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การวิเคราะห์การทํานายการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทําเหมืองข้อมูล
ชณิดาภา บุญประสม1* และ จรัญ แสนราช2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2) สังเคราะห์โมเดลสําหรับการทํานายการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 3) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลของโมเดลด้วยเทคนิควิธี Decision Tree, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes โดยใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานทะเบียนของมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปี
การศึกษา 2558-2560 มีจํานวน 11 แอททริบิวต์และ 13,729 ชุดข้อมูล เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าน้ําหนักของแอททริบิวต์
ด้วยวิธีการ Information Theory พบว่า 1) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษาจํานวน 8 ปัจจัย 2)
นําปัจจัยที่ได้มาทําการสร้างเป็นโมเดลทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธีการ 10-Fold Cross Validation และวัดประสิทธิภาพด้วย
ค่า Accuracy เพื่อหาวิธีการที่มีความถูกต้องมากที่สุด 3) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลพบว่าโมเดลที่
สร้างด้วยเทคนิควิธี Naive Bayes มีประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 93.58 % มากกว่าเทคนิควิธี Decision
Tree มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 93.52 % และเทคนิควิธี K-Nearest Neighbors มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 87.95 % และมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ การกู้ยืมกองทุนเพือ่ การศึกษา, สาขาวิชา, เกรดเฉลี่ย, อาชีพของมารดา และอาชีพ
ของบิดา
คําสําคัญ: การลาออกกลางคัน, การทําเหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตดั สินใจ, เคเนียร์เรสเนเบอร์, การเรียนรู้นาอีฟเบย์
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Predictive Analytic for Student Dropout in Undergraduate
Using Data Mining Technique
Chanidapa Boonprasom1* and Charun Sanrach2
Abstract
The purposes of this research were 1) to analyze the factors that involved with the dropout
of undergraduate students 2) to propose a model for predicting the dropout of undergraduate
synthesize 3) to compare the performance of 3 different classification techniques, including
Decision Tree, K-Nearest Neighbors, and Naive algorithms. The data was collected from the
undergraduate student’s registration database of Ubon Ratchathani Rajabhat University during the
academic years from 2015 to 2017. The dataset has 11 attributes and 13,729 records. The data
were analyzed using the Information theory selection method. The results showed that 1) there are
8 factors that influencing student’s dropout 2) Those factors were used to build models with the
different techniques, Moreover, the cross-validation with 10 folds method was used to evaluate
the best prediction accuracy of each technique. 3) the result suggested that the Naive Bayes model
has the best performance among all techniques. It has the average accuracy of 93.58 %, which are
higher than Decision tree and K-Nearest Neighbors which have the average accuracy of 93.52 % and
87.95 %, accordingly. The findings also indicated that students’ decision to dropout was
significantly influenced by the student loan, major of study, grade point average, and the
occupation of their parents.
Keywords: Data Mining, Decision Tree, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes, student dropout
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1. บทนํา
สถาบั น การศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศ การศึ กษาเป็ นรากฐานที่ สํ าคั ญในการสร้ าง
บุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และ
สามารถดํ ารงชี วิ ตอยู่ ใ นสั งคมได้ อย่ างสั นติ สุ ข การที่
เยาวชนของชาติสามารถเล่าเรียนได้จนจบหลักสูตรหรือ
จบการศึกษาได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับวง
การศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยกันหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาในระหว่างเรียน หากนักศึกษาเกิดความล้มเหลว
ทางการศึ ก ษาโดยการลาออกกลางคั น ก่ อ นที่ จ ะจบ
การศึกษา ศึกษาไม่สําเร็จตามหลักสูตรที่กําหนดได้นั้น
ถือว่าเป็นความสูญเสียทางการศึกษาที่ทําให้การลงทุน
ของรัฐบาลสูญเปล่าไม่สามารถจะผลิตนักศึกษาได้ตาม
ความต้องการ จึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง
ทํ า ให้ ส่ ง ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศและ
เศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไป
ไม่ได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า
ในสถานศึ กษาหลายแห่งพบว่ า ปัญหาการลาออก
กลางคันของนักศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไข
ศั ก ริ น ทร์ แ ละคณะ [1] จากฐานข้ อ มู ล ของวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในปี ก ารศึ ก ษา
2556-2558 พบว่ามีจํานวนนักศึกษา ปวส. ทั้งหมด
3,146 คน จํานวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 326 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.36 ของภาพรวม และจากฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างปี 25582560 มีการออกกลางคันของนักศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษมีจํานวนมากถึง 2,364 คน คิดเป็นร้อยละ
17.21 จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 13,729 คน ซึ่งส่งผล
กระทบไปยังจํานวนนักศึกษาคงอยู่และจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา มีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถบรรลุได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
ปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลทางการศึกษา (Education
Data Mining) เป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะการจําแนก
ประเภทข้อมูล (Classification) เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ข้ อมู ลและเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภาพของอั ล กอริ ทึ ม
ดังงานวิจัยของโชติกาและขวัญทัย [2] เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Decision Tree, Naive
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Bays, Sequential minimal optimization เพื่อใช้ใน
สร้างแบบจําลองการพยากรณ์ประสิทธิภาพของผู้เรียน
โดยผู้เรียนสามารถพยากรณ์การทํานายประสิทธิภาพของ
ตนเองได้ว่าตนเองอยู่ในประสิทธิภาพระดับใดของผลการ
พยากรณ์ เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจให้นิสิตวางแผนการเรียน
ตามเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พบว่า อัลกอริทึม C4.5 มีประสิทธิภาพในการจําแนก
ข้อมูลโดยรวมได้ดีที่สุด แตกต่างกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์
และนิเวศ [3] ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จํ าแนกอี เมลที่ เป็ นสแปมโดยใช้ เทคนิ คการทํ าเหมื อง
ข้อมูล Decision Tree, Naive Bays, K-Nearest
Neighbor การวิเคราะห์และทํานายหาที่มาของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสแปมได้ถูกต้องและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เป็นการลดภาระของเครื่องแม่ข่าย (Server)
ในองค์กรธุรกิจในการกรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สแปมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า วิธี Naive Bays ให้
ค่าความถู กต้ องสู งที่ สุ ด และแตกต่ างกั บงานวิ จั ยของ
ประพัฒน์และคณะ [4] ที่เสนอการแบ่งกลุ่มข้อความจาก
ข้อความรีวิว โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิค SVM,
Decision Tree, Naive Bays, K-Nearest Neighbor
พบว่าเทคนิค SVM ได้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด เป็นเทคนิค
ที่ น่ า สนใจ ที่ จ ะนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการจํ า แนกกลุ่ ม
ข้อความวิจารณ์ภาพยนตร์ ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในงานข้อมูลรีวิวสินค้าและข้อมูลการรีวิวโรงแรมเป็นต้น
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแม้ จ ะมี ก าร
เปรียบเทียบอัลกอริทึมจากงานวิจัยต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ
ระบุได้ว่า อัลกอรึทึมใดที่จําแนกประเภทมูลได้ดีที่สุด
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง เสนอการ
วิเคราะห์การทํานายการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทําเหมืองข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธี Decision Tree, Naive Bayes และ
K-Nearest Neighbor เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การสังเคราะห์โมเดลสําหรับการทํานายการออกกลางคัน
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลเพื่ อ หาค่ า ความแม่ น ยํ า ที่
เหมาะสมที่ สุ ดในการทํ านายการลาออกกลางคั นของ
นักศึกษา เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลาออก
กลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อสังเคราะห์โมเดลสําหรับการทํานายการออก
กลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูล
ของโมเดลด้วยเทคนิควิธี Decision Tree, K-Nearest
Neighbors (K-NN), Naive Bayes
3. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
3.1 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) [5] เป็นการ

