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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ในการจัดท าปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เน่ืองจากมีจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอตัราตกออกและยา้ยสาขาท่ีสูงเกินกว่า
ร้อยละ 50 จากจ านวนนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ และมีอตัราการส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑก์ารศึกษา 4 ปี ท่ีต ่า ทางภาควิชาจึงตอ้งการทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริง จึงไดม้อบหมายให้คณะ
ผูจ้ดัท าท าการวิเคราะห์หาสาเหตุดงักล่าว โดยไดก้ าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในขั้นตน้ไว ้5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) วุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 3) รายวิชาบงัคบัท่ีตอ้งเรียนก่อน (Pre-Requisite) 4) ผล
การศึกษาตามรายวิชา และ 5) จ านวนหน่วยกิตสะสมท่ีลงทะเบียนเรียนและผ่าน ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลได้ใช้ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2560 ขั้นตอนในการด าเนินการวิเคราะห์ 
ประกอบดว้ย 1) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล 2) รวบรวมขอ้มูล 3) เตรียมขอ้มูล 4) 
จดักลุ่มขอ้มูล และ 5) น าเสนอแผนภาพขอ้มูล เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ โปรแกรม 
Tableau ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย เกรดเฉล่ียสะสม  ผลการศึกษาตามรายวิชา และจ านวนหน่วย
กิตสะสมท่ีลงทะเบียนเรียนและผ่าน โดยปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย วุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อ และรายวิชาบงัคบั
ท่ีตอ้งเรียนก่อน ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปีและอาจารยผ์ูส้อนจะน าผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อก ากบั
ดูแลนกัศึกษาและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
ค าส าคัญ: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา, การวิเคราะห์ขอ้มูล, การจดักลุ่มขอ้มูล 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาควิชาวทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เปิดสอนหลกัสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษามีนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร
และยา้ยออกหรือเรียนไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์4 ปีการศึกษา เป็นจ านวนมาก โดยสาเหตุท่ีได้
จากการสอบถามนกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะ มีหลากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ เรียนไม่ไหวเน้ือหายากเกินไป 
ยงัไม่ใช่ส่ิงท่ีชอบ ตอ้งการไปเรียนกบัเพื่อน เป็นตน้ นกัศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาหรือตกออก มีทั้ง
พน้สภาพนกัศึกษาเน่ืองจากผลการเรียน ลาออก ขาดการติดต่อกบัทางมหาวิทยาลยัเป็นเวลามากกว่า 
1 ปีการศึกษา และจบการศึกษาล่าชา้ ใชเ้วลาในการศึกษามากกว่า 4 ปีการศึกษา คณะผูจ้ดัท าจึงได้
ร่วมกบัอาจารยใ์นภาควิชาฯ ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากขอ้มูลก่อนเขา้ศึกษาต่อและขอ้มูลผลการเรียนในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ใน
หลกัสูตรฯของนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปี
การศึกษา 2560 เน่ืองจากใชโ้ครงสร้างหลกัสูตรเดียวกนั โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.4.4 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยวิเคราะห์จาก  
- สาขาวิชาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียน 
- ขอ้มูลผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 

1.4.5 การตรวจสอบความเส่ียงท่ีจะไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดน้ าขอ้มูล (Raw Data) ท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆ มาท าการแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ได ้ (Data Preparation) เม่ือไดชุ้ด
ขอ้มูล (Dataset) แลว้น ามาท าการจดักลุ่ม (Clustering) และน าเสนอขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายดว้ยแผนภาพ 
(Data Visualization)   

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      
 เพื่อศึกษาปัจจยัต่อไปน้ีวา่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

1) วุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
3) รายวิชาบงัคบัท่ีตอ้งเรียนก่อน (Pre-Requisite) 
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4) ผลการศึกษาตามรายวิชา 
5) จ านวนหน่วยกิตสะสมท่ีลงทะเบียนเรียนและผา่น 

 
1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลส านกัทะเบียนและวดัผล  โดยใชข้อ้มูลของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2560 

1.3.2 ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 จนถึงปัจจุบนั 

1.3.3 เตรียมขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ได ้
1.3.4 วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยอลักอริทึมการจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering) ดว้ยปัจจยัท่ีตอ้งการ

ศึกษา ไดแ้ก่  
1.3.4.1 สาขาวิชาท่ีจบ ก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.3.4.2 เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
1.3.4.3 รายวิชาบงัคบัท่ีตอ้งเรียนก่อน (Pre-Requisite) 
1.3.4.4 ผลการศึกษาตามรายวิชา 
1.3.4.5 จ านวนหน่วยกิตสะสมท่ีลงทะเบียนเรียนและผา่น 

1.3.5 น าเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ยแผนภาพขอ้มูล (Data Visualization) 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

1.4.2 สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ ์

1.4.3 เพิ่มจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้มากขึ้น และลดจ านวนการตกออกของ
นกัศึกษาระหวา่งการศึกษา  

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์  

1.5.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) 
ท าการศึกษาจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสอบถามและพูดคุยกับนักศึกษาท่ี

ตอ้งการยา้ยคณะหรือลาออกและอาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปี จากเอกสารค าร้องท่ีนกัศึกษาน ามาเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รวมถึงการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผูจ้ัดท าและอาจารย์ท่ีปรึกษา ท าการ
วิเคราะหแ์ละคาดการณ์ถึงสาเหตุเบ้ืองตน้ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาของการยา้ยคณะ ลาออก และตกออกของ
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นกัศึกษา รวมถึงสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามตามเกณฑก์ารศึกษา 4 ปีได ้รวมถึง
ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อการวิเคราะห์ว่าจะตอ้งประกอบดว้ยแอททริบิวต์อะไรบา้ง และจะ
ด าเนินการจดัหามาไดอ้ยา่งไร 

1.5.2 การเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 
การน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดน้ั้น มาท าการ Data Cleaning คือการท าความสะอาด

ขอ้มูล หรือการท าขอ้มูลให้สมบูรณ์มากขึ้น เป็นกระบวนการตรวจสอบและแกไ้ขรายการขอ้มูลท่ี
ไม่ถูกตอ้งหรือมีความผิดปกติออกไปจากชุดขอ้มูล ตารางหรือฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของ
ฐานขอ้มูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกตอ้ง ความไม่สัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
จึงต้องมีการแทนท่ี การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเหล่าน้ีออกไป เพื่อให้ข้อมูลมี
คุณภาพและปรับเปล่ียนโครงสร้างขอ้มูลใหเ้ป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ 

 
1.5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลท่ีได้เตรียมข้อมูลไวม้าท าการจัดกลุ่ม 
(Clustering) ตามปัจจยัท่ีไดค้าดการณ์ไว ้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

1.5.3.1 ปัจจยัท่ีท าให้นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามหลกัสูตร 4 ปี  จาก
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีจบไปแลว้ 

1.5.3.2 ปัจจัยท่ีมีแนวโน้มว่าจะท าให้นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ตาม
หลกัสูตร 4 ปี จากขอ้มูลนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

1.5.3.3 ปัจจยัท่ีท าให้นักศึกษาตกออก หรือ ยา้ยออก ในระหว่างท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 
จากขอ้มูลนกัศึกษาท่ีมีทั้งหมด 

ท าการวิเคราะห์เขอ้มูลพื่อจดักลุ่มขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนดดว้ยโปรแกรม 
Tableau 

 
1.5.4 การน าเสนอแผนภาพของขอ้มูล (Data Visualization 

เป็นการสรุปและแสดงขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดใ้นรูปแบบของแผนภาพ กราฟ แผนภูมิ 
ซ่ึงสามารถขอ้มูลในเชิงลึก โดยแสดงภาพรวมในเบ้ืองตน้และสามารถเล่ือนเขา้ไปดูขอ้มูล
รายละเอียดท่ีซ่อนอยูไ่ด ้(Drill Down) เพื่อให้เห็นความหมายหรือนยัส าคญัของขอ้มูลไดง้่ายยิง่ขึ้น 
โดยในการน าเสนอดว้ยกราฟหรือแผนภูมิจะเลือกชนิดของกราฟใหเ้หมาะสมกบัสารสนเทศท่ี
ตอ้งการน าเสนอ ประกอบดว้ย Line Chart, Bar Chart , Radar Chart, Area Chart และจดัท าเป็น 
Dashboard เพื่อใหผู้อ่้าน เขา้ใจไดง้่ายขึ้น 
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1.5.5 การจดัท าเอกสารปริญญานิพนธ์ (Documentation) 
เป็นการจดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอแนวทางในการจดัท าปริญญานิพนธ์ โดยมีวิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงผลสรุปท่ีดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิง 
และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปได ้
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2562 2563 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. ก า ร ร ว บ ร ว ม

ขอ้มูล 
           

2. การเตรียมขอ้มูล            
3. การวิเคราะห์

ขอ้มูล 
           

4. การน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ย
แผนภาพ 

           

5. จดัท าเอกสาร
ปริญญานิพนธ์ 

           

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
1.7.1.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Nitro 5 

- Intel Core i5-10300 
- NVIDIA GTX 1650 Ti 
- 16 GB DDR5 2933 MHz 
- 512 GB SSD PCIe M.2 

 
1.7.1.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Asus TUF Gaming รุ่น Ryzen 5 

- Ryzen 5 3550H  
- NVIDIA GeForce  1650 
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- 8.00 GB 
- 64-bit Operating System, x64 based processor 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
1.7.2.1   ระบบปฎิบติัการ Microsoft Window 10 
1.7.2.2   โปรแกรม Microsoft Excel 2019 
1.7.2.3   โปรแกรม Tableau 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการจดัท าปริญญานิพนธ์น้ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี

และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงและประยุกตใ์ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการน าเสนอ
แผนภาพของขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได ้โดยมีประกอบดว้ย 
2.1 Data Analytics 1 

Data Analytics คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและอดีต เพื่อท านายอนาคต โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุการด าเนินงานขององค์กร Data Analytics เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญใน
ปัจจุบนัทั้งในภาคธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ โดย Data Analytics แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

Descriptive Analytics  
เป็นรูปแบบการใช้ขอ้มูลแบบพื้นฐานโดยเน้นการอธิบายว่าก าลงัเกิดอะไรขึ้น สามารถ

