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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพยากรณ์รูปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป ตัวแบบที่พฒั นาขึ้น
โดยใช้กฎการจาแนกเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ ถูกสร้างและทดสอบตัวแบบด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้ (K-fold crossvalidation) และวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ มด้วยการแบ่ งร้อยละ (percentage split) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรม WEKA ผลการทดลองพบว่าได้กฎการจาแนกข้อมูลทั้งสิ้ นจานวน 8 กฎ เมื่อวัดค่าประสิ ทธิ ภาพของตัว
แบบ การพัฒนาตัวแบบด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 66.00 จะมีค่าความถูกต้องเท่ากับร้อยละ
85 ค่าความแม่นยาเท่ากับร้อยละ 88.20 ค่าความระลึกเท่ากับร้อยละ 85.00 และค่าความถ่วงดุลเท่ากับร้อยละ 85.10
ซึ่งมีประสิ ทธิภาพทุกค่าสูงกว่าวิธีการอื่น โดยงานวิจยั นี้ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์รูปแบบ
การเรี ยนรู ้ ตามประสบการณ์ ของเดวิด โคล์ป โดยใช้กฎการจาแนกเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจที่ มีความถูกต้องและ
แม่นยาในการทานายรู ปแบบการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : การพยากรณ์ ; รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ตามประสบการณ์ ของเดวิด โคล์ป ; กฎการจาแนกเทคนิ คต้นไม้
ตัดสิ นใจ

Abstract
The objective of this research was to forecastion of David Kolb's experiential learning style by using the
classification with decision tree technique. The model built and tested with diferent sampling methods: k-fold
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cross-validation and percentage split. Data analysis by using WEKA (Waikato environment for knowledge
analysis). The study result for forecasting David Kolb experiential learning style via model developed by
percentage split 66.00 method is higher performance than model developed by other methods. It was shown that
the efficiency was 85.00 %, the precision was 88.20 % the recall was 85.00 % and the F-measure was 85.10 %.
Thus this model is accurate in forecasting David Kolb's experiential learning style by using the classification
with decision tree technique.
Keywords: Forecastion; David Kolb's experiential learning style; classification rules with decision tree
technique
สิ่ งที่มกั จะกระทาก็คือการนารู ปแบบการเรี ยนรู ้เข้ามา
เป็ นตัวช่ วยสาหรั บการวิเคราะห์ ลกั ษณะความถนัด
ของแต่ละบุคคล ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้เป็ นวิธีการคิด
และการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง มี ลกั ษณะเฉพาะของแต่ล ะบุ คคล
โดยบู ร ณาการลัก ษณะทางกายภาพ อารมณ์ และ
ความรู ้สึกนึกคิด ปรากฏให้เห็นว่าแต่ละคนเรี ยนรู ้ได้ดี
ที่สุดอย่างไร [1] โดยรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี มีผลมาจาก
กระบวนการคิ ด การปฏิ สัมพัน ธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
บุคคลอื่น ได้แก่ ผูส้ อน เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน และสภาพ
แวดล้อม ดังนั้นหากผูส้ อนได้รับรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนแล้ว จะทาให้ผสู ้ อนสามารถปรับกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนได้ อันจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ [2] ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
เสาวภา ที่กล่าวว่าการที่ผูส้ อนทราบรู ปแบบการเรี ยน
ของผูเ้ รี ย นท าให้ส ามารถจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนได้ ประโยชน์ข องการ
สอนที่ ยึดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ น้ ันคื อทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความพึงพอใจในการเรี ยนและมีแรงจูงใจในการเรี ยน
มากขึ้ น ซึ่ งนาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สูงขึ้ น
[3]

