77
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 : การวิเคราะห์จาแนก กลุม่ และการวิเคราะห์ซพั พอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน
Factors Affecting The Decision Making In Choosing Educational
Plan Of Mattayom Suksa III Students : A Discriminant Analysis
And Support Vector Machine Analysis
จินตนา โนนวงศ์1, วราพร เอราวรรณ์2, พัฒนพงษ์ วันจันทึก3
Jintana Nonwong1, Waraporn Erawan2, Phatthanaphong Wanchanthuek3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มจี ดุ มุง่ หมาย 3 ประการคือ 1)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลปศาสตร์ 2)เพื่อ
ศึกษาปจั จัยทีส่ ามารถจาแนกกลุ่มนักเรียนในตัดสินใจเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม 3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการ
จาแนกกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบด้วย
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน ( Multi - Stage
Random Sampling) จานวน 800 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์
จาแนกกลุ่มและการวิเคราะห์ดว้ ยวิธซี พั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ผลการวิจยั สรุปว่า
1. ปจั จัยมีความสัมพันธ์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีจานวน 12 ปจั จัย ซึง่ มีค่าความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง
0.11-0.74
2. ผลการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มพบว่าปจั จัย ทีส่ ามารถจาแนกกลุ่มนักเรียนที่
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลปศาสตร์ มีจานวน 6 ปจั จัย
ได้แก่ ความสามารถในการรับรูท้ างด 
านการเรียนของตนเอง, โอกาสในการประกอบอาชีพ,
เกรดเฉลีย่ สะสม, ค่านิยมของตนเอง,โอกาสในการศึกษาต่อและการสนับสนุนจากครอบครัว
สามารถเขียนเป็นสมการจาแนกกลุ่มสาหรับค่ามาตรฐานได้ดงั นี้
Z(PLN) = 0.380(GPA) + 0.172(SUF) + 0.352(EXF1) + 0.311(EXF2)
+ 0.428(ABL) + 0.356(VUL)
สมการจาแนกกลุ่มสาหรับค่าคะแนนดิบได้ดงั นี้
PLN = -15.108 + 0.780(GPA) + 0.328(SUF) + 0.825(EXF1) + 0.704(EXF2)
+ 1.051(ABL) + 0.705(VUL)
3. ผลการวิเคราะห์ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม
(F-measure) ชุดเรียนรู้ ได้รอ้ ยละ 100 และผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure)
ชุดทดสอบได้รอ้ ยละ 91
คาสาคัญ : การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม, การวิเคราะห์ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

Abstract
The purposes of the research were 1) study the relationship between
student’s factors and decision on choosing educational plan 2) study factor
discriminating group of student and 3) study the result of support vector machine
analysis
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The result of the study were as follows :
1.There are 12 factors relating the attention in choosing educational plan
lessons significant at 0.01 level, with the effects ranging from 0.11-0.74.
2.The result of a discriminant analysis found that there 6 factors relating a
discriminant : ability of self leaning, opportunity to career, grade point average,
value of self, opportunity to future study and family’s support. The discriminated
equations in standard-score and raw-score forms could be showed as follows :
Discriminated equation in the standard-score form :
Z(PLN) = 0.380(GPA) + 0.172(SUF) + 0.352(EXF1) + 0.311(EXF2)
+ 0.428(ABL) + 0.356(VUL)
Discriminated equation in the raw-score form :
PLN = -15.108 + 0.780(GPA) + 0.328(SUF) + 0.825(EXF1) + 0.704(EXF2)
+ 1.051(ABL) + 0.705(VUL)
3. The result analysis revealed that support vector machine analysis was
F-measure score of learning information at 100% and the prediction of support
vector machine analysis had F-measure score of efficiency approximately at 91%
Keywords : Discriminant analysis, Support vector machine analysis

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่
สาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาคนให้ม ี
คุณภาพ และมีความสามารถทีจ่ ะปรับตัว
ได้อย่ 
างรู้ 
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงต่ 
าง ๆ
และเชื่อว่
าการศึกษาที่
เป็ 
นไปในทางทีถ่ ูกต้ 
องเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การเมืองของประเทศจะสามารถสร้ 
าง
ความเจริญก้าวหน้ 
าให้ 
สงั คมไทย