อธิบายถึงสาเหตุการเกิดต่าง ๆ  Descriptive Analytics ตวัอย่างเช่น รายงานธุรกิจ รายงานดา้นการ
รายงานผลด าเนินงานท่ีผา่นมา เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีแสดงผลในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

Predictive Analytics  
  เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้ น โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ 
“ท านาย” ส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดขึ้น โดยใชข้อ้มูลในอดีตร่วมกบัโมเดลทางคณิตศาสตร์ หรือร่วมกบัการ
ท า Data Mining    นอกจากน้ี Predictive Analytics ยงัท าให้สามารถวิเคราะห์หาโอกาสและความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ้ตวัอย่างเช่นการรู้แนวโนม้ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดการ
ขาย 

Prescriptive Analytics 
เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นและยากท่ีสุด ไม่เพียงพยากรณ์หรือท านาย

ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ยงัให้ค  าแนะน าในทางเลือกต่างๆ  และผลของแต่ละทางเลือกว่าจะเป็น 
อย่างไร  โมเดลของ Prescriptive Analytics นั้นจะสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามขอ้มูลท่ีเพิ่มเติมเขา้มา
มากขึ้น และ Prescriptive Analytics น้ียงัเป็นการใช้ขอ้มูลท่ีมากท่ีสุด และเก่ียวขอ้งกับ Big Data 
เป็นอยา่งมาก 

 
1 อา้งอิง https://work360.in.th/digital-marketing/data-analytics/what-is-data-analytics/ 
1 อา้งอิง https://katalyst.kasikornbank.com/th/blog/Pages/what-is-big-data.html 
1 อา้งอิง https://medium.com/tni-university/machine-learning-คืออะไร-1ebf94a6b431 
1 อา้งอิง https://medium.com/datacubator/validation-set-ส าคญัไฉน-1abf22a68b75 
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ชุดขอ้มูล (Dataset) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะมีขนาดใหญ่และถูกเก็บบนัทึกไวผ้่าน
วิธีการต่างๆ  นั้นนสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้างของชุดขอ้มูลไดด้งัน้ี 

- ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง (Structured Data) 
หมายถึง ชุดขอ้มูลท่ีมีการจดัเรียงโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีความชดัเจน หรือระบุได้

ด้วยตวัเลข พร้อมใช้งานได้ทนัที เช่น จ านวนการซ้ือขายกับลูกคา้ เปอร์เซ็นต์ความเคล่ือนไหว
ภายในตลาดหุน้ เป็นตน้ 

- ขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) 
หมายถึง ชุดขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถระบุความแน่นอนของข้อมูล

นั้นๆ ได ้ยงัไม่สามารถประมวลผลเพื่อน าไปใชไ้ดท้นัที อย่างเช่น บทสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ทาง 
Social Media 

- ขอ้มูลก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) 
หมายถึง ชุดขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างระดับหน่ึงแต่ยงัไม่สมบูรณ์ เช่น สถานะใน Social Media 

เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง แต่ในกรณีท่ีมี Hashtag (#) เขา้มาช่วยในการจัดหมวดหมู่ จะท าให้
ขอ้มูลมีความเป็นระเบียบขึ้นมา 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะมีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุดขอ้มูล คือ  
- Training Set เป็นข้อมูลท่ีมีใช้ในการสอนโมเดลของเราให้มีความสามารถในการ

แบ่งแยกและจดจ าคุณลกัษณะ  
- Testing Set เป็นชุดขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบโมเดล หรือใชใ้นการตรวจสอบโมเดล 
จึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลตามผูส้อน ไดด้งัน้ี 
- การเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised Learning)  ในขอ้มูลท่ีใชฝึ้ก (Training Data) จะมี

มนุษยม์าคอยแยกประเภทหรือบอกผลลัพธ์ (Label) ท่ีควรจะเป็นไป จากนั้นจะน า
ขอ้มูลท่ีใช้ฝึกแลว้ไปผ่านอลักอริทึมส าหรับสร้างโมเดลท่ีไวท้ านายผลลพัธ์  ประเภท
ของการเรียนรู้แบบมีผูส้อนจะแยกออกเป็นสองประเภท  

1. การแยกประเภท (Classification)  
2. การถดถอย (Regression) 

- การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) อลักอริทึมจะตรวจสอบเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มาเท่านั้นโดยปราศจากการให้ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึ้น เช่น การส ารวจ
ขอ้มูลประชากรเพื่อหาแบบแผน (Pattern) ของขอ้มูลนั้น สามารถใชเ้ม่ือตอ้งการท่ีจะรู้
ว่า Machine แบ่งประเภทได้อย่างไร และตอ้งการให้อลักอริทึมนั้นหาแบบแผนและ
แบ่งประเภทขอ้มูล โดยการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การจบักลุ่มของขอ้มูล (Clustering) 
2. การลดจ านวนมิติเพื่อบีบอดัขอ้มูล (Dimensionality Reduction) 
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2.2 ประเภทของข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล2 
2.2.1     แบ่งตามแหล่งท่ีมา 

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
ขั้นตน้หรือไดม้าจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง เช่น ขอ้มูลนกัเรียนท่ีไดม้าจากการ
ตอบแบบสอบถาม การส ารวจ การสัมภาษณ์ การวดั การสังเกต การทดลอง 
เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีรวบรวมขอ้มูลไว้
แลว้ โดยผูห้น่ึงผูใ้ด หรือหน่วยงานไดท้ าการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว ้ซ่ึง
ข้อมูลสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้เลย เช่น ข้อมูลส ามะโนประชากร จาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน จากกรมชลประทาน เป็นตน้ 

2.2.2      แบ่งตามลกัษณะของข้อมูล  
- ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือขอ้มูลท่ีวดัออกมาเป็นตวัเลข เช่น 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ท่ีวดัออกมาเป็นคะแนน คุณลกัษณะดา้น
จิตพิสัย เช่น ความสนใจ คุณลกัษณะทางกาย เช่น ส่วนสูง ความเร็วในการว่ิง 
เป็นตน้ 

- ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือขอ้มูลท่ีไม่ไดว้ดั
ออกมาเป็นตัวเลขแต่จะแสดงถึงคุณลักษณะของส่ิงนั้น เช่น เพศ ศาสนา 
สถานภาพสมรส อาชีพ ขอ้ความท่ีเป็นความคิดเห็น ผลการสังเกตท่ีเขียนใน
รูปบรรยาย 

2.2.3      แบ่งตามสภาพของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบักลุ่มตัวอย่าง 
- ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงส่วนตวัของ

กลุ่มตวัอยา่ง เช่น ช่ือสกุล อาย ุเพศ อาชีพ ศาสนา เป็นตน้ 
- ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Data) คือขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น ลกัษณะทอ้งถ่ินท่ีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยู ่เป็น
ตน้ 

- ขอ้มูลพฤติกรรม (Behavioral Data) คือขอ้มูลท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวั
ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น คุณลักษณะด้านความสามารถของสมอง ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการหรือการเรียน เช่น ความรู้ความเขา้ใจ ความถนดั และ
การกระท าส่ิงต่าง ๆ 
 

 
2 อา้งอิง https://riccosmartdata.com/data-type/ 
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2.2.4      แบ่งตามการน าไปใช้กบัคอมพวิเตอร์ได้  
- ขอ้มูลตวัเลข (Numeric Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปค านวณได ้เช่น 

จ านวนเงินเดือน ราคาสินคา้ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของจ านวนเตม็ ทศนิยม เศษส่วน 
เป็นตน้ 

- ขอ้มูลตวัอกัษร (Text Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไม่สามารถน าไปค านวณได ้แต่
อาจน าไปเรียงล าดบัได ้เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์เลขประจ าตวัประชาชน 
หมายเลขโทรศพัท ์เป็นตน้ 

- ขอ้มูลเสียง (Audio Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเกิดจากการไดย้ิน เช่น เสียงคนพดู 
เสียงสัตวร้์อง เสียงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเสียงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
สามารถแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบเสียงได ้เช่น แผ่นซีดี โทรทศัน์ วิทยุ เป็น
ตน้ 

- ข้อมูลภาพ (Images Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นภาพในลักษณะต่าง ๆ ท่ี
มอง เ ห็น  ซ่ึ งอาจ เ ป็นภาพ น่ิง  เ ช่น  ภาพวาด  ภาพถ่ าย  เ ป็นต้น  ห รือ
ภาพเคล่ือนไหว เช่น ภาพจากโทรทศัน์ ภาพจากวีดีทศัน์ ภาพจากคอมพิวเตอร์ 
เป็นตน้ 

- ข้อมูลภาพเคล่ือนไหว (Video Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว 
หรือขอ้มูลท่ีมีทั้งภาพ เสียง ขอ้ความปนกัน เช่น ภาพเคล่ือนไหวท่ีถ่ายดว้ย
กลอ้งวิดีโอ หรือภาพท่ีท าจากโปรแกรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
2.3 Clustering3 

Clustering Model คือ  Machine Learning Model ประเภท Unsupervised ท่ี ไม่ มี  
Target หรือ ไม่มีตน้แบบของผลลพัธ์ ซ่ึงเป็น Model ท่ีน าไปใชใ้นการจดักลุ่มของขอ้มูลท่ี
ไม่เคยมีการจดักลุ่มมาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่มขอ้มูลจากความคลา้ย เช่น การจดักลุ่มลูกคา้
จากพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าท่ีมีลักษณะคล้ายกันจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภท
เดียวกนั 
Algorithms ท่ีใชใ้นการท า Clustering Model ไดแ้ก่ 
2.3.1 K-Mean Clustering   เป็นการจดักลุ่มโดยตอ้งมีการก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการ

จดักลุ่มขอ้มูลก่อน เป็นการวิเคราะห์แบบไม่เป็นขั้นตอน 

 
3 อา้งอิง https://medium.com/tni-university/การท า-machine-learning-ดว้ย-clustering-model-
2a3c392e7faa 
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2.3.2 Hierarchical Clustering   เป็นการจดักลุ่มโดยไม่ตอ้งมีการก าหนดจ านวนกลุ่มท่ี
ตอ้งการจดักลุ่มขอ้มูลก่อน เป็นการวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอน 

2.4 Data Preparation 4 
 Data Preparation หรือ การเตรียมข้อมูล หมายถึงกระบวนการใดๆ ท่ีจ าเป็นต้องท ากับ
ขอ้มูลดิบ (Raw Data) ท่ีได้รับมา เพื่อปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ท่ีจะน าไป
โหลดเขา้ฐานขอ้มูล หรือน าไปวิเคราะห์ต่อไป  
 