1. บทนา
ปั จจุบนั การศึกษาเป็ นสิ่ งจาเป็ นขั้นพื้นฐานใน
การดารงชีวิตของมนุษย์ ดังจะเห็นได้วา่ รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญต่อการศึกษา และมีการกาหนดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไว้ การจัดการศึ กษาของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั ซึ่งเดิมได้มีการจัดการเรี ยนการสอนจากเดิมที่
ครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหาแก่ผูเ้ รี ยนฝ่ ายเดียวโดยเน้นที่
ครู เป็ นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์กลาง ซึ่ ง หลัก สาคัญ ในการจัด การ
เรี ยนรู ้ ในพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษา
ไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 คือ การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัด การศึ ก ษาต้อ งส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม ตามศักยภาพ
เช่นเดี ยวกับมาตรา 24 ได้กาหนดให้จดั เนื้ อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ สนใจ และความ
ถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนก็มี
ความสาคัญที่ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนได้ การจาแนกความแตกต่างระหว่างบุคคล
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รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ส ามารถจ าแนกออกได้
หลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั แนวคิดที่ใช้ซ่ ึง เดวิด โคล์ป ได้
เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบเน้ น
ประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ตอน ที่ เ ป็ นวงจร
ต่อเนื่ องกัน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม
เป็ นขั้น ตอนที่ ผู ้เ รี ยนเข้า ไปมี ส่ ว นร่ วมและรั บ รู ้
ประสบการณ์ต่าง ๆ เน้นการใช้ความรู ้สึกและยึดถือ
สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งตามที่ตนประสบในขณะนั้น ขั้นที่ 2
การไตร่ ต รองเป็ นขั้น ตอนที่ ผูเ้ รี ยนมุ่ง ที่ จ ะท าความ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์ ที่ได้รับโดยการ
สังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ ตรองพิจารณา ขั้นที่
3 การสรุ ปเป็ นหลักการนามธรรม เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนใช้
เหตุ ผ ลและใช้ค วามคิ ด ในการสรุ ป รวบยอดเป็ น
หลักการต่าง ๆ ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิ บตั ิจริ ง เป็ น
ขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนนาเอาความเข้าใจที่สรุ ปได้ในขั้นที่ 3
ไปทดลองปฏิ บัติจ ริ ง เพื่อ ทดสอบว่า ถูกต้องหรื อ
ขั้นตอนนี้เน้นที่การประยุกต์ใช้ จากแนวความคิดจาก
ทฤษฎี ดังกล่ าว เดวิด โคล์ป ได้นามาจาแนกผูเ้ รี ย น
เป็ น 4 แบบ ดังนี้ คื อ แบบคิดอเนกนัย (divergers)
หมายถึงรู ปแบบการเรี ยนที่เน้นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ข้ นั
ที่ 1 และขั้นที่ 2 เป็ นแบบที่ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใน
การรั บ รู ้ แ ละการสร้ า งจิ น ตนาการต่ า ง ๆ ขึ้ นเอง
สามารถไตร่ ต รองจนมองเห็ น ภาพโดยส่ ว นรวม
ผูเ้ รี ยนที่ มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี้ จะทางานได้ดีใน
สถานการณ์ที่ตอ้ งการความคิดหลากหลาย เช่น การ
ระดมสมองแบบดู ด ซึ ม (assimilators) หมายถึ ง
รู ปแบบการเรี ยนที่เน้นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ข้ นั ที่ 2 และ
ขั้นที่ 3 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการสรุ ปหลักการหรื อกฎเกณฑ์ ผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบ
การเรี ย นแบบนี้ สนใจในหลัก การที่ เ ป็ นนามธรรม
มากกว่ า แต่ ไ ม่ ช อบการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละมั ก ไม่
คานึ งถึงการนาทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ แบบคิดเอกนัย

