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บทคัดย่อ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

เป็นจ�านวนมาก ดังน้ันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้ศึกษารายละเอียดการคัดเลือกจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญมาก จากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คือปัญหาเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)  

ทีไ่ม่เพยีงพอกบัผูท้ีส่นใจเข้าศกึษาซึง่มจี�านวนมาก ด้วยงบประมาณการผลติเอกสารประชาสมัพนัธ์ของคณะมจี�ากดั จงึไม่สามารถ

จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้เพียงพอในแต่ละปีการศึกษา งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอการใช้เทคนิคการค้นหากฎความ

สมัพนัธ์ (Association rule) โดยการหารปูแบบทีเ่กดิขึน้จากข้อมูลด้านสารสนเทศการรายงานตวันสิติใหม่ซึง่เป็นข้อมลูน�าเข้าใน

การทดลอง และน�ารปูแบบทีไ่ด้มาพฒันาเป็นระบบประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรออนไลน์ จากการวจิยัพบว่าปัจจยัทีส่่งผลท�าให้นักเรียน

สนใจเลือกเรียนในสาขาวิชามากที่สุด คือปัจจัยรายได้ของบิดาและมารดารวมกันต่อปี, ปัจจัยอาชีพของบิดา, ปัจจัยอาชีพของ

มารดา, และปัจจัยสาเหตุที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามล�าดับ และผู้วิจัยสามารถน�ารูปแบบท่ีเกิดขึ้นมาพัฒนา

เป็นระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ได้

ค�าส�าคัญ : กฎความสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์

Abstract
In each year, there are many students who are interested in the selection recruitment to study for a bachelor degree 

of Mahasarakham University. Thus, information about the curriculum is essential for those who require more admission 

details. A problem of curricular public relations is the numbers of documents (public relations brochures) for promoting 

the curriculum to a large number of students applying for the university was limited, but the production level of  

documents was too low and inadequate for promoting the curriculum in each year. This research has shown by use 

of Association Rules technique by searching for the model from the information data of new undergraduate students’ 

enrollment which was the data input in the experiment and getting the acquired model to be improved as the online 

curricular public relations model. The research found that the most effective factors for students in selecting the fields 

of study were parents’ annual income, the parents’ occupations, and the cause factor to study in Mahasarakham 

university subsequently. The researcher also managed to use the improved model as the online curricular public  

relations system.
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บทน�า
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจใน

การประชาสมัพนัธ์แนะแนวการศกึษาต่อ และรบัสมคัรคดัเลอืก 

บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จากประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบนัอุดมศกึษาระบบใหม่ (Thai University Central Admission 

System : TCAS)1 ซึ่งจะด�าเนินการในปีการศึกษา 2561 

เป็นต้นไป หลักการส�าคัญของ TCAS คือ นักเรียนควรอยู่ใน

ห้องเรยีนจนจบช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6, ผูส้มัครแต่ละคนมเีพยีง 

1 สิทธ์ิในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค 

และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาจะต้อง

เข้าระบบ Clearing House เพือ่บรหิาร 1 สทิธิข์องผูส้มคัร จาก

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบใหม่ การประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัจงึเป็นสิง่ส�าคญั เพือ่ให้นกัเรยีนทีส่นใจเข้าศกึษา

ได้ทราบข้อมูลและต้องการที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย กอง

บรกิารการศกึษา ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการประชาสมัพนัธ์

แนะแนวการศึกษา ร่วมถึงการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลที่

สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้มีคุณสมบัติตรง

ตามที่สาขาวิชาก�าหนด2

 งานวจิยันีม้คีวามมุง่หมายทีส่�าคญัโดยการใช้เทคนคิ

กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) ซึ่งเป็นการหารูปแบบ

ทีเ่กดิขึน้เพือ่น�ารปูแบบทีไ่ด้มาพฒันาเป็นระบบประชาสมัพนัธ์

แนะแนวข้อมูลหลกัสตูรออนไลน์ ผูว้จิยัต้องการทราบข้อมลูรปู

แบบที่เกิดข้ึนจากข้อมูลด้านสารสนเทศจากข้อมูลประวัติการ

รายงานตวันิสติใหม่ จากข้อมลูการประชาสมัพนัธ์แนะแนวการ

ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 86 หลักสูตร 20 คณะ จาก

ข้อมลูการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน O-NET 

ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ปีการศึกษา 2559 ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ�านวนนักเรียนท้ังหมด 129,718 

คน3 ดังนั้นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับใน

แต่ละปีการศึกษามีจ�านวนมาก และจ�านวนนักเรียนท่ีมากใน

แต่ละปีการศึกษาท�าให้เอกสารแนะน�าหลักสูตร (แผ่นพับ

ประชาสมัพนัธ์) กม็จี�านวนมากเช่นเดยีวกนั การประชาสมัพนัธ์

ในแต่ละปีการศกึษาต้องใช้เอกสารประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรเป็น

