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บทคัดย่อ 
เว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้เป็นเครื่องมือ

ในกำรวัดควำมถนัดในกำรเรียน และ ควำมชอบในอำชีพของบุคคล เพ่ือใช้ชี้แนะแนวทำงในกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบุคลิกภำพของแต่ละคน เว็บแอพพลิเคชั่น ส ำหรับ วัดควำมถนัดทำงกำรเรียน พัฒนำขึ้นด้วย 
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL โดย วัดควำม
ถนัดทำงกำรเรียน ด้วยแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ จ ำนวน 15 ข้อ แต่ละข้อจะมีตัวเลือกตอบ 6 ตัวเลือก 
ตำมหลักแนวคิดของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่งแต่ละตัวเลือกจะถูกแปลผลออกมำเป็นบุคลิกภำพใน 6 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภำพแบบจริงจังไม่คิดฝัน กลุ่มท่ี 2 บุคลิกภำพแบบที่ต้องใช้เชำว์ปัญญำและควำมคิดทำง
วิชำกำร กลุ่มที่ 3 บุคลิกภำพแบบมีศิลปะ กลุ่มที่ 4 บุคลิกภำพที่ชอบสมำคมสังคมกับผู้ อ่ืน กลุ่มที่ 5 
บุคลิกภำพแบบกล้ำคิด กล้ำท ำ กลุ่มที่ 6 บุคลิกภำพที่ท ำตำมระเบียบแบบแผน จำกผลกำรทดสอบ จ ำนวน 
90 คน พบว่ำ มีควำมถูกต้อง 85.56% 

 
ค าส าคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น, ควำมถนัดทำงกำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
บัณฑิตวิทยำลัย สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม กรุงเทพมหำนคร 10160 

2
 บัณฑิตวิทยำลัย สำขำศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม กรุงเทพมหำนคร 10160 

3 บัณฑิตวิทยำลยั สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม กรุงเทพมหำนคร 10160 

234



          
  

Abstract  
In this research, we developed a Web application as an effective tool to measure 

aptitude (or competency) of users based on the learning and career preferences of 
individuals matched with their personality type. The proposed Web application for 
measuring aptitude was developed through Adobe Dreamweaver CS6 and MySQL (as a 
database administration framework). The competency evaluation exam consists of 15 
multiple-choice questions, each of which has six choices (as categorized and suggested by 
John L. Holland). Each of the choices is corresponding to a single type of human personality, 
which can be divided into six different groups: 1) realistic, 2) investigate, 3) artistic, 4) social, 
5) enterprising, and 6) conventional. In our experiments, 90 people from various professions 
were randomly selected and tested; and the results were 85.56% correct. 
 
