

ปฏิบัติไมโครซอฟต์เวริด์ (Fun_MS_WS) ดังภ�พที่ 4 

ผลฟังก์ชนัประมวลผลก�รทดสอบปฏบิตัไิมโครซอฟต์

เอ็กซ์เซล (Fun_MS_Ex) ดังภ�พที่ 5 และฟังก์ชัน

ประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์พ�วเวอร์

พอยต์ (Fun_MS_PPT) ดังภ�พที่ 6 

ภาพที่ 3 ตัวอย่�งก�รทดสอบฟังก์ชันประมวลผลผลก�รเรียน (Fun_Grade)

 จ�กภ�พท่ี 3 เป็นก�รแสดงผลก�รทดสอบ

ผลก�รเรียนของนักศึกษ�จ�กก�รนำ�อัลกอรึทึม 

ม�ใช้กบัก�รพัฒน�ระบบ พบว่� ผลของก�รทำ�น�ยผล 

ก�รเรียนในแต่ละระดับของผลก�รเรียน เช่น A, B, 

B+, C+, C, D+, D และ F ใกล้เคยีงกบัผลก�รเรียนจรงิ
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ภาพที่ 4 ตัวอย่�งก�รทดสอบฟังก์ชันประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์เวริด์ (Fun_MS_WS)         

 จ�กภ�พที่  4  แสดงตั วอย ่ �งผลก�ร

ทดสอบก�รทำ�น�ยประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติ

ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล (Fun_MS_Ex) โดยแสดงระดบั

ของก�รสอบทั้งหมด 3 คล�ส คือ ระดับสูง (High) 

ระดับป�นกล�ง (Medium) และระดับตำ่� (Low)  

ซ่ึงผลของก�รทำ�น�ยของระบบพบว่� ก�รทำ�น�ย

คว�มถูกต้องข้อมูลส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง

ภาพที่ 5 ตัวอย่�งก�รทดสอบฟังก์ชันประมวลผลก�รทดสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล (Fun_MS_Ex)
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 จ�กภ�พท่ี 5 แสดงตัวอย่�งผลก�รทดสอบ

ก�รทำ�น�ยประมวลผลก�รปฏิบัติไมโครซอฟต์ 

พ�วเวอร์พอยต์ (Fun_MS_PPT) โดยแสดงระดบัของ

ก�รสอบทั้งหมด 3 คล�ส คือ ระดับสูง (High) ระดับ

ป�นกล�ง (Medium) และระดบัตำ�่ (Low) ซึง่ผลของ

ก�รทำ�น�ยของระบบพบว่�ก�รทำ�น�ยคว�มถูกต้อง

ข้อมูลส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง

ภาพที่ 6 ตัวอย่�งก�รทดสอบฟังก์ชันประมวลผลก�รปฏิบัติไมโครซอฟต์พ�วเวอร์พอยต์ (Fun_MS_PPT)

 จ�กภ�พท่ี 6 แสดงตัวอย่�งผลก�รทดสอบ

ก�รทำ�น�ย โดยแสดงระดับของก�รสอบทั้งหมด  

3 คล�ส คือ ระดับสูง (High) ระดับป�นกล�ง 

(Medium) และระดบัตำ�่ (Low) ซึง่ผลของก�รทำ�น�ย

ของระบบพบว่� ก�รทำ�น�ยคว�มถูกต้องข้อมูล 

ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง

ระบบที่พัฒนา

 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วนั้นจึงนำ�แบบ

จำ�ลองที่สร้�งได้ม�ทำ�ก�รออกแบบและพัฒน�เป็น

ระบบ (อภิศักด์ิ เกตุข�ว, 2558) เพื่อเป็นต้นแบบ

สำ�หรับพัฒน�ก�รทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�ม

เชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS ของนักศึกษ�ดังภ�พที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้�จอหลักของโปรแกรม

ที่มา: ภ�พโดยผู้เขียน

 ขัน้ตอนต่อไปเมือ่เริม่ก�รทำ�น�ยผลวดัระดับ

คว�มเช่ียวช�ญท�งด้�น MOS ของนกัศกึษ� เพือ่เป็น

แนวท�งให้กับนักศึกษ�ได้ปรับตัวและพัฒน�ตนเอง 

แสดงหน้�จอผลก�รทำ�น�ยดังภ�พที่ 8 

ภาพที่ 8 หน้�จอแสดงผลก�รทำ�น�ย

ที่มา: ภ�พโดยผู้เขียน
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ผลความพงึพอใจจากแบบสอบถามต่อการใช้ระบบ

 ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีก�รประเมินประสิทธิภ�พ 

คว�มพึงพอใจของก�รใช้ง�นระบบทำ�น�ยผลก�ร

สอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS โดย 

มีผู ้ตอบแบบสอบถ�มจำ�นวน 50 คน แบ่งเป็น 

เพศช�ย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และเพศหญิง

จำ�นวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีร�ยละเอียด 

ดังต�ร�งที่ 4 และต�ร�งที่ 5

ตารางที่ 4 ต�ร�งแสดงจำ�นวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำานวน ร้อยละ(%)

ช�ย 24 48.00

หญิง 26 52.00

สรุปรวม 50 100

ตารางที่ 5 ต�ร�งแสดงคว�มพึงพอใจด้�นก�รใช้ง�นระบบก�รทำ�น�ยระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS

ด้านการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

1. ระบบส�ม�รถทำ�ง�นได้ถูกต้อง ผู้ใช้มีคว�มพึงพอใจในระดับใด 4.43 พึงพอใจม�ก

2. ระบบส�ม�รถประมวลผลก�รทดสอบก�รสอบปฏิบัติไมโครซอฟต์
ออฟฟิศได้ถูกต้อง

3.93 พึงพอใจป�นกล�ง

3. คว�มเร็วในก�รตอบสนองของระบบม�กน้อยเพียงใด 4.28 พึงพอใจม�ก

4. ระบบก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญ
ท�งด้�น Microsoft Office Specialist (MOS) มีประโยชน์ต่อท่�น
ม�กน้อยเพียงใด

3.95 พึงพอใจป�นกล�ง

5. ผลโดยรวมท่�นมีคว�มพึงพอใจในก�รใช้ระบบในระดับใด 4.54 พึงพอใจม�ก

สรุปภาพรวม 4.22 พึงพอใจมาก

 จ�กต�ร�งที ่5 เป็นต�ร�งแสดงคว�มคิดเหน็

ต่อก�รใช้ง�นระบบก�รพัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์

และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�ง

ด้�น MOS ของนักศึกษ� สำ�หรับคว�มพึงพอใจด้�น

ระบบส�ม�รถทำ�ง�นได้ถูกต้องมีผลประเมินคว�ม

พึงพอใจ คือ 4.43 อยู่ในระดับพึงพอใจม�ก ส่วน

ระบบส�ม�รถประมวลผลก�รทดสอบก�รสอบปฏบิตัิ

ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ได้ถูกต้องมีผลประเมินคว�ม 

พึงพอใจ คือ 3.93 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจ 

ป�นกล�ง 

 ส่วนคว�มเร็วในก�รตอบสนองของระบบ

ม�กน้อยเพียงใด มีผลประเมินคว�มพึงพอใจ คือ 

4.28 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจม�ก ส่วนระบบ

ก�รวิเคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวัดระดับคว�ม

เชีย่วช�ญท�งด้�น MOS มปีระโยชน์ต่อท่�นม�กน้อย

เพยีงใด มผีลประเมนิคว�มพงึพอใจ คอื 3.95 คะแนน 

อยู่ในระดับพึงพอใจป�นกล�ง และผลโดยรวมท่�น

มีคว�มพึงพอใจในก�รใช้ระบบ มีผลประเมินคว�ม

พึงพอใจ คือ 4.54 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจม�ก 

สรุปคว�มพึงพอใจด้�นก�รใช้ง�นระบบ มผีลประเมนิ



112 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

คว�มพึงพอใจ คือ 4.22 คะแนน อยู่ในระดับคว�ม 

พึงพอใจม�ก

สรุปผลและอภิปราย 

 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์ด้วยโปรแกรม Scikit-

Learn ซึ่งเป็นโมดูลของภ�ษ� Python ท่ีใช้จัดก�ร

เร่ือง ก�รเรียนรูข้องเครือ่งจกัร (Machine Learning) 

และก�รทำ�เหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยอิงจ�ก 

ก�รศกึษ�ง�นวจิยัของวนัวสิ�ข์ ชนะประเสริฐ (2560) 

ที่นำ�เอ�อัลกิรึทึมแรนดอมฟอเรสม�ใช้ในก�รวิจัย

ที่ได้ผลประสิทธิภ�พสูง และ สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ ์