(สมาคมผู้ 
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ 
งประเทศไทย .
2525:1) ความ
เปลีย่ นแปลงและความเจริญทางด้ 
าน
การศึกษาในป ั
จจุบนั มีการแข่งขันกันมาก
ขึน้ ผู้ 
ปกครองและนักเรียนมองเห็น
ความสาคัญของการศึกษามากขึน้ กว่ 
าแต่ 
ก่ 
อน เพราะฉะนัน้ การเลือกสาขาการ
เรียน และวิชาเรียนเป็นสิง่ สาคัญ ครูจงึ มี
บทบาททีจ่ ะช่วยให้ 
นกั เรียนได้ 
เลือกตาม
ความสนใจ ความถนัด และ
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ความสามารถของตนเองได้อย่ 
างแท้ 
จริง
เพื่อออกไปประกอบทีเ่ หมาะสมในอนาคต
(นิรนั ดร 
จุลทรัพย์ 
. 2545 : 5)
การศึกษาในสายสามัญ (มัธยมศึกษาปีท่ี
4 – 6) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
คนเข้าสู่ระบบการศึกษาขัน้ สูง เน้น
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการเพื่อ
นาไปใช้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป ผูท้ จ่ี บ
การศึกษาสายสามัญมักไม่มคี วามพร้อม
จาเป็นต้องได้รบั การศึกษาในขัน้ ต่อไป
ซึง่ มีหลากหลายในระดับอุดมศึกษาหรือ
อาชีวศึกษาหลายหลักสูตร การเลือกสาย
การเรียนของนักเรียนย่อมต้องใช้ความรู้
ความคิด ตลอดจนประสบการณ์ทไ่ี ด้สงั ่
สมมา รวมทัง้ องค์ประกอบต่างๆ ทีท่ าให้
การตัดสินใจของนักเรียนมีแนวโน้มไป
ในทางใดทางหนึ่ง (อารีย์ ปา่ นเทพ. 2546
: 4) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาป 
ท่ี 3 ที่
กาลังจะเข้าศึกษาต่อในสายสามัญ คือชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 นัน้ เป็นหลักสูตร
การศึกษาทีเ่ น้นการศึกษาออกเป็นกลุ่ม
สาระต่างๆ ตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน คือ 1 )แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มทีเ่ น้นการ
เรียนรูด้ า้ น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การเรียนทีเ่ น้นวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสกิ ส์
เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ 2)แผนการ
เรียนศิลปศาสตร์ กลุ่มทีเ่ น้นการเรียนรู้
ด้านศิลปศาสตร์ การเรียนทีเ่ น้น วิชา

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และสังคมศึกษา (กรมสามัญศึกษา . 2546
: 1) จากการทีผ่ ู้ 
วจิ ยั เป็ 
นครูทส่ี อนใน
โรงเรียนทีเ่ ปิ 
ดสอนตัง้ แต่ 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษา สารวจปญั หาของนักเรียน
พบว 
า ปญั หาทีน่ กั เรียนระดับ
มัธยมศึกษาป 
ท่ี 3 มาขอคาปรึกษามาก
ทีส่ ุด คือ ป ั 
ญหาทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียน นักเรียนบางคนไม่
ทราบว่ 
าตนเองควรจะเรียนในแผนการ
เรียนใดจึงจะประสบความสาเร็จและยัง
พบว่ 
ามีนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาป 
ท่ี 3
บางคนเมือ่ ขึน้ ไปเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้
ว
ต้
องการเปลีย่ นแผนการเรียน เนื่องจาก
เรียนไม่ไหว ไม่มคี วามสุขจากการเรียน
ในแผนการเรียนทีต่ นเลือกไว้ รู้ 
สกึ ว่า
ตนเองเรียนไม่ทนั เพื่อน เรียนไม่ 
ร ู้ 
เรือ่ ง
ไม่ 
มกี าลังใจและเกิดความเบื่อหน 
ายท้ 
อแท้ 
ทาให้ 
เกิดปญั หาหลายอย่ 
างตามมา
เช่ 
น ไม่ 
ตงั ้ ใจเรียนเมือ่ อยู่ 
ในชัน้ เรียน ไม่
อยากเข้ 
าเรียน ไม่อยากมาโรงเรียน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาปจั จัยที่
ส่งผลต่อการเลือก แผนการเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) และแผนการเรียนทางด้าน
ศิลปศาสตร์ (แผนการเรียนศิลปศาสตร์คณิตศาสตร์ ,แผนการเรียนศิลปศาสตร์-
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ภาษา, แผนการเรียนศิลปศาสตร์-สังคม
ซึง่ การแบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็นสอง
กลุ่มขึน้ ไปและสามารถให้ผลในเชิง
พยากรณ์หรือให้ค่าน้ าหนักของปจั จัยต่าง
ๆ ได้นนั ้ การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม
(Discriminant Analysis) สามารถให้
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ตามทีก่ ล่าวมาได้
และนาผลทีไ่ ด้ไปสร้างเป็นแผนการแนะ
แนวทางตามปจั จัย ทีส่ ่งผลต่อการเลือก
แผนการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ในปจั จุบนั มีเทคนิคในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้รบั การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การคิดค้นการวิเคราะห์ใน
รูปแบบใหม่หรือการคิดค้นต่อยอดจาก
เทคนิคการวิเคราะห์แบบดัง้ เดิม นันคื
่ อ
การวิเคราะห์ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
(Support Vector Machine, SVM) ซึง่
เป็นรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการใช้จาแนก
กลุ่ม และการทานาย การวิเคราะห์ซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ได้สร้างตัวแบบใน
การจาแนกกลุ่ม และการทานายการเลือก
แผนการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ของนักเรียน

