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บทที่ 2
ทฤษฎีแนวคิด และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรั บวัดความถนัดทางการเรี ยนนั้น ผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
2.2 เว็บแอพพลิเคชัน่
2.3 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์
2.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล
2.5 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
2.6 PHP
2.7 Xampp
2.8 MySQL
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
2.9.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
2.9.3 สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
2.1.1 ความคิดพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีการเลือกอาชีพ
จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็ นผูส้ ร้าง "แบบสารวจความพอใจใน
อาชีพ" (The Vocational Preference Inventory) ได้สร้าง "ทฤษฎีการเลือกอาชี พ" ขึ้นโดยมีความคิด
พื้นฐาน 4 ประการ (Holland. 1973 : 2 - 4) ดังนี้
1. บุคลิ กภาพของบุคคลทัว่ ไปแบ่งได้เป็ น 6 ลักษณะตามความสนใจอาชี พประเภท
ต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ งานช่างฝี มือและกลางแจ้ง งานวิทยาศาสตร์ และเทคนิ ค งานบริ การการศึกษาและ
สังคม งานสานักงานและเสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรี และวรรณกรรมบุคลิกภาพ
แต่ละลักษณะเป็ นผลจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ กับแรงผลักดันส่ วนบุคคลซึ่ ง
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ประกอบด้ ว ยศัก ดิ์ ตระกู ล บิ ด ามารดา ระดั บ ชั้ นทางสั ง คม และสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ
ประสบการณ์เหล่านี้ จะก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกชอบหรื อไม่ชอบ และความรู ้ สึกชอบหรื อไม่ชอบนี้ จะ
กลายเป็ นความสนใจ และจากความสนใจจะนาไปสู่ ความสามารถเฉพาะ ท้ายที่สุดความสนใจและ
ความสามารถเฉพาะจะกาหนดให้บุคลิก คิด รับรู้ และแสดงเอกลักษณ์ของตน
2. สิ่ งแวดล้อมของบุคคลก็แบ่งได้เป็ น 6 อย่างตามความสนใจอาชี พประเภทต่าง ๆ
ข้างต้นเช่นเดี ยวกัน สิ่ งแวดล้อมแต่ละอย่างนี้ ถูกครอบงาโดยบุคลิกภาพ และเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ น
ถึงปัญหาและความกดดันบางประการและโดยเหตุที่บุคลิกภาพต่างกัน ทาให้ความสนใจและความ
ถนัดต่างกันด้วย บุ คคลจึงมีแนวโน้มจะหันเข้าหาบุคคลหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบุคลิ กภาพ
ของตน ดังนั้น บุคคลในกลุ่มเดียวกันจึงมักจะมีอะไร ๆ คล้าย ๆ กัน
3. บุคคลจะค้นหาสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้ความสามารถของ
เขาทั้งยังเปิ ดโอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา
4. พฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดโดยบุคลิ กภาพและสิ่ งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ ี เมื่อเรา
ทราบบุคลิกภาพและสิ่ งแวดล้อมบุคคลก็จะทาให้เราทราบถึง ผลที่จะติดตามมาด้วย ซึ่ งได้แก่การ
เลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสาเร็ จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและ
สังคม
นอกจากความคิดพื้นฐาน 4 ประการข้างต้นแล้ว ฮอลแลนด์ยงั มีแนวคิดปลีกย่อยเพิ่มเติม
อีก 4 ประการ (Holland. 1973 : 4 - 5) ดังนี้
1. ความสอดคล้องต้องการ (Consistency) บุคลิกภาพบางลักษณะมีความสอดคล้อง
ต้องการ เช่น บุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจอาชี พประเภทงานช่างฝี มือและกลางแจ้งกับบุคลิกภาพ
ของผูม้ ีความสนใจอาชี พประเภทงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิ ค หรื อบุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจ
อาชี พประเภทงานสานักงานและเสมียนกับบุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจอาชี พประเภทงานศิลปะ
ดนตรี และวรรณกรรม
2. ความแตกต่างกัน (Differentiation) โดยปกติ บุคคลจะมีบุคลิกภาพเด่นชัดอยูล่ กั ษณะ
หนึ่ ง แม้จะมีบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ปะปนอยู่บา้ ง แต่บางคนอาจจะมีบุคลิกภาพลักษณะต่าง ๆ อยูใ่ น
ระดับใกล้เคียงกันจนยากต่อการชี้ชดั ลงไปว่า บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพลักษณะใด
3. ความเหมาะสมกัน (Congruence) บุคลิกภาพและสิ่ งแวดล้อมต้องมีความเหมาะสม
กัน เช่ น สิ่ ง แวดล้อมของผูม้ ี ค วามสนใจประเภทงานช่ า งฝี มื อและกลางแจ้ง ย่อมเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจอาชีพประเภทนี้มากกว่าบุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจประเภทอื่น
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4. การคาดคะเน (Calculus) โดยเหตุที่บุคลิ กภาพแต่ละลักษณะและสิ่ งแวดล้อมแต่ละ
อย่า งมิ ไ ด้แ ยกจากกัน โดยเด็ ด ขาด และต่ า งก็ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ภ ายในกัน อยู่ ดัง นั้น เมื่ อ บุ ค คลมี
บุคลิกภาพลักษณะหนึ่งก็ทาให้สามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลักษณะอื่นได้ดว้ ย