เรี ย นรู้ โ ดยการจํ า แนกประเภท (Classification) ข้ อ มู ล
ออกเป็ น กลุ่ ม (Class) ต่ า งๆ โดยใช้ คุ ณ ลั ก ษณะ หรื อ
คุณสมบัติ (Attribute) ข้อมูลในการจําแนกประเภท ต้นไม้
ตัดสินใจที่ได้จากการเรียนรู้ทําให้ทราบว่า คุณลักษณะใดเป็น
ตัวกําหนดการจําแนกประเภท และคุณลักษณะแต่ละตัวมี
ความสําคัญมากน้อยต่างกันอย่างไรโมเดลด้วยวิธี Decision
Tree จะทําการคัดเลือกแอตทริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์กับ
คลาสมากที่สุดขึ้นมาเป็นโหนดบนสุดของ tree เรียกว่า
โหนดราก (Rood Node) จากนั้นจะเลือกคุณสมบัติที่มี
ความสัมพันธ์ถัดไปเรื่ อย ๆ จากการคํานวณ Information
Gain (IG) โดยเลือกคุณสมบัติที่มีค่า IG สูงที่สุด คํานวณได้
จากสมการดังนี้
IG�parent, child� � Entropy�parent� � �p�c1� �

Entropy�c1� � p�c2� � Entropy�c2��� � � �

(1)

เมื่อ

คือ �p�c1� lo� p�c1�
คือ ค่าความน่าจะเป็นของค่า c1
p�c1�
คือ ปัจจัย (Attribute) แต่ละตัวที่เกี่ยวข้อง
c
ซึ่งค่า Entropy นี้จะใช้ในการวัดความแตกต่างกันของ
ข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันน้อย ค่า Entropy จะมีค่า
ต่ํา แต่ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมากค่า Entropy จะมีค่า
สูง ดังนั้นถ้าข้อมูล Entropy ของโหนดลูก (Child) สามารถ
สร้างโมเดลของ Decision Tree จะคํานวณค่า IG ของแต่ละ
แอททริบิวต์เทียบกับคลาสเพื่อหาแอททริบิวต์ที่มีค่า IG มาก
ที่สุดมาเป็น Rood ของโมเดล Decision Tree
Entropy�c1�

