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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำ�เหมืองข้อมูล เพื่อลดปัญหาอัตราการลาออกของพนักงาน
และลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการสรรหาพนักงานใหม่ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ชุดข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็น
ข้อมูลของพนักงานลาออกและพนักงานที่ยังทำ�งานอยู่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 จำ�นวน 1,000 รายการ
11 แอตทริบิวต์ เทคนิคกฎความสัมพันธ์ถูกนำ�มาใช้หารูปแบบของความสัมพันธ์การลาออกของพนักงาน และ
สร้างตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 5 เทคนิค คือ ต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิค
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย และเทคนิคเพือ่ นบ้านใกล้สดุ
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์เหล่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบใช้วิธีไขว้
ข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น  5  ชุดเท่ากัน ผลของกฎความสัมพันธ์ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลาออก คือ เงินเดือน อายุงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์กับ
หัวหน้างาน ผลการทดสอบตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นต้นไม้ตัดสินใจ ให้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์สูงที่สุดที่
ร้อยละ 91.03 ในขณะทีต่ วั แบบพยากรณ์ทสี่ ร้างจากเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ให้คา่ ความถูกต้องเท่ากับ
ร้อยละ 90.93 เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ 90.75 เทคนิคเบย์เซียนแบบ
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ง่ายและเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้สุด ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ 89.60 และ 82.10 ตามลำ�ดับ ผลที่ได้จาก
การวิจัยสามารถนำ�ผลมาประยุกต์ใช้ ในการสร้างแผนกลยุทธ์สำ�หรับออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อรักษา
พนักงานให้คงอยู่กับบริษัท และเป็นแนวทางในการสร้างระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจสำ�หรับ
งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการลาออก กฎความสัมพันธ์ เพื่อนบ้านใกล้สุด ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม
เบย์เซียนแบบง่าย ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

ABSTRACT
The study is to implement data mining techniques for reducing the resignation rate
of employees as well as decreasing expenses caused by the recruitment processes in an
insurance company. The analyzed data set is the data of resigned employees and employees
who are still working from the year 2013-2017. The data of 1,000 items with 11 attributes
is analyzed using association rule mining to find the patterns and relations of employee
resignation. Moreover, five predictive models for the resignation of employees using decision
tree, support vector machine, neural network, naïve Bayesian and nearest neighbor techniques
have been conducted. The efficiency comparison among those five models are performed
based on 5-fold cross-validation technique. It is found that the factors that are related to resign
decision are salary, working age, career advancement, performance evaluation and relationship with supervisors. The results of the model evaluation show that the decision tree predictive model yields the highest accuracy at 91.03%, while support vector machine technique’s
predictive model yields accuracy of 90.93%. Neural Network technique predictive model yields
accuracy at 90.75%. Naïve Bayes and K-Nearest Neighbors models yield 89.60% and 82.10% of
accuracy, respectively. These results can be applied to compensation strategies for employee
retention. Also, it can be a guideline for human resource information systems in the future.
KEYWORDS: Resigning Behavior, Association Rule, K-Nearest Neighbors, Decision Tree, Neural
Network, Naïve Bayes, Support Vector Machine
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บทน�ำ