(convergers) หมายถึงรู ปแบบการเรี ยนที่เน้นขั้นตอน
การเรี ยนรู ้ข้ นั ที่ 3 และขั้นที่ 4 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่
ผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการน าแนวคิ ด ที่ เ ป็ น
นามธรรมไปใช้ในการปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบการ
เรี ย นแบบนี้ สามารถสรุ ป วิธี ที่ ถู ก ต้อ งที่ สุ ด เพี ย งวิ ธี
เดียวที่จะสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ไม่ชอบ
ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแต่ใช้เหตุผล ชอบทางาน
กับวัตถุมากกว่าทางานกับบุคคล มักมีความสนใจที่
เฉพาะเจาะจงในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง และมีความเชี่ยวชาญ
ในสิ่ ง นั้น และแบบปรั บ ปรุ ง (accommodators)
หมายถึงรู ปแบบการเรี ยนที่เน้นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ข้ นั
ที่ 4 และขั้นที่ 1 ผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี้ จะ
ชอบลงมือปฏิ บตั ิ ชอบทดลองและจะทางานได้ดีใน
สถานการณ์ที่ตอ้ งใช้การปรับตัว มีแนวโน้มจะแก้ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ต นนึ ก คิ ด ขึ้ นเองใน
ลักษณะที่ชอบลองผิดลองถูก และชอบทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ดังเช่นงานวิจยั ของ Angelo D'Amore และคณะ
ได้ทาการศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาศึกษา
พยาบาล โดยทาการสารวจข้อมูลรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิ ด ของเดวิ ด โคล์ ป ผลการวิ จั ย พบว่ า
นักศึ กษาพยาบาลส่ วนมากมีรูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ
อเนกนัย ซึ่ งผูเ้ รี ย นที่ มี รูปแบบการเรี ย นแบบนี้ จ ะ
ท างานได้ ดี ใ นสถานการณ์ ที่ ต ้ อ งการความคิ ด
หลากหลาย ชอบการปฏิบตั ิงาน [4]
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ปั จจุ บันได้มีการน าทฤษฎี เ หมื องข้อมูลเข้ามาใช้ใ น
การจ าแนกข้อ มูลกันอย่างแพร่ หลาย การทาเหมื อ ง
ข้ อ มู ล เป็ นกระบวนการกลั่ น กรองข้ อ มู ล จาก
ฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ โ ดยมองที่ ความสัม พัน ธ์ ข อง
ข้อ มู ล แล้ว น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท านายแนวโน้ ม และ
พฤติ ก รรมโดยอาศัย ข้อ มู ล ในอดี ต เทคนิ ค การท า
เหมืองข้อมูลมีหลายประเภท เช่น เทคนิ คการค้นหา
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กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (association rule) เทคนิ ค
การจาแนกข้อมูล (classification) เทคนิ คการจัดกลุ่ม
ข้อมูล (cluster analysis) ซึ่ งเทคนิ คจาแนกข้อมูล เป็ น
กระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มที่
กาหนดมาให้ โดยจะน าข้อมูล ส่ ว นหนึ่ งมาสอนให้
ระบบเรี ยนรู ้ (training data) เพื่อจาแนกข้อมูลออก
เป็ นกลุ่ ม ตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการ
เรี ยนรู ้คือโมเดลจาแนกข้อมูล (classification model)
และจะน าข้อ มู ล ส่ ว นที่ เ หลื อ มาเป็ นข้อ มู ล ที่ ใ ช้
ทดสอบโมเดล (testing data) ที่ได้สร้างขึ้นว่ามีความ
ถูกต้อง เพื่อที่ จะได้ปรั บปรุ งโมเดลจนกว่า จะได้ค่ า
ความถู กต้องในระดับ ที่ น่าพอใจ หลังจากนั้นเมื่ อ มี
ข้อมูลใหม่เข้ามา เราจะนาข้อมูลมาผ่านโมเดล โดย
โมเดลจะสามารถท านายกลุ่ มของข้อมู ลนี้ ได้ [5]
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (decision tree) เป็ นวิธีหนึ่ งที่
ส าคั ญ ในการจ าแนกประเภทข้ อ มู ล โดยต้ น ไม้
ตัดสิ นใจจะมีลกั ษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ที่แต่ละ
โหนดแสดงคุณลักษณะ (attribute) แต่ละกิ่ ง (node)
แสดงผลในการทดสอบ และลี ฟโหนด (leaf node)
แสดงกลุ่มที่กาหนดไว้ซ่ ึ งต้นไม้ตดั สิ นใจนี้ ง่ายต่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ นกฏการจ าแนกประเภทข้ อ มู ล
(classification rule) [6] ซึ่ งปั จจุบันได้มีนักวิจยั ทาง
การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ ใ ห้ ค วามสนใจในการน า
เทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล มาใช้วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน ดังเช่นงานวิจยั ของ Sucheta V.
Kolekar และคณะ ได้นาเสนอรู ปแบบการบทเรี ยนที่มี
การปรั บ กิ จ กรรมตามลัก ษณะของผู ้เ รี ยนโดยใช้
เทคนิ คโครงข่ายประสาทเที ยมมาใช้ในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวสามารถ
จัด รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนได้อ ย่า ง
ถูกต้องแม่นยา [7] และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Nor Bahiah Hj Ahmad และคณะ ทาการเปรี ยบเทียบ

ประสิ ทธิภาพการจาแนกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โดยใช้ เ ทคนิ ค ต้น ไม้ ต ัด สิ น ใจเบย์แ ละกฎความ
สัม พัน ธ์ ผลการวิจัย พบว่า เทคนิ ค ต้น ไม้ต ัดสิ นใจมี
ประสิ ท ธิ ภ าพค่า ความถูก ต้องในการจ าแนกเท่ ากับ
93.58 % ซึ่ งสู งกว่าเทคนิ คอื่ น ๆ สามารถกฎการ
จาแนกที่ ไ ด้ไปใช้ใ นการจ าแนกข้อ มูล รู ป แบบการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในอนาคตได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
[8]
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่าใน
การจัดการเรี ยนการสอนควรมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตามศักยภาพและความถนัด รวมถึงแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผูว้ ิจัยจึ งมี แนวคิ ดที่ จะนาแนวคิ ดทฤษฎี รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป และเทคนิ ค
เหมื องข้อมูลมาใช้ในการจาแนกรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ของผู ้เ รี ยน โดยเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค ต้ น ไม้ ต ัด สิ นใจ
เนื่ องจากเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจเป็ นที่นิยมกันมาก มี
ลักษณะเหมือนแผนภูมิองค์กร ทาให้เข้าใจได้ อีกทั้ง
สามารถรองรับชุดข้อมูลแบบต่อเนื่องได้ดว้ ย จึงทาให้
การวิเคราะห์ ใช้เวลาที่ ส้ ันและเข้าใจผลลัพธ์ง่าย ซึ่ ง
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนาไปพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับรายวิชาต่อไป อันเป็ นเครื่ องมือ
ที่ ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน และทาให้
ประสิ ทธิภาพทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดียงิ่ ขึ้นต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ พยากรณ์ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ตาม
ประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป ตัวแบบที่พฒั นาขึ้นโดย
ใช้กฎการจาแนกเทคนิ ค ต้น ไม้ตดั สิ น ใจ สาหรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
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การเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป จานวน
32 ข้อ อ้างอิงจากแบบสอบถามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของ
กรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิ การ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
จากนั้นทาการจัดเก็บข้อมูล จากนักศึ กษา
สาขาวิชาระบบระบบสารสนเทศทางคอมพิ วเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 387 คน หลังจาก
ได้ขอ้ มูลตามต้องการจะพบว่ามีขอ้ มูลบางส่ วนที่ ไม่
สมบู ร ณ์ จึ ง ท าการตั ด ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ อ อก
คงเหลือข้อมูลที่สมบูรณ์จานวน 354 ระเบียน จากนั้น
น าข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ไ ด้ม าแปลงให้ อ ยู่ใ น
รู ปแบบของไฟล์ CSV สาหรับเตรี ยมที่จะนาไปสร้าง
และทดสอบตัวแบบด้วยโปรแกรม WEKA ดังแสดง
ตัวอย่างในตารางที่ 3

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
การเตรี ยมข้อมูล การสร้ างและทดสอบตัวแบบการ
พยากรณ์ และการวัด ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของตัว แบบ
พยากรณ์
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการจาแนกข้อมูล
ตัวแปร
Sex (เพศ)
ชาย
หญิง
Course (หลักสูตรการศึกษา)
ปริ ญญาตรี (เทียบโอน)
ปริ ญญาตรี (4 ปี )
Pre Degree (วุฒิการศึกษาเดิม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Style (รู ปแบบการเรี ยนรู ้)
แบบอเนกนัย (divergers)
แบบดูดซึม (assimilators)
แบบคิดเอกนัย (convergers)
แบบปรับปรุ ง (accomodators)

ค่าที่แทน
1
2
1
2
1
2
3

ตารางที่ 3 การแทนค่ า ข้ อ มู ล แบบสอบถามด้ ว ย
ตัวเลขและจัดเก็บในรู ปแบบไฟล์ .csv
No.
1
2
3
4