จ�านวนมากซึง่ต้องให้เพียงพอกบันกัเรยีนทีส่นใจเข้าศกึษาใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท�าให้แต่ละหลักสูตรต้องใช้เงินงบ

ประมาณในการจัดท�าเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นจ�านวนมาก

ในแต่ละปีการศึกษา และจากหลักสูตรที่มีมากท�าให้นักเรียน

หนึ่งคนก็จะได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นจ�านวน

มาก แต่บางครัง้นกัเรยีนทีไ่ด้รับเอกสารประชาสมัพนัธ์อาจจะ

ไม่ได้สนใจในบางหลักสูตร ท�าให้นักเรียนไม่สนใจที่จะศึกษา

ข ้อมูลในเอกสารและบางครั้ งนักเรียนก็จะทิ้ งเอกสาร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเหล่านั้น ท�าให้บางครั้งการออก

ประชาสัมพันธ ์แนะแนวของมหาวิทยาลัยไม ่มีเอกสาร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพียงพอกับนักเรียนที่สนใจ

 จากปัญหาดงักล่าวผูวิ้จัยได้มแีนวคดิในการน�าเทคนคิ 

การค้นหากฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) เพือ่วเิคราะห์

หารูปแบบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลด้านสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่

ได้จากการรายงานตัวนิสิตใหม่4 มาใช้เป็นข้อมูลทดลอง เพื่อ

หารูปแบบ (Model) และน�ารูปแบบท่ีได้มาพัฒนาเป็นระบบ

ประชาสมัพนัธ์แนะน�าข้อมลูหลกัสตูรออนไลน์ เพือ่ช่วยในด้าน

การประชาสัมพันธ์แนะน�าหลักสูตรที่จะสามารถลดเอกสาร

ประชาสมัพนัธ์แนะน�าหลกัสตูร รวมถงึเงนิงบประมาณทีใ่ช้ใน

การผลติเอกสารประชาสัมพันธ์ของหลกัสูตร และทีส่�าคญัของ

การประชาสัมพันธ์ คือนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาสามารถเข้า

ถึงรายละเอียดข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้สะดวก 

รวดเร็ว และทั่วถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์
 เพือ่ค้นหารปูแบบทีเ่กดิขึน้จากข้อมลูการรายงานตวั

นิสิตใหม่ด้านข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการค้นหากฎ

ความสัมพันธ์ (Association Rule) และน�าผลการทดลองที่ได้

มาพัฒนาเป็นระบบประชาสัมพันธ์แนะน�าหลักสูตรออนไลน์

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น�าทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องซึ่งได้น�ามา

ประยุกต์ใช้ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ข้อมูลนิสิตใหม่ 

เพือ่พฒันาระบบประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรออนไลน์ ประกอบไป

ด้วย การท�าเหมืองข้อมูล และเทคนิคกฎความสัมพันธ์ มีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  การท�าเหมืองข้อมูล

  การท�าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการน�า

เทคนคิการเรยีนรู้ของเครือ่ง (Machine Learning) วธิกีารทาง

สถิติ (Statistical Methods) วิธีทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) หรือวิธีอื่นๆ โดยจุดประสงค์ของการท�าเหมือง

ข้อมูล คือการวิเคราะห์หาแนวโน้ม หาความสัมพันธ์ หากฎ 

หรอืการหารปูแบบของข้อมลู ซึง่เป็นความรูที้ถ่กูซ่อนอยูภ่าย

ใต้ข้อมูลขนาดใหญ่ เหมืองข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ค้นหาข้อมูลความรู้ในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหา

ข้อมูลแล้วแปลงข้อมูลท่ีได้ให้เป็นสารสนเทศ (Knowledge 

discovery in databases : KDD)5,6
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  การท�าเหมืองข้อมูล เปรียบเสมือนวิวัฒนาการ

หนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มี

การจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูล

ทีส่ามารถดงึข้อมูลสารสนเทศมาใช้ จนถงึการท�าเหมอืงข้อมลู

ที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือดงึรปูแบบแนวโน้มและกฎเกณฑ์จากข้อมลูทีม่ ีเพือ่น�ามา

ประเมินกลยุทธ์การท�างานของหน่วยงาน และปรับปรุงความ

ได้เปรยีบในการแข่งขนัซึง่เป็นวธิกีารทีน่�ามาใช้มากในงานด้าน

การตลาด5 เช่น การรักษาฐานลูกค้า หรือการป้องกันภัยจาก

การโกง โดยการท�าเหมืองข้อมูลสามารถช่วยชี้แนวทางการ

ตัดสินใจและคาดการณ์ผลลัพธ์ให้แก่ผู้ใช้ สามารถค้นหารูป

แบบของข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ในเอกสาร รวมถึงความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลและยังท�าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

 2.  ความสัมพันธ์

  ความสัมพันธ์ (Association)7 โดยหลักการ

ท�างาน คือการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มข้อมูล 

เพื่อใช้ลักษณะของข้อมูลหน่ึงในการบอกถึงลักษณะที่จะเกิด

ขึน้กบัอกีตวัหนึง่ ซ่ึงอาจจะเป็นการหาความสมัพนัธ์ของข้อมลู

ในกลุ่มเดี่ยวกัน ตัวอย่างเช่น การระบุว่าในกลุ่มของนักเรียน

ทีส่มัครเรยีนสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์แล้วจะเป็นเพศหญงินัน้