องค์กรในปัจจุบันเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด โดยให้ความส�ำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ (Reddy & Lakshmikeerthi, 2017) เนือ่ งจากเป็นผูข้ บั เคลือ่ นกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
ปัญหาที่ส�ำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือ
ปัญหาด้านการลาออกจากงานของพนักงาน ที่หลาย
องค์กรก�ำลังประสบกับปัญหาพนักงานลาออก ด้วย
สาเหตุตา่ งๆ และมีแนวโน้มว่าในอนาคตปัญหานีจ้ ะยิง่
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุของปัญหาที่ส�ำคัญ
เกิดจากทัศนคติในการท�ำงานของคนเปลีย่ นแปลงไป
(วราภรณ์ นาควิลัย, 2553) ปัจจัยต่างๆ เอื้อต่อ
การเปลี่ยนงานมีมากขึ้น มีบริษัทจัดหางานเกิดขึ้น
มากมาย ท�ำให้รูปแบบการหางานเปลี่ยนไปจากเดิม
ที่คนไปหางานมาสู่รูปแบบของงานมาหาคน คนรุ่นใหม่
ต้องการหาประสบการณ์จากหลากหลายองค์กร และ
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ซึ่ ง คนท�ำงานมี โ อกาสรั บ รู ้ ข ่ า วสาร
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานได้ง่าย
กลายเป็นตัวเร่งให้มีการตัดสินใจในการเปลี่ยนงาน
มากขึ้น (สวรรณกมล จันทรมะโน และ ประสพชัย
พสุนนท์, 2557) ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
หรือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงเป็น
เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิธีการ
สรรหาพนักงานทีเ่ หมาะสม การดูแลพนักงานระหว่าง
การท�ำงาน ไปจนถึงการเก็บรักษาพนักงาน ซึง่ ทัง้ หมดนี้
ก็ เ พื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี พ นั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพและอยู ่ กั บ
บริษทั ไปเป็นระยะเวลานาน (สวรรณกมล จันทรมะโน
และ ประสพชัย พสุนนท์, 2557) เมือ่ พนักงานลาออก
ประสิ ท ธิ ภ าพของการท�ำงานโดยรวมขององค์ ก ร
ลดลง และประสิทธิภาพการท�ำงานจะลดลงอีกครั้ง
หลังจากที่มีการสรรหาพนักงานมาทดแทนพนักงาน
เดิมได้ เนื่องจากต้องใช้พนักงานบางส่วนไปสอนงาน
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ให้กบั พนักงานใหม่ ในช่วงระยะเวลาปรับตัว (BreakIn Time) ของบุคลากรใหม่ เมื่อเริ่มงานใหม่อาจ
มีความรู้และทักษะที่ยังไม่สามารถทดแทนแรงงาน
เดิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนกว่าพนักงานใหม่
จะปรับตัวได้และมีประสบการณ์เท่ากับพนักงานเดิม
ที่ ล าออกไปประสิ ท ธิ ภาพของการท�ำงานจึ ง จะสู ง
ขึ้นจนถึงจุดเดิมอีกครั้ง แต่หากมีการลาออกก่อนที่
จะถึงจุดที่ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานกลับมา ณ
จุดเดิม จะเกิดผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพื่อซื้อเนื้อที่โฆษณาส�ำหรับการประกาศรับสมัคร
พนักงานใหม่มาทดแทนพนักงานที่ลาออกไปอย่าง
เร่งด่วน และมีค่าใช้จ่ายอีกจ�ำนวนมากในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ให้พร้อมส�ำหรับการ
ท�ำงานอีกด้วย (ฤทธิไกร ทวีเจริญ, 2559) จากการ
ศึกษาข้อมูลประชากรของบริษัทกรณีศึกษาเป็นเวลา
5 ปีย้อนหลัง พบว่าบริษัทประสบปัญหาการลาออก
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการลาออกอยู่ที่
ร้อยละ 26.85 ซึ่งสูงกว่าอัตราการลาออกในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
อยู่ที่ร้อยละ 16.00 (ปี 2560 คนไทยลาออกจากงาน
9.6 หมื่น ถึง 1.3 แสนคน/เดือน, 2560) การที่บริษัท
มีอัตราการลาออกที่สูงเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อต้นทุนของ
บริษัท ในด้านต้นทุนการสรรหาและการฝึกอบรม
พนักงานใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากการศึกษางานวิจยั ของ ธงจรัส แสงอรุณ
และ อรลาภ แสงอรุณ (2558) ได้มีการศึกษาการ
จ�ำแนกพฤติกรรมการลาออกของพนักงานโรงแรม
แห่งหนึ่ง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural
Network) โดยน�ำผลที่ได้ไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
โรงแรมให้เหมาะสม เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
นอกจากนี้ งานวิจัยของ วาสนา ศรีการะเกต (2556)
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ได้พยากรณ์การลาออกของพนักงานโดยใช้เทคนิค
กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) โดยน�ำผล
ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ อ อกแบบสวั ส ดิ ก ารให้ เ หมาะสมเพื่ อ ลด
การลาออกของพนักงานในบริษัท และงานวิจัยของ
ฤทธิ ไ กร ทวี เจริ ญ (2559) ได้ น�ำเอาปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ มาสร้างต้นแบบในการพยากรณ์
การลาออกของพนักงาน โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสิน
ใจ (Decision Tree) เพื่อน�ำผลที่ได้ไปใช้ในการ
ก�ำหนดแนวทางในการสรรหาพนักงานใหม่ กีรติกร
บุญส่ง (2561) ได้มีการวิจัยเรื่องความผูกพันของ
พนักงานในองค์กร โดยการน�ำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์
ค่าความสัมพันธ์แต่ละปัจจัยย่อย (Factor Loading)
เพื่อน�ำผลที่ได้ไปหาแนวทางในการรักษาพนักงาน
ให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งในงานวิชาการของ สุจิตรา
พงศ์พศิ ทุ ธิโ์ สภา, โษฑศ์รตั ต ธรรมบุษดี, และ  โรจลักษณ์
จักรไพวงศ์ (2561) ได้ศกึ ษา วิวฒ
ั นาการ องค์ประกอบ
และแนวโน้มในอนาคตส�ำหรับการวิเคราะห์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Analytics)
จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
ความน่า เชื่ อถื อ เพื่ อหาแนวโน้ มรู ปแบบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้ามาใช้ให้เป็นรูปธรรม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ในสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
ในระดับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้
จึงได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้าใช้ในการวิเคราะห์แก้
ปัญหาองค์กร ด้วยเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล ใน
เรื่องการลาออกของพนักงาน โดยการหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออก และพยากรณ์
การลาออกของพนักงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ
น�ำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดการป้องกัน
และสร้างกระบวนการรักษาก่อนพนักงานลาออก
รวมถึงเพื่อช่วยลดปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานที่

ลดลง ตลอดจนเพือ่ ลดต้นทุนการสรรหาและฝึกอบรม
พนักงานใหม่
วัตถุประสงค์
งานวิจยั ต้องการศึกษาข้อมูลการลาออกของ
พนักงานของบริษทั กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นบริษทั ประกันภัย
แห่ ง หนึ่ ง โดยใช้ ก ระบวนการทางเหมื อ งข้ อ มู ล
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ (1) หารูปแบบของ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการลาออกของพนักงาน โดย
ใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) (2)
สร้างตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน โดย
ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 5 เทคนิคคือ เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
(Support Vector Machine) เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม (Neural Network) เทคนิคเบย์เซียน
แบบง่าย (Naïve Bayes) และเทคนิคเพื่อนบ้าน
ใกล้สุด (K-Nearest Neighbors) และ (3) เปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์เหล่านั้น
ข้อมูลในการทดสอบจะใช้วธิ ไี ขว้ขอ้ มูล โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 5 ชุดเท่ากัน (5-Fold Cross-Validation)
โดยตัววัดประสิทธิภาพตัวแบบ ได้แก่ ค่าความถูกต้อง
(Accuracy) ค่าความแม่นย�ำ  (Precision) ค่าความ
ระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิ จั ย นี้ ท�ำให้ อ งค์ ก รได้ ตั ว แบบการ
พยากรณ์ที่จะใช้พยากรณ์การลาออกของพนักงาน
ในอุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย และยั ง เป็ น แนวทาง
ในพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และผลจากการวิจัยสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการสร้างแผนสวัสดิการของบริษัทโดยองค์กร
สามารถทราบข้ อ มู ล ของพนั ก งานที่ มี แ นวโน้ ม
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จะลาออก และน�ำพนักงานเหล่านัน้ เข้าสูก่ ระบวนการ
รักษาพนักงานได้ทัน เพื่อลดจ�ำนวนการลาออกของ
พนักงาน จึงสามารถลดการสูญเสียทั้งในเรื่องของ
ข้อมูลพนักงาน
- เพศ
- สถานภาพสมรส
- ช่วงอายุ
- การศึกษา
- อายุงาน
- หน่วยงาน
- ต�ำแหน่งงาน
- เกรดผลงานเฉลี่ย
- รายได้
- สาเหตุการลาออก
- สถานะพนักงาน

การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งเวลาและจ�ำนวน
เงิน รวมถึงประสิทธิภาพที่จะต้องสูญเสียไปในช่วง
ของการเปลี่ยนถ่ายงาน

รูปแบบความสัมพันธ์
ตัวแบบการพยากรณ์
- ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)
- ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support  
Vector Machine)
- โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)
- เบย์เซียนแบบง่าย (Naïve Bayes)
- เพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbors)

กฎความสัมพันธ์ของการ
ลาออกของพนักงาน

สถานะการลาออกของ
พนักงาน (ออก/ไม่ออก)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบความคิดของการวิจัย
ขอบเขตงานวิจัย
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบความคิ ด ของ
การวิจัย ตัวแปรอิสระคือ ข้อมูลพนักงานที่ลาออก
และข้อมูลพนักงานที่ยังคงท�ำงานอยู่ของบริษัทกรณี
ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งมีข้อมูลจ�ำนวน
1,000 รายการจากการสุ่ม เป็นข้อมูลขนาด 11
แอตทริบิวต์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน�ำมาวิเคราะห์เพื่อ
หารูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท�ำให้พนักงาน
ตัดสินใจลาออก ซึ่งผู้วิจัยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์
(Association Rule) นอกจากนี้ ในการสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ ก ารลาออกของพนั ก งาน ได้ ป ระยุ ก ต์
ใช้เทคนิคการจ�ำแนกข้อมูล (Classification) ได้แก่
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเบย์เซียน
แบบง่าย และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้สุด ตัวแปรตาม
ซึ่งเป็นผลจากการหารูปแบบความสัมพันธ์ จะได้
กฎความสัมพันธ์ของปัจจัยการลาออกของพนักงาน
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ส่วนตัวแปรตามทีไ่ ด้จากการสร้างตัวแบบพยากรณ์คอื
ผลการพยากรณ์สถานะการลาออกของพนักงาน
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) (สุรวัชร
ศรีเปารยะ และ สายชล สินสมบูรณ์ทอง 2560; Han
& Kamber, 2006) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยก
ประเภทจ�ำแนกรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือคลังข้อมูล โดยมี
วิธีต่างๆ หลายวิธี ซึ่งรูปแบบการท�ำเหมืองข้อมูลนั้น
ได้ ร วบรวมความรู ้ จ ากหลายแขนงเข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น
ประกอบด้ ว ย การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง (Machine
Learning) ร่วมกับวิทยาศาสตร์สารสนเทศ (Information
Science) สถิติ (Statistics) เทคนิคการสร้างภาพ
(Visualization Techniques) ท�ำให้ค้นพบรูปแบบ
ความรู้ใหม่ และสามารถน�ำเสนอความรู้ในลักษณะ
ที่เข้าใจได้ง่ายในอีกความหมายหนึ่ง การท�ำเหมือง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลคือกระบวนการที่กระท�ำกับข้อมูลจ�ำนวนมาก
เพือ่ สกัดสารสนเทศ รูปแบบ และความสัมพันธ์ทซี่ อ่ น
อยู่ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Han & Kamber, 2006)
เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ต้ อ งการหาแนวทางใน
การพิจารณาเลือกปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการลาออก
ของพนั ก งาน โดยใช้ เ ทคนิ ค กฎความสั ม พั น ธ์
ซึ่งเป็นเทคนิคที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ เช่นงานวิจัยของ วาสนา
ศรีการะเกต (2556) ได้น�ำเสนอแบบจ�ำลองพฤติกรรม
พนั ก งานที่ออกจากงาน เพื่อค้นหารูปแบบความ
สัมพันธ์ของปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุท�ำให้พนักงานตัดสินใจ
ออกจากงาน อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถแบ่ ง ลั ก ษณะของ
พนักงานที่ตัดสินใจลาออกได้เป็น 6 กลุ่ม ปัจจัยด้าน
การปรับเงินเดือน ภูมิล�ำเนาและครอบครัว และ
ประเภทการจ้างงาน มีความสัมพันธ์กับการลาออก
ของพนักงาน Bhambri (2014) ใช้เทคนิคกฎความ
สัมพันธ์ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อแตกต่าง
ของธนาคารสองประเภท คือ ธนาคาร จ�ำกัด และ
ธนาคาร จ�ำกัด (มหาชน) กับปัญหาการด�ำเนินงานของ
พนักงานในองค์กรในการใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
โดยพิจารณาจากเพศ การศึกษา หรือคุณลักษณะอืน่ ๆ
ของพนักงาน เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจว่าจะลงทุนกับ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่อย่างไร มีงานวิจัยของ
ธีรพงษ์ สังข์ศรี (2557) ที่ท�ำการวิเคราะห์พฤติกรรม
การเลื อ กสาขาวิ ช าเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาใหม่ ด้ ว ย
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เขาพบว่ากฎความสัมพันธ์
ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสาขาวิชาเรียน
ของนักศึกษาได้
ส�ำหรั บ การสร้ า งตั ว แบบการพยากรณ์
การลาออกของพนักงานซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

วิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการจ�ำแนกข้อมูล มาใช้
สร้างตัวแบบ ที่สามารถจ�ำแนกข้อมูลให้อยู่ในกลุ่ม
ที่ก�ำหนด เทคนิคเกี่ยวกับการจ�ำแนกข้อมูลที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ (รุจิรา
ธรรมสมบั ติ , 2554) ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น
(สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560) เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเที ย ม (ธงจรั ส แสงอรุ ณ และ อรลาภ
แสงอรุณ, 2558) เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย (สายชล
สินสมบูรณ์ทอง, 2560) และเทคนิคเพือ่ นบ้านใกล้สดุ
(สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560) ตลอดเวลาหลายปี
ที่ผ่านมา ได้มีการน�ำเทคนิคต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์
ใช้ ใ นงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การลาออกของพนั ก งาน
เช่นกัน ฤทธิไกร ทวีเจริญ (2559) ใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจสร้างตัวแบบท�ำนายอายุงานก่อนการลาออก
ของพนักงาน ท�ำให้บริษัทสามารถคัดกรองพนักงาน
ที่มีแนวโน้มจะมีอายุงานนานกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบัน
ของบริษัทได้ และสามารถท�ำนายการลาออกของ
พนักงานได้อย่างถูกต้อง เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ ยังพบ
ในงานวิจัยของ เชาวน์วัฒน์ ปรารถนาแสงกุศล และ
มาลีรัตน์ โสดานิล (2557) ซึ่งต้องการสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ความต้องการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของลูกค้า (Long Term Equity Fund: LTF) ท�ำให้
สามารถน�ำเสนอโปรโมชันที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้
อีกทั้งยังกระตุ้นยอดขายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ
Paefgen, Staake, and Fleisch (2014)
ได้ท�ำการวิจยั โดยน�ำข้อมูลเซ็นเซอร์รถยนต์มาท�ำนาย
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง
จริงจากรถยนต์ทงั้ หมด 1,572 คัน ใช้เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเที ย มแบบการถดถอยแบบโลจิ ส ติ ก
(Logistic Regression Neural Network) และ
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
ของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า เทคนิค
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบการถดถอยแบบ
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โลจิสติก (Logistic Regression Neural Network)
มีประสิทธิภาพสูง และระยะทางทีถ่ กู ใช้งาน (Vehicle
Mileage) เป็นตัวแปรที่ส�ำคัญที่สุด นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจัยของ สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2560) ซึ่งได้
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบที่ใช้ท�ำนาย
การติดเกมของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ตัวแบบถูกสร้างโดยเทคนิคการจ�ำแนกกลุ่ม 7 วิธี
คือวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุด ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่าย
ประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ฐานกฎ
การถดถอยโลจิ ส ติ ก ทวิ ภ าค (Binary Logistic
Regression) และ เบย์เซียนแบบง่าย ผลที่ได้พบว่า
วิ ธี ต ้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ เป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถท�ำนายการ
ติ ด เกมของเด็ ก และวั ย รุ ่ น ในกรุ ง เทพมหานครที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในอีกงานวิจัยหนึ่ง ณัฏฐา

ผิวมา (2558) ได้พัฒนาตัวแบบพยากรณ์แนวโน้ม
การสมัครงานให้ตรงวุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
โดยใช้เทคนิคเครือข่ายประสาทเทียม พบว่าแบบ
จ�ำลองที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุด มีปัจจัยส�ำคัญ
คื อ บุ ค ลิ ก ภาพ ส�ำหรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การลาออกของพนั ก งาน ธงจรั ส แสงอรุ ณ และ
อรลาภ แสงอรุณ (2558) สร้างตัวแบบเพื่อจ�ำแนก
การลาออกของพนั ก งาน ด้ ว ยเทคนิ ค โครงข่ า ย
ประสาทเทียม (Neural Network) ซึง่ เทคนิคดังกล่าว
สามารถจ�ำแนกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 96.67 และ
พบปัจจัยที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจ�ำแนกพฤติกรรมการ
ลาออกของพนักงาน ได้แก่ ความก้าวหน้า อายุงาน
ผู้บังคับบัญชา และความมั่นคง

ภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP
ที่มา: Chapman et al. (2000)
จากภาพที่ 2 แสดงกระบวนการการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคริสป์-ดีเอ็ม ( Cross Industry Standard
Process for Data Mining) (Chapman et al.,
2000) ซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลส�ำหรับการท�ำเหมืองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ั หาหรือ
ขัน้ ตอนแรกคือ เป็นการท�ำความเข้าใจระบุปญ
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โอกาสเชิงธุรกิจ (Business Understanding) โดย
ระบุผลลัพธ์ ทีต่ อ้ งการได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และวางแผนงาน
ขั้นตอนที่ 2 คือการท�ำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(Data Understanding) เป็นการพิจารณาว่าข้อมูล
ถูกต้องน่าเชือ่ ถือ มีปริมาณเพียงพอ มีความเหมาะสม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ ขัน้ ตอนที่ 3 คือ การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ขัน้ ตอนนีท้ ใี่ ช้เวลานานทีส่ ดุ เนือ่ งจากข้อมูล
ที่มีคุณภาพจะน�ำไปสู่ตัวแบบที่ถูกต้อง การเตรียม
ข้อมูลจะมี 3 ขั้นตอนย่อยคือ การท�ำความสะอาด
ข้อมูล (Data Cleaning) การคัดเลือกข้อมูล (Data
Selection) และ การแปลงข้อมูล (Data Transformation) (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) ขั้นตอน
ที่ 4 คือ การสร้างตัวแบบ (Modeling) เป็นขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลต่างๆ
เช่ น เทคนิ ค กฎความสั ม พั น ธ์ เ ทคนิ ค การจั ด กลุ ่ ม
(Clustering) และเทคนิคการจ�ำแนกข้อมูล และ

ขั้นตอนที่ 5 คือ การประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation) เป็นการวัดความน่าเชือ่ ถือของตัวแบบวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนก่อนหน้า และขัน้ ตอนสุดท้ายคือ
การน�ำผลลัพธ์ไปใช้งาน (Deployment) เป็นองค์
ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคเหมือง
ข้อมูลน�ำไปใช้งานจริง ตัวอย่างเช่น การน�ำองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ต่างๆ การบริหาร
จัดการ บุคลากรในองค์กร หรือใช้ในการท�ำนาย
แนวโน้มการทุจริตในระบบการเงินของธนาคารหรือ
ตรวจจั บ ความผิ ด ปกติ ใ นการซื้ อ ขายหุ ้ น ในตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น (เชาวน์วัฒน์ ปรารถนาแสงกุศล
และ มาลีรัตน์ โสดานิล, 2557)

