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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมาย 3 ประการคอื 1)เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก แผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิปศาสตร์  2)เพื่อ
ศกึษาปจัจยัทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มนกัเรยีนในตดัสนิใจเลอืก แผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ
แผนการเรยีนศลิปศาสตร์ ดว้ยการวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่ม  3)เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของการ
จ าแนกกลุ่มดว้ยการวเิคราะห์ ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
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ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ประกอบดว้ย 
จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน   ( Multi - Stage  
Random  Sampling) จ านวน  800 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอืการวเิคราะห์
จ าแนกกลุ่มและการวเิคราะหด์ว้ยวธิซีพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี ผลการวจิยัสรปุว่า   
 1. ปจัจยัมคีวามสมัพนัธท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนของนกัเรยีน  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มจี านวน 12 ปจัจยั ซึง่มคี่าความสมัพนัธอ์ยูร่ะหว่าง 
0.11-0.74 
 2. ผลการวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่มพบว่าปจัจยั ทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มนกัเรยีนที่
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิปศาสตร์  มจี านวน 6 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการรบัรูท้างดานการเรยีนของตนเอง,  โอกาสในการประกอบอาชพี,  
เกรดเฉลีย่สะสม, ค่านิยมของตนเอง,โอกาสในการศกึษาต่อและการสนบัสนุนจากครอบครวั  
สามารถเขยีนเป็นสมการจ าแนกกลุ่มส าหรบัค่ามาตรฐานไดด้งันี้ 

 Z(PLN) = 0.380(GPA) + 0.172(SUF) + 0.352(EXF1) + 0.311(EXF2)  
    + 0.428(ABL) + 0.356(VUL) 

 สมการจ าแนกกลุ่มส าหรบัค่าคะแนนดบิไดด้งันี้ 
    PLN = -15.108 + 0.780(GPA) + 0.328(SUF) + 0.825(EXF1) + 0.704(EXF2) 

+ 1.051(ABL) + 0.705(VUL) 
 3. ผลการวเิคราะหซ์พัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี มผีลการวดัประสทิธภิาพโดยรวม  
(F-measure) ชุดเรยีนรู ้ไดร้อ้ยละ 100 และผลการวดัประสทิธภิาพโดยรวม (F-measure)  
ชุดทดสอบไดร้อ้ยละ 91 
 
ค าส าคญั : การวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่ม, การวเิคราะหซ์พัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี 
 
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 
 
บทน า 

การศกึษาเป็นกระบวนการที่
ส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพ และมคีวามสามารถทีจ่ะปรบัตวั
ไดอ้ย่างรู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงต่ าง ๆ 
และเชื่อว่าการศกึษาที ่
เป็นไปในทางทีถู่กต้ องเหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและ
การเมอืงของประเทศจะสามารถสร้ าง
ความเจรญิกา้วหน้ าให้ สงัคมไทย 

(สมาคมผู้บรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่ 
งประเทศไทย . 2525:1) ความ
เปลีย่นแปลงและความเจรญิทางด้ าน
การศกึษาในป ัจจบุนัมกีารแขง่ขนักนัมาก
ขึน้ ผู้ ปกครองและนกัเรยีนมองเหน็
ความส าคญัของการศกึษามากขึน้กว่าแต่
ก่อน เพราะฉะนัน้ การเลอืกสาขาการ
เรยีน และวชิาเรยีนเป็นสิง่ส าคญั  ครจูงึมี
บทบาททีจ่ะช่วยให้ นกัเรยีนได้เลอืกตาม
ความสนใจ  ความถนดั  และ
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ความสามารถของตนเองไดอ้ย่ างแท้จรงิ
เพื่อออกไปประกอบทีเ่หมาะสมในอนาคต 
(นิรนัดร   จลุทรพัย์  . 2545 : 5) 
การศกึษาในสายสามญั (มธัยมศกึษาปีที ่
4 – 6) เป็นการจดัการศกึษาเพื่อเตรยีม
คนเขา้สู่ระบบการศกึษาขัน้สงู เน้น
ความรู ้ความสามารถทางวชิาการเพื่อ
น าไปใชใ้นระดบัอุดมศกึษาต่อไป ผูท้ีจ่บ
การศกึษาสายสามญัมกัไมม่คีวามพรอ้ม 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาในขัน้ต่อไป 
ซึง่มหีลากหลายในระดบัอุดมศกึษาหรอื
อาชวีศกึษาหลายหลกัสตูร การเลอืกสาย
การเรยีนของนกัเรยีนยอ่มตอ้งใชค้วามรู ้
ความคดิ ตลอดจนประสบการณ์ทีไ่ดส้ ัง่
สมมา รวมทัง้องคป์ระกอบต่างๆ ทีท่ าให้
การตดัสนิใจของนกัเรยีนมแีนวโน้มไป
ในทางใดทางหน่ึง (อารยี ์ปา่นเทพ . 2546 
: 4) นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาป ที ่3 ที่
ก าลงัจะเขา้ศกึษาต่อในสายสามญั คอืชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4  – 6 นัน้เป็นหลกัสตูร
การศกึษาทีเ่น้นการศกึษาออกเป็นกลุ่ม
สาระต่างๆ ตามความถนดัและความ
สนใจของนกัเรยีน คอื 1 )แผนการเรยีน
วทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์กลุ่มทีเ่น้นการ
เรยีนรูด้า้น วทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
การเรยีนทีเ่น้นวชิาวทิยาศาสตร ์ฟิสกิส ์
เคม ีชวีวทิยาและคณติศาสตร์ 2)แผนการ
เรยีนศลิปศาสตร ์กลุ่มทีเ่น้นการเรยีนรู้
ดา้นศลิปศาสตร ์ การเรยีนทีเ่น้น วชิา

