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บทคัดย่อ 
 

การเลือกแผนการเรียนท่ีเหมาะสมมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาตนเองของผูเ้รียน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ก  าลงัจะจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และกา้วเขา้สู่ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน และ
ความสามารถในการศึกษาในแผนการเรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลู 
ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยมาจากผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ และข้อมูลแบบสอบถามวิธีการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจ  านวนตวัอย่างจาก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2555 ทั้ งส้ิน 850 คน 
ผลการวิจยัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสามารถ
บ่งบอกไดว้่าปัจจยัใดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน และให้ค่าความถูกตอ้ง
ในการแนะน าแผนการเรียนร้อยละ 79.76 จากตวัแบบดงักล่าวท าให้ทราบว่าวิชาพ้ืนฐานในระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  และภาษาองักฤษ รวมทั้งผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นปัจจยั
หลกัท่ีมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนและสามารถศึกษาในแผนการ
เรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 
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ABSTRACT 
 

Selection of a right study program is vital to the development of any students, 
especially those who are about to finish junior high school and entering senior high school level. 
This research aims to discover the factors influencing study program selection and the capability 
to successfully complete the selected program. An analytical model using Data Mining is 
introduced to analyze data collected from a group of 850 senior high school students from Satri 
Si Suriyothai School during the academic year 2012. The model has revealed factors influencing 
students’ decision in program selection with accuracy rating of 79.76%; junior high school score 
subjects that directly affect the students’ selection are: Thai language, Mathematics, Science, 
Social Studies and Religion & Culture, and English language; finally, student’s grade point 
average (GPA) together with the performance from each of the core subjects lead to the right 
selection and successful completion of the desired program. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความคิด ความ
ประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความ
พร้อมท่ีจะต่อสูเ้พื่อตนเองและสงัคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได  ้การศึกษาช่วยให้
คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสงัคม การศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นของชีวิตอีก
ประการหน่ึง นอกเหนือจากความจ าเป็นด้านท่ีอยู่อาศยั อาหารเคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
การศึกษาถือเป็นปัจจยัท่ีห้าของชีวิต เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในโลกท่ีกระแสความเปล่ียนแปลง
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีการด ารงชีวิตตอ้ง
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนัการศึกษายิง่มีบทบาทและความจ าเป็นมากข้ึนดว้ย 
 ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึงจดัไม่น้อยกว่า
สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ การศึกษาก่อนระดบัประถมศึกษา เป็นการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีมีอาย ุ3 - 6 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน โดยปกติใชเ้วลาเรียน 6 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งเป็นสอง
ระดับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี และการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใชเ้วลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็นสองประเภท ดงัน้ี 1) ประเภทสามญัศึกษา 
เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็น
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดบัอาชีพ
ชั้นสูงต่อไป (ส านกังานเลขาสภาการศึกษา, 2553 : ออนไลน์) 
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในสายวิชาใดนั้น มีความสัมพนัธ์และผลกระทบกบัการ
ประกอบอาชีพในอนาคต จากการศึกษาพบว่าผูว้ิจยัส่วนใหญ่เลือกวิจยัและให้ความส าคญัในการ
เลือกศึกษาต่อในสายอาชีพและระดบัอุดมศึกษามากกว่าการตดัสินใจเลือกเรียนแผนการเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั ซ่ึงเป็นการศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 
4 เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลกัสูตร 3 ปีโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาระต่างๆ ตามความถนัด
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และความสนใจของนกัเรียน มีนกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่สามารถเลือก
ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และเรียนได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ จนมีผลท าใหต้อ้งเปล่ียนแผนการเรียน ลาออกจากการเป็นนกัเรียน สูญเสียเวลา
และโอกาส สาเหตุทั้งหลายของปัญหาอาจเกิดจากการขาดขอ้มูลและประสบการณ์อนัไดแ้ก่ ไม่มี
ข้อมูลเก่ียวกับแผนการเรียนอย่างเพียงพอ ไม่ตั้ งใจเรียน และอาจไม่ทราบถึงแผนการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของตวัเอง นกัเรียนส่วนใหญ่ใชค้วามรู้สึก สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งเพ่ือน 
หรือผูป้กครองเป็นหลกัในการช้ีน า ท าให้เมื่อเขา้เรียนจริง จึงไดค้้นพบตนเองในภายหลงัว่าไม่
เหมาะสมกบัแผนการเรียนนั้น ซ่ึงโดยสภาพทัว่ไปบางคร้ังตวันกัเรียนเองยงัไม่มัน่ใจว่าจะวางแผน
เตรียมตวัส าหรับความพร้อมในการตดัสินใจเลือกเรียนในแผนการเรียนใดจึงจะประสบผลส าเร็จ 
สามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในคณะและสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานท่ีมีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
นกัเรียนเป็นจ านวนมาก โดยขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากแต่ไม่ไดถู้กน ามาใช้
อยา่งจริงจงั การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใช้
วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีมีปริมาณมาก (Han, J., Kamber, M., 2006) มีความสามารถในการจ าแนกประเภท 
(Classification) รวมถึงการสร้างแบบจ าลอง (Model) ต่างๆ มากมาย ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ทคนิควิธีการ
ดงักล่าวในงานวิจยัน้ี เพื่อหาความสัมพนัธ์ของผลการเรียนท่ีมีผลต่อการเลือกแผนการเรียนต่างๆ 
และสามารถศึกษาในแผนการเรียนนั้นๆ ไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ แลว้น าไปพฒันาตวัแบบการ
เลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนใน
อนาคตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตวัแบบดงักล่าวจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียน
ในแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากยิง่ข้ึน และช่วยเพ่ิมโอกาสส าเร็จการศึกษาตามแผนการ
เรียนมากยิง่ข้ึน  ช่วยลดภาระงานของผูเ้ช่ียวชาญงานแนะแนวท่ีตอ้งใชเ้วลาวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน
ทีละรายใหส้ามารถท างานไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน กรณีหากนกัเรียนอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้มีโอกาส
ไม่ส าเร็จการศึกษาก็จะเป็นขอ้มูลอนัมีประโยชน์กบังานแนะแนวในการด าเนินการให้ค  าปรึกษา 
ค  าแนะน าหรือเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม เป็นประโยชน์กบัทาง
โรงเรียนในการพฒันาหลกัสูตร พฒันาคุณภาพของนกัเรียนดว้ยการจดัสอนเสริม จดักิจกรรมเสริม
การเรียน เพื่อผลกัดนัใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1.  เพื่อคน้หาลกัษณะความสมัพนัธท่ี์มีผลต่อการเลือกแผนการเรียน และสามารถศึกษาในแผน 

การเรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ จากผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ และขอ้มูลแบบสอบถาม
วิธีการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเทคนิคการท า
เหมืองขอ้มลู 

2.  เพื่อพฒันาตวัแบบ และระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกั 
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 
1.3 สมมตฐิำนของกำรวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สมมติฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  วิชาพ้ืนฐาน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจ
เลือกแผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และความสามารถในการศึกษาในแผนการเรียน
นั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

2.  ตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความถกูตอ้งไม่ต ่ากว่า 75% 
 

1.4 ประโยชน์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  สามารถน าลกัษณะความสมัพนัธท่ี์ไดไ้ปพฒันาตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และช่วยเพ่ิม
โอกาสส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนมากยิง่ข้ึน  

2.  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการท านายไปใชป้ระกอบการวางแผนการเรียนของตน
ก่อนตดัสินใจเลือกแผนการเรียน และใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของตนเองใน
อนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  โรงเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการท านายไปพฒันาหลกัสูตร พฒันาคุณภาพนักเรียน 
หรือใชว้างแผนการใหค้  าปรึกษานกัเรียน หรือเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาการเรียนในเบ้ืองตน้ได ้
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1.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานวิจยัใช้ระยะเวลาทั้งส้ินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน
พฤษภาคมพ.ศ. 2556  แสดงดงัตารางท่ี 1.1  
 
ตำรำงที่ 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั 
 

ขั้นตอนการท างาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1.  ศึกษาปัญหา และขั้นตอนการปฏิบติังาน        
2.  เก็บรวบรวบขอ้มลู และศึกษาฐานขอ้มลู        
3.  เตรียมขอ้มลู ทดสอบ และเลือกเทคนิคท่ี
เหมาะสม 

       

4.  วิเคราะห์ขอ้มลู        
5.  พฒันา ทดสอบ ตวัแบบและระบบ        
6.  สรุปผลการด าเนินงานวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะ 

       

7.  เรียบเรียงวิทยานิพนธ ์        
8.  เผยแพร่งานวิจยั        
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 ในการวิจยัเพื่อพฒันาตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มี
นิยามศพัทท่ี์ส าคญัดงัน้ี 
 กำรท ำเหมอืงข้อมูล (Data Mining) คือ กระบวนการกลัน่กรองสารสนเทศท่ีซ่อนอยูใ่น
ฐานขอ้มลูใหญ่ เพื่อท านายแนวโนม้และพฤติกรรมโดยอาศยัขอ้มูลในอดีต และเพื่อใชส้ารสนเทศ
เหล่าน้ีในการสนบัสนุนการตดัสินใจ (Han, J., Kamber, M., 2006) 
 กฎควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) เป็นเทคนิคหน่ึงของการท าเหมือง
ขอ้มูลมีหลกัการท างานคือ การค้นหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่เพื่อ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ หรือท านายปรากฏการณ์ต่างๆ (Han, J., Kamber, M., 2006) 
 กำรจ ำแนกประเภทข้อมูล (Classification) เป็นการจ าแนกข้อมูลเป็นประเภทกลุ่ม
ขอ้มูล โดยหาชุดตน้แบบหรือชุดของการท างานท่ีอธิบายและแบ่งประเภทข้อมูล วตัถุประสงค์
เพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นตน้แบบท านายประเภทของวตัถุหรือขอ้มูลท่ีไม่มีการระบุประเภทหรือชนิด
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ของขอ้มลู ซ่ึงตน้แบบสร้างจากการวิเคราะห์ชุดของขอ้มูลฝึกสอน (Training Data) โดยอาจจะเป็น
กลุ่มขอ้มลูท่ีมีการระบุประเภทหรือกลุ่มเรียบร้อยแลว้ (Han, J., Kamber, M., 2006) 
 แผนกำรเรียน เป็นแผนการศึกษาตามโครงสร้างสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) สายสามญั ใชร้ะยะ 
เวลาในการศึกษาตามหลกัสูตรคือ 3 ปี โดยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัไดแ้บ่งแผนการเรียนตามความ
ถนดัและความสนใจของนกัเรียนเป็น 3 แผนการเรียน คือ 1) แผนการเรียนเน้นสาระวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 2) แผนการเรียนเนน้สาระภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) และ 
3) แผนการเรียนเน้นสาระภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั, 
2553) 
 ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน (Success in Learning) เป็นผลการเรียนท่ีแสดงใหเ้ห็น
ว่านกัเรียนมีความเหมาะสมท่ีจะเรียนในแผนการเรียนท่ีตนเลือก ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ค  าแนะน า 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียมีค่ามากกว่า 2.99 ค่อนขา้งเหมาะสม 
หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 2.50 - 2.99 และไม่เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียมีค่า
นอ้ยกว่า 2.50 (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั, 2555) 

DPU



 
 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพฒันาตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความ
น่าเช่ือถือและน าระบบมาใชง้านไดจ้ริง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาหาข้อมูลในส่วนของ
ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียดทั้งหมด 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 2.1  รูปแบบการศึกษาของประเทศไทย 
 2.2  ทฤษฎีการท าเหมืองขอ้มลู 
 2.3  การเลือกสุ่มขอ้มลูแบบความเท่ียงตรง K กลุ่ม 
 2.4  การวดัประสิทธิภาพ 
 2.5  โปรแกรมประยกุต ์WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 
 2.6  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 โดยจะไดก้ล่าวในรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1  รูปแบบการศึกษาของประเทศไทย 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัก่อนประถมศึกษา 
เป็นการศึกษาประเภทศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ และชั้นเด็กเลก็ มีระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี และการจดั
การศึกษาประเภทอนุบาลมี 2 หลกัสูตรคือ อนุบาลหลกัสูตร 2 ปี และหลกัสูตร 3 ปี จากนั้นจะเขา้สู่
การศึกษาระดบัประถมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน โดยใช้
เวลาเรียน 6 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้นกัเรียนจะเขา้ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงตอน คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทสามญั ซ่ึงได้แก่การเรียน
ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 และประเภทอาชีวศึกษาเป็นการเรียนท่ีเนน้หนกัดา้นการประกอบอาชีพ 
ในช่วงแรกจะเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ใชเ้วลาเรียน 3 ปี (ส านักงานเลขาสภา
การศึกษา, 2553 : ออนไลน์) 
 จากขอ้มลูขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพราะถือเป็นช่วงส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระหว่างสาย
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สามญัหรือสายอาชีวศึกษา ดงัท่ี กนกศกัด์ิ ประสงคศิ์ลป์ (2545) กล่าวว่า นกัเรียนท่ีก  าลงัเรียนอยู่ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีก  าลงัไดรั้บการพฒันา เพื่อเป็นหลกัประกนัในดา้น
เศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคญัของประเทศในอนาคต จึงเป็นท่ีคาดกันว่าเม่ือเยาวชนเหล่าน้ีส าเร็จ
การศึกษาระดบัน้ีแลว้ ยอ่มมีทางเลือกอย่างน้อย 2 ทาง ประการแรกเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
เตรียมตวัประกอบอาชีพท่ีใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะดา้นตามสาขาท่ีเรียนมา และอีกประการ
หน่ึงคือจบจากระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้เขา้เรียนต่อสายอาชีพ และน าความรู้ท่ีไดป้ระกอบ
อาชีพตามท่ีไดฝึ้กปฏิบติัจริง จากการศึกษาพบงานวิจยัจ  านวนหน่ึงท่ีสนใจศึกษาประเด็นเก่ียวขอ้ง
กบัการเลือกศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส่วนมากอยู่ในช่วงปี 2540 - 2545 อาทิเช่น 
ไกรวุฒิ พนมพงษ ์(2544) ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายสามญัหรือสาย
อาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในจังหวดัร้อยเอ็ด และสุชาติ วิวฒัน์ชานนท ์
(2542) ท่ีศึกษาความสนใจในการเลือกศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จงัหวดันครปฐม 
นับว่างานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเลือกเรียนต่อของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บความสนใจใน
ช่วงเวลาท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ จนมาถึงปัจจุบนันบัว่าระยะเวลาผา่นมาเกือบ 10 กว่าปี เมื่อผูว้ิจยัศึกษาดู
งานวิจยัยอ้นหลงั 5 ปี ก็พบงานวิจยัท่ีสนใจในประเด็นดงักล่าวอยู่บา้งจ  านวนน้อย ซ่ึงสวนทางกบั
แนวทางการศึกษาในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาสายอาชีวศึกษาและพยายามดึงดูดให้
นกัเรียนหนัมาสนใจเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนเห็นไดจ้ากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมี
นโยบายเพ่ิมสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีวศึกษาให้ถึงร้อยละ 60 ในอนาคตเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการดา้นแรงงานของประเทศ (สอศ., 2552 : ออนไลน์) สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ยงยุทธ 
เฉลิมวงษ์ (2552) ผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาแรงงานสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาแห่งประเทศไทย ท่ี
คาดหวงัใหข้ยายสดัส่วนของผูเ้รียนสายอาชีพกบัสายสามญัจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50 และให้ถึง
ร้อยละ 60 เพื่อตอบสนองตามการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 
 
2.2  ทฤษฎีการท าเหมอืงข้อมูล (Data Mining) 

การท าเหมืองขอ้มลู (Data Mining) คือกระบวนการท่ีกระท ากบัขอ้มูลจ านวนมากเพื่อ
คน้หารูปแบบและความสมัพนัธท่ี์ซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น (Han, J., Kamber, M., 2006) ในปัจจุบนั
การท าเหมืองข้อมูลไดถู้กน าไปประยุกต์ใชใ้นงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ในดา้นวิทยาศาสตร์และการแพทยร์วมทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

การท าเหมืองขอ้มลูเปรียบเสมือนวิวฒันาการหน่ึงในการจดัเก็บและตีความหมายขอ้มูล 
จากเดิมท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลท่ีสามารถดึงข้อมูล
สารสนเทศมาใชจ้นถึงการท าเหมืองขอ้มลูท่ีสามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มลู 
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2.3.1  วิวฒันาการของการท าเหมืองขอ้มลู 
1)  ปี 1960 Data Collection มีการน าข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ท่ี

น่าเช่ือถือ เพื่อป้องกนัการสูญหายไดเ้ป็นอยา่งดี 
2)  ปี 1980 Data Access มีการน าขอ้มลูท่ีจดัเก็บมาสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั เพื่อ

น าไปวิเคราะห์ และตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3)  ปี 1990 Data Warehouse and Decision Support มีการน าข้อมูลมาเก็บลงใน

ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ ครอบคลุมการใชง้านทั้งหมดขององคก์ร เพ่ือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ 
4)  ปี 2000 - ปัจจุบัน Data Mining มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และ

ประมวลผล โดยสร้างแบบจ าลองและความสมัพนัธท์างสถิติ 
2.3.2  วตัถุประสงคใ์นการท าเหมืองขอ้มลู 

1)  เพื่อการคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ในฐานขอ้มลู (Knowledge Discovery in Databases) 
2)  เพื่อการสกดัองคค์วามรู้ (Knowledge Extraction) 
3)  เพื่อจดัการกบัขอ้มลูในอดีต (Data Archeology) 
4)  เพื่อส ารวจขอ้มลู (Data Exploration) 
5)  เพื่อคน้หารูปแบบ (Pattern) ของขอ้มลูท่ีซ่อนอยู ่(Data Pattern Processing) 
6)  เพื่อใชขุ้ดเจาะขอ้มลู (Data Dredging) 
7)  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ 

2.3.3  เป้าหมายหลกัของการท าเหมืองขอ้มลู 
คุณลกัษณะและเป้าหมายหลกัของการท าเหมืองขอ้มูล คือ ใชค้น้หาลกัษณะแฝงของ

ขอ้มลู (Pattern) ของขอ้มลูท่ีฝังลึก และซ่อนอยูภ่ายในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยใชส้ถาปัตยกรรม 
Client-Server ใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีสามารถแสดงผลแบบกราฟิก ผูใ้ช้สามารถดูข้อมูลแบบ
เจาะลึก และสามารถใช้เคร่ืองมือในการสอบถามข้อมูลไดอ้ย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องอาศยัความ
ช านาญของผูพ้ฒันาโปรแกรม เพราะเคร่ืองมือถกูออกแบบมาให้ใชง้านไดง่้าย บ่อยคร้ังอาจคน้พบ
ผลลพัธท่ี์ไม่คาดหวงัมาก่อน 

2.3.4  กระบวนการของการท าเหมืองขอ้มลู 
เป็นกระบวนการในการค้นหาลกัษณะแฝงของข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ในฐานขอ้มูล โดยมี

ขั้นตอนดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1  กระบวนการของ Data Mining 
 

ขั้นตอนของการท าเหมืองขอ้มลู มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
1)  Data Cleaning เป็นขั้นตอนส าหรับการคัดกรองข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป 

โดยทั่วไปข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บอาจมีความผิดปกติต่างๆได้ เช่น ข้อมูลบางแอทริบิวต์ขาดหายไป 
(Missing value) ขาดแอทริบิวตท่ี์น่าสนใจ หรือขาดรายละเอียดของขอ้มลู เป็นขอ้มลูรบกวน (Noisy 
data) เช่น ขอ้มลูมีค่าผดิพลาด (Error) หรือมีค่าผดิปกติ (Outliers) 

2)  Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมขอ้มลูท่ีมีหลายแหล่งใหเ้ป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั 
เช่น มีขอ้มลูในคลงัขอ้มลู (Data Warehouse) ในรูปแบบของดาตา้คิวบ ์(Data Cube) และมีขอ้มลูใน
รูปแบบฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธ ์(Relational Database) จ าเป็นตอ้งท าการรวมขอ้มูลให้เป็นขอ้มูลชุด
เดียวกนัดงัภาพท่ี 2.2 

 
 

ภาพที่ 2.2  กระบวนการของ Data Integration 
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3)  Data Selection เป็นขั้นตอนระบุถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจะน ามาท า Mining รวมถึงการน า
ขอ้มลูท่ีตอ้งการออกจากฐานขอ้มลู เพ่ือสร้างกลุ่มขอ้มลูส าหรับพิจารณาในเบ้ืองตน้ 

4)  Data Mining เป็นขั้นตอนการคน้หารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มลูท่ีมีอยู ่โดยใช้
เทคนิคและอลักอริทึมท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลูท่ีมีอยู่ 

5)  Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนประเมินผล Pattern และน าเสนอองค์ความรู้ ใน
ขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ผลลพัธท่ี์ได ้แปลความหมาย และประเมินผลว่าผลลพัธ์นั้นเหมาะสม
หรือตรงวตัถุประสงคห์รือไม่และน าเสนอ 

2.3.5  ประเภทของขอ้มลูท่ีใชใ้นการท าเหมืองขอ้มลู 
1)  ขอ้มลูท่ีมาจากฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธ ์(Relational databases) 
2)  ขอ้มลูจากคลงัขอ้มลู (Data warehouses) 
3)  ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูรายการปรับปรุง (Transactional databases) 
4)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลพิเศษหรือท่ีเก็บข่าวสารพิเศษ ซ่ึงได้แก่  ฐานข้อมูลเชิงวตัถุ 

ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเวลา ฐานขอ้มูลขอ้ความ (Textual databases) ฐานขอ้มูลมลัติมีเดีย ฐานขอ้มูล
แบบเก่าในอดีตหรือขอ้มลูท่ีมาจากต่างฐานขอ้มลูกนั ขอ้มลูจากแหล่ง WWW 

2.3.6  ชนิดขององคค์วามรู้ท่ีคน้พบ มีดงัน้ี 
1)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของขอ้มลู (Characterization) เช่น รู้ว่าคนท่ีสามารถ

เรียนต่อในระดบัปริญญาเอกไดจ้ะพิจาณาไดจ้ากคุณลกัษณะใด 
2)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัการจ าแนกขอ้มลู (Discrimination)  
3)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องขอ้มลู (Association) เช่น มีความสัมพนัธ์ของ

การซ้ือสินคา้พบว่า ถา้ลกูคา้ซ้ือป๊อบคอร์นจะตอ้งซ้ือเป๊ปซ่ีตามมา 
4)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัการแยกประเภทขอ้มลูและการพยากรณ์ (Classification/Prediction) 
5)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดักลุ่มขอ้มลู (Clustering) 
6)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีผดิปกติ (Outlier analysis) 
7)  องคค์วามรู้เก่ียวกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ในงานท่ีคน้พบ (Other data mining tasks) 

2.3.7  งานของการท าเหมืองขอ้มลู 
การท าเหมืองขอ้มลูสามารถท างานในการขุดคน้ขอ้มลู ดงัน้ี 
1)  ก ารวิ เค ร าะ ห์ คุณสมบัติ และการแยกแยะข้อมูล  (Characterization and 

Discrimination) 
การวิเคราะห์คุณสมบติั เช่น การพิจารณารับสมคัรพนักงานของฝ่ายทรัพยาการบุคคล 

ตอ้งวิเคราะห์คุณสมบติัจากใบสมคัรและการสมัภาษณ์ 
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การแยกแยะขอ้มลู เช่น การสูญเสียการไดย้ินเป็นปัญหาส าคญัของคนงานท่ีท างานใน
โรงงานท่ีมีเสียงดัง ซ่ึงการทราบถึงสมรรถภาพการได้ยินของตนเองจะช่วยให้คนงานสามารถ
ป้องกนัตนเองจากการสูญเสียการไดย้นิได ้

2)  การหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู (Association) 
นิยมใชใ้นการวิเคราะห์ตะกร้าสินคา้เพราะสามารถช่วยใหค้น้พบความสมัพนัธท่ี์เป็นไป

ไดท้ั้งหมดของการผสมกนัของสินคา้ท่ีน่าสนใจเพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชท้ าการตลาด 
3)  การจดัหมวดหมู่และการวิเคราะห์การถดถอย (Classification/ Regression) 
การจดัหมวดหมู่ (Classification) ตวัอย่างของการจดัหมวดหมู่ ท่ีน ามาใชก้บังานดา้น

ธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ลกูคา้ท่ีซ่ือสตัยจ์งรักภกัดีต่อยีห่อ้สินคา้ (Brand Loyalty) ขององคก์รเทคนิค
ของ Data Mining ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาการจดัหมวดหมู่ ไดแ้ก่ Decision Tree, Neural Networks, 
Naïve-Bayes และ K-nearest neighbor (K-NN) 