Keywords: Web Application , Measuring aptitude 
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บทน า 
กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงยึดทำงสำยกลำงอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสมดุลพอ ดี รู้จักพอประมำณ อย่ำงมีเหตุผล มีควำมรอบรู้เท่ำ
ทันโลก เพ่ือมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย  เกิดกำรบูรณำกำรแบบองค์รวมที่
ยึด  “คน” เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมี  “ดุลยภำพ” ทั้ งด้ ำนเศรษฐกิจ  สั งคม กำรเมือง 
สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยง
กำรพัฒนำกำรศึกษำกับกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม กำรเมือง กำรปกครอง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ในกำรที่จะเลือกเรียนสำขำวิชำใดนั้น ผู้เรียนต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเองเป็น
ประกำรส ำคัญ ทั้งนี้ควำมถนัดเป็นเครื่องชี้ศักยภำพและควำมสำมำรถทำงกำรเรียนรู้ของบุคคล (Moskowitz 
and Orgel). 1969 :247) ซึ่งสอดคล้องกับค ำกล่ำวของ สมบรูณ์ ชิตพงษ์ (2534) ที่ว่ำควำมถนัดทำงกำรเรียน
เป็นปัจจัยอันส ำคัญยิ่ง ที่จะช่วยชี้แนวทำงของบุคคล ในกำรที่จะเลือกเรียนวิชำหรืออำชีพที่ตนถนัด แต่ในทำง
ปฏิบัติมักจะพบว่ำ นักเรียนเลือกเรียนวิชำต่ำง ๆ จะมำจำกที่เรียนตำมเพ่ือน หรือเรียนเพรำะผู้ปกครองหรือครู
ต้องกำรให้เรียนวิชำนั้นๆ โดยมิได้ค ำนึงถึงควำมถนัด ควำมถนัดหรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่ว่ำ 
ธรรมชำติของบุคคลที่เรียนนั้น จะต้องมีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่แตกต่ำงกันเสมอ เช่น ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำน
สมรรถภำพสมอง บุคลิกภำพ ควำมสนใจ และพฤติกรรมด้ำนอ่ืนๆ (Blingham. 1973:25-27) ในกำรเรียนกำร
สอนโดยทั่วไปมักพบว่ำมีทั้งนักศึกษำที่เรียนเก่งและอ่อนปะปนกันเสมอ จึงท ำให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ไม่
เท่ำกันจำกครูผู้สอน ทั้งนี้เนื่องมำจำกแต่ละบุคคลมีควำมถนัดในกำรเรียนแตกต่ำงกันนั่นเอง กำรที่บุคคลใดจะ
เรียนรู้สิ่งใดได้อย่ำงรวดเร็ว จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมถนัดและเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ที่มีควำมถนัดในกำรเรียนมักจะ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนมำกกว่ำผู้ที่มีควำมถนัดน้อย สติปัญญำหรือควำมถนัดเป็นเครื่องชี้ศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู้พัฒนำจึงมีควำมสนใจที่จะกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัด
ทำงกำรเรียน โดยศึกษำทฤษฎีกำรเลือกอำชีพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ซึ่งเป็นผู้สร้ำง 
“แบบส ำรวจควำมพอใจในอำชีพ” (The Vocation Preference Inventory) เว็บแอพพลิเคชั่น ส ำหรับ วัด
ควำมถนัดทำงกำรเรียน สำมำรถพยำกรณ์ควำมสำมำรถในกำรเรียน หรือควำมชอบในอำชีพของบุคคล และ 
หำกใช้ให้เหมำะสมจะท ำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในกำรประสบควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน ไม่ท ำให้เกิดควำม
สูญเปล่ำทำงกำรศึกษำในเรื่องกำรออกกลำงคันของนักศึกษำอันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถเรียนได้ต่อไป 
(Moskwitz and Orgrl1969:247) 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์   
 "ทฤษฎีกำรเลือกอำชีพ" ของฮอลแลนด์เป็นผลจำกกำรสังเกตของเขำและของคนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับควำม
สนใจ ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพันธ์กับทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford. 1954)  ซึ่งได้
เครำะห์บุคลิกภำพและควำมสนใจของบุคคลออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภำพแบบจริงจังไม่คิดฝัน 
กลุ่มท่ี 2 บุคลิกภำพแบบที่ต้องใช้เชำว์ปัญญำและควำมคิดนักวิชำกำร กลุ่มท่ี 3 บุคลิกภำพแบบมีศิลปะ กลุ่มที่ 
4 บุคลิกภำพที่ชอบสมำคม สังคมกับบุคคลอ่ืน กลุ่มที่ 5 บุคลิกภำพแบบกล้ำคิดกล้ำท ำ และ กลุ่มที่ 6 
บุคลิกภำพที่ท ำตำมระเบียบแบบแผน นอกจำกนี้ ทฤษฎีของฮอลแลนด์ยังมีส่วนคล้ำยคลึงกันกับทฤษฎีของ
แอดเลอร์ (Adler. 1939) ของฟรอมม์ (Fromm. 1947) ของจุง (Jung. 1933) ของเซลดอน (Sheldon. 
1954) ของสแปรงเจอร์ (Spranger. 1928) โดยเฉพำะกำรประเมินสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยจ ำแนกลักษณะของ
บุคคลมีแนวควำมคิดมำจำกลินดัน (Linton. 1945) ซึ่งกล่ำวว่ำ "แรงผลักดันจำกสิ่งแวดล้อมจะถูกถ่ำยทอดไป
ยังบุคคล" 

