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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และเพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ โดยนําแบบจําลองการทําเหมือ งข้อ มูล มาประยุก ต์ใช้ระหว่างเทคนิ ค สถิ ติก ารถดถอยพหุ คูณ ต้นไม้
ตัดสิ นใจ นาอี ฟเบย์ โครงข่ ายประสาทเทียม และเคเนี ยร์ เ รสเนเบอร์ ทั้งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ประจําปี การศึกษา 2557-2559 โดยมีขอ้ มูล
ระดับคณะ ทั้ง 3 ปี จํานวน 4 คณะ รวมทั้งสิ้ น 12 ระเบียน โดยใช้คะแนนตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ
จากผลการวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุ คูณ พบว่า องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม มีค่ามากที่สุด
รองลงมา องค์ประกอบที่ 2 การวิจ ัย แสดงให้เห็ นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการให้คะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจากการเปรี ยบเทียบรู ปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ผลดีที่สุด
พบว่า โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAE) เท่ากับ 0.0249 เคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
(MAE) เท่ากับ 0.0714 และนาอีฟเบย์ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAE) เท่ากับ 0.1176 และต้นไม้มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
(MAE) เท่ากับ 0.1500 ดังนั้นแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมเหมาะสมกับข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ จากงานวิจยั นี้ พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาต้องเสริ มให้มีอาจารย์ดาํ เนิ นการเรื่ อง
ส่ งเสริ มทํานุ บาํ รุ งศิล ปะและวัฒนธรรมตลอดจนการทําวิจยั ให้มากยิ่งขึ้ น จะส่ งผลคะแนนประคุ ณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะสูงยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ: เหมืองข้อมูล, การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน

ABSTRACT

The research purposes were study the factors affecting the quality of education within the faculty level in
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and compare the model for assessing quality of education at the
faculty level by using data mining model and applied during multiple regression analysis, decision tree ,Artificial
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Neural Network, Naive Bayes and K-Nearest Neighbors. The data use from the evaluation of quality education in
the faculty level of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University during for the academic year 2014-2016 , 3 years
,4 faculties total 12 records. From using the 5 criteria rating indicators, results of multiple regression analysis found
that element no. 4, preserving arts and culture, was the highest valuable and secondary was the research which
showed that the most important factor in evaluating the quality of internal education. When comparing the model of
quality assessment in the faculty was the best and found that Artificial Neural Network average error value (MAE)
was 0.0249 K-Nearest Neighbors average error value (MAE) was 0.0714, Naive Bayes average error value (MAE)
was 0.1176 and decision tree average error value (MAE) was 0.1500. Therefore the model of Artificial Neural
Network suited for the quality of education in the faculty. The research results found that in Phranakhon Si
Ayutthaya Rajabhat University should encouraging lectures responsible the promoting the preservation of arts and
culture also more researching which will increase , internal quality education assessment in faculty.
Keywords: Data Mining, Internal Quality Assessment, Multiple Regression Analysis
1. บทนํา

