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 ในยุคปฏิรูปการศึกษารัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนาเนื้อหาสาระสําหรับการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา     จึงมีการใชผลการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
7 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย   สังคมศึกษา   ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  และ  ชีววิทยา 
เปนองคประกอบหนึ่งในการคัดเลือก แต โดยสภาพทั่วไปผูสอนและตัวนักเรียนเองอาจไมมั่นใจวา
จะวางแผนในการตัดสินใจเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาไดอยางไร ซ่ึงผูสอนและตัวนักเรียนอาจนํา
ผลการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนตัวทํานายหรือคาดคะเน
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอได 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการแนะแนวทางทางการศึกษาการแนะแนวทางการศึกษาตอ  โดย
นําผลการเรียนรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทคนิคการสุมตัวอยาง โดยการเลือก
ตัวอยางแบบมีระบบวงกลมมาประยุกตใชในการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) เพื่อคนหารูปแบบ
ความสัมพันธหรือกฎที่ซอนอยูและนําความสัมพันธเหลานั้นมาแนะแนวการศึกษาตอในระดับชั้น
อุดมศึกษา  การเลือกตัวอยางใชการแบงตามสัดสวนขอมูล Train : Validation    60:40  ,  65:35  ,  
70:30  และ  75:25  ตามลําดับความถูกตอง  ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นวัดโดยใชคาเฉลี่ยรอยละความ
ถูกตองของตัวแบบที่สรางขึ้นเมื่อใชกับขอมูล  Validation จากการทําซ้ํา 10 คร้ัง สําหรับการแบง
สัดสวนขอมูลที่ศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยความถูกตองเปน 82.32% , 81.87% , 91.78% และ 92.37% 
ตามลําดับ  โดยมีคาเฉลี่ยความถูกตองรวมเปน 82.08% เมื่อสัดสวน Training set มากขึ้นทําใหมี
ความถูกตองของผลลัพธมากขึ้น  ดังนั้นผลของงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําไปใชเปนปจจัยหนึ่งใน
การแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตอไปได  ความพึงพอใจในการใชโปรแกรมของนักเรียน
และครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนในการแนะแนวการศึกษา
ตอไดคิดเปน 95.12% , 100% ความพึงพอใจในระดับมากการออกแบบโปแกรมและความถูกตองของ
โปรแกรมคิดเปน 36.58% , 22.22% 
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 In the age of educational revolution, the government has paid more attention   in 
developing studying content and support studying management in every level with regards to 
matriculation level, grades of seven subjects: Thai, Social Study, English, Mathematics, 
Physics, Chemistry and Biology are considered to be one the criteria for decision support in 
faculty in selection. Normally, teachers and the students themselves are not sure how to 
properly plan for decision in matriculation level. As a result, they can use grade result of each 
subject as a guideline. For decision support by analyzing those grade results a competency in 
matriculation which show studying.  

 
 In  this research , grades of the specific subjects in high school and Systematic 

 Sampling on the circle model are applied with Data Mining Technique in order to guide 
students to further their education in universities. The percentage of the training set is divided 
according to Train : Validation  60:40 , 65:35 , 70:30 and 75:25 respectively  by the order of 
accuracy. The developed model is measured by the average percentage of confidence level 
of the existing model used with 10 repetitions of validation. The average percentage of 
confidence level is 82.32% , 81.87% , 91.78% and 92.37% respectively. The total average 
percentage of confidence level is 87.08%. In conclusion , the higher ratio of  the training set is 
, the more accuracy of  the result is. Therefore , the result of this resumes  can also be used 
as one of  the  guidelines for decision support in matriculation. The ‘highest’ level of 
satisfaction of student users and teacher users was that such research can beneficial and 
applied with their educational counsel  at 95.12% and 100% respectively. The ‘high’ level of 
satisfaction of student users was programming which shown 36.58% result and of teacher 
users was the accuracy of program accuracy which shown 22.22%  Therefore the result of 
this research can be used as an alternative factor in university application advocate and 
counsel. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั ้น ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณอาจารย        
ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ   ประธานกรรมการ ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร. พลูพงษ  บุญพราหมณ  ซ่ึงไดใหคําปรึกษาแนะนํา 
ช้ีแนะและประสาทวิชาใหกับขาพเจา   ขอขอบคุณ คุณวันเพ็ญ ชูเมือง    คุณวรินดา     อามาตย  
สําหรับคําแนะนํา  ความชวยเหลือทุกอยาง  คุณบุญมา   เพงซวน สําหรับคําแนะนําในการเขียน
โปรแกรม  และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ  
 สุดทายนี้ตองขอขอบพระคุณ คุณแม คุณพอ นองสาวและครอบครัว ที่สนับสนุน
ทุนการศึกษา ตลอดจนใหกําลังใจ และเปนแรงผลักดันใหผูวิจัยไดศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา  
         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


