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Abstract 

Studying computer programming requires not only an understanding of theories and concepts, but 

also coding pragmatism. Success in studying or conducting such a course is definitely a challenge. 

This dissertation proposes a unified model of systematic learning performance prediction and 

learning style recommendation. The synergistic modules are designed to evaluate students’ 

learning progress and to analyze the effective style-fit strategy that facilitates learners to enhance 

their learning performances in terms of knowledge and skill. The scope of this dissertation is on 

the first round of the learning system which covers the transform features, performance prediction, 

and association evaluation. The Principal Component Analysis (PCA) is used to transform the 

cognitive and non-cognitive features into the optimal determinants for determining the studying 

performance of students in terms of declarative knowledge and procedural proficiency (or skill). 

The optimal factors expose that the cognitive abilities in Mathematics and English have a high 

correlation with computer programming performance. The conscientiousness is the only non-

cognitive attribute that has a positive correlation with programming skills. When using these 

derived factors to predict the student's learning performance with selected machine learning 

algorithms, the Random Forest is the best prediction model. The association evaluation exposes 

the relationships of the available learning facilities and the learning performance. Insight in terms 

of style-fit learning guideline for students in each cluster, and specific recommendations to improve 

the teaching method for instructors are provided. 
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บทคดัยอ่ 

กำรเรียนวิชำกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนตอ้งเขำ้ใจทฤษฎีและแนวคิดของกำรเขียนโปรแกรม รวมถึง
ภำคปฏิบติัในกำรเขียนโปรแกรม ดงันั้นควำมส ำเร็จในกำรเรียนหรือกำรสอนในวิชำน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีทำ้ทำย 
งำนวิจัยน้ี เสนอโมเดลแบบครบวงจรเพื่อท ำนำยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและแนะน ำรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ี
เหมำะสม ระบบไดรั้บกำรออกแบบให้มีกลุ่มงำนท่ีท ำงำนสอดประสำนกนัในกำรประเมินควำมกำ้วหน้ำของ
ผูเ้รียนและวิเครำะห์รูปแบบกำรเรียนท่ีช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรเรียนรู้ทั้งในเชิงควำมรู้และทกัษะให้กบัผูเ้รียน 
ขอบเขตของงำนวิทยำนิพนธ์น้ี คือกำรศึกษำท่ีครอบคลุมกำรท ำงำนรอบแรก (first round) ของโมเดลแบบครบ
วงจร ซ่ึงประกอบด้วย กำรแปลงข้อมูลอินพุต (transform features) กำรท ำนำยผลกำรเรียน กำรประเมิน
ควำมสัมพนัธ์ (association evaluation) ตวัแทนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรเรียนรู้ (cognitive factor) 
และปัจจัยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับกระบวนกำรเรียนรู้ (non-cognitive factor) ถูกน ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบหลกั 
(PCA) เพื่อสกดัเอำกลุ่มปัจจยัตวัแทนท่ีดีท่ีสุด (optimal factor) ส ำหรับใชเ้ป็นตวัท ำนำยควำมรู้ทำงทฤษฎี และ 
ตวัท ำนำยทกัษะในเชิงปฏิบติั ทั้งน้ีปัจจยัตวัแทนท่ีดีท่ีสุดแสดงให้เห็นว่ำ ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษ มีควำมสัมพนัธ์กับควำมสำมำรถในกำรเรียนวิชำกำรเขียนโปรแกรม ควำมมีวินัยในตนเอง 
(conscientiousness) มีควำมสมัพนัธ์กบัทกัษะในกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนกำรถดัมำคือกำรสร้ำง
โมเดลในกำรท ำนำยผลกำรเรียนซ่ึงจำกกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถของโมเดลกำรเรียนรู้ท่ีคดัสรรมำ พบว่ำ 
แรนดอมฟอเรสต ์ท ำงำนไดดี้ท่ีสุด  กระบวนกำรสุดทำ้ยคือกำรประเมินควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล (association 
evaluation) เพื่อคน้หำรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกบันกัเรียนในแต่ละกลุ่ม และ ค ำแนะน ำท่ีอำจเป็นประโยชน์
ต่อผูส้อน 
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