1
2
3
4

Sex
1
2
2
1

Course
1
1
2
2

Pre_degree
1
2
1
3

Style
1
1
2
4

2.2 การสร้ างและทดสอบตัวแบบการพยากรณ์
วิธีการสร้างตัวแบบพยากรณ์ดงั กล่าว จะ
ใช้โปรแกรม WEKA มาช่วยในการสร้างและทดสอบ
ตัวแบบด้วยเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจภายใต้อลั กอริ ทึม
C4.5 หรื อ J48 โดยตัวแบบที่ได้จะอยู่ในรู ปของกฎ
การจาแนกประเภทข้อมูลจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยข้อมูลชุด
การเรี ยนรู ้ (training set) หรื อข้อมูลชุดสร้างตัวแบบ
แล้วนาไปทดสอบด้วยข้อมูลชุ ดทดสอบ (test set)

2.1 การเตรียมข้ อมูล
ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจัย ได้ท าการออกแบบสอบ
ถามรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ต ามประสบการณ์ ของเดวิด
โคล์ป เป็ นแบบมาตราประเมิ น ค่ า 5 ระดับ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
ข้อ มูล ทั่วไป ซึ่ งตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาเดิม ดังแสดง
ในตารางที่ 1 และตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามรู ปแบบ
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โดยใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบไขว้ (K-fold crossvalidation) และวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่ง

ร้อยละ (percentage split) ซึ่ งทั้งสองวิธีมีการสร้างตัว
แบบดังนี้

ตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบวัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป
รู ปแบบการเรี ยนรู้
แบบคิดอเนกนัย
(divergers)

แบบดูดซึม
(assimilators)

แบบคิดเอกนัย
(convergers)

แบบปรับปรุ ง
(accomodators)

ลักษณะ

ระดับ
5 4 3 2 1

ฉันชอบสังเกตสิ่ งต่าง ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์
ฉันชอบคิดวิเคราะห์เรื่ องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ฉนั พบเห็น
ฉันชอบศึกษาความคิดเห็นหลาย ๆ แนวทาง เพื่อทาความเข้าใจแต่ละแนวคิดนั้น
ฉันมักตั้งสติและไตร่ ตรองเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
ฉันมักตัดสิ นสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้หลักเหตุผล
ฉันมักปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่มีอยูใ่ นหนังสื ออย่างเคร่ งครัด
ฉันชอบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่อาจารย์สอน เพื่อสรุ ปเป็ นหลักการด้วยตนเอง
ฉันวางแผนอย่างชัดเจนเป็ นขั้นตอนก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
ฉันมักตัดสิ นเรื่ องราวต่าง ๆ โดยใช้ความรู ้สึกนึ กคิดของตนเอง
ฉันพยายามทาความเข้าใจกับสิ่ งที่อาจารย์สอนขณะอยูใ่ นชั้นเรี ยน
ฉันมักตัดสิ นใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามข้อมูลที่ฉนั มีอยูใ่ นขณะนั้น
ฉันถือว่าการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน ๆ ในระหว่างเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญ
ฉันชอบการลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้เห็นผลจริ งด้วยตนเอง
ฉันชอบพิสูจน์เรื่ องราวต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ฉันชอบนาแนวความคิดที่ได้จากการเรี ยนไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง
ฉันชอบลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้รู้ผลชัดเจนว่าเป็ นไปตามทฤษฎีหรื อไม่

การทอสอบ และใช้กลุ่มข้อมูลที่ 1, 3 - 10 ในการสอน
ทาไปจนครบจานวนค่าที่ ได้กาหนดไว้ สาหรั บการ
วิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่า k ไว้จานวน 3 ค่า คือ
5, 10 และ 100 ตามลาดับ
วิธีที่สองเป็ นการสร้างตัวแบบด้วยวิธีการ
แบ่ งข้อมูลแบบสุ่ มด้วยการแบ่ งร้อยละเป็ นการแบ่ ง
ข้อ มู ล ชุ ด การเรี ย นรู ้ แ ละชุ ด ทดสอบด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม
โดยกาหนดขนาดของข้อมูลชุ ดทดสอบเป็ นร้ อยละ
เช่น หากแบ่งข้อมูลออกเป็ น 70.00 % ก็หมายถึง เลือก
ข้อมูลแบบสุ่ มออกมา 70 ชุด เพื่อใช้ในการสอน และ
ใช้ขอ้ มูลอีก 30 ชุดที่เหลือในการทดสอบ สาหรับการ
วิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดของข้อมูลชุดทดสอบ