มีโอกาสเกิดขึ้นร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาความ

สัมพันธ์นั้นสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์สนับสนุนหรือ

พัฒนางานท่ีเกี่ยวข ้องกับฐานข ้อมูลนั้นๆ ได ้อย ่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ซ่ึงวธิทีีไ่ด้รบัความนยิมและเป็นทีรู่จ้กั 

คือการค้นหากลุ่มข้อมูลที่ปรากฏข้อมูลร่วมกันบ่อย

  การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐาน

ข้อมูลได้พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัย IBM (In-

ternational Business Machines Corporation) ประเทศ

สหรัฐอเมริกามีจุดประสงค์เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ

ซึ่งซ่อนอยู่ในข้อมูลการซ้ือสินค้าของลูกค้าว่าจะซื้อสินค้าใด

บ้างร่วมกันในตะกร้ารถเข็นในห้างสรรพสินค้า (Market Bas-

ket Analysis)7 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ

ลูกค้า เช่นเมื่อลูกค้าซื้อนมแล้วจะซื้อขนมปังด้วย การค้นหา

กฎความสัมพันธ์มีขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดคือการค้นหากลุ่ม

ข้อมูลที่ปรากฎร่วมกันบ่อยซ่ึงจะมีขั้นตอนกระบวนการการ

ท�างานนานทีส่ดุ ดงันัน้ในการเลอืกขัน้ตอนวธิใีนการค้นหากฎ

ความสมัพนัธ์จึงเป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ

ข้อมูล เพื่อให้ลดระยะเวลา และเนื้อที่หน่วยความจ�าในการ

ประมวลผลการท�างาน กระบวนการค้นหากฎความสัมพันธ์8 

มีขั้นตอนการค้นหากลุ่มข้อมูลท่ีปรากฎร่วมกันบ่อยท้ังหมด 

กลุ่มข้อมูลเหล่าน้ันจะต้องมีค่าสนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับ

ค่าสนับสนุนขั้นต�่าที่ผู้ใช้ก�าหนดจึงจะถือว่าเป็นกลุ่มข้อมูลที่

ปรากฎร่วมกันบ่อย และขั้นตอนการน�ากลุ่มข้อมูลที่ปรากฏ

บ่อยมาสร้างกฎความสัมพันธ์ซ่ึงกฎความสัมพันธ์จะเป็นที่

ยอมรับได้หากตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของกฎน้ันมีค่า

มากกว่า หรือเท่ากับค่าความเชื่อมั่นขั้นต�่าที่ผู้ใช้ก�าหนด

 3.  อัลกอริธึมเอพีออรี่

  อัลกอริธึมเอพีออรี่ (Apriori Algorithm)9 คิดค้น

โดย Apriori ในปี ค.ศ. 1993 เป็นอัลกอริธึมที่นิยมใช้ในการ

สร้างกฎความสมัพนัธ์ โดยอลักอรธิมึเอพอีอรีเ่ป็นอลักอรธึิมดัง้

เดิมที่ใช้หาฟรีเควนท์ไอเทมเซต (Frequent itemset) การท�า

งานอัลกอริธึมเอพีออรี่ มีขั้นตอนการท�างาน9 ดังนี้

  ขัน้ตอนที ่1 อ่านชิน้ข้อมลูจากฐานข้อมลูครัง้แรก

เพื่อนับค่าความถี่ของแต่ละชิ้นข้อมูลที่ปรากฎทั้งหมดในฐาน

ข้อมูล

  ขั้นตอนที ่ 2 ตรวจสอบค่าความถี่ของแต่ละชิ้น

ข้อมูล เพื่อค�านวณค่าสนับสนุนโดยหากชิ้นข้อมูลน้ันๆ มีค่า

สนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับค่าสนับสนุนขั้นต�่าก็จะถือว่า

เป็นกลุ่มข้อมูลที่ปรากฎร่วมกันบ่อยที่มีขนาดของชิ้นข้อมูล 1 

ชิ้นข้อมูล 

 ขั้นตอนที ่3 น�า   ที่ได้มาสร้างกลุ่มข้อมูลท้าชิงที่

มีขนาดชิ้นข้อมูล 2 ชิ้นข้อมูล  

 ขั้นตอนที ่4 อ่านชิ้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอีกครั้งเพื่อ

นับค่าความถี่ของ  และตัด   ที่มีค่าสนับสนุนน้อยกว่า

ค่าสนบัสนนุขัน้ต�า่หาก  มค่ีาสนบัสนนุมากกว่าหรอืเท่ากบั

ค่าสนับสนุนขั้นต�่าก็จะเป็น 

 ขั้นตอนที ่5 ท�าในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ�้าจนกว่าไม่