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
แผนการเรียนศิลปศาสตร์
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2. เพื่อศึกษาปจั จัยทีส่ ามารถ
จาแนกกลุ่มนักเรียนในตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการ
เรียนศิลปศาสตร์ดว้ ยการวิเคราะห์จาแนก
กลุ่ม
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
การ จาแนกกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปจั จัยด้านทัศนคติของ
ตนเอง และปจั จัยด้านความคาดหวังใน
อนาคตมีความสัมพันธ์กนั ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือก แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลป
ศาสตร์
2. ปจั จัยด้านทัศนคติของตนเอง
และปจั จัยด้านความคาดหวังในอนาคต
สามารถจาแนกกลุ่มนักเรียนในการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และ
แผนการเรียนศิลปศาสตร์
3.
ผลจากการวิเคราะห์ซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ได้สร้างตัวแบบใน
การจาแนกกลุ่มนักเรียนเลือกแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลป
ศาสตร์
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 ประกอบด้วย
2 จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
ทัง้ หมด 56 โรงเรียน มีจานวนนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ หมด
8,074 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 ประกอบด้วย
2 จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ จานวน
800 คน ซึง่ ได้มาโดย
การสุ่ 
มแบบหลายขัน้ ตอน ( Multi Stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
นี้เป็น แบบสอบถามสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบเลือกคาตอบ และ
แบบเลือกตามมาตราส่วนประเมินค่าตาม
วิธขี องลิเคอร์ท (Likert’s Method) เนื้อหา
ภายในแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน
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ตอนที่
1 แผนการเรียนที่
เลือก สอบถามเกีย่ วกับแผนการเรียนที่
นักเรียนเลือก ซึง่ เป็นตัวแปรตามของ
งานวิจยั โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น
4
กลุ่ม ได้แก่ 1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์
2)
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ 3) แผนการเรียนศิลปศาสตร์
– ภาษา
4) แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – สังคม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้น
ของนักเรียนทีต่ อบแบบสอบถาม ได้แก่
1) เพศ 2) เกรดเฉลีย่ สะสม 3) การศึกษา
ของบิดา 4) การศึกษาของมารดา 5)
อาชีพของบิดา 6) อาชีพของมารดา 7)
รายได้รวมของครอบครัว มีลกั ษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ ( Check list)
จานวน 5 ข้อ
ตอนที่
3 แบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น สอบถามนักเรียน
เกีย่ วกับปจั จัยด้านต่างๆดังนี้ 1) ปจั จัย
ด้านความถนัดของตนเองและค 
านิยม
ทางการเรียน 2) ปจั จัยด้านความต้องการ
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ การสนับสนุน
จากครอบครัว การได้รบั คาแนะนาจากครู
ในโรงเรียน การคล้อยตามเพื่อน 3) ปจั จัย
ด้านความคาดหวังในอนาคต ได้แก่
โอกาสในการศึกษาต่อ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 4) ปจั จัยด้านทัศนคติของ
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ตนเอง ได
แก
ความสามารถทางด 
านการ
เรียนของตนเอง ค 
านิยมของตนเอง มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) จานวน 35 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน
2. นาข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับแก้ขอ้ คาถามให้
ถูกต้องตามข้อเสนอแนะและนาผลการ
ตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี ่า
ดัชนี IOC (Item-Objective
Congruence) ใช้เกณฑ์การพิจารณา
ค่า IOC มากกว่า 0.6 ถึง 1.0 ถือว่า
นาไปใช้ได้ ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทีม่ ี
ค่า IOC มากกว่า 0.6 ถึง 1.0
3. นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (try
out) กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั จานวน 100
คน นา
แบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะข้อ
ทีม่ คี ่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.12 ถึง 0.54
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4. ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบมาหา
คุณภาพของเครือ่ งมือ โดยการวิเคราะห์
ค่าความเทีย่ งแบบความสอดคล้องภายใน
(internal consistency reliability) โดยใช้
สูตรการหาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
พบว่า มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.839
จัดพิมพ์แบบสอบถามเป 
นฉบับจริงเพื่อ
นาไปไว
ใช
เก็บข
อมูลกับ
กลุ
มตัวอย
างต
อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการเก็บ
รวบรวมเพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปรแต่ละตัวเป็นการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิตบิ รรยายให้ทราบจานวน (N) ร้อย
ละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ เลข
คณิต (Mean) ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ ์การกระจาย
(CV) ค่าต่าสุด
(Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความ
เบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) ของตัว
แปรทีใ่ ช้ศกึ ษา โดยใช้โปรแกรม SPSS
2.
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา โดย
ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)
ในการวิจยั นี้เลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แครมเมอร์ว ี
และค่า
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สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั โดย
ใช้โปรแกรม SPSS
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษา
ปจั จัยทีส่ ่งผลโดยการวิเคราะห์จาแนก
กลุ่ม (discrimanant analysis) โดยใช้
โปรแกรม SPSS
4. ใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายกลุ่ม
(Multiclass Support Vector Machine,
Multiclass SVM) แบบหนึ่งต่อ
ทัง้ หมด (One-Against-Rest) โดยใช้
โปรแกรม MATLAB