คณติศาสตร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย 
และสงัคมศกึษา (กรมสามญัศกึษา . 2546 
: 1) จากการทีผู่้ วจิยัเป็ นครทูีส่อนใน
โรงเรยีนทีเ่ปิ ดสอนตัง้แต่ ระดบัชัน้
มธัยมศกึษา ส ารวจปญัหาของนกัเรยีน
พบว า ปญัหาทีน่กัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปที ่3  มาขอค าปรกึษามาก
ทีสุ่ด  คอื  ป ัญหาทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจ
เลอืกแผนการเรยีน  นกัเรยีนบางคนไม่
ทราบว่าตนเองควรจะเรยีนในแผนการ
เรยีนใดจงึจะประสบความส าเรจ็และยงั
พบว่ามนีกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป ที ่3  
บางคนเมือ่ขึน้ไปเรยีนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายแล้ว 
ต้องการเปลีย่นแผนการเรยีน  เนื่องจาก
เรยีนไมไ่หว  ไมม่คีวามสุขจากการเรยีน
ในแผนการเรยีนทีต่นเลอืกไว ้รู้ สกึว่า
ตนเองเรยีนไมท่นัเพื่อน  เรยีนไม่ รู้เรือ่ง  
ไม่มกี าลงัใจและเกดิความเบื่อหน ายท้
อแท้ ท าให้เกดิปญัหาหลายอย่ างตามมา 
เช่น ไม่ตัง้ใจเรยีนเมือ่อยู่ในชัน้เรยีน  ไม่
อยากเข้ าเรยีน  ไมอ่ยากมาโรงเรยีน  
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาปจัจยัที่
ส่งผลต่อการเลอืก แผนการเรยีนทางดา้น
วทิยาศาสตร(์แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์ -
คณติศาสตร)์ และแผนการเรยีนทางดา้น
ศลิปศาสตร ์(แผนการเรยีนศลิปศาสตร-์
คณติศาสตร ์ ,แผนการเรยีนศลิปศาสตร-์
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ภาษา, แผนการเรยีนศลิปศาสตร-์สงัคม 
ซึง่การแบ่งกลุ่มของขอ้มลูออกเป็นสอง
กลุ่มขึน้ไปและสามารถใหผ้ลในเชงิ
พยากรณ์หรอืใหค้่าน ้าหนกัของปจัจยัต่าง 
ๆ ไดน้ัน้ การวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Analysis) สามารถให้
ขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมาได ้
และน าผลทีไ่ดไ้ปสรา้งเป็นแผนการแนะ
แนวทางตามปจัจยั ทีส่่งผลต่อการเลอืก
แผนการเรยีนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
ศลิปศาสตร ์ ในปจัจบุนัมเีทคนิคในการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดร้บัการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น การคดิคน้การวเิคราะหใ์น
รปูแบบใหมห่รอืการคดิคน้ต่อยอดจาก
เทคนิคการวเิคราะหแ์บบดัง้เดมิ นัน่คอื
การวเิคราะหซ์พัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี 
(Support Vector Machine, SVM) ซึง่
เป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมในการใชจ้ าแนก
กลุ่ม และการท านาย การวเิคราะหซ์พั
พอรต์เวกเตอรแ์มชชนี ไดส้รา้งตวัแบบใน
การจ าแนกกลุ่ม และการท านายการเลอืก
แผนการเรยีนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
ศลิปศาสตรข์องนกัเรยีน   

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืก แผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ
แผนการเรยีนศลิปศาสตร ์