(2551) ที่ได้ใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจม�ทำ�ก�ร

วิจัยทำ�ให ้ผลก�รวิจัยมีประสิทธิภ�พสูง ซ่ึงใน

ก�รวิจัยครั้งนี้ เมื่อนำ�ท้ัง 2 อัลกอรึทึมก�รใช้ใน

ก�รทดลองนั้นค่�ก�รทำ�น�ยมีคว�มแม่นยำ�สูง 

ซึ่งสอดคล้องไปในท�งเดียวกัน ทำ�ให้ม่ันใจได้ว่� 

อัลกิรทึมึทีคั่ดเลอืกม�ใช้ในก�รวจิยันัน้มปีระสทิธภิ�พ

และน่�เชื่อถือ

 เมื่อนำ�อัลกอรึทึมม�ใช้ในก�รพัฒน�ระบบ

เพือ่ทำ�ก�รวเิคร�ะห์และทำ�น�ยผลก�รสอบวดัระดับ

คว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น MOS โดยก�รใช้อัลกอรึทึม 

แรนดอมฟอเรส ซึ่งเป็นอัลกอรึทึมที่มีประสิทธิภ�พ

พบว่� ปัจจัยท่ีมีผลต่อก�รทดสอบก�รวัดระดับ คือ 

ทั้งหมด 9 ตัวแปรหลัก คือ 1. ส�ข�วิช� 2. ผลก�ร 

เข้�ชั้นเรียน 3. ง�นที่กำ�หนดให้ทำ� 4. ผลก�รทดสอบ

ปฏิบัติไมโครซอฟต์เวริด์ 5. ผลก�รทดสอบปฏิบัติ

ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล 6. ผลก�รทดสอบปฏิบัติ

ไมโครซอฟต์พ�วเวอร์พอยต์ 7. ผลก�รทำ�สอบรวม 

8. ระดับผลก�รเรียน และ 9. ก�รจัดระดับก�รสอบ 

โดยมีค่�คว�มแม่นยำ�ทำ�น�ยผล ร้อยละ 96.41 

ซึ่งถือว่�อยู่ในเกณฑ์สูงใกล้เคียงกับก�รประมวลผล

ในโปรแกรม Scikit-Learn ซึ่งสรุปได้ว่� คุณลักษณะ

ทั้งหมดท่ีนำ�ม�ใช้มีคว�มน่�เชื่อถือท่ีส�ม�รถนำ� 

อลักอรทึมึม�ใช้ในก�รพฒัน�ระบบเป็นท�งเลอืกหนึง่

ทีจ่ะส�ม�รถช่วยเป็นแนวท�งให้กบันกัศกึษ�ได้ทร�บ

ข้อมูลในก�รปรับตัวและจัดก�รกับข้อมูลท�งด้�น 

ก�รเรียนของตนเองให้เหม�ะสมม�กยิ่งขึ้น อีกทั้ง 

ผลสรุปคว�มพึงพอใจด้�นก�รใช้ง�นระบบคว�ม 

พึงพอใจ คือ 4.22 คะแนน อยู่ในระดับคว�มพึงพอใจ 

ม�ก ซึ่งเนื่องม�จ�กใช้ง�นง่�ยและทำ�น�ยผลได ้

ใกล้เคียงกับคว�มเป็นจริง  

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

 จ�กผลก�รวิจัยโมเดลที่ได้ส�ม�รถนำ�ไปใช้

เพ่ือทำ�น�ยคว�มส�ม�รถของก�รใช้โปรแกรมและ

ทร�บระดับคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น Microsoft 

Office Specialist (MOS) เบื้องต้น เพื่อนักศึกษ�จะ

ได้รูต้นเอง และท�งหน่วยง�นส�ม�รถใช้ประกอบก�ร 

พิจ�รณ�ก�รวัดผลและคัดสรรคว�มส�ม�รถเพื่อ

แข่งขันได้

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. สร้�งแบบจำ�ลองสำ�หรับก�รทำ�น�ยโอก�ส

ก�รรับเข้�ทำ�ง�น

 2. นำ�ผลก�รวิจัยไปใช้กับสถ�นศึกษ�หล�ย

แห่งเพื่อสำ�รวจผลสัมฤทธิ์ของก�รวิจัย

 3. ทำ�ง�นวิจัยนี้เพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ

คว�มเชี่ยวช�ญด้�นคว�มส�ม�รถด้�นดิจิทัล

 4. ใช้ก�รทดสอบประสทิธภิ�พกบัอลักอรทิมึ

อื่นๆ เช่น น�อีฟเบย์ (Naive Bayes) หรือห�คว�ม

สมัพนัธ์ของข้อมลูด้วยกฎคว�มสมัพนัธ์ (Association 

Rules) 
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