ผลการวิ จยั
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นักเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 มีจานวน 12 ปจั จัย ซึง่ มีค่า
ความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.11-0.74
2. ผลการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม
พบว่าปจั จัย ทีส่ ามารถจาแนกกลุ่ม
นักเรียนทีต่ ดั สินใจเลือก แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลป
ศาสตร์ มีจานวน 6
ปจั จัย ได้แก่
ความสามารถในการรับรูท้ างด 
านการ
เรียนของตนเอง, โอกาสในการประกอบ
อาชีพ, เกรดเฉลีย่ สะสม, ค
านิยมของ
ตนเอง ,โอกาสในการศึกษาต่อและการ
สนับสนุนจากครอบครัว สามารถเขียน
เป็นสมการจาแนกกลุ่มสาหรับค่า
มาตรฐานได้ดงั นี้

1. ปจั จัยมีความสัมพันธ์ทส่ี ่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของ
Z(PLN) = 0.380(GPA) + 0.172(SUF) + 0.352(EXF1) + 0.311(EXF2)
+ 0.428(ABL) + 0.356(VUL)
สมการจาแนกกลุ่มสาหรับค่าคะแนนดิบได้ดงั นี้
PLN = -15.108 + 0.780(GPA) + 0.328(SUF) + 0.825(EXF1) + 0.704(EXF2)
+ 1.051(ABL) + 0.705(VUL)
3. ผลการวิเคราะห์ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม
(F-measure)ชุดเรียนรู้ ได้รอ้ ยละ 100 และผล การวัดประสิทธิภาพโดยรวม ( F-measure)
ชุดทดสอบได้รอ้ ยละ 91
ในงานวิจยั นี้ใช้การแบ่งข้อมูลแบบ 4-fold
Cross-Validation สาหรับการทดสอบ
เป็น 4 ชุดย่อย (fold) โดยการวัด
ประสิทธิภาพของความถูกต้องของข้อมูล

