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เว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน พัฒนาขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการวัดความถนัดในการเรี ยน และ ความชอบในอาชี พของบุคคล เพื่อใช้ช้ ี แนะแนวทางใน
การศึ กษาให้สอดคล้องกับบุคลิ กภาพของแต่ละคน เว็บแอพพลิ เคชั่น สาหรั บ วัดความถนัดทางการ
เรี ยน พัฒนาขึ้นด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ บริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
MySQL โดย วัดความถนัดทางการเรี ยน ด้วยแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ จานวน 15 ข้อ แต่ละข้อจะมี
ตัวเลือกตอบ 6 ตัวเลือก ตามหลักแนวคิดของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่ งแต่ละตัวเลื อกจะถูกแปลผล
ออกมาเป็ นบุคลิกภาพใน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิ กภาพแบบจริ งจังไม่คิดฝั น กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพ
แบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญาและความคิดทางวิชาการ กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพ
ที่ ชอบสมาคมสั งคมกับผูอ้ ื่ น กลุ่ มที่ 5 บุ คลิ กภาพแบบกล้า คิ ด กล้าท า กลุ่ มที่ 6 บุ คลิ กภาพที่ ทาตาม
ระเบียบแบบแผน จากผลการทดสอบ จานวน 90 คน พบว่า มีความถูกต้อง 85.56%
คาสาคัญ: เว็บแอพพลิเคชัน่ , ความถนัดทางการเรี ยน

(ข)

Abstract
Title
By
Degree
Major Field
Advisor

: Developing a Web Application for Measuring Aptitude
: Miss. Paphasorn Nilsaku
: Master of Science
: Master of Science in Information Technology
: Assoc. Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi

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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สารนิ พนธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งได้ ผู ้ วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิ เ ชี ยร
เปรมชัยสวัสดิ์ เป็ นอย่างสู ง ที่ท่านได้กรุ ณารับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ช่วยควบคุมการวิจยั ช่วย
วางแนวทาง ให้ ค าแนะน า ตลอดจนตรวจและแก้ไ ขสารนิ พ นธ์ น้ ี ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี และ
ขอขอบคุ ณ ดร.กุ ล สวัส ดิ์ จิ ต ขจรวานิ ช อาจารย์แ ละเจ้า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นในบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ งมีประโยชน์ในการวิจยั เป็ น
อย่างยิง่
นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการตรวจสารนิ พ นธ์ คื อ รองศาสตราจารย์
ดร.วรพจน์ กรี สุระเดช, ดร.ชุ มพล ครุ ฑแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชี ยร เปรมชัยสวัสดิ์ ที่กรุ ณา
ตรวจสอบ และแก้ไขสารนิ พนธ์ฉบับนี้ ให้มีความเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุ ณทุกๆท่านที่
มิได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ซึ่ งได้ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการเขียนสารนิพนธ์น้ ี
สุ ดท้า ยนี้ ผูว้ ิจยั หวัง ว่า สารนิ พนธ์ ฉ บับ นี้ จะเป็ นแนวทางส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจจะศึ ก ษาในด้า น
เทคโนโลยีที่นาไปใช้ในธุ รกิจการศึกษา ต่อไป
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