สามารถสร้าง  จาก   ได้เมื่อ   คือขนาดของชิ้น

ข้อมูลจึงท�าการสิ้นสุดการสร้างกลุ่มข้อมูลท้าชิงและจบการ

ท�างานท�าให้ได้กลุ่มข้อมูลที่ปรากฎร่วมกันบ่อยทั้งหมด

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

รายงานตัวเข ้าศึกษาของนิ สิตใหม ่  ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 

จ�านวน 33,066 คน โดยได้ใช้เทคนิคการค้นหากฎความ

สัมพันธ์ (Association Rule) อัลกอริธึมเอพีออรี่ (Apriori  

Algorithm) เพื่อวิเคราะห์การเลือกเรียนในสาขาวิชาของนิสิต

ซึง่ได้จากการกรอกแบบส�ารวจข้อมลูด้านสารสนเทศออนไลน์ 

สามารถน�าผลการทดลองทีไ่ด้เพือ่หารปูแบบ (Model) กฎการ

ตัดสินใจ (Decision Rule) ที่เกิดขึ้น และน�าผลที่ได้มาพัฒนา

เป็นระบบประชาสัมพันธ์แนะน�าหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่

สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับข้อมูลและ
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เอกสารการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิาเพือ่ให้

ตรงตามพฤตกิรรมของผูส้นใจเข้าศกึษาผ่านเวบ็ไซต์ งานวจิยั

นีม้ขีัน้ตอนการด�าเนนิงานและกรอบแนวคดิการวจิยัโดยมรีาย

ละเอียดดัง Figure 1

Figure 1 Conceptual framework

 

 จาก Figure 1 คือกรอบแนวคิดและขั้นตอนการท�า

วิจัย โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้

 1.  ขั้นตอนฐานข้อมูล

  ข้อมูลทีใ่ช้ในการทดลองวจัิยคร้ังน้ี คอืข้อมลูจาก

ฐานข้อมูล (Database) ระบบการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ซึ่ง

ข้อมูลจากการกรอกแบบรายงานตัวออนไลน์ โดยเป็นข้อมูล

ด้านสารสนเทศของนสิติใหม่ระดบัปรญิญาตร ีจากกองทะเบียน 

และประมวลผลมีข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ข้อมูล

ปัจจยั เพศ, สถานภาพการสมรสของบดิามารดา, เป็นบตุรคนที,่ 

การอปุการะด้านการเงนิระหว่างเรยีน, ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา, 

อาชพีบดิา, อาชีพมารดา, รายได้บดิา, รายได้มารดา, สถานภาพ 

บดิา, สถานภาพมารดา, จ�านวนพ่ีน้อง, เป็นบตุรคนที,่ สาเหตุ

ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวอย่างข้อมูล

สารสนเทศนิสิตใหม่จากเว็บไซต์ดัง Figure 2

Figure 2 Students Report Online

 2.  ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

  หลังจากได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ข้ันตอนต่อไป 

คือการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) โดยการแปลงข้อมูล 

(Data Transformation) เพือ่ให้ข้อมูลมคีวามเหมาะสมส�าหรับ

การประมวลผล โดยข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลการรายงานตัว

นิสิตใหม่ออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ซึ่งต้อง

ท�าการแทนค่าข้อมูลให้กับปัจจัยนั้นๆ และรายละเอียดข้อมูล

ปัจจยั ตัวอย่างข้อมลูทีไ่ด้จากการรายงานตัวนิสิตใหม่ออนไลน์

และการแทนค่าข้อมูล มีรายละเอียดดัง Figure 3

Figure 3 Substitution factor

  จาก Figure 3 แสดงการแทนค่าข้อมูลให้กับ

ข้อมูลปัจจัย และรายละเอียดข้อมูลปัจจัย จากภาพตัวอย่างผู้

วจัิยได้แทนค่าข้อมลู ปัจจยัเพศ (Sex) มรีายละเอยีดปัจจัย คอื

เพศชาย แทนค่า (Male) เพศหญิง แทนค่า (Female) ปัจจัย

รายได้บิดา (F_ Income) มีรายละเอียดปัจจัย คือรายได้น้อย

กว่า 150,000 บาทต่อปี แทนค่าด้วย (FI1) รายได้ 150,001 

ถึง 300,000 บาทต่อปี แทนค่าด้วย (FI2) รายได้มากกว่า 

300,001 บาทต่อปี แทนค่าด้วย (FI3) และปัจจยัสาเหตทุีเ่ลอืก

ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Causes) มีรายละเอียด

ปัจจยั คอืมสีาขาวชิาหลากหลายสามารถเลอืกเรยีนได้ตรงกบั

ความต้องการ แทนค่าด้วย (CA1) ใกล้บ้านจะช่วยประหยดัค่า

ใช้จ่าย แทนค่าด้วย (CA2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาะสม 

แทนค่าด้วย (CA3) เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง แทนค่าด้วย 