ปัญหาแบบ Regression จะเหมือนกบัแบบ Classification ต่างกนัตรงท่ีผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก 
Regression เป็นค่าแน่นอน ท่ีไม่จ  ากดั จะเป็นค่าอะไรก็ได ้เช่น แบบจ าลองท านายว่า นาย B จะตอบ
รับขอ้เสนอของบริษทั ถา้นาย B ไดรั้บผลก าไร 1,000 บาท (1,000 เป็นค าตอบเฉพาะท่ีแน่นอน แต่
ไม่จ  ากดั ซ่ึงตวัเลขอาจจะเป็นค่าอ่ืนไปไดเ้ร่ือยๆ ต่างจากค าตอบแบบ Yes, No) 

4)  การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม หรือการแบ่งแยกขอ้มลู (Cluster analysis/ Segmentation) 
การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม (Clustering) เป็นการรวมกลุ่มขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 

รูปแบบหรือแนวโนม้ท่ีจะเหมือนกนั การใชเ้ทคนิคการรวมกลุ่มจะไม่มีผลลพัธ์ (Output) ไม่มีตวั
แปรอิสระ (Independent Variable) ไม่มีการจัดโครงร่างของวตัถุ เราจะเรียกเทคนิคของการ
รวมกลุ่มว่าเป็นแบบเรียนรู้ข้อมูลโดยไม่ต้องอาศยัครูสอน(Unsupervised Learning) การท า 
Clustering จะท าบนพ้ืนฐานของขอ้มลูในอดีต 

ตวัอยา่งเช่น องคก์รตอ้งการทราบความเหมือนท่ีมีในกลุ่มของลกูคา้ของตน เพื่อท่ีจะให้
เขา้ใจลกัษณะเฉพาะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และสร้างกลุ่มของลูกคา้เพื่อท่ีองค์กรจะไดส้ามารถ
ขายสินคา้ไดใ้นอนาคต องค์กรจะท าการแยกกลุ่มของขอ้มูลลูกคา้ออกเป็นกลุ่มๆ (หาส่วนท่ีเป็น 
Intersection และ Union) 

เทคนิคของการท าเหมืองข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาการรวมกลุ่ม คือวิธี Demographic 
Clustering กบั Neural Clustering 

5)  การประเมินและการพยากรณ์ (Estimation/Prediction) 
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การประเมิน (Estimation) เป็นการประเมินท่ีไม่สามารถก าหนดค่าหรือคุณสมบติัท่ี
ชดัเจนได ้ใชจ้ดัการกบัค่าท่ีมีผลแบบต่อเน่ือง เช่น ใชป้ระเมินรายไดข้องครอบครัว ประเมินความ
สูงของบุคคลในครอบครัว ประเมินจ านวนเด็กๆ ในครอบครัว 

การพยากรณ์ (Prediction) จะเหมือนกบั Classification และ Estimation ต่างกนัตรงท่ี 
Record ถกูแยกจดัล  าดบัในการท านายค่าในอนาคต และน าขอ้มลูในอดีตมาสร้างเป็นแบบจ าลอง ใช้
ท านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การท านายว่าลกูคา้กลุ่มใด ท่ีองคก์รจะสูญเสียไปในอีก 6 เดีอ
นขา้งหนา้ หรือ การท านายยอดซ้ือของลกูคา้จะเป็นเท่าใด ถา้บริษทัลดราคาสินคา้ลง 10% 

6)  การบรรยายและการแสดงภาพของขอ้มลู (Description / Visualization) 
การบรรยาย (Description) เป็นการหาค าอธิบายถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน โดยอาศยัขอ้มูลจาก

ฐานข้อมูล เช่น กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาหรือรายได้น้อย จะเลือกนักการเมืองท่ีมีนโยบายทุนนิยม 
มากกว่ากลุ่มคนชั้นกลาง  

การแสดงภาพของขอ้มลู (Visualization) เป็นการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบกราฟิก หรือ
อาจน าเสนอในแบบ 2 มิติ สร้างรายละเอียดในการน าเสนอใหเ้ขา้ใจมากยิ่งข้ึน เช่น องค์กรตอ้งการ
หาสถานท่ีในขยายสาขาใหม่ท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศ ดงันั้นองค์กรจึงใชแ้ผนท่ี Plot 
ท่ีตั้งขององคก์รคู่แข่งท่ีมีสาขาอยูใ่นเขตนั้น เพ่ือพิจารณาสถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

2.3.8  เทคนิคและอลักอริทึมในการท าเหมืองขอ้มลู 
1)  Neural Network เป็นแนวคิดให้คอมพิวเตอร์ท างานเสมือนสมองของมนุษย ์

เปล่ียนตวัเองจากการประมวลผลตามล าดบั (Sequential Processing) ให้เป็นการประมวลผลแบบ
คู่ขนานได ้(Parallel Processing) มีลกัษณะการท างานโดยแต่ละ Process จะรับ Input เขา้ไปค านวณ 
และสร้างผลลพัธอ์อกมาในลกัษณะท่ีไม่ใช่การท างานแบบเชิงเสน้ตรง เพราะ Input แต่ละตวัจะถูก
ให้ล  าดับความส าคัญของค่าไม่เท่ากัน ค่าของผลลัพธ์ท่ีได้จากการเช่ือมโยงกันน้ี จะถูกน ามา
เปรียบเทียบกบัผลลพัธท่ี์ไดต้ั้งเอาไว ้ถา้ค่าท่ีออกมาเกิดความคลาดเคล่ือนก็จะน าไปสู่การปรับค่า
หรือน ้ าหนกั (weight) ของค่าท่ีใส่ไวใ้หแ้ต่ละ Input  

Neural Network เป็นการสร้างแบบจ าลอง ท่ีเลียนแบบการท างานของสมองมนุษย ์มี
โครงสร้างเป็นกลุ่มของ Node ท่ีเช่ือมโยงถึงกนัในแต่ละ Layer คือ Input layer, Hidden layer, 
Output layer 
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ภาพที่ 2.3  ตวัอยา่งของ Neural Network 
 

2)  Decision Trees เป็นการน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบ
โครงสร้างตน้ไม ้(Decision Trees) จะมีการท างานแบบ Supervised Learning (คือการเรียนรู้แบบมี
ครูสอน) สามารถสร้างแบบจ าลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตวัอย่างข้อมูลท่ีก  าหนดไวก่้อน
ล่วงหน้าเรียกว่า Training set ไดอ้ตัโนมติั และพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียงัไม่เคยน ามาจัด
หมวดหมู่ ไดด้ว้ยรูปแบบของ Tree โครงสร้างประกอบดว้ย Root Node, Child และ Leaf Node 

3)  Memory Based Reasoning (MBR) เปรียบเหมือนกบัประสบการณ์ การเรียนรู้ของ
มนุษย ์ซ่ึงอาศยัการสังเกตท่ีเกิดข้ึน แลว้สร้างรูปแบบของส่ิงนั้นข้ึนมา เราใช ้MBR เพื่อวิเคราะห์
ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ และก าหนดลกัษณะพิเศษของข้อมูลท่ีอยู่ในนั้น ซ่ึงข้อมูลจะตอ้งมีลกัษณะท่ี
สมบูรณ์ การสังเกตจึงจะสมบูรณ์และท านายผลได้แม่นย  ายิ่งข้ึน แบบจ าลองจะบอกค าตอบท่ี
ถกูตอ้ง มีการเก็บค าตอบส าหรับแกปั้ญหาไวก่้อนล่วงหนา้แลว้ (Supervised Learning) 

4)  Cluster Detection คือจะแบ่งฐานขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า Segment (กลุ่ม 
Record ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั) ส่วน Record ท่ีต่างกนัก็จะอยูน่อก Segment, Cluster Detection ถูกใช้
เพื่อค้นหากลุ่มย่อย (Sub Group) ท่ีเหมือนกันในฐานข้อมูล เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ และสามารถมุ่งไปยงักลุ่มเป้าหมายไดถ้กูตอ้ง 

5)  Link Analysis มุ่งเน้นท างานบน Record ท่ีมีความสัมพันธ์กัน หรือเรียกว่า 
Association เทคนิคน้ีจะมุ่งไปท่ีรูปแบบการซ้ือหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นล าดบัมี 3 เทคนิค คือ 
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5.1  Association Discovery ใชว้ิเคราะห์การซ้ือขายสินคา้ในรายการเดียวกนั ศึกษา
ความสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ดท่ีถูกปิดซ่อนอยู่ของสินคา้ ซ่ึงสินคา้เหล่านั้นอาจมีแนวโน้มท่ีจะถูกซ้ือ
ควบคู่กนัไปการวิเคราะห์แบบน้ีเรียกว่า Market Basket Analysis คือ รายการทั้งหมดท่ีลูกคา้ซ้ือต่อ
คร้ังท่ี Super market การวิเคราะห์น้ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ เช่น การเตรียม
สินคา้คงเหลือ การวางแผนจดัชั้นวางสินคา้ การท า Mailing list ส าหรับ Direct Mail การวางแผน
เพื่อจดั Promotion สนบัสนุนการขาย ตวัอย่างของ Association เช่น 75% ของผูซ้ื้อน ้ าอดัลมจะซ้ือ
ขา้วโพดคัว่ดว้ย 

5.2  Sequential Pattern Discovery ถูกใชร้ะบุความเก่ียวเน่ืองกนัของการซ้ือสินคา้
ของลกูคา้ มีจุดหมายท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ในลกัษณะ long term เช่น ผูข้าย
อาจพบว่าลกูคา้ท่ีซ้ือ TV มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ VDO ในเวลาต่อมา 

5.3  Similar Time Sequence Discovery คน้หาความเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างขอ้มูล 2 
กลุ่ม ซ่ึงข้ึนต่อกันทางด้านเวลา โดยมีรูปแบบการเคล่ือนท่ีเหมือนกัน ผูข้ายสินค้ามกัใช้เพ่ือดู
แนวโน้มเพื่อเตรียม Stock เช่น เม่ือไรก็ตามท่ียอดขายสินค้าน ้ าอดัลมสูงข้ึน ยอดขายมนัฝร่ังจะ
สูงข้ึนตาม 

6)  Genetic Algorithm (GA) เปรียบเสมือนเป็นการสร้างพนัธุกรรมท่ีดีท่ีสุด บนขั้นตอน
ของวิวฒันาการทางชีวภาพ แนวคิดหลกัคือ เมื่อเวลาผา่นไป วิวฒันาการของเซลลชี์วิตจะเลือกสาย
พนัธุท่ี์ดีท่ีสุด “Fittest Species” GA มีความสามารถในการท างานแบบรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนั เช่น มี
การแบ่งกลุ่มและจดัรวมกลุ่มขอ้มูลเป็น 3 ชุด ขั้นตอนการท างานของ GA เร่ิมจาก จบักลุ่มขอ้มูล
เป็นกลุ่มๆ ดว้ยการสุ่มเดา เปรียบเหมือนกลุ่ม 3 กลุ่มน้ีเป็นเซลลข์องส่ิงมีชีวิต GA จะมี Fittest 
Function ท่ีจะบอกว่ากลุ่มขอ้มลูใดเหมาะกบักลุ่มๆ ใด โดย Fittest Function จะเป็นตวับ่งช้ีว่าขอ้มูล
เหมาะกบักลุ่มมากกว่าขอ้มลูอ่ืนๆ 

GA จะมี Operator ซ่ึงยอมให้มีการเลียนแบบและแก้ไขลักษณะของกลุ่มข้อมูล 
Operator จะจ าลองหน้าท่ีของชีวิตท่ีถูกพบในธรรมชาติ คือ มีการแพร่พนัธุ์ จับคู่ผสมพันธุ์ และ
เปล่ียนรูปร่างตามต้นแบบของพนัธุกรรม เปรียบกบัข้อมูลถา้มีขอ้มูลใดในกลุ่มถูกพบว่าตรงกับ
คุณสมบัติของ Fittest function แลว้มนัจะคงอยู่และถูกถ่ายเข้าไปในกลุ่มนั้น แต่ถา้ไม่ตรงกับ
คุณสมบติัก็ยงัมีโอกาสท่ีจะถ่ายขา้มไปยงักลุ่มอ่ืนได ้

7)  Rule Induction ดึงเอาชุดกฎเกณฑ์ต่างๆ มาสร้างเป็นเง่ือนไขหรือกรณี วิธีการของ 
Rule Induction จะสร้างชุดของกฎท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นรูปแบบของโครงสร้างตน้ไม ้

8)  K-nearest neighbor (K-NN) จะใชว้ิธีในการจดัแบ่งคลาส โดยจะตดัสินใจว่าคลาส
ไหนท่ีจะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม่ๆ ไดบ้า้ง โดยการตรวจสอบจ านวนบางจ านวนของกรณีหรือ
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เง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจ านวนเง่ือนไข 
หรือกรณีต่างๆ ส าหรับแต่ละคลาสและก าหนดเง่ือนไขใหม่ๆ ให้คลาสท่ีเหมือนกนักบัคลาสท่ี
ใกลเ้คียงกบัมนัมากท่ีสุด 

K-NN ค่อนขา้งใชป้ริมาณงานในการค านวณสูงมากบนคอมพิวเตอร์ เพราะเวลาส าหรับ
การค านวณจะเพ่ิมข้ึนแบบแฟคทอเรียล ตามจ านวนจุดทั้งหมด เทคนิคของ K-NN จะมีการค านวณ
เกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีกรณีใหม่ๆ เกิดข้ึน ดงันั้นถา้จะให้เทคนิคแบบ K-NN ท างานไดเ้ร็ว ขอ้มูลท่ีใช้
บ่อยควรเก็บอยูใ่น MBR (Memory-Based Reasoning) 

9)  Logic Regression เป็นการวิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงทัว่ๆ ไป ใชใ้นการ
พยากรณ์ผลลพัธข์อง 2 ตวัแปร เช่น Yes/No, 0/1 แต่เน่ืองจากตวัแปรตาม (Dependent Variable) มี
ค่าเพียง 2 อย่างเท่านั้ น จึงไม่สามารถสร้างแบบจ าลอง ได้ส าหรับการวิเคราะห์แบบ Logic 
Regression 

ดงันั้นแทนท่ีจะท าการพยากรณ์โดยอาศยัเพียงค่าของตัวแปรตามท่ีได้ เราจะสร้าง 
Model โดยอาศยัอลักอริทึมของความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ เราเรียกอลักอริทึมน้ีว่า Log 
Odds หรือ Logic Transformation  

2.3.9  การประยกุตใ์ช ้Data Mining กบังานดา้นธุรกิจ 
สามารถน าเทคนิคของ Data Mining ไปวิเคราะห์ขอ้มลูในฐานขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้

ไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1)  งานดา้นการตลาด (Marketing) เช่น การท า Promotion ส่งเสริมการขาย 
2)  งานดา้นธนาคารและการเงิน (Banking / Financial Analysis) เช่น ใชใ้นการวิเคราะห์

การใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ การจดัท า Package ในการกูย้มื การท านายอตัราการจ่ายเงินกู้ การแบ่งกลุ่ม
ลกูคา้เพื่อหาเป้าหมายทางการตลาด (ลกูคา้ชั้นดี) 

3)  งานดา้นการขายปลีก (Retailing and sales) เป็นงานท่ีมีการเก็บขอ้มูลจ านวนมาก 
ประยุกต์ใชเ้พ่ือหากลยุทธ์ ท าให้เกิดการไดเ้ปรียบคู่แข่งทางการคา้ในการหาลกัษณะการซ้ือของ
ลูกคา้ ความสัมพนัธ์ของการซ้ือกบัช่วงเวลา ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวสินคา้ และการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของการโฆษณา เป็นตน้ ช่วยใหส้ามารถหาวิธีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดม้ากท่ีสุด และอาจหมายถึงส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนนัน่เอง 

4)  งานดา้นการวางแผนในการผลิตสินคา้ (Manufacturing and production) เช่น การ
พยากรณ์ยอดจ านวนการผลิตสินคา้เพื่อใหไ้ดก้  าไรมากท่ีสุด 
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5)  งานดา้นนายหนา้และความปลอดภยัดา้นการคา้ (Brokerage and securities trading) 
เช่น การพฒันาวิธีการเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มลู ในขณะท่ีมีการพฒันา
วิธีการเขา้ถึงขอ้มลู และการ Mining ใหส้ะดวกต่อการใชง้านมากข้ึน 

6)  งานดา้นชีวการแพทยแ์ละวิเคราะห์ DNA (Biomedical and DNA Analysis) เช่น การ
วิเคราะห์รูปแบบการจดัเรียงตวัของหน่วยพนัธุกรรม เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติท่ีท าให้เกิดโรค 
รวมไปถึงดา้นการวินิจฉยัโรค การป้องกนั และการรักษา 

นอกจากท่ีกล่าวมา ยงัน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทางด้านประกันภัย ( Insurance) 
Computer hardware และ software หน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม (Government and 
defense) สายการบิน (Airlines) งานดา้นสุขภาพ (Health care) งานดา้นการข่าว (Broadcasting) และ
งานดา้นกฎหมาย (Law enforcement) ไดอี้กดว้ย 
 
2.3  การเลอืกสุ่มข้อมูลแบบความเที่ยงตรง K กลุ่ม 

ในการวัดประสิทธิภาพของวิธีการสกัดกฎ โดยใช้ค่าความถูกต้องของข้อมูล 
(Accuracy) จะตอ้งท าการเลือกขอ้มูลชุดสอน (Training Set) และขอ้มูลชุดทดสอบ (Testing Set) 
ในงานวิจยัน้ีจึงเลือกวิธีเลือกสุ่มขอ้มลูแบบความเท่ียงตรง K กลุ่ม (K-Fold Cross Validation) 

โดยทัว่ไปงานวิจยัในลกัษณะของกลไกการเรียนรู้ (Machine Leaning) ท่ีเป็นแบบการ
เรียนรู้แบบมีตวัอยา่งสอน (Supervised Learning) หรือการท าเหมืองขอ้มลู ปกติแลว้จะตอ้งมีขอ้มูล
เพื่อการวิเคราะห์ โดยจะแบ่งขอ้มลูส่วนหน่ึงเพื่อการสอน และขอ้มูลส่วนหน่ึงเพื่อการทดสอบ แต่
จะพบว่ามีปัญหาบางประการเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ ยกตวัอย่างเช่น การท่ีขอ้มูลมี
จ  านวนจ ากดั และขอ้มลูท่ีสุ่มมาขาดความเหมาะสมในการท่ีจะน ามาใชใ้นการสอน  ซ่ึงอาจท าใหต้วั
แยกแยะขอ้มลู (Classifier) ท่ีไดน้ั้นไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นในกลไกการเรียนรู้จึงนิยมใชเ้ทคนิค
อย่างหน่ึงท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเทคนิคเชิงสถิติ (Statistical Technique) ซ่ึงเรียกเทคนิคดงักล่าวน้ีว่า 
ครอส-แวริเดชัน่ (Cross Validation) ซ่ึงมีแนวคิดว่าจะแบ่งขอ้มูลท่ีมีนั้นออกเป็นส่วนๆ ท่ีเรียกว่า 
โฟลด (Fold) หรือส่วน (Partition) 

ส าหรับกระบวนการเลือกสุ่มขอ้มลูแบบความเท่ียงตรง K กลุ่ม มีขั้นตอนดงัน้ี สุ่มขอ้มลู
ออกเป็น K ชุดเท่าๆ กนั ในการทดลองคร้ังแรกขอ้มลูชุดท่ี 1 เป็นขอ้มูลชุดทดสอบ และขอ้มูลชุดท่ี
เหลือเป็นขอ้มลูชุดสอน ในการทดลองคร้ังท่ีสองขอ้มลูชุดท่ี 2 เป็นขอ้มูลชุดทดสอบ และขอ้มูลชุด
ท่ีเหลือเป็นข้อมูลชุดสอน ท าจนกระทัง่ข้อมูลทุกชุดไดถู้กน ามาเป็นข้อมูลชุดทดสอบซ่ึงมีการ
ทดลองทั้งหมด K คร้ัง เช่น การแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ในคร้ังแรกจะเก็บส่วนแรกไวเ้พ่ือการ
ทดสอบ และใชส่้วนท่ี 2 - 3 เพื่อการสอน  คร้ังท่ี 2 จะเก็บขอ้มลูส่วนท่ี 2 ไวเ้พื่อท าการทดสอบ และ
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ใชข้อ้มลูในส่วนท่ี 1, 3 ส าหรับการสอน และคร้ังสุดทา้ยจะเก็บส่วนท่ี 3 ไว ้ส าหรับการทดสอบและ
ใชส่้วนท่ี 1 - 2 ส าหรับการสอน ทา้ยสุดส่ิงท่ีจะไดคื้อค่าเฉล่ียของการประเมินถึงความผดิพลาดหรือ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีได ้ ซ่ึงสามารถท าใหม้องภาพรวมของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนหรือ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีได ้ จากตวัอยา่งขา้งตน้เรียกวิธีการน้ีว่า ทรี โฟลด ครอส-แวริเดชัน่ 

ส าหรับงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชเ้ทคนิค ครอส-แวริเดชัน่ ในลกัษณะท่ีเรียกว่า เท็น โฟลด 
ครอส-แวริเดชัน่ โดยไดแ้บ่งขอ้มลูเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กนั  แลว้ท าการทดสอบโดยเปล่ียนขอ้มูลชุด
ทดสอบตั้งแต่ส่วนท่ี 1 เป็นชุดทดสอบ และส่วนท่ี 2 - 9 เป็นชุดสอนไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงชุด
ทดสอบท่ีส่วนท่ี 10 เป็นชุดทดสอบ และส่วนท่ี 1 - 9 เป็นชุดเทรนน่ิง ท าจนครบ 10 คร้ัง เม่ือ
ทดสอบจนครบ 10 คร้ังแลว้นั้น จะน าเอาค่าความแม่นย  าของการพยากรณ์ท่ีไดน้ั้นมาหาค่าเฉล่ีย 

 
2.4  การวดัประสิทธิภาพ 

การประเมินประสิทธิภาพการท างานของตวัจ าแนก ประกอบดว้ย 5 วิธีดงัน้ี 
1.  ค่าความถกูตอ้งของขอ้มูลทั้งหมดท่ีท านายไดถู้กตอ้งหรือ Correct Percentage หรือ

ค่าความแม่น (Accuracy) เป็นตวัวดัขนาดหรือพิสยัของค่าผดิพลาด กล่าวไดว้่า การค านวณท่ีมีความ
แม่นมากจะมีค่าผดิพลาดนอ้ย 

                                      จ านวนขอ้มลูท่ีท านายถกูตอ้ง 

                                     จ านวนขอ้มลูทั้งหมด 

 
 

    (1) 
 

2.  ค่าความเท่ียง หรือ Precision คืออตัราส่วนของการท านายขอ้มูลในคลาสไดถู้กตอ้ง
จากจ านวนขอ้มลูทั้งหมดในคลาสนั้น ดงันั้น Precision คือระดบัความเท่ียงตรงของการท าซ ้ าๆ ว่า
งานแต่ละช้ินท่ีท ามีค่าใกลเ้คียงกนัมากเพียงใด 

                                        จ านวนขอ้มลูท่ีท านายไดถ้กูตอ้งในคลาส 

                                                จ  านวนขอ้มลูทั้งหมดท่ีท านายในคลาสนั้น 

 
 

    (2) 
 

3.  ค่าการเรียกคืน หรือ Recall คืออตัราส่วนของการคน้พบคลาสท่ีใกลเ้คียงกบัค าขอ
และมีการคน้คืนใหก้บัผูใ้ชก้บัเอกสารท่ีตรงกบัค าขอทั้งหมด 

 
                                         จ านวนขอ้มลูท่ีท านายไดถ้กูตอ้งในคลาส                                      

                                    จ านวนขอ้มลูท่ีถกูตอ้งทั้งหมด 
   (3) 
 

4. ค่าความถูกต้องโดยรวม หรือ F-Measure คือค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า
ความแม่นย  า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) เพื่อหาความถกูตอ้งโดยรวมโดยมีการค านวณ 

 ความแม่น (Accuracy)    = 

 

  ความเท่ียง (Precision)    = 
 

  การเรียกคืน (Recall)    = 
 

.………..

. 

.………..

. 

   .……... 