รู ปที่ 2.1 แสดงแผนภาพการจาแนกลักษณะบุคลิกภาพตามความสนใจใน
อาชีพ
ที่มา : http://www.livebinders.com
2.1.2 ที่มาของทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
"ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์เป็ นผลจากการสังเกตของเขาและของคนอื่น ๆ
เกี่ ยวกับความสนใจ ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพันธ์กบั ทฤษฎีของกิลฟอร์ ด
(Guilford. 1954) ซึ่ งได้วิเคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็ น 6 ประเภท คือ ด้าน
จักรกล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริ การสังคม ด้านสารบรรณ ด้านธุ รกิ จ และด้านศิลปะ นอกจากนี้
ทฤษฎี ของฮอลแลนด์ยงั มีส่วนคล้ายคลึ งกันกับทฤษฎี ของแอดเลอร์ (Adler. 1939) ของฟรอมม์
(Fromm. 1947) ของจุง (Jung. 1933) ของเซลดอน (Sheldon. 1954) ของสแปรงเจอร์ (Spranger.
1928)
โดยเฉพาะการประเมินสิ่ งแวดล้อมเพื่อช่ วยจาแนกลักษณะของบุคคล มีแนวความคิด
มาจากลินดัน (Linton. 1945) ซึ่ งกล่าวว่า "แรงผลักดันจากสิ่ งแวดล้อมจะถูกถ่ายทอดไปยังบุคคล"
อนึ่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องความต้องการ (needs) และแรงกดดัน (pressures) ของเมอร์ เรย์
(Murray. 1938) ก็เป็ นแรงกระตุน้ อีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ฮอลแลนด์คิดทฤษฎีของเขาขึ้น
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กล่าวโดยสรุ ป "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์มีแนวคิดพื้นฐานดังนี้
1. การเลือกอาชีพเป็ นการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพ
2. แบบสารวจความสนใจคือแบบสารวจบุคลิกภาพ
ฮอลแลนด์ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง "การเลื อ กอาชี พ " ไว้ว่า "การเลื อ กอาชี พ คื อ การกระท าที่
สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชี พเป็ นวิถีชีวิต ส่ วน
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่ช้ ีให้เห็นงานและทักษะ"
2.1.3 การกาหนดลักษณะบุคลิกภาพ
ฮอลแลนด์ได้จาแนกลักษณะบุคลิกภาพตามความสนใจอาชี พต่าง ๆ 6 ประเภท โดยมี
เป้ าหมายดังนี้
1. ชี้แนะประสบการณ์ที่จะนาไปสู่ ลกั ษณะเฉพาะของบุคคล
2. อธิ บ ายให้ ท ราบว่า ประสบการณ์ นาไปสู่ ล ัก ษณะเฉพาะได้อย่า งไร และ
ลักษณะเฉพาะนาไปสู่ พฤติกรรมได้อย่างไร
3. แยกแยะความเหมาะสมระหว่างบุคลิ กภาพแต่ละลักษณะกับเหตุการณ์ ท้ งั เก่ า
และใหม่
2.1.3.1 กลุ่มที่ 1 Realistic บุคลิกภาพแบบจริ งจังไม่คิดฝัน นิยมความจริ งและ
สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
บุคลิกภาพ คือคนที่ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับเครื่ องยนต์กลไก หรื อ จาพวกเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ชอบแก้ไขซ่ อมแซมวัสดุต่างๆ
ทั้งไม้ และโลหะ มีความถนัดทางช่าง ชอบทากิจกรรมกลางแจ้ง ชอบงานประเภทใช้กาลังกาย ชอบ
การเคลื่อนไหว และใช้ทกั ษะ เป็ นลักษณะงานของผูช้ าย ชอบงานประเภทที่จะเห็นปั ญหาและ
แก้ไขได้ชดั เลี่ ยงกิ จกรรมแบบต้องใช้วาจาอธิ บาย สนใจคณิ ตศาสตร์ ไม่ชอบงานใช้ภาษาหรื อ
การศึกษา หรื องานที่เกี่ยวข้องกับคน นอกจากนี้ยงั เป็ นคนขี้อายถ่อมตน เกรงใจคน คล้อยตามระบบ
กฎเกณฑ์ บางครั้งอาจเป็ นคนขวานผ่าซาก ไม่มีพิธีรีตอง เก็บตัว พากเพียร เสมอต้นเสมอปลาย
บุคคลพวกนี้ อาจจะขาดทักษะทางสังคมความสามารถ สิ่ งที่คนประเภทนี้ อาจจะทาได้ดีคือ อ่าน
พิม พ์เขี ยว แก้ไ ขตกแต่ ง เฟอร์ นิเจอร์ ชอบทางานเกี่ ย วกับ เครื่ องมื อชนิ ดต่ างๆ มี ความรู้ ทาง
คณิ ตศาสตร์
อาชีพที่สอดคล้อง ได้แก่ วิศวกร เจ้าหน้าที่เกษตรกรรม ช่างเทคนิ ค
ช่างฝี มือ ช่างซ่ อมช่างฟิ ต ช่างสารวจ ช่างไฟฟ้ า ช่างยนต์ ช่างตัดเสื้ อ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่ อง ช่าง
ประปา นักประมง นักเดินทาง พนักงานป่ าไม้ นักกีฬา นักเดินเรื อ นักประดาน้ า นักประดิษฐ์วสั ดุ
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ครู สอนอุตสาหกรรมศิลป์ ครู สอนการเกษตร เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์ เป็ นต้น ถือเป็ นอาชี พที่คนในกลุ่ม
นี้จะสามารถทาได้ดีกว่าบุคคลในกลุ่มอื่นๆ
2.1.3.2 กลุ่มที่ 2 Investigative บุคลิ กภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญาและ
ความคิดนักวิชาการ หรื อผูใ้ ช้กิจกรรมทางปั ญญาในการแก้ไขปั ญหา และแสวงหาความรู้
บุคลิกภาพ จะเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นคนชอบการวิเคราะห์ และ
การประเมิน เป็ นคนอยากรู้อยากเห็น ช่ างสังเกต ช่างสงสัย ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ แถมยังมีเหตุผล
ละเอียดรอบคอบ เป็ นคนค่อนข้างอนุ รักษ์นิยม นิ สัยชอบเก็บตัว ไม่ชอบสังคมมาก ชอบงานอิสระ
ไม่ชอบเอาอย่างใคร พึ่งพาตนเองได้ มีความมัน่ ใจในตนเอง ชอบคิดชอบฝัน ชอบแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ชอบวิจยั ในโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ชอบทางานที่ซบั ซ้อน หรื องานทดลองแบบ
ประเภทท้าทายความสามารถ ไม่ชอบทาการค้า หรื อการโฆษณาชักชวน ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ สนใจ
การจัดการและวางแผนงาน เป็ นคนมุ่งงานเป็ นใหญ่ และสนใจในสิ่ งที่เป็ นนามธรรม บุคคล
ประเภทนี้อาจจะขาดทักษะในการเป็ นผูน้ า
ความสามารถ เป็ นคนมี ค วามรู้ ท างด้า นวิท ยาศาสตร์ และมี
ความสามารถที่จะฝึ กอบรมทางช่ างบางสาขาได้ มีความสามารถทางานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
ทางานเกี่ยวกับผลของกระแสคลื่นทางวิทยุ ความถี่ต่างๆได้ดี มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ และ
แพทย์ศาสตร์ รู ้จกั การทางานของร่ างกายสามารถแปรส่ วนผสมทางเคมีและรู ้จกั วิธีการใช้เครื่ องมือ
ทางเทคนิคได้
อาชีพที่สอดคล้อง ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ สัตวศาสตร์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักพยาธิ วิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักคณิ ตศาสตร์ นักสถิติ นัก
ชีววิทยา นักจุล-ชีววิทยา นักเคมีนกั ฟิ สิ กส์ นักวางแผน นักวิจยั นักวิชาการ ครู สอนคณิ ตศาสตร์ ครู
สอนวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักมนุษย์วิทยา นักธรณี วิทยา นักสมุทรวิทยา นักดาราศาสตร์ นัก
อุตุนิยมวิทยา นักภูมิศาสตร์ นักสื บสวน
2.1.3.3 กลุ่มที่ 3 Artistic บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
บุคลิกภาพ เป็ นบุคคลที่ชอบแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง
ไม่คล้อยตามบุคคลอื่น เป็ นคนชอบริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ไม่เอาอย่างใคร ทางานอย่างอิสระ เป็ นคนชอบ
คิดไตร่ ตรอง ไม่ชอบสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัวโดยตรงกับใคร ชอบคิดค้นเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
และแสดงออกทางศิลปกรรม มีความสามารถทางดนตรี (เข้าร่ วมวงประสานเสี ยง ร้องเพลง แสดง
ละครในบทบาทต่าง ๆได้) อ่านหนังสื อแบบแสดงความรู ้สึกออกได้ ชอบฟังเพลง ชอบดูละคร มี
ความสามารถเขียนภาพ ปั้ น ได้ใกล้เคียงความจริ ง เขียนหนังสื อ และแต่งกลอนได้ดี เป็ นนักตกแต่ง
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เป็ นนักดนตรี บุคคลประเภทนี้อาจขาดทักษะทางงานสานักงาน และไม่ชอบปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์
ใด ๆ
ความสามารถ เล่นดนตรี ได้ ร้องประสานเสี ยงได้ แสดงบทบาท
ต่าง ๆ ได้ นิยมการไปฟังเพลง และดูละคร เขียนรู ปได้ใกล้เคียงความจริ ง ปั้ นได้ เขียนหนังสื อ แต่ง
กลอนได้
อาชีพที่สอดคล้อง ผูก้ ากับการแสดงละคร ครู สอนภาษา ผูส้ ื่ อข่าว ครู
สอนนาฏศิลป์ ผูแ้ ปลภาษาต่างประเทศ ครู สอนวรรณคดี ครู สอนดนตรี ผูท้ างานทางโฆษณา
นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ นางแบบ นักเขียนผูท้ ารายการวิทยุ ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย ผูต้ กแต่ง
อาคารภายใน นักวิจารณ์ ผูอ้ อกแบบเครื่ องเรื อน สถาปนิก วิศวกร นักถ่ายภาพ ผูพ้ ิมพ์ นักแต่งเพลง
นักแต่งบทละคร นักเขียนบทภาพยนตร์ เป็ นต้น
2.1.3.4 กลุ่มที่ 4 Social บุคลิกภาพที่ชอบสมาคม สังคมกับบุคคลอื่น มีความ
สนใจสังคม
บุคลิกภาพ เป็ นคนที่ชอบทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ช่วยคน
ที่มีปัญหาทางจิตใจ แต่ไม่ชอบให้ใครสั่ง ไม่ชอบอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาใคร ชอบให้ความรู้ ชอบพบปะ
สังสรรค์กบั เพื่อนใหม่ ชอบดูกีฬา ชอบร่ วมกิจกรรมบันเทิง ชอบเป็ นสมาชิกองค์การ หรื อ ศูนย์
ชอบดูแลเด็ก ๆ ที่มีกิจกรรมสนุกสนานชอบช่วยเหลือรักษาพยาบาลผูอ้ ื่น มีความสามารถในการพูด
มีทกั ษะในการติดต่อกับผูอ้ ื่น สามารถทางานร่ วมกับบุคคลที่มีอายุสูงกว่าได้ดี สามารถจัดกิจกรรม
หรื อวางโครงการให้กบั โรงเรี ยน หรื อวัดได้ มองคนได้อย่างถูกต้อง ทางานให้ชุมชนด้วยความ
สมัครใจ ชอบทางานกับคนหมู่มาก ชอบสังคม ชอบกิจกรรมที่มีระบบ เป็ นพนักงานประจาบาร์ ได้
เป็ นหัวหน้างานฝ่ ายฌาปนกิจได้ และเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะแนวได้ บุคคลประเภทนี้ อาจขาดทักษะ
ทางเครื่ องจักรกลขาดความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีกฎเกณฑ์และระเบียบวิธี
ความสามารถ มีความสามารถในการอธิ บายสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างดี
สามารถทางานร่ วมกับบุ คคลที่มีอายุสูงกว่าได้ดี สามารถจัดกิ จกรรมหรื อวางโครงสร้ างให้กบั
โรงเรี ยน หรื อวัด มีความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมของผูอ้ ื่น ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น และทางาน
ให้กบั ชุมชนโดยสมัครใจ ชอบทางานกับคนหมู่มาก
อาชีพที่สอดคล้อง ผูอ้ านวยการทางสังคมสงเคราะห์ ผูด้ ูแลหอพัก ผู้
สัมภาษณ์ผปู้ ระสานงานผูบ้ ริ หารการศึกษา นักประวัติศาสตร์ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ผูจ้ ดั การโรงแรม
ผูแ้ ทนนายจ้าง ผูจ้ ดั การร้านอาหาร ผูบ้ ริ หารงานชุมชน ตัวแทนธุ รกิจ ครู พลศึกษา ผูค้ วบคุมงาน
ก่อสร้าง จิตแพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักรัฐศาสตร์ นกั สังคมสงเคราะห์ พยาบาล ผูท้ างานให้
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ชุมชน ผูอ้ านวยการด้านบุคลากร ผูต้ รวจสอบคุณภาพอาหารและยา ครู บรรณารักษ์ ผูด้ ูแลนักเรี ยน
ในต่างประเทศ ครู สอนประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
2.1.3.5 กลุ่มที่ 5 Enterprising บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา มีธรรมชาติที่
ชอบทากิจกรรม เกี่ยวข้องกับ การวางแผน หรื อ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
บุคลิกภาพ เป็ นบุคคลที่ชอบกิจกรรมที่มีอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่น มีทกั ษะใน
การพูด รู้จกั ตนเอง เป็ นผูน้ าเต็มตัว ชอบชักจูงผูอ้ ื่นให้คล้อยตาม หรื อชอบดาเนินการให้บรรลุ
เป้ าประสงค์ ชอบถกเถียง หรื ออภิปรายทางการเมือง พูดจาตรงไปตรงมา ริ เริ่ ม และดาเนิ นธุ รกิ จ
ส่ วนตัว ชอบกิจกรรมชนิ ดที่เป็ นกลุ่ม และองค์การ ชอบควบคุมผูอ้ ื่น ชอบพบปะบุคคลสาคัญ เป็ น
ผูน้ ากลุ่มในการทากิ จกรรม ชอบปาฐกถา ร่ วมขบวนในการรณรงค์หาเสี ยง ชอบการบรรยาย
เรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นพวกมุ่งงาน ไม่ชอบกิจกรรมที่ตอ้ งเขียนด้วยสานวนภาษาอย่างสละสลวย หรื อ
เป็ นคาประพันธ์ หรื อเขียนภาพ ปั้ น แกะสลัก หรื อกิจกรรมที่มีระเบียบมาก คนพวกนี้ สามารถ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น มีความกระตือรื อร้นมาก และสามารถชักจูงใจผูอ้ ื่นให้มาทาสิ่ ง
ที่ ตนต้องการได้ขายสิ นค้าเก่ ง ชอบจัดการชอบเป็ นตัวแทนในการเจรจาตกลงให้กบั กลุ่ มหรื อ
องค์การ มักเคยได้รับเลือกให้ทากิจกรรมต่าง ๆ สมัยเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย
ความสามารถ มักถูกเลือกให้ทากิ จกรรมต่างๆ สมัยอยูโ่ รงเรี ยนหรื อ
มหาวิทยาลัย สามารถควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น มีความกระตือรื อร้นมาก สามารถชัก
จูงให้ผอู ้ ื่นมาทาสิ่ งที่ตนต้องการได้ ขายสิ นค้าเก่ง ชอบจัดการรวบรวมก่อตั้งเป็ นสมาคม และ
องค์การ เป็ นผูน้ าการอภิปรายที่ดี เป็ นตัวแทนเจรจาตกลงให้กบั กลุ่มหรื อองค์การ ชอบและริ เริ่ ม
กิจการธุ รกิจของตนเอง
อาชีพที่สอดคล้อง พนักงานเดินตลาด นายธนาคาร ผูข้ ายประกันชี วิต
นายหน้าซื้ อขาย ผูด้ ูแลสวนดอกไม้ วิศวกรทางอุตสาหกรรม ผูท้ าสัญญาซื้ อขาย พนักงานขายสิ นค้า
ทนายความ ผูพ้ ิพากษา โฆษกสถานีวิทยุกระจายเสี ยง ผูช้ ่วยฝ่ ายบริ หาร ผูจ้ ดั การบริ ษทั ประกันชี วิต
ผูจ้ ดั การร้านอาหาร ผูจ้ ดั การสานักงาน ผูจ้ ดั การบริ ษทั ห้างร้าน ผูป้ ระเมิน ผูอ้ านวยการทางด้าน
บาเหน็จบานาญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผูจ้ ดั การสานักงานจัดหางาน ผูจ้ ดั การสานักงาน
ท่องเที่ยว เป็ นต้น
2.1.3.6 กลุ่มที่ 6 Conventional บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน
บุคลิกภาพ เป็ นบุคคลที่ชอบทางานเกี่ยวกับตัวเลข และการนับจานวน
ชอบบทบาทที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พอใจที่จะคล้อยตาม หรื อเชื่อฟังบุคคลอื่น เลี่ยงการโต้แย้ง ไม่
ชอบงานที่ใช้ทกั ษะทางกายการจัดเก็บ บันทึก หรื อจาลองแบบวัสดุอุปกรณ์ มีความสามารถในการ
ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรทางธุ รกิจ เช่ น คอมพิวเตอร์ จัดระเบียบงานเข้าหมวดหมู่ ดูแล
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ไม่ให้เกิดความสับสนในการเก็บข้อมูลทางตัวเลข ใช้วิชาชวเลข ทางานตามเวลาที่กาหนดได้ พิมพ์
หนังสื อได้ ทาบัญชี รับจ่ายได้ เก็บประวัติ ข้อมูล การนัดหมายตลอดจนรายจ่ายในการซื้ อขายได้
เรี ยบร้อย คนแบบนี้ จะมีความคุน้ เคยกับวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ทางธุ รกิจ ชอบเลี่ยงกิจกรรมแบบที่ตอ้ งใช้
ความสามารถด้านศิลปะ
ความสามารถ ควบคุ มการทางานของเครื่ องจัก รทางธุ รกิ จ (เช่ น
คอมพิวเตอร์ ) จัดระเบียบงานเข้าหมวดหมู่ ใช้วิชาชวเลข ทางานในเวลาตามที่กาหนด พิมพ์หนังสื อ
ได้ ทาบัญชี รับจ่ายได้ เก็บประวัติ ข้อมูล และการนัดหมายต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายในการซื้ อขาย
คุน้ เคยกับวัสดุครุ ภณั ฑ์ทางธุ รกิจ
อาชีพที่สอดคล้อง สมุห์บญั ชี ครู สอนวิชาบริ หารธุ รกิจ ผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
การเงิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายกูย้ ืมผูป้ ระเมิน พนักงานโต้ตอบ ติดต่อทางการค้า เสมียนประจาสานักงาน
เสมียนจ่ายเงินเดือน ผูด้ ูแลเครื่ องมือคิดบัญชี เสมียนฝ่ ายบุคลากร เสมียนไปรษณี ย ์ ตัวแทนฝ่ ายขาย
ตัวแทนฝ่ ายอนุ รักษ์ ผูเ้ บิกเงิน เลขานุการ เลขานุ การทางการแพทย์ ผูช้ ่ วยบรรณารักษ์ พนักงาน
ควบคุมเกี่ยวกับตัวเลข เลขานุการฝ่ ายบุคลากร พิสูจน์อกั ษรบุคลิกภาพนั้นนอกจากจะเป็ นตัวช่วย
ส่ งเสริ มให้บุคคลแต่ละคน มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและบ่งบอกถึ งลักษณะนิ สัยส่ วนตัวของแต่ละ
บุคคลแล้ว ยังสามารถมีส่วนช่วยในการเลือกอาชี พให้เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกด้วย ดังปรากฏใน “
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ” ของ John L Holland ซึ่ งเชื่ อว่าบุคลิกภาพของคนจะสะท้อนผ่านการเลือก
อาชีพของตน โดยเหตุผลในการเลือกอาชี พนั้นเกิดจากการผสมผสานความคิดต่อตัวเอง และความ
เข้าใจต่ออาชี พที่เลือก นัน่ คือ คนที่เลือกอาชี พได้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองมากที่สุด จะมี
ความพึงพอใจในอาชีพและส่ งผลให้ประสบความสาเร็ จในอาชีพนั้นๆได้ แต่ทว่าสิ่ งเหล่านี้ ก็มิใช่ตวั
ตัดสิ นว่าคุณควรจะทาอาชีพนั้นอาชีพนี้เพียงเท่านั้น เพราะยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมาก ที่ตอ้ ง
นามาเป็ นตัวช่วยพิจารณาในการตัดสิ นใจ ทั้งความฝัน ความชอบความถนัดส่ วนตัว และความรู้
ความสามารถต่างๆ ที่มี แต่อย่างน้อยหากเราได้รู้จกั ตนเอง และความต้องการของตัวเอง ก็จะ
สามารถทาให้เราเลือกอาชีพได้ตรงกับความต้องการมากยิง่ ขึ้น
สรุ ป ส าหรั บ งานวิจยั ฉบับ นี้ ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ย วกับ ทฤษฎี ก ารเลื อกอาชี พ ของ
จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็ นตัวแปรต้น ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มที่ 2 Investigative บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญาและความคิดนักวิชาการ
หรื อผูใ้ ช้กิจกรรมทางปั ญญาในการแก้ไขปั ญหา และแสวงหาความรู้ บุคลิกภาพ จะเป็ นบุคคลที่มี
ลักษณะเป็ นคนชอบการวิเคราะห์ และการประเมิน เป็ นคนอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ช่างสงสัย
ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ แถมยังมีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ เป็ นคนค่อนข้างอนุ รักษ์นิยมนิ สัยชอบเก็บตัว
ไม่ชอบสังคมมาก ชอบงานอิสระ ไม่ชอบเอาอย่างใคร พึ่งพาตนเองได้ มีความมัน่ ใจในตนเอง ชอบ
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คิดชอบฝัน ชอบแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ชอบวิจยั ในโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ชอบทางานที่
ซับซ้อน หรื องานทดลองแบบประเภทท้าทายความสามารถ ไม่ชอบทาการค้า หรื อการโฆษณา
ชักชวนยึดระเบียบกฎเกณฑ์ สนใจการจัดการและวางแผนงาน เป็ นคนมุ่งงานเป็ นใหญ่ และสนใจ
ในสิ่ งที่เป็ นนามธรรม บุคคลประเภทนี้อาจจะขาดทักษะในการเป็ นผูน้ า
ซึ่ง Rattanawan Siritamma (2555) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักคอมพิวเตอร์ ไว้ดงั นี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักคอมพิวเตอร์ บุคลากรคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่
ท างานเกี่ ย วข้อ งกับ คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ท างานในศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ ท้ งั หมด เริ่ ม ตั้ง แต่ ผูจ้ ัด การ
นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรื อชุ ดคาสั่ง ผูค้ วบคุ มเครื่ อง พนักงาน
เตรี ยมข้อมูล ๆ บางทีเรี ยกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (Computerese) หรื อ peopleware มีความหมาย
เหมือน live ware
บุคลิกภาพของนักคอมพิวเตอร์ งานอาชี พคอมพิวเตอร์ เป็ นงานที่ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกับ
บุ ค คลหลายระดับ บางครั้ งอาจเป็ นบุ ค คลต่ า งสาขาอาชี พ ดั ง นั้ น การประกอบอาชี พ งาน
คอมพิวเตอร์ จึงจาเป็ นต้องคานึ งถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมรวมทั้งผูม้ ีอาชี พนักคอมพิวเตอร์ จะต้องมี
ความรู้ ความชานาญในวิชาชีพด้วยและจาเป็ นต้องเรี ยนรู้และฝึ กฝนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผูม้ าติดต่อ นายจ้าง รวมทั้งกลุ่มเป้ าหมายต่าง ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสายงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
งานของนักคอมพิวเตอร์ จะดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่น้ นั ย่อมขึ้นอยู่กบั
ปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งก็คือ บุคลิกภาพ คนส่ วนมากแล้วมักจะคิดว่านัก
คอมพิวเตอร์จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถดี มีประสบการณ์ในการทางานมาเป็ นอย่างดีแต่
ลืมนึ กไปถึ งส่ วนประกอบปลี กย่อยที่สาคัญอีกเรื่ องหนึ่ ง คือ บุคลิกภาพ ถึงแม้บุคลิกภาพจะเป็ น
องค์ประกอบเสริ ม แต่ก็เป็ นการทาให้ภาพลักษณ์โดยรวมที่ทาให้งานอาชี พประสบผลสาเร็ จได้ไม่
แพ้องค์ประกอบด้านอื่นๆ
สรุ ป เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีการจาแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์
(John L. Holland) ผูเ้ รี ย นสาขาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ สอดคล้องกับ บุ ค ลิ ก ภาพในกลุ่ ม ที่ 2 คื อ
Investigative บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญา และความคิดนักวิชาการ หรื อผูใ้ ช้กิจกรรมทาง
ปั ญญาในการแก้ไขปั ญหา และแสวงหาความรู ้
2. กลุ่มที่ 5 Enterprising บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา มีธรรมชาติที่ชอบทากิ จกรรม
เกี่ยวข้องกับ การวางแผน หรื อ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ เป็ นบุคคลที่ชอบกิจกรรมที่
มีอิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่น มีทกั ษะในการพูด รู้จกั ตนเอง เป็ นผูน้ าเต็มตัว ชอบชักจูงผูอ้ ื่นให้คล้อยตาม
หรื อชอบดาเนิ นการให้บรรลุ เป้ าประสงค์ ชอบถกเถี ยง หรื ออภิปรายทางการเมื อง พูดจา