(CA4) การแทนค่าข้อมูลในแต่ละปัจจัย และรายละเอียดของ

ปัจจยัต่างๆ เพือ่เป็นข้อมลูทีใ่ช้ในการทดลอง มรีายละเอยีดดงั 

Table1
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Table 1 Variable sample

Sex F_Income M_Income P_Income Causes C_Father C_Mother Faculty

Female FI3 MI1 PI3 CA2 CF1 CM1 FAC_01

Male FI3 MI3 PI5 CA2 CF1 CM2 FAC_01

Male FI2 MI2 PI6 CA4 CF6 CM4 FAC_09

Female FI3 MI1 PI3 CA1 CF2 CM5 FAC_10

Female FI1 MI2 PI2 CA5 CF3 CM3 FAC_20

Female FI3 MI3 PI3 CA2 CF4 CM8 FAC_12

Male FI3 MI2 PI1 CA3 CF3 CM2 FAC_11

Female FI1 MI1 PI2 CA4 CF2 CM3 FAC_04

Female FI1 MI2 PI3 CA2 CF1 CM5 FAC_16

Male FI1 MI3 PI3 CA1 CF3 CM4 FAC_04

Female FI2 MI2 PI3 CA3 CF4 CM1 FAC_13

Female FI3 MI2 PI3 CA1 CF2 CM4 FAC_10

… … … … … … … …

 3.  ขั้นตอนการทดลอง

  การทดลองเป็นขั้นตอนที่น�าข้อมูลที่ได้จาก

การเตรียมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนการทดลองโดยจะใช้เทคนิควิธี

การค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association rule) อัลกอริธึมเอ

พีออรี่ (Apriori Algorithm) ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองจะอยู่

ในรูปแบบไฟล์ข้อความ (.CSV) โปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง

งานวจิยัครัง้น้ีคอืโปรแกรม R เป็นโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์

ที่มีความสามารถสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โปรแกรม 

R เป็น Open Source Software ผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

นี้ คือ Robert Gentleman และRoss Ihaka จากภาควิชาสถิติ 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ปี ค.ศ. 199710,11

 การค้นหากฎความสัมพันธ์จากข้อมูลนิสิตใหม่ เพื่อ

หารปูแบบทีจ่ะน�าไปพฒันาเป็นระบบประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร

ออนไลน์ โดยใช้อลักอรธิมึเอพีออรี ่(Apriori Algorithm) ซึง่การ

ก�าหนด Itemset โดยน�าปัจจัยที่ได้มาสร้างความสัมพันธ์ 

ก�าหนดในแต่ละชุดอาจมีปัจจัย 3 ปัจจัยหรือมากกว่านั้น เช่น 

สาเหตุที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัย, รายได้บิดา, รายได้

มารดา จากนัน้สร้างรายการชดุข้อมลูทีป่รากฎบ่อย (Frequent 

Itemset) โดยชดุข้อมลูทีม่ค่ีาสนบัสนนุมากกว่าหรอืเท่ากบัค่า

สนับสนุนที่น้อยที่สุดท�าซ�้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหา

ได้อีกการหา Frequent Itemset จะกระท�าวนซ�้าจนกว่าจะไม่

สามารถหา Frequent itemset ของขนาดข้อมูลที่ใช้ในการท�า

เหมืองข้อมูลได้

 4.  ขั้นตอนการสร้างกฎ

  การสร้างกฎหรอืรปูแบบทีไ่ด้จากการทดลองซึง่

กฎที่ได้จะเป็นความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกสาขาวิชา 

การสร้างกฎความสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในรูปของกฎ “ถ้า...แล้ว...” 

(IF…Then…) โดยแต่ละกฎจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วน

ด้านซ้ายของกฎ “ส่วนถ้า” ส่วนด้านขวาของกฎ “ส่วนแล้ว” 

ส่วนซ้ายของกฎอาจมีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นจริง

ที่จะท�าให้ส่วนด้านขวาของกฎเป็นจริง เช่น “ถ้า A แล้ว B” ใช้

สัญลักษณ์แทน “A -> B” หากเกิด A แล้วจะเกิด B ด้วยโดย

กฎดังกล่าวจะเป็นตัวแบบเพื่อค้นหารูปแบบของข้อมูลการ

เลือกสาขาวิชาเพื่อเป็นข้อมูลต้นแบบในการพัฒนาระบบ

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรออนไลน์ กฎความสมัพันธ์สามารถวดั

ความแม่นย�าของกฎด้วยค่าสนบัสนนุ (Support value) ซึง่เป็น

ค่าความน่าจะเป็นในการเกิดข้อมูลทั้งสองรายการ การหาค่า

ความเชือ่มัน่ (Confidence) เป็นการหาค่าความน่าจะเป็นเมือ่

เกิดข้อมูล A แล้วโอกาสที่จะเกิดข้อมูล B มากน้อยเพียงใด 

และการหาค่าความสอดคล้อง (Lift) เป็นค่าทีใ่ช้ในการวดัความ

น่าสนใจหรือตรวจสอบความเก่ียวข้องในกฎความสัมพันธ์ที่

สร้างขึ้นมาหากเกิดเหตุการณ์หนึ่ง แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่ง

