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บทคัดย%อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อจัดทําเหมืองข�อมูลในการนําเสนอการวิเคราะห�เทคนิคการ
จำแนกประเภทข�อมูล (Classification) ของการทำนายระดับชั ้นผู �ร ับเหมาก/อสร�าง เพื ่อให�มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น และเป4นการทำนายในช/วงของรายได�ผู�รับเหมาก/อสร�าง 
เพื่อวิเคราะห�และบอกถึงความเสี่ยงท่ีผู�รับเหมาก/อสร�างจะมีโอกาสทิ้งงานก/อนกำหนด หรือ ความเสี่ยง 
ที่ผู�รับเหมาก/อสร�างจะส/งงานไม/ทันกำหนดได� โดยมีข�อมูลโครงการก/อสร�างที่นำมาใช�ในงานวิจัยนี้ 
จำนวน 755 โครงการ (แถว) 13 ตัวแปร (คอลัมน�) และใช�การพิจารณาถึงเรื่องตัวแปรที ่สำคัญ 
(Feature Importances) ที่มีผลต/อตัวแปรที่ต�องการทราบ (Label) และคัดเลือกแบบจำลองที่จะ
นำมาใช� โดยการเปรียบเทียบอัลกอริทึม 4 ตัว ได�แก/ อัลกอริทึมเเบบ k – Nearest Neighbor 
Classifier (k-NN), Naïve Bayes Classifier,  Decision Trees Classifier แ ล ะ  Random Forest 
Classifier และใช�การประเมินค/า (Evaluation) ในการวัดค/าความถูกต�องและความแม/นยำจากการใช�
อัลกอริทึม ซ่ึงพบว/าผลลัพธ�ของตัวชี้วัดท่ีมีค/าสูงท่ีสุดและเป4นไปตามเกณฑ�ท่ียอมรับได� คือ อัลกอริทึม
แบบ Random Forest Classifier จึงนำอัลกอริทึมนี้มาสร�างแบบจำลองของงานวิจัยนี้ 

ผลสรุปการวิจัยเรื ่องการทำนายการจัดระดับชั้นผู�รับเหมาก/อสร�าง พบว/าลำดับค/า
ความสำคัญในตัวแปรหรือฟ<เจอร� (Features) ที่สำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได�แก/ 1) RegistCap 
หรือ ทุนจดทะเบียนผู �รับเหมาก/อสร�าง 2) 2 หรือ สาขางานก/อสร�างทางและสะพานพิเศษ และ  
3) BPrice หรือ มูลค/างานก/อสร�างที่ชนะการประกวดราคา ซึ่งเป4นไปตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขการ
ขึ้นทะเบียนทุกสาขางานก/อสร�าง ทุกการจัดระดับชั้นผู�รับเหมาตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น 
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ผลสรุปงานวิจัยนี้ สามารถนำมาใช�ในการเตรียมความพร�อมให�กับผู�รับเหมา นำไปปรับปรุงตัวแปรท่ี
สำคัญข�างต�นก/อนการลงทะเบียนการจัดระดับชั้นของผู�รับเหมาผ/านระบบของกรมบัญชีกลางได� ทำให�
ผู �รับเหมาได�รับการจัดระดับชั้นให�เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และทำให�ได�รับงานก/อสร�างท่ี
เหมาะสมกับความชำนาญท่ีแท�จริงของผู�รับเหมาได� 