3.2 การเรียนรู้เบย์ (Naive Bayes) [6] จะใช้
วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น โดย
การคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนิยมใช้ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการหาความสัมพันธ์ที่ไม่ซับซ้อนได้ผลลัพธ์ดี
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ดังสมการ
P�C|A� �

P�A|C� � P�C�
P�A�

(2)

จากสมการ Bayes อธิบายว่าถ้าต้องการทํานายคลาส
C เมื่อทราบแอททริบิวต์ สามารถคํานวณจากความน่าจะ
เป็นของแอททริบิวต์ A ที่มีคลาส C ใน Training data
และค่าความน่าจะเป็นของแอททริบิวต์ A และ C มี
สมการ 3 ส่วนดังนี้
P�C|A� คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่มีแอททริบิวต์
A จะมีคลาส C
P�A|C� คื อ ค่ า ความน่ า จะเป็ น ที่ ข้ อ มู ล Training
data ที่มีคลาส C และมีแอททริบิวต์ A โดยที่ A = a1
∩ a2 … ∩ aM โดยที่ M
คือจํานวนแอททริบิวต์ใน
Training data
P�C� คือ ความน่าจะเป็นของคลาส C
P�A� คือ ความน่าจะเป็นของคลาส A
แต่การที่แอททริบิวต์ A = a1 ∩ a2 … ∩ aM ที่เกิดขึ้นใน
Training data อาจจะมีจํานวนน้อยมากหรือไม่มีรูปแบบ
ของแอททริบิวต์แบบนี้เกิดขึ้นเลย ดังนั้นจึงได้ใช้หลักการ
ที่ว่าแต่ละแอททริบิวต์เป็น Independent ต่อกันทําให้
สามารถเปลี่ยนสมการ P�A|C� ได้เป็น
P�A|C� � P�a� |C� � P�a� |C� � � � P�a� |C� (3)

โดยสามารถตัดส่วนของ P�A� ออกได้เนื่องจากเป็นส่วน
ของการปรับค่าให้อยู่ในช่วงนั้น (Normalization)
3.3 วิ ธี ก ารค้ นหาเพื่ อ นบ้ า นใกล้ ที่ สุ ด K-Nearest
Neighbors [7] เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูล และทําการวัด
ระยะห่างระหว่างข้อมูลที่ต้องการทํานายกับข้อมูลที่อยู่
ใกล้เคียงเป็นจํานวน K ตัว และคําตอบที่ทํานายได้ดีคือ
คลาสที่พบมากที่สุดของข้อมูลที่เป็นเพื่อนบ้านทั้ง K ตัว
มักจะใช้วิธีการวัดระยะห่างแบบ Euclidean เกิดจาก
รากที่สองของผลต่างระหว่างแอททริบิวต์ต่าง ๆ ยกกําลัง
สองดังสมการ
���x� � y�

�� �

E�clidean �i�tance �
� �x� � y� �� �� � � ��x� � y� �� �

(4)