 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 
 

การเตรียมขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
- ใหผ้ลลพัธ์ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
- ใหค้วามส าคญักบันิยามขอ้มูล 
- จดบนัทึกขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลโดยละเอียด 
- ปรับกระบวนการใหเ้ป็นอตัโนมติัใหม้ากท่ีสุด 

 
2.4.1      วิธีการจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data Management) 

- วิธีการลบขอ้มูล (Listwise Deletion or Complete Case Analysis) กรณีท่ีขอ้มูล
สูญหายเกิดขึ้นหลายตวัแปร แต่ปริมาณการสูญหายตอ้งไม่เกิน 5% ของขอ้มูล
ทั้งหมด ก็จะตดัหรือลบขอ้มูลส่วนท่ีสูญหายออกทั้ง record 

- วิธีการประมาณค่าขอ้มูลสูญหาย (Imputation Methods) เป็นวิธีการประมาณ
ค่าสูญหายโดยเอาหลกัการทางคณิตศาสตร์ มาเติมเต็มค่าท่ีสูญหายไป ซ่ึงมี
หลากหลายวิธีมากเช่น ประมาณค่าด้วยค่าเฉล่ีย (Mean Imputation: MI) , 
วิธีการถดถอย (Regression Imputation: RI) เป็นตน้ 

 

 

4 อา้งอิง https://bzinsight.wordpress.com/2014/06/11/การท า-data-preparation-อยา่งมืออาชีพ/ 
4 อา้งอิง https://www.roots.tech/blog/products-services-1/how-to-manage-missing-data-25 
4 อา้งอิง https://ichi.pro/th/kar-cadkar-kab-outliers-ni-chud-khxmul-60750975160994 

https://stepstraining.co/trendy/data-visualization-trends-in-2021
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o วิธีการขั้นสูง (Advanced Methods) เป็นลกัษณะของการประมาณค่า
ดว้ยวิธีการค านวณท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้น ตวัอยา่งเช่น  

1)   วิธีการประมาณค่าดว้ยวิธีเอม็ไอ (Multiple Imputation) 
2)   วิธีการประมาณค่าโดยวิธีอีเอม็ (Expectation Maximization    
       Algorithm: EM Algorithm) 
3)   วิธีการประมาณค่าโดยวิธีเพื่อนบา้นใกลเ้คียง (K-Nearest  
      Neighbor: KNN) 

2.4.2     วิธีการจัดการกบั Outliers 
1)   วิธีการเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2)   วิธีช่วงระหวา่งควอไทล ์(IQR) 
3)    การตรวจจบัค่าผิดปกติโดยอตัโนมติั 

 

2.5 Data Visualization 5 

Data Visualization คือ การสรุปและแสดงขอ้มูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ 
หรือวิดีโอท่ีอธิบายเก่ียวกับขอ้มูลท่ีคุณตอ้งการจะแสดง ซ่ึง Data Visualization นั้นมีมานานมาก
แลว้ แต่ไดห้ยิบน ามาใช้กนัมากขึ้นในช่วงหลงัมาน้ี เน่ืองจากการท างานในปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีมีนั้น
ไม่ไดเ้ป็นเพียงขอ้ความอยา่งเดียว แต่มีขอ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้น ดงันั้น จึงตอ้งมีการรองรับขอ้มูล 
ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเพื่อใหเ้ห็นเป็นภาพท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายกวา่เดิม 

ซ่ึงกระบวนการท างาน Data Visualization แบบเขา้ใจง่ายก็คือการน าขอ้มูลดิบ มาวิเคราะห์
และแสดงผลขอ้มูลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ท่ีช่วยให้คุณไดข้อ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูลดิบ
เหล่านั้น ท าให้คุณเห็นคุณค่าของขอ้มูล พร้อมทั้งแนวโน้มการตลาดในอนาคตจากขอ้มูลเหล่าน้ี 
จริง ๆ คุณอาจไม่เคยรู้เลยวา่ขอ้มูลของคุณนั้นมีอะไรอยูบ่า้ง สามารถน าขอ้มูลออกมาใชไ้ดม้ากน้อย
แค่ไหน แต่การใช ้Data Visualization จะท าใหคุ้ณรู้ว่าขอ้มูลในท่ีน่าสนใจ คุณอาจจะเจอขอ้มูลท่ีท า
ใหคุ้ณเจอแนวทางใหม่ ๆ ในการท าการตลาดไดด้ว้ย 

Data Visualization ก็เหมือนกับการเล่าเร่ืองด้วยรูปภาพ ซ่ึงแน่นอนว่าภาพท่ีอยากน าไป
ถ่ายทอดใหก้บัคนอ่านท่ีมีหลากหลายรูปแบบ แต่ยงัคงค านึงถึงจุดเด่นของภาพ หรือจุดท่ีควรโฟกสั 
ว่าขอ้มูลไหน คือส่วนท่ีอยากส่ือสารไปยงัผูอ่้านมากท่ีสุด ดงันั้น การใชรู้ปแบบภาพในรูปทรงต่าง 
ๆ และเพิ่มจุดเด่นลงไป จะเป็นการช่วยใหเ้ห็นภาพไดดี้ขึ้น และเกิดความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น 

 
5 อา้งอิง https://blog.ourgreenfish.com/get-to-know-data-visualization-quick-and-easy-to-
understand 
3 อา้งอิง https://stepstraining.co/trendy/data-visualization-trends-in-2021 
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2.5.1     รูปแบบของขอ้มูลท่ีจะแสดงถึงขนาดท่ีต่างกนั หรือ จดัล าดบั6 
แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) เป็น แผนภาพท่ีง่ายสุด ท่ีสามารถใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูลใน

แต่ละหมวดหมู่ สามารถแสดงถึงล าดบัและขนาดไดช้ดัเจน 
แผนภูมิรูปภาพ (Pictogram) ในบางกรณี แผนภูมิรูปภาพอาจจะเป็นทางเลือกท่ี

สวยและเขา้ใจง่าย ควรใชส้ าหรับกรณีท่ีน าเสนอเป็นจ านวนเตม็ท่ีไม่เยอะมาก 
 
2.5.2      รูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งการเห็นความสัมพนัธ์ 

แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรประเภทตวัเลขสองตวัแปร สามารถใส่เส้นประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึง
แนวโนม้ได ้

แผนภูมิฟอง (Bubble chart) หากมีตวัแปรท่ีสามท่ีตอ้งการแสดงเป็นมิติเพิ่มเติม
จากแผนภาพการกระจายทั่วไป อาจน าตัวแปรนั้นมาแสดงโดยใช้ขนาดหรือพื้นท่ีของ
วงกลมได ้

ตารางแผนภาพความร้อน (Heatmap) หากเป็นข้อมูลหมวดหมู่ แต่มีล าดับขั้น 
(Ordinal) และอยากแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่าน้ีกบัปริมาณท่ีสนใจ อาจจะใช้
ตารางแผนภาพความร้อนหรือ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ Heatmap โดยใชสี้แสดงถึงปริมาณท่ี
สนใจ 
2.5.3     รูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งการเห็นการกระจายตวั 

ฮิสโตแกรม (Histogram) ใช้แสดงการกระจายตวัได้ดีและละเอียด หากตอ้งการ
แสดงจ านวนของตวัแปรประเภทตวัเลข 

Boxplot ใช้แสดงการกระจายตวัของขอ้มูลเช่นเดียวกบัฮิสโตแกรมแต่จะมีความ
กระชบักวา่ และสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบของแต่ละหมวดหมู่ได ้

 
2.5.4      รูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งการเห็นการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 

แผนภูมิเส้น/แผนภูมิแท่ง จะแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงของแต่ละช่วงเวลาได้
ดีกว่ากราฟแท่ง แต่โดยทัว่ไปสามารถใช้ไดท้ั้งสองอย่าง หรือ อาจจะผสมกนัถา้ตอ้งการ
แสดงสองปริมาณพร้อมกนัและตอ้งการใหเ้ห็นความแตกต่าง 

แผนภูมิพื้นท่ี (Area Chart) หากตอ้งการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในแต่ละ
ช่วงเวลาประกอบกบัการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาอาจเลือกใชแ้ผนภูมิพื้นท่ีน าเสนอขอ้มูล
ชุดนั้น 

 
6 อา้งอิง https://bigdata.go.th/big-data-101/picking-chart-for-data-visualization/ 
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2.5.5     รูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดงถึงองคป์ระกอบ 
แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) จะใชก้บัตวัแปรประเภทหมวดหมู่ว่าเพื่อแสดงให้เห็น

ว่าแต่ละหมวดหมู่มีจ านวนหรือปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งเท่าใด โดยใชข้นาดมุมหรือพื้นท่ีเป็นตวั
บ่งช้ี ทั้งน้ีไม่ควรใช้ในกรณีท่ีมีหมวดหมู่มากเกินไป ปริมาณท่ีใช้ควรรวมเป็น 100% ไม่
ควรใชใ้นกรณีท่ีปริมาณนั้นไม่สามารถน ามาบวกกนัได ้เช่น ค่าเฉล่ียของยอดขายในแต่ละ
ประเภทผลิตภณัฑ ์

แผนภูมิโดนัท (Donut Chart) เหมือน Pie Chart แต่มีพื้นท่ีตรงกลางไวท่ี้สามารถ
ใชแ้สดงขอ้ความ หรือ ปริมาณรวมได ้

แผนท่ีตน้ไม ้(Tree map) คลา้ย Pie Chart แต่สามารถใช้แบ่งหมวดหมู่เป็นล าดับ
ชั้นได ้และหากมีหลายหมวดหมู่ก็จะดูรู้เร่ืองกว่า โดยจะใช้พื้นท่ีส่ีเหล่ียมในการแสดงถึง
ปริมาณ และสีอาจจะใชใ้นการแบ่งหมวดหมู่หรือจดัล าดบัได ้

 
2.5.6      รูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดงถึงขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 

แผนท่ีโคโรเพลท (Choropleth Map) คือการใช้สีในการแสดงปริมาณต่าง ๆ บน
พื้นท่ีนั้น มีข้อควรระวงัคือหากพื้นท่ีมีขนาดใหญ่ บริเวณท่ีมีสีก็จะใหญ่ตามไปด้วยซ่ึง
อาจจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจผิด ดงันั้นปริมาณท่ีน ามาใช้แสดงโดยสีใน Choropleth map ควร
จะเป็นปริมาณท่ีไม่ขึ้นกับขนาดพื้นท่ี เช่น ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นท่ี มากกว่า
ปริมาณท่ีอาจจะขึ้นกบัพื้นท่ี เช่น จ านวนประชากรรวม 