วิธีแ รกเป็ นการสร้ างตัวแบบด้วยวิธีการ
ตรวจสอบไขว้ คื อ การแบ่ งข้อมูลแบบสุ่ มออกเป็ น
จานวนกลุ่มตามตัวเลขใส่เข้าไป กล่าวคือถ้าใส่ ตวั เลข
ค่า N เข้าไป จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
จ านวน N ส่ วน จากนั้ นจึ ง เก็ บ ข้ อ มู ล จ านวน 1
ส่วนย่อย ไว้ทดสอบ ส่วนข้อมูลที่เหลือจะนาไปสร้าง
โมเดลและวนทาเช่นนี้ จนข้อมูลทุกส่ วนได้ใช้ในการ
ทดสอบ เช่ น ใส่ เลข 10 ก็หมายความว่ามีการแบ่ ง
ข้อมูลออกเป็ น 10 กลุ่ม แล้วทาการทดสอบ 10 รอบ
โดยรอบที่ 1 คือการเอาข้อมูลกลุ่มที่ 1 ออกเพื่อใช้ใน
การทอสอบ และใช้กลุ่มข้อมูลที่ 2 - 10ในการสอน
ส่วนรอบที่ 2 คือการเอาข้อมูลกลุ่มที่ 2 ออกเพื่อใช้ใน
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เป็ นร้อยละ 20.00 และ 66.00 ตามลาดับ
2.3 การวัดค่ าประสิ ทธิภาพของตัวแบบการ
พยากรณ์
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู ้ วิ จั ย จะท าการวั ด ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบการพยากรณ์ได้จากการนา
ตัว แบบการพยากรณ์ ที่ ไ ด้จ ากข้อ มู ล ชุ ด เรี ยนรู ้ ม า
ทดสอบด้วยข้อมูลชุดทดสอบ โดยทาการวัดค่าที่ ได้
ดั ง นี้ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง (correct) ค่ า ความแม่ น ย า
(precision) ค่าความระลึก (recall) และค่าความถ่วงดุล
(F-measure)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 ผลการพยากรณ์ขอ้ มูลรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ตามประสบการณ์ ข องเดวิ ด โคล์ป โดยใช้กฎการ
จาแนกเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจที่ได้นาเสนอด้วยวิธีการ
ตรวจสอบไขว้และวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ มด้วยการ
แบ่งร้อยละด้วยข้อมูลจานวน 354 ชุดข้อมูล แสดงค่า
ประสิ ทธิ ภาพต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถูกต้อง ค่าความ
แม่นยา ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุลของแต่ละ
วิธี ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าประสิ ทธิภาพจากการทดสอบตัวแบบด้วยวิธีต่าง ๆ
ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา ค่าความระลึก ค่าความถ่วงดุล
(%)
(%)
(%)
(%)
การตรวจสอบไขว้ (5-fold)
83.61
87.20
83.60
83.70
การตรวจสอบไขว้ (10-fold)
83.61
87.20
83.60
83.70
การตรวจสอบไขว้ (100-fold)
83.61
87.20
83.60
83.70
การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 20.00
82.68
87.00
82.70
82.80
การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 66.00
85.00
88.20
85.00
85.10
วิธีสร้างตัวแบบพยากรณ์

จากตารางที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ตัวแบบ
การพยากรณ์รูปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของ
เดวิด โคล์ป ที่ถูกพัฒนาด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ ม
ด้วยการแบ่งร้อยละ 66.00 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการ
จาแนกสูงกว่าตัวแบบที่พฒั นาด้วยวิธีการอื่น โดยมีค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 85.00 % ค่าความแม่นยาเท่ากับ
88.20 % ค่าความระลึกเท่ากับ 85.00 % และค่าความ
ถ่วงดุลเท่ ากับ 85.10 % แสดงว่าวิธีการแบ่งข้อมูล
แบบสุ่ มด้วยการแบ่งร้อยละ 66.00 สามารถนาไปใช้
ในการพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์รูปแบบการเรี ยนรู ้
ตามประสบการณ์ ข องเดวิ ด โคล์ป โดยใช้กฎการ
จาแนกเทคนิ คต้นไม้ต ัดสิ นใจที่ มี ความถูกต้อ งและ