โดยที่ x� คือ แอททริบิวต์ที่ 1 ของข้อมูลจุดที่ 1 และ
y� คือ แอททริบิวต์ที่ 1 ของข้อมูลชุดที่ 2 โดยข้อมูลทั้ง
2 ตัว (x และ y) มีจํานวนแอททริบิวต์เท่ากับ L
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3.4 วิธีการ 10-Fold Cross Validation [8] การวัด
ประสิทธิภาพของโมเดลการพยากรณ์ที่สร้างด้วย วิธีการ
10-Fold Cross Validation จะแบ่งข้อมูลออกหลายส่วน
(แสดงด้วยค่า k) ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้จะแบ่งข้อมูล
เป็น 10 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีจํานวนข้อมูลเท่ากัน จากนั้น
ข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้ เป็นตั วทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดลทําวนไปเช่นนี้จนครบจํานวนที่แบ่งไว้ ประสิทธิภาพ
ของโมเดล 10 ครั้ง
3.5 ตั ว วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลการจํ า แนก
ประเภทข้อมูล [5] โดยทั่วไปแล้วจะมีตัววัดที่นิยมใช้กัน
ในงานวิจัยและการทํางานต่าง ๆ อยู่ 4 ค่า คือ
- ค่าความแม่นยํา (Precision) คือค่าที่ดูสิ่งที่ทํานาย
ออกมาแล้วทายถูกได้กี่เปอร์เซ็นต์
- ค่าความระลึก (Recall) คือจํานวนที่ทํานายถูกกี่ตัว
เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล
- ค่าความถ่วงดุล (F-measure) คือค่าเฉลี่ยของค่า
ความแม่นยําและค่าความระลึก
- ค่ าความถู กต้ อง (Accuracy) คื อจํ านวนข้ อมู ลที่
ทํานายถูกทุกคลาสเป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล
โดยพิจารณารวมทุกคลาส
3.6 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคัน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี [5] เพื่อกําหนดเป็นดัชนี
และเรียงลําดับความสําคัญของดัชนี โดยการลดมิติข้อมูล
(Attribute Selection) แบบ Filter approach เป็นการ
คํานวณค่ าน้ํ าหนั ก (หรื อค่ าความสั มพั นธ์ ) ของแต่ ละ
แอททริบิวต์และเลือกเฉพาะแอททริบิวต์ที่สําคัญเก็บไว้
เช่น Information Theory, Chi-Square ในบทความนี้
เป็นการคํานวณค่าน้ําหนักของแต่ละแอททริบิวต์ด้วย
วิธีการ Information Theory
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภาวดีและสมบรูณ์ [9] พยากรณ์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
สอบแต่ละรายวิชาของนักเรียน โดยรวบรวมผลการสอบ
O-Net และผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้
สร้างโมเดลการพยากรณ์ ผู้วิจัยได้นําเทคนิคมาเปรียบเทียบ
ด้วยกัน 3 โมเดล คือ Decision Tree, K-Nearest
Neighbors, Naive Bayes เพื่อหาวิธีการที่มีความ
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ถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด นํ า มาพยากรณ์ ผ ลการสอบ O-Net
ล่วงหน้า และนําผลการทํานายที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนวิธีการสอนและการสอนเสริม พบว่า
โมเดล ส่วนใหญ่ใช้เทคนิควิธี Decision Tree สร้างตัว
แบบการพยากรณ์ในวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง
สูงสุดร้อยละ 74.14 วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยความ
ถูกต้องสูงสุดร้อยละ 81.46 ส่วนวิชาอังกฤษใช้เทคนิควิธี
K-Nearest Neighbors มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องสูงสุดร้อย
ละ 80.44 จากการทดสอบ 10 ครั้ง จะเห็นได้ว่าวิชา
ภาษาไทย วิ ชาภาษาอั งกฤษ และวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพให้ความถูกต้องมากที่สุด
โชติกาและขวัญทัย [2] การสร้างแบบจําลองเพื่อใน
การพยากรณ์ประสิทธิภาพของผู้เรียนโดยใช้เทคนิควิธี
การทําเหมืองข้อมูลสําหรับการจําแนกประเภทข้อมูล
และการทํานาย (Classification and Prediction) ผู้วิจัย
เลื อ กใช้ อั ล กอริ ทึ ม ในการทํ า เหมื อ นข้ อ มู ล จํ า นวน 3
อัลกอริทึมได้แก่ Decision Tree, Naive Bays,
Sequential minimal optimization กับชุดข้อมูล
ผู้เรียนจํานวนทั้งสิ้น 338 คน ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ
ในแต่ละอัลกอริทึม ผู้วิจัย ใช้ 10-fold Cross-validation
เพื่อใช้สําหรับวัดค่าประสิทธิภาพของแบบจําลองสําหรับ
ค่าความถู กต้องของการจํ าแนกกลุ่ม (Accuracy) เป็ น
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของอัลกอริทึม และใช้
ค่ าเฉลี่ ยประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (F-measure) เพื่ อเป็ น
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละคลาสคําตอบ (Target
Class) ที่ ไ ด้ จากแบบจํ า ลองการพยากรณ์ ของผู้ เรี ย น
ผลการวิจัยพบว่า Decision Tree มีประสิทธิภาพการ
จําแนกข้อมูลโดยรวมสูงที่สุดโดยมีค่าความถูกต้องในการ
จําแนกกลุ่มผู้เรียน (Accuracy) สูงสุดที่ระดับ 85.80%
จุฑาทิพย์และนิเวศ [3] การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจําแนกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสแปมโดยใช้
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย Decision
Tree, Naive Bayes, K-Nearest Neighbor ผลการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบจากค่าความถูกต้อง (Accuracy) พบว่า
วิธี Naive Bayes ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดเท่ากับ 92.48 %
4. วิธีการดําเนินการวิจยั
ในงานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการทําเหมืองข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Rapid Miner Studio 7 โดยขั้นตอนการทํา
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เหมืองข้อมมูลแบบ CRISPP-DM เป็น Woorkflow มาตรฐฐาน
สําหรับกาารทํา Data mining ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนนดัง
แสดงในรูป โดยแต่ละขั้นตอนจะเป็
น
นขันตอนที
้น
่ต่อเนื่องงกัน
คื อ ขั้ นตออนต่ อไปต้ องมีมี ผลลั พธ์ จากขขั้ นตอนก่ อนหหน้ า
ด้วยลูกศรรที่เชื่อมระหว่างแต่ละขั้นตอนน เช่น จากผลลัลัพธ์
จากขั้นตออนการเตรียมข้ข้อมูล (Data Preparation)
P
แแล้ว
สามารถสสร้ างโมเดลจํ าแนกประเภท
า
ทข้ อมู ลในขั้ นตตอน
Modelingg และอาจทําซ้ําเพื่อข้อมูลทีถู่ถกู ต้องมากที่สุด
1