แผนท่ีแสดงด้วยสัญลักษณ์สัดส่วน (Proportional Symbol Map) ใช้ขนาดของ
สัญลกัษณ์ เช่น วงกลม แสดงถึงปริมาณ การใชแ้ผนภาพลกัษณะน้ีจะท าให้แสดงขอ้มูลได้
โดยไม่ตอ้งกงัวลถึงขนาดของพื้นท่ี ตวัอยา่ง เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือในแต่ละประเทศมกัจะใช้
แผนภาพแบบน้ี แทนท่ีจะเป็น Choropleth Map 

แผนท่ีแสดงขอ้มูลดว้ยจุด (Dot Map) / แผนท่ีความร้อน (Heatmap) หากขอ้มูลมี
ความละเอียดถึงขั้นละติจูด ลองจิจูด อาจแสดงขอ้มูลเป็นจุดตามแผนท่ี แต่หากขอ้มูลมี
จ านวนมากสามารถใช ้Heatmap ในการแสดงถึงความหนาแน่นของขอ้มูลบนพื้นท่ีแทน 
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2.6        Tableau 7 
 Tableau เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสามารถนาขอ้มูลจานวนมากท่ีมีหลากหลายในองคก์รมาทาการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจ
อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ในรูปแบบของ Data Visualization ซ่ึงเป็นการใชภ้าพเพื่อแสดงขอ้มูล
ในเชิงปริมาณท่ีวดัได ้ไม่วา่จะเป็นตวัเลข แผนภูมิ กราฟ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย คาวา่ Data คือ ขอ้มูล 
ส่วน Visualization คือ การมองเห็น เม่ือนามารวมกนัแลว้หมายถึง ขอ้มูลท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา 

- Connect to Your Data 
  ก่อนท่ีคุณจะสร้างมุมมองและวิเคราะห์ขอ้มูลของคุณคุณตอ้งเช่ือมต่อ Tableau กบั
ข้อมูลของคุณก่อน Tableau รองรับการเช่ือมต่อกับข้อมูลท่ีหลากหลาย จัดเก็บในท่ีต่าง  ๆ 
ตวัอย่างเช่นขอ้มูลของคุณอาจถูกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณในสเปรดชีตหรือไฟลข์อ้ความหรือ
ในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เชิงสัมพนัธ์หรือคิวบ ์(หลายมิติ) บนเซิร์ฟเวอร์ในองคก์รของคุณ หรือคุณ
อาจเช่ือมต่อกับขอ้มูลสาธารณสมบติัท่ีมีอยู่บนเว็บเช่นขอ้มูลของ US Census Bureau หรือไปยงั
แหล่งฐานขอ้มูลระบบคลาวดเ์ช่น Google Analytics, Amazon Redshift หรือ Salesforce 

- Modern Analytics Workflow 
  เวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์สมยัใหม่ช่วยให้ผูค้นสามารถถามและตอบค าถามของ
ตนเองดว้ยขอ้มูลช่วยให้ผูค้นสามารถแบ่งปันขอ้มูลเชิงลึกกบัทีมและส่วนอ่ืน ๆ ในองคก์รไดอ้ย่าง
ง่ายดายและมั่นใจได้ว่าข้อมูลท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขานั้นถูกต้องเช่ือถือได้และ
ปลอดภยั เวิร์กโฟลวป์ระกอบด้วยการด าเนินการหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงและดูโต้ตอบ
วิเคราะห์และคน้พบแบ่งปันและส่งเสริมและก ากบัดูแล 
  
  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2 เวิร์กโฟลวข์อง Tableau 

 
7 อา้งอิง https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/basicconnectoverview.htm 
7 อา้งอิง https://help.tableau.com/current/blueprint/en-us/bp_modern_analytics_workflow.htm 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โดยนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรมีอตัรา

การยา้ยสาขาในช่วงขึ้นชั้นปีท่ี 2 มีอตัรสูงถึง 50% ของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ 

อีกทั้งอตัรานกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์4 ปี มีอตัราต ่า ทางหลกัสูตรจึงตอ้งการหาสาเหตุ

หรือปัจจยัท่ีมีท าใหน้กัศึกษามีการยา้ยสาขา หรือจบการศึกษาล่าชา้ เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขและ

ป้องกันต่อไป ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้ท าการรวมรวบขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งขอ้มูล ทั้งจากนักศึกษา 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เอกสารค าร้อง คู่มือนักศึกษา โครงสร้างหลกัสูตร และระบบของส านัก

ทะเบียนและวดัผลฯ และใชเ้ทคนิคทั้งการสัมภาษณ์ การประชุม และรวบขอ้มูลจากเอกสารท่ีเป็น

กระดาษและดิจิตลัไฟล ์ไดแ้ก่ ท าการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ียา้ยสาขาหรือตกออก ซ่ึงนกัศึกษาไดใ้ห้

เหตุผลในการยา้ยออกหรือตกออก ประกอบดว้ย เน้ือหาวิชายากเกินไปเรียนไม่ไหว ยงัไม่ใช่ส่ิง

ตนเองชอบ หรืออยากไปเรียนกับเพื่อน เป็นต้น รวมถึงมีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประชุม

หลกัสูตรเพื่อรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปี  และในการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้นไดข้อขอ้มจากระบบของส านักทะเบียนและวดัผล ประกอบดว้ย 

ข้อมูลวุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตร ข้อมูลเกรดเฉล่ียในแต่ละภาคการศึกษา 

(GPS) ขอ้มูลเกรดเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษษ (GPA) ขอ้มูลรายวิชาบงัคบัก่อนเรียนของแต่ละ

รายวิชา (Prerequisite)  ขอ้มูลผลการศึกษาตามรายวิชา และขอ้มูลจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนใน

แต่ละภาคการศึกษา  

หลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ มาแลว้ จะท าการตรวจสอบคุณภาพของ

ขอ้มูลว่าพร้อมท่ีจะน าไปท าการวิเคราะห์ต่อไปหรือไม่ โดยไดท้ าการหาค่าท่ีขาดหายไป (Missing 

Value) ค่าท่ีผิดปกติ (Outlier) ข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อน (Duplicate) ถ้าพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจะท าการ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งครบถว้นให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นย  า

สูง ในการจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering) และน าเสนอแผนภาพของขอ้มูล (Data Visualization) นั้นใช้

โปรแกรม Tableau ในการจดักลุ่มขอ้มูลและน าเสนอแผนภาพของขอ้มูล โดยจดัท าในรูปแบบของ 

Dashboard เพื่อใหง้่ายต่อการดูสารสนเทศ 
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3.2 ข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มีดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

3.2.1  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล (Research Understanding) 

ในเบ้ืองต้นได้ท าการคาดการณ์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของ

นกัศึกษาภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ไวด้ว้ยกนั 7 ปัจจยั ไดแ้ก ้

1) การศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร 

2) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)  

3) รายวิชาบงัคบัท่ีจะตอ้งเรียนก่อน (Prerequisite) 

4)    ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

5)    จ านวนหน่วยกิตสะสมท่ีลงทะเบียนเรียนและผา่น 

6)    การเปิดสอนรายวิชาของภาควิชาฯ โดยเปิดสอนปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
7) รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

 

Research Understanding

Data Understanding

Data Preparation

Data Clustering

Data Visualization
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3.2.2 รวบรวมขอ้มูล (Data Understanding) 
ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ นั้นทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการ

รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
- คู่มือนกัศึกษาปีการศึกษา เพื่อศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ถึงโครงสร้างรายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนตลอดการศึกษา 4 ปี  รวมถึงเกณฑ์

ในการจบการศึกษา 

- เอกสารค าร้องขอย้ายสาขาและลาออก ของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมเหตุผลในการขอยา้ยสาขาหรือลาออก 

- สัมภาษณ์อาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปี เพื่อรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัและการเรียนของ

นกัศึกษา 

- ขอ้มูลจากระบบของส านกัทะเบียนและวดัผล โดยไดท้ าการร้องขอขอ้มูลวุฒิ

การศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร ขอ้มูลเกรดเฉล่ียในแต่ละภาค

การศึกษา (GPS) ขอ้มูลเกรดเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษษ (GPA) ขอ้มูลรายวิชา

บังคับก่อนเรียนของแต่ละรายวิชา (Prerequisite)  ข้อมูลผลการศึกษาตาม

รายวิชา และขอ้มูลจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ของ

นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2560 โดยขอ้มูล

อยูใ่นรูปแบบของไฟล ์Excel 

 
3.2.3 เตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 

หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลจากระบบของส านักทะเบียนและวดัผลซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ

ไฟล์ Excel แลว้นั้น ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) โดยการหา

ค่าท่ีขาดหายไป (Missing Value) และค่าท่ีมีความผิดปกติ (Outlier) ถา้พบขอ้มูลท่ีมีควมมผิดพลาด

ในลกัษณะดงักล่าวจะท าการพิจารณาว่าจะคงเก็บรายการขอ้มูล (Record) นั้นไวห้รือลบทิ้ง โดยถา้

เป็นลกัษณะของรายการซ ้า (Duplicate) จะท าการลบรายการนั้น แต่ถา้ค่าท่ีผิดปกติเป็นแอททริบิวต์

ท่ีไม่มีผลต่อการวิเคราะห์จะยงัคงเก็บรายการข้อมูลนั้นไว ้ เม่ือท า Data Cleaning แลว้จะท าการ

แปลงขอ้มูล (Transformation) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถน าไปท าการวิเคราะห์ได ้โดยมี

รายละเอียดในการเตรียมขอ้มูลดงัน้ี 
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รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบของส านกัทะเบียนและวดัผล 

จากรูปท่ี 3.2 ข้อมูลมี Missing Value ค่อนข้างมาก โดยน าเข้า  (Import) ไปยัง

โปรแกรม Tableau จะเป็นเป็น null จึงไดท้ าการพิจารณาทีละรายการว่าควรจะลบหรือเก็บขอ้มูล

รายการนั้นไว ้รวมถึงหาค่าท่ีผิดปกติ (Outlier) และการการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง 

ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งนานในการท าขั้นตอนน้ี เม่ือท าการ Cleaning เรียบร้อยแลว้จะไดต้ารางขอ้มูลดงั

รูปท่ี 3.3 

 

รูปท่ี 3.3  ขอ้มูลท่ีผา่นการ Cleaning แลว้ 
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จากนั้ นได้ท าการคัดแยกข้อมูลน าไปสร้างเป็น Sheet ใหม่ เพื่อน าไปท าการ

วิเคราะห์ต่อไป ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ (รหสัสถานภาพนกัศึกษาเป็น 40) ดงัรูปท่ี 3.4 

2) ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(รหสัสถานภาพนกัศึกษาเป็น 10) ดงัรูปท่ี 3.5 

3) ขอ้มูลนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา (โดยรหัสสถานภาพนักศึกษาเป็น 50 หมายถึง 

หมดสภาพนักศึกษา , 52 หมายถึง หมดระยะเวลาการศึกษา  70 หมายถึง ออกตาม

ระเบียบการวดัผล, 71 หมายถึง ออกตามค าสั่งมหาวิทยาลยั และ 72 หมายถึง ออก

ระหวา่งการศึกษา) ดงัรูปท่ี 3.6 

4) ขอ้มูลเกรดเฉล่ียและหน่วยกิตสะสมของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ 

5) ขอ้มูลเกรดเฉล่ียนและหน่วยกิตสะสมของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

6) ขอ้มูลรหสัสถานภาพของนกัศึกษา 

 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งขอ้มูลนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาแลว้ 
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รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งขอ้มูลนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

รูปท่ี 3.6 ตวัอยา่งขอ้มูลนกัศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา 
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3.2.4 จดักลุ่มขอ้มูล (Data Clustering) 
น าข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมไวม้าท าการจัดกลุ่มข้อมูล  (Data Clustering) โดยน าเข้า

โปรแกรม Tableau และมีการใชฟั้งกช์นัในการค านวณ ดงัน้ี 

- COUNT นบัจ านวนรายการทั้งหมด 

- COUNTD (Distinct Count) นบัจ านวนรายการทั้งหมด แต่ไม่นบัรายการท่ีมีความ

หมือนกนั  

ตวัแปรท่ีเพิ่มเขา้มาโดยใช ้Function ในการค านวณของ Tableau   

- Group Grade คือ นบัจ านวนเกรดของในแต่ละวิชา โดยใช ้COUNT([เกรด]) 

- Number of People คือ นบัจ านวนนกัศึกษา โดยใช ้COUNTD ([id No]) 

- Total Subject คือ นบัจ านวนท่ีลงทะเบียนทั้งหมดก่ีคร้ัง โดยใช ้COUNT ([id No]) 

- วิชาท่ีลงทะเบียนต่อภาค คือ นับจ านวนวิชาท่ีลงในภาคการศึกษานั้น โดยใช้ 

COUNT([ภาค]) 

- จ านวนปีท่ีศึกษา คือ เป็นการค านวนท่ีบอกว่านกัศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในก่ีปี 

โดยใช้ STR(INT([ปีจบ/หมดสภาพ])- INT([ปีเขา้ศึกษา])+1) เพราะว่าข้อมูลท่ี

ส านกัทะเบียน บนัทึกมาเป็น String ไม่ไช่ date 
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การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้จะเป็นการใช้ข้อมูลของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ

นักศึกษาเป็น 40 (ตารางข้อมูลของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว) เช่ือมกับ ตารางสถานภาพ 

(ตารางความหมายรหัสสถานภาพ) 

 WorkBook Name:  Status40_Number of people finished 

Dashboard น้ี เป็นเป็นการแสดงขอ้มูลเพื่อท่ีจะแสดงว่าจ านวนนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ 

2555-2559 ทั้งหมด ได้ส าเร็จการศึกษาในปีใดและมีจ านวนลงทะเบียนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด

เท่าใด 

รูปท่ี 3.7 WorkBook Name:  Status40_Number of people finished 

- Sum Credit & Total Subject Status 40 เป็นการแสดงถึงขอ้มูลของนักศึกษาแต่ละ

คนท่ีส าเร็จการศึกษาได้ลงทะเบียนหน่วยกิตสะสมทั้งหมดตลอดการศึกษาเป็น

จ านวนเท่าไหร่ (จะเป็น Main หลัก าหรับทุก workbook เน่ืองจากแสดงได้เป็น

รายบุคคล) 

- Number of people finished นับจ านวนนักศึกษาท่ีจบในแต่ละปี โดยสามารถ

จ าแนกไดว้่า นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา

ใด เป็นจ านวนเท่าไร 
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WorkBook Name:  Status40_People Study and Course grades included 

 Dashboard น้ี  เป็นการแสดงข้อมูลรายละเอียดของเกรดรวมทั้ งหมด จ านวนคร้ังท่ี

ลงทะเบียนแต่ละรายวิชา (นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้) 

รูปท่ี 3.8 WorkBook Name:  Status40_People Study and Course grades included 

- Total Subject Grade แสดงกราฟแท่งของการนบัจ านวนเกรดทั้งหมด 

- People Study แสดงกราฟแท่งของในแต่ละวิชามีการลงทะเบียนทั้งหมดก่ีคร้ัง 

- Course grades included 40 แสดงกราฟแท่งท่ีแสดงเกรดทั้งหมดในแต่ละรายวิชาท่ี

นกัศึกษาได ้ 

เม่ือตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลการศึกษาของแต่ละบุคคล สามารถคลิกท่ี id No ก็จะแสดงผลเฉพาะรหัส

นั้นๆ ดงัรูปท่ี 3.9 
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รูปท่ี 3.9 แสดงขอ้มูลการศึกษาของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

WorkBook Name:  Status40_Total grades and Cumulative GPA and Register Subject 

Dashboard น้ีเป็นการแสดงขอ้มูลรายละเอียด GPA สะสมในแต่ละภาคการศึกษาและแสดง
วา่ในภาคการศึกษานั้นนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไปทั้งส้ินก่ีรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 WorkBook Name:  Status40_Total grades and Cumulative GPA and Register Subject 
 

- Register Subject ตารางขอ้มูลแสดงถึงรายละเอียดของแต่ละภาคการศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียนก่ีรายวิชา เป็นจ านวนก่ีหน่วยกิต  
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- Total grade ID No กราฟแท่งแสดงขอ้มูลเกรดทั้งหมด ว่าได ้A ทั้งหมดก่ีรายวิชา 
ไดเ้กรด B ทั้งหมดก่ีรายวิชา เป็นตน้ 

- Cumulative GPA ID No ตารางแสดงรายละเอียดว่าในแต่ละภาคการศึกษา 
นกัศึกษาได ้GPA สะสมเท่าไหร่  

 
ถา้ตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลการศึกษาของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล ให้คลิกท่ี id No ก็จะ

แสดงผลเฉพาะขอ้มูลของรหสันั้นๆ ดงัรูปท่ี 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 แสดงขอ้มูลการศึกษาของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

WorkBook Name:  Status40_Total grades and Cumulative GPA and Register Subject 

 Dashboard น้ี เป็นการแสดงรายละเอียดขอ้มูลเกรดของแต่ละรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 

วา่ในปีการศึกษานั้นผลการศึกษาจากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดท่ีไดอ้อกมาคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์ 
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รูปท่ี 3.12 WorkBook Name:  Status40_Total grades and Cumulative GPA and Register Subject 

- Pie Grade Status 40 Pie chart แสดงข้อมูลเกรดในแต่ละวิชา ผลการศึกษาเกรด

นั้นๆ มีก่ีคน คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์ 

- Process Course grades Status 40 ตารางข้อมูลแสดงเกรดรายวิชาในแต่ละปี

การศึกษา/ภาคการศึกษา ของนกัศึกษาแต่ละคน 
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การวิ เคราะ ห์ ข้อ มูลดั ง ต่อไปนี้จะ เ ป็นการใ ช้ตาราง  GPA All & Credit All (10 ) 

(ตารางข้อมูล GPA และหน่วยกติสะสมของนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)  

 Workbooks Name:  Status10_Cluster GPA 

 

รูปท่ี 3.13 Workbooks Name:  Status10_Cluster GPA 

เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลของนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงท่ีจะไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตร 4 ปี โดยใชก้าร Clustering แบ่งเป็นจ านวน 4 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 และ 4 จะมีความเส่ียงสูง
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มากตามล าดบัท่ีจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในหลกัสูตร 4 ปี  โดยใช ้GPA สะสม และ หน่วย

กิตสะสมมา Plot เป็นกราฟจุด จากนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั จ านวน 44 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ใช้ตารางสถานภาพ 10 (ตารางข้อมูลของนักศึกษาท่ีก าลัง

การศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ) เช่ือมกบั ตารางสถานภาพ (ตารางความหมายรหัสสถานภาพ) 

Workbooks Name:  Status10_People Study and Course grades included 

Dashboard น้ีเป็นการแสดงขอ้มูลรายละเอียดของหน่วยกิตสะสมรวมทั้งหมด จ านวนคร้ังท่ี

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา ขอ้มูลเกรดท่ีไดใ้นแต่ละรายวิชา ขอ้มูลวุฒิการศึกษาของนกัศึกษา

ก่อนเขา้ศึกษาในหลกัสูตร (นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั) 

รูปท่ี 3.14 Workbooks Name:  Status10_People Study and Course grades included 

 

- Sum Credit & Total Subject Status เป็น sheet ท่ีแสดงถึง นักศึกษาแต่ละคนท่ี

การศึกษาอยู่ไดล้งทะเบียนมีหน่วยกิตสะสมทั้งหมดตลอดการศึกษาเป็นจ านวน

เท่าใด (จะเป็น Main หลกัของทุก workbook เน่ืองจากแสดงไดเ้ป็นรายบุคคล) 

- People Study แสดงกราฟแท่งของแต่ละรายวิชามีการลงทะเบียนทั้งหมดก่ีคร้ัง 

- Course grades included แสดงกราฟแท่งท่ีแสดงเกรดทั้งหมดในแต่ละรายวิชาท่ี

นกัศึกษาได ้ 

- Educational background ขอ้มูลวุฒิการศึกษาก่อนขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร 
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ถา้ตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละบุคคล ให้คลิกท่ี id No ก็จะ

แสดงผลเฉพาะรหสันั้นๆ ดงัรูปท่ี 3.15 

รูปท่ี 3.15 แสดงขอ้มูลการศึกษาของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
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Workbooks Name:  Status10_Total grades and Cumulative GPA and Register 