แม่นยาในการทานายรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
เป็ นอย่า งดี สอดคล้อ งกับ ผลวิจัย ของอรนุ ช ที่ น า
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจไปใช้ในการวิเคราะห์รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ VARK ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการจ าแนกข้อ มู ล มี ค วามถู ก ต้อ งสู ง
เท่ากับ 79.74 % ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการจาแนก
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้ กับนักศึกษาได้เป็ นอย่างดี [9]
3.2 ผลการทดสอบโมเดลที่ใช้สาหรับจาแนก
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป
แบ่งตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ลักษณะ เพื่อทาการ
ทดสอบความแม่นยาและความถูกต้องของโมเดลโดย
ใช้ confusion matrix ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยนรู ้
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ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจจากชุ ด ไฟล์ข ้อ มู ล สอนและข้อ มู ล
ทดสอบ ได้ความถูกต้องและความผิดพลาดดังแสดง
ในตารางที่ 5
จากตารางที่ 5 ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ ตามประสบการณ์ ข องเดวิด โคล์ป แบบ
อเนกนัย ผลการทานายมีความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ
75.67 และมีจานวนข้อมูลที่ทานายผิดคิดเป็ นร้อยละ
24.33 แบบดูดซึม ผลการทานายมีความถูกต้องคิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 แบบเอกนัย ผลการทานายมีความ

ถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 69.84 และมีจานวนข้อมูลที่
ทานายผิดคิดเป็ นร้อยละ 30.61 และแบบปรับปรุ ง ผล
การทานายมีความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 91.89 และมี
จานวนข้อมูลที่ทานายผิดคิดเป็ นร้อยละ 8.11 สามารถ
สรุ ป ได้ว่ า โมเดลที่ ใ ช้ส าหรั บ จ าแนกรู ป แบบการ
เรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป แบบดูดซึ ม
ให้ผลการทานายมีความถูกต้องสู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ
100.00 ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการพยากรณ์รูปแบบ
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ตารางที่ 5 ผลการทานายข้อมูลรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป รู ปแบบต่าง ๆ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
จานวนข้อมูล
แบบคิดอเนกนัย (divergers)
148
แบบดูดซึม (assimilators)
106
แบบคิดเอกนัย (convergers)
63
แบบปรับปรุ ง (cccomodators)
37

ความถูกต้อง
112
106
44
34

ร้อยละ
75.67 %
100.00 %
69.84 %
91.89 %

ความผิดพลาด
36
0
19
3

ร้อยละ
24.33 %
0.00 %
30.16 %
8.11 %

รู ปที่ 1 โมเดลการพยากรณ์รูปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ ของเดวิด โคล์ป โดยใช้กฎการจาแนกเทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจ
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3.3 ผลการจาแนกประเภทข้อมูลรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป โดยใช้กฎ
การจาแนกเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ ผลการวิจยั พบว่า
โมเดลที่ได้มีจานวนโหนดทั้งสิ้ น 14 โหนด แสดงดัง
รู ปที่ 1 และเมื่อนามาสร้างเป็ นกฎการจาแนกประเภท
ข้อมูลได้ท้ งั สิ้ น 8 กฎ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตัวอย่าง
กฎการจาแนกประเภทข้อมูลที่ได้ เช่น นักศึกษาที่จบ
การศึ กษาคุ ณวุฒิม ัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) เรี ย น
หลักสูตรปริ ญญาตรี (4 ปี ) จะมีรูปแบบการเรี ยนรู ้ตาม
ประสบการณ์ ข องเดวิด โคล์ป แบบอเนกนัย ส่ ว น
นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์ของ
เดวิ ด โคล์ ป แบบดู ด ซึ มจะเป็ นนั ก ศึ กษาที่ จ บ
การศึ กษาคุณวุฒิประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เรี ยน