ได้จากค่าความถูกต้องของการจัดกลุ่ม
ของข้อมูล Kernel Function ทีใ่ ช้ทดสอบ
คือ Linear, Quadratic และ Polynomial
ประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลของการ
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เรียนรู้และประสิทธิภาพการทานายข้อมูล
การทดสอบ การวิเคราะห์ซพั พอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน พบว่าผล F-measure
4-fold
CrossValidation
Iteration 1
Iteration 2
Iteration 3
Iteration 4
ค่าเฉลีย่

Kernel Function
Linear
F-measure F-measure
ชุดเรียนรู้ ชุดทดสอบ
100
91.50
100
93.50
100
88
100
88
91
100

ร้อยละ 100 และ Kernel Function ทีม่ ผี ล
การวัดประสิทธิภาพโดยรวม (
Fmeasure) ชุดทดสอบดีทส่ี ุด คือ Linear

Quadratic
F-measure
ชุดเรียนรู้
100
100
100
100
100

Polynomial
F-measure F-measure
ชุดทดสอบ ชุดเรียนรู้
76
100
85
100
87.50
100
83.50
100
83
100

F-measure
ชุดทดสอบ
83
88.50
87
81
84.88

ชุดเรียนรู้ และ F-measure ชุดทดสอบ
มีประสิทธิภาพการทานายข้อมูลการ
พบว่าประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลของ
ทดสอบได้รอ้ ยละ 91 ดังตาราง 1
การเรียนรู้ Kernel Function ทุกแบบ ได้
ตาราง 1 ประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลของการเรียนรู้ และประสิทธิภาพการทานายข้อมูล
การทดสอบการวิเคราะห์ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

อภิ ปรายผล
จากการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียนของนักเรียนผูว้ จิ ยั มี
ประเด็นการอภิปรายดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจั จัยของนักเรียนกับการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการ
เรียนศิลปศาสตร์ ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการ
เรียนของนักเรียน มีจานวน 12 ด้าน

ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับ
ค่อนข้างสูงได้แก่ ความสามารถในการ
รับรูท้ างด 
านการเรียนของตนเอง เกรด
เฉลีย่ สะสม ค
านิยมของตนเอง โอกาสใน
การศึกษาต่อ โอกาสในการประกอบ
อาชีพ
1.1 ความสามารถทางด 
านการเรียนของตนเอง เป็ นปจั จัยด้าน
ทัศนคติของตนเอง นักเรียนมีความสนใจ
เลือกแผนการเรียนใดต้องมีความสามารถ
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ความชอบทีจ่ ะเรียนในสิง่ ทีต่ นเองทาได้ดี
นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่า
นักเรียนมีความสนใจและมีความรูพ้ น้ื ฐาน
ในสาขาวิชาใด ก็จะสามารถทาให้เกิดผล
สาเร็จในแผนการเรียนนัน้ สัมพันธ์กบั ค 
า
นิยมของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฏีของ
เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ (McClelland D.
C. . 1978: 201–210) ได้ให้ความสาคัญ
ของแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ว่า เป็ นแรงขับ
ภายในบุคคลทีจ่ ะทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งให้สาเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่
กาหนดไว้
1.2 เกรดเฉลีย่ สะสม
เป็ นปจั จัยด้านภูมหิ ลังและ เป็นตัวแปรที่
เกิดขึน้ จากการกระทาของนักเรียนที่
แสดงออกถึงความขยันหมันเพี
่ ยร และ
ความอดทนในการศึกษาหา
ความรู้ สอดคล้องกับทฤษฏีของการ
กระทาทางสังคมของ Max Weber (Max
weber. 1864 : อ้างถึงใน สิทธิพนั ธ์ ยศ
ยอดยิง่ , 2547) ทีก่ ล่าวถึงปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อการกระทาของมนุษย์ การกระทาทีม่ ี
เหตุผล เป็นการกระทาทีใ่ ช้วธิ กี ารที่
เหมาะสมเพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายทีเ่ ลือกไว้
อย่างเหมาะสม
1.3 ค
านิยมของตนเอง
เป็ นปจั จัยด้านทัศนคติของตนเองและเป็น
ตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ จากการทีน่ กั เรียนเห็น
คุณค 
าทีไ่ ด 
รบั จากการเรียนในแผนการ
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เรียนทีน่ กั เรียนเลือกเรียน นักเรียน
เห็นว
าแผนการเรียนทีน่ กั เรียนเลือกเรียน
มีประโยชน 
ต
อชีวติ ของนักเรียน
นักเรียนรู 
สกึ ว
าการเรียนในแผนการเรียน
ทีน่ กั เรียนเลือกเรียนทาให 
นกั เรียนเป 
นที่
ยอมรับจากคนในสังคม สอดคล้องกับ
ทฤษฏี (Reeder. 1973) ค
านิยม (value)
เป
น สิง่ ทีบ่ ุคคลยึดถือ เป 
นเครือ่ งช 
วย
ตัดสินใจและกาหนดการกระทาของ
ตนเองเป 
นความเชื่ออย 
างหนึ่งทีม่ ี
ลักษณะค
อนข
างถาวร ผู 
กระทาเชื่อว
าวิถี
ปฏิบตั บิ างอย
างเป
นสิง่ ทีต่ วั เองหรือสังคม
เห็นดีเห็นชอบทีจ่ ะยึดถือปฏิบตั ิ ค 
านิยม
ของมนุษย
หรือของ ผู 
กระทาทางสังคมจะ
แสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู 
กระทาทุกรูปแบบ ดังนัน้ ค 
านิยมจึงมี
อิทธิพลต 
อการตัดสินใจและการกระทา
ทางสังคมของบุคคล โดยบุคคลพยายาม
ทีจ่ ะกระทาให 
สอดคล 
องกับค 
านิยมที่
ตนเองยึดถืออยู่ 1.4 โอกาสในการศึกษา
ต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็น
ปจั จัยด้านความคาดหวังในอนาคต เป็ น
ความคาดหวังของนักเรียนว่าหากเลือก
แผนการเรียนใดแล้วจะส่งผลต่อการเลือก
สาขา คณะทีต่ อ้ งการในอนาคตและส่งผล
ต่อการประอาชีหรือาชีพทีใ่ ฝฝ่ นั
สอดคล้องกับทฤษฏีความคาดหวัง
(Vroom.1964) การตัดสินใจแต่ละครัง้ จะ
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มีองค์ประกอบของความคาดหวัง
แนวความคิดความคาดหวังนี้เป็นการ
อธิบายเกีย่ วกับเป้าหมายของบุคคลและ
ความคาดหวังเกีย่ วกับความสาเร็จทีไ่ ด้
ตัง้ ไว้ซง่ึ สอดคล้องกับ ทฤษฎี ลาดับขัน้
ความต้องการของ Maslow (Maslow.
1960 : 122–144) ความต้องการทีจ่ ะ
สาเร็จในชีวติ ตามความนึกคิดหรือความ
คาดหวัง ทะเยอทะยานและความใฝฝ่ นั
2. ปจั จัยทีส่ ามารถจาแนก
กลุ่มนักเรียนทีต่ ดั สินใจเลือก แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลป
ศาสตร์ การวิเคราะห์จาแนกกลุ่มวิธ ี
Enter ผลการวิเคราะห์พบว่ามีตวั แปร
ของปจั จัย ทีส่ ามารถจาแนกกลุ่มนักเรียน
ทีต่ ดั สินใจเลือก
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลป
ศาสตร์ จานวน 6
ปจั จัย ดังนี้
ความสามารถในการรับรูท้ างด 
านการ
เรียนของตนเอง , โอกาสในการประกอบ
อาชีพ,เกรดเฉลีย่ สะสม , และค
านิยมของ
ตนเอง, โอกาสในการศึกษาต่อ , การ
สนับสนุนจากครอบครัว
2.1 ความสามารถทางด 
านการเรียนของตนเอง และค
านิยมของ
ตนเอง เป็ นปจั จัยด้านทัศนคติของตนเอง
เป็ นปจั จัยทีส่ อดคล้องกับผลการวิจยั
ของณัฐพล แจ้งอักษร (2553 : 101-105)