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็ นกลไกสําคัญของกระบวนการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม สร้างความเชื่อมัน่ แก่ผสู้ ่ วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรี อ ยุธยา ได้ดาํ เนิ นการจัดให้มีก ระบวนการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2559) ซึ่ งมหาวิทยาลัย
มีก ารดําเนิ น งานประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในระดับคณะ มีเ กณฑ์ก ารประเมิ นประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา 5
องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั องค์ประกอบที่ 3 การบริ การ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ ในแต่ล ะ
องค์ประกอบจะมีผลคะแนนเป็ นตัวชี้วดั การประเมินคุณภาพภายใน จึงจําเป็ นต้องศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคะแนน โดย
ใช้เ ทคนิ ค การทําเหมือ งข้อ มูล (Data Mining) ซึ่ งการทําเหมือ งข้อ มูล คือ กระบวนการทํางานที่ส กัดข้อ มูล จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สารสนเทศจากข้อมูลที่ยงั ไม่รู้ โดยเป็ นสารสนเทศที่มีเหตุผลและสามารถนําไปใช้ได้
ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญในการนําความรู้ที่คน้ พบได้น้ นั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ภควัต คุปต์ธนโรจน์, 2554)
ผูว้ ิจยั มีแนวคิดที่จะนําเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ที่ส่งผลต่อความสําเร็ จใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา และนําข้อมูลที่ได้น้ นั เสนอต่อสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และเพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จ จัยที่ส่ งผลต่ อคะแนนการประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติการถดถอยพหุ คูณ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ว่าแบบจําลองใดให้ผล
ดีที่สุด
3. การดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใช้ขอ้ มูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา ประจําปี การศึก ษา 2557-2559 โดยมีข ้อ มูล ระดับคณะ ทั้ง 3 ปี
จํานวน 4 คณะ รวมทั้งสิ้ น 12 ระเบียน โดยใช้คะแนนตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ มาเป็ นข้อมูลใน
การศึก ษาปั จ จัยที่ส่ งผลต่อ คะแนนการประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายใน และเพื่อ เปรี ยบเทียบรู ปแบบจําลองการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละแบบการจําลอง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจ ัยใช้ข ้อ มูล คะแนนการประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในระดับคณะ ของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา จากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ประจําปี การศึกษา
2557-2559 โดยมีขอ้ มูลของระดับคณะทั้ง 3 ปี จํานวน 4 คณะ รวมทั้งสิ้ น 12 ระเบียน
2. เครื่ องมืออุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในการทดลอง
ผูว้ ิจ ัยใช้ขอ้ มูล ไฟล์ .xlsx, .CSV วิเ คราะห์ โดยใช้โปรแกรมวิเ คราะห์ สถิ ติ ด้วยสถิ ติถ ดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และใช้โปรแกรม Weka 3.9 เป็ นเครื่ องมือในการทดลองแบบจําลอง เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบจําลองการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในแต่ละแบบจําลองโดยแบ่งขั้นตอนการทําวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา คะแนนองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ประจําปี การศึกษา 2557-2559 จํานวน 4 คณะ รวมทั้งสิ้ น
12 ระเบียน ตามตารางข้อมูลที่เป็ นไฟล์ .xlsx, .CSV ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางข้อมูล
ลําดับ 1. การผลิต
บัณฑิต
1
2.38
2
3.54
3
2.72
.
.
12
2.95