2

Business
Understanding

6

Deeployment

Daata

Undersstanding

3

Data

Data
Preparation

4
Modeling
M

E
Evaluation
5

รูปที่ 1 ขั้นตอนในกรระบวนการ CRRISP-DM [10]]
4.1 คความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding)
การเข้าใจจปัญหาและทําการวิ
า เคราะห์เหมืองข้อมูล เเพื่อ
ศึกษาปัจจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไขปปัญหาการลาอออก
กลางคันขของนักศึกษาโดดยการวิเคราะะห์การทํานายกการ
ออกกลางคคันของนักศึกษาระดั
ษ บปริญญาตรี โดยใช้เทคคนิค
การทํ า เหหมื อ งข้ อ มู ล ด้ วยเทคนิ
ว
ค วิ ธี คื อ 1) Decission
Tree 2) KK-Nearest Neeighbors และ 3) Naive Baayes
เพื่อวิเคราาะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรสังเคราะห์โม เดล
สําหรับกาารทํานายการอออกกลางคันของนักศึกษาระะดับ
ปริญญาตรีีและเปรียบเทีทียบประสิทธิภาพของโมเดล
า
เเพื่อ
ใช้เป็นแนววทางในการป้องกั
อ นและแก้ไขปั
ข ญหาการลาอออก
กลางคันขของนักศึกษาในนแต่ละปีการศึกษาต่
ก อไป ผู้วิจัยได้
ทํ า การวิ เเคราะห์ โดยใชช้ ชุ ด ข้ อ มู ลของนั ก ศึ ก ษาระะดั บ
ปริญญาตตรี มหาวิทยาลลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ล
จังหหวัด
อุบลราชธธานี ตั้งแต่ปีการรศึกษา 2558-22560 เมื่อได้ข้ออมูล
แล้ ว ให้ เ ตตรี ย มข้ อ มู ล เพืพื่ อ ให้ พ ร้ อ มทีที่ จ ะนํ า ไปทํ า กการ
คัดกรองภภายใต้หลักการททํางานของเหมืมืองข้อมูล
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4.2 ความเข้้าใจข้อมูล (Daata Understannding) ทํา
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของงนักศึกษาจากฐานข้อมูล
บ
งานนทะเบียนของงมหาลัยวิทยาาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวั
ห ดอุบลราชธานี ซึ่งมี 11 แออททริบิวต์ และ คัดกรอง
เฉพพาะข้อมูลที่มความสมบู
ีค
รณ์ททัั้ งหมด 13,7299 ชุดข้อมูล
และทําการคัดกรรองแอททริบิวตต์เพื่อให้ได้แอทททริบิวต์ที่
เ นที่สุด สําหรัับการจําแนกปรระเภทเพื่อหาปรระสิทธิภาพ
จําเป็
ในการจํ าแนกข้อมู
อ ลและการสสร้ างความ สัมพั
ม นธ์ ของ
แอททริบิวต์
ย อมูล (Dataa Preparationn) หลังจาก
4.3 การเตรียมข้
เสร็ร็จขั้นตอน Datta Understaanding แล้วในนขั้นตอนนี้
เป็นขั
น ้นตอนการเเตรียมข้อมูลเป็ป็นขั้นตอนที่ใช้ชเวลานาน
ทีสุ่สดุ เนื่องจากโมเดลที่ได้จากกาารทํา Data mining
m
จะ
ให้้ ผลลั พธ์ ที่ ถู กต้ตอ งหรื อ ไม่ นั้ นนขึ้ นอยู่ กั บคุณภาพของ
ณ
ข้อมู
อ ลที่ใช้ ผู้วิจัยทําการเตรียมข้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา
ร
ซึ่งอยู
อ ่ในรูปแบบของตารางใน Exxcel โดยเริ่มจาาก
4.3.1 ทําการคัดเลือกขข้อมูล (Data Selection)
S
เป็นการเลื
น
อกใช้เฉพาะข้
ฉ อมูลที่เกี ่ยวข้อง งานวิจัจยในครั้งนี้
จะปประกอบไปด้วยคณะที
ย
่เรียน สสาขาวิชา เพศขอองนักศึกษา
โรงงเรียนเดิมก่อนเข้
น ารับการศึกกษา อาชีพขอองบิดาและ
มารดา การกู้ยืมเงิงินกองทุนเพื่อกการศึกษา เกรดเฉลี่ยรวม
จํานวนพี่น้องที่กาลั
ํ งศึกษา อายยุ และ สถานะะการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 ซึ ่งมี 11 แอทททริบิวต์
ตารางที่ 1 แสดงงรายชื่อแอททริริบิวต์ที่ใช้ในทํานายการ
ออกกกลางคันของนั ักศึกษา
No
N
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.
9
10.
11.