   .……... 
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                                                 2   (ค่าความแม่นย  า   ค่าความระลึก) 

                                                (ค่าความแม่นย  า +  ค่าความระลึก) 
(4) 

 

 
2.5  โปรแกรมประยุกต์ WEKA 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) เป็นซอฟต์แวร์ฟรีท่ีแจกจ่าย
ภายใต ้GPL license โดยทั้งหมดน้ีสร้างดว้ยภาษาจาวาซ่ึงประกอบไปดว้ยอุปกรณ์การวิเคราะห์
ขอ้มลูและเพื่อน าไปใชท้ าเหมืองขอ้มลูได ้เนน้การเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง (Machine Learning) กบัการท า
เหมืองขอ้มลู (Data Mining) มีโมดูลยอ่ยส าหรับจดัการขอ้มลู และตวัแสดงผลใช ้GUI และค าสั่งใน
การสั่งให้ซอฟต์แวร์ประมวลผล WEKA เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของภาษาจาวา 
สามารถท างานไดใ้นหลายระบบปฏิบติัการ และสามารถพฒันาต่อยอดโปรแกรมได ้เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ท างานในด้านการท าเหมืองข้อมูล ท่ีรวบรวมแนวคิดอลักอริทึมมากมาย ซ่ึงอลักอริทึมท่ี
สามารถเลือกใชง้านโดยตรงได้ 2 ทางคือ จากชุดเคร่ืองมือท่ีมีอลักอริทึมมาให้ หรือเลือกใชจ้าก
อลักอริทึมท่ีไดเ้ขียนเป็นโปรแกรมลงไปเป็นชุดเคร่ืองมือเพ่ิมเติม และชุดเคร่ืองมือมีฟังกช์นัส าหรับ
การท างานร่วมกบัขอ้มลู ไดแ้ก่ Pre-Processing, Classification, Regression, Clustering, Association 
rules, Selection และ Visualization ขอ้ดีของโปรแกรม WEKA คือ มีอลักอริทึมท่ีรู้จกักนัดีของการ
ท าเหมืองข้อมูลให้เลือกใชอ้ย่างครบถว้น และสามารถเขียนฟังก์ชันเพ่ิมเข้าไปในโปรแกรมได ้
ประเภทของแฟ้มข้อมูลท่ีน าเข้าข้อมูล ได้แก่  แฟ้มข้อมูลในรูปแบบ arff, csv, C45 ในกรณี
แฟ้มขอ้มลูอยูใ่นเครือข่ายผูใ้ชส้ามารถเรียกใชโ้ดยอาศยั URL หรืออาจใชข้อ้มลูท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงผา่น JDBC 

โปรแกรมหลกัของซอฟตแ์วร์ WEKA 
1)  Simple CLI (Command Line Interface) โปรแกรมรับค าสัง่การท างานผา่นการพิมพ ์
2)  Explorer โปรแกรมท่ีออกแบบในลกัษณะ GUI 
3)  Experimenter โปรแกรมท่ีออกแบบการทดลองและการทดสอบผล 
4)  Knowledge Flow โปรแกรมออกแบบผงัการไหลของความรู้ 
5)  Arff Viewer โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแฟ้มประเภท Arff 
6)  Log โปรแกรมท่ีใชอ่้านขอ้ความบนัทึกเก็บระหว่างการท างาน 
ในการวิจยัน้ีจะใชเ้ฉพาะโปรแกรม Explorer ในการศึกษาวิเคราะห์และท าเหมืองขอ้มูล

ซ่ึงมีหนา้จอการท างานดงัภาพท่ี 2.4 
 

ค่าความถกูตอ้งโดยรวม (F)       
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ภาพที่ 2.4  แสดงหนา้จอการท างานโปรแกรม WEKA 
 

เมนูหลกัของ Explorer 
1)  Preprocess การเตรียมขอ้มลู 
2)  Classify รวมโมดูลการท าเหมืองขอ้มลูแบบจ าแนกกลุ่ม 
3)  Cluster รวมโมดูลการท าเหมืองขอ้มลูแบบการจดักลุ่ม 
4)  Associate รวมโมดูลการท าเหมืองขอ้มลูแบบกฎเช่ือมโยง 
5)  Select attributes รวมโมดูลส าหรับการวิเคราะห์ความเก่ียวพนัของลกัษณะประจ า 
6)  Visualize น าเสนอขอ้มลูดว้ยภาพนามธรรมสองมิติ 

 
2.6  ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีผลกบัการเลือกแผนการเรียนต่อ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถือเป็นช่วงเวลาท่ี
นักเรียนจ าเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกทางเดินชีวิตทางการศึกษาท่ีส าคญัคร้ังหน่ึง เป็นทางเลือกท่ีบ่ง
บอกถึงคณะและสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับตนเองในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแนวทางอาชีพใน
อนาคต จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
และงานวิจยัดา้นการท าเหมืองขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องในดา้นการศึกษา พบว่าในอดีตมีผูว้ิจยัจ  านวนไม่
น้อยเลือกศึกษา “ปัจจยั” ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึง
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
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สุชาติ วิวฒัน์ชานนท์ (2542) และปุณฑิกา รามพุดซา (2547) ศึกษาการเลือกศึกษาต่อ
สายสามญัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย สุชาติ วิวฒัน์ชานนท์ (2542) ศึกษาความสนใจใน
การเลือกศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่านักเรียน
มธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษาสนใจศึกษาต่อสายสามญัในสาขาวิชาศิลป์-ค านวณหรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มากกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาสงักดัโครงการขยายโอกาสอย่างมีนัยส าคญั
ท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบว่าเพศของนักเรียน ระดบัการศึกษาของบิดามารดา หมวดอาชีพของ
บิดามารดา รายไดข้องบิดามารดา มีความสมัพนัธก์บัความสนใจในสาขาวิชาจะนกัเรียนจะศึกษาต่อ
อีกดว้ย  

ขณะท่ี ปุณฑิกา รามพุดซา (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า มีปัจจยั 
5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนตวัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเพศและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีรวมถึงอาชีพบิดา การศึกษาของบิดา
มารดา และรายไดข้องครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงินท่ีพบว่านกัเรียนท่ีมุ่งหวงัปัจจยัทางดา้นการเงิน
สูงมีแนวโน้มท่ีจะศึกษาต่อทางสายสามญั ปัจจยัดา้นอิทธิพลจากบุคคล และปัจจยัดา้นเกียรติยศ
ช่ือเสียงซ่ึงพบว่านกัเรียนท่ีมุ่งหวงัปัจจยัดา้นเกียรติยศช่ือเสียงมีแนวโนม้ท่ีจะศึกษาต่อทางสายอาชีพ  

กล่าวไดว้่าผลการวิจยัของสุชาติ วิวฒัน์ชานนท์ (2542) และปุณฑิกา รามพุดซา (2547) 
แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อสายสามญัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จะ
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลและฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของครอบครัว 

ขณะท่ี เปล่งศกัด์ิ ชาระ (2545) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบการเลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่ามีปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ข่าวสาร และการคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อนของนักเรียน นอกจากน้ียงั
เก่ียวขอ้งกบั สถานภาพสมรส รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ผลการวิจยัน้ีไดรั้บ
การสนบัสนุนผลการศึกษาของ กนกศกัด์ิ ประสงคศ์ิลป์ (2545) ท่ีไดศ้ึกษาความตอ้งการและปัจจยัท่ี
ส่งผลการศึกษาต่อสายอาชีพ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 
พบว่า การเลือกศึกษาต่อข้ึนอยูก่บัความถนดัและสนใจของตนเองมากท่ีสุดรองลงมาคือทราบว่าเม่ือ
เรียนจบแลว้จะมีงานท าและรายไดดี้ 

ขณะท่ี มนัส ชูราศรี (2550) เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพในสถานศึกษา พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสายอาชีพในระดบัมากคือ 
ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและความกา้วหน้า ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตาม
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กลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา  และปัจจัยด้านคุณภาพของ
สถานศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อสายอาชีพ
ของนักเรียน ระหว่างกนกศกัด์ิ ประสงค์ศิลป์ (2545) และมนัส ชูราศรี (2550) พบว่ามีปัจจยัท่ี
สอดคลอ้งกนั อาจกล่าวไดว้่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สนใจศึกษาต่อสาย
อาชีพและนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสายอาชีพแลว้คือทศันคติหรือความสนใจของนักเรียนเอง  และ
ภาวะการท างานหลงัจากจบจากสถาบนัอาชีวศึกษา 

การเลือกศึกษาเพียงเร่ืองการศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สายใดสายหน่ึงอาจไม่แสดงความสมัพนัธห์รือความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจศึกษาต่อของทั้งสองสายได ้นักวิจยัอีกกลุ่มหน่ึง จึงศึกษาเร่ืองน้ีโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งกลุ่มท่ีตดัสินใจจะเรียนต่อสายสามญัและจะเรียนต่อสายอาชีพ 
ดงัท่ีสุพจน์ นฤมล (2534) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัเปรียบเทียบตวัแปรส าคญัท่ีเป็นเหตุในการเลือกเรียนต่อ
สายสามญั หรือสายอาชีพของนกัเรียน และผูป้กครองซ่ึงน าเอาปัจจยั 3 ดา้นท่ีเช่ือว่าเป็นเหตุผลใน
การเลือกเรียนสายสามญัหรือสายอาชีพ  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รายได้ของ
ผูป้กครอง และอาชีพของผูป้กครอง และศึกษาทศันคติของผูป้กครองและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ในจงัหวดัยโสธรกบัจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีอยูใ่นภูมิล  าเนาแบบเกษตรกรรม 
มีแนวคิดในการตดัสินใจเรียนต่อสายสามญั ขณะท่ีกลุ่มท่ีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมให้ความส าคญัต่อ
การเรียนต่อสายอาชีพ นอกจากน้ียงัพบว่าผูป้กครองมีความเห็นว่าปัจจยัทั้ง 3 ประการท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้เป็นเหตุผลส าคญัในการตดัสินใจเลือกเรียนต่อสายอาชีพท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

ขณะท่ีสุรพล ดนตรีสวสัด์ิ  (2536) ไดศ้ึกษาส ารวจความสนใจในการเลือกศึกษาต่อสาย
สามญัหรือสายอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงศึกษา 5 จงัหวดัในเขตภาคกลางตอนล่าง
ติดอ่าวไทย โดยน าเอาปัจจยัทั้ง 3 ประการขา้งตน้ท่ี สุพจน์ นฤมล (2534) ไดศ้ึกษาไว ้น าไปศึกษาถึง
ผลของส่ิงเร้าในดา้นต่างๆ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อสายอาชีพมากกว่าสาย
สามญั โดยตอ้งการเรียนต่อในภูมิล  าเนาตนเอง และบิดามารดามีบทบาทในการตดัสินใจดงันั้นจาก
ผลการวิจยัขา้งตน้กล่าวไดว้่าปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตดัสินใจเรียนต่อ
สายสามญัหรือสายอาชีพคือ ผลการเรียนของนักเรียน  รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
ครอบครัวเป็นส าคญั 

งานวิจยัของ วรรณดี แกว้เกา้ (2541) ส ารวจความสนใจในอาชีพและการเลือกศึกษาต่อ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัท่ีพบสนับสนุนขอ้คน้พบของสุ
พจน์ นฤมล (2534) และสุรพล ดนตรีสวสัด์ิ (2536) ในเร่ืองผลการเรียนของนักเรียน รวมถึงสภาพ
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สงัคมและเศรษฐกิจของครอบครัว ว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสายใดสายหน่ึง 
ขณะท่ีไกรวุฒิ พนมพงษ์ (2544) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสายสามญัหรือสาย
อาชีพ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ กบัโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานสามญัศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด 
ผลการวิจยัพบว่านักเรียนเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อโดยรวม  และศึกษาต่อในสาย
สามญัมากกว่านักเรียนชาย  แต่มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
วิเคราะห์ตามประเภทของโรงเรียนพบว่านกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแรงจูงใจ
ในการเลือกศึกษาต่อโดยรวม ศึกษาต่อสายสามญัและศึกษาต่อสายอาชีพมากกว่านักเรียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษา จะเห็นไดว้่าผลการวิจยัในส่วนประเภทของโรงเรียน
ของวรรณดี แกว้เกา้ (2541) และไกรวุฒิ พนมพงษ ์(2544) สอดคลอ้งกนัคือนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษามีแนวโน้มเลือกเรียนต่อสายอาชีพมากกว่านักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สงักดักรมสามญัศึกษา แต่ขดัแยง้กนัตรงท่ี วรรณดี แกว้เกา้ (2541) พบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 สังกดักรมสามญัศึกษามีแนวโน้มเลือกสายสามญัมากกว่านักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ไกรวุฒิ พนมพงษ์ (2544) พบว่านักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษามีแนวโนม้เลือกเรียนต่อสายสามญัมากกว่านกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรม
สามญัศึกษา ดงันั้น จึงยงัสรุปไม่ไดว้่าประเภทของโรงเรียนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อสาย
สามญัหรือสายอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ในอดีตมีผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนต่อสายสามญัหรือสายอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในประเทศไทย จากงานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะนกัเรียนท่ีเลือกเรียนต่อสาย
สามญัหรือสายอาชีพ และงานวิจยัท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัและความสนใจในการตดัสินใจ
ของนักเรียนท่ีเลือกเรียนต่อสายสามญัและสายอาชีพ  พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกสายใดสาย
หน่ึงเก่ียวขอ้งกบั (1) สภาพสงัคมและทศันคติของนกัเรียน เช่น ทศันคติต่อสถาบนัการศึกษา ความ
สนใจและความถนัด เป็นตน้ (2) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวเช่น  รายได ้การศึกษา 
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา เป็นตน้ ดงันั้น ผูว้ิจยัหรือผูส้นใจศึกษาเร่ืองน้ีจ  าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ือตอบค าถามการวิจยั ศึกษาได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวแ้ละออกแบบ
งานวิจยัไดเ้หมาะสม 

การศึกษาของนกัวจิยัในต่างประเทศท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ศึกษาต่อของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา อาทิ B. Harrison และคณะ (1997) พบว่าปัจจยัทางสงัคม

DPU



23 
 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุครอบครัว สภาวะทางการเงิน และการศึกษา ส าหรับปัจจยั
ทางสงัคมท่ีส าคญัช่วยในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของครอบครัวและสถานศึกษา 

ขณะท่ี D.rte D.melandy (2001) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายถึงระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผลการวิจยัพบว่า
กลุ่มนักเรียนท่ีตดัสินใจเรียนต่อในระดบัสูงกว่ามธัยมศึกษามากท่ีสุดคือสายสามญั  ตามดว้ยสาย
อาชีพ และสายก่ึงสามญัก่ึงอาชีพ ตามล าดบั และพบว่าปัจจยัดา้นบุคคลในครอบครัวมีส่วนส าคญั
ในการตัดสินใจของนักเรียน ไดแ้ก่ อาชีพของผูป้กครอง ระดับการศึกษาของผูป้กครอง และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผูป้กครอง จากงานวิจยัทั้งสองกล่าวไดว้่าสถาบนัครอบครัวมีผลอย่างยิ่ง
ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียน
ในสถาบนัการศึกษาของนกัเรียนหรือนิสิตนกัศึกษาคือ ท าเล ท่ีตั้ง ของสถาบนัการศึกษา ดงัท่ีไดม้ี
การศึกษาถึงความส าคัญของเมืองหรือรัฐท่ีเป็นท่ีตั้ งของท่ีอยู่อาศยัของนักเรียนและท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลยัในประเทศองักฤษ Yvonne J. Moogan และคณะ (2001) ซ่ึงพบว่านักเรียนโดยส่วน
ใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกมหาวิทยาลยัโดยพิจารณาจากเร่ืองท าเล ท่ีตั้ง ท่ีไม่ไกลจากท่ีอยู่อาศยัของ
ตนเองเป็นเร่ืองแรก ตามดว้ยหลกัสูตรของสถานศึกษาเป็นเร่ืองรอง นอกจากน้ียงัพบอีกว่ากลุ่ม
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกมหาวิทยาลยัของนักเรียน ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัว 
อาจารย ์ และเพ่ือนผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ krone และคณะ (1981) และ 
Mazzarol (1998) (อา้งถึงใน ณัฐวุฒิ พิมพา และ สุดา สุวรรณาภิรมย ,์ 2550) กล่าวคือปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทางการศึกษาของนักเรียน  ได้แก่ ท าเล ท่ีตั้ ง ช่ือเสียง 
หลกัสูตรของสถานศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา และลกัษณะเด่นหรือ
ความพิเศษของสถาบนัการศึกษา ผลการศึกษาขา้งตน้ท่ีแสดงถึงปัจจยัในการเลือกสถานศึกษานั้น
สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกวิทยาลยั ท่ีสัมพนัธ์กนักบัความพึง
พอใจของนักศึกษาในวิทยาลยั ของ Elizabeth Ann. Dennard (2000) จากการส ารวจทศันคติและ
พฤติกรรมของนักศึกษาต่อการเลือกวิทยาลยัท่ีตนตอ้งการ  พบว่าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกของนักศึกษา คือการยอมรับส่วนบุคคล ความเหมาะสมในสังคม ความสนใจในตวัสถาบนั
ส่ิงจูงใจขั้นพ้ืนฐาน การกระตุน้ของครอบครัว ความคาดหวงัของครอบครัว ผูส้นับสนุนในสถาบนั
แห่งนั้ น  ดังนั้ นจากงานวิจัยข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการตัด สินใจเ ลือก
สถาบนัการศึกษาของนักเรียน คือ ท าเล ท่ีตั้ง ลกัษณะของสถานศึกษา ตลอดจนหลกัสูตรใน
สถาบนัการศึกษานั้นๆ อีกดว้ย 

ณัฐวุฒิ พิมพา และ สุดา สุวรรณาภิรมย ์(2550) ศึกษาปัจจยัและกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้เรียนสถาบนัอาชีวศึกษา พบว่านกัเรียนมีปัจจยั 5 ประการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
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เรียนในสถาบนัอาชีวศึกษาของนักเรียน ไดแ้ก่ ภาวะการท างานในอนาคตหลงัจบจากอาชีวศึกษา 
หลกัสูตรของสถาบนัอาชีวศึกษา จุดเด่นและช่ือเสียงของสถาบนั ค่าเล่าเรียนตลอดจนทุนการศึกษา
ในการเรียนอาชีวศึกษา และทศันคติส่วนบุคคลต่อการศึกษาอาชีวศึกษา ตามล าดบัเมื่อวิเคราะห์
กลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเขา้เรียนในสถาบนัอาชีวศึกษา  พบว่า ครอบครัวญาติ เพื่อน 
อาจารยข์องโรงเรียนหรือสถาบนัเดิม และนกัเรียนอาชีวศึกษารุ่นพี่ มีผลต่อการตดัสินใจดงักล่าว 

ณรงค์ศกัด์ิ คงทิม และ จิรัฏฐา ภูบุญอบ (2554) ใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูลช่วยแนะแนว
การศึกษาใหก้บันักเรียนท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จากผลการเรียนรายวิชาหลกั ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยใชอ้ลักอริทึมเอฟพีโกรธ (FP-Growth 
Algorithm) พบว่าความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด เป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั และถา้หากมีเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ความถนัดของ
ตวัเอง ประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกคณะท่ีเหมาะสม ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษาในคณะวิชาท่ีเลือกได ้อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดเวลาในการแนะแนว
การศึกษาดว้ย 

สันธนะ ขจรธานีนนท์ ชุติมา อุตมะมุณีย ์และประสงค์ ปราณีตพลกรัง (2551) สร้าง
แบบจ าลองความน่าจะเป็นส าหรับท านายผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดย
การใชเ้ทคนิคเรียนรู้แบบเบย ์แบบจ าลองดงักล่าวใชข้อ้มูลของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจาก 5 
สถาบนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท าให้ทราบว่าตัวแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คือ เกรดเฉล่ียในเทอมท่ี 1 ภูมิล  าเนาเดิม สถานภาพบิดา
มารดา และปีท่ีศึกษา 

ชุติมา อุตมะมุณีย ์ และประสงค ์ปราณีตพลกรัง (2553) พฒันาตวัแบบระบบสนับสนุน
การตดัสินใจแบบอตัโนมติัออนไลน์ส าหรับการเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ด้วยเทคนิคการจัดท าเหมืองข้อมูลตามวิธีของข่ายงานเบย์ โดยใช้โปรแกรม WEKA สร้าง
แบบจ าลอง จากขอ้มลูดา้นการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษา 9 มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า
ตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ียวิชาหลกัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และความถนดัของนกัศึกษา  

งานวิจัยน้ีเลือกใช้เทคนิคการท าเหมือง ด้วยโปรแกรม WEKA ในการหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ ท่ีมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 
ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) และภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั และสามารถศึกษาในแผนการเรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 
โดยการพิจารณาผลการเรียนในรายวิชาหลกั และขอ้มลูแบบสอบถามวิธีการตดัสินใจเลือกแผนการ
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เรียน ด้วยเทคนิค Association Rules และ Classification หลงัจากนั้นเลือกใช้เทคนิคท่ีให้กฎ
ความสมัพนัธท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และค่าความถูกตอ้งของการท านาย (Acuracy) สูงสุด 
มาพฒันาตวัแบบและระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 DPU



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีได้น าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยพัฒนาตัวแบบการเลือก

แผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
3.1  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
3.2  การคดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั 
3.6  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.7  การเลือกเทคนิคการท าเหมืองขอ้มลูท่ีเหมาะสม 
3.8  การทดสอบตวัแบบ 
3.9  การพฒันาระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

3.1  วธิีการและขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
งานวิจยัท่ีผูว้ิจัยสนใจด าเนินการศึกษา เป็นรูปแบบของงานวิจัยเชิงเหตุผล (Casual 

Research) ซ่ึงเป็นประเภทของงานวิจยัท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเหตุและผล (Cause and 
Effect Relationship) รวมทั้งมีการเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งประชากรจากแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัได้
อาศยัหลกัในการด าเนินการวิจยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

3.1.1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย และวางแผนการด าเนินการวิจยั  
3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งจัด 

รูปแบบขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบัอลักอริทึม 
3.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการพฒันาตัวแบบ และเลือกข้อมูลท่ีต้องการตามขั้น 

ตอนการท าเหมืองขอ้มูล โดยเลือกวิธีการแบ่งขอ้มูลส าหรับทดสอบบนพ้ืนฐานวิธี K-fold Cross 
Validation 

3.1.4  สร้างกฎความสมัพนัธ ์ดว้ยโปรแกรม WEKA 
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3.1.5  พฒันาตวัแบบ และประเมินประสิทธิภาพตวัแบบ 
3.1.6 พฒันาระบบการเลือกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และประเมิน

ประสิทธิภาพระบบ 
 

3.2  การคดัเลอืกประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) ท่ีทางผูว้ิจยัก  าหนดเป็นกลุ่มท่ีใชใ้นการท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 
ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงถกูคดักรองแลว้จ านวน 850 คน (จากขอ้มลูนกัเรียนในขณะท่ีเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 1,131 คน และขอ้มลูนกัเรียนในขณะท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 924 คน) ประกอบดว้ย 
 
ตารางที่ 3.1  แสดงจ านวนนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น ตามแผนการเรียน 
 

แผนการเรียน 
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับช้ัน (คน) 

ม.4 ม.5 ม.6 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 114 112 146 
ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 40 73 71 
ภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 120 87 87 
 
3.3  ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั 

ส าหรับตวัแปรท่ีทางผูว้ิจยัสนใจและมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะของประชากรเป็นไปดงั
ตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที่ 3.2  แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
ล าดบั ช่ือตวัแปร ค าอธบิาย 

1 gpa ผลการเรียนเฉล่ียตามแผนการเรียน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2 thai ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาภาษาไทย  
3 math ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาคณิตศาสตร์  
4 sci ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาวิทยาศาสตร์  

DPU



28 

ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั ช่ือตวัแปร ค าอธบิาย 

5 soc ผลการเรียนเฉล่ียในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  

6 eng ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาภาษาองักฤษ  
7 gpa3 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
8 q1 เหตุผลในการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 
9 q2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนในปัจจุบนั 
10 q3 แผนการเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัเหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ 

 
3.4  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาวิจยันอกเหนือจากขอ้มูลผลการเรียนของ
ประชากรกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 850 คน แลว้ ผูว้ิจยัยงัไดส้ร้างแบบสอบถามวิธีการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ดงัภาพท่ี 3.1 เพื่อสอบถาม
ถึงขอ้เท็จจริงในอดีตเร่ืองวิธีการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียน 

 

 
 

ภาพที่  3.1  แบบสอบถามวิธีการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 

DPU



29 

นอกจากน้ียงัมีระบบทดสอบตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ และเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ คือ แบบประเมินระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ 
1)  ระบบปฎิบติัการ Microsoft Windows 7 Professional 
2)  โปรแกรมวดัผลรายภาคเรียน (Semester 2551) ใชใ้นการเปิดฐานขอ้มลูนกัเรียน 
3)  โปรแกรมประยกุต ์WEKA ใชใ้นการท าเหมืองขอ้มลู 
4)  โปรแกรมประยกุต์ Microsoft Excel ใชใ้นการท าความสะอาดขอ้มูล ลดขนาดของ

ขอ้มลูและเตรียมขอ้มลูส าหรับน าเขา้ทดสอบในโปรแกรม WEKA 
5)  โปรแกรม WordPad ใชใ้นแกไ้ขแฟ้มขอ้มลู .arff 
6)  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5, Apache Web Server, โปรแกรมภาษา PHP 