คะแนนองค์ประกอบคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ
คะแนน ระดับ
2. การ 3. การบริ การ
4. การทํานุบาํ รุ ง
5. การบริ หาร
เฉลี่ย คุณภาพ
วิจยั
วิชาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดการ
4.25
3.00
3.00
4.50
3.23
Fair
3.10
4.00
5.00
4.00
3.66
Good
2.92
5.00
5.00
4.00
3.31
Fair
.
.
.
.
.
.
3.83
5.00
5.00
5.00
3.79
Good
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
นําไฟล์ .xlsx ตามตารางที่ 1 มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ สถิ ติ วิเ คราะห์ด้วยสถิ ติ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) นําผลที่ได้จ ากการวิเ คราะห์ ด้ว ยสถิติถ ดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) มาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติก ารถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ นการศึก ษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จํานวน 1 ตัว และตัวแปรอิสระ (X) ที่มีจาํ นวน 2 ตัวขึ้นไป ดังรู ปแบบสมการ
อย่างง่ายสําหรับการถดถอย Y บน X คือ
(1)
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 +…+ β k X k + ε
X คือ ตัวแปรอิสระแต่ละตัว
Y คือ ตัวแปรตาม
k คือ จํานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
β 0 คือ ค่าคงที่ (Constant)
β i คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)
ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) (สุ ทิน ชนะบุญ, 2560)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลอง
นําข้อมูลไฟล์ .CSV ตามตารางที่ 1 นํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Weka 3.9 เพื่อเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบจําลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยใช้แบบจําลองดังนี้
1. ต้นไม้ตัดสิ นใจ (Decision Tree J48) เป็ นแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อ การ
หาทางเลือ กที่ดีที่สุ ด โดยการนําข้อ มูล มาสร้างแบบจําลองการพยากรณ์ในรู ปแบบของโครงสร้ างต้นไม้ ซึ้ งมีการ
เรี ยนรู้ขอ้ มูลแบบมีผสู้ อน (Supervised Learning) สามารถสร้างแบบจําลองการจัดหมวดหมู่ (Clustering) ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างของข้อมูลที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า (Training set) ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยงั ไม่
เคยนํามาจัดหมวดหมู่ได้อีกด้วย (รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554)
2. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) โมเดลทางคอมพิว เตอร์
สําหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการคํานวณแบบคอนเนคชันนิ สต์ (connectionist) แนวคิดเริ่ มต้นจากการศึกษา
โครงข่ายไฟฟ้ าชีวภาพ (bioelectric network) ในสมอง ซึ่ งประกอบด้วย เซลล์ประสาท (neurons) และ จุดประสาน
ประสาท (synapses) ตามโมเดลนี้ โครงข่ายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท จนเป็ นเครื อข่ายที่
ทํางานร่ วมกัน (เกรี ยงไกร ราชกิจ, 2560)
3. นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) เป็ นโมเดลที่ถูกนํามาใช้งานจําแนกหมวดหมู่เอกสารซึ่ ง
มีอ ัล กอริ ทึมที่มีค วามเรี ยบง่ ายมีประสิ ทธิ ภาพในการจําแนกที่ดี เป็ นขั้นตอนวิธีที่มีค วามน่ าจะเป็ นในการทํานาย
ผลลัพธ์ในการจําแนกข้อมูลโดยใช้ความน่าจะเป็ นและคํานวณการแจกแจงความน่ าจะเป็ นตามสมมติฐานที่ต้ งั ให้กบั
ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มหรื อลดความน่าจะเป็ นของข้อมูล ข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นและตัวแบบที่ต้ งั ไว้ให้กบั ข้อมูลจะถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่โดยผนวกกับข้อมูลเดิมที่มี หลักการของนาอีฟเบย์ใช้การคํานวณหาความน่ าจะเป็ นซึ่ ง
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ถูก ใช้ในการทํานายผลเป็ นวิธี ในการแก้ปัญ หาแบบการจําแนกที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ นาอีฟเบย์เ ป็ นวิธี
จําแนกกลุ่มข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ มีการทํางานที่ไม่ซบั ซ้อน เหมาะกับกรณี ของเซตตัวอย่างที่มีจาํ นวนของตัวอย่าง
ไม่ข้ ึนต่อกัน (สุ รวัชร ศรี เปารยะ และสายชล สิ นสมบูรณ์ทอง, 2560)
4. เคเนี ยร์ เรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbors : K-NN) เป็ นวิธีการจําแนกประเภท
ข้อมูลแบบมีผฝู้ ึ กสอน (Supervised Learning) จากนั้นใช้โมเดลในการจําแนกประเภทข้อมูลจากข้อมูล ฝึ กที่ทราบ
คําตอบ จะใช้วิธีการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดจํานวน เค ตัว กับข้อมูลที่ตอ้ งการจําแนกประเภทของข้อมูล
หรื อต้องการทํานายคลาสของข้อมูลใหม่ การกําหนดค่า เค ของเคเนียร์ เรสเนเบอร์ จะวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใกล้กบั ข้อมูล
ที่ตอ้ งการจําแนกที่สุด ซึ่งการเลือกจํานวนของค่า เค ที่แตกต่างกันนั้นจะให้ค่าความแม่นยํา (Accuracy) ที่แตกต่างกัน
ออกไป (พงศกร ธีรรัศมี, 2558)
5. การหาค่าประสิ ทธิภาพการทํางาน การทดสอบหาค่าความแม่นยําของแบบจําลอง
(Accuracy) ของชุดข้อมูลเรี ยนรู้ (ชัชชฎา วันดี และคณะ, 2556)
(TP+TN )

โดย

Accuracy = (TP+TN+FP+FN)

(2)

TP คือ ค่าที่ทาํ นายถูกต้องเชิงบวก
TN คือ ค่าที่ทาํ นายถูกต้องเชิงลบ
FP คือ ค่าที่ทาํ นายผิดพลาดเชิงบวก
FN คือ ค่าที่ทาํ นายผิดพลาดเชิงลบ
6. ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE) ของ
ชุดข้อมูลทดสอบ จะมีค่าที่นอ้ ยหรื อเข้าใกล้ 0 จึงแสดงว่าแบบจําลองมีความแม่นยําในการพยากรณ์สูง (อธิ วีณ์ แดง
กนิษฐ์ และคณะ, 2560)
MAE =
โดยที่

1

𝑛

∑𝑛𝑡=1 |𝑒𝑡 |

(3)