Attribute
Direction
คณะที่เรียน (Id_faculty)
Input
สาขาวิชา (M
Major)
Input
เพศ (Sex)
Input
ประเภทโรงเเรียนเดิม (Old_scchool)
Input
อาชีพของบิดา
ด (Father_occ))
Input
อาชีพของมาารดา (Mother_oocc)
Input
การกู้ยืมกองงทุนเพื่อการศึกษาา (Edu_Loan)
Input
เกรดเฉลี่ย (GGPA)
Input
จํานวนพี่น้องที
ง ่ศึกษา (Num_bbrother)
Input
อายุ (Age)
Input
สถานะนักศึกษา
ก (Status)
output

4.3.2 ทํําการกลั่นกรองงข้อมูล (Data Cleaning)
ในขั้ นตอนนี้ จะททํ าการปรั บข้ ออมู ลให้ ถู กต้ อง ซึ่ งอยู่ ใน
รูปแบบของตาราง Excel และะทําการลบข้อมูลซ้ําซ้อน
แก้้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด
พ ข้อมูลผิดดรูปแบบ ข้อมูลที
ล ่มีค่าว่าง
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(Missing Values) ข้อมู
อ ล (Outlier)) ที่แปลกแยกจจาก
ส่วนอื่น
44.3.3 ทําการแปลงรูปแบบบของข้อมูล (DData
Transform
mation) เมื่ อปรั
ป บข้อมู ลแล้ว ในขั้ นตอนนีนี้ จะ
เป็นการแแปลงข้อมูลให้อยู
อ ่ในรูปแบบทีที่พร้อมนําไปใชช้ใน
การวิเคราาะห์ข้อมูลตามออัลกอริทึมของง Data miningg ที่
เลือกใช้ เนืนื่องจากข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ห์ในครั้งนี้ มีรูปแแบบ
ในการจัดเเก็บทั้งประเภท Nominal และะ Numeric จึงตต้อง
แปลงให้ออยู่ในรูปแบบเดีดียวกัน เช่น ปรระเภทโรงเรียนนเดิม
โรงเรียนเปป็น School วิททยาลัยเป็น Coollege กศน. เเป็น
NFE และะทําการ Clusttering Data แบ่งข้อมูลหลาาย ๆ
กลุ่มตามคความคล้ายคลึง เช่น เกรดเฉลีย่ จะแบ่งออกเเป็น
4 ช่วง 0.000-1.00 เป็น VeryLow
V
1.01-2.00 เป็น LLow
2.01-3.000 เป็น Middle 3.01-4.000 เป็น High จากกชุด
ข้อมูลทดสสอบคําตอบ (CClass) จะแบ่งเป็ป็น 2 ประเภททคือ
Yes เป็นลลาออก มีจํานวน 2,364 ชุดข้อมู
อ ล และ No เเป็น
ไม่ลาออกก มีจํานวน 13,,729 ชุดข้อมูลโดยมีรายละเอีอียด
ดังแสดงในนตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแปลงข้อมู
อ ลให้อยู่ในรูปแบบที
ป
่พร้อมนนํา
ไปใช้ในการวิวิเคราะห์ข้อมูล
แอททริบวิวต์
รายละเอียด
Id_facultty คณะสาธารณ
ณสุขศาสตร์ = Pubblic, คณะ
วิทยาศาสตร์ = Science, คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์= Comscience, คณะมนุ
ค
ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ = Human, คณะแพทย์
ค
แผนไทยย
า อก = Thai traaditional, คณะ
และแพทย์ทางเลื
พยาบาลศาสสตร์ = Nurse, คณะะบริหาร ธุรกิจและะ
การจัดการ = Business, คณะนินิติศาสตร์ = Law,
คณะเทคโนโลลยีอุตสาหกรรม = Techno, คณะครุรุ
ศาสตร์ = Eddu, คณะเกษตรศาสสตร์ = Agriculturee
Sex
ชาย = Malee, หญิง = Femalee
Old_schoool โรงเรียน = School,
S
วิทยาลัย = College,
กศน. = NFE
Father_occ เกษตรกรรม = Agriculturalist, ลูกจ้างหรือรับจ้าาง
mployee, ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว =
ทั่วไป = Em
Merchant, ข้ขาราชการ = Govvernment officeer,
รัฐวิสาหกิจ = State Enterprisse
Mother_oocc เกษตรกรรม = Agriculturalist, ลูกจ้างหรือรับจ้าาง
ทั่วไป = Em
mployee, ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว =
Merchant, ข้ขาราชการ = Govvernment officeer,
รัฐวิสาหกิจ = State Enterprisse
Edu_Loaan กู้ยืม = Yes, ไม่กู้ยืม = No
GPA
0.00-1.00 = VeryLow, 1.01-2.00
1
= Loww,
2.01-3.00 = Middle, 3.01-44.00 = High
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ตารางที่ 2 การแแปลงข้อมูลให้ออยู่ในรูปแบบทีที่พร้อมนํา
ไปใช้้ในการวิเคราะะห์ข้อมูล (ต่อ)