หลักสู ตรปริ ญญาตรี (เที ยบโอน) และเป็ นเพศหญิ ง
สาหรับตัวแปรที่ ใช้ในกฎการจาแนกประเภทข้อมูล
สามารถดูได้จากตารางที่ 1 สอดคล้องกับผลวิจยั ของ
ชลนิศา ซึ่ งได้ทาการจาแนกกลุ่มสถานภาพการสาเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอม
เกล้าพระนครเหนือโดยใช้แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ
พบว่าประสิ ทธิ ภาพการจาแนกข้อมูลของมี ค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 83.22 % และกฎการจาแนกข้อมูลที่ได้
แสดงเงื่ อ นไขการตั ด สิ นใจในการจ าแนกกลุ่ ม
สถานภาพการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาได้เข้าใจ
และดี ก ว่าแบบจาลองประเภทอื่ น เช่ น แบบจาลอง
โครงข่ายประสาทเทียม [10]

ตารางที่ 6 กฎการจาแนกรู ปแบบการเรี ยนตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป
โดยใช้กฎการจาแนกเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ
If
If
If
If
If
If
If
If

กฎการจาแนกประเภทข้อมูล
Pre_degree = 1 and Course = 2
Pre_degree = 1 and Course = 1 and Sex = 1
Pre_degree = 3 and Sex = 1
Pre_degree = 3 and Sex = 2
Pre_degree = 2 and Course = 1 and Sex = 2
Pre_degree = 1 and Course = 1 and Sex = 2
Pre_degree = 2 and Course = 1 and Sex = 1
Pre_degree = 2 and Course = 2

รู ปแบบการเรี ยนรู ้
Divergers
Divergers
Divergers
Assimilators
Assimilators
Convergers
Convergers
Accommodators

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก ด้วยข้อ มูล จานวน 354 ชุ ด
ข้อมูล จะได้กฎการจาแนกข้อมูลทั้งสิ้ นจานวน 8 กฎ
เมื่อวัดค่าประสิ ทธิภาพของตัวแบบ ได้แก่ ค่าความถูก
ต้อง ค่ าความแม่น ยา ค่าความระลึ ก และค่าความ
ถ่วงดุล ทั้ง 2 วิธีการ มีค่าประสิ ทธิภาพมากกว่าร้อยละ

4. สรุ ป
การพยากรณ์ ข ้อ มู ล รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ต าม
ประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป โดยใช้กฎการจาแนก
เทคนิ ค ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ ที่ ไ ด้ น าเสนอด้ว ยวิ ธี ก าร
ตรวจสอบไขว้และวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ มด้วยการ
แบ่ งร้ อ ยละส าหรั บนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าระบบ
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80.00 ขึ้นไป ในการพัฒนาตัวแบบด้วยวิธีการแบ่ ง
ข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 66.00 จะมีค่าความ
ถูกต้องเท่ากับร้อยละ 85.00 ค่าความแม่นยาเท่ากับ
ร้อยละ 88.20 ค่าความระลึกเท่ากับร้อยละ 85.00 และ
ค่าความถ่วงดุลเท่ ากับร้ อยละ 85.20 ซึ่ งมีประสิ ทธิ
ภาพทุกค่าสูงกว่าวิธีการอื่น แสดงว่าวิธีการแบ่งข้อมูล
แบบสุ่ มด้วยการแบ่งร้อยละ 66.00 สามารถนาไปใช้
ในการพยากรณ์ ข ้ อ มู ล รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ต าม
ประสบการณ์ ข องเดวิ ด โคล์ ป ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศทางคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้โดย
รู ปแบบที่ ได้มีความถูกต้องแม่นยาสู งกว่าวิธีการอื่ น
หากนากฎการจาแนกจานวน 8 กฎ ที่ ได้จากการตัว
แบบมาสร้างเป็ นแอพพลิเคชัน่ สาหรับพยากรณ์หรื อ
ทานายรู ปแบบการเรี ย นรู ้ โ ดยนาข้อมูล นักศึ กษามา
ทดสอบกับ กฎที่ ไ ด้ จะท าให้ท ราบถึ ง รู ป แบบการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้ ซึ่งงานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อ ผูส้ อนในการจัดการเรี ย นการสอนให้เ หมาะสม
และสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อ
สร้ า งแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
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