ตัวแปรทีส่ ามารถทานายการตัดสินใจ
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เลือกศึกษาต่อได้ดที ส่ี ุด คือ ระดับความ
ถนัดในสายอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของภาริณี จันทร์ขา (2549: 60 79) ปจั จัยการตัดสินใจเลือกแผนการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีน้าหนักการตัดสินใจมาก โดย
อันดับ 1 คือ ด้านโอกาสในการประกอบ
อาชีพ รองลงมาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ด้านความสนใจและความถนัด และด้าน
ความต้องการของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2 โอกาสในการศึกษา
ต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็น
ปจั จัยด้านความคาดหวังในอนาคต เป็น
ปจั จัยทีส่ อดคล้องกับผลการวิจยั ของภา
ริณี จันทร์ขา (2549: 60 -79) ปจั จัยการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้าหนักการ
ตัดสินใจมาก โดย อันดับ 1 คือ ด้าน
โอกาสในการประกอบอาชีพ รองลงมา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านความสนใจ
และความถนัด และด้านความต้องการ
ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.3 เกรดเฉลีย่ สะสม
เป็ นปจั จัยด้านทัศนคติของตนเองเป็ น
ปจั จัยทีส่ อดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุร ิ
ชา เชือ้ วงค์ ( 2552 : 66-72) ได้ศกึ ษา
เรือ่ ง ปจั จัยทีส่ มั พันธ์ต่อการตัดสินใจ
เรียนต่อของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
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ในกลุ่มสหวิทยาเขตหนองใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี เขต
1 วิเคราะห์โดยใช้สถิตไิ ค-สแควร์( Chisquare) ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้าน
ชีวสังคม ตัวแปรผลการเรียนมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเรียนต่อใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ปุณฑิกา รามพุดซา ( 2547 : 61-67) ได้
ศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 จังหวัด
นครราชสีมา เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็น
แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
การเลือกศึกษาต่อ ซึง่ มีความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.84 วิเคราะห์โดยใช้สถิตไิ คสแควร์( Chi-square) และสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (
Point
biserial
correlation
coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านส่วนตัว
ได้แก่ เพศ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาต่ออย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของจิราลักษณ์ ฤทธิเดช
โยธิน (2544 : 66-72) ศึกษาเรือ่ ง ปจั จัย
ทีส่ มั พันธ์กบั การตัดสินใจเรียนต่อชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการเรียนมี
ความสัมพันธ์กบั การเรียนต่อชัน้
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มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<.05)
2.4 การสนับสนุนจาก
ครอบครัว เป็ นปจั จัยด้านอิทธิพลบุคคล
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจิราลักษณ์
ฤทธิเดชโยธิน (2544 : 66-72) ศึกษา
เรือ่ ง ปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การตัดสินใจ
เรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 การ
2.
ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม พบว่า ตัวแปรการ
รับรูข้ า่ วสารทางการศึกษาของ นักเรียน
และผูป้ กครองมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( p<.05)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของภาริณี
จันทร์ขา (2549: 60 -79) ปจั จัยการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิมตุ
ยารามพิทยากร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร ปจั จัยการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิมตุ
ยารามพิทยากร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ทัง้ 4 ด้าน มีน้าหนักการตัดสินใจมาก
โดย อันดับ 1 คือ ด้านโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ รองลงมาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ด้านความสนใจและความถนัด
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และด้านความต้องการของบุคคลที่
เกีย่ วข้องสอดคล้องกับผลการวิจยั ของณัฐ
พล แจ้งอักษร (2553 : 101-105) ตัวแปร