Num_brot
N
1 คนน = One, 2 คน = Two,
3 คนนขึ้นไป = Threeuup
her
Age
18 -19
- = One, 20 --21= Two, 22 -223 = Three,
24 ปี ขึ้นไป = Fouruup
Status ลาออก = Yes, ไม่ลาอออก = No

4.4 การสร้างโมเดล/แบบจจําลอง (Modeeling) การ
สร้้างและการทดสสอบความถูกต้อ้ งของโมเดลเป็ป็นขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูมลด้วยเทคนิค Data miniing ทําการ
สังเคราะห์โมเดลจจากข้อมูลที่มีออยู่เพื่อการทํานายการออก
กลางคันของนักศึกษาระดั
ก
บปริญญญาตรี หาค่าคววามถูกต้อง
(Acccuracy) ที่ออกมาเป็นตัวเลขข เครื่องมือที่ใช้ในการทํา
เหมืมืองข้อมูลใช้โปรแกรม
ป
Rapid Miner Studdio 7 เป็น
เครืรื่องมือในการวิวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั
ค ้งนี้ผู้วิจัย
วิเคราะห์
ค
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกการลาออกกลลางคันของ
นักศึ
ก กษาด้วย Fillter approachhวิเคราะห์ค่าน้ําหนักของ
แอททริบิวต์ด้วยวิวิธีการ Inform
mation Theorry จากนั้น
จึงนํนาปัจจัยที่ได้ในข้
น อ 3.6 มาทํากการสร้างโมเดลการทํานาย
ด้วยเทคนิคเหมืองข้
ง อมูล 3 โมมเดล ด้วยเทคนินิควิธีคือ 1)
Deecision Tree 2)2 K-Nearest NNeighbors และ 3) Naive
Bayes เพราะเเหมาะสมกับก ารจําแนกประะเภทข้อมูล
ประเภทตัวอักษร (Text Classiffication) ทดสอบผลลัพธ์
ด้วยวิธีการ 10-Fold Cross Validation ในการวัด
ประสิทธิภาพของงการจําแนกปรระเภทข้อมูลได้้แก่ การหา
ค่าความแม่นยํา (Precision)
(
ค่าาความระลึก (RRecall) ค่า
ควาามถ่วงดุล (F-m
measure) และค่ค่าความถูกต้อง (Accuracy)
Read
R Excel Weight by IG Select by Weight
Validationn Decision Tree
Validation Naive Bayees
Validatioon K-NN

Naïve Bayes

Apply Model

Bay

รูปที่ 2 สร้างโโมเดลด้วย Rappid Miner Studio 7
4.5 การประเมินผล (Evaluuation) จะได้ผลจากการ
ผ
สร้้างโมเดล พบวว่ามีจํานวน 8 ปัจจัยที่เกี่ยวขข้องในการ
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ลาออกกลางคันของนักศึกษา โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิค
วิธี Naive Bayes ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยมีค่าความ
ถูกต้องร้อยละ 93.58
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
จําแนกการลาออกกลางคันของนักศึกษา
อัลกอริทึม
Naive Bayes
Decision tree
k-NN

ค่าความถูกต้อง Accuracy
93.58%
93.52%
87.95%

4.6 การนําแบบจําลองไปใช้งาน (Deployment) นํา
โมเดลที่ได้ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของโมเดล ที่ได้ค่าความถูกต้องสูงสุด ไปใช้ในการทํานาย
การลาออกกลางคันของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการลาออกกลางคั นของ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต่อไป
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลาออก
กลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการลดมิติ
ข้อมูล (Attribute Selection) การคํานวณค่าน้ําหนัก
ของแอททริบิวต์ด้วยวิธีการ Information Theory
พบว่ามีจํานวน 8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลาออกกลางคัน
ของนักศึกษา ได้แก่ การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา สาขา
วิชา เกรดเฉลี่ย อาชีพของมารดา อาชีพของบิดา คณะที่
เรียน อายุ และโรงเรียนเดิมรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลาออกกลางคันของ
เนักศึกษา
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Attribute
การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (Edu_Loan)
สาขาวิชา (Major)
เกรดเฉลี่ย (GPA)
อาชีพของมารดา (Mother_occupation)
อาชีพของบิดา (Father_occupation)
คณะที่เรียน (Id_faculty)
อายุ (Age)
โรงเรียนเดิม (Old_school)

Weight
1.6
1.2
0.8
0.5
0.5
0.4
0.1
0.1

5.2 ผลการสังเคราะห์โมเดลสําหรับการทํานายการ
ออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละวั ด
ประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธีการ 10-Fold Cross
Validation
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าความ
แม่นยําของโมเดล
อัลกอริทึม
Naive Bayes
Decision tree
k-NN