ควบคู่กันมีมากเพียงใด 

 การหาค่าสนับสนุน  โดย A แทนรายการ

ข้อมูลแรกและ B แทนรายการข้อมูลที่เกิดร่วมกัน12 

  

   (1)

 การหาค่าความเชื่อมั่น 

 โดย A แทนรายการข้อมูล A และ B แทนรายการ

ข้อมูลที่จะเกิดถัดไปหลังจากที่ทราบค่าสนับสนุนแล้ว

  (2)
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 การหาค่าความสอดคล้องของกฎความสัมพันธ์ของ 

A และ B

    (3)

โดยที่

  คือ สัดส่วนจ�านวนรายการข้อมูล A ต่อทราน

แซกชันทั้งหมด

  คือ สัดส่วนจ�านวนรายการข้อมูล B ต่อทราน

แซกชันทั้งหมด

 5.  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

  การพัฒนาระบบโดยการน�าผลการทดลองมา

พัฒนาเป็นโปรแกรม (Graphical User Interface : GUI) การ

พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์แนะน�าหลักสูตรออนไลน์ ซึ่ง

ระบบสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

ของผู้ใช้ การเขียนชุดค�าสั่งโปรแกรมผู้วิจัยได้เขียนชุดค�าสั่ง

คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีสามารถ

เข้าใจง่าย และเป็นภาษาทีม่ปีระสทิธิภาพสามารถประมวลผล

ได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Platform)13 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดัง Figure 4 

Figure 4 System Development

  (1)  การสร้างตัวแบบ เป็นกระบวนการสร้าง

ระบบโดยการน�าผลที่ได้จากการทดลอง การค้นหากฎความ

สัมพันธ์โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต ซึ่งเป็นข้อมูลจากการ

รายงานตัวออนไลน์ของนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ซึ่งข้อมูล

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 เป็นข้อมูลด้านสารสนเทศ

  (2)  การสร้างแบบสอบถามข้อมูล เป็นการ

พฒันาระบบเพือ่ให้ผูใ้ช้ได้กรอกข้อมลูแบบสอบถามผ่านระบบ

ออนไลน์ซึง่ระบบจะเป็นสามารถรบัข้อมลูทีผ่่านการกรอกจาก

ผู้ใช้เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลข้อมูล

  (3)  การประมวลผลข้อมลู เป็นขัน้ตอนของการ

ประมวลผลข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ประมวลผลเป็นข้อมูลจากการก

รอกข้อมูลของผู้ใช้ผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์ ระบบจะ

ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้กับรูปแบบ (Model) ความสัมพันธ์

ของข้อมูลที่สร้างจากตัวแบบ

  (4)  การแสดงผลข้อมูล เป็นขั้นตอนของระบบ

แสดงผลทีไ่ด้จากการประมวลผลข้อมลูเพือ่ให้ผูใ้ช้ทราบว่าผล

ที่ได้จากการกรอกข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์เป็นอย่างไร

ผลการศึกษาวิจัย
 จากการศึกษาการทดลองข้อมูลการรายงานตัวเข้า

ศกึษาของนสิติใหม่ ด้วยการใช้เทคนิคการค้นหากฎความสมัพันธ์ 

(Association Rule) อัลกอริธึมเอพีออรี่ (Apriori Algorithm) 

ด้วยโปรแกรม R และน�าผลการทดลองทีไ่ด้มาพฒันาเป็นระบบ

ประชาสัมพันธ์แนะน�าหลักสูตรออนไลน์ ผลการทดลองพบว่า

สามารถสร้างกฎความสมัพนัธ์จากข้อมลูพฤตกิรรมความสนใจ

การเลอืกเรยีนในสาขาวชิาของนสิติ จาการการทดลองผลลพัธ์

ทีเ่กดิขึน้พบว่ามจี�านวนกฎความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้เป็นจ�านวน

มาก ดงันัน้เพือ่เป็นการลดจ�านวนกฎความสมัพนัธ์จงึก�าหนด

ค่าความเชื่อมั่นต�่าสุด และค่าสนับสนุนต�่าสุดนั้นหมายความ

ว่าจะสนใจเฉพาะกฎความสัมพันธ์ที่มีค่าความเชื่อมั่นและค่า

สนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับความเชื่อมั่นต�่าสุด และค่า

สนับสนุนต�่าสุด และก�าหนดว่ากฎความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้น

จะต้องไม่ซ�า้กนั ดังนัน้แต่ละเงือ่นไขสามารถมผีลลพัธ์ได้เพยีง

เงื่อนไขเดียวเท่านั้น ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดัง Table 2
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Table 2 Result data