Subject 

 Dashboard น้ี เป็นการแสดงข้อมูลรายละเอียด  GPA สะสมในแต่ละภาคการศึกษาและ
แสดงวา่ในภาคการศึกษานั้นนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไปทั้งส้ินก่ีรายวิชา (นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ก า ลั ง
ศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั) 

 

รูปท่ี 3.16 Workbooks Name:  Status10_Total grades and Cumulative GPA and Register Subject 
 

- Register Subject ตารางข้อมูลแสงรายละเอียดในแต่ละภาคการศึกษา มีการ
ลงทะเบียนก่ีรายวิชา   

- Total grade ID No กราฟแท่งแสดงขอ้มูลเกรดทั้งหมด ว่าได ้A ทั้งหมดก่ีรายวิชา 
B ทั้งหมดก่ีรายวิชา เป็นตน้ 

- Cumulative GPA ID No ตารางท่ีแสดงรายละเอียดในแต่ละภาคการศึกษา 
นกัศึกษาได ้GPA สะสมเท่าใด 
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Workbooks Name:  Status10_Process Course grades and Pie Grade 
 
Dashboard น้ี เป็นการแสดงขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลเกรดของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี ว่า

ในปีการศึกษานั้นผลการศึกษาจากจ านวนนักเรียนทั้งท่ีได้ออกมาคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ (นักศึกษา

ปัจจุบนั) 

รูปท่ี 3.17 Workbooks Name:  Status10_Process Course grades and Pie Grade 
 

- Pie Grade Pie chart แสดงขอ้มูลเกรดในแต่ละวิชา ผลการศึกษาเกรดนั้นๆ มีก่ีคน 

คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์(นกัศึกษาปัจจุบนั) 

- Process Course ตารางขอ้มูลแสดงเกรดรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา/ภาคการศึกษา 

ของนกัศึกษาแต่ละคน (นกัศึกษาปัจจุบนั) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้จะเป็นการใช้ตารางข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา มี

ข้อมูลเฉพาะนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ 50 (หมดสภาพนักศึกษา), 52 (หมดระยะเวลาการศึกษา), 70 

(ออกตามระเบียบการวัดผล), 71 (ออกตามค าส่ังมหาวิทยาลัย), 72 (ออกระหว่างการศึกษา) เป็น

กลุ่มของนักศึกษาท่ีไม่สามารถเรียนให้ส าเร็จการศึกษาได้ เช่ือมกับ ตารางสถานภาพ (ตาราง

ความหมายรหัสสถานภาพ) 

Workbooks Name:  Status50-72_People Study and Course grades included 

Dashboard น้ีเป็นการแสดงขอ้มูลรายละเอียดหน่วยกิตสะสมรวมทั้งหมด จ านวนคร้ังท่ี

ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา ข้อมูลเกรดท่ีได้ในแต่ละรายวิชา (ข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จ

การศึกษา) 

รูปท่ี 3.18 Workbooks Name:  Status50-72_People Study and Course grades included 

 

- Sum Credit & Total Subjects เป็น sheet แสดงขอ้มูลประวติัหน่วยกิตสะสมของ

นกัศึกษาทั้งหมดในขณะท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ก่อนเปล่ียนสถานภาพท่ีจะมีการตกออก 

ลาออก หรือยา้ยสาขา (รหสัสถานภาพตั้งแต่ 50 ถึง 72)   

- People Study แสดงกราฟแท่งของแต่ละวิชามีการลงทะเบียนทั้งหมดก่ีคร้ัง 

- Course grades included 50-72 แสดงกราฟแท่งท่ีแสดงเกรดทั้ งหมดในแต่ละ

รายวิชาท่ีนกัศึกษาได ้ 
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เม่ือคลิกท่ี รหัสนักศึกษา หรือรหัสวิชา จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดเกรดในแต่ละ

วิชาได ้ หรือ จะเป็นเกรดทั้งหมดของนกัศึกษาท่ีได ้

รูปท่ี 3.19 แสดงขอ้มูลรายละเอียดเกรดในแต่ละวิชา 
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Workbooks Name:  Status50-72_Process Course grades and Pie Grade 

 

Dashboard น้ีเป็นการแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเกรดของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี

การศึกษา โดยปีการศึกษานั้นมีผลการศึกษาจากจ านวนนักเรียนทั้ งท่ีได้คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ 

(นกัศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา) 

รูปท่ี 3.20 Workbooks Name:  Status50-72_Process Course grades and Pie Grade 

- Pie Grade Status 50-72 Pie chart แสดงขอ้มูลเกรดในแต่ละวิชา ผลการศึกษา-

ของแต่ละเกรดว่ามีนักศึกษาไดจ้ านวนก่ีคน คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ (นักศึกษาท่ี

ไม่ส าเร็จการศึกษา) 

- Process Course grade Status 50-72 ตารางขอ้มูลแสดงเกรดรายวิชาในแต่ละปี

การศึกษา/ภาคการศึกษา ของนักศึกษาแต่ละคน (นักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จ

การศึกษา) 
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Workbooks Name:  Status50-72_Total grades and Cumulative GPA and Register Subject 

Dashboard น้ี เป็นการแสดงข้อมูลรายละเอียด  GPA สะสมในแต่ละภาคการศึกษาและ
แสดงว่าในภาคการศึกษานั้นมีนักศึกษาไดล้งทะเบียนไปทั้งหมดก่ีรายวิชา (นักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษา) 

รูปท่ี 3.21 Workbooks Name:  Status50-72_Total grades and Cumulative GPA and Register 
Subject 

- Register Subject ตารางข้อมูลแสดงรายละเอียดวว่าในแต่ละภาคการศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียนก่ีรายวิชา รวมเป็นก่ีหน่วยกิต  

- Total grade ID No กราฟแท่งแสดงขอ้มูลเกรดทั้งหมด ว่าได้ A ทั้งหมดก่ีรายวิชา B 
ทั้งหมดก่ีรายวิชา เป็นตน้ 

- Cumulative GPA ID No ตารางท่ีบอกรายละเอียดว่าในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษา
ได ้GPA สะสมเท่าไหร่ 
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Workbooks Name:  Status50-72_Total number of status and people 

Dashboard น้ีเป็นการแสดงข้อมูลรายละเอียดจ านวนนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาใน
สถานภาพต่างๆ ในแต่ปี และสามารถบอกรายละเอียดไดว้า่นกัศึกษารหสัน้ีเรียนสะสมมาไดก่ี้หน่วย
กิตก่อนท่ีจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรือยา้ยคณะสาขาวิชา 
 

 

รูปท่ี 3.22 Workbooks Name:  Status50-72_Total number of status and people 
 

- Total number of status แสดงจ านวนของนักศึกษาในแต่ละสถานภาพในแต่ละปี
การศึกษา 
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การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้จะเป็นการใช้ตารางข้อมูล Include information (นักศึกษาท่ี
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยสยามตั้งแต่ปี 2555-2560) เช่ือมกับ ตารางสถานภาพ(ตารางความหมายรหัส
สถานภาพ) 
  

Workbooks Name:  Total number of status and people   

รูปท่ี 3.23 กราฟแท่งแสดงจ านวนขอ้มูลโรงเรียนของนกัศึกษา ก่อนเขา้มหาวิทยาลยัในแต่ละปี 
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รูปท่ี 3.24 Dashboard 1 

- Academic year กราฟแท่งแสดงจ านวนคนท่ีสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสยาม 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีการศึกษา 

- Educational background กราฟแท่งแสดงจ านวนคนท่ีสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตร

โดยแยกดว้ยวุฒิการศึกษาท่ีจบมา 

- All Status กราฟแท่งแสดงจ านวนนกัศึกษาแต่ละสถานภาพในแต่ละปีกาศึกษา 
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รูปท่ี 3.25 Dashboard 2 

- Pie Chart Status Pie Chart แสดงขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาแต่ละสถานภาพโดยแสดง

เป็นเปอร์เซ็นต ์

- Percent Status ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละสถานภาพโดยแสดงเป็น

เปอร์เซ็นต ์
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บทที่ 4 
การน าเสนอแผนภาพของข้อมูล 

 
 หลงัจากท่ีได้ท าการเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) จนได้ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปท าการ
วิเคราะห์เพื่อจดักลุ่มขอ้มูล (Data Clustering) ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้แลว้ ต่อไปจะเป็นการน า
ผลลพัธ์ท่ีได้มาน าเสนอให้ผูใ้ช้เขา้ใจได้ง่าย และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกได้ง่าย นั่นคือ การ
น าเสนอแผนภาพของขอ้มูล (Data Visualization) โดยใชโ้ปรแกรม Tableau ในการจดัท าแผนภาพ
ของขอ้มูล โดยคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเลือกการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ (Graph) และแผนภูมิ 
(Chart) ท่ีเหมาะสมกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการจะน าเสนอ เช่น ถา้แสดงผลในเชิงแนวโนม้จะเลือกใช้
กราฟเส้น (Line Graph) ถา้แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นตจ์ะเลือกใชก้ราฟวงกลม (Pie Chart) ถา้แสดงผล
เปรียบเทียบหรือแสดงจ านวนจะเลือกใช้กราฟแท่ง (Bar Graph) เป็นต้น และน ามาสร้างเป็น 
Dashboard เพื่อให้ดูง่ายและสวยงาม สามารถน าสารสนเทศในมิติต่างๆ มาเรียงไวใ้นหน้าเดียวกนั
ได ้สามารถท าการ Drill Down เพื่อเขา้ไปดูรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ได ้
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจัดกลุ่ม GPA ของนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 
 เป็นการน าขอ้มูลเขา้ไปวิเคราะห์เพื่อจดักลุ่มของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่โดยแบ่งกลุ่มตาม 
หน่วยกิตสะสมในปัจจุบนัทั้งหมด และ เกรดเฉล่ียสะสมสุดทา้ย ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบจดักลุ่ม GPA ของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษา 