ทีส่ ามารถทานายการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อได้ดที ส่ี ุด 5 อันดับแรกคือ ระดับความ
ถนัดในสายอาชีวศึกษา
ระดับการ
สนับสนุนจากบิดามารดา ระดับการคล้อย
ตามเพื่อน/รุน่ พี่ ระดับการประชาสัมพันธ์
ด้านการศึกษาต่ออาชีวศึกษา และระดับ
การรับรูถ้ งึ สภาพแวดล้อมของสถาบัน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Dobbins L.
(1969 : 2598) ได้วจิ ยั เกีย่ วกับความ
ปรารถนา และความมุง่ หวังในการศึกษา
ของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษา จานวน
492 คน จาก 5 มณฑลในรัฐหลุยส์เซียนา
ผลปรากฏว่า ครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อเรือ่ ง
เหล่านี้มาก คือบิดาจะมีอทิ ธิพลมากกว่า
ในการเลือกเรียนต่อ
สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของPhilip A. (1965 : 254257) ได้ทาการวิจยั เรือ่ งค่านิยม และ
ปจั จัยทีน่ กั เรียนใช้ในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
นักเรียนเกรด 7 และ8 จานวน 196 คน
และบิดามารดาของนักเรียนเหล่านี้ดว้ ย
ผลการวิจยั พบว่า บิดามารดา มีอทิ ธิพล
ในการเลือกศึกษาต่อ และยังพบว่าบิดา
มารดาของนักเรียนมองความสาคัญของ
การศึกษาโดยคานึงถึงรายได้ ความ
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มันคงของงานในอนาคต
่
และความเป็น
อิสระในการทางาน
3. ผลการศึกษาการวิเคราะห์
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การวิเคราะห์
ด้วยวิธซี พั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบ
หลายกลุ่ม (Multiclass Support Vector
Machine, Multiclass SVM) แบบหนึ่ง
ต่อทัง้ หมด (One-Against-Rest) จัดเป็น
เทคนิคทีใ่ ช้ในการแกปญั หาทางด้านการ
รูจ้ ารูปแบบข้อมูล โดยอาศัยหลักการ
ของการหาสัมประสิทธิ ์ของสมการเพื่อ
สร้างเส้น แบ่งแยกกลุ่มข้อมูลทีถ่ ูก
ป้อนเข้าสูกระบวนการสอนให้ระบบ
เรียนรู้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่งแยกแยะ
กลุ่มข้อมูลได้ดที ส่ี ุด จานวนข้อมูลทีเ่ ลือก
มาทดสอบทัง้ หมด 800 ตัวอย่างโดยใช้
การทดสอบแบบ
4-fold CrossValidation ในงานวิจยั นี้ใช้การแบ่งข้อมูล
สาหรับการทดสอบเป็น 4 ชุดย่อย (fold)
แต่ละชุดย่อยมีจานวนข้อมูลตามแต่ละ
วงจรการเดินทีบ่ นั ทึกได้ ชุดข้อมูลทีไ่ ด้
แบ่งเป็น 4 ชุดย่อย ฝึกสอนด้วยชุดข้อมูล
3 ชุด ส่วนทีเ่ หลืออีก 1 ชุดเก็บไว้สาหรับ
การทดสอบ ทาการทดลองซ้า 4 ครัง้ แต่
เปลีย่ นชุดข้อมูลสาหรับฝึกสอนและ
ทดสอบใหม่ โดยการวัดประสิทธิภาพของ
ความถูกต้องของข้อมูลในงานวิจยั นี้ วัด
ได้จากค่าความถูกต้องของการจัดกลุ่ม
ของข้อมูล Kernel Function ทีใ่ ช้ทดสอบ
คือ Linear, Quadratic และ Polynomial
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ประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลของการ
เรียนรู้และประสิทธิภาพการทานายข้อมูล
การทดสอบ การวิเคราะห์ซพั พอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน พบว่าผล F-measure
ชุดเรียนรู้ และ F-measure ชุดทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลของ
การเรียนรู้ Kernel Function ทุกแบบ ได้
ร้อยละ 100 และ Kernel Function ทีม่ ผี ล
การวัดประสิทธิภาพโดยรวม (
Fmeasure) ชุดทดสอบดีทส่ี ุด คือ Linear
มีประสิทธิภาพการทานายข้อมูลการ
ทดสอบได้รอ้ ยละ 91

ข้อเสนอแนะ
1. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
และส่งผลต่อการ เลือก
แผนการเรียน ของ
นักเรียน
ด้านอิทธิพลบุคคล
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ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ควรมีการจัด
อบรมในเรือ่ งของแนวทางการศึกษาต่อ
เพื่อให้นกั เรียนได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับวิชาที่
เรียนเพื่อทีจ่ ะนาไปสู่การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคต
2. จากผลการวิเคราะห์ ทา
ให้ทราบปจั จัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั การ
เลือก
แผนการเรียน และปจั จัยทีส่ ามารถใช้
จาแนกกลุ่มของนักเรียนในการ เลือก
แผนการเรียน ได้ ซึง่ ปจั จัยต่าง ๆ เหล่านี้
สะท้อนทัง้ ในด้านคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน
ซึง่ หากโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาในระบบ
สามารถนาไปวิเคราะห์ต่อเพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึง
นักเรียนมากขึน้ และตอบสนองความ
ต้องการในด้านต่างๆ เกีย่ วกับการศึกษา
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