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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหขอมูลและคาดการณแบบจําลองสารสนเทศใน
รายวิชาระบบปฏิบัติการโดยการนําวิธีเหมืองขอมูลมาใชในการเรียนการสอน  กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ จํานวน 56 คน  ตัวชี้วัดที่ใช คือ คะแนนสอบในหัวขอ  พื้นฐาน 
แนวคิด  การติดตาย การจัดการหนวยความจํา  การสับเปลี่ยนหนา  การประยุกตการเขียนโปรแกรมและ
โครงสรางระบบปฏิบัติการ  สวนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียน คือ   บทเรียนอิเล็กทรอนิกส  แบบฝกหัด
เพื่อการทําซ้ํา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส   การวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคการจัดแบงกลุม และกฎการ
เชื่อมโยง  ผลการวิจัย พบวา   กฎขอที่  1  ผูเรียนสอบผานเนื้อหา {พื้นฐานทั่วไป}  จะสามารถสอบผาน
เนื้อหา {แนวคิดระบบปฏิบัติการ}  ดวยคิดเปน  26 คน (28.57%)  โดยคะแนนผาน คือ ระดับ 5 คะแนน
ขึ้นไปจากระดับ 10    กฎขอที่ 2   ผูเรียนสอบผานเนื้อหา  ก. { การติดตาย } จะสอบผานหัวขอ {การ
จัดการหนวยความจํา} ดวย คิดเปน 40  คน (71.43%)   ข. { การติดตาย }   จะสอบผานหัวขอการ
สับเปลี่ยนหนาดวย  คิดเปน  42  คน (75.00%)   ค.  { การติดตาย , การจัดการหนวยความจํา } และ
สอบผานหัวขอ {การสับเปลี่ยนหนา}  ดวยคิดเปน 38 คน (67.86%)  และ กฎขอที ่3  สอบหัวขอ {พื้นฐาน
ทั่วไป}  จะสามารถสอบผานเนื้อหา {การประยุกตเขียนโปรแกรมและโครงสรางระบบปฏิบัติการ}  ดวยคิด
เปน  41  คน (73.21%)   

 
คําสําคัญ :  วิเคราะหขอมูล  การคาดการณแบบจําลอง  ระบบปฏิบัติการ  เหมืองขอมูล 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study data analysis and prediction model in 
operating system course, by applying data mining methods used in teaching. The sample 
group  was  56 students who studied  Operating System course. The indicator in this research 
included  tests score lessons in topics; basic, concept, deadlock, memory management, page 
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replacement, application program and operating system structure. The instruments of learning 
and teaching;  E-lesson, assignment for repeating and E-mail. Data analysis used clustering 
technique and association rule. The results of this research  were as follows:   

Rule#1:  There were 26 students (28.57%) pass {Basic topic} examination and  pass 
{Operating System Concepts} examination. The score pass 5 point  from 10  point.  

Rule#2:   
I. There were 40 Students (71.43%) pass {Deadlock topic} examination and  pass    

{Memory Management  topic} examination. 
II. There were 42 Students (75.00%) pass {Deadlock topic} examination and  pass   

{Page replacement  topic} examination. 
III. There were 38 Students (67.86%) pass {Deadlock and Memory Management 

topics} examination and  pass {Page replacement topic} examination  
Rule#3:  There were 41 students (73.21%) pass {Basic topic} examination and  pass 

{Application program and Operating System Structure} examination .  
 
Keywords : Data Analysis, Prediction Model, Operating System, Data Mining 
E-mail : faassak@ku.ac.th  
 

คํานํา 
 คุณภาพของการศึกษามีความสําคัญมากขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีของการเชื่อมโยงขาวสาร เศรษฐกิจ ในยุค
โลกาภิวัฒน และในปจจุบันหลายองคกรไดมีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลแนวใหมที่เรียกวา การทํา
เหมืองขอมูล (Data Mining) ซึ่งเปนกระบวนการคนหารูปแบบและความสัมพันธที่มีอยูในขอมูลโดย
อาศัยขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรและวิธีทางสถิติที่ไดถูกนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
เชน การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (CRM) และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  รวมทั้ง
การนํามาประยุกตใชทางดานการศึกษาที่เปนเครื่องมือชวยเหลือใหนิสิตตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา
ตางๆ   
         จากการเรียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ซึ่งเปนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาในรายวิชา ประกอบดวยโครงการสราง
ระบบปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร  การจัดการหนวยความจํา และหนวยความจําเสมือน เปนเนื้อหา
ความรูขั้นลึกและคอนขางยาก  ในปการศึกษาที่ผานมา นิสิตมักทําคะแนนสอบไดไมคอยด ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ  ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่ง ที่ผูวิจัยควรทําการรวบรวม การวิเคราะหขอมูล 
และการคาดการณแบบจําลองในรายวิชาระบบปฏิบัติการ โดยการนําวิธีการทําเหมืองขอมูลมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน  
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อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมไวและคาดการณแบบจําลองเพื่อทํานายถึงสารสนเทศใน
รายวิชาระบบปฏิบัติการ โดยการนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมาใชในการเรียนการสอน   โดยมีวิธีการ
ดังนี ้
 1.  ใชเทคนิคการจัดประเภท (Classification) สําหรับการหาความสําคัญของสภาพปญหา และ
การจัดกลุมขอมูลจากโครงสรางความสัมพันธของขอมูลที่ประกอบ 6 ลักษณะ เชน {ขอมูลนิสิต  การ
ทบทวนบทเรียน  ตารางคะแนนการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของ  ความชอบของเนื้อหาในรายวิชา  
ลักษณะขอสอบ  แบบฝกหัด } โดยการใชเทคนิคการจัดประเภท แบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ 