Rule LHS RHS Support Confidence lift

[1] {C_Father=CF1,Causes=CA3,P_Income=PI3} {Faculty=FAC_20} 0.001 1.000 20.000

[2] {C_Father=CF1,Causes=CA3,P_Income=PI5} {Faculty=FAC_01} 0.001 1.000 20.000

[3] {C_Father=CF3,C_Mother=CM1,P_Income=PI6} {Faculty=FAC_09} 0.002 0.980 19.600

[4] {C_Father=CF3,C_Mother=CM1,P_Income=PI5} {Faculty=FAC_18} 0.001 0.970 19.400

[5] {C_Father=CF3,Causes=CA4,P_Income=PI7} {Faculty=FAC_02} 0.001 0.970 19.400

[6] {C_Father=CF4,C_Mother=CM3,Causes=CA4} {Faculty=FAC_12} 0.001 0.950 19.000

[7] {C_Mother=CM7,Causes=CA3,P_Income=PI4} {Faculty=FAC_08} 0.001 0.950 19.000

[8] {C_Father=CF2,C_Mother=CM5,P_Income=PI4} {Faculty=FAC_14} 0.001 0.945 18.900

[9] {C_Father=CF2,C_Mother=CM5,P_Income=PI5} {Faculty=FAC_02} 0.001 0.940 18.800

[10] {C_Father=CF2,C_Mother=CM1,P_Income=PI8} {Faculty=FAC_17} 0.001 0.920 18.400

[11] {C_Father=CF4,C_Mother=CM1,P_Income=PI8} {Faculty=FAC_11} 0.001 0.910 18.200

[12] {C_Father=CF4,Causes=CA2,P_Income=PI5} {Faculty=FAC_15} 0.001 0.900 18.000

[13] {C_Father=CF5,C_Mother=CM4,Causes=CA2} {Faculty=FAC_04} 0.001 0.890 17.800

[14] {C_Father=CF7,C_Mother=CM7,P_Income=PI3} {Faculty=FAC_06} 0.001 0.880 17.600

[15] {C_Mother=CM4,Causes=CA1,P_Income=PI7} {Faculty=FAC_07} 0.001 0.860 17.200

... ... ... ... ... ...

 จากผลการทดลอง Table 2 ซึง่เป็นตวัอย่างบางส่วน

ของการทดลองการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลการ

ทดลองที่ได้จะประกอบด้วย กฎทางซ้าย Left Hand Side 

(LHS) ซ่ึงเป็นกฎข้ออ้างอิง (Premise), กฎทางด้านขวา Right 

Hand Side (RHS) ซึ่งเป็นกฎข้อสรุป (Conclusion) และค่า

สนับสนุน (Support) คือค่าที่แสดงถึงความถี่ของกลุ่มข้อมูลที่

เกิดขึ้น, ค่าความเชื่อมั่น (Confidence) คือแสดงร้อยละของ

ความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธ์เม่ือรูปแบบทางด้านซ้าย

ของกฎความสมัพนัธ์ (LHS) เกดิขึน้ แล้วรปูแบบทางด้านขวา

ของกฎความสัมพันธ์ (RHS) จะเกิดขึ้น และค่า Lift คือค่าที่

แสดงว่าการเกิด LHS และ RHS มีความสัมพันธ์ต่อกันมาก

เพียงใด การอธิบายกฎท่ีเกิดขึ้นจากการทดลอง ดังตัวอย่าง

บางส่วนของผลการทดลอง Table 3

Table 3  Describe the result

Rule No. Caption Confidence

1 ถ้า บิดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพรับราชาการ และ เหตุผลที่ผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม คือ ค่าบ�ารุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสม และ รายได้ของบิดาและมารดา

รวมกันต่อปีระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท

แล้ว มีโอกาสที่จะสนใจเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์

100.00 %

2 ถ้า บิดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพรับราชาการ และ เหตุผลที่ผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม คือ ค่าบ�ารุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสม และ รายได้ของบิดาและมารดา

รวมกันต่อปีระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท

แล้ว มีโอกาสที่จะสนใจเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์

100.00 %

3 ถ้า บิดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน และ มารดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามี

อาชีพรับราชการ และ รายได้ของบิดาและมารดารวมกันต่อปีระหว่าง 400,001 – 500,000 บาท

แล้ว มีโอกาสที่จะสนใจเข้าศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ

98.00 %

4 ถ้า บิดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน และ มารดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามี

อาชีพรับราชการ และ รายได้ของบิดาและมารดารวมกันต่อปีระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท

แล้ว มีโอกาสที่จะสนใจเข้าศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

97.00 %
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5 ถ้า บิดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน และ เหตุผลที่ผู้สนใจเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ เลือกเป็นอันดับแรกเพราะเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง และ ราย

ได้ของบิดาและมารดารวมกันต่อปีมากกว่า 500,000 บาท แล้ว มีโอกาสที่จะสนใจเข้าศึกษา คณะ

เภสัชศาสตร์

97.00 %

6 ถ้า บิดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพรับจ้าง และ มารดาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีอาชีพพนักงานหรือ

ลูกจ้างเอกชน และ เหตุผลที่ผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ เลือกเรียนเป็นอันดับแรก 

เพราะเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง แล้ว มีโอกาสที่จะสนใจเข้าศึกษา คณะการบัญชีและการ