และระบบฐานขอ้มลู MySQL ใชใ้นการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

7)  เวบ็ไซตโ์รงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั www.suriyothai.ac.th 
8)  เวบ็ไซตไ์ทยกู๊ดวิวดอทคอม www.thaigoodview.com 
 

3.5  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั 
3.5.1  ขอ้มลูผลการเรียนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลนักเรียน เป็นฐานขอ้มูลท่ีเก็บในรูปแบบของ Microsoft 
Access แฟ้มนามสกุล .accdb ฐานขอ้มูลนักเรียนทั้งหมดจะถูกสร้างผ่านโปรแกรมวดัผลรายภาค
เรียน (Semester 2551) ซ่ึงเป็นโปรแกรมระเบียนผลการเรียนรายภาคหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 และเน่ืองจากฐานขอ้มลูนกัเรียนมีเป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นตอ้งเลือกเก็บรวบรวม
เฉพาะขอ้มลูของประชากรกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้นเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

 

DPU



30 

  
 

ภาพที่ 3.2  โปรแกรมวดัผลรายภาคเรียน (Semester 2551) 
 

3.5.2  ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 
แบบสอบถามวิธีการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั เป็นแบบสอบถามออนไลน์ท่ีถูกสร้างข้ึนผ่านแบบฟอร์มของ Google 
Drive และให้ประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 850 คน เขา้มาตอบแบบสอบถามดงักล่าว จากนั้นจึงน า
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูไปใชใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์ต่อไป 

 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ฐานขอ้มูลผลการเรียนของประชากรกลุ่มตวัอย่าง เป็นฐานขอ้มูลท่ีได้จากโปรแกรม
วดัผลรายภาคเรียน (Semester 2551) จากการสงัเกตพบว่าเมื่อบนัทึกขอ้มลูโปรแกรมวดัผลรายภาค
เรียนจะสร้างช่ือแฟ้มฐานข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงรายละเอียดของฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น  แฟ้มช่ือ
db1010128002_312552_1.accdb หมายถึง ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
(1010128002 คือ รหสัโรงเรียน) ช่วงชั้นท่ี 3 ม.1 ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนท่ี 1 

โปรแกรมวดัผลรายภาคเรียน (Semester 2551) สามารถเลือกมุมมองการแสดงผลขอ้มูล
ไดห้ลายหลายรูปแบบ แต่ไม่สามารถแสดงรูปแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลได  ้ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลองเปิด
แฟ้มฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Microsoft Access พบว่าจ  าเป็นตอ้งมีรหสัผา่นเพ่ือเขา้ถึงขอ้มลูภายใน
ฐานขอ้มลู ดงันั้นเพ่ือหลีกเล่ียงขั้นตอนถอดรหสัผา่นซ่ึงใชเ้วลานานจึงไดเ้ก็บรวบรวบขอ้มูลผลการ
เรียนดว้ยการพิมพร์ายงานผลการเรียนเป็นแต่ละชั้น แต่ละห้องเรียนผ่านโปรแกรมวดัผลรายภาค
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เรียน (Semester 2551) ผลลพัธจ์ากการพิมพร์ายงานไดรู้ปแบบแฟ้มขอ้มูลเป็น Portable Document 
Format (PDF) หลงัจากนั้นด าเนินการแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Microsoft Excel  

 

 
 

ภาพที่ 3.3  รายงานผลการเรียนจากโปรแกรมวดัผลรายภาคเรียน (Semester 2551) 
 

ส าหรับขอ้มลูจากแบบสอบถามวิธีการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั จากแบบฟอร์มของ Google Drive  สามารถด าเนินการบนัทึก
แฟ้มขอ้มลูท่ีไดใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบของ Microsoft Excel ไดท้นัที 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลทั้งหมดประกอบดว้ยขอ้มูลนักเรียนในขณะท่ีเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 1,131 เรคคอร์ด และขอ้มูลนักเรียนในขณะท่ีเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จ  านวน 924 เรคคอร์ด เน่ืองจากข้อมูลท่ีถูกจดัเก็บไวย้งัไม่อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยการท าเหมืองข้อมูล จึงต้องมีการเตรียมข้อมูลตาม
กระบวนการการท าเหมืองขอ้มูลก่อนน าไปใช ้เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผล
จากเตรียมขอ้มลูท าใหเ้หลือขอ้มลูท่ีน าไปทดสอบและวิเคราะห์ จ  านวน 850 เรคคอร์ด ซ่ึงขั้นตอน
การเตรียมขอ้มลู (Data Preparation) ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  Data Cleaning เป็นขั้นตอนการคดักรองขอ้มลูท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ขอ้มลูท่ีมีความผิดปกติ
ขอ้มูลรบกวน (Noisy data) ออกไป เน่ืองจากขอ้มูลมีแอทริบิวต์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการคดักรองอยู่
เป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นตอ้งมีการลดแอทริบิวต์บางตวัออกไป เช่น ล  าดบัท่ี ระดบัชั้น เลขท่ี ช่ือ - 
นามสกุล หน่วยกิตท่ีเรียน หน่วยกิตท่ีได ้เป็นตน้ 
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จากการตรวจสอบขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจากแฟ้มขอ้มลู Microsoft Excel โดยใช้
ค  าสัง่เรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยในแต่ละแอทริบิวตเ์พ่ือใหส้งัเกตขอ้มลูท่ีมีค่าผดิพลาดไดง่้าย ท าให้
พบขอ้มูลท่ีผิดปกติ คือ ขอ้มูลบางแอทริบิวต์ขาดหายไป (Missing value) เช่น แอทริบิวต์ผลการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีค่าท่ีเป็นไปไดคื้อ 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 
3.5 และ 4 เท่านั้ น แต่ข้อมูลกลับเว ้นว่างไว้ในขณะท่ีช่องข้อมูลอ่ืนก็มีค่าตามปกติ เป็นต้น 
นอกจากนั้นยงัมีขอ้มลูรบกวน เช่น ขอ้มลูมีค่าผดิพลาด (Error) หรือมีค่าผิดปกติ (Outliers) เป็นผล
มาจาก 3 สาเหตุ คือ นกัเรียนบางคนไม่ไดเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 
นกัเรียนบางคนไม่ไดเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั และนักเรียนบาง
คนลาออกระหว่างเรียน จึงไดด้  าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

2)  Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมขอ้มลูท่ีมีหลายแหล่งใหเ้ป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั 
เน่ืองจากข้อมูลผลการเรียนถูกแยกเก็บตามปีการศึกษา ระดับชั้น และห้องเรียน ส่วนข้อมูล
แบบสอบถามถกูแยกเก็บเป็นอีกแฟ้มขอ้มลูหน่ึง ท าใหมี้แฟ้มขอ้มลูอยูเ่ป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการรวมขอ้มลูทั้งหมดเป็นใหเ้ป็นขอ้มลูชุดเดียวกนั 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเป็นขอ้มูลชุดเดียวกันเรียบร้อยแลว้ จึงท าการคัดกรองข้อมูลท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปีการศึกษา และเลขประจ าตัวนักเรียน และข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อนออกไปอีกคร้ัง เช่น  
แอทริบิวตผ์ลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย เกิดจากการค านวณแอทริบิวตผ์ลการเรียนวิชาภาษาไทย
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 และเน่ืองจากวิชาภาษาไทยมีเพียงวิชาหลกัไม่มีวิชาเสริม
เหมือนกบัวิชาอ่ืนๆ ท าใหส้ามารถตดัแอทริบิวตผ์ลการเรียนวิชาภาษาไทยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1, 2 และ 3 ออกไปได ้

3)  Data Selection เป็นการเลือกขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ในการทดสอบและวิเคราะห์ดว้ย
เคร่ืองมือการท าเหมืองข้อมูล ข้อมูลท่ีเหมาะส าหรับใช้ในการวิจัยน้ี คือ ผลการเรียนตั้งแต่ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ของ 5 วิชาหลกั และ 3 วิชาเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 
ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย รวมทั้งขอ้มูล
จากแบบสอบถาม 

4)  Data Transformation เป็นขั้นตอนการแปลงขอ้มูลให้เหมาะสมส าหรับการใชง้าน  
ซ่ึงขั้นตอนการแปลงขอ้มลูนั้นจะใชฟั้งกช์นัในโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยแปลงขอ้มูลเพื่อให้
การแปลงขอ้มลูเป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด ดงันั้นก่อนการด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหากฎ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และเพื่อจ  าแนกกลุ่มของขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม WEKA จึงจ  าเป็นตอ้ง
แปลงขอ้มลูทั้งหมดใหอ้ยูใ่นรูปแบบไม่ต่อเน่ือง  (Nominal) ก่อน เพราะจากการศึกษาพบว่าหากใช้
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ขอ้มลูในรูปแบบของค่าต่อเน่ือง (Numerical) จะไม่สามารถหากฎความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและไม่
สามารถจ าแนกกลุ่มของขอ้มลูได ้รูปแบบในการแปลงขอ้มลูเป็นไปตามตารางท่ี 3.3 - 3.4 
 
ตารางที่ 3.3  การแปลงผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามค่าความเป็นไปไดข้องผลการเรียน 
 
ล าดบั ข้อมูลผลการเรียนในรายวชิาต่างๆ ค่าที่ถูกแปลง 

1 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 4.00 - 3.50 1 
2 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 3.49 - 3.00 2 
3 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 2.99 - 2.50 3 
4 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 2.49 - 2.00 4 
5 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 1.99 - 1.50 5 
6 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 1.49 - 1.00 6 
7 ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 0.99 - 0.00 7 

 

 
 
ภาพที่ 3.4  การแปลงขอ้มลูในรูปแบบ Numeric เป็นขอ้มลูในรูปแบบ Nominal 
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ตารางที่ 3.4  การแปลงผลการเรียนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความเหมาะสมท่ีจะเรียนแผนการเรียนท่ีตนเลือก ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  าแนะน า 
 
ล าดบั ระดับความเหมาะสม ค่าที่ถูกแปลง 

1 เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนมีค่ามากกว่า 2.99  
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 

1 

2 ค่อนขา้งเหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนเท่ากบั 2.50 - 2.99 
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 

2 

3 ไม่เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนนอ้ยกว่า 2.50 
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 

3 

4 เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนมีค่ามากกว่า 2.99  
ในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 

4 

5 ค่อนขา้งเหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนเท่ากบั 2.50 - 2.99 
ในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 

5 

6 ไม่เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนนอ้ยกว่า 2.50 
แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 

6 

7 เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนมีค่ามากกว่า 2.99  
ในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 

7 

8 ค่อนขา้งเหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนเท่ากบั 2.50 - 2.99 
ในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 

8 

9 ไม่เหมาะสม หมายถึง ผลการเรียนนอ้ยกว่า 2.50 
ในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 

9 

 
ส าหรับเทคนิคการหากฎความสัมพนัธ์ดว้ยอลักอริทึม FPGrowth  ตอ้งใชข้อ้มูลแบบ 

Binary ในการวิเคราะห์ จึงตอ้งด าเนินการแปลงขอ้มลูอีกคร้ังหน่ึง ตวัอยา่งเช่น ถา้นกัเรียนคนหน่ึงมี
ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 วิชาภาษาไทย เท่ากบั 3.24 ลกัษณะของผล
การเรียนท่ีถกูแปลงแลว้จะเป็นไปตามตารางท่ี 3.5  
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ตารางที่ 3.5  การแปลงผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามค่าความเป็นไปไดข้องผลการเรียน 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ วชิาภาษาไทย ค่าที่ถูกแปลง 

1 ตวัแปร thai1 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 4.00 - 3.50) F 
2 ตวัแปร thai2 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 3.49 - 3.00) T 
3 ตวัแปร thai3 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 2.99 - 2.50) F 
4 ตวัแปร thai4 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 2.49 - 2.00) F 
5 ตวัแปร thai5 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 1.99 - 1.50) F 
6 ตวัแปร thai6 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 1.49 - 1.00) F 
7 ตวัแปร thai7 (ผลการเรียนอยูใ่นช่วง 0.99 - 0.00) F 

 

 
 
ภาพที่ 3.5  การแปลงขอ้มลูในรูปแบบ Nominal เป็นขอ้มลูแบบ Binary  
 

รูปแบบการแปลงขอ้มลูค าตอบของแบบสอบถามวิธีการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั เป็นไปตามตารางท่ี 3.6 - 3.8 
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ตารางที่ 3.6  การแปลความหมายแบบสอบถามวิธีการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั จากค าถามท่ีว่า “เหตุผลใดส าคญัท่ีสุด ในการเลือก
แผนการเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั” 
 
ล าดบั เหตุผลส าคญั ในการเลอืกแผนการเรียน ค่าที่ถูกแปลง 

1 เลือกดว้ยตนเองตามความสนใจ 1 
2 ผูป้กครองเป็นผูเ้ลือก 2 
3 ตอ้งการศึกษาท่ีโรงเรียนเดิม (แผนการเรียนใดก็ได)้ 3 
4 เลือกเรียนตามเพื่อน / รุ่นพี่ 4 
5 ครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก แนะน า 5 

 
ตารางที่ 3.7  การแปลความหมายแบบสอบถามวิธีการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จากค าถามท่ีว่า “ส่ิงใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
ความคิด ในการเลือกแผนการเรียน” 
 
ล าดบั ส่ิงที่มอีทิธิพลในการเลอืกแผนการเรียน ค่าที่ถูกแปลง 

1 อาชีพผูป้กครอง / ญาติ / พี่นอ้ง เป็นแบบอยา่ง 1 
2 รายไดข้องผูป้กครอง 2 
3 ความนิยมของสงัคม (แฟชัน่) 3 
4 ค าแนะน าจากครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก 4 
5 เพื่อน / รุ่นพี่ 5 
6 ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 6 
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ตารางที่ 3.8  การแปลความหมายแบบสอบถามวิธีการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั จากค าถามท่ีว่า “ถา้สามารถเลือกไดแ้ละยอ้นเวลา
กลบัไปได ้นกัเรียนจะยงัเลือกแผนการเรียนท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม”่ 
 
ล าดบั ถ้าสามารถเลอืกได้และย้อนเวลากลบัไปได้  

นักเรียนจะยงัเลอืกแผนการเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
ค่าที่ถูกแปลง 

1 เลือก แผนการเรียนปัจจุบนั 1 
2 ไม่เลือก จะเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 2 
3 ไม่เลือก จะเลือกแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 3 
4 ไม่เลือก จะเลือกแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 4 

 
จากตารางท่ี 3.8 พบว่ามีนักเรียนบางส่วนท่ีตอบว่า “ไม่เลือก” แต่กลบัเลือกแผนการ

เรียนปัจจุบนัท่ีเรียนอยู ่ซ่ึงมีความหมายเดียวกบัการ “เลือก” แผนการเรียนปัจจุบนั จากการสอบถาม
นักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) ท าให้ทราบถึงสาเหตุท่ี
นักเรียนเลือกเช่นนั้น คือนักเรียนมีความตอ้งการเรียนภาษาท่ีสองเป็นภาษาอ่ืนไม่ใช่ภาษาท่ีทาง
โรงเรียนจดัใหเ้รียนอยใูนปัจจุบนั ในกรณีเช่นน้ีผูว้ิจยัจึงไดท้ าการแกไ้ขค าตอบเป็นเลือกแผนการ
เรียนเดิม  

หลงัจากด าเนินการเตรียมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปด าเนินการหากฎ
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลดว้ยโปรแกรม WEKA ต่อไป ส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีใชใ้นการทดสอบและวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล สามารถวิเคราะห์
ตามแต่ละแอทริบิวตไ์ดด้งัรายละเอียดในตารางท่ี 3.9 - 3.28 
 
ตารางที่ 3.9  ผลการวิเคราะห์ค่าของขอ้มลูจ านวนนกัเรียนแบ่งตามหอ้งเรียน 
 
ล าดบั ห้องเรียน จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 41 4.82 
2 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 39 4.59 
3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 40 4.71 
4 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 40 4.71 
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ตารางที่ 3.9  (ต่อ) 
 
ล าดบั ห้องเรียน จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

5 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 22 2.59 
6 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/6 34 4.00 
7 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/7 25 2.94 
8 มธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 33 3.88 
9 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 42 4.94 
10 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 45 5.29 
11 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 37 4.35 
12 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 36 4.24 
13 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 36 4.24 
14 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 15 1.76 
15 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 29 3.41 
16 มธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 32 3.76 
17 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 45 5.29 
18 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 42 4.94 
19 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/3 33 3.88 
20 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/4 38 4.47 
21 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/5 32 3.76 
22 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/6 36 4.24 
23 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/7 36 4.24 
24 มธัยมศึกษาปีท่ี 6/8 42 4.94 

รวม 850 100.00 
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ตารางที่ 3.10  ผลการวิเคราะห์ค่าของขอ้มลูจ านวนนกัเรียนแบ่งตามแผนการเรียน 
 
ล าดบั ห้องเรียน จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 372 43.76 
2 แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 184 21.65 
3 แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 294 34.59 

รวม 850 100.00 
 
ตารางที่ 3.11  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาภาษาไทย 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 4.00 - 3.50 228 26.82 
2 3.49 - 3.00 251 29.53 
3 2.99 - 2.50 244 28.71 
4 2.49 - 2.00 102 12.00 
5 1.99 - 1.50 15 1.76 
6 1.49 - 1.00 0 0.00 
7 ต ่ากว่า 0.99 10 1.18 

รวม 850 100.00 
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ตารางที่ 3.12  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชา
คณิตศาสตร์ 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 4.00 - 3.50 188 22.12 
2 3.49 - 3.00 145 17.06 
3 2.99 - 2.50 166 19.53 
4 2.49 - 2.00 179 21.06 
5 1.99 - 1.50 131 15.41 
6 1.49 - 1.00 29 3.41 
7 ต ่ากว่า 0.99 12 1.41 

รวม 850 100.00 
 
ตารางที่ 3.13  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชา
วิทยาศาสตร์ 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 4.00 - 3.50 233 27.41 
2 3.49 - 3.00 189 22.24 
3 2.99 - 2.50 226 26.59 
4 2.49 - 2.00 135 15.88 
5 1.99 - 1.50 49 5.76 
6 1.49 - 1.00 6 0.71 
7 ต ่ากว่า 0.99 12 1.41 

รวม 850 100.00 
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ตารางที่ 3.14  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 4.00 - 3.50 322 37.88 
2 3.49 - 3.00 292 34.35 
3 2.99 - 2.50 163 19.18 
4 2.49 - 2.00 55 6.47 
5 1.99 - 1.50 6 0.71 
6 1.49 - 1.00 0 0.00 
7 ต ่ากว่า 0.99 12 1.41 

รวม 850 100.00 
 
ตารางที่ 3.15  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชา
ภาษาองักฤษ 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 4.00 - 3.50 341 40.12 
2 3.49 - 3.00 230 27.06 
3 2.99 - 2.50 169 19.88 
4 2.49 - 2.00 79 9.29 
5 1.99 - 1.50 18 2.12 
6 1.49 - 1.00 0 0.00 
7 ต ่ากว่า 0.99 13 1.53 

รวม 850 100.00 
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ตารางที่ 3.16  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ล าดบั ผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 4.00 - 3.50 291 34.24 
2 3.49 - 3.00 388 45.65 
3 2.99 - 2.50 152 17.88 
4 2.49 - 2.00 17 2.00 
5 1.99 - 1.50 2 0.24 
6 1.49 - 1.00 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 

รวม 850 100.00 
 
ตารางที่ 3.17  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 4/5 ม. 4/6 ม. 4/7 ม. 4/8 ม. 4/5 ม. 4/6 ม. 4/7 ม. 4/8 
1 4.00 - 3.50 17 24 12 22 77.27 70.59 48.00 66.67 
2 3.49 - 3.00 5 8 12 9 22.73 23.53 48.00 27.27 
3 2.99 - 2.50 0 2 1 2 0 5.88 4.00 6.06 
4 2.49 - 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 22 34 25 33 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3.18  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 4/4 ม. 4/4 
1 4.00 - 3.50 14 35.00 
2 3.49 - 3.00 22 55.00 
3 2.99 - 2.50 4 10.00 
4 2.49 - 2.00 0 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 

รวม 40 100.00 
 
ตารางที่ 3.19  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 4/1 ม. 4/2 ม. 4/3 ม. 4/1 ม. 4/2 ม. 4/3 
1 4.00 - 3.50 6 2 11 14.63 5.13 27.50 
2 3.49 - 3.00 26 20 17 63.41 51.28 42.50 
3 2.99 - 2.50 9 15 12 21.95 38.46 30.00 
4 2.49 - 2.00 0 2 0 0 5.13 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 0 0 

รวม 41 39 40 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3.20  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 5/5 ม. 5/6 ม. 5/7 ม. 5/8 ม. 5/5 ม. 5/6 ม. 5/7 ม. 5/8 
1 4.00 - 3.50 16 3 22 26 44.44 20.00 75.86 81.25 
2 3.49 - 3.00 16 11 7 6 44.44 73.33 24.14 18.75 
3 2.99 - 2.50 4 1 0 0 11.11 6.67 0 0 
4 2.49 - 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 36 15 29 32 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
ตารางที่ 3.21  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 5/3 ม. 5/4 ม. 5/3 ม. 5/4 
1 4.00 - 3.50 13 8 35.14 22.22 
2 3.49 - 3.00 16 27 43.24 75.00 
3 2.99 - 2.50 8 1 21.62 2.78 
4 2.49 - 2.00 0 0 0 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0  

รวม 37 36 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3.22  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 5/1 ม. 5/2 ม. 5/1 ม. 5/2 
1 4.00 - 3.50 11 1 26.19 2.22 
2 3.49 - 3.00 20 18 47.62 40.00 
3 2.99 - 2.50 8 20 19.05 44.44 
4 2.49 - 2.00 3 6 7.14 13.33 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 

รวม 42 45 100.00 100.00 
 
ตารางที่ 3.23  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 6/5 ม. 6/6 ม. 6/7 ม. 6/8 ม. 6/5 ม. 6/6 ม. 6/7 ม. 6/8 
1 4.00 - 3.50 17 9 5 30 53.13 25.00 13.89 71.43 
2 3.49 - 3.00 15 19 25 11 46.87 52.78 69.44 26.19 
3 2.99 - 2.50 0 7 6 1 0 19.44 16.67 2.38 
4 2.49 - 2.00 0 1 0 0 0 2.78 0 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 32 36 36 42 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3.24  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 6/3 ม. 6/4 ม. 6/3 ม. 6/4 
1 4.00 - 3.50 1 9 3.03 23.68 
2 3.49 - 3.00 11 23 33.33 60.53 
3 2.99 - 2.50 19 6 57.58 15.79 
4 2.49 - 2.00 2 0 6.06 0 
5 1.99 - 1.50 0 0 0 0 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 

รวม 33 38 100.00 100.00 
 
ตารางที่ 3.25  ผลการวิเคราะห์ค่าของผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
 

ล าดบั ผลการเรียนเฉล่ีย 
จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

ม. 6/1 ม. 6/2 ม. 6/1 ม. 6/2 
1 4.00 - 3.50 9 3 20.00 7.14 
2 3.49 - 3.00 25 19 55.56 45.24 
3 2.99 - 2.50 8 18 17.78 42.86 
4 2.49 - 2.00 3 1 6.67 2.38 
5 1.99 - 1.50 0 1 0 2.38 
6 1.49 - 1.00 0 0 0 0 
7 ต ่ากว่า 0.99 0 0 0 0 

รวม 45 42 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3.26  ผลการวิเคราะห์ค่าของเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกแผนการเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยู่
ในปัจจุบนั 
 
ล าดบั ค าตอบ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 เลือกดว้ยตนเองตามความสนใจ 663 78.00 
2 ผูป้กครองเป็นผูเ้ลือก 67 7.88 
3 ตอ้งการศึกษาท่ีโรงเรียนเดิม (แผนการเรียนใดก็ได)้ 75 8.82 
4 เลือกเรียนตามเพื่อน / รุ่นพี่ 28 3.29 
5 ครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก แนะน า 17 2.00 

รวม 850 100.00 
 
ตารางที่ 3.27  ผลการวิเคราะห์ค่าของส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิด ในการเลือกแผนการเรียน 
 
ล าดบั ค าตอบ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 อาชีพผูป้กครอง / ญาติ / พี่นอ้ง เป็นแบบอยา่ง 389 45.76 
2 รายไดข้องผูป้กครอง 35 4.12 
3 ความนิยมของสงัคม (แฟชัน่) 34 4.00 
4 ค าแนะน าจากครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก 165 19.41 
5 เพื่อน / รุ่นพี่ 91 10.71 
6 ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 136 16.00 

รวม 850 100.00 
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ตารางที่ 3.28  ผลการวิเคราะห์ค่าของค าตอบจากค าถามท่ีว่า “ถา้สามารถเลือกไดแ้ละยอ้นเวลา
กลบัไปได ้นกัเรียนจะยงัเลือกแผนการเรียนท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม”่ 
 