 ฮอลแลนด์ได้กล่ำวถึง "กำรเลือกอำชีพ" ไว้ว่ำ "กำรเลือกอำชีพคือ กำรกระท ำที่สะท้อนให้เห็นถึง
แรงจูงใจ ควำมรู้ บุคลิกภำพ และควำมสำมำรถของบุคคล อำชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น
งำนและทักษะ" กำรก ำหนดลักษณะบุคลิกภำพ ฮอลแลนด์ได้จ ำแนกลักษณะบุคลิกภำพตำมควำมสนใจอำชีพ
ต่ำง ๆ 6 กลุ่ม โดยมีเป้ำหมำยดังนี้ 

  1. ชี้แนะประสบกำรณ์ที่จะน ำไปสู่ลักษณะเฉพำะของบุคคล 
  2. อธิบำยให้ทรำบว่ำ ประสบกำรณ์น ำไปสู่ลักษณะเฉพำะได้อย่ำงไร และลักษณะเฉพำะน ำไปสู่

พฤติกรรมได้อย่ำงไร 
  3.  แยกแยะควำมเหมำะสมระหว่ำงบุคลิกภำพแต่ละลักษณะกับเหตุกำรณ์ทั้งเก่ำและใหม่ 

 
ภาพประกอบท่ี 1  แสดงแผนภำพกำรจ ำแนกลักษณะบุคลิกภำพตำมควำมสนใจในอำชีพ 

ที่มำ  :  http://www.livebinders.com/ 
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กลุ่มที่ 1 บุคลิกภำพแบบจริงจังไม่คิดฝัน (Realistic) นิยมควำมจริงและสิ่งที่เป็นรูปธรรม    
บุคลิกภำพ คือคนที่ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับกำรควบคุม กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก หรือ จ ำพวก
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ สนใจคณิตศำสตร์ สิ่งที่คนประเภทนี้อำจจะท ำได้ดี
คือ อ่ำนพิมพ์เขียว มีควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ อำชีพที่สอดคล้อง ได้แก่ วิศวกร เจ้ำหน้ำที่เกษตรกรรม ช่ำง
เทคนิค ช่ำงฝีมือ ช่ำงซ่อมช่ำงฟิต ช่ำงส ำรวจ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงยนต์ ช่ำงตัดเสื้อ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงเครื่อง ช่ำง
ประปำ นักประมงนักเดินทำง พนักงำนป่ำไม้ นักกีฬำ นักเดินเรือ นักประดำน้ ำ นักประดิษฐ์วัสดุ ครูสอน
อุตสำหกรรมศิลป์ ครูสอนกำรเกษตร เจ้ำหน้ำที่เอ็กซ์เรย์ เป็นต้น ถือเป็นอำชีพที่คนในกลุ่มนี้จะสำมำรถท ำได้
ดีกว่ำบุคคลในกลุ่มอืน่ๆ 

กลุ่มที่ 2 บุคลิกภำพแบบที่ต้องใช้เชำว์ปัญญำและควำมคิดนักวิชำกำร (Investigative) หรือ
ผู้ใช้กิจกรรมทำงปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำ และแสวงหำควำมรู้ บุคลิกภำพ จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นคน
ชอบกำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน เป็นคนอยำกรู้อยำกเห็น ช่ำงสังเกต ช่ำงสงสัย ไม่เชื่ออะไรง่ำยๆ แถมยังมี
เหตุผล ละเอียดรอบคอบ เป็นคนค่อนข้ำงอนุรักษ์นิยมนิสัยชอบเก็บตัว ไม่ชอบสังคมมำก ชอบงำนอิสระ ไม่
ชอบเอำอย่ำงใคร พ่ึงพำตนเองได้ มีควำมมั่นใจในตนเอง ชอบคิดชอบฝัน ชอบแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ชอบ
วิจัยในโครงงำนทำงวิทยำศำสตร์ ชอบท ำงำนที่ซับซ้อน หรืองำนทดลองแบบประเภทท้ำทำยควำมสำมำรถ 
สนใจกำรจัดกำรและวำงแผนงำน มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์และแพทย์ศำสตร์ รู้จักกำรท ำงำนของ
ร่ำงกำยสำมำรถแปรส่วนผสมทำงเคมีและรู้จักวิธีกำรใช้เครื่องมือทำงเทคนิคได้  อำชีพที่สอดคล้อง ได้แก่ นัก
เศรษฐศำสตร์ แพทย์ สัตวศำสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคกำรแพทย์ นักพยำธิวิทยำ นักวิทยำศำสตร์ 
นักคณิตศำสตร์ นักสถิติ นักชีววิทยำ นักจุล-ชีววิทยำ นักเคมีนักฟิสิกส์ นักวำงแผน นักวิจัย นักวิชำกำร ครู
สอนคณิตศำสตร์ ครูสอนวิทยำศำสตร์ นักโบรำณคดี นักมนุษย์วิทยำ นักธรณีวิทยำ นักสมุทรวิทยำ นักดำรำ
ศำสตร์ นักอุตุนิยมวิทยำ นักภูมิศำสตร์ นักสืบสวน 