จัดการ

95.00 %

 จากผลการทดลองด้วยการหากฎความสัมพันธ์  

(Association rule) ข้อมูลที่ใช้ทดลองมีทั้งหมด 20 คณะ

สามารถสร้างเป็นกฎการตัดสินใจ (Decision rule) และน�ากฎ

การตัดสินใจดังนี้

 IF C_Father=CF1 AND Causes=CA3

 AND P_Income=PI3 THEN Faculty=FAC_20

 IF C_Father=CF1 AND Causes=CA3

 AND P_Income=PI5 THEN Faculty=FAC_01

 IF C_Father=CF3 AND C_Mother=CM1

 AND P_Income=PI6 THEN Faculty=FAC_09

 IF C_Father=CF3 AND C_Mother=CM1

 AND P_Income=PI5 THEN Faculty=FAC_18

 IF C_Father=CF3 AND Causes=CA4

 AND P_Income=PI7 THEN Faculty=FAC_02

 IF C_Father=CF4 AND C_Mother=CM3

 AND Causes=CA4 THEN Faculty=FAC_12

 จากระบบการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูหลกัสตูรแบบเดมิ

โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต ์ ของข้อมูลหลักสูตรของ

คณะต่างๆ เป็นไฟล์ Portable Document Format : PDF ซึ่ง

เป็นรูปเล่มระเบียบการประชาสัมพันธ์ข้อเสียของรูปแบบเดิม

คอืมข้ีอมูลท่ีมากเกนิไปและไม่เป็นสัดส่วนของข้อมลูหลกัสตูร 

การประชาสัมพันธ์แบบเดิมมีรายละเอียดดัง Figure 5

Figure 5 Original System

 จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

หลักสูตรระบบใหม่ โดยการท�าวิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์

ของข้อมูลซึ่งสามารถสร้างกฎการตัดสินใจและสามารถน�าผล

การทดลองที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ออนไลน์ ดัง Figure 6

Figure 6 Home program

 หน้าระบบส�าหรับผู้ใช้กรอกข้อมูลสารสนเทศของผู้

ใช้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จระบบจะประมวลผลข้อมูล และแสดง

ผลข้อมูลประชาสัมพันธ์คณะดัง Figure 7 

Figure 7 Test Result
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหารปูแบบทีเ่กดิขึน้จากข้อมลู

การรายงานตัวนิสิตใหม่ด้านข้อมูลสารสนเทศโดยเทคนิคการ

ค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association rule) และน�ารูปแบบที่

ได้จากการทดลองมาพฒันาระบบประชาสมัพนัธ์แนะน�าข้อมลู

หลักสูตรออนไลน์ จากการน�าข้อมูลด้านสารสนเทศนิสิตใหม่ที่

รายงานทัง้หมด 20 คณะมาเป็นข้อมลูน�าเข้าในการทดลอง ผล

การทดลองพบว่าสามารถสร้างกฎการตัดสินใจความสนใจใน

การเลือกเรียนทั้งหมด 80 กฎ จากความเชื่อมั่นที่ 0.5 (Con-

fidence 50%) และปัจจยัทีส่่งผลท�าให้นกัเรยีนสนใจเลือกเรยีน

ในสาขาวชิามากทีส่ดุ คอืปัจจยัรายได้ของบดิาและมารดารวม

กันต่อปี, ปัจจัยอาชีพของบิดา, ปัจจัยอาชีพมารดา และปัจจัย

สาเหตุที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามล�าดับ จากผลการ

ทดลองสามารถน�ารูปแบบที่ได้มาพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

และแนวน�าข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ได้

ข้อเสนอแนะ
 งานวจัิยนีไ้ด้ทดลองการหารปูแบบโดยการค้นหากฎ

ความสมัพนัธ์จากการข้อมลูการรายงานตวันสิติใหม่ จากข้อมลู

ทีไ่ด้อาจไม่เพียงพอถงึปัจจัยต่อความสนใจของนกัเรยีนในการ

เลือกเรียนในสาขาวิชา ปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบนัอุดมศกึษาระบบใหม่ (TCAS) อาจมปัีจจัยด้านต่างๆ 

ของนักเรียนในการเลือกเรียนในสาขาวิชา เช่นปัจจัยด้านเขต

พืน้ทีข่องโรงเรยีนต่อการเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลยัซึง่การคดั

เลือกระบบใหม่ได้แบ่งเขตพ้ืนที่การสมัครเข้าศึกษาในแต่ละ

รอบการคัดเลือกหรือปัจจัยด้านคุณสมบัติของการเข้าศึกษา 

เช่นการคดัเลอืกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นต้น ซึง่

ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ใน

อนาคตผูว้จิยัมแีนวคดิทีจ่ะน�าปัจจยัการรบับคุคลเข้าศกึษาใน

ระดับอุดมศึกษาระบบใหม่ มาท�าการทดลองเพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์ด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวิจัยนี้ได ้รับการสนับสนุนจากเงินทุน

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจ�าปี 2561
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