1. การท�ำความเข้าใจ
ปัญหาหรือโอกาสเชิงธุรกิจ
2. การท�ำความเข้าใจข้อมูล

4. การสร้างตัวแบบพยากรณ์
การจ�ำแนกข้อมูล

3. การเตรียมข้อมูล

5. การประเมินประสิทธิภาพ
การทดสอบข้อมูล
แบบไขว้

6. การน�ำผลลัพธ์ไป
ใช้งาน

การหาความสัมพันธ์

ภาพที่ 3  แสดงกระบวนการวิจัย
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
จากภาพที่ 3 วิธีการด�ำเนินงานวิจัยในการ
สร้างโมเดลท�ำนายการลาออกของพนักงานโดยน�ำ
กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคริสป์-ดีเอ็ม มา
ปรับใช้ตามความเหมาะสมของงานวิจัยดังนี้
1. การท�ำความเข้ า ใจในปั ญ หาด้ า นการ
ลาออกจากงานของพนักงานเป็นปัญหาซึ่งองค์กร
ก�ำลังประสบและมีแนวโน้มว่าจะยิง่ ทวีความรุนแรงใน
อนาคต งานวิจยั นีจ้ งึ ต้องการหาปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุให้
พนักงานลาออก และต้องการสร้างตัวแบบพยากรณ์

การลาออกของพนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุ
2. การท�ำความเข้าใจกับข้อมูล ฝ่ายบุคคล
ได้มีการรวบรวมข้อมูลพนักงานของบริษัทไว้ตลอด
ทั้งพนักงานที่ยังคงท�ำงานอยู่ และพนักงานที่ลาออก
ไปแล้ว โดยก่อนที่พนักงานจะลาออก ได้มีการท�ำ
แบบสอบถามซึ่งถามถึงสาเหตุต่างๆ ที่น�ำไปสู่การ
ลาออก ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรวบรวมเก็บไว้เป็นเวลา
15 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 มีจ�ำนวนข้อมูลทัง้ สิน้ 2,260
รายการ ในงานวิจยั นีต้ อ้ งน�ำผลทีไ่ ด้ไปใช้จริงในองค์กร
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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จึงมีลกั ษณะเฉพาะและซับซ้อนสูง จึงใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่าง
แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ซึง่ ได้
มาจากพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม ช่วงอายุ
อายุงาน ต�ำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด จ�ำนวน

1,000 รายการ ซึ่งมีจ�ำนวนเพียงพอและเหมาะสมที่
จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ มีจ�ำนวน 11 แอตทริบิวต์
โดยมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ น�ำไปวิ เ คราะห์ (Data
Directory) ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลการนำ�เข้า
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการข้อมูล
Gender
Family_Status
Age
Department
Year_of_Service
Position
Education
Income
Job Grade
Factor

คำ�อธิบายข้อมูล
เพศ
สถานภาพสมรส
ช่วงอายุ
หน่วยงาน
อายุงาน
ตำ�แหน่งงาน
การศึกษา
ช่วงรายได้
ผลการปฏิบัติงาน
สาเหตุการลาออก

ประเภทข้อมูล
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร
ข้อความอักษร

หมายเหตุ

คำ�อธิบายข้อมูล

ประเภทข้อมูล

สถานะการลาออก

ตัวเลข

หมายเหตุ
“0” ยังคงอยู่
“1” ลาออก

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลเป้าหมาย
ที่
1

รายการข้อมูล
Resign Status

3. การเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ นการวิ เ คราะห์
ขั้นนี้จะเริ่มต้นด้วยการส�ำรวจข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล (Exploratory Data Analysis) จากการ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่มีโดยการน�ำเสนอข้อมูลใน
รูปของกราฟ (Data Visualization) ในมุมมองต่างๆ
ของชุดข้อมูล และเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมส�ำหรับ
การน�ำไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ โ ดยมี ขั้ น ตอนในการ
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จัดเตรียมข้อมูลก่อนน�ำไปท�ำการวิเคราะห์และสร้าง
ตัวแบบดังต่อไปนี้ ขั้นแรก คัดคุณลักษณะที่มีข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ออกจากชุดข้อมูล 4 คุณลักษณะได้แก่
ทักษะ น�้ำหนัก ส่วนสูง ผลการเรียน เหลือรายการ
ที่สามารถน�ำไปวิเคราะห์ได้ จ�ำนวน 11 แอตทริบิวต์
แสดงตามภาพที่ 4

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ัก

ส่วน

น�้ำห
น

ะ

สูง
เงิน
เดือ
ผลก น
ารเร
ือน
การ
ผลง
เหต
า
ุลผล น
การ
ออก

n ข้อมูลครบถ้วน

ทักษ

อาย
ุ
อาย
สถา ุงาน
นท
ี่ท�ำง
าน

ฝ่า
ต�ำแ ย
หน
่งงา
น

แผน
ก

มรส

สถา

นภ

าพส

เพศ

ความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล

n ข้อมูลสูญหาย

ภาพที่ 4  แสดงความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล
จากภาพที่ 4 แสดงความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนน�ำมาคัดรายการที่ไม่ต้องการออก ขั้นที่ 2 คัด
รายการต�ำแหน่งงานแม่บ้าน และคนขับรถออกจาก
ชุดข้อมูล เนื่องจากเป็นพนักงานสัญญาจ้างรายปี
ซึ่งเป็นข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 3 การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของข้อมูล
ให้เหมาะสม โดยท�ำการแปลงข้อมูลของพนักงานให้
เป็นช่วงๆ ได้แก่ ข้อมูลอายุ อายุงาน เงินเดือน
ตั ว อย่ า งการแบ่ ง ช่ ว งอายุ พ นั ก งาน จะแบ่ ง ออก
เป็น จ�ำนวน 4 ช่วงคือ ช่วงอายุ 20-25 ปี ช่วงอายุ