ล าดบั ค าตอบ จ านวน (เรคคอร์ด) ร้อยละ 

1 เลือก แผนการเรียนปัจจุบนั 660 77.65 
2 ไม่เลือก จะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์

- คณิต) 
50 5.88 

3 ไม่เลือก จะเลือกแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์
(ศิลป์ - คณิต) 

77 9.06 

4 ไม่เลือก จะเลือกแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
(ศิลป์ - ภาษา) 

63 7.41 

รวม 850 100.00 
 
3.7  การเลอืกเทคนิคการท าเหมอืงข้อมูลที่เหมาะสม 

วตัถุประสงค์หน่ึงของงานวิจยัน้ี คือ เพื่อค้นหากฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) 
ของผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาต่างๆ 5 วิชาไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ รวมทั้งผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดบัมธัยมตอนตน้ กบั
การเลือกแผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และความสามารถในการศึกษาในแผนการ
เรียนนั้นไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ ต่อจากนั้นใชเ้ทคนิคการจ าแนกกลุ่ม (Classification) เพื่อ
จ  าแนกกลุ่มประชากรออกเป็น 9 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเหมาะสมและประสบความส าเร็จในการเลือกเรียน
แผนการเรียน กลุ่มท่ีค่อนข้างเหมาะสม และกลุ่มท่ีไม่เหมาะสม ในแต่ละแผนการเรียน คือ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง โดย
การศึกษาเทคนิคอลักอริทึมต่างๆ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงน าขอ้มลูมาทดลองโดย
ใชโ้ปรแกรม WEKA โดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

3.7.1  เทคนิคการหากฎความสมัพนัธ ์(Association Rule) ไดแ้ก่ 
1)  Apriori (Agrawal et al., 1993) ให้ผลลพัธ์ในรูปแบบกฎความสัมพนัธ์ท่ีน าค่าทุก

ค่าท่ีเป็นไปไดม้าสร้างเป็นกฎ 
2)  FP Growth (Kantardzic M., 2003) ให้ผลลพัธ์ในรูปแบบกฎความสัมพนัธ์โดยใน

โปรแกรม WEKA แต่ละแอทริบิวต์ท่ีน ามาพิจารณาจะตอ้งน าค่าท่ีสนใจศึกษาไปแจกแจงไวท่ี้
ต าแหน่งสุดทา้ยในส่วนการประกาศแอทริบิวต์ในแฟ้ม .arff ยกตัวอย่างเช่น ค่าของผลการเรียน

DPU



49 

ในช่วงต่างๆ ก  าหนดให้ค่า 1 หมายถึงมีผลการเรียนอยู่ในช่วงนั้นๆ และ 0 หมายถึงผลการเรียน
ไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงนั้นๆ ซ่ึงหากตอ้งการจะหาความสัมพนัธ์ของคะแนนในวิชาต่างๆ ควรแจกแจงค่า
แอทริบิวตใ์นแฟ้มขอ้มลูในรูปแบบ Binary เช่น @attribute thai {0,1} 

3.7.2  เทคนิคการจ าแนกกลุ่มขอ้มลู (Classification)  
เทคนิคการจ าแนกกลุ่มข้อมูลมีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดให้ผลลพัธ์ท่ีมีรูปแบบ

แตกต่างกนั ในงานวิจยัน้ีตอ้งการน ากฎความสมัพนัธท่ี์ไดไ้ปพฒันาตวัแบบการเลือกแผนการเรียน
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงันั้นเทคนิคการจ าแนกกลุ่มท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็น
เทคนิคท่ีให้ผลลพัธ์เป็นกฎความสัมพนัธ์ เพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจได้ง่ายและสามารถน ากฎ
ความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาตัวแบบได้ ซ่ึงเทคนิคท่ีศึกษาเป็นอลักอริทึมในกลุ่ม ต้นไมก้าร
ตดัสินใจ (Decision Tree) เป็นการน าขอ้มลูมาสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้าง
ตน้ไม ้ ซ่ึงสามารถสร้างแบบจ าลองการจดัหมวดหมู่ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างข้อมูลท่ีก  าหนดไวก่้อน
ล่วงหนา้ เรียกว่าขอ้มลูชุดสอน (Training Set) ไดอ้ตัโนมติั และกลุ่มของรายการท่ียงัไม่เคยน ามาจดั
หมวดหมู่ไดด้ว้ยรูปแบบของ Tree โครงสร้างประกอบดว้ย Root Node, Child Node และ Leaf 
Node 

1)  การจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree: C4.5 (Kantardzic M., 2003) หรือในโปรแกรม 
WEKA ใชช่ื้อว่า J48 เป็นการจดักลุ่มโดยผลลพัธท่ี์ไดอ้ยูใ่นรูปของตน้ไมก้ารตดัสินใจท่ีมีก่ิงตน้ไม้
จ  านวนมาก โดยค่าของขอ้มลูของแอทริบิวตท่ี์มีค่าต่อเน่ืองจะใชเ้คร่ืองหมาย “<”, “<=”, “=>”, “>” 
ในการพิจารณา ส่วนขอ้มูลท่ีเป็นค่าไม่ต่อเน่ืองจะใชเ้คร่ืองหมาย “=” และใชเ้ง่ือนไข “AND” ใน
การเช่ือมโยงระหว่างแอทริบิวต ์จะเช่ือมโยงไปจนถึงแอทริบิวตสุ์ดทา้ยท่ีจะแบ่งกลุ่มได  ้

2)  การจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Rule: Partial Rules (Kantardzic M., 2003) หรือใน
โปรแกรม WEKA ใชช่ื้อว่า PART เป็นการจดักลุ่มโดยผลลพัธ์ท่ีได้อยู่ในรูปของกฎท่ีน าขอ้มูลใน
แต่ละแอทริบิวต์มาเป็นเง่ือนไขในการตดัสินใจลกัษณะของขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนัให้มาอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนัโดยค่าของขอ้มลูของแอทริบิวต์ท่ีมีค่าต่อเน่ืองจะใชเ้คร่ืองหมาย  “<”, “<=”, “=>”, “>” ใน
การพิจารณา ส่วนขอ้มลูท่ีเป็นค่าไม่ต่อเน่ืองจะใชเ้คร่ืองหมาย “=” และใชเ้ง่ือนไข “AND” ในการ
เช่ือมโยงระหว่างแอทริบิวต ์จะเช่ือมโยงไปจนถึงแอทริบิวตสุ์ดทา้ยท่ีจะแบ่งกลุ่มได้ Decision Rule: 
Partial Rules  เป็นอลักอริทึมท่ีถูกพฒันามาจากอลักอริทึม Decision Tree: C4.5 แต่กระบวนการ
ตดัสินใจจะเลือกเฉพาะขอ้มลูท่ีใหผ้ลลพัธท่ี์ดีท่ีสุดเท่านั้นน ามาสร้างเป็นกฎ 

งานวิจยัน้ีด  าเนินการทดสอบตวัแบบโดยใชโ้ปรแกรมประยุกต์ WEKA เวอร์ชัน่ 3.7.5 
ขอ้มลูท่ีใชใ้นการทดสอบมีจ  านวน 850 เรคคอร์ด ในการทดสอบไดใ้ชก้ารทดสอบแบบ 10 folds 
cross-validation ซ่ึงเป็นการแบ่งขอ้มลูเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กนั  แลว้ท าการทดสอบโดยเปล่ียนขอ้มูล

DPU



50 

ชุดทดสอบตั้งแต่ส่วนท่ี 1 เป็นชุดทดสอบ และส่วนท่ี 2 - 9 เป็นชุดสอนไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงชุด
ทดสอบท่ีส่วนท่ี 10 เป็นชุดทดสอบ และส่วนท่ี 1 - 9 เป็นชุดเทรนน่ิง ท าจนครบ 10 คร้ัง เม่ือ
ทดสอบจนครบ 10 คร้ังแลว้นั้น จะน าเอาค่าความแม่นย  าของการพยากรณ์ท่ีไดน้ั้นมาหาค่าเฉล่ีย 

 

 
 

ภาพที่ 3.6  โปรแกรมประยกุต ์WEKA เวอร์ชัน่ 3.7.5 
 
3.8  การทดสอบตวัแบบ 

การทดสอบตวัแบบเป็นการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบ โดยพิจารณาจากผลการ
ท านายท่ีไดจ้ากระบบทดสอบตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัภาพท่ี 
3.7 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบจ านวน 100 คน เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 5 ปี
การศึกษา 2555 เพศชาย จ  านวน 50 คน และเพศหญิง จ านวน 50 คน เปรียบเทียบกบัแผนการเรียนท่ี
กลุ่มตวัอยา่งเรียนอยูจ่ริง 
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ภาพที่ 3.7  ระบบทดสอบตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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3.9  การพฒันาระบบการเลอืกแผนการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

เป็นขั้นตอนการน าตวัแบบความสัมพนัธ์ท่ีได้จากการท าเหมืองข้อมูลมาพฒันาเป็น
ระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ไซต ์
(Web Application) เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตดัสินใจเลือกแผนการ
เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชโ้ปรแกรมภาษา PHP และระบบฐานขอ้มูล MySQL ใน
การพฒันา เพื่อใหน้กัเรียนสามารถท านายแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองและสามารถศึกษาใน
แผนการเรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 

3.9.1  Use Case Diagram  ระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.8  แสดง Use Case Diagram ของระบบ 
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ตารางที่ 3.29  ค าอธิบาย Use Case Diagram ของระบบ 
  
Use Case1 : Predict 
Brief Description นกัเรียนใชร้ะบบเพื่อท านายผลการเลือกแผนการเรียน 
Actors นกัเรียน 
Preconditions ขอ้มลูของนกัเรียน 
Basic flows  1.  นกัเรียนกรอกขอ้มลูรายละเอียดก่อนการท านายอยา่งครบถว้น 

2.  ระบบตรวจสอบขอ้มลูท่ีกรอกถกูตอ้งครบถว้น 
3.  ระบบท านายผลการเลือกแผนการเรียน 

Use Case2 : Evaluate 
Brief Description นกัเรียนใชร้ะบบเพื่อประเมินผลการใชง้านระบบ 
Actors นกัเรียน 
Preconditions นกัเรียนท่ีใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 
Basic flows  1.  นกัเรียนกรอกขอ้มลูแบบประเมินอยา่งครบถว้น 

2.  ระบบตรวจสอบขอ้มลูท่ีกรอกถกูตอ้งครบถว้น 
3.  ระบบบนัทึกผลการประเมิน 

 
3.9.2  ระบบประเมินผลการใชง้านระบบใชโ้มดูลเว็บฟอร์ม (Webform) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอยู่

บนเวบ็ไซตโ์รงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ท่ีท างานบนระบบ CMS (Content Management System) ท่ีช่ือ
ว่า Drupal โดยโมดูลดงักล่าวจะช่วยเก็บขอ้มลูและสามารถน าขอ้มลูไปวิเคราะห์ผลการประเมินได ้

3.9.3 การแสดงผลระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เน่ืองจากตัว
ระบบใชร่้วมกบัเวบ็ไซต์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัเป็น ผูว้ิจยัจึงออกแบบให้กลมกลืนกบัเว็บไซต์
ของโรงเรียนท่ีมีอยูเ่ดิม 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีจะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเพื่อพฒันาตัวแบบการเลือกแผนการ

เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลู รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
4.1  ผลการวิเคราะห์การคน้หากฎความสมัพนัธ ์และการจ าแนกกลุ่มขอ้มลู 
4.2  ผลการคน้หาความสมัพนัธจ์ากอลักอริทึมท่ีเหมาะสม 
4.3  ตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.4  ผลการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบ 
4.5  ระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.6  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 
4.1  ผลการวเิคราะห์การสร้างกฎความสัมพนัธ์ และการจ าแนกกลุ่มข้อมูล 

การคน้หากฎความสมัพนัธเ์พื่อการท านายดว้ยโปรแกรม WEKA จากการสังเกตพบว่า
การวิเคราะห์หากฎความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดว้ยอลักอริทึม Apriori (Agrawal et al., 1993) ให้
ผลลพัธใ์นรูปแบบกฎความสมัพนัธท่ี์น าค่าทุกค่าท่ีเป็นไปไดม้าสร้างเป็นกฎ ท่ี Minimum Support 
= 0.1 และ Confidence = 0.9 ผลลพัธท่ี์ไดส่้วนใหญ่ไม่มีค่าเป็นปฏิเสธ ยกตวัอย่างเช่น ถา้ไม่ไดผ้ล
การเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.50 และไม่ไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในรายวิชา
สงัคมศึกษาฯ มากกว่า 3.00 แลว้จะไม่ไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาไทยมากกว่า 3.00 ซ่ึงกฎ
ความสมัพนัธล์กัษณะน้ีมกัไม่ค่อยมีประโยชน์ 

ส าหรับการวิเคราะห์หากฎความสมัพนัธข์องขอ้มลูดว้ยอลักอริทึม FP Growth ไมไ่ดถู้ก
น ามาใช้ในการพัฒนาตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาเหตุ
เน่ืองมาจากกฎความสมัพนัธท่ี์วิเคราะห์ออกมาไดน้ั้นค่อนขา้งไม่มีประโยชน์ใดๆ ในการพฒันาตวั
แบบ คือกฎท่ีไดอ้ยูใ่นลกัษณะของความสมัพนัธใ์นวิชาเดียวกนั ตวัอย่างเช่น ถา้ไม่ไดผ้ลการเรียน
เฉล่ียวิชาภาษาไทยอยูใ่นช่วง 2.50 - 2.99 และไมไ่ดผ้ลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทยอยู่ในช่วง 3.00 - 
3.49 จะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทยอยูใ่นช่วง 3.50 - 4.00 ซ่ึงกฎความสมัพนัธจ์ะเป็นลกัษณะ
เช่นน้ีในทุกรายวิชา แตกต่างกบัการจ าแนกกลุ่มดว้ยทฤษฎีต้นไมต้ัดสินใจ C4.5 กบัอลักอริทึม 
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Decision Rule: Partial Rules โดยเลือกวิธีการแบ่งขอ้มูลส าหรับทดสอบบนพ้ืนฐานวิธี 10-fold 
Cross Validation ถือได้ว่ามีกฎการจ าแนกกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอลักอริทึมระหว่างทฤษฎีตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 กบั Decision Rule: Partial Rules ไดด้งั
ตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละอลักอริทึม 
 

Algorithm Accuracy Precision Recall F-measure 
Partial Rules 79.76 0.79 0.80 0.79 
C4.5 76.59 0.76 0.77 0.75 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นว่าการจ าแนกขอ้มลูดว้ยอลักอริทึม Decision Rule: Partial 
Rules มีประสิทธิภาพสูงกว่าทฤษฎีตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 ค่าความถกูตอ้งของการท านาย (Accuracy) 
มีค่าเท่ากบั 79.76 % ค่าท่ีสามารถสืบคน้ค าตอบสูงสุด (Precision) มีค่าเท่ากบั 0.79 ค่าท่ีไดจ้ากการ
ตรวจพบขอ้มลู หรือค่าการเรียกคืน (Recall) มีค่าเท่ากบั 0.80 และค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าท่ีสามารถสืบคน้ค าตอบสูงสุดกบัค่าท่ีไดจ้ากการตรวจพบขอ้มลู หรือค่าความถกูตอ้งโดยรวม (F-
measure) มีค่าเท่ากบั 0.79 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกใชอ้ลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules กบั
ฐานขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งจากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงถกูคดักรองแลว้จ านวน 850 คน (จากขอ้มลูนกัเรียน
ในขณะท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,131 คน และขอ้มูลนักเรียนในขณะท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 924 คน) ประกอบดว้ย 

 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น ตามแผนการเรียน 
 

แผนการเรียน 
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับช้ัน (คน) 
ม.4 ม.5 ม.6 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 114 112 146 
ภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 40 73 71 
ภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) 120 87 87 
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ส าหรับตวัแปรท่ีทางผูว้ิจยัสนใจและมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะของประชากรเป็นไปดงั

ตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
ล าดบั ช่ือตวัแปร ค าอธบิาย 

1 gpa ผลการเรียนเฉล่ียตามแผนการเรียน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2 thai ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาภาษาไทย  
3 math ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาคณิตศาสตร์  
4 sci ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาวิทยาศาสตร์  
5 soc ผลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  
6 eng ผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ  
7 gpa3 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
8 q1 เหตุผลในการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 
9 q2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนในปัจจุบนั 
10 q3 แผนการเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัเหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ 

 
4.2  ผลการวเิคราะห์อลักอริทึมทีเ่หมาะสม 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชอ้ลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules ในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลตาม
เหตุผลขา้งตน้ท่ีว่าอลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules มีประสิทธิภาพสูงกว่าทฤษฎีตน้ไม้
ตดัสินใจ C4.5 โดยมีค่าความถูกตอ้งของการท านาย (Accuracy) เท่ากบั 79.76 % ค่าท่ีสามารถ
สืบคน้ค าตอบสูงสุด (Precision) เท่ากบั 0.79 ค่าท่ีไดจ้ากการตรวจพบขอ้มูล หรือค่าการเรียกคืน 
(Recall) มีเท่ากบั 0.80 และค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าท่ีสามารถสืบคน้ค าตอบสูงสุดกบั
ค่าท่ีไดจ้ากการตรวจพบข้อมูล หรือค่าความถูกตอ้งโดยรวม (F-measure) เท่ากบั 0.79 ดว้ยการ
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ (Confidence Factor) เท่ากบั 0.25 ผลลพัธบ์างส่วนจากการจ าแนกกลุ่มดว้ย
อลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules แสดงดงัภาพท่ี 4.1  
 
 

DPU



 
57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  แสดงผลลพัธจ์ากการจ าแนกกลุ่มดว้ยอลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules 

=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.rules.PART -M 2 -C 0.25 -Q 1 
Relation:     wekadatacal3-weka.filters.unsupervised.attribute.NumericToNominal-Rfirst-last-
weka.filters.unsupervised.attribute.NumericToNominal-Rfirst-last 
Instances:    850 
Attributes:   13 
              num 
              id 
              thai 
              math 
              sci 
              soc 
              eng 
              gpa 
              q1 
              q2 
              q3 

              gpa3 
              result 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
PART decision list 
------------------ 
gpa = 1 AND sci = 1 AND math = 1: 1 (108.0/7.0) 

gpa = 4: 8 (17.0/3.0) 
gpa = 3 AND q3 = 2 AND q1 = 3: 8 (6.0) 
gpa = 3 AND q3 = 3: 8 (16.0/6.0) 
gpa = 3 AND math = 4 AND q3 = 1: 8 (36.0/7.0) 
gpa = 1 AND q1 = 2: 1 (14.0/1.0) 
gpa = 1 AND q3 = 2 AND q2 = 1: 7 (4.0) 
gpa = 1 AND math = 2 AND sci = 1 AND q3 = 1 AND gpa3 = 1 AND soc = 2: 1 (13.0/1.0) 

gpa = 3 AND math = 5 AND q3 = 1: 8 (35.0/8.0) 
gpa = 1 AND q3 = 3 AND math = 2: 1 (6.0/1.0)  
gpa = 1 AND q3 = 1 AND soc = 1 AND math = 1: 1 (14.0/2.0) 
gpa = 1 AND q3 = 1 AND math = 2 AND sci = 1 AND gpa3 = 1 AND eng = 1: 1 (12.0/3.0) 
gpa = 3 AND sci = 1: 2 (9.0/2.0) 
gpa = 3 AND sci = 4 AND q3 = 1: 8 (7.0/1.0) 
gpa = 3 AND sci = 3 AND gpa3 = 3: 5 (10.0/2.0) 

gpa = 3 AND gpa3 = 2 AND sci = 3: 5 (5.0) 
gpa = 1 AND q3 = 1 AND q2 = 1 AND eng = 2: 1 (19.0/6.0) 
gpa = 3 AND q3 = 4: 5 (8.0/3.0) 
gpa = 3 AND math = 2: 2 (4.0/1.0) 
gpa = 2 AND math = 1 AND sci = 1: 1 (33.0/2.0) 
gpa = 3: 8 (15.0/5.0) 
q3 = 2 AND q2 = 1 AND gpa3 = 3: 4 (8.0/2.0) 

q3 = 2: 4 (22.0/7.0) 
math = 2: 1 (81.0/25.0) 
soc = 4 AND gpa3 = 3: 7 (16.0) 
soc = 4 AND math = 6: 7 (5.0/1.0) 
soc = 6: 1 (5.0) 
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ภาพที่ 4.1  (ต่อ) 

math = 5 AND gpa = 2 AND q3 = 1 AND gpa3 = 3 AND eng = 3: 7 (13.0/2.0) 
q3 = 4 AND eng = 1: 4 (10.0/1.0) 
math = 4 AND q3 = 3: 7 (5.0) 
soc = 4 AND gpa3 = 4: 7 (3.0/1.0) 
soc = 3 AND q3 = 3 AND q2 = 1: 1 (4.0) 
soc = 3 AND math = 5: 7 (23.0/2.0) 
math = 4 AND soc = 3 AND q1 = 1 AND gpa3 = 3 AND eng = 3: 7 (10.0/1.0) 
math = 4 AND q2 = 4: 7 (18.0/3.0) 
soc = 1 AND q1 = 1 AND math = 1: 1 (5.0) 
gpa = 1 AND q2 = 4: 4 (9.0/3.0) 
gpa = 1 AND q2 = 6 AND thai = 1: 1 (9.0/3.0) 
gpa = 1 AND q2 = 6: 7 (11.0/3.0) 
gpa = 1 AND q2 = 1 AND eng = 1 AND sci = 3: 4 (9.0/5.0) 
gpa = 1 AND q2 = 1 AND math = 4: 1 (7.0/1.0) 
gpa = 1 AND soc = 3: 7 (6.0) 
math = 4 AND soc = 3: 7 (24.0/5.0) 
gpa = 2 AND q3 = 3 AND thai = 2: 1 (6.0) 
gpa = 2 AND gpa3 = 1: 1 (20.0/7.0) 
gpa = 2 AND q1 = 2: 1 (9.0/2.0) 
gpa = 2 AND q3 = 4: 4 (11.0/4.0) 
gpa = 2 AND math = 5 AND sci = 2: 7 (4.0) 
gpa = 2 AND gpa3 = 3 AND sci = 3 AND q2 = 1: 4 (8.0/2.0) 
gpa = 2 AND gpa3 = 2 AND q1 = 1 AND math = 4: 4 (10.0/5.0) 
gpa = 1 AND eng = 1 AND sci = 2: 7 (7.0/3.0) 
gpa = 1: 1 (7.0/3.0) 
gpa = 2 AND math = 1: 4 (2.0) 
gpa = 2 AND q1 = 1 AND math = 5: 7 (10.0/5.0) 
gpa = 2 AND q1 = 1 AND math = 3 AND q2 = 6: 1 (8.0/4.0) 
gpa = 2 AND q1 = 1 AND math = 3 AND q2 = 4: 1 (6.0/2.0) 
gpa = 2 AND q1 = 1 AND math = 3 AND eng = 1: 4 (5.0/1.0) 
gpa = 2 AND q1 = 1 AND math = 3 AND q2 = 1 AND sci = 3: 7 (5.0/1.0) 
gpa = 2 AND q1 = 3: 4 (5.0/1.0) 
gpa = 2 AND eng = 3 AND sci = 2 AND q2 = 1: 7 (2.0) 
gpa = 2 AND eng = 3 AND sci = 2: 1 (3.0) 
gpa = 2 AND eng = 2 AND q2 = 1: 1 (8.0/3.0) 
gpa = 2 AND eng = 3: 4 (4.0) 
q2 = 1 AND gpa = 2: 7 (3.0) 
q2 = 1: 9 (3.0/1.0) 
: 4 (10.0/5.0) 
 
Number of Rules  :  66 
Time taken to build model: 0.29 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 

Correctly Classified Instances  678 79.7647 % 
Incorrectly Classified Instances  172 20.2353 % 
Kappa statistic    0.7204 
Mean absolute error   0.0871 
Root mean squared error  0.2087 
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ภาพที่ 4.1  (ต่อ) 
 

เมื่อไดผ้ลการจ าแนกกลุ่มเรียบร้อยแลว้จึงท าการแปลความหมายของการจ าแนกกลุ่มท่ี
ได ้ตวัอยา่งเช่น gpa = 1 AND sci = 1 AND math = 1: 1 (108.0/7.0) 

มีความหมายว่า นกัเรียนจะถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเหมาะสม ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต)โดยจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 4.00 -
3.50 (gpa = 1) ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วง 4.00 -
3.50 (sci = 1) และมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์อยูใ่นช่วง 4.00 - 3.50 (math = 1) จากตวัอย่าง
น้ีมีข้อมูลท่ีสอดคลอ้งกับความสัมพนัธ์น้ีหรือให้ผลลพัธ์ตรงกันจ านวน 108 ตัวอย่าง และไม่
สอดคลอ้งจ านวน 7 ตวัอย่าง ส าหรับการแปลความหมายขอ้มูลจากผลลพัธ์การจ าแนกกลุ่มขอ้มูล 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ ภาคผนวก ข  