 
 จากรูปท่ี 4.1 จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 สี สีท่ี 1 สีน ้ าเงิน (Cluster 1) จะเป็นกลุ่มของนกัศึกษา
ท่ีมีหน่วยกิตสะสมมากผิดปกติและมีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีไม่สามารถจบตามระยะเวลาของหลกัสูตร 4 
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ปีได้ สีท่ี 2 สีส้ม (Cluster 2) จะเป็นกลุ่มของนักศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีผิดปกติ
เลก็นอ้ยและมีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีมีแนวโนม้ต ่าท่ีจะม่จบตามระยะเวลาของหลกัสูตร 4 ปี สีท่ี 3 สีแดง 
(Cluster 3) จะเป็นกลุ่มของนกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมปกติและมีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีมีแนวโนม้สูง
ว่าจะจบตามระยะเวลาของหลกัสูตร 4 ปี และสีท่ี 4 สีฟ้า (Custer 4) จะเป็นกลุ่มของนักศึกษาท่ีมี
หน่วยกิตสะสมผิดปกติและมีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีมีแนวโน้มสูงว่าจะไม่จบตามระยะเวลาของ
หลกัสูตร 4 ปี 
 
4.2 การวิเคราะห์ภาพรวมผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
 จะเป็นการน าข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์เพื่อหาภาพรวมผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาท่ี
นกัศึกษา โดยจะใช ้รหัสวิชา, เกรดรายวิชาของนกัศึกษาแต่ละคนเพื่อหาภาพรวมของผลการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาโดยแยกสีไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้ผูใ้ชรู้้ว่ารายวิชาใดท่ีมีปัญหาในการเรียนมากท่ีสุด
โดยดูจากผลการศึกษาท่ีเป็น F ไดจ้ากกราฟดงัรูปท่ี 4.3 ทั้งน้ียงัใชร้หสันกัศึกษาและรหสัวิชาเพื่อหา
จ านวนคนท่ีเรียนในแต่ละรายวิชาดว้ย 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงภาพรวมผลการลงทะเบียนของนกัศึกษาแต่ละคน 
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รูปท่ี 4.3 แสดงภาพรวมผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
 
4.3 การวิเคราะห์ภาพรวมผลการศึกษาแต่ละรายวิชาตามปีการศึกษา 

จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาภาพรวมผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยแยกตามปีการศึกษา
ท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยเปล่ียนมุมมองและเจาะจงเกรดรายวิชาตามปีการศึกษาเพื่อดูปัญหา
ว่าในปีการศึกษานั้น ๆ มีปัญหาท่ีวิชาใดในปีการศึกษาใด ทางผูส้อนรายวิชานั้นสามารถน าผลการ
วิเคราะหไ์ปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.4 ผลลพัธ์การศึกษาแต่ละรายวิชาตามปีการศึกษา 
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 จากรูปท่ี 4.4 จะใชแ้อททริบิวตร์หสัวิชาเป็นตวัตั้ง (Row)  และแอททริบิวตปี์ท่ีเขา้ศึกษาต่อ
ในหลกัสูตรเพื่อหาผลลพัธ์ ซ่ึงจะแสดงเป็นกราฟวงกลม (Pie Chart) เพื่อแยกขอ้มูลของเกรดในแต่
ละรายวิชาออกเป็นเปอร์เซ็นต ์แยกตามปีการศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร  
 
4.4 การวิเคราะห์เกรดตามรายวิชาของนักศึกษาตามปีการศึกษา 
 จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาเกรดรายวิชาของนักศึกษาตามปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
และเจาะจงลงไปตามภาคการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา วา่นกัศึกษาไดเ้กรดใดในรายวิชานั้น ๆ  
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ผลลพัธ์การศึกษาและจ านวนวิชาท่ีลงทะเบียนตามภาคการศึกษา 
 
 จากรูปท่ี 4.5 จะใชแ้อททริบิวตร์หสันกัศึกษา ปีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ และรหสั
วิชา เป็นหลกัเพื่อดูเกรดของแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดเป็นรายบุคคล โดยจะแยกไป
ตามภาคการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา 
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รูปท่ี 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยรวม 
 
 จากรูปท่ี 4.6 เป็นการแสดงผลท่ีเป็นภาพรวมผลการศึกษาทั้งหมด โดยน าขอ้มูลจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมดมาเป็นตวักลางในการแสดงผลลพัธ์ โดยจะใชก้าร Use as Filter เพื่อการแสดงผล
ขอ้มูล เกรดรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และ ภาพรวมรายวิชาต่อปีเป็นรายบุคคล  
 
4.5 การวิเคราะห์เกรดเฉลีย่สะสมและจ านวนรายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงภาพรวมเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
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 จากรูปท่ี 4.7 เป็นการแสดงผลเกรดเฉล่ียสะสมของแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียน โดยจะแสดงขอ้มูลเป็นรายบุคคล โดยใชแ้อททริบิวตร์หัสนกัศึกษา ปีการศึกษา
และภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน เพื่อหาว่ามีนักศึกษาคนใดท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00  
เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต
ได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อระยะเวลาในการศึกษาท่ีอาจจะตอ้งศึกษามากกวา่ 4 ปี 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 ผลลพัธ์รายวิชาท่ีลงในภาคการศึกษาในแต่ละปี 
 
 จากรูปท่ี 4.8 เป็นการแสดงผลจ านวนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ภาคการศึกษาของแต่
ละปีการศึกษา เพื่อดูขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ในแต่ละปีการศึกษา
เรียนก่ีวิชา และแต่ละภาคการศึกษาลงทะเบียนเรียนก่ีวิชา และสุดทา้ยจนจบตอ้งเรียนก่ีรายวิชา 
ตารางน้ีจะแสดงไดอี้กว่า นกัศึกษาคนใดท่ีเรียนมากกวา่นกัศึกษาคนอ่ืนๆ นัน่แสดงวา่มีการเรียนซ ้ า
รายวิชาใดวิชาหน่ึง และยงัแสดงให้เห็นวา่นกัศึกษาคนใดท่ีมีการลงทะเบียนนอ้ยผิดปกติ เพื่อน าไป
หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาคนนั้นๆ 
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รูปท่ี 4.9 ผลลพัธ์การนบัจ านวนเกรดท่ีลงทะเบียนเรียน 
 

 จากรูปท่ี 4.9 แสดงผลรวมของเกรดแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้ง
ท่ีเรียนผ่านและไม่ผ่าน จะนับรวมไวท้ั้ งหมดในหน้าน้ี เพื่อแสดงว่านักศึกษาแต่ละคนได้เกรด
อะไรบ้างในขณะท่ีก าลังศึกษาอยู่ และยงับอกได้ว่านักศึกษาคนใดท่ีมีผลการเรียท่ีเป็น F มาก
ผิดปกติ อาทิเช่น ได ้F ในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงมากกวา่ 3 คร้ัง ซ่ึงจะตอ้งหาสาเหตุต่อไปวา่เพราะ
อะไรถึงเรียนไม่ผา่นในรายวิชานั้น เป็นเพราะอาจารยผ์ูส้อน หรือตวันกัศึกษาเอง  
 

 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงภาพรวมเกรดเฉล่ียสะสมและจ านวนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาท่ีก าลงั
ศึกษาอยู ่
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4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจัดกลุ่ม GPA ของนักศึกษาท่ีจบศึกษาแล้ว 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงการจดักลุ่ม GPA ของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว้ 
 
 จากรูปท่ี 4.11 จะเป็นการแสดงผลของการจดักลุ่มขอ้มูล โดยจะแบ่งออกมาเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือจบการศึกษาภายใน 4 ปี และ
กลุ่มท่ีจบการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ ใช้เวลาในการศึกษา
มากกวา่ 4 ปี 
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4.7 การวิเคราะห์ภาพรวมปีการศึกษาท่ีนกัศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรและปีการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาตามเกณฑแ์ละจบการศึกษาเกินเกณฑ ์
 

 จากรูปท่ี 4.12 เป็นการแสดงจ านวนของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว้ในแต่ละปีการศึกษา 
โดยใช้แอททริบิวต์ปีท่ีจบการศึกษา และปีท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร เพื่อน ามาหาผลลพัธ์ ว่ามี
นกัศึกษาจ านวนก่ีคนท่ีจบตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้4 ปี และมีจ านวนก่ีคนท่ีจบการศึกษา
โดยใชเ้วลาในการเรียนมากกวา่ 4 ปี 
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รูปท่ี 4.13 แสดงภาพรวมของจ านวนนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา 
 
4.8 การวิเคราะห์เกรดของแต่ละรายวิชาตามปีการศึกษาของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้ว 
 จะเป็นการวิเคราะห์หาเกรดของแต่ละรายวิชาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และเกรด
โดยรวมของรายวิชาต่างๆ ของนกัศคึกษาท่ีจบการศึกษาแลว้ รวมทั้งท่ีจบการศึกษาตามเกณฑ ์4 ปี
และเกินเกณฑ ์4 ปี เพื่อน าไปเป็นโมเดล (Model) ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงผลเกรดของแต่ละรายวิชาตามปีการศึกษาของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว้ 
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 จากรูปท่ี 4.14 เป็นการแสดงผลโดยรวมทั้งหมด โดยน าขอ้มูลจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด มา
ใช้เป็นตวักลาง โดยจะใช้การ Use as Filter เพื่อการแสดงผลขอ้มูลเกรดรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียน
เรียนและภาพรวมของรายวิชาต่อปีเป็นรายบุคคลของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลว้ทั้งหมด 
 
4.9 การวิเคราะห์ภาพรวมเกรดเฉลี่ยสะสมและจ านวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ท่ีจบการศึกษาแล้ว 
 จะ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาเกรดเฉล่ียสะสม โดยจะดูเกรดเฉล่ียต่อภาคการศึกษาว่ามี
นกัศึกษาคนใดท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 ซ่ึงจะน าไปเป็นโมเดลตวัอย่างส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และยงัวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาว่า
ตรงตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยัหรือไม่ เพื่อหาปัจจยัและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศึกษาต่อไป 
 

 
รูปท่ี 4.15 แสดงภาพรวมเกรดเฉล่ียสะสมและจ านวนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาท่ีจบ

การศึกษาแลว้ 
 
4.10 การวิเคราะห์ภาพรวมผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาของหนักศึกษาท่ีตกออกหรือย้ายออก 
 จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อน าไปหาปัจจยัหรือสาเหตุขอการตกออกและยา้ยออกของนกัศึกษา 
ในระหวา่งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่โดยดูจากเกรดของแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนและจ านวนหน่วยกิต
ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปทั้งหมดตลอดระยะเวลาของการศึกษา เพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปีได้
น าไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลนกัศึกษาต่อไป 
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รูปท่ี 4.16 แสดงภาพรวมผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาของหนกัศึกษาท่ีตกออกหรือยา้ยออก 
 