กลุ่มที่ 3  บุคลิกภำพแบบมีศิลปะ (Artistic)  บุคลิกภำพเป็นบุคคลที่ชอบแสดงออก มีควำม
เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่คล้อยตำมบุคคลอ่ืนเป็นคนชอบริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ไม่เอำอย่ำงใคร ท ำงำนอย่ำงอิสระ 
เป็นคนชอบคิดไตร่ตรอง ไม่ชอบสัมพันธ์เป็นส่วนตัวโดยตรงกับใคร ชอบคิดค้นเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมและ
แสดงออกทำงศิลปกรรม มีควำมสำมำรถทำงดนตรี อำชีพที่สอดคล้อง ผู้ก ำกับกำรแสดงละคร ครูสอนภำษำ 
ผู้สื่อข่ำว ครูสอนนำฏศิลป์ ผู้แปลภำษำ ต่ำงประเทศ ครูสอนวรรณคดี ครูสอนดนตรี ผู้ท ำงำนทำงโฆษณำ 
นักแสดง นักประชำสัมพันธ์ นำงแบบ นักเขียนผู้ท ำรำยกำรวิทยุ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย ผู้ตกแต่งอำคำร
ภำยใน นักวิจำรณ์ ผู้ออกแบบเครื่องเรือน สถำปนิก วิศวกร นักถ่ำยภำพ ผู้พิมพ์ นักแต่งเพลง นักแต่งบทละคร 
นักเขียนบทภำพยนตร์ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 4 บุคลิกภำพที่ชอบสมำคม สังคมกับบุคคลอ่ืน (Social)  มีควำมสนใจสังคม 
บุคลิกภำพ เป็นคนที่ชอบท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน ช่วยคนที่มีปัญหำทำงจิตใจ แต่ไม่ชอบให้ใครสั่ง 
ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชำใคร ชอบให้ควำมรู้ ชอบพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน และท ำงำน
ให้กับชุมชนโดยสมัครใจ ชอบท ำงำนกับคนหมู่มำก อำชีพที่สอดคล้อง ผู้อ ำนวยกำรทำงสังคมสงเครำะห์ ผู้ดูแล
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หอพัก ผู้สัมภำษณ์ผู้ประสำนงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ นักประวัติศำสตร์ ผู้ให้ค ำปรึกษำ ผู้จัดกำรโรงแรม ผู้แทน
นำยจ้ำง ผู้จัดกำรร้ำนอำหำร ผู้บริหำรงำนชุมชน ตัวแทนธุรกิจ ครูพลศึกษำ ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง จิตแพทย์ 
อำจำรย์มหำวิทยำลัย นักรัฐศำสตร์นักสังคมสงเครำะห์ พยำบำล ผู้ท ำงำนให้ชุมชน ผู้อ ำนวยกำรด้ำนบุคลำกร 
ผู้ตรวจสอบคุณภำพอำหำรและยำ ครูบรรณำรักษ ์ผู้ดูแลนักเรียนในต่ำงประเทศ ครูสอนประวัติศำสตร์ เป็นต้น 