ข้อมูล

นับรายการความถี่

26-30 ปี ช่วงอายุ 31-39 ปี และช่วงอายุ 40-54 ปี
เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
แอตทริบิวต์ สถานะการลาออก ในการก�ำหนดคลาส
ข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 คลาสคือ คลาสพนักงานลาออก
และคลาสพนักงานปกติ
4. การสร้างตัวแบบพยากรณ์ ส�ำหรับงาน
วิจัยนี้จะกล่าวถึง 2 ส่วน ส่วนแรกคือการหากฎความ
สัมพันธ์ของปัจจัยการลาออกของพนักงาน ดังแสดง
ในภาพที่ 5

ตรวจสอบกฎความสัมพันธ์

สร้างกฎความ
สัมพันธ์

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการหากฎความสัมพันธ์
   จากภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการหากฎ
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีขั้นตอนหลักอยู่ 2 ขั้นคือ (1) นับ
รายการความถี่ (Frequent Items Generation) ที่
เกิดขึ้นบ่อยทั้งหมดก่อนโดยใช้เทคนิคเอฟพี-โกทช
(FP-Growth) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารอ่ า นค่ า ข้ อ มู ล เพี ย ง
สองครั้งจากฐานข้อมูลท�ำให้การประมวลผลข้อมูล

เร็ ว ขึ้ น โดยเซตรายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี ค ่ า ความถี่
มากกว่าหรือเท่ากับค่าสนับสนุนขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนด
และ (2) ค้ น หากฎความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ ่ ม ข้ อ มู ล
ที่ปรากฏร่วมกันมากที่สุด (Rule Generation) โดย
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของกฎไม่นอ้ ยกว่าค่าทีก่ �ำหนด และ
น�ำมาสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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ข้อมูลฝึกฝน
ข้อมู	
   ลย้อนกลับ

ตัวแบบพยากรณ์
-

ข้อมูลทดสอบ

ต้นไม้ตัดสินใจ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
โครงข่ายประสาทเทียม
เบย์เซียนแบบง่าย
เพื่อนบ้านใกล้สุด

การประเมินผลต้นแบบพยากรณ์

การฝึกฝนข้อมูล

ค่	
  าความถูกต้อง, ค่าความเที่ยง, ค่าความ
ระลึก และค่าความถ่วงดุล

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการสร้างตัวแบบจำ�แนกข้อมูล (Classification)
จากภาพที่ 6 แสดงกระบวนการสร้ า ง
ต้นแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน จะท�ำการ
สร้างตัวแบบการจ�ำแนกข้อมูล ด้วยโปรแกรม Rapid
Miner 9 ซึง่ ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั้งหมด ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือข้อมูล
ฝึกฝน (Training Data) ใช้ฝึกฝนตัวแบบพยากรณ์
จ�ำนวน 800 รายการ และสร้างตัวแบบของแต่ละ
วิธีออกมา กับข้อมูลทดสอบ (Test Data) จ�ำนวน
200 เรคคอร์ด คิดเป็นสัดส่วนระหว่างข้อมูลฝึกฝน
ต่อข้อมูลทดสอบเท่ากับ 4:1 โดยการแบ่งข้อมูล
ท�ำการแบ่งด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยตัวแบบแต่ละตัว มีการตั้งค่า
พารามิเตอร์ดังนี้ ต้นไม้ตัดสินใจใช้ไอดีสาม (ID3)
ก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ โดยใช้ค่าความถูกต้องเป็น
เกณฑ์ในการประมวลผล (Criterion) เนื่องจากให้
ค่าความถูกต้องมากกว่าเกณฑ์การประเมินผลแบบ
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อืน่ ๆ ส่วนค่าพารามิเตอร์ตวั อืน่ ๆ ใช้คา่ ตัง้ ต้นของระบบ
ต้นแบบส่วนวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน ในงาน
วิจัยนี้ใช้อัลกอริทึมโพลิโนเมียลเคอร์เนล เนื่องจาก
อ้างอิงจาก สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2560) ได้ผลว่า
วิ ธี ซั พ พอตเวกเตอร์ แ มทชี น ที่ ใช้ อั ล กอริ ทึ ม ชนิ ด
โพลิโนเมียลเคอร์เนลดีทสี่ ดุ เทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียมแบบหลายขั้นที่ใช้ลักษณะแพร่กระจายแบบ
ย้อนกลับ โดยก�ำหนดค่าเรียนรู้ (Learning Rate)
เท่ากับ 0.30 ค่าโมเมนตั้ม (Momentum) เท่ากับ
0.20 และค่ า รอบการฝึ ก ฝน (Training Cycle)
เท่ากับ 1,000 เนื่องจากความผิดพลาดน้อยที่สุด
(สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560) ส่วนวิธีเบย์เซียน
แบบง่าย (Naïve Bayes) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้หลัก
การของความน่าจะเป็นในการคัดกรองแต่ละคลาส
(Class) (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560) ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ข้อมูลจะมี 2 คลาสคือ คลาสพนักงาน
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ลาออก และคลาสพนักงานปกติ วิธเี พือ่ นบ้านใกล้ทสี่ ดุ
(K-Nearest Neighbors) ใช้อัลกอริทึมไอบีเค (IBk)
(สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560) ซึ่งเป็นอัลกอริทึม
พื้ น ฐานสามารถก�ำหนดน�้ ำ หนั ก ระยะห่ า ง และ
ทางเลื อ ก ในงานวิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก�ำหนดเงื่ อ นไข
ในการตรวจค่าที่เหมือนกันมากที่สุดหรือค่าเค (K)
เท่ากับ 1 เนื่องจากให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดและ
ค่าความคลาดเคลื่อนก�ำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด
5. การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ

พยากรณ์ (Model Evaluation) ใช้วิธีไขว้ข้อมูลออก
เป็น 5 ชุดข้อมูลเท่ากัน (5-Fold Cross-Validation)
ท�ำการแบ่งข้อมูลฝึกฝน (Training Data) และข้อมูล
ทดสอบ (Test Data) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของตัวแบบ จากข้อมูลทั้ง 5 ส่วนจะน�ำมาใช้เป็น
ข้อมูลฝึกฝน 4 ส่วน และข้อมูลทดสอบ 1 ส่วน
ท�ำการทดสอบทัง้ สิน้ 5 รอบเพือ่ กระจายข้อมูลฝึกฝน
และข้อมูลทดสอบให้เสมอภาคกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
โน้มเอียงของผลการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 7  แสดงการแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบ แบบไขว้ข้อมูล 5 ชุดเท่ากัน
ส�ำหรั บ ตั ว วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว แบบ
พยากรณ์ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ค่าความถูกต้อง
(Accuracy) ค่าความเทีย่ ง (Precision) ค่าความระลึก
(Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) (ฤทธิไกร
ทวีเจริญ, 2559) ตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพ
สูงสุด ก็จะถูกเลือกน�ำไปใช้งานต่อไป
6. การน�ำไปใช้ ง าน (Deployment)
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค
เหมืองข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือกฎความความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ท�ำให้พนักงานตัดสินใจลาออก ซึ่งจะ
ถูกน�ำไปเป็นข้อมูลส�ำหรับก�ำหนดแผนกลยุทธ์ของ
ฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับการธ�ำรงรักษาพนักงานให้อยู่กับ
องค์กร ผลลัพธ์ทไี่ ด้อกี อย่างคือ ตัวแบบการพยากรณ์
การลาออกของพนักงาน ซึ่งจะน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบสารสนเทศส�ำหรั บ งานบริ ห ารบุ ค คลที่
สนับสนุนการตัดสินใจในเรือ่ งการลาออกของพนักงาน
ในอนาคต
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ผลการวิจัย
กฎความสัมพันธ์
จากข้อมูลพนักงาน 1,000 รายการ น�ำมา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ ก�ำหนด
ค่าสนับสนุนเท่ากับ ร้อยละ 50.00 ท�ำให้ได้กฎความ

สั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย การลาออกของพนั ก งานด้ ว ย
เทคนิคจ�ำนวน 98 กฎ ตัวอย่างของกฎความสัมพันธ์
ที่มีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงกฎความสัมพันธ์ทสี่ �ำ คัญ พร้อมค่าความเชือ่ มัน่ (Confidence) ค่าสนับสนุน (Support) และ
ค่าลิฟท์ (Lift)
ที่
1
2
3

4

รายการ
Confidence
เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท อายุงานยังไม่เกิน 1 ปี
1
=> ตัดสินใจลาออก
พนักงานในตำ�แหน่งชำ�นาญการ ระดับปฏิบัติการ
1
อายุงานไม่เกิน 1-2 ปี ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่
=> ตัดสินใจลาออก
ผลประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
0.97
อายุงานน้อยกว่า 1 ปี เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
ไม่ พ อใจการจ่ า ยเงิ น เดื อ นและนโยบายบริ ษั ท
=> ตัดสินใจลาออก
ตำ�แหน่งเจ้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ทำ�งานในส่วนงานรับประกัน
1
มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีปัญหา
หรือมีความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน มีอายุงาน 1-2 ปี
=> ตัดสินใจลาออก

จากตารางที่ 3 พบว่า กฎข้อที่ 1 พนักงาน
ทีม่ เี งินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จะท�ำงานไม่เกิน 1 ปี
ก็ตดั สินใจลาออก ด้วยค่าความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 100.00
โดยปัจจัยแต่ละตัวมีคา่ ความสัมพันธ์แบบอิสระต่อกัน
เนื่องจากมีค่าลิฟท์มากกว่า 1 กฎข้อที่ 2 พนักงาน
ในต�ำแหน่งช�ำนาญการที่ท�ำงานในระดับปฏิบัติการ
จะท�ำงานไม่เกิน 1-2 ปี เนื่องจากต้องการความ
ก้าวหน้าในหน้าที่ จึงตัดสินใจลาออก ด้วยค่าความ
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Support
0.75

Lift
1.19

0.66

1.19

0.58

1.15

0.53

1.19

เชื่อมั่นร้อยละ 100.00 โดยปัจจัยแต่ละตัวมีค่าความ
สัมพันธ์แบบอิสระต่อกันเนื่องจากมีค่าลิฟท์มากกว่า
1 กฎข้อที่ 3 ผลประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีมาก อายุงานน้อยกว่า 1 ปี เงินเดือนไม่เกิน
15,000 บาท มีความไม่พอใจการจ่ายเงินเดือนและ
นโยบายบริษัท จึงตัดสินใจลาออก ด้วยค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 97.00 โดยปัจจัยแต่ละตัวมีค่าความ
สัมพันธ์แบบอิสระต่อกันเนื่องจากมีค่าลิฟท์มากกว่า
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1 และกฎข้อที่ 4 ต�ำแหน่งเจ้าที่ปฏิบัติการ ท�ำงานใน
ส่วนงานรับประกัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง มักมีปัญหากับหัวหน้างาน จะมีอายุงาน
ไม่เกิน 1-2 ปี ก็ตดั สินใจลาออกจากงาน ด้วยค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 100.00 โดยปัจจัยแต่ละตัวมีค่าความ
สัมพันธ์แบบอิสระต่อกันเนือ่ งจากมีคา่ ลิฟท์มากกว่า 1
เป็นต้น

ตัวแบบพยากรณ์การลาออก
ประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว แบบพยากรณ์ ก าร
ลาออกทีถ่ กู สร้างโดยใช้ เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย และเทคนิคเพือ่ นบ้านใกล้สดุ
โดยแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลทั้ง 5 ด้วยเมทริกซ์คอนฟิกแมกซ์
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ความ
ถูกต้อง

ภาพที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลทั้ง 5 ด้วยเมทริกซ์คอนฟิกแมกซ์ (ต่อ)
ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแบบ
ค่าประสิทธิภาพ
ค่าความถูกต้อง
ค่าความแม่นยำ�
ค่าความระลึก
ค่าความถ่วงดุล