2.  เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ามารถ
จ าแนกกลุ่มนกัเรยีนในตดัสนิใจเลอืก
แผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแผนการ
เรยีนศลิปศาสตรด์ว้ยการวเิคราะหจ์ าแนก
กลุ่ม 

3.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของ
การ จ าแนกกลุ่ม ดว้ยการวเิคราะห์ ซพั
พอรต์เวกเตอรแ์มชชนี 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปจัจยัดา้นทศันคตขิอง
ตนเอง และปจัจยัดา้นความคาดหวงัใน
อนาคตมคีวามสมัพนัธก์นัส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจในการเลอืก แผนการเรยีน
วทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิป
ศาสตร ์
 2. ปจัจยัดา้นทศันคตขิองตนเอง 
และปจัจยัดา้นความคาดหวงัในอนาคต 
สามารถจ าแนกกลุ่มนกัเรยีนในการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนวทิยาศาสตร์
และ 
แผนการเรยีนศลิปศาสตร ์

3.  ผลจากการวเิคราะหซ์พั
พอรต์เวกเตอรแ์มชชนี ไดส้รา้งตวัแบบใน
การจ าแนกกลุ่มนกัเรยีนเลอืกแผนการ
เรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิป
ศาสตร ์
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปี
การศกึษา 2557  ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 ประกอบดว้ย  
2 จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ 
ทัง้หมด 56 โรงเรยีน มจี านวนนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัง้หมด 
8,074 คน   
  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปี
การศกึษา 2557  ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21  ประกอบดว้ย  2 จงัหวดั
หนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ  จ านวน 
800 คน ซึง่ไดม้าโดย 
การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  ( Multi - 
Stage  Random  Sampling) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้

นี้เป็น แบบสอบถามส าหรบันกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่3 แบบเลอืกค าตอบ  และ
แบบเลอืกตามมาตราส่วนประเมนิค่าตาม
วธิขีองลเิคอรท์ (Likert’s Method) เนื้อหา
ภายในแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน   

   ตอนที ่ 1 แผนการเรยีนที่
เลอืก สอบถามเกีย่วกบัแผนการเรยีนที่
นกัเรยีนเลอืก ซึง่เป็นตวัแปรตามของ
งานวจิยั โดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์
– คณติศาสตร ์ 
2) แผนการเรยีนศลิปศาสตร ์– 
คณติศาสตร ์3) แผนการเรยีนศลิปศาสตร ์
– ภาษา  
4) แผนการเรยีนศลิปศาสตร ์– สงัคม  
   ตอนที ่2 ขอ้มลูเบือ้งตน้
ของนกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
1) เพศ 2) เกรดเฉลีย่สะสม 3) การศกึษา
ของบดิา 4) การศกึษาของมารดา 5) 
อาชพีของบดิา 6) อาชพีของมารดา 7) 
รายไดร้วมของครอบครวั  มลีกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ ( Check list) 
จ านวน  5 ขอ้  

  ตอนที ่ 3 แบบสอบถาม
ระดบัความคดิเหน็ สอบถามนกัเรยีน
เกีย่วกบัปจัจยัดา้นต่างๆดงัน้ี  1) ปจัจยั
ดา้นความถนดัของตนเองและค านิยม
ทางการเรยีน 2) ปจัจยัดา้นความตอ้งการ
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การสนบัสนุน
จากครอบครวั การไดร้บัค าแนะน าจากครู
ในโรงเรยีน การคลอ้ยตามเพื่อน 3) ปจัจยั
ดา้นความคาดหวงัในอนาคต ไดแ้ก่ 
โอกาสในการศกึษาต่อ โอกาสในการ
ประกอบอาชพี 4) ปจัจยัดา้นทศันคตขิอง
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ตนเอง ไดแก ความสามารถทางดานการ
เรยีนของตนเอง  ค านิยมของตนเอง มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน  35 ขอ้  

 
 
 
การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา  (Content validity)  โดย
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน  
 2.  น าขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัแกข้อ้ค าถามให้
ถูกตอ้งตามขอ้เสนอแนะและน าผลการ
ตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญทีม่คี่า
ดชันี IOC (Item-Objective 
Congruence) ใชเ้กณฑก์ารพจิารณา
ค่า IOC มากกว่า 0.6 ถงึ 1.0 ถอืว่า
น าไปใชไ้ด ้ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทีม่ ี
ค่า IOC มากกว่า 0.6 ถงึ 1.0   
 3. น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้  (try out) กบันกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีง
กบักลุ่มตวัอยา่ง ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งใน
การวจิยัจ านวน 100 คน น า
แบบสอบถาม  มาวเิคราะหห์าค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้  แลว้คดัเลอืกเอาเฉพาะขอ้
ทีม่คี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.12 ถงึ 0.54   