กลุ่มที่  5 บุคลิกภำพแบบกล้ำคิดกล้ำท ำ (Enterprising) มีธรรมชำติที่ชอบท ำกิจกรรม 
เกี่ยวข้องกับ กำรวำงแผน หรือ ประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ บุคลิกภำพ เป็นบุคคลที่ชอบกิจกรรมที่มีอิทธิพล
เหนือผู้อื่น มีทักษะในกำรพูด รู้จักตนเอง เป็นผู้น ำเต็มตัว ชอบชักจูงผู้อ่ืนให้คล้อยตำม หรือชอบด ำเนินกำรให้
บรรลุเป้ำประสงค์ ชอบถกเถียง หรืออภิปรำยทำงกำรเมือง พูดจำตรงไปตรงมำ ริเริ่มและด ำเนินธุรกิจส่วนตัว 
ชอบกิจกรรมชนิดที่เป็นกลุ่ม และองค์กำร ชอบควบคุมผู้อ่ืน ชอบพบปะบุคคลส ำคัญ อำชีพที่สอดคล้อง 
พนักงำนเดินตลำด นำยธนำคำร ผู้ขำยประกันชีวิต นำยหน้ำซื้อขำย ผู้ดูแลสวนดอกไม้ วิศวกรทำง
อุตสำหกรรม ผู้ท ำสัญญำซื้อขำย พนักงำนขำยสินค้ำ ทนำยควำม ผู้พิพำกษำ โฆษกสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
ผู้ช่วยฝ่ำยบริหำร ผู้จัดกำรบริษัทประกันชีวิต ผู้จัดกำรร้ำนอำหำร ผู้จัดกำรส ำนักงำน ผู้จัดกำรบริษัทห้ำงร้ำน ผู้
ประเมิน ผู้อ ำนวยกำรทำงด้ำนบ ำเหน็จบ ำนำญ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ผู้จัดกำรส ำนักงำนจัดหำงำน 
ผู้จัดกำรส ำนักงำนท่องเที่ยว เป็นต้น  

กลุ่มที่ 6  บุคลิกภำพที่ท ำตำมระเบียบแบบแผน (Conventional) บุคลิกภำพ เป็นบุคคลที่
ชอบท ำงำนเกี่ยวกับตัวเลข และกำรนับจ ำนวน ชอบบทบำทที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชำ พอใจที่จะคล้อยตำม หรือ
เชื่อฟังบุคคลอ่ืน เลี่ยงกำรโต้แย้ง ท ำงำนตำมเวลำที่ก ำหนดได้ พิมพ์หนังสือได้ ท ำบัญชีรับจ่ำยได้ เก็บประวัติ 
ข้อมูล กำรนัดหมำยตลอดจนรำยจ่ำยในกำรซื้อขำยได้เรียบร้อย อำชีพที่สอดคล้อง สมุห์บัญชี ครูสอนวิชำ
บริหำรธุรกิจ ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรเงิน ผู้จัดกำรฝ่ำยกู้ยืมผู้ประเมิน พนักงำนโต้ตอบ ติดต่อทำงกำรค้ำ เสมียน
ประจ ำส ำนักงำน เสมียนจ่ำยเงินเดือน ผู้ดูแลเครื่องมือคิดบัญชี เสมียนฝ่ำยบุคลำกร เสมียนไปรษณีย์ ตัวแทน
ฝ่ำยขำย ตัวแทนฝ่ำยอนุรักษ์ ผู้เบิกเงิน เลขำนุกำร เลขำนุกำรทำงกำรแพทย์ ผู้ช่วยบรรณำรักษ์ พนักงำน
ควบคุมเก่ียวกับตัวเลข เลขำนุกำรฝ่ำย 

 
   เว็บแอพลิเคชั่น 
   เว็บแอพพลิเคชั่น คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้ำถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
อย่ำงอินเทอร์เน็ตหรืออินทรำเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรอัปเดท และดูแล 
โดยไม่ต้องแจกจ่ำย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่ำงเว็บแอพพลิเคชั่นได้แก่ เว็บเมล กำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กำรประมูลออนไลน์ กระดำนสนทนำ บล็อก วิกิ เป็นต้น  
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ภาพประกอบที่ 2  แสดงรูปแบบกำรท ำงำน และองค์ประกอบของเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นใน 
 ปัจจุบัน 
ที่มา : http://www.tnetsecurity.com/content_attack/pci_webva_introduction.php 
  