13

ตรงไปตรงมา ริ เริ่ มและดาเนิ นธุ รกิ จส่ วนตัว ชอบกิ จกรรมชนิ ดที่เป็ นกลุ่ม และองค์การ ชอบ
ควบคุมผูอ้ ื่น ชอบพบปะบุคคลสาคัญ เป็ นผูน้ ากลุ่มในการทากิจกรรม ชอบปาฐกถา ร่ วมขบวนใน
การรณรงค์หาเสี ยง ชอบการบรรยายเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นพวกมุ่งงาน ไม่ชอบกิจกรรมที่ตอ้ งเขียน
ด้วยสานวนภาษาอย่างสละสลวย หรื อเป็ นคาประพันธ์ หรื อเขียนภาพ ปั้ น แกะสลัก หรื อกิจกรรมที่
มีระเบียบมาก คนพวกนี้สามารถควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น มีความกระตือรื อร้นมาก และ
สามารถชักจูงใจผูอ้ ื่นให้มาทาสิ่ งที่ตนต้องการได้ขายสิ นค้าเก่ง ชอบจัดการชอบเป็ นตัวแทนในการ
เจรจาตกลงให้กบั กลุ่มหรื อองค์การ มักเคยได้รับเลือกให้ทากิจกรรมต่าง ๆ สมัยเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน
หรื อมหาวิทยาลัย
ซึ่ง คุณลักขณา (2548) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดีไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ที่วา่ นี้ ตอ้ งอยูใ่ นกรอบความเป็ นไปได้
ในทางปฏิ บ ตั ิ ไม่หลุ ดโลกหรื อขวางโลกอย่างที่ นักการตลาดหลายๆ ท่ านทาออกมาแล้วเชื่ อว่า
แนวคิดหลุดโลกหรื อขวางโลกของตนเป็ นความคิดสร้างสรรค์ที่ยงิ่ ใหญ่
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมาจากร่ างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่มีความสุ ข
คนที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพทั้งทางกายหรื อทางใจก็ยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ นักการตลาดที่
ดีจึงควรบริ หารเวลาทั้งในด้านการงาน ครอบครัว การพักผ่อนและเวลาในการดูแลร่ างกายด้วย
คุ ณลักขณาได้ยกตัวอย่างพลังของความคิดสร้ างสรรค์ไว้ด้วยนิ ทานเรื่ อง ขอทานตา
บอด ซึ่ งเรื่ องมีอยูว่ า่ มีเด็กตาบอดคนหนึ่ งนัง่ ขอทานอยูข่ า้ งถนน ตรงหน้าเขามีป้ายเล็กๆ เขียนไว้วา่
“ผมตาบอด ช่ วยบริ จาคเงิ นให้ผมหน่ อย” โดยมีกระป๋ องใส่ เงิ นวางไว้ขา้ งๆ คนผ่านไปผ่านมาก็
บริ จาคเงินให้เด็กคนนี้เล็ก ๆ น้อย ๆ ชายคนหนึ่ งผ่านมายืนอ่านป้ ายข้างหน้าเด็กตาบอด สักพักหนึ่ ง
เขาหยิบป้ ายกลับด้านแล้วเขียนอะไรบางอย่างลงไปก่อนจะวางป้ ายไว้ที่เดิมโดยกลับป้ ายเอาด้านที่
เขาเขียนไว้ขา้ งหน้าก่อนเดินจากไป หลังจากนั้นคนที่ผา่ นไปผ่านมาบริ จาคเงินลงในกระป๋ องของ
เด็กตาบอดมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนตกบ่ายชายคนเดิมกลับมายืนตรงหน้าเด็กตาบอดอีก
ครั้ง เด็กตาบอดจาเสี ยงเดินของชายคนนี้ ได้ จึงถามไปว่า “คุณคือคนที่เปลี่ยนข้อความในป้ ายผมใช่
ไหม คุณเขียนอะไรลงไป ช่วยบอกผมได้ไหม” ชายคนนั้นตอบว่า “ฉันเขียนทุกอย่างตามความเป็ น
จริ งด้วยความหมายเช่นเดียวกับข้อความเก่าของเธอ เพียงแต่ฉนั เขียนใหม่วา่ วันนี้ เป็ นวันที่สวยงาม
แต่ผมมองไม่เห็ นมัน” นับเป็ นตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่สร้ างพลังในการเปลี่ยนแปลงใน
โอกาสธุ ร กิ จ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ดี ข องนั ก การตลาด สามารถเพิ่ ม ยอดขายให้ บ ริ ษัท ได้
เช่นเดียวกับข้อความใหม่ที่ชายในนิทานเขียนให้เด็กตาบอด
2. มองโลกในแง่ดี หรื อที่เรี ยกว่า Positive Thinking การมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้
นักการตลาดสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาสได้ เช่น จอห์น เอฟ เคเนดี้ อดีตประธานาธิ บดีของ
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สหรัฐอเมริ กา สมัยที่ เขายังเป็ นวุฒิสมาชิ กและกาลังรณรงค์หาเสี ยงเพื่อเป็ นประธานาธิ บดี น้ นั มี
คู่แข่งทางการเมืองโจมตีเขาว่า ระหว่างที่เป็ นสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าประชุมสายและขาดประชุมเป็ น
ประจา ซึ่ งไม่ได้ทาหน้าที่วุฒิสมาชิ กที่ดี โดยตอบกลับไปว่า “นัน่ เป็ นความจริ งครับ เพราะผมทา
หน้าที่วฒ
ุ ิสมาชิกไม่ได้ดี ประชาชนจึงควรยอมให้ผมออกจากวุฒิสภามาทาหน้าที่ประธานาธิ บดี ซึ่ ง
เป็ นงานที่ผมถนัดกว่า” นัน่ เป็ นตัวอย่างของการเปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาส เช่นเดียวกับโออิชิ กรี นที ที่
โดนคู่ แ ข่ ง ในตลาดล่ า งท าสิ น ค้า เลี ย นแบบ โดยออกแบบหี บ ห่ อ และชื่ อให้ค ล้า ยโออิ ชิ แทนที่
ผูบ้ ริ หารจะโวยวาย เขากลับจัดทาโฆษณาทางวิทยุขอบคุ ณคู่แข่งที่เลี ยนแบบเขา พร้ อมแถลงข่าว
ขอบคุณโดยให้เหตุผลว่า “การเลียนแบบของคู่แข่งคือคาชมเชยถึงความสาเร็ จของเรา ถ้าเราไม่ดี ไม่
ประสบความสาเร็ จ คงไม่มีใครกล้าเลียนแบบ”
3.
มี ค วามเป็ นมื ออาชี พ นั่นคื อมี ค วามรู ้ ความสามารถในการทางานที่ ตวั เอง
รับผิดชอบได้ดี แก้ปัญหาและจัดการได้มีหลักการอย่างมืออาชี พ นักการตลาดทาการตลาดสิ นค้าใด
ก็ตอ้ งเข้าใจธรรมชาติสินค้านั้นและการแข่งขันในตลาดของสิ นค้านั้นอย่างถ่องแท้ นักการตลาดอาจ
เปลี่ ยนบริ ษทั บ่อยๆ ย้ายจากธุ รกิ จร้ านอาหารไปอยู่ในธุ รกิ จโรงพยาบาลหรื อย้ายไปอยู่ธุรกิ จวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่ งแต่ละธุ รกิจมีธรรมชาติต่างกัน การปรับเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้ ความสามารถ
ของตัวเองให้เข้า กับ ธุ รกิ จแต่ ล ะประเภทหรื อสถานการณ์ ท างการตลาดที่ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม ได้
สะท้อนถึงความเป็ นมืออาชีพของนักการตลาด
4. มีความรับผิดชอบ ส่ งงานได้ตรงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย งานด้านการตลาดเป็ น
งานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ ฝ่ าย ถ้านักการตลาดไม่มีความรับผิดชอบ ปั ญหาในบริ ษทั จะตามมาเป็ น
ลูกโซ่ เช่น ในการออกสิ นค้าใหม่ นักการตลาดต้องพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้ อนา
ยอดดังกล่าวไปใช้วางแผนสั่งซื้ อวัตถุดิบ ฝ่ ายผลิตวางแผนการผลิต ฝ่ ายการเงินวางแผนทางการเงิน
เพื่อจ่า ยค่าผลิ ต ฝ่ ายคลังสิ นค้าวางแผนจัดพื้นที่ เก็บสต๊อกสิ นค้า ถ้านัก การตลาดส่ งผลพยากรณ์
ยอดขายช้าหรื อมัว่ มา งานฝ่ ายต่างๆ ก็จะรวนไปหมดจนเกิดความเสี ยหายบริ ษทั ได้ไม่เพียงแต่ความ
รับผิดชอบภายในบริ ษทั เท่านั้น นักการตลาดยังต้องมีความรับผิดชอบกับลูกค้า คู่คา้ และลูกค้า ทั้ง
ในด้านนโยบายในการดาเนินธุ รกิจและคุณภาพสิ นค้าด้วย
5. มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงานและบุคคลที่เกี่ ยวข้อง งานการตลาดต้องเกี่ยวข้องกับคน
จานวนมาก การมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ จะช่วยให้ความร่ วมมือของฝ่ ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว ลองนึกถึงงานด่วนๆ ที่นกั การตลาดต้องใช้ขอ้ มูลจากฝ่ ายบัญชี สิ
ครับ ในบริ ษทั ใหญ่ๆ นักการตลาดต้องทาบันทึกเป็ นทางการผ่านหัวหน้าไปเพราะเป็ นการขอข้อมูล
ข้า มฝ่ าย ซึ่ งอาจใช้ เ วลานาน การติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล ก่ อ นเอกสารทางการออกไป โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวย่อมช่วยให้งานเร็ วขึ้น
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6. ทาการสื่ อสารกับคนอื่นได้ดี มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี พูดรู ้เรื่ อง ยิม้ แย้มแจ่มใส เหล่านี้ ถือ
เป็ นบุคลิกที่ดีของนักการตลาดที่ตอ้ งทางานติดต่อกับผูค้ นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็ น
ฝ่ ายที่เป็ นด่านหน้าองค์กรในการไปติดต่อ พบปะกับบุคคลภายนอกหรื อกล่าวได้วา่ เป็ นหน้าเป็ นตา
ของบริ ษทั
7. รู ้ จกั แยกเรื่ องงานกับเรื่ องส่ วนตัว นัน่ คือการแบ่งเวลาส่ วนตัวกับเวลาการทางาน
ออกจากกันได้อ ย่า งเหมาะสม รวมทั้ง เมื่ อมี ค วามขัดแย้ง กับ เพื่ อนร่ ว มงานหรื อคู่ ค ้า ก็ ต้องแยก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับงานออกจากกันได้ ซึ่ งคุณสมบัติขอ้ นี้ จะสะท้อนความเป็ นมืออาชี พในการ
บริ หารงานลองนึ กถึ งการอนุ มตั ิงบประมาณส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ร้ านค้าที่อยู่ในดุ ลยพินิจของ
นักการตลาด ถ้าร้ านค้าบางแห่ งเป็ นญาติหรื อเพื่อนของนักการตลาดแล้วได้เงื่อนไขดีกว่าร้านอื่นๆ
โดยไม่มีหลักการที่เป็ นธรรมรองรับ ย่อมสร้างความไม่พอใจกับร้านค้ารายอื่นๆ และนามาสู่ ผลเสี ย
ระยะยาวให้กบั บริ ษทั ได้
8. พร้ อมแก้ไขสถานการณ์ ได้เสมอ สถานการณ์ทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ วและมีสิ่งที่ คาดไม่ถึงเกิ ดขึ้นได้เสมอ นักการตลาดต้องสามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้น อย่างหลัง
เหตุการณ์ คลื่ นสึ นามิถล่มภาคใต้ ทาให้ลูกค้าไม่กล้าบริ โภคอาหารทะเล ถ้าท่านเป็ นนักการตลาด
ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่านจะทาอย่างไร
คุณลักขณา นายกสมาคมการตลาดเล่าให้ฟังว่า ที่บริ ษทั เซเรบอสที่ท่านเป็ นผูบ้ ริ หาร
อยู่เมื่อ 3 ปี ก่อน บริ ษทั แม่มีนโยบายให้ใช้โฆษณาที่ผลิ ตจากต่างประเทศเผยแพร่ ท้ งั ภูมิภาคเอเชี ย
โดยไม่อนุ ญาตให้แต่ละประเทศโฆษณาสิ นค้าของตัวเอง ผลปรากฏว่าโฆษณาชุ ดที่บริ ษทั แม่ส่งมา
ให้ไม่ประสบความสาเร็ จในเมืองไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยูใ่ นประเทศอื่น ได้แจ้งปั ญหาไปยังบริ ษทั แม่ แล้วรอให้บริ ษทั แม่
แก้ปัญหาแต่เซเรบอสเมืองไทย ตัดสิ นใจทาโครงการการตลาดเพื่อสังคมชุดขอบริ จาคฝาแบรนด์มา
ทาขาเที ย มให้เด็ ก พร้ อมทาโฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมชุ ดเด็ ก ได้ข าเที ย มจากแบรนด์ออกอากาศ ซึ่ ง
กิจกรรมลักษณะนี้บริ ษทั แม่ไม่ห้าม ปรากฏว่ากิจกรรมส่ งเสริ มการขายชุ ดนี้ ช่วยกระตุน้ ยอดขายให้
บริ ษทั งานโฆษณาชุดนี้เป็ นที่โด่งดังในหมู่ประชาชนและคว้ารางวัลจากการประกวดหลายเวที
9. มีวินยั และอดทน งานการตลาดเป็ นงานหนัก ยึดความสาเร็ จตามเป้ าหมายของงาน
เป็ นหลักทาให้นกั การตลาดทางานไม่เป็ นเวลา ต้องออกเดินทางไปสารวจตลาดและพูดคุยกับลูกค้า
ในต่ า งจัง หวัด อยู่เ สมอ บางครั้ งการแก้ปั ญ หาให้ ร วดเร็ ว อาจท าให้ ต้อ งลัด ขั้น ตอนที่ บ ริ ษ ัท มี
กฎระเบียบไว้ จนนักการตลาดบางคนเคยชิ น ไม่สนใจกฎระเบียบของบริ ษทั จนสุ ดท้ายกลายเป็ น
การขาดวินยั ในการทางานทาให้ฝ่ายอื่นไม่พอใจเพราะทาตัวเหมือนอภิสิทธิ์ ชน นักการตลาดที่ดีตอ้ ง
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มีความอดทนและมีวินยั ในการแก้ปัญหาในการทางานด้วยวิธีที่ละมุนละม่อม (อาจใช้ความรุ นแรง
ได้ในบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้ง) เพื่อผลดีระยะยาวขององค์กร
10. มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เพราะนักการตลาดต้องตัดสิ นใจในด้านงบประมาณทาง
การตลาดที่เป็ นเม็ดเงินจานวนมากของบริ ษทั ทาให้มีช่องทางในการทุจริ ตได้สูง หากนักการตลาด
ไม่ซื่อสัตย์แล้วทาความเสี ยให้ให้บริ ษทั ชื่ อเสี ยงนักการตลาดคนนั้นจะอยู่ในบัญชี ดาที่ยากต่อการ
เข้าไปทางานในองค์กรในบริ ษทั ใหญ่ๆ หรื อบริ ษทั ดี ๆ ต้องยอมรับว่าเมืองไทยเราเป็ นสังคมแคบ
ผูบ้ ริ หารการตลาดในองค์ก รใหญ่ ๆ ส่ วนมากแล้ว จะรู ้ จกั กันหรื อมี ค วามสั ม พัน ธ์ ส่ ว นบุ ค คลที่
เชื่ อมโยงกันอยู่ ข่ า วสารที่ ไ ม่ เป็ นทางการมี โอกาสส่ ง ถึ ง กันได้ง่ า ย การมี ป ระวัติ เสี ย ด้า นความ
ซื่ อสัตย์เท่ากับปิ ดโอกาสที่ดีในอนาคตของนักการตลาดคนนั้น
สรุ ป เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีการจาแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์
(John L. Holland) ผูเ้ รี ย นสาขาการขาย มี บุ ค ลิ ก ภาพสอดคล้อ งกับ บุ ค ลิ ก ภาพในกลุ่ ม ที่ 5
Enterprising บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา มีธรรมชาติที่ชอบทากิจกรรมเกี่ยวข้องกับการวางแผน
หรื อ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
3. กลุ่มที่ 6 Conventional บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผนบุคลิกภาพ เป็ นบุคคลที่
ชอบทางานเกี่ยวกับตัวเลข และการนับจานวน ชอบบทบาทที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พอใจที่จะคล้อย
ตาม หรื อเชื่อฟังบุคคลอื่น เลี่ยงการโต้แย้ง ไม่ชอบงานที่ใช้ทกั ษะทางกายการจัดเก็บ บันทึก หรื อ
จาลองแบบวัสดุอุปกรณ์ มีความสามารถในการควบคุมการทางานของเครื่ องจักรทางธุ รกิจ เช่ น
คอมพิวเตอร์ จัดระเบียบงานเข้าหมวดหมู่ ดูแลไม่ให้เกิดความสับสนในการเก็บข้อมูลทางตัวเลข ใช้
วิชาชวเลข ทางานตามเวลาที่กาหนดได้ พิมพ์หนังสื อได้ ทาบัญชี รับจ่ายได้ เก็บประวัติ ข้อมูล การ
นัดหมายตลอดจนรายจ่ายในการซื้ อขายได้เรี ยบร้ อย คนแบบนี้ จะมีความคุน้ เคยกับวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
ทางธุ รกิจ ชอบเลี่ยงกิจกรรมแบบที่ตอ้ งใช้ความสามารถด้านศิลปะ
ซึ่ง vimonmass (August 8, 2014) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีไว้ดงั นี้
1. ซื่ อ สั ต ย์ มี จ รรยาบรรณวิช าชี พ เนื่ อ งจากนัก บัญ ชี จ ะรั บ ทราบตัว เลขความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของบริ ษทั อยูต่ ลอดเวลา นักบัญชี ที่ดีจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทางการเงิ น
ของบริ ษทั เด็ดขาด
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สาเร็ จลุ ล่วงตามกาหนดเวลา จึงเป็ นเรื่ อง
ปกติที่จะเห็นนักบัญชีกลับบ้านดึกกว่าแผนกอื่นเสมอ
3. ละเอียดรอบคอบ ถี่ถว้ น ในการมอบหรื อรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ควรเรี ยก
เก็บหลักฐานทางการเงิ น และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ควรจัดเก็บเอกสารการเงิ น การบัญชี
ทุกฉบับไว้ในที่ปลอดภัย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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4. มีความรู ้แน่นภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุ รกิจได้ นักบัญชี จาเป็ นต้องนา
ทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขได้อย่างถูกต้องแม่นยา ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีความเข้าใจ
ในธุ รกิจของบริ ษทั และนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุ รกิจได้ดว้ ย
5. สร้างแรงกดดันให้ตนเอง ในการทางานควรมีการกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน และหา
วิธี ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ต ามเป้ านอกจากนั้น นัก บัญ ชี ย งั สามารถพัฒนาตนเองได้ต ลอดเวลา ด้ว ยการ
กาหนดเวลาในการทางานให้ส้ นั ลง หรื อขอทางานที่ยากขึ้นเรื่ อย ๆ
6. กล้านาเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทั้ง รี บแจ้งผู ้
มีอานาจทราบทันที เมื่อพบการทุจริ ต หรื อความเสี ยหายใด ๆ
7. ทบทวนตนเองทุกปี ตั้งคาถามว่าตนเองต้องการอะไร และในปี ที่ผา่ นมาทาอะไรไป
แล้วบ้าง ยังมีอะไรที่ตอ้ งทาอีกบ้าง มีอะไรที่ผดิ พลาดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไข และปรับปรุ งตนเองให้ดี
ขึ้น ไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกเป็ นครั้งที่สอง
8. เปิ ดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่ งใหม่ ๆ ตลอดเวลา นักบัญชี ควรหาโอกาส
พูดคุยพบปะกับคนในวิชาชี พเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเข้าใจวิธีการทางานของคนอื่น
รวมทั้งหมัน่ ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
สรุ ป เมื่ อ พิ จ ารณาจากทฤษฎี ก ารจ าแนกอาชี พ ตามบุ ค ลิ ก ภาพของ จอห์ น แอล
ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ผูเ้ รี ยนสาขาการบัญชี มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับ บุคลิกภาพในกลุ่มที่
6 Conventional ซึ่ งมีบุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน ชอบทางานเกี่ยวกับตัวเลข และการนับ
จานวน
2.2 เว็บแอพพลิเคชั่น
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายของ เว็บแอพพลิเคชัน่ ไว้วา่ ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรื อเรี ยกโดยทับศัพท์วา่ เว็บแอพพลิเคชัน่ (อังกฤษ: web application)
คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึ งด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์ เน็ต
หรื ออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชัน่ เป็ นที่นิยมเนื่ องจากความสามารถในการอัพเดท และดูแล โดยไม่
ต้องแจกจ่ า ย และติ ดตั้ง ซอฟต์แวร์ บ นเครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่า งเว็บ แอพพลิ เคชั่นได้แก่ เว็บ เมล์ การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น
เว็บ แอพพลิ เ คชั่น คื อ โปรแกรมประยุก ต์ที่ เ ข้า ถึ ง ด้วยโปรแกรมค้นดู เว็บ ผ่า นเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชัน่ เป็ นที่นิยมเนื่ องจากความสามารถ
ในการอัพ เดท และดู แล โดยไม่ ต้อ งแจกจ่ า ย และติ ด ตั้ง ซอฟต์แวร์ บ นเครื่ องผูใ้ ช้ ตัว อย่า งเว็บ
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แอพพลิ เคชั่นได้แก่ เว็บเมล์ การพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ การประมูล ออนไลน์ กระดานสนทนา
บล็อก วิกิ เป็ นต้น