ตัวแบบพยากรณ์
ต้นไม้ตัดสินใจ

91.03
89.24
92.31
90.70

เทคนิคซัพพอร์ต เทคนิคโครงข่าย เบย์เซียนแบบ
เวกเตอร์แมชชีน ประสาทเทียม
ง่าย

90.93
90.48
91.37
90.92

จากตารางที่ 4 พบว่ า ตั ว แบบที่ ส ร้ า ง
จากเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ มีค่าความถูกต้องสูงสุด
คื อ ร้ อ ยละ 91.03 โดยมี ค ่ า ความแม่ น ย�ำเท่ า กั บ
ร้อยละ 89.24 ค่าความระลึก เท่ากับร้อยละ 92.31
และค่าความถ่วงดุล เท่ากับร้อยละ 90.70 ตัวแบบ
ที่ ส ร้ า งจากเทคนิ ค ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น
มี ค ่ า ความถู ก ต้ อ งเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.93 เทคนิ ค
โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความถูกต้องร้อยละ
90.75 ส�ำหรับตัวแบบที่สร้างจากเทคนิคเบย์เซียน
แบบง่าย ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 89.60
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90.75
92.12
89.90
91.00

89.60
89.10
90.07
89.58

เพื่อนบ้านใกล้สุด

82.10
64.82
83.85
81.80

และตัวแบบทีส่ ร้างจากเทคนิคเพือ่ นบ้านใกล้สดุ มีคา่
ความถูกต้องของตัวแบบน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 82.10
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
ของความสั ม พั น ธ์ ก ารลาออกของพนั ก งาน ด้ ว ย
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ ท�ำให้ได้กฎความสัมพันธ์
ที่แสดงให้เห็นปัจจัยการลาออกของพนักงาน เช่น
เงินเดือน และอายุงานมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ลาออก พนักงานต�ำแหน่งช�ำนาญการเฉพาะด้าน
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กับการปรับต�ำแหน่งงานและความก้าวหน้าในอาชีพ
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจลาอออก การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านและความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจลาออก ผลวิจยั ทีไ่ ด้จาก
งานวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงจรัส แสงอรุณ
และ อรลาภ แสงอรุณ (2558) และ วาสนา ศรีการะเกต
(2556) ซึ่ ง ทั้ ง สองงานวิ จั ย พบว่ า ความก้ า วหน้ า
อายุงาน ผู้บังคับบัญชา ความมั่นคงและการปรับ
เงินเดือน ภูมลิ �ำเนา ครอบครัว และประเภทการจ้างงาน
เป็นสาเหตุที่ท�ำให้พนักงานตัดสินใจออกจากงาน
นอกจากนี้ปัจจัยที่ได้จากกฎความสัมพันธ์ของการ
ลาออกของงานวิจัย มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและ
แนวการศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (Push
and Pull Factors) ซึ่งผสมผสานแนวความคิด
ด้านพฤติกรรมและด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน
(ประวิทย์ เตชมหัทธนะ, 2554) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัย
ที่ ทํ า ให้ บุ ค ลากรออกจากงานมี 2 ปั จ จั ย ด้ ว ยกั น
ได้แก่ ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในองค์กรที่มีผลต่อการสร้างความไม่พอใจให้กับ
พนักงาน ซึง่ เป็นปัจจัยทีท่ �ำให้พนักงานลาออกในทีส่ ดุ
ได้แก่ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน
หรือ ผู้บังคับบัญชา ขนาดขององค์กร การติดต่อ
สือ่ สาร การปรับเงินเดือน และนโยบายการบริหารงาน
และปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ซึง่ เป็นปัจจัยภายนอก
องค์กรที่ดึงดูดให้พนักงานลาออกจากองค์กรเดิมไป
ท�ำงานกับองค์กรใหม่ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง เป็นต้น
กฎความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นปัจจัยการ
ลาออกของพนักงาน จะเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ
ก�ำหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการออกแบบแผนสวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อธ�ำรงรักษาบุคลากรต่อไป

ส�ำหรั บ การสร้ า งตั ว แบบพยากรณ์ ก าร
ลาออกทีน่ �ำเทคนิค 5 เทคนิคมาวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ตั ว แบบพยากรณ์ ที่ ใช้ เ ทคนิ ค ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจเป็ น
ตัวแบบที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับข้อมูลชุดนี้มากที่สุด
โดยค่าความถูกต้อง เท่ากับร้อยละ 91.03 ค่าความ
แม่นย�ำ เท่ากับร้อยละ 89.24 ค่าความระลึก เท่ากับ
ร้อยละ 92.31 และค่าความถ่วงดุล เท่ากับร้อยละ
90.70 ซึ่งผลการวิจัยนี้เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่ท�ำการ
ศึกษามีตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน
(ฤทธิไกร ทวีเจริญ, 2559) กับการพยากรณ์การ
ติดเกมของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
(สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560) โดยใช้เทคนิคการ
จ�ำแนกข้อมูลหลายๆ เทคนิค แต่กพ็ บว่าเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจสามารถให้ตวั แบบพยากรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด
ข้อเสนอแนะ
1. การน�ำผลลัพธ์หรือข้อสรุปทีไ่ ด้จากแบบ
จ�ำลองประยุกต์ใช้ในการวางแผนสวัสดิการเพื่อการ
ธ�ำรงรักษาพนักงานนั้น ควรให้ตรงกับพฤติกรรมของ
พนักงานที่อยู่ในกลุ่มงานวิจัย
2. การลงทุนในการจัดหาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร
ควรมีการศึกษาอัลกอริทมึ ส�ำหรับการวิเคราะห์ทเี่ กิด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาว่าอัลกอลริทึมที่ใช้เหมาะ
ส�ำหรับการใช้ในการตัดสินใจในธุรกิจได้จริง นอกจากนี้
ยังควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน เช่น
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร สภาพการท�ำงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การได้ข้อมูลรอบด้าน
มาใช้วางแผนกลยุทธ์หรือออกนโยบายด้านการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานให้เหมาะสมต่อไป
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