Relative absolute error   41.2655 % 
Root relative squared error  64.2803 % 
Coverage of cases (0.95 level)  99.5294 % 
Mean rel. region size (0.95 level) 32.7563 % 
Total Number of Instances  850      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 

 TP Rate FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class 
 0.934 0.145 0.816 0.934 0.877 0.951 1 
 0.417 0.004 0.769 0.787 0.541 0.98 2 
 0 0 0 0 0 0.999 3 
 0.535 0.051 0.681 0.635 0.759 0.883 4 
 0.45 0.006 0.783 0.485 0.871 0.968 5 
 0.755 0.041 0.84 0.755 0.796 0.956 7 

 0.981 0.04 0.773 0.981 0.864 0.984 8 
 1 0.001 0.667 1 0.8 0.999 9 
Weighted Avg.   0.794 0.082 0.789 0.796 0.786 0.946  
 
=== Confusion Matrix === 
 a b c d e f g h  <-- classified as 
 324 0 0 13 0 10 0 0 | a = 1 
 0 10 0 0 4 0 10 0 | b = 2 
 0 0 0 0 0 0 0 1 | c = 3 
 50 0 0 77 0 17 0 0 | d = 4 
 0 2 0 0 18 0 20 0 | e = 5 
 23 0 0 23 0 142 0 0 | f =  7 
 0 1 0 0 1 0 102 0 | g = 8 
 0 0 0 0 0 0 0 2 | h = 9 
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จากการจ าแนกกลุ่มขอ้มลูดว้ยอลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์
เป็นกฎการจ าแนกกลุ่มทั้งส้ิน 66 กฎ แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) เกิดจากกฎความสัมพนัธ์
รวมทั้งส้ิน 24 กฎ เป็นกฎท่ีมีประโยชน์ในการน าไปสร้างตวัแบบจ านวน 23 กฎ และกฎท่ีไม่มี
ประโยชน์ จ  านวน 1 กฎ ประกอบดว้ย 

1)  กลุ่มเหมาะสม จ านวน 21 กฎ มีขอ้มลูสนบัสนุนดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  แสดงขอ้มลูสนบัสนุนกลุ่มเหมาะสม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย 4.00 - 3.00 2 15 3 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 4.00 - 2.00 11 293 48 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 4.00 - 3.00 5 169 13 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาสงัคมศึกษาฯ 4.00 - 2.50 4 41 6 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ 4.00 - 2.50 4 42 12 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดบั ม.ตน้ 4.00 - 3.50 3 25 4 
เหตุผลส าคญัในการเลือกแผนการเรียนมาจาก 
  - เลือกแผนการเรียนดว้ยตนเอง 
  - ผูป้กครองเป็นผูเ้ลือกแผนการเรียนให ้

5 42 9 

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการเลือกแผนการเรียนคือ 
  - อาชีพของผูป้กครองเป็นแบบอยา่ง 
  - ค  าแนะน าจากครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก 
  - ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุอินเทอร์เน็ต 

7 62 19 

ถา้สามารถเลือกแผนการเรียนไดใ้หมจ่ะเลือก 
  - แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 

3 16 1 
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2)  กลุ่มค่อนขา้งเหมาะสม จ านวน 2 กฎ มีขอ้มลูสนบัสนุนดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที่ 4.5  แสดงขอ้มลูสนบัสนุนกลุ่มค่อนขา้งเหมาะสม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 3.49 - 3.00 1 4 1 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 4.00 - 3.00 1 9 2 

 
3)  กลุ่มไม่เหมาะสม ไม่เกิดกฎความสัมพนัธ์ เน่ืองจากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีไดผ้ลการ

เรียนเฉล่ียแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ต ่ากว่า 2.50 มีเพียง 1 เรคคอร์ดเท่านั้นจึงไม่
สามารถสร้างกฎความสมัพนัธไ์ด ้

กลุ่มแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) เกิดจากกฎความสัมพนัธ์
รวมทั้งส้ิน 16 กฎ เป็นกฎท่ีมีประโยชน์ในการน าไปสร้างตวัแบบจ านวน 15 กฎ และกฎท่ีไม่มี
ประโยชน์ จ  านวน 1 กฎ ประกอบดว้ย 

4)  กลุ่มเหมาะสม จ านวน 12 กฎ มีขอ้มลูสนบัสนุนดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางที่ 4.6  แสดงขอ้มลูสนบัสนุนกลุ่มเหมาะสม แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 4.00 - 2.00 3 17 6 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 2.99 - 2.50 2 17 7 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ 4.00 - 2.50 4 28 7 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดบั ม.ตน้ 3.49 - 2.50 3 26 9 
เหตุผลส าคญัในการเลือกแผนการเรียนมาจาก 
  - เลือกแผนการเรียนดว้ยตนเอง 
  - อยากเรียนท่ีโรงเรียนเดิม 

3 20 7 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการเลือกแผนการเรียนคือ 
  - อาชีพของผูป้กครองเป็นแบบอยา่ง 
  - ค  าแนะน าจากครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก 

4 34 12 

ถา้สามารถเลือกแผนการเรียนไดใ้หมจ่ะเลือก 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  - แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 

4 51 14 

 
5)  กลุ่มค่อนขา้งเหมาะสม จ านวน 3 กฎ มีขอ้มลูสนบัสนุนดงัตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที่ 4.7  แสดงขอ้มลูสนบัสนุนกลุ่มค่อนขา้งเหมาะสม แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 2.99 - 2.50 2 15 2 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดบั ม.ตน้ 3.49 - 2.50 2 15 2 
ถา้สามารถเลือกแผนการเรียนไดใ้หมจ่ะเลือก 
  - แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 

2 30 9 

 
6)  กลุ่มไม่เหมาะสม ไม่เกิดกฎความสมัพนัธ ์เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีไดผ้ล

การเรียนเฉล่ียแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ ต ่ากว่า 2.50 จึงไม่สามารถสร้างกฎ
ความสมัพนัธไ์ด ้

กลุ่มแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ - ภาษา) เกิดจากกฎความสัมพนัธ์
รวมทั้งส้ิน 26 กฎ เป็นกฎท่ีมีประโยชน์ในการน าไปสร้างตวัแบบจ านวน 24 กฎ และกฎท่ีไม่มี
ประโยชน์ จ  านวน 2 กฎ ประกอบดว้ย 
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7)  กลุ่มเหมาะสม จ านวน 18 กฎ มีขอ้มลูสนบัสนุนดงัตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.8  แสดงขอ้มลูสนบัสนุนกลุ่มเหมาะสม แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 2.99 - 1.00 10 117 20 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 3.49 - 2.50 4 18 4 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาสงัคมศึกษาฯ 4.00 - 2.50 4 41 6 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ 2.99 - 2.00 7 87 10 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดบั ม.ตน้ 2.99 - 2.00 4 42 4 
เหตุผลส าคญัในการเลือกแผนการเรียนมาจาก 
  - เลือกแผนการเรียนดว้ยตนเอง 

3 25 7 

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการเลือกแผนการเรียนคือ 
  - อาชีพของผูป้กครองเป็นแบบอยา่ง 
  - ค  าแนะน าจากครูในโรงเรียน / วิทยากรภายนอก 
  - ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุอินเทอร์เน็ต 

6 43 7 

ถา้สามารถเลือกแผนการเรียนไดใ้หมจ่ะเลือก 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  - แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 

2 9 0 
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8)  กลุ่มท่ีค่อนขา้งเหมาะสม จ านวน 5 กฎ มีขอ้มลูสนบัสนุนดงัตารางท่ี 4.9 
 

ตารางที่ 4.9  แสดงขอ้มลูสนบัสนุนกลุ่มค่อนขา้งเหมาะสม แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง  
 

ข้อมูลสนับสนุน 
จ านวนกฎ
สนับสนุน 
(กฎ) 

จ านวนข้อมูล
ที่ตรงตามกฎ 
(ข้อมูล) 

จ านวนข้อมูล
ที่ไม่ตรงตาม
กฎ (ข้อมูล) 

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 2.49 - 1.50 2 71 15 
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 2.49 - 2.00 1 7 1 
เหตุผลส าคญัในการเลือกแผนการเรียนมาจาก 
  - อยากเรียนท่ีโรงเรียนเดิม 

1 6 0 

ถา้สามารถเลือกแผนการเรียนไดใ้หมจ่ะเลือก 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  - แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 

2 22 6 

 
9) กลุ่มไม่เหมาะสม ไม่เกิดกฎความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ เน่ืองจากข้อมูลกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีได้ผลการเรียนเฉล่ียแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง ต ่ากว่า 2.50 มีเพียง 2  
เรคคอร์ดเท่านั้นจึงไม่สามารถสร้างกฎความสมัพนัธไ์ด ้
 
4.3  ตวัแบบการเลอืกแผนการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

หลังจากได้ผลลัพธ์ก ารจ าแนกก ลุ่ม ผู ้วิ จัย จึงได้น า กฎจากการจ าแนกก ลุ่ม 
(Classification) ดว้ยอลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules ท่ีด  าเนินการแปลความหมายขอ้มูล
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้มาพฒันาเป็นตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดต้วั
แบบเป็นดงัต่อไปน้ี 

4.3.1  ตวัแบบ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์- คณิต) 
ผูเ้รียนท่ีมีความเหมาะสมกบัการเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย ์

- คณิต) และเม่ือเรียนแผนการเรียนน้ีผูเ้รียนจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ประมาณ 4.00 - 3.00 นัน่คือ ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ เป็น
ดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2  ช่วงของผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีเหมาะสมในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการเลือกแผนการเรียนน้ี มี 2 เหตุผลคือ ความตอ้งการของตนเอง 
และอีกเหตุผลหน่ึง คือ ผูป้กครองเป็นผูเ้ลือกให ้

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกแผนการเรียนน้ี มี 2 เหตุผลคือ อาชีพของผูป้กครอง และอีก
เหตุผลหน่ึง คือ รายไดข้องผูป้กครอง 

ผูเ้รียนท่ีค่อนข้างเหมาะสมกบัการเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
(วิทย ์- คณิต) และเม่ือเรียนแผนการเรียนน้ีผูเ้รียนจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายประมาณ 2.99 - 2.50 นั่นคือ ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียวิชา
ต่างๆ เป็นดงัภาพท่ี 4.3 

 

 
 
ภาพที่ 4.3  ช่วงของผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีค่อนขา้งเหมาะสมในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

4.3.2  ตวัแบบ แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 
ผูเ้รียนท่ีมีความเหมาะสมกบัการเรียนในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์ 

- คณิต) และเม่ือเรียนแผนการเรียนน้ีผูเ้รียนจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
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ประมาณ 4.00 - 3.00 นัน่คือ ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ เป็น
ดงัภาพท่ี 4.4 

 
 
ภาพที่ 4.4  ช่วงของผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีเหมาะสมในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการเลือกแผนการเรียนน้ี มี 2 เหตุผลคือ ความตอ้งการของตนเอง 
และอีกเหตุผลหน่ึง คือ ตอ้งการศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเดิม (แผนการเรียนใดก็ได)้ 

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกแผนการเรียนน้ี มี 2 เหตุผลคือ อาชีพของผูป้กครอง และอีก
เหตุผลหน่ึง คือ ค  าแนะน าจากครูในโรงเรียน/วิทยากรภายนอก 

ผูเ้รียนท่ีค่อนข้างเหมาะสมกบัการเรียนในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
(ศิลป์ - คณิต) และเม่ือเรียนแผนการเรียนน้ีผูเ้รียนจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายประมาณ 2.99 - 2.50 นั่นคือ ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียวิชา
ต่างๆ เป็นดงัภาพท่ี 4.5 
 

 
 
ภาพที่ 4.5  ช่วงของผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีค่อนขา้งเหมาะสมในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ 
 

4.3.3  ตวัแบบ แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์-ภาษา) 
ผูเ้รียนท่ีมีความเหมาะสมกบัการเรียนในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง (ศิลป์ 

- ภาษา) และเม่ือเรียนแผนการเรียนน้ีผูเ้รียนจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
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ประมาณ 4.00 - 3.00 นัน่คือ ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ เป็น
ดงัภาพท่ี 4.6 

 
 
ภาพที่ 4.6  ช่วงของผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีเหมาะสมในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
 

เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการเลือกแผนการเรียนน้ี คือ ความตอ้งการของตนเอง 
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกแผนการเรียนน้ี มี 3 เหตุผลคือ อาชีพของผูป้กครอง 

ค  าแนะน าจากครูในโรงเรียน/วิทยากรภายนอก และอีกเหตุผลหน่ึง คือ ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 

ผูเ้รียนท่ีค่อนข้างเหมาะสมกบัการเรียนในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
(ศิลป์ - ภาษา) และเม่ือเรียนแผนการเรียนน้ีผูเ้รียนจะไดผ้ลการเรียนเฉล่ียในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายประมาณ 2.99 - 2.50 นั่นคือ ถา้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียวิชา
ต่างๆ เป็นดงัภาพท่ี 4.7 

 
 
ภาพที่ 4.7  ช่วงของผลการเรียนเฉล่ียวิชาต่างๆ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีค่อนขา้งเหมาะสมในแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 

 
เหตุผลส าคัญท่ีสุดในการเลือกแผนการเรียนน้ี คือ ต้องการศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเดิม 

(แผนการเรียนใดก็ได)้ 
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4.4  ผลการประเมนิประสิทธิภาพของตวัแบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ พิจารณาจากผลการท านายท่ีได้จากระบบ

ทดสอบตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการ
ทดสอบจ านวน 100 คน เป็นนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 5 ปีการศึกษา 2555 เพศชาย 
จ  านวน 50 คน และเพศหญิง จ านวน 50 คน เปรียบเทียบกบัแผนการเรียนท่ีกลุ่มตวัอยา่งเรียนอยูจ่ริง 
พบว่าตวัแบบสามารถเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดอ้ยา่งถกูตอ้งคิดเป็นร้อยละ 
79 (% of Correct Recommendation Accuracy) จากการวิเคราะห์ผลการท านายเลือกแผนการเรียน
ผูใ้ชก้ลุ่มตัวอย่างท่ีระบบทดสอบท านายได้ไม่ถูกต้องเป็นเพศชาย 8 ตัวอย่าง และเพศหญิง 13 
ตวัอยา่ง สาเหตุเกิดจาก กรณีท่ี 1 ตวัอยา่งจ านวน 6 ตวัอย่าง มีผลการเรียนท่ีสามารถเรียนแผนการ
เรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ได้แต่ตัวอย่างดังกล่าวมีความต้องการเรียนแผนการเรียน
ภาษาองักฤษ - ภาษาท่ี 2 มากกว่า กรณีท่ี 2 ตวัอยา่งจ านวน 15 ตวัอย่าง มีผลการเรียนท่ีไม่สามารถ
เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไดแ้ต่ตวัอยา่งดงักล่าวกลบัเลือกเรียน ซ่ึงอาจมีผลให้
เปล่ียนแผนการเรียนระหว่างเรียน หรือ ผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีค่าต ่ากว่า 2.50 ได ้
นอกจากนั้นยงัพบว่ามีในกลุ่มตวัอย่างมี 10 ตวัอย่าง ท่ีมีความตอ้งการเปล่ียนแผนการเรียนจากท่ี
เรียนอยูใ่นปัจจุบนั สาเหตุเน่ืองมาจากความตอ้งการของตนเอง ความตอ้งการของผูป้กครอง และ
ภาวะท่ีเกิดจากการเลือกแผนการเรียนท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบท าให้ทราบว่าการเลือกแผนการเรียนท่ี
ถกูตอ้งมีความส าคญัต่อการวางแผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และการเลือกเรียน
คณะ สาขาวิชาในระดบัอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

 
4.5  ระบบการเลอืกแผนการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขั้นตอนน้ีเป็นการน าตวัแบบความสัมพนัธ์จากการวิเคราะห์มาพฒันาเป็นระบบการ
เลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ (Web 
Application) เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
โดยใชรู้ปแบบการแสดงผลแบบเดียวกนักบัเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีมีอยู่เดิม ใช้โปรแกรมภาษา 
PHP และระบบฐานขอ้มูล MySQL นอกจากนั้นยงัมีการใช ้Appserv, Apache Web Server และ 
MySQL ในการพฒันา เพื่อให้นักเรียนสามารถท านายแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองและ
สามารถศึกษาในแผนการเรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 

ผลการพฒันาระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ 
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4.5.1  ส่วนการท านายแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หนา้จอแสดงดงัภาพท่ี 4.8  
 

 
 

ภาพที ่4.8  หนา้จอแสดงแบบฟอร์มการท านายแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

เมื่อผูใ้ช้งานระบบไดก้รอกข้อมูลครบถว้นแลว้ และท าการคลิกปุ่ม “ตรวจสอบการ
ท านาย” ระบบจะแสดงผลลพัธ์การท านายเป็นแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านระบบ พร้อม
ค าแนะน าเบ้ืองตน้ ดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพที ่4.9  หนา้จอแสดงผลการท านายแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

4.5.2  ส่วนของการประเมินผลการใชง้านระบบจากผูใ้ช ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.10 
 

 
 

ภาพที ่4.10  หนา้จอแสดงแบบฟอร์มการประเมินผลการใชง้านระบบจากผูใ้ช ้
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เมื่อผูใ้ชง้านระบบไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ และท าการคลิกปุ่ม “ส่งแบบประเมิน” 
ระบบจะบันทึกผลการประเมินลงฐานขอ้มูล และแสดงให้ผูใ้ชท้ราบว่าได้รับผลการประเมิน
เรียบร้อยแลว้ 
 
4.6  ผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ พิจารณาจากแบบสอบถามประเมินการใช้งาน
ระบบของผูใ้ชง้านระบบท่ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 5 ปีการศึกษา 2555 เปรียบเทียบ
กบัแผนการเรียนท่ีกลุ่มตวัอยา่งเรียนอยูจ่ริง จ  านวน 50 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มลูและแปลผลการ
ทดสอบระบบ ดงัตารางท่ี 4.10 ซ่ึงจะท าการเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละดา้นโดยใชค่้าเฉล่ีย 
( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ เบสท ์ 
(Best., 1963: 204-208) ดงัน้ี 

 
ค่าเฉล่ีย 5.00 - 4.51 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 3.51 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 2.51 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 1.51 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 1.01 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชง้านระบบ 
 

หัวข้อการประเมนิ  ̅ S.D. การแปลผล 
1.  ความง่ายในการใชร้ะบบ  4.1 0.58 มาก 
2.  ความรวดเร็วในการเขา้ถึงระบบ 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
3.  ความเสถียรของระบบและความต่อเน่ืองในการใชง้าน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
4.  ความถกูตอ้งของผลการท านาย 4.28 0.73 มาก 
5.  ความพึงพอใจต่อผลการท านาย  4.12 0.69 มาก 
6.  ผลการท านายเป็นประโยชน์ต่อตวัท่านในระดบัใด 4.08 0.60 มาก 
7.  ระบบสามารถช่วยเลือกแผนการเรียน ม.ปลาย ไดจ้ริง 4.14 0.64 มาก 
8.  ความพึงพอใจโดยรวมในการใชร้ะบบ 4.16 0.47 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.31 0.57 มาก 

DPU



 
72 

จากผลการประเมินการใชง้านระบบ โดยผูใ้ช้งานระบบจ านวน 50 คน พบว่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ในส่วนของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 4.31 แสดงให้เห็นว่าระบบท่ี
พฒันาข้ึนมีความสามารถในการใชง้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึง ขอ้สรุปจากผลการด าเนินการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ปัญหา

และอุปสรรคระหว่างการด าเนินการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการศึกษาต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ปัญหาและอุปสรรค 
5.4  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยน้ีเป็นการค้นหาลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน และ
สามารถศึกษาในแผนการเรียนนั้นไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ จากผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ และ
ขอ้มูลแบบสอบถามวิธีการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม WEKA ผลการวิจยัท าให้
ทราบถึงรูปแบบความสมัพนัธข์องผลการเรียนในรายวิชาหลกัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีส่งผลต่อการ
เลือกแผนการเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ลกัษณะความสัมพนัธ์น้ีได้มาจากอลักอริทึม 
Decision Rule: Partial Rules ซ่ึงให้ผลลพัธ์ความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าความถูกต้องของการท านาย 
(Accuracy) มีค่าเท่ากบั 79.76 % ค่าท่ีสามารถสืบคน้ค าตอบสูงสุด (Precision) มีค่าเท่ากบั 0.79 ค่าท่ี
ได้จากการตรวจพบข้อมูล หรือค่าการเรียกคืน (Recall) มีค่าเท่ากับ  0.80 และค่าท่ีแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าท่ีสามารถสืบคน้ค าตอบสูงสุดกบัค่าท่ีไดจ้ากการตรวจพบขอ้มูล หรือค่า
ความถูกต้องโดยรวม (F-measure) มีค่าเท่ากับ 0.79 เป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด เมื่อเปรียบกับ
อลักอริทึมทฤษฎีตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 ถือว่าเป็นค่าท่ีมากกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ มีความถูกตอ้งไม่
ต ่ากว่า 75% ผูว้ิจยัจึงน ารูปแบบความสมัพนัธท่ี์ไดไ้ปพฒันาตวัแบบ และระบบการเลือกแผนการเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ระบบทดสอบตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจัยได้
พฒันาข้ึนนั้น ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ดว้ยโมดูลเวบ็ฟอร์ม (Webform) ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอยู่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีท างานบนระบบ CMS (Content Management System) 
ช่ือว่า Drupal โดยโมดูลดงักล่าวจะช่วยเกบ็ขอ้มลู และสามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ผลการประเมิน
ต่อไปได้ ส าหรับผูท้ดสอบระบบ คือนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เป็นนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ปีการศึกษา 2555 เพศชาย จ  านวน 50 คน และเพศหญิง จ  านวน 50 คน เปรียบเทียบ
กบัแผนการเรียนท่ีกลุ่มตวัอยา่งเรียนอยูจ่ริง พบว่าตวัแบบสามารถเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายไดอ้ยา่งถกูตอ้งคิดเป็นร้อยละ 79 (% of Correct Recommendation Accuracy) ถือว่าเป็นค่าท่ี
มากกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ตวัแบบมีความถกูตอ้งไม่ต  ่ากว่า 75% ผูว้ิจยัจึงน ารูปแบบความสมัพนัธท่ี์
ไดไ้ปพฒันาระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ระบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการแสดงผล
แบบเดียวกันกับเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีมีอยู่เดิม ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพฒันาด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 นอกจากนั้นยงัมีการใช ้Appserv, Apache Web Server และ 
MySQL ในการพฒันาเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์สามารถใชง้านได้และง่ายต่อการใชม้ากท่ีสุด 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผูใ้ชง้านระบบจ านวน 50 คน พบว่า
ผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 ถือไดว้่าระบบท่ี
พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพการใชง้านโดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วย
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายได ้
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

งานวิจัยน้ีเป็นการค้นหาลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน และ
สามารถศึกษาในแผนการเรียนนั้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ ถึงแมว้่าตวัแบบการเลือกแผนการเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะสามารถเลือกแผนการเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้งคิดเป็นร้อยละ 79 ซ่ึงเป็นค่าท่ี
มากกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ตวัแบบมีความถกูตอ้งไม่ต  ่ากว่า 75% แต่จากการด าเนินการวิจยั ท าให้
พบว่า 

5.2.1 ฐานขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใชพ้ฒันาตวัแบบมีผลการเรียนเฉล่ียมากกว่า 2.50 
เกือบทั้งหมด มีอยูเ่พียง 3 - 4 ตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต ่ากว่า 2.50 ท าให้กฎความสัมพนัธ์ท่ีได้
ไม่มีกลุ่มท่ีไม่เหมาะสมกบัการเรียนในแต่ละแผนการเรียน  

5.2.2  ผลลพัธข์องตวัแบบการเลือกแผนการเรียน แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของรูปแบบการ
เลือกแผนการเรียนของผูเ้รียนส่วนใหญ่  คือ ผูท่ี้มีผลการเรียนระดบัดีมกัเลือกเรียนแผนการเรียน
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วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นอนัดบัแรก และยงัสามารถเลือกแผนการเรียนใดก็ได ้ตามแต่ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ล  าดบัต่อมาเป็นแผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ - 
ภาษาท่ีสอง ตามล าดบัผลการเรียนของผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีเลือกแผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 
มกัเกิดจากผลการเรียนของตนไม่สามารถเลือกแผนการเรียนอ่ืนๆ ได ้จึงจ  าเป็นตอ้งเลือกแผนการ
เรียนน้ี มีผูเ้รียนเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีเลือกแผนการเรียนตามความสนใจของตนเองอยา่งแทจ้ริงแต่
ตอ้งมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีดว้ยจึงจะมีโอกาสเลือกแผนการเรียนท่ีตอ้งการได ้จากรูปแบบการ
เลือกแผนการเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ท าใหผู้ว้ิจยัพบว่าผลการเรียนเปรียบเสมือนค่านิยมส าคญัใน
การเลือกแผนการเรียนมากกว่าความสนใจ หรือความถนดัของผูเ้รียน 