รู ปที่ 2.2 รู ปแสดงแบบการทางาน และองค์ประกอบของเว็บไซต์และเว็บ
แอพพลิเคชัน่
ทีม่ า : http://www.tnetsecurity.com/content_attack/pci_webva_introduction.php
การสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ ก็เหมือนกันกับการสร้างซอฟต์แวร์ อื่นๆ ที่ผสู ้ ร้างจะต้องใช้ความคิด
ทางตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อให้แอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถใช้งานได้
เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้และทาให้เกิ ดความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย ในส่ วนของขั้นตอน
การสร้างนั้นเราจะต้องเตรี ยมการดังนี้
 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของระบบว่ า เว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ ราจะสร้ า งขึ้ นนั้ นมี
ความสามารถอะไรบ้าง มีฟังก์ชนั่ อะไรบ้างนั้นเอง และต้องการตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมายกลุ่ ม
ไหน ซึ่ งข้อมูลเหล่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ออกแบบหน้าเว็บและคนเขียนโปรแกรม
 เตรี ยมเครื่ องมือหรื อโปรแกรมสาหรับสร้างเว็บแอพพลิ เคชัน
่ ซึ่ งเครื่ องมือฯที่ตอ้ งใช้น้ นั คือ
Edit Plus หรื อ DreamWeaver หรื ออื่น ๆ สาหรับเขียนโค้ด, Apache และ Mysql สาหรับขับเคลื่อน
การประมวลผลและการจัดการกับฐานข้อมูล
 ออกแบบโดยการเขียน Story Board หรื ออาจเป็ นการร่ างหน้าเว็บแต่ละหน้าก็ได้
 สร้ างโครงสร้ างของเว็บโดยอาจจะทาเป็ น เว็บต้นแบบหรื อ Template เพื่อให้เค้าโครงของ
เว็บแต่ละหน้ามีความใกล้เคียงกันดูเป็ นเว็บเดียวกัน
 เขียนโปรแกรมให้ได้ตรงตามฟั งก์ชน
ั่ ที่กาหนดไว้
 ตรวจสอบการทางานของระบบ
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2.3 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์
2.3.1 การกาหนดขนาดเว็บเพจ
ขนาดของเว็บไซต์ที่นิยมในปัจจุบนั มี 2 ขนาด คือ
1. ขนาดเว็บไซต์แบบ 800 X 600 pixels เป็ นขนาดที่สามารถใช้ได้กบั หน้าจอทุกขนาด
ในปัจจุบนั เป็ นขนาดของการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ในอดีต เนื่องจากอดีตขนาดของจอคอมพิวเตอร์
มีขนาดเล็ก
2. ขนาดเว็บไซต์แบบ 1024 X 768 pixels เป็ นขนาดที่นิยมในปั จจุบนั เนื่องจากผูใ้ ช้นิยม
ใช้จอคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ข้ ึนเนื่องมาจากราคาจอคอมพิวเตอร์ ที่ถูกลง
2.3.2 รู ปแบบการออกแบบเว็บไซต์
เว็บไซต์ในปั จจุบนั จะมี การออกแบบที่แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่ งการออกแบบหน้าตา
เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมองดูองค์ประกอบขององค์กร หน่วยงาน หรื อเนื้ อหาเรื่ องที่นาเสนอเป็ นหลัก
ซึ่งการออกแบบหน้าของเว็บไซต์มีอยู่ 3 แบบ คือ
1. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการนาเสนอเนื้ อหา เป็ นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการ
นาเสนอเนื้ อหามากกว่ารู ปภาพ โดยโครงสร้ างใช้รูปแบบตารางเป็ นหลัก มี การออกแบบหน้าตา
รู ปแบบง่าย เช่น มีเมนูสารบัญ และเนื้อหา
2. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิ กเป็ นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิ กที่
สวยงาม ซึ่ งอาจจะใช้ โ ปรแกรม Photoshop
ส าหรั บ การตกแต่ ง ภาพ ข้ อ ดี สวยงาม
น่าสนใจ ข้อเสี ย อาจจะใช้เวลาในการโหลดเว็บนาน
3. การออกแบบเว็บไซต์ที่มีท้ งั ภาพและเนื้ อหาเป็ นการออกแบบเว็บที่นิยมในปั จจุบนั ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อความ รู ปภาพ โดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เว็บน่าสนใจ
2.3.3 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดลาดับ เนื้ อหาสาระของเว็บไซต์
ออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อจัดทาเป็ นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด เปรี ยบเสมือนแผนที่
ที่ ทาให้เห็ นโครงสร้ างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่ วยในนักออกแบบเว็บ ไซต์ไม่ ให้หลงทาง การจัด
โครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ การที่จะทาให้ผเู ้ ข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลใน
เว็บเพจได้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งถื อว่าเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญ ที่ สามารถสร้ างความสาเร็ จให้กบั ผูท้ ี่ทา
หน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Webmaster) การออกแบบโครงสร้างหรื อจัดระเบียบ
ของข้อมูลที่ชดั เจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั และให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน
จะช่วยให้น่าใช้งานและง่าย ต่อการเข้าอ่านเนื้อหาของผูใ้ ช้เว็บไซต์
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2.3.4 หลักในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ควรพิจารณาดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้ าหมายของการสร้างเว็บไซต์น้ ีทาเพื่ออะไร
2. ศึกษาคุณลักษณะของผูท้ ี่เข้ามาใช้วา่ กลุ่มเป้ าหมายใดที่ผสู ้ ร้างต้องการสื่ อสาร ข้อมูล
อะไรที่พวกเขาต้องการโดยขั้นตอนนี้ควรปฏิบตั ิควบคู่ไปกับขั้นตอนที่หนึ่ง
3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรู ปแบบโครงสร้ างเนื้ อหาสาระ การออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งมี
การจัดโครงสร้ างหรื อจัดระเบี ยบข้อมูลที่ ชัดเจน การที่ เนื้ อหามี ความต่อเนื่ องไปไม่สิ้นสุ ดหรื อ
กระจายมากเกิ นไป อาจทาให้เกิ ดความสับสนต่อผูใ้ ช้ได้ ฉะนั้นจึ ง ควรออกแบบให้มีลกั ษณะที่
ชัดเจนแยกย่อยออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ในเรื่ องที่สัมพันธ์กนั รวมทั้งอาจมีการแสดงให้ผใู ้ ช้
เห็นแผนที่โครงสร้างเพื่อป้ องกันความสับสนได้
4. กาหนดรายละเอี ยดให้กบั โครงสร้ าง ซึ่ งพิจารณาจากวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยตั้ง
เกณฑ์ในการใช้ เช่น ผูใ้ ช้ควรทาอะไรบ้าง จานวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชื่อมโยง มากน้อยเพียงใด
5. หลังจากนั้น จึงทาการสร้างเว็บไซต์แล้วนาไปทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดและทาการ
แก้ไขปรับปรุ ง แล้วจึงนาเข้าสู่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นขั้นสุ ดท้าย
2.3.5 องค์ประกอบที่ดีของการออกแบบเว็บไซต์
1. โครงสร้างที่ชดั เจน ผูอ้ อกแบบเว็บไซต์ควรจัดโครงสร้างหรื อจัดระเบียบของข้อมูลที่
ชัดเจน แยกย่อยเนื้ อหาออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั และให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้
น่าใช้งานและง่าย ต่อการอ่านเนื้อหาของผูใ้ ช้
2. การใช้งานที่ง่าย ลักษณะของเว็บที่มีการใช้งานง่ายจะช่วยให้ผใู ้ ช้รู้สึกสบายใจต่อการ
อ่านและสามารถทาความเข้าใจกับเนื้ อหาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาอยู่กบั การทาความ
เข้าใจ การใช้งานที่ สับสนด้วยเหตุ น้ ี ผูอ้ อกแบบจึ งควรกาหนดปุ่ มการใช้งานที่ ชัดเจน เหมาะสม
โดยเฉพาะปุ่ มควบคุมเส้นทางการเข้าสู่ เนื้อหา (Navigation) ไม่วา่ จะเป็ นเดินหน้า ถอยหลัง หากเป็ น
เว็บไซต์ที่มีเว็บเพจจานวนมาก ควรจะจัดทาแผนผังของเว็บไซต์ (Site Map) ที่ช่วยให้ผใู ้ ช้ทราบว่า
ตอนนี้อยู่ ณ จุดใด หรื อเครื่ องมือสื บค้น (Search Engine) ที่ช่วยในการค้นหาหน้าที่ที่ตอ้ งการ
3. การเชื่อมโยงที่ดี ลักษณะไฮเปอร์ เท็กซ์ที่ใช้ในการเชื่ อมโยง ควรอยู่ในรู ปแบบที่เป็ น
มาตรฐาน ทัว่ ไปและต้องระวังเรื่ องของตาแหน่งในการเชื่อมโยง การที่จานวนการเชื่ อมโยงมากและ
กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปในหน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ คาที่ใช้สาหรับการเชื่ อมโยง
จะต้องเข้าใจง่ายมีความชัดเจนและไม่ส้ ันจนเกินไป นอกจากนี้ ในแต่ละเว็บเพจที่สร้ างขึ้นมาควรมี
จุดเชื่ อมโยงกลับมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่กาลังใช้งานอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้ เผื่อว่าผูใ้ ช้เกิดหลงทาง และ
ไม่ทราบว่าจะทาอย่างต่อไปดีจะได้มีหนทางกลับมาสู่ จุดเริ่ มต้นใหม่ ระวังอย่าให้มีหน้าที่ไม่มีการ
เชื่อมโยง (Orphan Page) เพราะจะทาให้ผใู ้ ช้ไม่รู้จะทาอย่างไรต่อไป
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4. ความเหมาะสมในหน้าจอ เนื้ อหาที่ นาเสนอในแต่ละหน้าจอควรสั้น กระชับ และ
ทันสมัย หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอที่มีลกั ษณะการเลื่อนขึ้นลง (Scrolling) แต่ถา้ จาเป็ นต้องมี ควรจะ
ให้ขอ้ มูล ที่ มี ความสาคัญอยู่บริ เวณด้านบนสุ ดของหน้าจอ หลี กเลี่ ยงการใช้ก ราฟิ กด้า นบนของ
หน้าจอ เพราะถึงแม้จะดูสวยงาม แต่จะทาให้ผใู ้ ช้เสี ยเวลาในการได้รับข้อมูลที่ตอ้ งการ แต่หากต้อง
มีการใช้ภาพประกอบก็ควรใช้เฉพาะที่มีความสัมพันธ์กบั เนื้ อหาเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้รูปภาพ
เพื่อเป็ นพื้นหลัง (Background) ไม่ควรเน้นสี สันที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะอาจจะไปลดความเด่นชัด
ของเนื้ อ หาลง ควรใช้ภ าพที่ มี สี อ่อน ๆ ไม่ ส ว่า งจนเกิ น ไปรวมไปถึ ง การใช้เทคนิ ค ต่ า ง ๆ เช่ น
ภาพเคลื่อนไหว หรื อตัวอักษรวิ่ง (Marquees) ซึ่ งอาจจะเกิดการรบกวนการอ่านได้ ควรใช้เฉพาะที่
จาเป็ นจริ ง ๆ เท่ า นั้นตัวอัก ษรที่ นามาแสดงบนจอภาพควรเลื อกขนาดที่ อ่า นง่ า ย ไม่ มีสี สั นและ
ลวดลายมากเกินไป
5. ความรวดเร็ ว ความรวดเร็ วเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ ผูใ้ ช้จะเกิด
อาการเบื่อหน่ ายและหมดความสนใจกับเว็บที่ใช้เวลาในการแสดงผลนาน สาเหตุสาคัญที่จะทาให้
การแสดงผลนานคือการใช้ภาพกราฟิ กหรื อภาพเคลื่อนไหว ซึ่ งแม้ว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี
ฉะนั้นในการออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพขนาดใหญ่ หรื อภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น และ
พยายามใช้กราฟิ กแทนตัวอักษรธรรมดาให้นอ้ ยที่สุด โดยไม่ควรใช้มากเกินกว่า 2 ‟ 3 บรรทัดในแต่
ละหน้าจอ
2.3.6 โครงสร้างของเว็บไซต์
1. เว็บที่มีโครงสร้างแบบเรี ยงลาดับ (Sequential Structure)
เป็ นโครงสร้ า งแบบธรรมดาที่ ใ ช้กนั มากที่ สุ ดเนื่ องจากง่ ายต่ อการจัดระบบข้อมู ล
ข้อมูลที่นิยม จัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มกั เป็ นข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องราวตามลาดับของเวลา เช่น
การเรี ยงล าดับตามตัวอักษร ดรรชนี สารานุ กรม หรื ออภิ ธานศัพท์ โครงสร้ างแบบนี้ เหมาะกับ
เว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซบั ซ้อนใช้การลิงก์ (Link) ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่ เนื้ อหา
(Navigation) ภายในเว็บจะเป็ นการดาเนินเรื่ องในลักษณะเส้นตรง โดยมี ปุ่ มเดินหน้า -ถอยหลังเป็ น
เครื่ องมือหลักในการกาหนดทิศทาง ข้อเสี ยของโครงสร้ างระบบนี้ คือ ผูใ้ ช้ไม่สามารถกาหนดทิศ
ทางการเข้าสู่ เนื้อหาของตนเองได้ ทาให้เสี ยเวลาเข้าสู่ เนื้อ

รู ปที่ 2.3 โครงสร้างเว็บแบบเรี ยงลาดับ
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2. เว็บที่มีโครงสร้างแบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
เป็ นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ งในการจัดระบบโครงสร้ างที่มีความซับซ้อนของข้อมูล โดย
แบ่งเนื้ อหา ออกเป็ นส่ วนต่างๆ และมี รายละเอี ยดย่อยๆ ในแต่ละส่ วนลดหลัน่ กันมาในลักษณะ
แนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็ นการง่ายต่อการทาความเข้าใจกับโครงสร้างของเนื้ อหาในเว็บ
ลักษณะนี้ ลักษณะเด่นเฉพาะของ เว็บประเภทนี้คือการมีจุดเริ่ มต้นที่จุดร่ วมจุดเดียว นัน่ คือ โฮมเพจ
(Homepage) และเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหา ในลักษณะเป็ นลาดับจากบนลงล่าง

รู ปที่ 2.4 โครงสร้างเว็บแบบลาดับขั้น
3. เว็บที่มีโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure)
โครงสร้างรู ปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารู ปแบบที่ผา่ นมา การออกแบบเพิ่มความยืดหยุน่ ให้แก่
การเข้าสู่ เนื้ อหาของผูใ้ ช้ โดยเพิ่มการเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกันระหว่างเนื้ อหาแต่ละส่ วน เหมาะแก่
การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กนั ของเนื้อหา การเข้าสู่ เนื้อหาของผูใ้ ช้จะไม่เป็ นลักษณะเชิ งเส้นตรง
เนื่องจากผูใ้ ช้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเข้าสู่ เนื้อหาของตนเองได้