   PHP 
   PHP เป็นหนึ่งในภำษำของ Web Programming ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน โดย 
PHP ย่อมำจำก Personal Home Page หรือสำมำรถเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรได้ว่ำ PHP Hypertext 
Preprocessor ปัจจุบัน PHP มีผลงำนที่เติบโตจำกกลุ่มของนักพัฒนำในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open 
Source ท ำให้ PHP มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วและแพร่หลำย สำมำรถใช้ร่วมกับ Web Server หลำย ๆ ตัว
บนระบบปฏิบัติกำร 
 
   Xampp  
  Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จ ำลอง web server เพ่ือไว้ทดสอบ สคริปหรือ
เว็บไซต์ในเครื่องของเรำ โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยใดๆ ง่ำยต่อกำรติดตั้งและใช้
งำนโปรแกรม Xampp จะมำพร้อมกับ PHP ภำษำส ำหรับพัฒนำเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL 
ฐำนข้อมูล, Apache จะท ำหน้ำที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ,  Perl  อีกทั้งยังมำพร้อมกับ OpenSSL , 
phpMyadmin (ระบบบริหำรฐำนข้อมูลที่พัฒนำโดย PHP เพ่ือใช้เชื่อมต่อไปยังฐำนข้อมูล  สนับสนุน
ฐำนข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ 
exe  โปรแกรม Xampp อยู่ภำยใต้ใบอนุญำตของ  GNUGeneral Public License  
 
  My SQL 
  MySQL เป็นโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล Relational Database Management System 
(RDBMS) เป็นฐำนข้อมูลที่สำมำรถจัดเก็บ ค้นหำ เรียงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีควำมสำมำรถให้ผู้ใช้งำน
เข้ำดึงข้อมูลได้หลำย ๆ คนในเวลำเดียวกันได้และมีกำรเข้ำถึงข้อมูลที่รวดเร็ว มีกำรก ำหนดกำรเข้ำใช้งำนของ
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ผู้ใช้ในแบบต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย MySQL ถูกใช้งำนเมื่อปี 1996 แต่โปรแกรมนี้พัฒนำตั้งแต่ปี 1979 
และชนะรำงวัล Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3ปีซ้อน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน ผู้พัฒนำ ได้มีวิธีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.  ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน โดย
จุดมุ่งหมำยในครั้งนี้คือ เพื่อวัดควำมถนัดทำงกำรเรียนของนักศึกษำโดยศึกษำทฤษฎี เอกสำร และผลงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับควำมถนัดทำงกำรเรียน โดยอ้ำงอิงจำกทฤษฎีกำรจ ำแนกอำชีพตำมบุคลิกภำพของ จอห์น แอล 
ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นค ำถำม
เกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ สำมำรถแปลผลเป็นสำขำเรียนที่เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทำง
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับตนเอง  
  2.  สร้ำงนิยำมเชิงปฏิบัติเพ่ือก ำหนดรูปแบบในกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัด
ทำงกำรเรียน ก ำหนดรูปแบบ และจ ำนวนข้อของแบบทดสอบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียนด้ำนต่ำงๆ โดยใช้
รูปแบบข้อสอบตำมแนวทฤษฎีของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland)   

3.  กำรออกแบบฐำนข้อมูล  

 
 

ภาพประกอบที่ 3  กำรออกแบบฐำนข้อมูล  
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4.  สร้ำงฐำนข้อมูล โดยกำรจ ำลอง Web Server ด้วยโปรแกรม Xampp  

 
 

ภาพประกอบที่ 4  แสดงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล 
 

5.  พัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่น โดยออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6             

 
   

ภาพประกอบที่ 5 หน้ำแรกของแบบทดสอบ 
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ภาพประกอบที่ 6  ผลลัพธ์ของกำรท ำแบบทดสอบ 
 