4. ผูว้จิยัน าแบบทดสอบมาหา
คุณภาพของเครือ่งมอื โดยการวเิคราะห์
ค่าความเทีย่งแบบความสอดคลอ้งภายใน
(internal consistency reliability) โดยใช้
สตูรการหาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
พบว่า มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  0.839 
จดัพมิพแ์บบสอบถามเป นฉบบัจรงิเพื่อ
น าไปไวใชเกบ็ขอมลูกบั 
กลุมตวัอยางตอไป 

 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
  1.  วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน
ของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการเกบ็
รวบรวมเพื่อใหท้ราบลกัษณะการแจกแจง
ของตวัแปรแต่ละตวัเป็นการวเิคราะหโ์ดย
ใชส้ถติบิรรยายใหท้ราบจ านวน (N) รอ้ย
ละ(Percentage)  ค่าเฉลีย่เลข
คณติ (Mean) ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สมัประสทิธิก์ารกระจาย
(CV)  ค่าต ่าสุด 
(Min)  ค่าสงูสุด (Max)  ค่าความ
เบ ้(Sk)  และค่าความโด่ง (Ku)  ของตวั
แปรทีใ่ชศ้กึษา โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

2. วเิคราะหข์อ้มลูเชงิ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีศ่กึษา  โดย
ใชก้ารวเิคราะหส์หสมัพนัธ์ (Correlation) 
ในการวจิยัน้ีเลอืกใชค้่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์ครมเมอรว์ี   และค่า
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สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  โดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS 

3. วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อศกึษา
ปจัจยัทีส่่งผลโดยการวเิคราะหจ์ าแนก
กลุ่ม (discrimanant analysis) โดยใช้
โปรแกรม SPSS 

4. ใชใ้นการวเิคราะหด์ว้ยวธิี
ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีแบบหลายกลุ่ม 
(Multiclass Support Vector Machine, 
Multiclass  SVM) แบบหนึ่งต่อ
ทัง้หมด  (One-Against-Rest)  โดยใช้
โปรแกรม MATLAB 
 

ผลการวิจยั 
 1. ปจัจยัมคีวามสมัพนัธท์ีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนของ

นกัเรยีน  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 มจี านวน 12 ปจัจยั ซึง่มคี่า
ความสมัพนัธอ์ยูร่ะหว่าง 0.11-0.74 
 2. ผลการวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่ม
พบว่าปจัจยั ทีส่ามารถจ าแนกกลุ่ม
นกัเรยีนทีต่ดัสนิใจเลอืก แผนการเรยีน
วทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิป
ศาสตร์  มจี านวน 6 ปจัจยั ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการรบัรูท้างด านการ
เรยีนของตนเอง,  โอกาสในการประกอบ
อาชพี,  เกรดเฉลีย่สะสม,  คานิยมของ
ตนเอง ,โอกาสในการศกึษาต่อและการ
สนบัสนุนจากครอบครวั  สามารถเขยีน
เป็นสมการจ าแนกกลุ่มส าหรบัค่า
มาตรฐานไดด้งันี้ 

 Z(PLN) = 0.380(GPA) + 0.172(SUF) + 0.352(EXF1) + 0.311(EXF2) 
     + 0.428(ABL) + 0.356(VUL) 

 สมการจ าแนกกลุ่มส าหรบัค่าคะแนนดบิไดด้งันี้ 
    PLN = -15.108 + 0.780(GPA) + 0.328(SUF) + 0.825(EXF1) + 0.704(EXF2)  
    + 1.051(ABL) + 0.705(VUL) 

3. ผลการวเิคราะหซ์พัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี  มผีลการวดัประสทิธภิาพโดยรวม 
(F-measure)ชุดเรยีนรู ้ไดร้อ้ยละ 100 และผล การวดัประสทิธภิาพโดยรวม ( F-measure) 
ชุดทดสอบไดร้อ้ยละ 91 
 
ในงานวจิยัน้ีใชก้ารแบ่งขอ้มลูแบบ  4-fold 
Cross-Validation ส าหรบัการทดสอบ
เป็น 4 ชุดยอ่ย  (fold) โดยการวดั
ประสทิธภิาพของความถูกตอ้งของขอ้มลู

ไดจ้ากค่าความถูกตอ้งของการจดักลุ่ม
ของขอ้มลู Kernel Function ทีใ่ชท้ดสอบ
คอื Linear, Quadratic และ Polynomial 
ประสทิธภิาพการจ าแนกขอ้มลูของการ
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เรยีนรู้และประสทิธภิาพการท านายขอ้มลู
การทดสอบ การวเิคราะหซ์พัพอรต์
เวกเตอรแ์มชชนี  พบว่าผล  F-measure 