𝑒𝑡 คือ ส่ วนเหลือของการพยากรณ์ ณ เวลา t
N คือข้อมูลในการพยากรณของ 𝑒𝑡 (ภัฐชญา สิ ทธิสร และจตุภทั ร เมฆพายับ, 2017)

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลจากการศึกษาปัจจัย ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติการถดถอยพหุ คูณ ที่มีผลต่อคะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดัง
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 โมเดลสรุ ปผลการวิเคราะห์
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
1
.902
.813
.658
.276
จากตารางที่ 2 พบว่า R Square = 0.813 หรื อ 81% แสดงว่า โมเดลนี้สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 81%
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Model
Sum of Squares
1 Regression
1.993
Residual
.458
Total
2.451
p values < .05

df
5
6
11

Mean Square
.399
.076

F
5.226

Sig.
.034b

จากตารางที่ 3 พบว่าตัว แปรที่ใช้พยากรณ์น้ นั สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้สามารถนําตัวแปรต่างๆ มาพยากรณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การทดสอบการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ โดยมีขอ้ มูล คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน, องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั , องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิชาการ, องค์ประกอบที่ 4 การทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ ดว้ ยสถิติก ารถดถอย
พหุ คูณ ได้ดงั นี้ Y = -1.862+(0.339การผลิตบัณฑิต)+(0.357การวิจยั )+(-0.270การบริ การวิชาการ)+(0.504การทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม)+(0.443การบริ หารจัดการ)
จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม มีค่ามากที่สุด
รองลงมา องค์ประกอบที่ 2 การวิจ ัย แสดงให้เห็ นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการให้คะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ จากการทดสอบและวิเคราะห์ค วามถูกต้องของข้อมูลจากรู ป
แบบจําลองต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree J48) โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) นาอีฟเบย์
(Naïve Bayes) และเคเนียร์เรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbors : K-NN) จากโปรแกรม Weka 3.9 ได้ผลการวิเคราะห์
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพรู ปแบบจําลอง
Model
Accuracy
Mean Absolute Error
Decision Tree
91.67%
0.1500
Naive Bayes
100%
0.1176
K-Nearest Neighbors (K-NN)
100%
0.0714
Artificial Neural Network
100%
0.0249
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ซึ่ งจากตารางผลเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE)
พบว่า โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยที่สุดอยูท่ ี่ 0.0249 เคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 0.0714 และนาอีฟเบย์ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.1176 ส่ วนต้นไม้ตดั สิ นใจ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมากที่สุด
อยูท่ ี่ 0.1500 ดังรู ปที่ 1

Mean Absolute Error
0.15
0.1
0.05
0

Decision Tree

Naive Bayes

K-Nearest
Artificial Neural
Neighbors (K-NN)
Network

รู ปที่ 1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE)
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า องค์ประกอบที่ 4 การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
มีค่ามากที่สุด รองลงมา องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั แสดงให้เห็นว่าเป็ นปัจจัยสําคัญที่สุดในการให้คะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
และการทําวิจยั ของอาจารย์ให้มากยิ่งขึ้ น จะส่ งผลให้ค ะแนนการประเมินคุ ณภาพภายในระดับสู งขึ้นกว่าเดิ ม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พูลทรัพย์ นาคนาคา (2560)
ผลการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ โดยใช้แบบจําลองทั้งหมด 4 แบบ
คือ แบบจําลองต้นไม้ตัดสิ นใจ นาอี ฟเบย์ โครงข่ ายประสาทเทียม และเคเนี ยร์ เ รสเนเบอร์ เพื่อ เปรี ยบเทียบรู ป
แบบจําลองการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในระดับ คณะให้ผ ลดี ที่สุ ด พบว่า โครงข่ ายประสาทเที ยม มี ค่ า
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAE) อยูท่ ี่ 0.0249 เคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAE) อยูท่ ี่ 0.0714 และนาอีฟเบย์
มีค่ าคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย (MAE) อยู่ที่ 0.1176 และต้นไม้มีค่าคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย (MAE) อยู่ที่ 0.1500 ตามลําดับ
ประสิ ทธิ ภาพ นั่นคื อแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมเหมาะสมกับข้อมูล การประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน
ระดับคณะ และสามารถนําแบบการพยากรณ์น้ ีมาใช้สร้างแบบจําลองในการพยากรณ์ของคะแนนประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในปี ต่อไป
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