5.2.3  ขอ้สังเกตหน่ึงจากผลลพัธ์ของตวัแบบการเลือกแผนการเรียนท่ีผูว้ิจยัพบ คือ ตวัแบบ
แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง เป็นแผนการเรียนท่ีเน้นการเรียนวิชาภาษาองักฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ ดงันั้นผูเ้รียนท่ีจะเลือกเรียนแผนการเรียนน้ีควรมีความสามารถพ้ืนฐานทางดา้น
การใชแ้ละความเข้าใจภาษาในระดับดีข้ึนไป คือ มากกว่า 3.00 แต่ผลลพัธ์ของตัวแบบในวิชา
ภาษาองักฤษยงัคงพบผลการเรียนอยู่ในช่วง 2.99 - 2.00 ซ่ึงไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงนัก 
อาจเน่ืองจากเหตุผลส าคญัในการเลือกแผนการเรียนมาจากความตอ้งการเรียนต่อท่ีโรงเรียนเดิมใน
แผนการเรียนใดก็ได ้ท าใหผู้เ้รียนท่ีมีผลการเรียนท่ีไม่สามารถเลือกแผนการเรียนอ่ืนไดเ้ลือกเรียน
แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาท่ีสอง 

 
5.3  ปัญหาและอปุสรรค 

5.3.1 ปัญหาเร่ืองข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อน า
ฐานข้อมูลมาใช้ในการวิจยั รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักเรียนท่ีมีจ  านวน
ค่อนขา้งมาก จึงตอ้งใชเ้วลาในการเก็บขอ้มลูท่ีค่อนขา้งนานกว่าขั้นตอนอ่ืน 

5.3.2 ปัญหาเร่ืองระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษากระบวนการท าเหมืองข้อมูล ต้องใช้เวลา
ค่อนขา้งมากเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการประยกุต์และเลือกใชอ้ลักอริทึมเพื่อน ามาพฒันาตวั
แบบตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5.3.3 ปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาลกัษณะความสัมพนัธ์ เน่ืองจากการ
คน้หาลกัษณะความสมัพนัธท่ี์ดีใหผ้ลการท านายท่ีแม่นย  าตอ้งใชข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและมีคุณภาพ  ถา้มี
ขอ้มลูรายการใดท่ีไม่สมบูรณ์จะมีผลท าให้ตวัแบบท่ีไดม้ีความคลาดเคล่ือน จึงตอ้งใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบค่อนขา้งมาก 

5.3.4  ปัญหาเร่ืองระยะเวลา บางคร้ังการติดต่อประสานงาน อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาหรือ
ติดขอ้ขดัขอ้งบา้ง ท าใหม้ีผลกระทบต่อระยะเวลาโดยรวมในการท างาน 
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5.3.5  ปัญหาการศึกษาฐานขอ้มูลท่ีไดม้า ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้านั้นถูกจดัเก็บไวใ้นรูปแบบท่ีทาง
โรงเรียนเขา้ใจ ผูว้ิจยัตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูดงักล่าวและปรึกษากบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อท า
ความเขา้ใจกบัขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตรงกบัความเป็นจริง  
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  เพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งประชากร เพ่ือท าใหก้ารวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของตวัแบบและผล
การเลือกแผนการเรียนมีความถกูตอ้งมากยิง่ข้ึน 

5.4.2  เพ่ิมตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา เช่น ผลการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ความถนดั  ความสามารถ
พิเศษ การเลือกชมรม การเรียนกวดวิชา ขอ้มลูพ้ืนฐานของครอบครัว เป็นตน้ 

5.4.3  เพ่ิมอลักอริทึมในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม เพ่ือเพ่ิมค่า
ความถกูตอ้งของการท านาย (Accuracy) และความน่าเช่ือถือของผลลพัธ์ เช่น Genetic Algorithm, 
Neuron Network 

5.4.4  การวิเคราะห์หาลกัษณะความสัมพนัธ์จะมีประโยชน์มากยิ่งข้ึน ถา้มีการเพ่ิมเติมขอ้มูล
ในส่วนของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไปแลว้ว่ามีโอกาสท่ีจะ
สอบคดัเลือกเขา้มหาวิทยาลยัต่างๆ นั้นเป็นอยา่งไร และตวัแปรท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมมีอะไรบา้ง เพ่ือ
น าความรู้ท่ีไดม้าปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
สงัคมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

5.4.5  เพ่ิมเติมส่วนของค าแนะน าในตวัแบบท่ีมากกว่าการแนะน าแค่แผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
เช่น วิชาท่ีนักเรียนควรเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนท่ีตอ้งการจะพฒันา
ตนเองใหม้ีศกัยภาพสูงสุดและเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
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(วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ: ครุศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียน 
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แบบสอบถามการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียน 
ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 
เลขประจ ำตวั ………………………. 
ขณะน้ีเรียนอยูร่ะดบัชั้น    ม.4   ม.5   ม.6 
หอ้งเรียน    1  2  3  4  5  6  7  8 
แผนกำรเรียน   วิทย ์- คณิต  ศิลป์ - คณิต  ศิลป์ - ภำษำ 
เหตุผลใดส ำคญัท่ีสุด ในกำรเลือกแผนกำรเรียน (แผนกำรเรียนท่ีนกัเรียนเรียนอยูใ่นปัจจุบนั)  
  อยำกเรียนดว้ยตนเอง 

 ผูป้กครองเลือกใหเ้รียน  
 อยำกเรียนท่ีโรงเรียนเดิม (แผนกำรเรียนไหนก็ได)้  
 เรียนตำมเพื่อน / รุ่นพี่ 
 ครูในโรงเรียน / วิทยำกรภำยนอก แนะน ำ  

ส่ิงใดมีอิทธิพลมำกท่ีสุดต่อควำมคิด ในกำรเลือกแผนกำรเรียน  
 อำชีพผูป้กครอง / ญำติ / พี่นอ้ง เป็นแบบอยำ่ง  
 รำยไดข้องผูป้กครอง  
 ควำมนิยมของสงัคม (แฟชัน่)  
 ค ำแนะน ำจำกครูในโรงเรียน / วิทยำกรภำยนอก  
 เพื่อน / รุ่นพี่  
 ส่ือต่ำงๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต  

ถำ้เลือกไดแ้ละยอ้นเวลำกลบัไปได ้จะยงัเลือกแผนกำรเรียนท่ีเรียนอยูน้ี่หรือไม่  
 เลือก  
 ไม่เลือก จะเลือกวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
 ไม่เลือก จะเลือกภำษำองักฤษ - คณิตศำสตร์  
 ไม่เลือก จะเลือกภำษำองักฤษ - ภำษำท่ีสอง  
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ภาคผนวก ข 

กฎการจ าแนกกลุ่มด้วยอลักอริทมึ Decision Rule: Partial Rules 
 
 

  

 

DPU



86 
 
 

กฎการจ าแนกกลุ่มด้วยอลักอริทึม Decision Rule: Partial Rules 
 

No Rule Class Description 

1 gpa = 1 AND sci = 1 AND 
math = 1: 1 (108.0/7.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
วทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์มคีา่เป็น 

4.00-3.50 

2 gpa = 4: 8 (17.0/3.0) คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.49-2.00 

3 gpa = 3 AND q3 = 2 AND 
q1 = 3: 8 (6.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนทีโ่รงเรยีนเดมิ 
(แผนการเรยีนไหนก็ได)้ 

4 gpa = 3 AND q3 = 3: 8 
(16.0/6.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-คณติ 

5 gpa = 3 AND math = 4 
AND q3 = 1: 8 (36.0/7.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
และคณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 

6 gpa = 1 AND q1 = 2: 1 
(14.0/1.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื ผูป้กครองเลอืกใหเ้รยีน 

7 gpa = 1 AND q3 = 2 AND 
q2 = 1: 7 (4.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 

8 gpa = 1 AND math = 2 
AND sci = 1 AND q3 = 1 
AND gpa3 = 1 AND soc = 
2: 1 (13.0/1.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
คณติศาสตร ์และสงัคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 
3.49-3.00  
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 4.00-3.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มคีา่เป็น 4.00-3.50 

9 gpa = 3 AND math = 5 
AND q3 = 1: 8 (35.0/8.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 1.99-1.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่

10 gpa = 1 AND q3 = 3 AND 

math = 2: 1 (6.0/1.0)  

เหมาะสม 

วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 

ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-คณติ 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 

11 gpa = 1 AND q3 = 1 AND 
soc = 1 AND math = 1: 1 
(14.0/2.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่
คณติศาสตร ์และสงัคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 

3.49-3.00 
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No Rule Class Description 

12 gpa = 1 AND q3 = 1 AND 
math = 2 AND sci = 1 
AND gpa3 = 1 AND eng = 
1: 1 (12.0/3.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม วทิยาศาสตร ์และ
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 4.00-3.50 

13 gpa = 3 AND sci = 1: 2 
(9.0/2.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 4.00-3.50 

14 gpa = 3 AND sci = 4 AND 
q3 = 1: 8 (7.0/1.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่

15 gpa = 3 AND sci = 3 AND 
gpa3 = 3: 5 (10.0/2.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม และวทิยาศาสตร ์มี
คา่เป็น 2.99-2.50 

16 gpa = 3 AND gpa3 = 2 
AND sci = 3: 5 (5.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มคีา่เป็น 3.49-3.00 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 

17 gpa = 1 AND q3 = 1 AND 

q2 = 1 AND eng = 2: 1 
(19.0/6.0) 

เหมาะสม 

วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 

ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 3.49-3.00 

18 gpa = 3 AND q3 = 4: 5 

(8.0/3.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม 

ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 

ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา 

19 gpa = 3 AND math = 2: 2 
(4.0/1.0) 

คอ่นขา้งเหมาะสม
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 

20 gpa = 2 AND math = 1 
AND sci = 1: 1 (33.0/2.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 
4.00-3.50 

21 gpa = 3: 8 (15.0/5.0) คอ่นขา้งเหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 2.99-2.50 

22 q3 = 2 AND q2 = 1 AND 
gpa3 = 3: 4 (8.0/2.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มคีา่เป็น 2.99-2.50 

23 q3 = 2: 4 (22.0/7.0) เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 

24 math = 2: 1 (81.0/25.0) เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 

25 soc = 4 AND gpa3 = 3: 7 
(16.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 2.49-2.00 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มคีา่เป็น 2.99-2.50 

26 soc = 4 AND math = 6: 7 
(5.0/1.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 2.49-2.00 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 1.49-1.00 
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No Rule Class Description 

27 soc = 6: 1 (5.0) เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 1.49-1.00 

28 math = 5 AND gpa = 2 
AND q3 = 1 AND gpa3 = 
3 AND eng = 3: 7 
(13.0/2.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 1.99-1.50 
ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีนปัจจบัุนทีเ่รยีนอยู ่
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม และภาษาอังกฤษ มี
คา่เป็น 2.99-2.50 

29 q3 = 4 AND eng = 1: 4 
(10.0/1.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-คณติ 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 4.00-3.50 

30 math = 4 AND q3 = 3: 7 
(5.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-คณติ 

31 soc = 4 AND gpa3 = 4: 7 
(3.0/1.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

สังคมศกึษาฯ และผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มี
คา่เป็น 2.49-2.00 

32 soc = 3 AND q3 = 3 AND 
q2 = 1: 1 (4.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 2.99-2.50 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-คณติ 

สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 

33 soc = 3 AND math = 5: 7 
(23.0/2.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 2.99-2.50 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 1.99-1.50 

34 math = 4 AND soc = 3 
AND q1 = 1 AND gpa3 = 
3 AND eng = 3: 7 
(10.0/1.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 
สังคมศกึษาฯ ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม และ
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 2.99-2.50 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 

35 math = 4 AND q2 = 4: 7 
(18.0/3.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื ค าแนะน าจากครูใน
โรงเรยีน / วทิยากรภายนอก 

36 soc = 1 AND q1 = 1 AND 
math = 1: 1 (5.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

สังคมศกึษาฯ และคณติศาสตร ์มคีา่เป็น 
4.00-3.50 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 

37 gpa = 1 AND q2 = 4: 4 
(9.0/3.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื ค าแนะน าจากครูใน
โรงเรยีน / วทิยากรภายนอก 

38 gpa = 1 AND q2 = 6 AND 
thai = 1: 1 (9.0/3.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื สือ่ตา่งๆ เชน่ 
โทรทัศน์ วทิย ุหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต 
ภาษาไทย มคีา่เป็น 4.00-3.50 
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39 gpa = 1 AND q2 = 6: 7 
(11.0/3.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื สือ่ตา่งๆ เชน่ 
โทรทัศน์ วทิย ุหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต 

40 gpa = 1 AND q2 = 1 AND 
eng = 1 AND sci = 3: 4 
(9.0/5.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 4.00-3.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 

41 gpa = 1 AND q2 = 1 AND 
math = 4: 1 (7.0/1.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 

42 gpa = 1 AND soc = 3: 7 
(6.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 2.99-2.50 

43 math = 4 AND soc = 3: 7 
(24.0/5.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 
สังคมศกึษาฯ มคีา่เป็น 2.99-2.50 

44 gpa = 2 AND q3 = 3 AND 
thai = 2: 1 (6.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-คณติ 
ภาษาไทย มคีา่เป็น 3.49-3.00 

45 gpa = 2 AND gpa3 = 1: 1 
(20.0/7.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มคีา่เป็น 4.00-3.50 

46 gpa = 2 AND q1 = 2: 1 
(9.0/2.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื ผูป้กครองเลอืกใหเ้รยีน 

47 gpa = 2 AND q3 = 4: 4 
(11.0/4.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ถา้เลอืกไดแ้ละยอ้นเวลากลับไปได ้จะเลอืก
แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษา 

48 gpa = 2 AND math = 5 
AND sci = 2: 7 (4.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 1.99-1.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 

49 gpa = 2 AND gpa3 = 3 
AND sci = 3 AND q2 = 1: 
4 (8.0/2.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม และวทิยาศาสตร ์มี
คา่เป็น 2.99-2.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 

50 gpa = 2 AND gpa3 = 2 

AND q1 = 1 AND math = 
4: 4 (10.0/5.0) 

เหมาะสม 

ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม มคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.49-2.00 

51 gpa = 1 AND eng = 1 
AND sci = 2: 7 (7.0/3.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 4.00-3.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 

52 gpa = 1: 1 (7.0/3.0) เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 4.00-3.50 
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53 gpa = 2 AND math = 1: 4 
(2.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 4.00-3.50 

54 gpa = 2 AND q1 = 1 AND 
math = 5: 7 (10.0/5.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 1.99-1.50 

55 gpa = 2 AND q1 = 1 AND 
math = 3 AND q2 = 6: 1 
(8.0/4.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื สือ่ตา่งๆ เชน่ 
โทรทัศน์ วทิย ุหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต 

56 gpa = 2 AND q1 = 1 AND 
math = 3 AND q2 = 4: 1 
(6.0/2.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื ค าแนะน าจากครูใน
โรงเรยีน / วทิยากรภายนอก 

57 gpa = 2 AND q1 = 1 AND 
math = 3 AND eng = 1: 4 
(5.0/1.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 4.00-3.50 

58 gpa = 2 AND q1 = 1 AND 

math = 3 AND q2 = 1 
AND sci = 3: 7 (5.0/1.0) 

เหมาะสม 

ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 

เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนดว้ยตนเอง 
คณติศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 2.99-2.50 

59 gpa = 2 AND q1 = 3: 4 
(5.0/1.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกแผนการ
เรยีนนี้ คอื อยากเรยีนทีโ่รงเรยีนเดมิ 
(แผนการเรยีนไหนก็ได)้ 

60 gpa = 2 AND eng = 3 
AND sci = 2 AND q2 = 1: 
7 (2.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 2.99-2.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 

61 gpa = 2 AND eng = 3 
AND sci = 2: 1 (3.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 2.99-2.50 
วทิยาศาสตร ์มคีา่เป็น 3.49-3.00 
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62 gpa = 2 AND eng = 2 
AND q2 = 1: 1 (8.0/3.0) 

เหมาะสม 
วทิย-์คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 3.49-3.00 
สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 

63 gpa = 2 AND eng = 3: 4 
(4.0) 

เหมาะสม 
ศลิป์-คณติ 

ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 
ภาษาอังกฤษ มคีา่เป็น 2.99-2.50 

64 q2 = 1 AND gpa = 2: 7 
(3.0) 

 สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 
ผลการเรยีน ม.ปลาย จะมคีา่เป็น 3.49-3.00 

65 q2 = 1: 9 (3.0/1.0) ไมเ่หมาะสม 
ศลิป์-ภาษา 

สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่ความคดิ ในการ
เลอืกแผนการเรยีน คอื อาชพีผูป้กครอง / 
ญาต ิ/ พีน่อ้ง เป็นแบบอยา่ง 

66 : 4 (10.0/5.0) - - 
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ภาคผนวก ค 

ระบบทดสอบตวัแบบการเลอืกแผนการเรียน 
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ระบบทดสอบตวัแบบการเลอืกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เพศ    ชำย   หญิง 
ระดบัชั้นท่ีก  ำลงัศึกษำอยู ่ ม.4   ม.5   ม.6 
แผนกำรเรียนปัจจุบนั  วิทย ์- คณิต  ศิลป์ - คณิต  ศิลป์ - ภำษำ 
ถำ้เลือกไดแ้ละยอ้นเวลำกลบัไปได ้จะยงัเลือกแผนกำรเรียนท่ีเรียนอยูน้ี่หรือไม่  

 เลือก  
 ไม่เลือก จะเลือกวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
 ไม่เลือก จะเลือกภำษำองักฤษ - คณิตศำสตร์  
 ไม่เลือก จะเลือกภำษำองักฤษ - ภำษำท่ีสอง  

เหตุผล ………………………………………………………………………………………………. 
ผลกำรเรียนในระดบั มธัยมศึกษำตอนตน้ 

วิชำ 4.00-3.50 3.49-3.00 2.99-2.50 2.49-2.00 1.99-1.50 1.49-1.00 < 1.00 

ภำษำไทย ม.1        
ภำษำไทย ม.2        
ภำษำไทย ม.3        
คณิตศำสตร์ ม.1        
คณิตศำสตร์ ม.2        
คณิตศำสตร์ ม.3        
วิทยำศำสตร์ ม.1        
วิทยำศำสตร์ ม.2        
วิทยำศำสตร์ ม.3        
สงัคมศึกษำฯ ม.1        
สงัคมศึกษำฯ ม.2        
สงัคมศึกษำฯ ม.3        
ภำษำองักฤษ ม.1        
ภำษำองักฤษ ม.2        
ภำษำองักฤษ ม.3        
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม        
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ภาคผนวก ง 
ผลการใช้ระบบทดสอบตวัแบบด้วยผู้ใช้กลุ่มตวัอย่าง 
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สรุปผลการตอบข้อมูลระบบทดสอบตวัแบบด้วยผู้ใช้กลุ่มตวัอย่าง 
 

ประเด็นค าถาม จ านวน (คน) 
เพศ 
     เพศชำย 50 
     เพศหญิง 50 
ระดบัชั้นท่ีก  ำลงัศึกษำอยู ่
     มธัยมศึกษำปีท่ี 4 63 
     มธัยมศึกษำปีท่ี 5 37 
     มธัยมศึกษำปีท่ี 6 0 
แผนกำรเรียนท่ีก  ำลงัศึกษำอยูใ่นปัจจุบนั 
     วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ (วิทย ์- คณิต) 50 
     ภำษำองักฤษ - คณิตศำสตร์ (ศิลป์ - คณิต) 18 
     ภำษำองักฤษ - ภำษำท่ีสอง (ศิลป์ - ภำษำ) 32 
ถำ้เลือกไดแ้ละยอ้นเวลำกลบัไปได ้จะยงัเลือกแผนกำรเรียนท่ีเรียนอยูน้ี่หรือไม่ 
     เลือกแผนกำรเรียนเดิม 89 
     เปล่ียนแผนกำรเรียน 11 
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ผลกำรเรียนในระดบั มธัยมศึกษำตอนตน้ 

วชิา 
จ านวน (คน) 

4.00-3.50 3.49-3.00 2.99-2.50 2.49-2.00 1.99-1.50 1.49-1.00 < 1.00 

ภำษำไทย ม.1 22 47 20 11 0 0 0 
ภำษำไทย ม.2 29 34 37 0 0 0 0 
ภำษำไทย ม.3 39 55 6 0 0 0 0 
คณิตศำสตร์ ม.1 12 24 33 20 11 0 0 
คณิตศำสตร์ ม.2 5 44 23 24 4 0 0 
คณิตศำสตร์ ม.3 17 30 29 14 10 0 0 
วิทยำศำสตร์ ม.1 4 33 27 36 0 0 0 
วิทยำศำสตร์ ม.2 11 32 34 14 9 0 0 
วิทยำศำสตร์ ม.3 16 32 30 20 2 0 0 
สงัคมศึกษำฯ ม.1 13 64 18 5 0 0 0 
สงัคมศึกษำฯ ม.2 41 54 5 0 0 0 0 
สงัคมศึกษำฯ ม.3 61 28 11 0 0 0 0 
ภำษำองักฤษ ม.1 25 53 21 1 0 0 0 
ภำษำองักฤษ ม.2 43 44 10 3 0 0 0 
ภำษำองักฤษ ม.3 61 24 13 2 0 0 0 
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 43 26 31 0 0 0 0 
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ผลการใช้ระบบทดสอบตวัแบบด้วยผู้ใช้กลุ่มตวัอย่าง 
 

ผู้ใช้ เพศ ช้ัน ม. 
แผนการเรียน
ปัจจุบัน 

การเปลีย่น 
แผนการเรียน 

แผนการเรียนที่
ระบบท านายได้ 

ความถูกต้อง
ในการท านาย 

1 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

2 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

3 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

4 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ วิทย ์- คณิต ศิลป์ - คณิต  

5 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

6 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

7 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

8 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

9 ชำย 4 ศิลป์ - คณิต วิทย ์- คณิต ศิลป์ - คณิต  

10 ชำย 5 ศิลป์ - คณิต วิทย ์- คณิต ศิลป์ - คณิต  

11 ชำย 5 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

12 ชำย 5 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

13 ชำย 5 ศิลป์ - คณิต ศิลป์ - ภำษำ ศิลป์ - คณิต  

14 ชำย 5 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

15 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

16 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

17 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

18 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

19 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

20 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

21 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

22 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ศิลป์ - คณิต วิทย ์- คณิต  

23 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

24 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  
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ผู้ใช้ เพศ ช้ัน ม. 
แผนการเรียน
ปัจจุบัน 

การเปลีย่น 
แผนการเรียน 

แผนการเรียนที่
ระบบท านายได้ 

ความถูกต้อง
ในการท านาย 

25 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

26 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

27 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

28 หญิง 5 ศิลป์ - คณิต วิทย ์- คณิต ศิลป์ - คณิต  

29 หญิง 5 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

30 หญิง 5 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

31 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ศิลป์ - คณิต ศิลป์ - คณิต  

32 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

33 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

34 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

35 หญิง 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

36 หญิง 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

37 หญิง 5 ศิลป์ - ภำษำ ศิลป์ - คณิต ศิลป์ - ภำษำ  

38 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

39 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

40 หญิง 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

41 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

42 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

43 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

44 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

45 หญิง 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

46 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

47 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

48 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

49 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

50 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

DPU



99 
 
 

ผู้ใช้ เพศ ช้ัน ม. 
แผนการเรียน
ปัจจุบัน 

การเปลีย่น 
แผนการเรียน 

แผนการเรียนที่
ระบบท านายได้ 

ความถูกต้อง
ในการท านาย 

51 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

52 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ วิทย ์- คณิต ศิลป์ - ภำษำ  

53 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

54 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ศิลป์ - คณิต ศิลป์ - คณิต  

55 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

56 ชำย 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

57 ชำย 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

58 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

59 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

60 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

61 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

62 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

63 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

64 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

65 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

66 ชำย 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

67 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

68 ชำย 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

69 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

70 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

71 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

72 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

73 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

74 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

75 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

76 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  
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ผู้ใช้ เพศ ช้ัน ม. 
แผนการเรียน
ปัจจุบัน 