และผลสรุปของการทำนายในช/วงของรายได�ผู�รับเหมาก/อสร�าง พบว/า ตัวแปรที่สำคัญ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได�แก/ 1) Profit หรือ กำไร (ขาดทุน) ของผู�รับเหมาก/อสร�าง 2) RegistCap 
หรือ ทุนจดทะเบียนผู�รับเหมาก/อสร�าง และ 3) DE หรือ อัตราส/วนหนี้สินรวมต/อส/วนของผู�ถือหุ�น
ผู�รับเหมาก/อสร�าง ซึ่งนำผลมาวิเคราะห�ถึงความเสี่ยงที่ผู �รับเหมาก/อสร�างจะมีโอกาสทิ้งงานก/อน
กำหนด หรือความเสี่ยงที่ผู �รับเหมาก/อสร�างส/งงานไม/ตรงกำหนดได� โดยผลลัพธ�ในช/วงของรายได�
ผู�รับเหมาก/อสร�าง จะดูท่ีค/าเฉลี่ยของกำไร, ค/าเฉลี่ยของทุนจดทะเบียน และมีค/าเฉลี่ย DE ท่ีเหมาะสม
กับช/วงรายได� ทำให�มีความเสี่ยงที่ผู�รับเหมาจะทิ้งงานก/อนกำหนด หรือ มีความเสี่ยงที่ผู�รับเหมาส/ง
งานไม/ตรงกำหนดอยู/ในเกณฑ�ท่ีต่ำ แต/ถ�ามีค/าเฉลี่ย DE ท่ีสูงมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากผู�รับเหมาท่ีอยู/
ในช/วงนี้ส/วนใหญ/จะเป4นบริษัทเล็ก ท่ียังคงต�องการเงินทุนหมุนเวียนมาก ทำให�มีหนี้สินจากการกู�ยืมท่ี
สูง แต/ไม/มีผลต/อความเสี่ยง จึงยังมีความเสี่ยงอยู/ในเกณฑ�ที่ต่ำ แต/กรณีที่ผู�รับเหมาก/อสร�างมีกำไรอยู/
ในเกณฑ�ที่ไม/ดี มีผลขาดทุน แต/มีทุนจดทะเบียนที่สูง และมี DE ที่ต่ำ จากการขาดสภาพคล/องทาง
การเงินของกิจการ อาจจะเกิดความเสี่ยงในการท้ิงงาน หรือ ส/งมอบงานไม/ทันท่ีสูงมาก 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to compose data mining techniques in 
presenting technical analyses. The goal is to analyze construction project class 
prediction classification techniques for greater efficiency and suitability in contractor 
income range prediction. This will enable analysis and risk discernment that contractors 
may have the opportunity to abandon jobs prematurely or not deliver work on time. 
Data on construction projects was collected from 755 projects (rows) and 13 variables 
(columns). Importance of features affecting desired variables (label) were considered 
by comparing four algorithms: k-nearest neighbors (k-NN), naive Bayes classifiers, 
decision tree learning, and random forest meta estimator. Evaluation was used to 
measure score accuracy and precision through algorithms. Results were that the 
indicator with the highest values and compliance with accepted criteria was the 
random forest classifier algorithm, used to create a model for this research. 

Results for construction project class prediction revealed that the order of 
importance for the top three features was 1) registered capital 2) type of road and 
bridge construction and 3) bidding price which comply with accepted criteria for 
registration conditions in all construction sectors and classes as specified by the 
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Comptroller-General's Department. These findings may be useful for preparing 
contractors to improve and revise importance of features before contractor grading 
registration through the Comptroller-General’s system, bringing contractors to financial 
status suitability and obtaining construction work suiting their real expertise. 

Results of predictions for contractor income range indicated that the three 
most important variables were 1) profit 2) registered capital and 3) debt-to-equity (de) 
ratio, with results analyzed on contractor risks for the opportunity to abandon work 
ahead of schedule or the risk that contractors submit work later than scheduled. 
Contractor income results at average profit, registered capital, and DE ratio resulted in 
class range suitability. There was a low range risk that the contractor would abandon 
work prematurely or not deliver work to specified criteria, but very high potential 
average of DE ratio caused by contractors at this time being mostly small companies 
requiring much working capital and with high debts from loans, while remaining low 
range and without affecting risk. However, if contractors lose profits, but have high 
registered capital and low DE ratios due to lack of business financial liquidity, there 
may be a very high risk of abandoning jobs or completing jobs ahead of time. 

 
Keywords:  Data mining, Classification, Random forest classifier, Class prediction, 

Construction projects. 
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