รู ปที่ 2.5 โครงสร้างเว็บแบบตาราง
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ในการจัด ระบบโครงสร้ า งแบบนี้ เนื้ อ หาที่ น ามาใช้ แ ต่ ล ะส่ ว นควรมี ล ัก ษณะที่
เหมือนกัน และ สามารถใช้รูปแบบร่ วมกัน หลักการออกแบบคือนาหัวข้อทั้งหมดมาบรรจุลงในที่
เดียวกันซึ่ งโดยทัว่ ไป จะเป็ นหน้าแผนภาพ (Map Page) ที่แสดงในลักษณะเดียวกับโครงสร้างของ
เว็บ เมื่อผูใ้ ช้คลิ กเลื อก หัวข้อใด ก็จะเข้าไปสู่ หน้าเนื้ อหา (Topic Page) ที่แสดงรายละเอียดของ
หัวข้อนั้นๆ และภายในหน้านั้น ก็จะมีการเชื่ อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดของหัวข้ออื่นที่เป็ นเรื่ อง
เดี ยวกัน นอกจากนี้ ยงั สามารถนา โครงสร้างแบบเรี ยงลาดับและแบบลาดับขั้นมาใช้ร่วมกันได้อีก
ด้วย ถึงแม้โครงสร้างแบบนี้ อาจจะสร้างความยุง่ ยากในการเข้าใจได้ และอาจเกิดปั ญหาการคงค้าง
ของหัวข้อ (Cognitive Overhead) ได้ แต่จะเป็ นประโยชน์ที่สุดเมื่อผูใ้ ช้ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้ อหา ในส่ วนของการออกแบบจาเป็ นจะต้องมีการวางแผนที่ดี เนื่ องจากมีการเชื่ อมโยงที่
เกิ ดขึ้ น ได้หลายทิศทาง นอกจากนี้ การปรับปรุ งแก้ไขอาจเกิ ดความยุ่งยากเมื่ อต้องเพิ่มเนื้ อหาใน
ภายหลัง
4. เว็บที่มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure)
โครงสร้างประเภทนี้ จะมีความยืดหยุน่ มากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่ อมโยง
ไปถึงกัน ได้หมด เป็ นการสร้างรู ปแบบการเข้าสู่ เนื้อหาที่เป็ นอิสระ ผูใ้ ช้สามารถกาหนดวิธีการเข้าสู่
เนื้ อ หาได้ด้ว ย ตนเอง การเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาแต่ ล ะหน้า อาศัย การโยงใยข้อ ความที่ มี ม โนทัศ น์
(Concept) เหมือนกัน ของแต่ละหน้าในลักษณะของไฮเปอร์ เท็กซ์หรื อไฮเปอร์ มีเดี ย โครงสร้ าง
ลัก ษณะนี้ จดั เป็ นรู ป แบบที่ ไม่ มี โครงสร้ า งที่ แน่ นนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากนี้ ก าร
เชื่ อมโยงไม่ได้จากัดเฉพาะเนื้ อหา ภายในเว็บนั้นๆ แต่สามารถเชื่ อมโยงออกไปสู่ เนื้ อหาจากเว็บ
ภายนอกได้

รู ปที่ 2.6 โครงสร้างแบบใยแมงมุม
ลักษณะการเชื่อมโยงในเว็บนั้น นอกเหนื อจากการใช้ไฮเปอร์ เท็กซ์หรื อไฮเปอร์ มีเดีย
กับข้อความที่ มีมโนทัศ น์ (Concept) เหมื อนกันของแต่ละหน้า แล้ว ยัง สามารถใช้ล ักษณะการ
เชื่ อมโยง จากรายการที่รวบรวมชื่ อหรื อหัวข้อของเนื้ อหาแต่ละหน้าไว้ ซึ่ งรายการนี้ จะปรากฏอยู่
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บริ เวณใด บริ เวณหนึ่งในหน้าจอ ผูใ้ ช้สามารถคลิกที่หวั ข้อใดหัวข้อหนึ่งในรายการเพื่อเลือกที่จะเข้า
ไปสู่ หน้าใดๆ ก็ได้ตามความต้องการ ข้อดีของรู ปแบบนี้ คือง่ายต่อผูใ้ ช้ในการท่องเที่ยวบนเว็บ โดย
ผูใ้ ช้สามารถกาหนดทิศทาง การเข้าสู่ เนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง แต่ขอ้ เสี ยคือถ้ามีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ อยู่
เสมอจะเป็ นการยากในการ ปรับปรุ ง นอกจากนี้ การเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลที่มีมากมายนั้นอาจทา
ให้ผใู ้ ช้เกิดการสับสนและ เกิดปั ญหาการคงค้างของหัวข้อ (Cognitive Overhead) ได้
2.3.7 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
1. ความเรี ยบง่าย (Simplicity) หมายถึ ง การจากัดองค์ประกอบเสริ มให้เหลื อเฉพาะ
องค์ประกอบหลัก กล่ าวคื อในการสื่ อสารเนื้ อหากับผูใ้ ช้น้ นั เราต้องเลื อกเสนอสิ่ งที่ เราต้องการ
น าเสนอจริ ง ๆ ออกมาในส่ ว นของกราฟิ ก สี สั น ตัว อัก ษรและภาพเคลื่ อ นไหว ต้อ งเลื อ กให้
พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกิ นไปจะรบกวนสายตาและสร้ างความคาราญต่อผูใ้ ช้ตวั อย่างเว็บไซต์ที่
ได้รับการออกแบบที่ดี ได้แก่ เว็บไซต์ของบริ ษทั ใหญ่ ๆ อย่างเช่ น Apple Adobe Microsoft หรื อ
Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรู ปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก
2. ความสม่าเสมอ ( Consistency) หมายถึง การสร้างความสม่าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้ง
เว็บ ไซต์ โดยอาจเลื อกใช้รูป แบบเดี ยวกันตลอดทั้ง เว็บ ไซต์ก็ ไ ด้ เพราะถ้าหากว่า แต่ล ะหน้า ใน
เว็บไซต์น้ นั มีความแตกต่างกันมากจนเกินไป อาจทาให้ผใู ้ ช้เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากาลังอยู่
ในเว็บไซต์เดิ มหรื อไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่จะมีรูปแบบ สไตล์
ของกราฟิ ก ระบบเนวิเกชัน่ (Navigation) และโทนสี ที่มีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งคานึ งถึงลักษณะของ
องค์กรเป็ นหลัก เนื่ องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึ งเอกลักษณ์ และลักษณะขององค์กร การเลื อกใช้
ตัวอักษร ชุดสี รู ปภาพหรื อกราฟิ ก จะมีผลต่อรู ปแบบของเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเรา
ต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรากลับเลื อกสี สันและกราฟิ กมากมาย อาจทาให้ผูใ้ ช้คิดว่า
เป็ นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่ งส่ งผลต่อความเชื่อถือขององค์กรได้
4. เนื้อหา (Useful Content)
ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในเว็บไซต์ เนื้ อหาในเว็บไซต์ตอ้ งสมบูรณ์และได้รับการปรับปรุ งพัฒนาให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ ผูพ้ ฒั นาต้องเตรี ยมข้อมูลและเนื้อหาที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เนื้ อหาที่
สาคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ทีมผูพ้ ฒั นาสร้างสรรค์ข้ ึนมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอื่น เพราะจะถือเป็ นสิ่ ง
ที่ดึงดูดผูใ้ ช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถา้ เป็ นเว็บที่ลิงค์ขอ้ มูลจากเว็บอื่น ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่ผใู ้ ช้
ทราบว่า ข้อมูลนั้นมาจากเว็บใด ผูใ้ ช้ก็ไม่จาเป็ นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้นอีก
5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) เป็ นส่ วนประกอบที่มีความสาคัญต่อ
เว็บ ไซต์ ม าก เพราะจะช่ ว ยไม่ ใ ห้ ผู ้ใ ช้ เ กิ ด ความสั บ สนระหว่ า งดู เ ว็บ ไซต์ ระบบเนวิ เ กชั่น จึ ง
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เปรี ยบเสมือนป้ ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก ถ้ามี
การใช้กราฟิ กก็ควรสื่ อความหมาย ตาแหน่ งของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางให้สม่ าเสมอ เช่ น อยู่
ตาแหน่ ง บนสุ ดของทุ ก หน้า เป็ นต้น ซึ่ ง ถ้า จะให้ ดีเมื่ อ มี เนวิ เกชั่น ที่ เป็ นกราฟิ กก็ ค วรเพิ่ ม ระบบ
เนวิ เกชั่นที่ เ ป็ นตัว อัก ษรไว้ส่ วนล่ า งด้วย เพื่ อ ช่ วยอ านวยความสะดวกให้ก ับ ผูใ้ ช้ที่ ย กเลิ ก การ
แสดงผลภาพกราฟิ กบนเว็บเบราเซอร์
6. คุณภาพของสิ่ งที่ปรากฏให้เห็ นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลักษณะที่น่าสนใจของ
เว็บไซต์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความชอบส่ วนบุคคลเป็ นสาคัญ แต่โดยรวมแล้วก็สามารถสรุ ปได้วา่ เว็บไซต์
ที่น่าสนใจนั้นส่ วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิ กควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรื อขอบขั้นบัน
ได้ให้เห็น ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสี ที่เข้ากันอย่างสวยงาม เป็ นต้น
7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility)
การใช้งานของเว็บไซต์น้ นั ไม่ควรมีขอบจากัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย ไม่มีการบังคับให้ผใู ้ ช้ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนื อจากเว็บบราวเซอร์
ควรเป็ นเว็บที่แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบตั ิการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ
ซึ่ งหากเป็ นเว็บไซต์ที่มีผใู ้ ช้บริ การมากและกลุ่มเป้ าหมายหลากหลายควรให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
ให้มาก
8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าต้องการให้ผใู ้ ช้งานรู ้สึกว่าเว็บไซต์มี
คุ ณภาพ ถู กต้อง และเชื่ อถื อได้ ควรให้ค วามสาคัญกับ การออกแบบเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ต้อง
ออกแบบวางแผนและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาอย่างรอบคอบ ถ้าเว็บที่จดั ทาขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐาน
การออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามากขึ้นอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาและทาให้ผใู ้ ช้
หมดความเชื่อถือ
9. ความคงที่ของการทางาน (Function Stability) ระบบการทางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมี
ความถูกต้องแน่ นอน ซึ่ งต้องได้รับการออกแบบสร้ างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่ น
ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ขอ้ มูลได้ถูกต้องหรื อไม่ เพราะเว็บไซต์อื่น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปั ญหาที่เกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่ งพบได้บ่อยเป็ นปั ญหาที่
สร้างความราคาญกับผูใ้ ช้เป็ นอย่างมาก
2.4.8 ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการจัดทาเว็บไซต์ เป็ นขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บ
เนื่ องจากเราต้องกาหนดชื่ อเรื่ อง เนื้ อหา และรายละเอียดของเว็บที่เราจะจัดทาเพื่อให้เห็ นมุมมอง
คร่ าว ๆ ก่ อนจะลงมื อสร้ างเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังต้องทาการแบ่งเนื้ อหาเป็ นหมวดหมู่ต่าง ๆ
ตามลาดับก่อน-หลัง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทาโครงร่ างของเว็บ

26

ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดโครงสร้างของเว็บ เป็ นขั้นตอนในการกาหนดผังของเว็บ เพื่อให้
ทราบองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บ ตัวอย่างดังรู ป

รู ปที่ 2.7 โครงสร้างของเว็บไซต์โรงเรี ยนเสริ มงามวิทยาคม
ข้อสังเกต
1. หน้าแรกของเว็บ หรื อโฮมเพจ จะต้องชื่อ index ส่ วนนามสกุลให้ใส่ ตามลักษณะของ
ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บ
2. การตั้งชื่ อเว็บเพจแต่ละหน้าเวลาให้กาหนดชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษตามด้วยนามสกุล
ของภาษาที่เราสร้างเว็บ เช่นindex.html, home.html, history.html เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดการเชื่ อมโยงเว็บ เพจ การก าหนดการเชื่ อมเว็บ เพจ เป็ นการ
กาหนดความสัมพันธ์ ของการเชื่ อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพื่อให้สามารถกลับไปกลับมาระหว่าง
หน้าต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละไฟล์จะมีความสัมพันธ์กนั ตัวอย่างดังรู ป

รู ปที่ 2.8 การกาหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ

27

ขั้นตอนที่ 4 การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
1. การสร้างโฟลเดอร์
การสร้ า งโฟลเดอร์ ใ ห้ ส ร้ า งเป็ นชื่ อ หน่ ว ยงาน / เรื่ องนั้ น ๆ ควรใช้ ต ัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก หรื อผสมกับตัวเลข 0-9 เช่ น swt คือ โรงเรี ยนเสริ มงามวิทยาคม จากนั้น
ข้างในโฟลเดอร์ swt ให้เราสร้างโฟลเดอร์ เก็บรู ปภาพ พื้นหลัง ไฟล์เสี ยง ไฟล์วีดีโอ หรื อโฟลเดอร์
อื่นเป็ นชื่อภาษาอังกฤษ เช่น pic คือโฟลเดอร์ เก็บรู ปภาพ, bg คือ โฟลเดอร์ เก็บพื้นหลัง เป็ นต้น
2. การตั้งชื่อไฟล์
การตั้งชื่อไฟล์ให้ต้ งั ชื่อและนามสกุลไฟล์เป็ นตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก หรื อ
ผสมกั บ ตัว เลข 0-9 หรื อเครื่ องมื อ ขี ด ลบ/ขี ด ล่ า ง
และตั้ง ชื่ อ ไฟล์ ใ ห้ ต รงกับ เรื่ องนั้ น ๆ
เช่น history.html คือ ประวัติของโรงเรี ยน,person.html คือ บุคลากรของโรงเรี ยน เป็ นต้น

รู ปที่ 2.9 การสร้างโฟลเดอร์ และ การตั้งชื่อไฟล์
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์

รู ปที่ 2.10 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้า
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2.4 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
2.4.1 ความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล
1. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรื อ DBMS) หมายถึ ง
ซอฟต์แวร์ ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ท้ งั ในด้านการสร้ าง
การปรับปรุ งแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟ้ มข้อมูลทางกายภาพ (physical
file organization)

ระบบปฏิ บตั ิ การ

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ฐานข้ อมูล
เครื่องไมโครคอมพิ วเตอร์

รู ปที่ 2.11 โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบปฏิบตั ิการ
2. จากรู ป 2.16 จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลโดยผ่าน DBMS โดย
ที่ผใู ้ ช้อาจจะเขียนโปรแกรมประยุกต์หรื อใช้ภาษาเรี ยกค้น ดังนั้น DBMS จะเป็ นตัวแยกโปรแกรม
ออกจากโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ โดย DBMS จะทาหน้าที่ติดต่อติดต่อกับระบบปฏิ บตั ิการ
(Operating system) ในส่ วนของ file management เพื่อดึงฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ใน
buffer สาหรับการประมวลผล แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือ DBMS ประกอบด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกและ
เทคนิ คต่าง ๆ มากมาย ทาให้ DBMS มีขนาดใหญ่ใช้ทรัพยากรมาก ทาให้มีราคาแพง และยังต้อง
อาศัยคนที่มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย

29

ระบบจัดการ
ฐานข้ อมูล
ส่งข้อมูล 1 เรคอร์ด

ขอข้อมูล 1 เรคอร์ด
ระบบจัดการ

แฟ้มข้ อมูล
ขอข้อมูล 1 เพจ

ส่งข้อมูล 1 เพจ
ระบบจัดการ
ดิสก์
อ่านข้อมูลจากดิสก์

ทาการดึงข้อมูลจากดิสก์
ฐานข้ อมูล

รู ปที่ 2.12 โครงสร้างระบบการจัดฐานข้อมูล แฟ้ มข้อมูล และดิสก์
3. เป้ าหมายของ DBMS เพื่อช่ วยให้การพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้ น
รวดเร็ วขึ้น มีความถูกต้อง และลดค่าใช้จ่าย ระบบจัดการฐานข้อมูลมีต้ งั แต่ระดับมาตรฐานที่มีครบ
ตามสถาปั ตยกรรม ISO มีระบบดูแลความปลอดภัยที่มีความสามารถสู ง มีระบบควบคุมความ
ถูกต้อง มี ความเป็ นอิ สระของข้อมูล ดู แลการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันในช่ วงเวลาเดี ยวกัน (concurrency
control) มี ระบบสารองข้อมู ลและการฟื้ นสภาพที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น จนถึ ง ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดเล็กบนเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับผูใ้ ช้คนเดียว และมีสถาปั ตยกรรมที่พฒั นา
จากระบบจัดการแฟ้ มข้อมูล (file management) ส่ วนใหญ่แล้ว DBMS ที่ ใช้กนั ในปั จจุ บนั จะ
นาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรู ปแบบของตาราง (relation) ซึ่ งใช้ง่ายเนื่ องจากโครงสร้าง
ข้อมูลไม่สลับซับซ้อนและมีภาษาที่เหมาะสม เช่น SQL เป็ นต้น และเนื่องจากไมโครคอมพิวเตอร์ มี
ความสามารถสู งขึ้นจนสามารถใช้ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องระดับมินิคอมพิวเตอร์ ข้ ึนไปดังเช่ น
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unix ดังนั้น DBMS ที่มีความสามารถสู ง เช่น ORACLE, SYBASE หรื อ INFORMIX เป็ นต้น จึง
เป็ นที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั นี้
2.4.2 ความจาเป็ นในการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล มีเหตุผลดังต่อไปนี้
1. DMBS ควบคุมความเป็ นอิสระของข้อมูล (Data Independence Control) ทาให้
โปรแกรมเป็ นอิสระจากโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพและตรรกภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา
2. DBMS ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Integrity Control) ในระบบไฟล์เดิมความ
ถู ก ต้องของข้อมู ล จะถู ก ควบคุ ม โดยโปรแกรม แต่ แนวความคิ ดใหม่ จะถู ก ควบคุ ม โดย DBMS
กฎเกณฑ์ความถูกต้อง (Integrity Rule) นี้ จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรี ยกข้อมูลมาแก้ไข
DBMS จะตรวจสอบความเป็ นไปได้ของข้อมูลก่อนที่ จะเก็บลงในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ใน stored procedure สาหรับ DBMS ชั้นดี stored procedure จะเป็ น
compile stored procedure จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน เนื่ องจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล ไม่ได้เก็บไว้ในโปรแกรม
3. DBMS มีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (Security Control) DBMS จะไม่
ยอมให้โปรแกรมใดเข้าถึงข้อมูลในระดับล่างได้โดยไม่ผา่ น DBMS ดังนั้น DBMS จะตรวจสอบ
รหั ส ผ่ า นก่ อ นทุ ก ครั้ ง นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ในหนึ่ งตารางจะกระจายอยู่ ใ นหลาย ๆ ไฟล์
(logical/physical mapping) ทาให้ความปลอดภัยของข้อมูลดี ข้ ึน นอกจากนี้ DBMS ยังตรวจสอบ
ด้วยว่าผูใ้ ช้มีสิทธิ ใช้ขอ้ มูลได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
4. DBMS มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลด้วยเส้นทางที่ดีที่สุด (Query Optimization) DBMS
query optimizer ตัดสิ นใจเลือกเส้นทางเข้าถึ งข้อมูลโดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง performance ซึ่ ง
โปรแกรมเมอร์ จะเขียน logic อย่างเดียว ในการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูลมาใช้น้ นั จะมองไม่เห็น index
เพราะว่าเป็ น physical index ซึ่ งจะเก็บอยูใ่ นระดับล่างสุ ด แต่จะมองเห็นเป็ นตารางเท่านั้น การเลือก
เส้นทางที่ดีที่สุดจะช่ วยทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ เช่ น
ถ้าต้องการรายชื่ อของพนักงานที่เป็ น Engineer และมีเงินเดือน = 25000 ถ้าเขียนด้วยโปรแกรม
ธรรมดาจะต้อง open ตารางดัชนีตาแหน่ง หรื อตารางดัชนี เงินเดือน และเลือกว่าจะใช้ดชั นี ตาแหน่ง
หรื อดัชนีเงินเดือนนั้น ต้องดูที่ความเร็ วว่าแบบใดจะเร็ วกว่า
DBMS จะตัดสิ นใจว่าควรเลือกแบบที่ 1 หรื อแบบที่ 2 โดยการใช้ query optimizer
เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าแบบที่ 2 เร็ วกว่าแบบที่ 1
5. DBMA มี ระบบควบคุ มการใช้ข ้อมู ลร่ วมกันในช่ วงเวลาเดี ย วกัน (Concurrency
Control) DBMS มีระบบควบคุ มการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันในช่ วงเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งมีอยู่หลายวิธี เช่ น
lock-based protocols เป็ นต้น สาหรับขนาดของ data item ที่จะถูกล็อกมีต้ งั แต่ DB space, page,
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table, row และ column สาหรับ item ที่ถูกล็อกถ้าเป็ น item ยิ่งเล็กจะได้ throughput สู ง แต่จดั การ
ยาก และใช้ทรัพยากรมาก โดยปกติ DBMS ที่มีคุณภาพดีจะล็อก unit ที่เล็กก่อนอันได้แก่ column
แล้วตรวจสอบว่า row มี conflict หรื อไม่ ถ้าไม่มีก็จะล็อก row แล้วทาต่อไปถึง table ถ้าใช้ระบบคน
เดียวก็อาจจะไม่ตอ้ งล็อกเลย
6. DBMS มีระบบการฟื้ นสภาพข้อมูล (Recover Control) DBMS จะทาการดึงเอา
ตารางต่าง ๆ เข้ามาในหน่วยความจาหลัก การเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็จะทาที่หน่วยความจาหลักแล้วจึง
นาไปเก็บยังตาราง ถ้าเกิดไฟดับข้อมูลที่ทาการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ยงั ไม่ได้นาไปเก็บยังตารางจะ
สู ญหายได้ แต่เนื่องจาก DBMS มีระบบการ lock, recovery และ charging memory ทาให้ขอ้ มูลที่ทา
การแก้ไขไปแล้วก่อนหน้าไฟดับไม่สูญหาย
7. DBMS เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานได้รวดเร็ วในเวลาอันสั้น (High
Productivity Tools) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในพัฒนา (development cost) ลงได้ แต่อาจจะไม่ลดค่าใช้จ่าย
ในการบารุ งรักษา (maintenance cost)
2.4.3 ภาษาที่ใช้กบั ฐานข้อมูล
ภาษาฐานข้อมูล แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ
2.4.3.1 ภาษาสาหรับกาหนดโครงสร้างหรื อนิ ยามข้อมูล (Data Definition Language :
DDL)เป็ นภาษาที่ใช้นิยามโครงสร้ างของข้อมูลทั้งหมด ซึ่ ง DBA เป็ นผูก้ าหนดผลจากการแปลง
ภาษาของ DDL จะทาให้ได้ตารางที่จดั เก็บพจนานุ กรมข้อมูล (data dictionary) ซึ่ งจะทาหน้าที่เก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลนั้น ๆ และถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เรี ยกใช้ข ้อมูล DBMS จะต้องอาศัยข้อมูล จากโครงสร้ างของตาราง DDL เสมอ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ส่ วนสร้างตารางเป็ นโครงสร้างข้อมูลทางตรรกภาพ
2) ส่ วนสร้างวิวสาหรับผูใ้ ช้ถือว่าเป็ นโครงสร้างภายนอก
3) ส่ วนในการสร้าง index สาหรับการปรับปรุ งการเข้าถึงข้อมูลในบางคอลัมน์
หรื อบางกลุ่มของคอลัมน์ให้รวดเร็ วขึ้น
4) ส่ วนของการดึงชื่อตารางหรื อวิวที่มีอยูใ่ ห้มีชื่ออื่นอีก
5) ส่ วนของการรักษาความปลอดภัย โดยการกาหนดสิ ทธิ์ ในการใช้ขอ้ มูล
DBMS จะสร้างข้อมูลตาม logical structure ที่กาหนดโดย DDL ซึ่ งจะคล้ายกับ
การกาหนดข้อมูลในภาษา COBOL คือต้องบอกชื่อ ความยาว สาหรับในภาษา COBOL นั้น logical
structure ของข้อมูลในโปรแกรมจะเรี ยงลาดับ เช่ นเดี ย วกับข้อมูล ที่ เก็บ จริ ง ๆ ในดิ ส ก์ ซึ่ งเป็ น
physical structure แต่ DDL จะกาหนดลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏจะมี logical sequence แตกต่าง
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จาก physical sequence ของข้อมูลที่เก็บจริ ง ๆ ทางกายภาพ และ DBMS สามารถดึงข้อมูลออกมาได้
ตาม logical sequence โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งคานึงถึง physical sequence เลย
2.4.3.2 ภาษาสาหรับการใช้ขอ้ มูล (Data Manipulation Language : DML)
เป็ นภาษาที่ใช้ติดต่อกับ DBMS เพื่อเข้าถึงข้อมูล เป็ นส่ วนของการค้นหาข้อมูล
ตามเงื่อนไข และรู ปแบบต่าง ๆ หรื อเพื่อการแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล และการเพิ่มเติมข้อมูลใน
ระดับของผูใ้ ช้อาจจะไม่ตอ้ งทราบและสนใจว่าวิธีการจัดเก็บข้อมูลจริ ง ๆ นั้นเป็ นอย่างไร ดังนั้น
การจะใช้ขอ้ มูลในระบบสามารถกระทาได้ดว้ ยภาษา DML ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ชนิด
1) Procedural DML ผูใ้ ช้จะกาหนดและระบุวา่ ต้องการข้อมูลอะไร จะเอา
ข้อมูลเหล่านั้นมาได้ดว้ ยวิธีใด เช่ น ภาษา COBOL ซึ่ งเป็ น record-at-a-time language หมายถึง
คาสั่ง 1 คาสั่ง จะได้ขอ้ มูลมา 1 record เช่น คาสั่ง READ เป็ นต้น
2) Nonprocedural DML ผูใ้ ช้เพียงแต่ระบุวา่ ต้องการข้อมูลอะไร โดยไม่ตอ้ ง
บอกวิธีการที่จะได้ขอ้ มูล เช่น ภาษา SQL ซึ่ งเป็ น set-oriented language กล่าวคือ 1 คาสั่งของ SQL
จะได้ขอ้ มูลเป็ น set เช่น คาสั่ง SELECT เป็ นต้น
2.4.4 Data Dictionary หรื อ System catalog
หมายถึง ตารางหรื อไฟล์ที่เก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ ยวกับฐานข้อมูล เช่ น ชื่ อ
ขนาด และชนิ ดของฐานข้อมูลว่าฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางอะไรบ้าง มีใครเป็ นผูใ้ ช้ และแต่ละ
คนมีสิทธิ์ ใช้ขอ้ มูลมากน้อยเพียงใด คล้ายกับเป็ นตัวกากับการใช้ขอ้ มูลเหมือนพจนานุ กรม ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลกากับข้อมูล (data about data หรื อ meta data) สาหรั บฐานข้อมูลแบบตารางจะเก็บ
รายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อตาราง (relations name)
2) ชื่อของ attribute ของแต่ละตาราง
3) ขอบเขตของ attribute (domains of attributes)
4) ชื่อของ views และนิยามของ views
5) เงื่อนไขความถูกต้อง (integrity constrains) สาหรับแต่ละตาราง เช่น เงื่อนไขของ
คีย ์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั เก็บชื่อและรายละเอียดของผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ ใช้ฐานข้อมูล แต่สาหรับระบบที่ใช้
โครงสร้ างที่สลับซับซ้อนสู งขึ้น จะเก็บตารางข้อมูลเกี่ ยวกับสถิ ติและรายละเอียดเกี่ ยวกับจานวน
ของ row ในแต่ละตาราง วิธีของ storage ที่ใช้เก็บแต่ละตาราง รวมถึงการจากัดการเข้าไปใช้ขอ้ มูล
ใน data dictionary ด้วย
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2.4.5 ประเภทแบบจาลองระบบฐานข้อมูล
ในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ (Grouped) ได้ 5 กลุ่ ม หรื อ แบบจาลอง
(Models) ดังนี้
1) File Management System
2) Hierarchical database system
3) Network Database System
4) Relational Database system model
5) OODBMS (Object-Oriented Database Management System)
ทุ ก แบบจ าลองคื อ การอธิ บ ายการท างานของระบบฐานข้อ มู ล ว่ า ท างานอย่ า งไร
แบบจาลองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั ก็คือ RDBMS (Relational Database Management
System) และ OODBMS (Object-Oriented Database Management System) ในปั จจุบนั Software
ทั้งหมดของ DBMS ถูกออกแบบให้ใช้ RDBMS Model ทั้งสิ้ นเพราะมีโครงสร้ างตามที่มนุ ษย์
คุน้ เคย แต่ภายหลังเริ่ มมีการนาเอา OODMBS มาใช้แต่ยงั ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก
2.4.6 ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล
ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลในการประมวลผลมีมากมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรา
เลือกใช้ DBMS ที่มีคุณภาพ) ซึ่ งส่ วนใหญ่เราก็ได้กล่าวถึงไปแล้วแต่ในที่น้ ี จะสรุ ปไว้ให้เห็นเด่นชัด
อีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลชนิ ดเดี ยวกันถูกเก็บไว้หลายๆ ที่จะเกิดความ
ซ้ าซ้อน การที่ นาข้อมูลทั้งหมดมาเก็บไว้ที่เดี ยวกันภายในระบบการจัดการ เดี ยวกันจะเป็ นการ
“ลด” ความซ้ าซ้อนลงไปได้
2. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง การเก็บข้อมูลไว้หลายๆ
แห่ งอาจจะก่อให้เกิดปั ญหาว่า การแก้ไขข้อมูลเดียวกันนี้ ทาไม่เหมือนกันในทุก ๆ แห่ งทาให้เกิ ด
ปั ญหาว่า ข้อมูลชุ ดเดียวกันอาจมีค่าในแต่ละแห่ งไม่ตรงกัน ดังนั้นถ้าการใช้ระบบฐานข้อมูลทาให้
เราสามารถสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ โดยมี DBMS เป็ นตัวควบคุมดูแลว่า เมื่อ
เกิดการแก้ไขข้อมูลขึ้นเมื่อใดจะต้องแก้ให้เหมือนกันครบทุกแห่ง
3. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ โปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถจะใช้ขอ้ มูลที่มีอยูไ่ ด้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ
อีก
4. สามารถควบคุ มความเป็ นมาตรฐานได้ ผูท้ ี่มีหน้าที่ควบคุ มดูแลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสามารถกาหนดมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบได้ ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
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เป็ นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง เรามีศพั ท์ที่ใช้เรี ยกผูค้ วบคุมระบบว่าผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (data base
administrator) หรื อ DBA โดยที่ DBA นี้อาจจะเป็ นบุคคลผูเ้ ดียว หรื อกลุ่มบุคคลก็ได้
5. สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยที่รัดกุมได้ สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยที่
รัดกุมได้ ซึ่ งหมายถึ ง การป้ องกันไม่ให้ผูใ้ ช้ที่ไม่มีสิทธิ์ มาใช้ขอ้ มูลในระบบได้ เนื่ องจาก DBA
เป็ นผูท้ ี่ควบคุ มการใช้ขอ้ มูล เขาจึ งสามารถกาหนดสิ ทธิ การใช้ให้แก่ ผูใ้ ช้คนใดก็ได้ตามความ
เหมาะสม และผูใ้ ช้แต่ละคนก็อาจจะใช้ขอ้ มูลได้ในระดับที่ต่างกัน หรื อพูดอีกนัยหนึ่ งคือ ผูใ้ ช้แต่
ละคนจะมองฐานข้อมูลด้วยวิวที่ต่างกัน โดยที่ถา้ DBA ไม่ได้รวมข้อมูลใดไว้ในวิวของผูใ้ ช้แล้ว
ผูใ้ ช้คนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ เรี ยกใช้ขอ้ มูลส่ วนนั้น นอกจากนี้ DBA ยังสามารถกาหนดรหัสลับในการ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลบางส่ วนได้อีกด้วย
6. สามารถควบคุมความคงสภาพของข้อมูลได้ สามารถควบคุมความคงสภาพของ
ข้อมู ลได้ ในหลายกรณี ที่ แม้ว่าข้อมูล ไม่ ขดั แย้ง แต่ ไม่ส ามารถคงสภาพอยู่ได้ ยกตัวอย่างเช่ น
ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของพนักงานในบริ ษทั อาจจะมีค่า 300 แทนที่จะเป็ น 30 ซึ่ งความผิดพลาดแบบนี้
เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ จากความสะเพร่ าในการพิมพ์ขอ้ มูลก็ได้ ในลักษณะของความไม่ถูกต้องเช่นนี้ ผูท้ ี่
ออกแบบระบบฐานข้อมูลสามารถ ใส่ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความคงสภาพไว้ จากตัวอย่างที่กล่าว
มาแล้วอาจจะใส่ กฎว่า ค่าของอายุจะต้องเป็ นตัวเลขระหว่าง 16 ถึง 60 เป็ นต้น ดังนั้น เมื่อมีการใส่
ข้อมูลใหม่หรื อแก้ไขข้อมูล DBMS ก็จะควบคุมดูแลให้ขอ้ มูลดังกล่าวถูกต้องตามกฎเกณฑ์
7. สามารถสร้างสมดุลในความขัดแย้งของความต้องการได้ เนื่ องด้วย การที่ผใู้ ช้
ทั้งหมดขององค์กรใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลร่ วมกันเช่นนี้ ทาให้ DBA ทราบถึง ความต้องการและ
ความสาคัญของผูใ้ ช้งานทั้งหมด จึงสามารถกาหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้บริ การที่ดีที่สุด
ได้ เช่ นเลื อกเก็บข้อมูลที่ จะต้องใช้บ่อยๆ ไว้ในสื่ อข้อมูลที่มีความเร็ วเป็ นพิเศษ เป็ นต้น เป็ นการ
สร้างสมดุลของความต้องการไม่ให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ผใู ้ ช้ เพราะการออกแบบนั้น กระทาบน
แนวทางที่มุ่งจะให้ประโยชน์ส่วนรวมดีที่สุดแล้ว
8. สามารถช่วยเกิดความเป็ นอิสระของข้อมูล ข้อมูลทัว่ ไปมักจะขึ้นอยูก่ บั โปรแกรม
ประยุกต์น้ นั ๆ คื อ ข้อมูลที่ ถูกนามาประยุกต์ใช้ยงั มี ความผูกพันอยู่กบั วิธีการจัดเก็บและเรี ยกใช้
ข้อมูล ซึ่ งในลักษณะการเขียนโปรแกรมประยุกต์บางประเภท เราอาจจาเป็ นต้องใส่ เทคนิ คการ
จัด เก็ บ และเรี ย กใช้ ข ้อ มู ล ไว้ใ นตัว โปรแกรมเสี ย ด้ว ย นั่ น ก็ ห มายความว่ า ถ้ า เกิ ด ต้อ งมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารจัด เก็ บ หรื อ การเรี ย กใช้ ข ้อ มู ล แล้ว ผู ้ใ ช้ ก็ จ าเป็ นที่ จ ะ ต้อ งสร้ า งวิ ธี ก าร
ประยุกต์ใช้ข้ ึ นมาใหม่ ซึ่ งเป็ นความไม่สะดวกอย่างยิ่ง และทาให้เราหมดโอกาสที่ จะปรับปรุ ง
โครงสร้างของข้อมูล เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ระบบฐานข้อมูลนั้นจะช่วยให้
โปรแกรมประยุกต์แยกจากข้อมูลอย่างอิสระ
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2.4.7 หลักการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล
สาหรับหลักการ เลือกซื้ อ หรื อเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล (DBMS) ให้พิจารณาถือ
ราคา และขนาดของฐานข้อมูลที่เราต้องการเป็ นสาคัญ ถ้าระบบฐานข้อมูลที่ราคาย่อมเยาว์ก็คงนี้ ไม่
พ้นที่รันอยู่บน เครื่ องพีซี (PC) ที่นบั วันจะมีสมรรถะสู งขึ้นเรื่ อยๆ แต่สิ่งที่อนั ตรายๆคื อ ความ
ปลอดภัย และความมัน่ คงของข้อมูล เพราะแน่ นอนศัก ยภาพของซอฟต์แวร์ บนเครื่ องแบบนี้ จะ
ทางานตามศักยภาพของเครื่ องเสมอ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บตั ิการบนเครื่ องขนาดใหญ่ย่อมมีความ
มัน่ คงและปลอดภัยมากกว่า โดยมากจะรันบนระบบปฏิบตั ิการ UNIX ดังนั้นจึงให้ดูที่งบประมาณ
และความต้องการที่จะใช้ ในกรณี ที่ขอ้ มูลสาคัญมากๆแนะนาให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงและมีการ
ใช้งานในวงกว้างมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี เพราะได้รับผ่านการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ ง ถ้ายังตัดสิ นใจ
ไม่ได้ให้พิจารณาคุณสมบัติบางอย่าง เป็ นกรณี พิเศษ เช่น
1) ระบบฐานข้อมูล ส่ วนใหญ่จะมี SQL เป็ นภาษามาตรฐานที่กระทาการเหล่านี้ ได้ดี
อยูแ่ ล้ว ดังนั้นถ้าไม่มี คิดว่าน่าจะพิจารณาทีหลัง
2) คุ ณสมบัติเกี่ ยวกับการสารองข้อมูล เช่ น บางระบบบังคับว่าเราสามารถเปลี่ ยน
นิยามของตารางได้ในลักษณะออฟไลน์ ท่านั้น กล่าวคือต้องให้ผใู ้ ช้คนอื่น ๆ เลิกใช้ระบบก่อน
3) การควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิง (referential integrity)
2.5 โปรแกรม Adobe Dreamweaber CS6
2.5.1 ประวัติความเป็ นมาของโปรแกรม Dreamweaver