4.11 การวิเคราะห์ภาพรวมจ านวนเกรดของแต่ละรายวิชาและเกรดในแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 
จะเป็นการวิเคราะห์เกรดในแต่ละรายวิชาของนกัศึกษาท่ีตกออกหรือยา้ยออก ว่านกัศึกษา

คนใดท่ีไดเ้กรดใดบา้งในแต่ละรายวิชา เพื่อท่ีจะหาสาเหตุว่านักศึกษาคนดงักล่าวไดต้กออกหรือ 
ยา้ยออกเพราะผลการเรียนในรายวิชาท่ีตนเรียนหรือไม่ และตั้งสมมติฐานความเป็นไปไดว้า่ตกออก 
หรือยา้ยออกดว้ยสาเหตุใด 
 

 
รูปท่ี 4.17 แสดงภาพรวมจ านวนเกรดของแต่ละรายวิชาและเกรดในแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 
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4.12 การวิเคราะห์ภาพรวมของเกรดเฉลีย่สะสมและจ านวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาท่ีตกออกหรือย้ายออก 
จะเป็นการวิเคราะห์และหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกออกหรือยา้ยออกของนกัศึกษาแต่ละ

คน ซ่ึงจะใชร้หัสนกัศึกษาของหัวขอ้ Sum credit เป็นตวักรองขอ้มูล (Filter) เพื่อให้หนา้อ่ืน ๆ แยก
ขอ้มูลไดง้่ายขึ้น การวิเคราะห์จะประกอบไปดว้ย เกรดเฉล่ียสะสมของแต่ละภาคการศึกษาแยกเป็น
รายบุคคล เกรดทั้งหมดท่ีสอบไดใ้นแต่ละรายวิชา จ านวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา
เพื่อน าวมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีนกัศึกษาตกออกหรือยา้ยออก 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 แสดงผลลพัธ์เกรดเฉล่ียสะสมต่อภาคการศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 4.19  แสดงผลลพัธ์ผลการเรียนเกรดโดยรวมของนกัศึกษาแต่ละคน 
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รูปท่ี 4.20 แสดงผลลพัธ์จ านวนรายวิชาท่ีลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 4.21 แสดงภาพรวมของเกรดเฉล่ียสะสมและจ านวนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาท่ี
ตกออกหรือยา้ยออก 
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4.13 การวิเคราะห์ภาพรวมจ านวนนักศึกษานักศึกษาตามสถานภาพของนักศึกษา ท่ีมีสถานภาพ
นักศึกษาอยู่ระหว่าง 50 และ 72 
 

 
 

รูปท่ี 4.22 แสดงจ านวนนกัศึกษานกัศึกษาตามสถานภาพของนกัศึกษา ท่ีมีสถานภาพนกัศึกษาอยู่
ระหวา่ง 50 และ 72 

 

 
 

รูปท่ี 4.23 แสดงผลสถานภาพนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
  

จากรูปท่ี 4.23 เม่ือเลือกไปท่ีรหัสนักศึกษา กราฟทางดา้นล่างจะเปล่ียนไปโดยจะเป็นการ
แสดงว่านักศึกษาคนดังกล่าวอยู่ในสถานภาพใด หรือเม่ือเลือกไปท่ีกราฟด้านล่างท่ีเป็นรหัส
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สถานภาพ จะท าการกรองรหสันกัศึกษาทั้งหมดท่ีเราเลือกในกราฟดา้นล่าง ซ่ึงกราฟดา้นล่างจะแบ่ง
รหสัสถานภาพตามปีการศึกษาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร 
 
4.14 การวิเคราะห์ภาพรวมสถานภาพต่าง ๆ ของจ านวนคนท่ีเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

และจ านวนวุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตร 
 

 
 

รูปท่ี 4.24 แสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 

 จากรูปท่ี 4.24 จะเป็นการแสดงจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละปีการศึกษาวา่มีจ านวนเท่าใด 
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รูปท่ี 4.25 แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามสถานภาพ 
 

 จากรูปท่ี 4.25 จะเป็นการแยกขอ้มูลในแต่ละสถานภาพของนกัศึกษาจากรูปท่ี 4.23 เพื่อท่ีจะ
แสดงผลต่างของแต่ละสถานภาพวา่มีนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อทั้งหมดจ านวนก่ีคน จบการศึกษาจ านวน
ก่ีคน ตกออกหรือยา้ยออกจ านวนก่ีคนในแต่ละปีการศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 4.26 แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร 
 

 จากรูปท่ี 4.26 จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นวุฒิการศึกษาท่ีจบมาก่อนเขา้ศึกษาต่อใน
หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วา่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาหรือไม่ 
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รูปท่ี 4.27 แสดงภาพรวมสถานภาพต่าง ๆ ของจ านวนคนท่ีเขา้ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา และ
จ านวนวุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร 

 

 จากรูปท่ี 4.27 เป็นการแสดงผลโดยรวมของสถานภาพต่าง ๆ ของจ านวนคนท่ีเขา้ศึกษาต่อ
ในแต่ละปีการศึกษา และจ านวนวุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูต รเพื่อแสดงให้เห็น
ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาขา้งตน้ไดดี้มากขึ้น และตอบปัญหาไดดี้มากขึ้น ในปัจจยัทางดา้นวุฒิการศึกษาท่ี
จบมาก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร ซ่ึงไม่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 

 ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม ด้วยการจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering) ของนักศึกษาตาม
ปัจจยัต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดทั้งหมด 5 ดา้น โดยใช้ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งปีการศึกษา 2555 ถึง 2560 โดย
น าเสนอด้วยแผนภาพข้อมูล  (Data Visualization) น ามาจัดวางให้ดูง่ ายด้วย Dashboard บน
โปรแกรม Tableau ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

1) วุฒิการศึกษาท่ีจบก่อนเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีผลต่อการ
ส าเร็จการศึกษา จากผลการวิเคราะห์อัตราการจบการศึกษาของนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษา ปวช. หรือ ปวส. นั้นมีอตัราการจบท่ีสูงเม่ือเทียบกบัการจ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมดท่ีเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร 

2) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร เน่ืองจากตาม
ขอ้ก าหนดของทางมหาวิทยาลยัแลว้ ถา้นกัศึกษาคนใดท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมนอ้ยกว่า 
2.00 จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนไดเ้กิน 15 หน่วยกิต และถา้มีเกรดเฉล่ียสะสม
สุดทา้ยไม่เกิน 2.00 ทางมหาวิทยาลยัจะไม่สามารถให้นกัศึกษาจบการศึกษาได้ ซ่ึง
จากผลการวิเคราะห์ท าให้เห็นว่านักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมน้อยกว่า 2.00 
ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษาไดต้ ่ากว่าแผนการเรียนท่ีก าหนดไว ้ท าให้ส าเร็จ
การศึกษาล่าชา้ เกินกวา่ 4 ปี 

3) รายวิชาบังคับท่ีต้องเรียนก่อน (Prerequisite) ไม่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตร ถึงแมท้างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นจะเปิดสอนวิชาชีพเฉพาะดา้น
เพียงปีการศึกษาละ 1 คร้ัง แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
แต่จะส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาก็ต่อเม่ือนกัศึกษาไม่สามารถเรียนแกใ้นรายวิชาท่ี
เป็นวิชาบงัคบัก่อนไดใ้นปีการศึกษาถดัไป 

4)      ผลการศึกษาตามรายวิชา มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เน่ืองจาก
นกัศึกษามีผลการเรียนท่ีเป็น F หลายคร้ังในรายวิชาเดิม ก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทะเบียน
เรียนซ ้ าในรายวิชานั้นในภาคการศึกษาถดัไป หรือในปีการศึกษาถดัไป ท าให้ตาราง
การเรียนท่ีหลกัสูตรก าหนดไวน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะท าให้จบการศึกษา
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ล่าช้าได้ โดยเฉพาะถา้รายวิชานั้นเป็นรายวิชาบงัคบัท่ีตอ้งเรียนก่อน (Prerequisite) 
ของรายวิชาอ่ืน 

5) จ านวนหน่วยกิตสะสมท่ีลงทะเบียนเรียนและผ่าน มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตร โดยถา้นกัศึกษามีการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตท่ีเกินจากท่ีก าหนดไวจ้ะท า
ให้รู้ว่านกัศึกษาคนนั้นมีผลการเรียนท่ีเป็น F จนท าให้ไม่จบการศึกษาตามหลกัสูตร 
หรือมีการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตท่ีน้อยท าให้รู้ว่าเกรดเฉล่ียสะสมระหว่างศึกษา
นั้นต ่ากว่า 2.00 ท าให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาจาก
ปกติลงทะเบียนได้ 21 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จึงส่งผลท าให้ส าเร็จการศึกษา
ล่าชา้ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไม่ส าเร็จการศึกษา 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1     อาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปีและอาจารยผ์ูส้อนสามารถน าผลการวิเคราะห์น้ีไปใช้เพื่อ
การวางแผนการก ากบัดูแลนักศึกษา เพื่อให้อตัราการตกออกหรือยา้ยสาขาลดลง 
และอตัราการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละ
รายวิชามีการปรับเน้ือหาหรือวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียน
ผ่านไปได้ ไม่มีผลการเรียนเป็น  F เป็นจ านวนหลายคร้ัง โดยมุ่งเน้นนักศึกษา
จะตอ้งไดค้วามรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีไดก้ าหนดไว ้

5.2.2      ทางหลกัสูตรสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชเ้พื่อปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นหลักสูตร เพื่อให้นกัศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์
ในอตัราร้อยละ 100 

5.2.3      เพื่อให้ผลการวิเคราะห์แม่นย  ามากขึ้น สามารถดูขอ้มูลไดใ้นหลากหลายมิติมาก

ขึ้น ควรมีการรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูลคะแนนในแต่ละรายวิชา

ซ่ึงจะท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาแต่ละคนได้ เป็น

ตน้ 

5.2.4      เพื่อใหส้ามารถดูขอ้มูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อใหส้ามารถท าการพยากรณ์ได้

ว่านักศึกษามีโอกาสจบการศึกษาตามเกณฑ์ 4 ปี มากหรือน้อย ควรมีการใช้

อลักอริทึมอ่ืนๆ หรือเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถทางการพยากรณ์ได ้
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