การสรางรูปแบบ (Model Construction) 
â 

การประเมินรูปแบบ (Model Evaluation) 
â 

ประเภท (Classification) 
 

 2.  จากขอมูลนําเขามาทําการจัดประเภทกลุมขอมูลของนิสิตแตละประเภท เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนิสิต ดังนี ้ 
 กลุมที ่1  กําหนดเนื้อหาดานความจําที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

- พื้นฐาน 
- แนวคิด 

 กลุมที ่2  รายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณ 
- การติดตาย 
- การจัดการหนวยความจํา 
- การสับเปลี่ยนหนา 

 กลุมที ่3  ประยุกตเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและโครงสรางระบบปฏิบัติการ 
- การเขียนโปรแกรมและโครงสรางระบบปฏิบัติการ 
โดยแตละกลุมกําหนดคะแนนเปน 2 ระดับ  
ไมผาน   =  คะแนนตั้งแต 0 ไมถึง 5 
ผาน =  คะแนนตั้งแต 5.0  จนถึง 10  
 

 โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบฝกหัด (Assignment ) การสอบยอย (Quiz) การสอบ
ปลายภาค (Final Examination) แบบประเมิน (Questionnaire) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
สําหรับสอบถามปญหาหรือใหคําเสนอแนะ และทําการประเมินโดยกําหนดขอมูลแตละกลุมตามขางตน 
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ผลและวิจารณ 
 จากการวิ เคราะหขอมูลและการคาดการณแบบจําลองการเรียนการสอนในรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ จากจํานวนนิสิต 56 คน พบวา 
 
กลุมที่ 1  กําหนดเนื้อหาดานความจําที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ระดับคะแนน (จํานวนคน) รายละเอียดเนื้อหา 
ด ี ต่ํา 

พื้นฐานทั่วไป 45 (80.36 %) 11 (19.64%) 
แนวคิดระบบปฏิบัติการ 21 (37.50%) 35 (62.50%) 

 
กลุมที ่2  รายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณ 

ระดับคะแนน (จํานวนคน) รายละเอียด 
ด ี ต่ํา 

การติดตาย 44 (78.57%) 12 (21.43%) 
การจัดการหนวยความจํา 45 (80.36 %) 11 (19.64%) 
การสับเปล่ียนหนา 48(85.71%) 8 (14.29%) 

 
กลุมที ่3 ประยุกตเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและโครงสรางระบบปฏิบัติการ 

ระดับคะแนน (จํานวนคน) รายละเอียด 
ด ี ต่ํา 

การเขียนโปรแกรมและโครงสรางระบบ 49(87.50%) 7(12.50%) 
 
สามารถหาความสัมพันธของขอมูลโดย   
Rule #1 กําหนดเนื้อหาดานความจําที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
{ พื้นฐานทั่วไป } à  {แนวคิดระบบปฏิบัติการ }     สามารถสอบผานเนื้อหาดานพื้นฐานทั่วไป  
         แลวจะทําสอบหัวขอแนวคิดระบบปฏิบัติการ 
        ดวย คิดเปน  26 คน (28.57%) 
    (ในที่นีใ้ชเกณฑ ระดับคะแนน 5 ขึ้นไปจาก 10  คือ ผาน) 
Rule #2 กําหนดเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณ  
ก. { การติดตาย } à  {การจัดการหนวยความจํา} สามารถสอบผานเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตายจะ

สามารถสอบผานหัวขอการจัดการหนวยความจําดวย คิดเปน  40 คน (71.43%) 
ข. { การตดิตาย } à  {การสับเปลี่ยนหนา} สามารถสอบผานเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตายจะสามารถสอบ

ผานหัวขอการสับเปลี่ยนหนาดวย  42 คน (75.00%) 
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ค.  { การติดตาย, การจัดการหนวยความจํา } à   {การสับเปลี่ยนหนา}   
สามารถสอบผานเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตายและการจัดการหนวยความจํา จะสามารถสอบผาน
หัวขอการสับเปลี่ยนหนาดวย คิดเปน  38 คน (67.86%) 

 
Rule #3 ประยุกตเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและโครงสรางระบบปฏิบัติการ 
    { พื้นฐานทั่วไป } à  {การประยุกต }      สามารถสอบผานเนื้อหาดานพื้นฐานทั่วไป   
                แลวจะทําสอบหัวขอการประยุกตการเขียนโปรแกรม 
                และโครงสรางระบบปฏิบัติการดวย คิดเปน  41 คน   
                (73.21%)      
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการวิเคราะหขอมูลและคาดการณแบบจําลองสารสนเทศในรายวิชาระบบปฏิบัติการ 

สามารถนําวิธีการเหมืองขอมูลมาใชในการเรียนการสอนได  ในการวิจัยนี้ ไดใชเทคนิคการจัดแบงกลุม 
และกฎการเชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธของขอมูลได 3 กฎ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในดานการ
เรียนการสอนและเปนแนวทางในการนําสารสนเทศที่ไดเพื่อใชในการจัดทําคลังขอมูลตอไป  
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