รู ปที่ 2.13 โปรแกรม Adobe Dreamweave CS6
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อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรื อชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรี มวีฟเวอร์
(Macromedia Dreamweaver) เป็ นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริ ษทั แมโครมีเดีย (ปั จจุบนั
ควบกิ จการรวมกับบริ ษทั อะโดบีซิสเต็มส์ ) สาหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรู ปแบบ WYSIWYG
กับการควบคุ มของส่ วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้า
ด้วยกันแบบนี้ ทาให้ ดรี มวีฟเวอร์ เป็ นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน
ในช่ วงปลายปี ทศวรรษ 2533 จนถึ งปี พ.ศ. 2544 ดรี มวีฟเวอร์ มีสัดส่ วนตลาดโปรแกรมแก้ไข
HTML อยู่มากกว่า 70% ดรี มวีฟเวอร์ มีท้ งั ในระบบปฏิ บตั ิการแมคอิ นทอช และไมโครซอฟท์
วินโดวส์ ดรี มวีฟเวอร์ ยงั สามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจาลองอย่าง
WINEได้ รุ่ นล่าสุ ดคือ ดรี มวีฟเวอร์ CS4
2.5.2 การทางานกับภาษาต่างๆ
ดรี มวีฟเวอร์ สามารถทางานกับภาษาคอมพิวเตอร์ ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่ ง
มีการใช้ HTML เป็ นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion
รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อีกด้วย และในเวอร์ ชนั ล่าสุ ด (เวอร์ ชนั CS4) ยังสามารถทางาน
ร่ วมกับ XML และ CSS ได้อย่างง่ายดาย
2.5.3 ความสามารถของโปรแกรม Dreamweaver
ในการเขียนเว็บเพจ จะมีลกั ษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text Editor ทัว่ ไป
คือว่ามันจะเรี ยงชิ ดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรื อ นาไปวางตาแหน่ งที่ ตอ้ งการได้ทนั ที่
เหมือนโปรแกรมกราฟิ ก เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรู ปแบบตามที่เราต้องการ ก็ใช้ตาราง
Table เข้ามาช่วยจัดตาแหน่ง ซึ่ งเมื่อมีการจัดวางรู ปแบบที่ซบั ซ้อนมากขึ้น การเขียนภาษา HTML ก็
ซับซ้อนยิ่งขึ้ นเช่ นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขี ยนเว็บได้ตามที่เราต้องการ
ทั้งหมด วิธีการแก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรี ยนรู ้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่ งถือว่า
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการประกอบอาชี พ Webmaster แบบจริ งจัง อาจจะไม่ตอ้ งถึงกับ
ท่องจา Tag ต่าง ๆ ได้ท้ งั หมด แต่ขอให้รู้ เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะหลาย ๆ ครั้งที่เราจะเขียน
เว็บใน Dreamweaver แล้วกลับได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ ก็ตอ้ งมาแก้ไข Code HTML
เอง และความสามารถของ Dreamweaver สรุ ปได้ดงั นี้
1. สนับสนุ นการทางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get)
หมายความว่า เว็บที่เราเขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริ งๆ ช่วยให้เรา
เขียนเว็บเพจง่ายขึ้น ไม่ตอ้ งเขียน Code HTML เอง
2. มีเครื่ องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุน่ สู ง
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3. สนับสนุ นภาษาสคริ ปต์ต่าง ๆ ทั้งฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, CGI,
BScript
4. มีเครื่ องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่เครื่ อง Server เพื่อทาการเผยแพร่ งานที่เรา
สร้างในอินเทอร์ เน็ต โดยการส่ งผ่าน FTP หรื อ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น WS
FTP
5. รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่ เสี ยง, การแทรกไฟล์วดิ ีโอ, การใช้งานร่ วมกับโปรแกรม
Flash , Fireworks
2.5.4 การใช้งานเบื้องต้น
1. ภาษา HTML เป็ นภาษาที่ ออกแบบส าหรั บ การแสดงผลเท่ า นั้น! ไม่ ส ามารถ
ประมวลผล หรื อ ใช้เขียนเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้
2. หากต้องการเพิ่มลูกเล่น หรื อ เทคนิคพิเศษ เช่น Effect ต่าง ๆ ต้องนาภาษา JavaScript
มาเสริ ม HTML อีกที
3. การจัดรู ปแบบใน Code เช่ นการขึ้ นบรรทัดใหม่ การเว้นวรรค ไม่มีผลต่อการ
แสดงผลทาง Web Browser
4. การขึ้นบรรทัดใหม่ ต้องใช้ Tag หรื อ กดปุ่ ม Shift+Enter
5. การขึ้นย่อหน้าใหม่ ต้องใช้ Tag หรื อ กดปุ่ ม Enter
6. การเว้นวรรค ต้องใช้ Tag พิเศษ คือ หรื อ กดปุ่ ม Ctrl+ Shift + Spacebar
7. หลักการอ่าน Tag ของภาษา HTML จะอ่านค่าจาก Tag ที่อยูด่ า้ นในก่อน
8. ไฟล์ HTML และ Script ต่างๆ สามารถเปิ ดแก้ไขในโปรแกรม Text Editor ทัว่ ๆ ไป
ไม่จาเป็ นต้องแก้ไขใน Dreamweaver เพียงอย่างเดียว
9. การแทรกข้อความ และ การปรับแต่งค่าต่าง ๆ ให้คลิกตาแหน่งที่ตอ้ งการ แล้วพิมพ์
ข้อความตามต้องการ หรื อให้เลือกข้อความเมื่อต้องการกาหนดค่าต่าง ๆ เพิ่มเติม
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2.5.5 ส่ วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Dreamweaver

รู ปที่ 2.14 หน้าจอโปรแกรม Dreamweaver
„ แถบคาสั่ง (Menu Bar) เป็ นแถบที่ใช้เก็บคาสั่งทั้งหมดของโปรแกรม
„ แถบคาเครื่ องมือ (Toolbar) รวบรวมปุ่ มคาสั่งที่ใช้งานบ่อย
„ แถบวัตถุ (Object Palette) เป็ นกลุ่มเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุ มวัตถุ บนชิ้ นงาน
เอกสารเว็บ เช่น เส้นกราฟิ ก (Horizontal Rule), ตาราง, รู ปภาพ, เลเยอร์ (Layer)
„ แถบแสดงสถานะ (Status Bar) คอยแสดงสถานะการทางานต่างๆ ของเรา
„ แถบควบคุมการทางาน (Properties Palette) เป็ นรายการที่ปรับเปลี่ยนได้ ตามลักษณะการ
เลือกข้อมูล เช่น หากมีการเลือกที่จะพิมพ์ หรื อแก้ไขเนื้ อหา รายการก็จะเป็ น ส่ วนทางานที่เกี่ยวกับ
อักษร, การจัดพารากราฟ ถ้าเลื อกที่รูปภาพ รายการในแถบนี้ ก็จะเป็ นคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ ยวกับ การ
ควบคุมเรื่ องรู ปภาพ
„ ส่ วนของ Panel Group เป็ นกลุ่มของแถบเครื่ องมือที่สามารถเรี ยกใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้ง่ายในการสร้ าง Application บนอินเทอร์ เน็ต เช่ น การแทรก Code ของ JavaScript และ
VBScript ลงในเว็บเพจได้อย่างง่าย ๆ โดยสามารถเรี ยกใช้งานได้จาก Panel Group
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2.5.6 หน้าจอแสดงผล (Document Windows)
1. Show Code View เป็ นหน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้าเว็บเพจที่
กาลังทางาน

รู ปที่ 2.15 Show Code View
2. Show Code and Design View เป็ นหน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้าเว็บเพจ
ที่กาลังทางาน

รู ปที่ 2.16 Show Code and Design View
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3. Show Design View ให้แสดงแต่หน้าเว็บเพจไม่ตอ้ งแสดงโค้ด HTML

รู ปที่ 2.17 Show Design View
2.6 PHP
PHP เป็ นหนึ่ งในภาษาของ Web Programming ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
โดย PHP ย่อมาจาก Personal Home Page หรื อสามารถเรี ยกอย่างเป็ นทางการได้วา่ PHP Hypertext
Preprocessor ปั จจุบนั PHP มีผลงานที่เติบโตจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิ งเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ
หรื อ Open Source ทาให้ PHP มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและแพร่ หลาย สามารถใช้ร่วมกับ Web
Server หลาย ๆ ตัวบนระบบปฏิบตั ิการ
2.6.1 ประวัติความเป็ นมา
PHP เป็ นภาษาจาพวก scripting language ค าสั่ ง ต่ า งๆจะเก็ บ อยู่ใ นไฟล์ที่ เ รี ย กว่า
สคริ ปต์ (script) และเวลาใช้ ง านต้ อ งอาศั ย ตั ว แปลชุ ด ค าสั่ ง ตัว อย่ า งของภาษาสคริ ปต์ ก็
เช่น JavaScript, Perl เป็ นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือPHP ได้รับ
การพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรก
หรื อแก้ ไ ขเนื้ อหาได้ โ ดยอั ต โนมั ติ ดั ง นั้ นจึ ง กล่ า วว่ า PHP เป็ นภาษาที่ เ รี ยกว่ า serverside หรื อ HTML-embedded scripting language เป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญชนิ ดหนึ่ ง ที่ ช่วยให้เรา
สามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น
อาจจะกล่าวได้ว่า PHP ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI รู ปแบบเดิมๆ โดยให้มี
ความสามารถ และมี ส่ ว นเชื่ อมต่ อ กับ เครื่ อ งมื อชนิ ดอื่ นมากขึ้ น เช่ น ติ ด ต่ อ กับ คลัง ข้อ มู ล หรื อ
database เป็ นต้น
PHP ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1994 โดย Rasmus Lerdorf ต่อมามีผใู ้ ห้ความสนใจเป็ น
จานวนมาก จึงได้ออกเป็ นแพ็คเกจ "Personal Home Page" ซึ่ งเป็ นที่มาของ PHP โดยภาษา PHP
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เป็ นแบบ Server Side Script และเป็ น Open Source ที่ผใู ้ ช้ทวั่ ไปสามารถดาวน์โหลด Source Code
และโปรแกรมไปใช้ฟรี ได้ที่ http://www.php.net
กลางปี ค.ศ.1995 ได้พฒั นาตัวแปลภาษา PHP ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า PHP/FI เวอร์
ชัน่ 2 ซึ่ งได้เพิ่มความสามารถในการรับข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์ มของ HTML (จึงมีชื่อว่า FI หรื อ
Form Interpreter) นอกจากนั้นยังเพิ่มความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูลอีกด้วย จึงทาให้ผคู ้ น
เริ่ มหันมาสนใจ PHP กันมากขึ้น
ในปี 1997 มี ผูร้ ่ ว มพัฒ นา PHP เพิ่ ม อี ก 2 คน คื อ Zeev Suraski และ Andi
Gutmans (กลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่า Zend ซึ่ งย่อมาจาก Zeev และ Andi ) โดยได้แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ
และเพิ่มเติมเครื่ องมือให้มากขึ้น
2.6.2 โครงสร้างของภาษา PHP
ภาษา PHP มีลกั ษณะเป็ น embedded script หมายความว่าเราสามารถฝังคาสั่ง PHPไว้ใน
เว็บ เพจร่ วมกับ ค าสั่ ง (Tag) ของ HTML ได้ และสร้ า งไฟล์ที่ มี น ามสกุ ล เป็ น .php, .php3หรื อ
.php4 ซึ่ งไวยากรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น PHP เป็ นการน ารู ปแบบของภาษาต่ า งๆ มารวมกั น ได้ แ ก่ C,
Perl และ Java ทาให้ผใู ้ ช้ที่มีพ้นื ฐานของภาษาเหล่านี้ อยูแ่ ล้วสามารถศึกษา และใช้งานภาษานี้ ได้ไม่
ยาก
ตัวอย่างโค้ดที่ใช้ใน PHP