6.  บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL 

 
ผลการด าเนินงาน 
  จำกกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน ผู้พัฒนำได้น ำแบบทดสอบไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งเป็นนักศึกษำระดับชั้น ปวส. จ ำนวน 90 คน จำก 3 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำกำรบัญชี สำขำ
กำรตลำด และ สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำมำรถสรุปผลกำรทดสอบได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงผลกำรท ำแบบทดสอบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน ด้วยคอมพิวเตอร์ 
  
  จำกแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่ำ นักศึกษำสำขำกำรบัญชี 30 คน แปลผลออกมำตรงตำมบุคลิกภำพ 
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภำพที่ท ำตำมระเบียบแบบแผน (Conventional) จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.34 
รองลงมำคือ กลุ่มที่ 5 บุคลิกภำพแบบกล้ำคิด กล้ำท ำ (Enterprising) จ ำนวน 4 คน 13.33 และ กลุ่มที่ 3 
บุคลิกภำพแบบมีศิลปะ (Artistic) จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
  นักศึกษำสำขำกำรตลำด 30 คน แปลผลออกมำตรงตำมบุคลิกภำพ กลุ่มที่ 5 บุคลิกภำพแบบกล้ำ
คิด กล้ำท ำ (Enterprising) จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และ กลุ่มที่ 2 บุคลิกภำพแบบที่ต้องใช้เชำว์
ปัญญำและควำมคิดทำงวิชำกำร (Investigative) จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
  นักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน แปลผลออกมำตรงตำมบุคลิกภำพ กลุ่มที่ 2 บุคลิกภำพ
แบบที่ต้องใช้เชำว์ปัญญำและควำมคิดทำงวิชำกำร (Investigative) จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 
รองลงมำคือ  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภำพที่ท ำตำมระเบียบแบบแผน (Conventional) จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และ กลุ่มท่ี 5 บุคลิกภำพแบบกล้ำคิด กล้ำท ำ (Enterprising ) จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
สรุปผลการด าเนินการ 
 เว็บแอพพลิเคชั่นส ำหรับวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งออกแบบด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL ลักษณะของ
แบบทดสอบจะเป็นกำรตั้งค ำถำมเพ่ือให้ผู้ท ำแบบทดสอบเลือกตอบ จ ำนวน 15 ข้อ แต่ละข้อจะมีตัวเลือกตอบ 
6 ตัวเลือก ซึ่งแต่ละตัวเลือกจะแปลผลออกมำเป็นบุคลิกภำพในกลุ่มต่ำง ๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภำพ
แบบจริงจังไม่คิดฝัน (Realistic) กลุ่มที่ 2 บุคลิกภำพแบบที่ต้องใช้เชำว์ปัญญำและควำมคิดทำงวิชำกำร 
(Investigative) กลุ่มที่ 3 บุคลิกภำพแบบมีศิลปะ (Artistic) กลุ่มที่ 4 บุคลิกภำพที่ชอบสมำคมสังคมกับผู้อ่ืน 
(Social) กลุ่มที่ 5 บุคลิกภำพแบบกล้ำคิด กล้ำท ำ (Enterprising) กลุ่มที่ 6 บุคลิกภำพที่ท ำตำมระเบียบแบบ
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แผน (Conventional) ตำมทฤษฎีของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ เมื่อผู้ท ำแบบทดสอบท ำแบบทดสอบครบทั้ง 
15 ข้อ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ออกมำ ว่ำผู้ท ำแบบทดสอบ เลือกตอบแต่ละตัวเลือกจ ำนวนกี่ข้อ และแปล
ผลออกมำเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บุคลิกภำพของผู้ท ำแบบทดสอบ ส่วนที่ 2 ลักษณะบุคลิกภำพของผู้ท ำ
แบบทดสอบ ส่วนที่ 3 วิชำชีพที่เหมำะสมกับผู้ท ำแบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดควำมถนัดในกำร
เรียน และควำมชอบในอำชีพของบุคคล ชี้แนะแนวทำงในกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบุคลิกภำพของแต่ละคน  
เพ่ือลดปัญหำเรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรออกกลำงคัน ของนักศึกษำ ซึ่งจำกผลกำรทดสอบ จ ำนวน 
90 คน พบว่ำ มีควำมถูกต้อง 85.56% 
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