Accuracy
93.58%
93.52%
87.95%

Precision
93.80%
94.66%
98.34%

Recall
99.40%
98.19%
73.18%

จากตารางที่ 5 จะเห็นว่าสามารถใช้เหมืองข้อมูลใน
การทํ า นายการลาออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3 โมเดล ด้วยเทคนิค
วิธีคือ 1) Decision Tree 2) K-Nearest Neighbors
และ 3) Naive Bayes เพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดล
ด้วยวิธีการ 10-Fold Cross Validation โมเดลที่สร้าง
ด้วยเทคนิควิธี Naive Bayes มีประสิทธิภาพสูงสุดมี
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องร้อยละ 93.58 เทคนิควิธี Decision
tree มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องร้อยละ 93.52 และ เทคนิค
วิธี K-Nearest Neighbors มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง
ร้อยละ 87.95
6. อภิปรายผล
จากการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลงานทะเบียน
ของมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ของนักศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี มี จํ านวนนั กศึ กษาที่ ลาออกจํ านวน
2,364 คน จํานวนนักศึกษาที่ไม่ลาออกมีจํานวน 13,729
คน และเมื่อทําการวิเคราะห์ค่าน้ําหนักของแอททริบิวต์
ด้วยวิธีการ Information Theory พบว่ามีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการลาออกกลางคันสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ อาชีพ
ของมารดา และอาชี พของบิ ดา เพราะเหตุ นี้ ผู้ บริ หาร
จะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง สภาพการเป็ น อยู่ ใ นครอบครั ว ของ
นั ก ศึ ก ษาและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น แก่
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยอาจจะพิจารณาผ่อน
ผั น การชํ า ระค่ า เทอม พิ จ ารณาให้ กู้ ยื ม กองทุ น เพื่ อ
การศึกษา พิจารณาให้ทุนการศึกษาสําหรับผู้เรียนดีแต่
ยากจนหรือทุนทางด้านกิจกรรม รวมไปถึงการแก้ปัญหา
ทางด้านการเรียนของนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อ
ให้ ผลการเรี ย นดี ขึ้ น ดั ง นั้ นอาจารย์ ประจํ าสาขาวิ ช า
จะต้องคอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยง
ในการลาออกกลางคันของนักศึกษา
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกการลาออก
กลางคั นของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี โดยใช้ เทคนิ ค
เหมืองข้อมูล 3 โมเดล ด้วยเทคนิควิธี คือ 1) Decision
Tree 2) K-Nearest Neighbors และ 3) Naive Bayes
เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลด้ ว ยวิ ธี ก าร 10-Fold
Cross Validation ผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบจากค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) พบว่า Naive Bayes มี
ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเฉลี่ยความถูกต้องร้อยละ 93.58
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า แบบโมเดลที่ได้จากการทดลอง
นี้สามารถนําไปวิเคราะห์และทํานายการลาออกกลางคัน
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ ถู ก ต้ อ งในระดั บ ที่
ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่อ้างอิงถึง จะใช้
วิ ธี ก ารเหมื อ งข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น สุ ภ าวดี แ ละ
สมบูรณ์ [9] การพยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มหาวิทยาลัยรังสิต ได้
นําเสนอวิธีการทําเหมืองข้อมูลโดยวิธี Decision Tree
เป็นวิธี การที่ ดีที่ สุด และ จุฑาทิ พย์ และนิเวศ [3] การ
จําแนกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสแปมโดยใช้เทคนิค
การทําเหมืองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย Decision Tree,
Naive Bayes, K-Nearest Neighbor ผลการทดลองเมื่อ
เปรียบเทียบจากความค่าถูกต้อง (Accuracy) พบว่าวิธี
Naive Bayes ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดเท่ากับ 92.48 %
จากงานวิจัยนี้พบว่า การวิเคราะห์และทํานายการลาออก
กลางคันของนักศึกษาวิธีการที่ดีที่สุดคือ เทคนิควิธีการ
ของนาอีฟเบย์ (Naive Bayes) มีประสิทธิภาพสูงสุดมี
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องร้อยละ 93.58 ซึ่งการใช้วิธีการทํา
เหมืองข้อมูลจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จะต้องทดสอบ
ด้วยกันหลายวิธี เนื่องจากความถูกต้องที่ทํานายได้ขึ้นอยู่
กับข้อมูลที่จะนํามาใช้วิเคราะห์ด้วย
7. ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูลให้ละเอียดหรือให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้ น ควรมี การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยตัวอื่นๆ
ร่วมด้วย เช่น ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา ปัจจัยด้าน
สถานศึกษา ปัจจัยด้านสภาพครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม
ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ข้อมูลสภาพการ
เรียนและการสอน ข้อมูลโครงสร้างของหลักสูตร ข้อมูล
เหล่านี้จะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมโดยอาจจะใช้เครื่องมืออื่น
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น
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