ชุดเรยีนรู้  และ  F-measure ชุดทดสอบ  
พบว่าประสทิธภิาพการจ าแนกขอ้มลูของ
การเรยีนรู้ Kernel Function ทุกแบบ ได้

รอ้ยละ 100 และ Kernel Function ทีม่ผีล
การวดัประสทิธภิาพโดยรวม ( F-
measure) ชุดทดสอบดทีีสุ่ด คอื Linear 

มปีระสทิธภิาพการท านายขอ้มลูการ
ทดสอบไดร้อ้ยละ 91  ดงัตาราง 1   

 
ตาราง 1 ประสทิธภิาพการจ าแนกขอ้มลูของการเรยีนรู้ และประสทิธภิาพการท านายขอ้มลู
การทดสอบการวเิคราะหซ์พัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี 
  
อภิปรายผล 
 จากการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกแผนการเรยีนของนกัเรยีนผูว้จิยัมี
ประเดน็การอภปิรายดงันี้ 
  1. ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัของนกัเรยีนกบัการตดัสนิใจเลอืก
แผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแผนการ
เรยีนศลิปศาสตร์  ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแผนการ
เรยีนของนกัเรยีน  มจี านวน 12 ดา้น 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
เลอืกแผนการเรยีนของนกัเรยีนในระดบั
ค่อนขา้งสงูไดแ้ก่  ความสามารถในการ
รบัรูท้างดานการเรยีนของตนเอง  เกรด
เฉลีย่สะสม คานิยมของตนเอง โอกาสใน
การศกึษาต่อ โอกาสในการประกอบ
อาชพี 
   1.1 ความสามารถทางด
านการเรยีนของตนเอง  เป็นปจัจยัดา้น
ทศันคตขิองตนเอง  นกัเรยีนมคีวามสนใจ
เลอืกแผนการเรยีนใดตอ้งมคีวามสามารถ 

4-fold 
Cross-
Validation 

Kernel Function 

Linear Quadratic Polynomial 
F-measure 
ชุดเรยีนรู ้

F-measure 
ชุดทดสอบ 

F-measure 
ชุดเรยีนรู ้

F-measure 
ชุดทดสอบ 

F-measure 
ชุดเรยีนรู ้

F-measure 
ชุดทดสอบ 

Iteration 1 100 91.50 100 76 100 83 
Iteration 2 100 93.50 100 85 100 88.50 
Iteration 3 100 88 100 87.50 100 87 
Iteration 4 100 88 100 83.50 100 81 
ค่าเฉลีย่ 100 91 100 83 100 84.88 
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ความชอบทีจ่ะเรยีนในสิง่ทีต่นเองท าไดด้ ี
นกัเรยีนสามารถประเมนิตนเองไดว้่า
นกัเรยีนมคีวามสนใจและมคีวามรูพ้ืน้ฐาน
ในสาขาวชิาใด กจ็ะสามารถท าใหเ้กดิผล
ส าเรจ็ในแผนการเรยีนนัน้ สมัพนัธก์บัค า
นิยมของตนเอง สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง
เดวดิ ซ ีแมคเคลิแลนด ์ (McClelland  D. 
C. . 1978: 201–210) ไดใ้หค้วามส าคญั
ของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิว์่า เป็นแรงขบั
ภายในบุคคลทีจ่ะท าสิง่ใดสิง่หนึ่งใหส้ าเรจ็
ลุล่วงตามเป้าหมายหรอืมาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  1.2 เกรดเฉลีย่สะสม 
เป็นปจัจยัดา้นภมูหิลงัและ เป็นตวัแปรที่
เกดิขึน้จากการกระท าของนกัเรยีนที่
แสดงออกถงึความขยนัหมัน่เพยีร   และ
ความอดทนในการศกึษาหา
ความรู้   สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีองการ
กระท าทางสงัคมของ Max Weber (Max 
weber. 1864 : อา้งถงึใน สทิธพินัธ ์ยศ
ยอดยิง่, 2547)  ทีก่ล่าวถงึปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการกระท าของมนุษย ์การกระท าทีม่ ี
เหตุผล เป็นการกระท าทีใ่ชว้ธิกีารที่
เหมาะสมเพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีเ่ลอืกไว้
อยา่งเหมาะสม 
 1.3 คานิยมของตนเอง  
เป็นปจัจยัดา้นทศันคตขิองตนเองและเป็น
ตวัแปรทีเ่กดิขึน้ จากการทีน่กัเรยีนเหน็
คุณคาทีไ่ดรบัจากการเรยีนในแผนการ