การเปลีย่น 
แผนการเรียน 

แผนการเรียนที่
ระบบท านายได้ 

ความถูกต้อง
ในการท านาย 

77 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

78 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

79 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

80 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

81 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

82 หญิง 4 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

83 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

84 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

85 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

86 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

87 หญิง 4 ศิลป์ - คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

88 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

89 หญิง 4 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

90 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

91 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

92 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

93 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

94 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

95 ชำย 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

96 หญิง 5 ศิลป์ - ภำษำ ไม่เปล่ียน ศิลป์ - ภำษำ  

97 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

98 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน ศิลป์ - คณิต  

99 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

100 หญิง 5 วิทย ์- คณิต ไม่เปล่ียน วิทย ์- คณิต  

จ ำนวนผูใ้ชท่ี้ระบบท ำนำยไดถ้กูตอ้ง (คน) 79 
จ ำนวนผูใ้ชท่ี้ระบบท ำนำยไม่ถกูตอ้ง (คน) 21 
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ภาคผนวก จ 

แบบส ารวจความคดิเห็นต่อการใช้งานระบบ 
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แบบส ารวจความคดิเหน็ต่อการใช้งาน "ระบบการเลอืกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย" 

 
ระดบัควำมคิดเห็น 5 หมำยถึง มำกท่ีสุด 
ระดบัควำมคิดเห็น 4 หมำยถึง มำก 
ระดบัควำมคิดเห็น 3 หมำยถึง  ปำนกลำง 
ระดบัควำมคิดเห็น 2 หมำยถึง  นอ้ย 
ระดบัควำมคิดเห็น 1 หมำยถึง  นอ้ยท่ีสุด 

  

ประเด็นค าถาม 5 4 3 2 1 
1. ควำมง่ำยในกำรใชร้ะบบ      
2. ควำมรวดเร็วในกำรเขำ้ถึงระบบ      
3. ควำมเสถียรของระบบและควำมต่อเน่ืองในกำรใชง้ำน      
4. ควำมถกูตอ้งของผลกำรท ำนำย      
5. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำนำย      
6. ผลกำรท ำนำยเป็นประโยชน์ต่อตวัท่ำนในระดบัใด      
7. ระบบสำมำรถช่วยเลือกแผนกำรเรียน ม.ปลำย ไดจ้ริง      
8. ควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรใชร้ะบบ      
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ตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล 

 A MODEL FOR SELECTING HIGH SCHOOL PROGRAM USING DATA 
MINING TECHNIQUES 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อค้นหาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกแผนการเรียน และความสามารถใน
การศกึษาในแผนการเรียนนัน้ได้อยา่งประสบความส าเร็จ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมลู ซึง่ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยัมาจาก
ผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ และข้อมูลแบบสอบถามวิธีการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจ านวนตวัอย่างจากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ปี
การศกึษา 2555 ทัง้สิน้ 850 คน ผลการวิจยัที่ได้แสดงให้เห็นวา่ ตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายสามารถบ่งบอกได้ว่าปัจจยัใดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียน และให้ค่าความ
ถูกต้องในการแนะน าแผนการเรียนร้อยละ 79.76 จากตัวแบบดังกล่าวท าให้ทราบว่าวิชาพืน้ฐานในระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
ภาษาองักฤษ รวมทัง้ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นเป็นปัจจยัหลักที่มีผลโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนและสามารถศกึษาในแผนการเรียนนัน้ได้อยา่งประสบความส าเร็จ 
 
ค าส าคัญ: เหมืองข้อมลู การจ าแนกกลุม่ข้อมลู การเลอืกแผนการเรียน 

ABSTRACT 

 Selection of a right study program is vital to the development of any students, especially those 
who are about to finish junior high school and entering senior high school level. This research aims to 
discover the factors influencing study program selection and the capability to successfully complete 
the selected program. An analytical model using Data Mining is introduced to analyze data collected 
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from a group of 850 senior high school students from Satri Si Suriyothai School during the academic 
year 2012. The model has revealed factors influencing students’ decision in program selection with 
accuracy rating of 79.76%; junior high school score subjects that directly affect the students’ selection 
are: Thai language, Mathematics, Science, Social Studies and Religion & Culture, and English 
language; finally, student’s grade point average (GPA) together with the performance from each of the 
core subjects lead to the right selection and successful completion of the desired program. 
 
KEYWORDS: Data Mining, Data Classification, Senior High School Programs 
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บทน า 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม เพื่อเป็น
บุคคลที่ดีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเอง สงัคม และการประกอบอาชีพได้ 
 การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายวิชาใด
นัน้ มีความสมัพนัธ์ และผลกระทบกบัการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพใน
อนาคต มีนกัเรียน ม.3 จ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถ
เลือกศึกษาต่อระดับ ม.ปลาย ในแผนการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเอง และเรียนได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ มีผลให้ ต้องเปล่ียนแผนการเ รียน 
ลาออก สูญเสียเวลา และโอกาส นกัเรียนส่วนใหญ่
ใช้ความรู้สึก สภาพแวดล้อม รวมทัง้เพื่อน หรือ
ผู้ปกครองเป็นหลกัในการชีน้ า  
 การท าเหมืองข้อมลู (Data Mining) เป็นวิธี
หนึง่ที่นิยมน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมลูที่มีปริมาณมาก มี
ความสามารถในการจ าแนกประเภท (Classification) 
รวมถงึการสร้างแบบจ าลอง (Model) ตา่งๆ ผู้วิจยัจงึ
เลือกใช้เทคนิควิธีดังกล่าวในงานวิจัยนี  ้เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนที่มีผลต่อการเลือก
แผนการเรียนต่างๆ และสามารถศึกษาในแผนการ
เรียนนัน้ได้อย่างประสบความส าเร็จ แล้วน าไป
พฒันาตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบั ม.ปลาย 
ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนใน
อนาคตของนกัเรียน ม.ต้น ซึง่ตวัแบบดงักล่าวจะชว่ย
ให้นกัเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม
กบัตนเอง เพิ่มโอกาสส าเร็จการศึกษา ลดภาระงาน
ของผู้ เชี่ยวชาญงานแนะแนว กรณีนักเรียนอยู่ใน
กลุ่มผู้ ที่ มีโอกาสไม่ส า เ ร็จการศึกษาก็จะ เ ป็น

ประโยชน์กบังานแนะแนวในการให้ค าปรึกษา หรือ
ช่วยแก้ปัญหาในเบื อ้ง ต้นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นประโยชน์กบัโรงเรียนในการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความ
พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อค้นหาลักษณะความสัมพนัธ์ที่มีผล
ต่อการเลือกแผนการเรียน และสามารถศึกษาใน
แผนการเรียนนัน้ได้อยา่งประสบความส าเร็จ จากผล
การเรียนในรายวิชาต่างๆ และข้อมูลแบบสอบถาม
วิธีการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน ด้วยเทคนิคการ
ท าเหมืองข้อมลู 
 2. เพื่อพัฒนาตัวแบบการเลือกแผนการ
เรียนระดับ ม.ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการ 
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 
สมมติฐาน 
 1. วิชาพืน้ฐานในระดับ ม.ต้น เป็นปัจจัย
ส าคญัที่มีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกแผนการ
เรียนในระดบั ม.ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และสามารถ
ศึกษา ในแผนกา ร เ รี ยนนัน้ ไ ด้ อ ย่า งป ระ สบ
ความส าเร็จ 
 2. ตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับ  
ม.ปลาย มีความถกูต้องไมต่ ่ากวา่ 75% 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. สามารถน าลกัษณะความสมัพนัธ์ที่ได้ไป
พฒันาตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบั ม.ปลาย 
ช่วยให้นักเ รียนสามารถเลือกแผนการเ รียนที่
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เหมาะสมกับตนเอง และช่วยเพิ่มโอกาสส าเร็จ
การศกึษาตามแผนการเรียนมากย่ิงขึน้  
 2. นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
ท านายไปใช้ประกอบการวางแผนการเรียนของ
ตนเองก่อนตัดสินใจเลือกแผนการเรียน และใช้
ประกอบการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของตนเอง
ในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม 
 3. โรงเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
ท านายไปพฒันาหลักสูตร พฒันาคุณภาพนกัเรียน 
หรือใช้วางแผนการให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนในเบือ้งต้นได้ 
 
แนวคดิทฤษฎี 
 1. การท าเหมืองข้อมลู 

การท าเหมืองข้อมูล มีหลายเทคนิคที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา ความหลากหลายของเทคนิคเป็นส่ิงที่
น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหา ขัน้ตอนการท าเหมืองข้อมูล
มีดงัตอ่ไปนี ้
 Data Cleaning น าข้อมูลที่มีค่าข้อมูลที่
ขาดหาย และข้อมลูที่ไมแ่นน่อนออกไป 
 Data Integration รวบรวมข้อมลูจากหลาย
แหล่งเก็บข้อมลู 

Data Selection เลือกเฉพาะข้อมูลที่
ต้องการน ามาวิเคราะห์ในการท าเหมืองข้อมลู 

Data Transformation แปลงข้อมูลที่ใช้ให้
อยูใ่นรูปแบบที่เหมาะสมกบัอลักอริทมึที่ใช้ในการท า
เหมืองข้อมลู 

Data Mining ท าเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิค
ตา่งๆ สร้างแบบจ าลองความสมัพนัธ์ 
 Pattern Evaluation เลือกรูปแบบที่ยืนยนั
สมมติฐาน ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ แปล
ความหมาย ประเมินผลลพัธ์ และแสดงผลในรูปแบบ
ที่เข้าใจได้โดยง่าย 

 2. การเลือกสุ่มข้อมลูแบบความเที่ยงตรง K 
กลุ่ม (K-Fold Cross Validation) 
 การวดัประสิทธิภาพการสกดักฎ โดยใช้ค่า
ความถกูต้องของข้อมูล (Accuracy) จะต้องท าการ
เลือกข้อมูลชุดสอน (Training Set) และข้อมูลชุด
ทดสอบ (Testing Set) มีขัน้ตอนดังนี ้สุ่มข้อมูล
ออกเป็น K ชดุเทา่ๆ กนั ในการทดลองครัง้แรกข้อมลู
ชุดที่ 1 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ และข้อมูลชุดที่เหลือ
เป็นข้อมูลชุดสอน ท าจนกระทั่งข้อมูลทุกชุดได้ถูก
น ามาเป็นข้อมลูชดุทดสอบซึง่มีการทดลองทัง้หมด K 
ครัง้ 
 3. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 ณรงค์ศักด์ิ คงทิม และจิรัฏฐา ภูบุญอบ 
(2554)  ใ ช้ เทคนิ คเห มือง ข้ อมูลช่วยแนะแนว
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ นั ก เ รี ย น ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ระดบัอุดมศึกษา จากผลการเรียนรายวิชาหลัก ใน
ระดับ ม.ปลาย สายวิทย์ - คณิต โดยใช้อัลกอริทึม
เอฟพีโกรธ (FP-Growth Algorithm) พบว่าความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย และถ้าหากมีเคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์
ความถนัดของตัวเอง ประกอบการตดัสินใจเลือก
คณะที่เหมาะสมก็จะสง่ผลให้นกัเรียนมีโอกาสส าเร็จ
การศึกษาในคณะวิชาที่ เลือกได้ อีกทัง้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดเวลาในการแนะแนวการศึกษา
ด้วย 
 ชุติมา อุตมะมุณีย์  และประสงค์ ปราณีต
พลกรัง (2553) พฒันาตวัแบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์ส าหรับการเลือก
สาขาวิชาเรียนของนกัศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วย
เทคนิคการจดัท าเหมืองข้อมูลตามวิธีของข่ายงาน
เบย์ โดยใช้โปรแกรม WEKA สร้างแบบจ าลอง จาก
ข้อมูล ด้านการเ รียนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 9 
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มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรส าคญัที่มีผล
ตอ่การตดัสินใจในการเลือกสาขาวิชาของนกัศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เกรดเฉล่ียวิชาหลักด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความถนดัของนกัศกึษา 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย และวางแผนการ
ด าเนินการวิจยั  
 2. เก็บรวบรวมข้อมลู และศกึษาฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับงานวิจัย รวมทัง้จัดรูปแบบ
ข้อมลูให้เหมาะสมกบัอลักอริทมึ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่น ามาใช้ในการพฒันา
ตวัแบบ และเลือกข้อมูลที่ต้องการตามขัน้ตอนการ
ท าเหมืองข้อมลู 
 4. สร้างกฎความสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม 
WEKA 
 5. พัฒนา และทดสอบตวัแบบการเลือก
แผนการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 ประชากรและตัวอย่าง 

นกัเรียน ม.ปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 850 คน (จากข้อมูล
นักเรียนขณะเรียน ม.ต้น 1,131 คน และข้อมูล
นกัเรียนขณะเรียน ม.ปลาย 924 คน) 
 
 เคร่ืองมือ 
 1. ผลการเรียนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบบสอบถามวิธีการตดัสินใจเลือกแผน 
การเรียนในระดบัม.ปลาย 
 3. ซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ ได้แก ่
 - Microsoft Windows 7 Professional 
 - โปรแกรม Semester 2551, WEKA, 
Microsoft Excel, WordPad, Apache Web 

Server, Adobe Dreamweaver CS 5.5 ระบบ
ฐานข้อมลู MySQL และโปรแกรมภาษา PHP 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลผลการเรียนของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลนักเรียน 
โปรแกรมวดัผลรายภาคเรียน (Semester 2551) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมระเบียนผลการเรียนรายภาค ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
 2. ข้อมลูจากแบบสอบถามวิธีการตดัสินใจ
เลือกแผนการเรียน เป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่
สร้างขึน้ผ่านแบบฟอร์มของ Google Drive และให้
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดตอบแบบสอบถาม 
 หลังจากนัน้ก าหนดค่าตวัแปรดงั ตาราง 1 
และน าข้อมูลที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการเตรียม
ข้อมลูให้เหมาะสมอยูใ่นรูปแบบทีส่ามารถน าไปใช้ได้
ในแตล่ะอลักอริทึมของการท าเหมืองข้อมูล เร่ิมต้น
ด้วยการคดักรองข้อมลูที่ไมเ่ก่ียวข้อง ข้อมลูที่มีความ
ผิดปกติ ข้อมูลรบกวน (Noisy data) ข้อมูลมีค่า
ผิดพลาด (Error) หรือมีค่าผิดปกติ (Outliers) ออก 
เชน่ ระดบัชัน้ เลขที่ ชื่อ-นามสกลุ เป็นต้น ต่อมาเป็น
ขัน้ตอนรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นข้อมูลชุด
เดียวกนั เนื่องจากข้อมลูผลการเรียนถกูแยกเก็บตาม
ปีการศึกษา ระดับชัน้ และห้องเรียน ส่วนข้อมูล
แบบสอบถามถกูแยกเก็บเป็นอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่ง ท า
ให้มีแฟ้มข้อมลูอยูเ่ป็นจ านวนมากจงึต้องด าเนินการ
รวมข้อมูลทัง้หมดให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกนั จากนัน้
เป็นขัน้ตอนการเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือการท าเหมือง
ข้อมลู ข้อมลูที่เหมาะส าหรับใช้ในการวิจยันี ้คือ ผล
การเรียนตัง้แต่ชัน้ ม. 1 - 3 ของ 5 วิชาหลัก และ 3 
วิชาเพิ่มเติม รวมทัง้ข้อมลูจากแบบสอบถาม ขัน้ตอน
สุดท้ายกอ่นการท าเหมืองข้อมลู คือ การแปลงข้อมลู
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ให้เหมาะสมส าหรับการใช้งาน เป็นการแปลงข้อมูล
ทัง้หมดให้อยู่ในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง (Nominal) ด้วย
ฟังก์ชนัของ Microsoft Excel เพื่อให้การแปลงข้อมลู
เป็นไปอยา่งถกูต้องมากที่สุด 

 
ตาราง 1 แสดงตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั 
ตัวแปร ค าอธิบาย 

gpa เกรดเฉล่ีย ม.ปลาย  
thai เกรดเฉล่ีย ม.ต้น วิชาภาษาไทย  
math เกรดเฉล่ีย ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ 
sci เกรดเฉล่ีย ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์ 
soc เกรดเฉล่ีย ม.ต้น วิชาสงัคมศกึษาฯ 
eng เกรดเฉล่ีย ม.ต้น วิชาภาษาองักฤษ 
gpa3 เกรดเฉล่ียสะสม ม.ต้น 
q1 เหตผุลท่ีเลือกแผนการเรียนปัจจบุนั 
q2 ปัจจยัที่เลือกแผนการเรียนปัจจบุนั 
q3 แผนการเรียนปัจจบุนัเหมาะสมหรือไม ่
 
 เม่ือได้ข้อมูลตามความต้องการแล้วจึงท า
การทดลองด้วยโปรแกรม WEKA หากฎความ 
สัมพันธ์ หรือ Association Rule ด้วยอัลกอริทึม 
Apriori และ FP Growth และกฎการจ าแนกกลุ่ม
ข้อมูล หรือ Classification ด้วยอัลกอริทึมทฤษฎี
ต้นไม้ตดัสินใจ C4.5 และ Decision Rule: Partial 
Rules โดยใช้การแบง่ 
 กลุ่ ม ข้ อ มูล เพื่ อทดส อบแบบ  10-fold 
Cross-Validation เพื่อหาประสิทธิภาพของแต่ละ
เทคนิค และท าการวดัผลด้วยค่าความถูกต้องของ
การท านาย (Accuracy) คา่ที่สามารถสืบค้นค าตอบ
สูงสุด (Precision) ค่าที่ได้จากการตรวจพบข้อมูล 
(Recall) และค่าที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าที่
สามารถสืบค้นค าตอบสูงสุดกบัคา่ที่ได้จากการตรวจ
พบข้อมูล (F-measure) โดยน าผลการทดลองที่

ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละอลักอริทึม 
เม่ือได้ผลการทดลองเรียบร้อยจึงน าผลที่ ได้มา
วิเคราะห์และสรุปผลว่ามีตวัแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การเลือกแผนการเรียนท าให้สามารถศึกษาใน
แผนการเรียนนัน้ได้อยา่งประสบความส าเร็จ รวมทัง้
พฒันาตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบั ม.ปลาย 
และประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ เพื่อให้
ค าแนะน าการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การค้นหาความสมัพนัธ์เพื่อการท านายด้วย
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ผ่านโปรแกรม WEKA 
ด้วยอัลกอริทึม Apriori ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบกฎ
ความสัมพนัธ์ที่น าค่าทุกค่าที่เป็นไปได้มาสร้างเป็น
กฎ ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ไม่มีค่าเป็นปฏิเสธ ท าให้
กฎความสัมพันธ์ลักษณะนี ไ้ม่ค่อยมีประโยชน์ 
ส าหรับกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากอัลกอริทึม FP 
Growth คอ่นข้างไมมี่ประโยชน์ใดๆ ในการพฒันาตวั
แบบ เพราะกฎที่ได้อยูใ่นลักษณะของความสัมพนัธ์
ในวิชาเดียวกนั ด้วยสาเหตขุ้างต้นทัง้สองอลักอริทึม
จงึไมไ่ด้ถกูน ามาใช้พฒันาตวัแบบการเลือกแผนการ
เรียนระดบั ม.ปลาย 
 ตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับ ม.
ปลาย พฒันาขึน้จากอลักอริทึม Decision Rules: 
Partial Rules ซึง่ให้ผลลพัธ์การจ าแนกกลุ่มข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัอลักอริทึม
ทฤษฎีต้นไม้ตดัสินใจ C4.5 ด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูล
เพื่อทดสอบแบบ 10-fold Cross-Validation โดยให้
คา่ความถกูต้องของการท านายสูงถึงร้อยละ 79.76 
ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองของ
แตล่ะอลักอริทมึ 
Algorithm Partial Rules C4.5 

Accuracy 79.76 76.59 
Precision 0.79 0.76 
Recall 0.80 0.77 
F-measure 0.79 0.75 

 
 จากกฎการจ าแนกกลุ่มข้อมลูท าให้ทราบวา่
วิชาพืน้ฐานในระดับ ม.ต้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และภาษาอังกฤษ รวมทัง้ผลการเรียน
เฉล่ียสะสมในระดับ ม.ต้น เป็นปัจจัยหลักที่มีผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและ
สามารถศึกษาในแผนการเรียนนัน้ได้อย่างประสบ
ความส าเร็จผลการทดสอบประสิทธิภาพของตวัแบบ
ด้วยกลุ่มตวัอย่าง 100 คน เป็นนกัเรียน ม.4 - 5 ปี
การศกึษา 2555 เพศชาย และเพศหญิงอย่างละ 50 
คน เปรียบเทียบกับแผนการเรียนที่กลุ่มตัวอย่าง
เรียนอยู่จริง พบว่าตวัแบบสามารถเลือกแผนการ
เรียนระดบั ม.ปลาย ได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
79 (% of Correct Recommendation Accuracy) 
ซึ่งมากกว่าสมมติฐานที่ตัง้ไว้ คือมีความถูกต้องไม่
ต ่ากว่า 75% แสดงให้เห็นว่าตัวแบบการเลือก
แผนการเรียนระดบัม.ปลาย ด้วยการท าเหมืองข้อมลู 
อลักอริทึม Decision Rules: Partial Rules มีความ
นา่เชื่อถืออยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 

 
อภปิรายผล 
 จากการด าเนินการวิจยัพบวา่ 
 1. ฐานข้อมูลประชากรกลุ่มตวัอย่างมีผล
การเรียนเฉล่ียมากกวา่ 2.50 เกือบทัง้หมด ท าให้กฎ

ความสัมพันธ์ที่ได้ไม่มีกลุ่มที่ไม่เหมาะสมกับการ
เรียนในแตล่ะแผนการเรียน 
 2. ผลลพัธ์ของตวัแบบ แสดงถงึรูปแบบการ
เลือกแผนการเรียน คือ ผู้ ที่มีผลการเรียนระดบัดีมกั
เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต เป็นอนัดบัแรก 
และสามารถเลือกแผนการเรียนใดก็ได้ตามความ
ต้องการ ล าดบัตอ่มาเป็นแผนการเรียนศิลป์ - คณิต 
และศิลป์ - ภาษา ผู้ เรียนที่เลือกแผนการเรียนศิลป์ - 
ภาษา มักเกิดจากผลการเรียนของตนไม่สามารถ
เลือกแผนการเรียนอื่นๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องเลือก มี
เพียงบางส่วนเทา่นัน้ที่เลือกแผนการเรียนตามความ
สนใจของตนเองอย่างแท้จริง แต่ต้องมีผลการเรียน
อยู่ในระดบัดีด้วยจึงจะมีโอกาสเลือก จากรูปแบบ
การเลือกแผนการเรียนนี ้ท าให้ผู้ วิจยัพบว่าผลการ
เรียนเปรียบเสมือนค่านิยมส าคัญในการเลือก
แผนการเรียนมากกว่าความสนใจ หรือความถนัด
ของผู้ เรียน 
 3. ตวัแบบแผนการเรียนศิลป์ - ภาษา เป็น
แผนการเรียนที่เน้นการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
ดงันัน้ผู้ที่จะเลือกเรียนควรมีความสามารถทางด้าน
การใช้และความเข้าใจภาษาในระดับดีขึน้ไป แต่
ผลลพัธ์ของตวัแบบในวิชาภาษาองักฤษกลบัมีระดบั
ผลการเรียนอยู่ในช่วง 2.99 - 2.00 ซึ่งไม่ค่อยสอด 
คล้องกับความเป็นจริงนัก อาจเนื่องจากเหตุผล
ส าคัญในการเลือกแผนการเ รียนมาจากความ
ต้องการเรียนตอ่ที่โรงเรียนเดิมในแผนการเรียนใดก็
ได้ ท าให้ผู้ เรียนที่มีผลการเรียนที่ไม่สามารถเลือก
แผนการเรียนอื่นได้เลือกแผนการเรียนนี ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เพิ่มกลุ่มตวัอย่างประชากร เพื่อให้การ
หาประสิทธิภาพของตัวแบบ และผลการแนะแนว
ถกูต้องมากย่ิงขึน้ 
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 2. เพิ่มตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา เชน่ ผลการ
เรียนวิชาอื่น ความถนดั ความสามารถพิเศษ เป็นต้น 
 3. เพิ่มอัลกอริทึมในการวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบหาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มค่าความถูกต้องของ
การท านาย และความนา่เชื่อถือของผลลพัธ์ 
 4. เพิ่มข้อมลูของนกัเรียนที่ส าเร็จการศกึษา
ในระดบั ม.ปลาย แล้ว ว่ามีโอกาสสอบคดัเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร และตวัแปรที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมมีอะไรบ้าง เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ เรียนและสงัคมให้มากที่สุด 
 5. เพิ่มเติมค าแนะน าของตวัแบบที่มากกว่า
แนะน าแผนการเรียนที่ เหมาะสม เช่น วิชาที่ควร
เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนในการ
พฒันาตนเองให้มีศกัยภาพสูงสุดและเป็นพลเมืองที่
มีคณุภาพของประเทศชาติตอ่ไป 
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