เรยีนทีน่กัเรยีนเลอืกเรยีน    นกัเรยีน
เหน็วาแผนการเรยีนทีน่กัเรยีนเลอืกเรยีน
มปีระโยชน ตอชวีติของนกัเรยีน   
นกัเรยีนรูสกึวาการเรยีนในแผนการเรยีน
ทีน่กัเรยีนเลอืกเรยีนท าให นกัเรยีนเปนที่
ยอมรบัจากคนในสงัคม  สอดคลอ้งกบั
ทฤษฏี (Reeder. 1973) คานิยม (value) 
เปน สิง่ทีบุ่คคลยดึถอื เป นเครือ่งช วย
ตดัสนิใจและก าหนดการกระท าของ
ตนเองเป นความเชื่ออย างหนึ่งทีม่ ี
ลกัษณะคอนขางถาวร ผูกระท าเชื่อวาวถิี
ปฏบิตับิางอยางเปนสิง่ทีต่วัเองหรอืสงัคม
เหน็ดเีหน็ชอบทีจ่ะยดึถอืปฏบิตั ิค านิยม
ของมนุษยหรอืของ ผูกระท าทางสงัคมจะ
แสดงออกทางทศันคตแิละพฤตกิรรมของ
ผูกระท าทุกรปูแบบ ดงันัน้ค านิยมจงึมี
อทิธพิลตอการตดัสนิใจและการกระท า
ทางสงัคมของบุคคล โดยบุคคลพยายาม
ทีจ่ะกระท าให สอดคล องกบัค านิยมที่
ตนเองยดึถอือยู ่1.4 โอกาสในการศกึษา
ต่อและโอกาสในการประกอบอาชพี เป็น
ปจัจยัดา้นความคาดหวงัในอนาคต เป็น
ความคาดหวงัของนกัเรยีนว่าหากเลอืก
แผนการเรยีนใดแลว้จะส่งผลต่อการเลอืก
สาขา คณะทีต่อ้งการในอนาคตและส่งผล
ต่อการประอาชหีรอืาชพีทีใ่ฝฝ่นั
สอดคลอ้งกบัทฤษฏคีวามคาดหวงั  
(Vroom.1964) การตดัสนิใจแต่ละครัง้จะ
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มอีงคป์ระกอบของความคาดหวงั 
แนวความคดิความคาดหวงันี้เป็นการ
อธบิายเกีย่วกบัเป้าหมายของบุคคลและ
ความคาดหวงัเกีย่วกบัความส าเรจ็ทีไ่ด้
ตัง้ไวซ้ึง่สอดคลอ้งกบั  ทฤษฎีล าดบัขัน้
ความตอ้งการของ  Maslow (Maslow. 
1960 : 122–144)  ความตอ้งการทีจ่ะ
ส าเรจ็ในชวีติตามความนึกคดิหรอืความ
คาดหวงั ทะเยอทะยานและความใฝฝ่นั  
  2.  ปจัจยัทีส่ามารถจ าแนก
กลุ่มนกัเรยีนทีต่ดัสนิใจเลอืก แผนการ
เรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิป
ศาสตร ์ การวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่มวธิ ี
Enter ผลการวเิคราะหพ์บว่ามตีวัแปร
ของปจัจยั ทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มนกัเรยีน
ทีต่ดัสนิใจเลอืก แผนการเรยีน
วทิยาศาสตรแ์ละแผนการเรยีนศลิป
ศาสตร์ จ านวน 6 ปจัจยั ดงัน้ี
ความสามารถในการรบัรูท้างด านการ
เรยีนของตนเอง , โอกาสในการประกอบ
อาชพี,เกรดเฉลีย่สะสม , และคานิยมของ
ตนเอง , โอกาสในการศกึษาต่อ , การ
สนบัสนุนจากครอบครวั  
   2.1 ความสามารถทางด
านการเรยีนของตนเอง  และคานิยมของ
ตนเอง เป็นปจัจยัดา้นทศันคตขิองตนเอง 
เป็นปจัจยัทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของณฐัพล แจง้อกัษร  (2553 : 101-105) 
ตวัแปรทีส่ามารถท านายการตดัสนิใจ

เลอืกศกึษาต่อไดด้ทีีสุ่ด คอื ระดบัความ
ถนดัในสายอาชวีศกึษา  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของภารณิ ีจนัทรข์ า  (2549: 60 -
79) ปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกแผนการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย มนี ้าหนกัการตดัสนิใจมาก โดย 
อนัดบั 1 คอื ดา้นโอกาสในการประกอบ
อาชพี รองลงมาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
ดา้นความสนใจและความถนดั และดา้น
ความตอ้งการของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2.2 โอกาสในการศกึษา
ต่อและโอกาสในการประกอบอาชพี เป็น
ปจัจยัดา้นความคาดหวงัในอนาคต  เป็น
ปจัจยัทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของภา
รณิ ีจนัทรข์ า  (2549: 60 -79) ปจัจยัการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มนี ้าหนกัการ
ตดัสนิใจมาก โดย อนัดบั 1 คอื ดา้น
โอกาสในการประกอบอาชพี รองลงมา
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดา้นความสนใจ
และความถนดั และดา้นความตอ้งการ
ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2.3 เกรดเฉลีย่สะสม  
เป็นปจัจยัดา้นทศันคตขิองตนเองเป็น
ปจัจยัทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุริ
ชา  เชือ้วงค ์( 2552 : 66-72) ไดศ้กึษา
เรือ่ง ปจัจยัทีส่มัพนัธต่์อการตดัสนิใจ
เรยีนต่อของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 



88 
              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 
              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 
 
 
ในกลุ่มสหวทิยาเขตหนองใหญ่ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต  
1 วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติไิค-สแควร(์ Chi-
square) ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้น
ชวีสงัคม ตวัแปรผลการเรยีนมี
ความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเรยีนต่อใน
ระดบัทีส่งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ปณุฑกิา  รามพุดซา ( 2547 : 61-67) ได้
ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืก
ศกึษาต่อของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาที ่ 1 จงัหวดั
นครราชสมีา เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อ
การเลอืกศกึษาต่อ ซึง่มคีวามเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.84 วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติไิค-
สแควร(์ Chi-square) และสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธพ์อยทไ์บซเีรยีล ( Point 
biserial correlation coefficient) 
ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนตวั 
ไดแ้ก่ เพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
มคีวามสมัพนัธต่์อการศกึษาต่ออยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของจริาลกัษณ์ ฤทธเิดช
โยธนิ (2544  : 66-72) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยั
ทีส่มัพนัธก์บัการตดัสนิใจเรยีนต่อชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการเรยีนมี
ความสมัพนัธก์บัการเรยีนต่อชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลายอยา่งม ีนยัส าคญั
ทางสถติ ิ(p<.05) 

  2.4 การสนบัสนุนจาก
ครอบครวั  เป็นปจัจยัดา้นอทิธพิลบุคคล  
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจริาลกัษณ์ 
ฤทธเิดชโยธนิ (2544  : 66-72) ศกึษา
เรือ่ง ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
เรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 การ  2.
ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม พบว่า ตวัแปรการ
รบัรูข้า่วสารทางการศกึษาของ นกัเรยีน
และผูป้กครองมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษาตอน 
ปลายอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ( p<.05) 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของภารณิ ี
จนัทรข์ า  (2549: 60 -79) ปจัจยัการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนวมิตุ
ยารามพทิยากร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 3 เขต
บางพลดั กรงุเทพมหานคร  ปจัจยัการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนวมิตุ
ยารามพทิยากร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 3 เขต 
บางพลดั กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม
ทัง้ 4 ดา้น มนี ้าหนกัการตดัสนิใจมาก 
โดย อนัดบั 1 คอื ดา้นโอกาสในการ
ประกอบอาชพี รองลงมาดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคม ดา้นความสนใจและความถนดั 
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และดา้นความตอ้งการของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของณฐั
พล แจง้อกัษร  (2553 : 101-105) ตวัแปร
ทีส่ามารถท านายการตดัสนิใจเลอืกศกึษา
ต่อไดด้ทีีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคอื ระดบัความ
ถนดัในสายอาชวีศกึษา  ระดบัการ
สนบัสนุนจากบดิามารดา ระดบัการคลอ้ย
ตามเพื่อน/รุน่พี่  ระดบัการประชาสมัพนัธ์
ดา้นการศกึษาต่ออาชวีศกึษา  และระดบั
การรบัรูถ้งึสภาพแวดลอ้มของสถาบนั  
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Dobbins L. 
(1969 : 2598) ไดว้จิยัเกีย่วกบัความ
ปรารถนา และความมุง่หวงัในการศกึษา
ของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษา จ านวน 
492 คน จาก 5 มณฑลในรฐัหลุยสเ์ซยีนา  
ผลปรากฏว่า ครอบครวัมอีทิธพิลต่อเรือ่ง
เหล่านี้มาก คอืบดิาจะมอีทิธพิลมากกว่า
ในการเลอืกเรยีนต่อ  สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของPhilip A. (1965 : 254-
257) ไดท้ าการวจิยัเรือ่งค่านิยม และ
ปจัจยัทีน่กัเรยีนใชใ้นการตดัสนิใจเลอืก
ศกึษาต่อของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 
นกัเรยีนเกรด 7 และ8 จ านวน 196 คน 
และบดิามารดาของนกัเรยีนเหล่านี้ดว้ย 
ผลการวจิยัพบว่า บดิามารดา มอีทิธพิล
ในการเลอืกศกึษาต่อ และยงัพบว่าบดิา
มารดาของนกัเรยีนมองความส าคญัของ
การศกึษาโดยค านึงถงึรายได ้ความ

มัน่คงของงานในอนาคต และความเป็น
อสิระในการท างาน 
 3. ผลการศกึษาการวเิคราะห์
ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี การวเิคราะห์
ดว้ยวธิซีพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีแบบ
หลายกลุ่ม (Multiclass Support Vector 
Machine, Multiclass  SVM) แบบหนึ่ง
ต่อทัง้หมด  (One-Against-Rest) จดัเป็น
เทคนิคทีใ่ชใ้นการแกปญัหาทางดา้นการ
รูจ้ ารปูแบบขอ้มลู  โดยอาศยัหลกัการ
ของการหาสมัประสทิธิข์องสมการเพื่อ
สรา้งเสน้ แบ่งแยกกลุ่มขอ้มลูทีถู่ก
ป้อนเขา้สกูระบวนการสอนใหร้ะบบ
เรยีนรู ้ โดยเน้นไปยงัเสน้แบ่งแยกแยะ
กลุ่มขอ้มลูไดด้ทีีสุ่ด  จ านวนขอ้มลูทีเ่ลอืก
มาทดสอบทัง้หมด  800 ตวัอยา่งโดยใช้
การทดสอบแบบ  4-fold Cross-
Validation ในงานวจิยัน้ีใชก้ารแบ่งขอ้มลู
ส าหรบัการทดสอบเป็น  4 ชุดยอ่ย (fold) 
แต่ละชุดยอ่ยมจี านวนขอ้มลูตามแต่ละ
วงจรการเดนิทีบ่นัทกึได้  ชุดขอ้มลูทีไ่ด้
แบ่งเป็น 4 ชุดยอ่ย ฝึกสอนดว้ยชุดขอ้มลู  
3 ชุด ส่วนทีเ่หลอือกี  1 ชุดเกบ็ไวส้ าหรบั
การทดสอบ ท าการทดลองซ ้า  4 ครัง้แต่
เปลีย่นชุดขอ้มลูส าหรบัฝึกสอนและ
ทดสอบใหม ่โดยการวดัประสทิธภิาพของ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูในงานวจิยัน้ี  วดั
ไดจ้ากค่าความถูกตอ้งของการจดักลุ่ม
ของขอ้มลู Kernel Function ทีใ่ชท้ดสอบ
คอื Linear, Quadratic และ Polynomial 
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ประสทิธภิาพการจ าแนกขอ้มลูของการ
เรยีนรู้และประสทิธภิาพการท านายขอ้มลู
การทดสอบ การวเิคราะหซ์พัพอรต์
เวกเตอรแ์มชชนี  พบว่าผล  F-measure 
ชุดเรยีนรู้  และ  F-measure ชุดทดสอบ  
พบว่าประสทิธภิาพการจ าแนกขอ้มลูของ
การเรยีนรู้ Kernel Function ทุกแบบ ได้
รอ้ยละ 100 และ Kernel Function ทีม่ผีล
การวดัประสทิธภิาพโดยรวม ( F-
measure) ชุดทดสอบดทีีสุ่ด คอื Linear 
มปีระสทิธภิาพการท านายขอ้มลูการ
ทดสอบไดร้อ้ยละ 91 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
และส่งผลต่อการ เลอืก
แผนการเรยีน ของ
นกัเรยีน 

ดา้นอทิธพิลบุคคล  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย ควรมกีารจดั
อบรมในเรือ่งของแนวทางการศกึษาต่อ
เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวชิาที่
เรยีนเพื่อทีจ่ะน าไปสู่การศกึษาต่อและ
ประกอบอาชพีในอนาคต   

2. จากผลการวเิคราะห ์ท า
ใหท้ราบปจัจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บัการ
เลอืก 

แผนการเรยีน และปจัจยัทีส่ามารถใช้
จ าแนกกลุ่มของนกัเรยีนในการ เลอืก
แผนการเรยีน ได ้ซึง่ปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี
สะทอ้นทัง้ในดา้นคุณภาพการศกึษาของ
ประเทศไทย ดา้นเศรษฐกจิในครวัเรอืน 
ซึง่หากโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาในระบบ
สามารถน าไปวเิคราะหต่์อเพื่อปรบัปรงุ
การจดัการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ถงึ
นกัเรยีนมากขึน้ และตอบสนองความ
ตอ้งการในดา้นต่างๆ เกีย่วกบัการศกึษา 
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