รู ปที่ 2.18 แสดง html tag และ PHP Script
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จากภาพที่ 2.18 บรรทัดที่ 6 ถึง 9 เป็ นส่ วนของ Script PHP ซึ่ งเริ่ มต้นด้วย<?phpคาสั่ง
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ หรื อข้อความ ?>สาหรับ Script นี้ เป็ นการแสดงข้อความว่า “ยินดีตอ้ นรับสู่ PHP
Script”โดยใช้คาสั่ง echo “ยินดีตอ้ นรับสู่ PHP Script”; ซึ่งจะแสดงผลดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 2.19 แสดงผลการทางานของโค้ดผ่านบราวเซอร์
2.6.3 ความสามารถของภาษา PHP
1) เป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเป็ นแบบ Open source ผูใ้ ช้สามารถ Download และนาSource
code ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2) เป็ นสคริ ปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงทางานบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับ
การทางานของเครื่ อง Client โดย PHP จะอ่านโค้ด และทางานที่เซิ ร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่ งผลลัพธ์ที่
ได้จากการประมวลผลมาที่ เครื่ องของผูใ้ ช้ในรู ปแบบของ HTML ซึ่ งโค้ดของ PHP นี้ ผูใ้ ช้จะไม่
สามารถมองเห็นได้
3) PHP สามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการที่ต่างชนิ ดกัน เช่น Unix, Windows, Mac
OS หรื อ Risc OS อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจาก PHP เป็ นสคริ ปต์ที่ต้องท างานบนเซิ ร์ฟเวอร์
ดังนั้นคอมพิวเตอร์ สาหรับเรี ยกใช้คาสั่ง PHP จึงจาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไว้ดว้ ย
เพื่อให้สามารถประมวลผล PHP ได้
4) PHP สามารถท างานได้ ใ นเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ห ลายชนิ ด เช่ น Personal
Web
Server(PWS), Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service(IIS) เป็ นต้น
5) ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
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6) PHP มีความสามารถในการทางานร่ วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่ ง
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่สนับสนุ นการทางานของ PHP เช่ น Oracle, MySQL, FilePro, Solid,
FrontBase, mSQL และ MS SQL เป็ นต้น
7) PHP อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้สร้ างเว็บไซต์ซ่ ึ งทางานผ่านโปรโตคอลชนิ ดต่างๆ ได้ เช่ น
LDAP, IMAP, SNMP, POP3 และ HTTP เป็ นต้น
8) โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรู ปแบบของ XML ได้
2.6.4 หลักการทางานของ PHP

รู ปที่ 2.20 แสดงขั้นตอนการทางาน PHP Script Request/Response
จากภาพแสดงขั้นตอนการทางานของ PHP Script Request/Response ดังนี้
1) จากไคลเอนต์จะเรี ย กไฟล์ PHP script ผ่า นทางโปรแกรมบราวเซอร์ (Internet
Explore)
2) บราวเซอร์ จะส่ งคาร้อง (Request) ไปยังเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ผา่ นทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3) เมื่อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ รับคารองขอจากบราวเซอร์ แล้วก็จะนาสคริ ปต์ PHP ที่เก็บอยูใ่ น
เซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลด้วยโปรแกรมแปลภาษา PHP ที่เป็ นอินเตอร์พรี เตอร์
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4) กรณี ที่php script มีการเรี ยกใช้ขอ้ มูลก็จะติดต่อกับฐานข้อมูลต่างๆผ่านทางODBC
Connection ถ้าเป็ นฐานข้อมูลกลุ่ ม Microsoft SQL Server, Microsoft Access, FoxProหรื อ
ใช้ Function Connection ที่มีอยู่ใน PHP Library ในการเชื่ อมต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลออกมา
หลังจากแปลสคริ ปต์ PHP เสร็ จแล้วจะได้รับไฟล์ HTML ใหม่ที่มีแต่แท็ก HTML ไปยัง Web
Server
5) Web Server ส่ งไฟล์ HTML ที่ได้ผา่ นการแปลแล้วกลับไปยังบราวเซอร์ ที่ร้องขอ
ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
6) บราวเซอร์ รับไฟล์ HTML ที่ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ส่งมาให้แปล HTML แสดงผลออกมา
ทางจอภาพเป็ นเว็บเพจโดยใช้ตวั แปลภาษา HTML ที่ อยู่ในบราวเซอร์ ซ่ ึ ง เป็ นอิ นเตอร์ พ รี เตอร์
เช่นเดียวกัน
2.7.5 การใช้งานฟอร์ มกับ PHP

รู ปที่ 2.21 แสดงการทางานของฟอร์ม
จากรู ปด้านบน แสดงวิธีการทางานของฟอร์ มดังนี้
1) เริ่ มต้นเมื่อผูใ้ ช้กรอกแบบฟอร์ มบนเว็บเพจและคลิกปุ่ มส่ งข้อมูลมาที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์
2) ข้อมูลจากฟอร์ มจะถูกประมวลผลที่ไฟล์ PHP, ASP หรื อไฟล์ CGI อื่นๆบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์
3) เมื่ อ ประมวลผลเสร็ จแล้ ว ผลลั พ ธ์ จ ะถู ก ส่ งกลั บ ไปให้ ผู ้ ใ ช้ ใ นรู ปแบบ
เอกสาร HTML เพื่อให้เว็บเบราเซอร์แสดงผล
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สรุ ป
เราสามารถกล่ า วได้ว่ า ภาษา PHP เป็ นภาษาที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ กับ ฐานข้อ มู ล ของ
เว็บ ไซต์ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นภาษาที่ เข้า ใจได้ง่ า ย มี ค วามยืดหยุ่นสู ง สามารถท างาน
ร่ วมกับฐานข้อมูลที่หลากหลาย เป็ นเหมือนกับสคริ ปต์สามารถเรี ยกใช้งานง่าย นาไปแทรกไว้ตรง
ส่ วนไหนก็ได้ของภาษา HTML โดยรู ปแบบของภาษา PHP จะอยูใ่ นแทรก <? PHP ?> ที่สาคัญ
ที่ ท าให้ ภ าษา PHP เป็ นที่ นิ ย ม คื อ เป็ น Open Source ผูใ้ ช้ส ามารถ Download และ
นา source code ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และไม่ได้ยึดติดกับบุคคลหรื อกลุ่มคน
เล็ก ๆ แต่เปิ ดโอกาสให้โปรแกรมเมอร์ ทวั่ ไปได้เข้ามาช่วยพัฒนา
2.7 Xampp
Xampp เป็ นโปรแกรม Apache web server ไว้จาลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริ ปหรื อ
เว็บไซต์ในเครื่ องของเรา โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตและไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการ
ติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน่ ที่เป็ นที่
นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทาหน้าที่เป็ นเว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ
OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริ หารฐานข้อมูลที่พฒั นาโดย PHP เพื่อใช้เชื่ อมต่อไปยัง
ฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยูใ่ นรู ปแบบของ
ไฟล์ Zip, tar, 7z หรื อ exe โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุ ญาตของ GNUGeneral Public
License
XAMPP ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่ งเป็ นโปรแกรม
พื้นฐานที่รองรับการทางานCMS ซึ่ งเป็ นชุดโปรแกรม สาหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
ในปั จจุบนั ไฟล์สาหรับติ ดตั้ง xampp นั้นอาจมีขนาดใหญ่สักหน่ อย เนื่ องจาก มีชุดควบคุ มการ
ทางานที่ช่วยให้การปรับแต่งส่ วนต่าง ๆ ง่ายขึ้น XAMPP นั้นรองรับระบบปฏิบตั ิการหลายตัว เช่น
Windows, Linux, Apple ทางานได้ท้ งั บนระบบปฏิบตั ิการแบบ 32 bit และ 64 bit สิ่ งที่โดดเด่นกว่า
โปรแกรมอื่นคื อมีตวั ช่ วยติดตั้ง CMS ที่เรี ยกว่า BitNami ซึ่ งช่วยให้คุณติดตั้ง CMS รุ่ นใหม่ ๆ ที่
ได้รับความนิยมอีกด้วย เยีย่ มชมเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของ XAMPP ได้ที่นี่
นอกจาก Xampp แล้วยังมีโปรแกรมในลักษณะนี้ อีก เช่น Appserv, Wamp เป็ นต้น สิ่ งที่ควร
พิจารณาในการเลือกใช้งานคือเวอร์ ชนั่ ของ Apache, PHP และ MySQL เนื่องจาก CMS แต่ละตัว
นั้นมี ความต้องการเวอร์ ชนั่ ไม่เท่ากัน ก่ อนใช้งานจึ งต้องพิจารณาให้ดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหา
หรื อเกิดปั ญหาในการใช้งานน้อยที่สุดนัน่ เอง
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2.8 My SQL
MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พฒั นาโดยบริ ษทั MySQL AB มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ รองรับคาสั่ง SQL เป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูล ที่ตอ้ งใช้ร่วมกับเครื่ องมือ
หรื อโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผูใ้ ช้ เช่นทางาน
ร่ วมกับเครื่ องบริ การเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริ การแก่ภาษาสคริ ปต์ที่ทางานฝั่ งเครื่ องบริ การ
(Server-Side Script) เช่ น ภาษา php ภาษา aps.net หรื อภาษาเจเอสพี เป็ นต้น หรื อทางานร่ วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิ กดอทเน็ต ภาษาจาวา หรื อภาษาซี
ชาร์ ป เป็ นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย และ
เป็ นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนาไปใช้งานมากที่สุด
MySQL : มายเอสคิวแอล เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL. แม้วา่ MySQL เป็ น
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส แต่แตกต่า งจากซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สทัว่ ไป โดยมี การพัฒนาภายใต้
บริ ษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ใน
เชิงธุ รกิจ
MySQL สร้างขึ้นโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟิ นแลนด์ ชื่ อ David Axmark, Allan Larsson
และ Michael "Monty" Widenius.
ปั จจุบนั บริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้ อกิจการของ MySQL AB
เรี ยบร้อยแล้ว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้ MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็ นของซัน
ความสามารถและการทางานของโปรแกรม MySQL มีดงั ต่อไปนี้
- MySQL ถื อเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS)
ฐานข้อ มู ล มี ล ัก ษณะเป็ นโครงสร้ า งของการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การที่ จ ะเพิ่ ม เติ ม เข้า ถึ ง หรื อ
ประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจาเป็ นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่ งจะทาหน้าที่
เป็ นตัวกลางในการจัดการกับข้อมู ลในฐานข้อมู ลทั้ง สาหรั บ การ ใช้ง านเฉพาะ และรองรั บ การ
ทางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ตอ้ งการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการ
จัดการกับข้อมูลจานวนมาก MySQL ทาหน้าที่เป็ นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
- MySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ฐานข้อมูลแบบ relational จะทาการ
เก็บข้อมูลทั้งหมดในรู ปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ทาให้
ทางานได้รวดเร็ วและมีความยืดหยุน่ นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่ อมโยงเข้าหา
กันทาให้สามารถรวมหรื อจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
โปรแกรม MySQL ซึ่งเป็ นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล
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- MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นัน่ คือ ผูใ้ ช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้
งานและปรั บ แต่ ง การท างานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์ โหลดโปรแกรม MySQL ได้จาก
อินเทอร์ เน็ตและนามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ในระบบปฏิบตั ิการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งานเป็ นฐานข้อมูลให้ผดู ้ ูแล
ระบบสามารถเลือกใช้งานได้ หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL ผูด้ ูแลระบบสามารถ
เลือกติดตั้งได้ท้ งั ในขณะที่ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Red Hat Linux หรื อจะติดตั้งภายหลังจากที่ติดตั้ง
ระบบปฏิบตั ิการก็ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ผใู ้ ช้งานจานวนมากนิ ยมใช้งานโปรแกรม MySQL คือ
MySQL สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว น่าเชื่ อถือและใช้งานได้ง่าย เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานระหว่างโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการประมวลผลแต่ละ
คาสั่งได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 1 นอกจากนั้น MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทาหน้าเป็ นเครื่ อง
ให้บริ การรองรับการจัดการกับ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่ งการพัฒนายังคงดาเนิ นอยู่อย่างต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้มีฟังก์ชนั การทางานใหม่ๆ ที่อานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา รวมไป
ถึ ง การปรั บ ปรุ ง ด้า นความต่ อ เนื่ อง ความเร็ วในการท างาน และความปลอดภัย ท าให้ MySQL
เหมาะสมต่อการนาไปใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.9 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.9.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
แค้นท์ (Katz. 1962) (สุ ธี จันทศร. 2534 : 27;อ้างอิงจาก Katz. 1962.) ได้นาแบบทดสอบ
หลายชุ ดไปทดสอบกับ ผูม้ ารั บ การอบรมวิช าอาร์ มี ออโตเมติ ก ดาต้าโปรเซสซิ่ ง โปรแกรมมิ่ ง
(Army’s Automatic Data Processing Programming Course) จานวน 190 คน ผลปรากฏว่า คะแนน
รวมของความถนัดด้านเหตุผลถ้อยคา (Verbal Reasoning) และความถนัดด้านเหตุผล เชิงเลขคณิ ต
(Arithmetical Reasoning) จากแบบทดสอบแยกประเภททหารบก (Army Classification Battery)
กับเกรดวิชาเรี ยน มีค่าสหสัมพันธ์กนั 0.61 แบบทดสอบ พีเอที (PAT: IBM Programmer Aptitude
Test) กับเกรดวิชาเรี ยนมีค่าสหสัมพันธ์กนั 0.67 และค่าสหสัมพันธ์พหุ คุณ ระหว่างแบบทดสอบที่
กล่าวมาข้างข้น กับเกรดวิชาเรี ยน มีค่าเท่ากับ 0.68
เมเร็ นส์และวินซอนเฮเลอร์ (Mehrens and Vinsonhaler. 1968) (สุ ธี จันทศร, 2534: 28;
อ้างอิงจาก Mehrens and Vinsonhaler. 1968.) ได้ศึกษาหาตัวทานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบเอทีพีพี (ATPP: Aptitude Test for Programmer
Personnel) แบบทดสอบเอสวีไอบี (SVIB: Strong Vocational Interest Blank) แบบทดสอบซี คิวที
(CQT: College Qualification Test) และระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) เป็ นตัวทานาย เกณฑ์คือเกรด
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วิชาที่ เรี ยน กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนิ สิตของมหาวิทยาลัยมิชิ แกนที่ เรี ยนคอมพิวเตอร์ ภาษาโฟร์ แทรน
(FORTRAN) จานวน 68 คน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการถอถอยพหุ คู ณแบบสเต็บไวส์ (Stepwise
Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวทานายเกรดวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คะแนนระหว่างสเกล
โปรแกรมเมอร์ (Computer Programmer Scale) ของแบบทดสอบเอสวีไอบี (SVIB) โดยมี ค่า
สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.76 และ 0.81 ตามลาดับ นอกจากนั้นยังพบว่า ความถนัดด้านเหตุผลทาง
จานวน (Numerical Reasoning) ซึ่ งวัดจากแบบทดสอบเหตุผลทางจานวนของแบบทดสอบ ซี คิวที
(CQT) และความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Reasoning) ซึ่ งวัดจากแบบทดสอบอนุกรมรู ปภาพ
ของแบบทดสอบเอทีพีพี (ATPP) เป็ นความสามารถทางสติปัญญาที่จาเป็ นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
ประสบผลสาเร็ จในการที่จะเป็ นโปรแกรมเมอร์
แฮนค๊อก (Hancock. 1981: abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ณะหว่างแบบทดสอบเอทีพี
พี (ATPP: Aptitude Test for Programmer Personnel) กับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยนที่
เรี ย นจบอย่า งน้อยหนึ่ งในสี่ ข องโปรแกรมการจัดกระทาข้อมูล ขั้นที่ ส อง (Postsecondary Data
Processing Program) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนอาชี วศึกษาในรัฐจอร์ เจีย จานวน 214 คน
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบสเต๊บไวส์ (Stepwise Regression Analysis) พบว่าตัวทานาย
ที่ดีสาหรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คะแนนรวมจากแบบทดสอบเอทีพีพี (ATPP)
เบนเนทท์ (Beebbett, 1983: abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะ
นิสัย (Demographic Variable) กับเกรดนักศึกษาที่เรี ยนในวิชาพื้นฐานของหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
คอมพิ ว เตอร์ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ในรั ฐ มิ ส ซิ ส ซิ ป ปี้ วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 175 คน โดยศึกษาตัวแปรด้านลักษณะนิ สัย ได้แก่ เพศ เชื้ อชาติ และอายุ ตัวแปรด้าน
ด้านวิชาการ พิจารณาจากระดับเกรดเฉลี่ยจากแบบทดสอบเอซี ที (ACT:American College Test)
และตัวแปรด้านความถนัด พิจารณาจากแบบทดสอบซี พีเอบี (CPAB: Computer Programmer
Aptitude Battery) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ตัวแปรตั้ง 3 ด้าน มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ เกรดในวิ ช าพื้ น ฐานของหลัก สู ตรวิท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ โดยเรี ย บล าดับ
ความสัม พันธ์ จากมากไปน้อย คือ ตัวแปรด้านความถนัด ตัวแปรทางด้านวิชาการ และตัวแปร
ลักษณะนิ สัย โดยตัวแปรด้านความถนัดอธิ บายความแปรปรวนของเกรดในวิชาพื้นฐานได้ร้อยละ
32.72
ไรส์ (Rice. 1984: abstract) ได้ศึกษาหาตัวพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบซี พีเอบี (CPAB: Computer Programmer Aptitude
Batter) แบบทดสอบ GEFT เกรดเฉลี่ย (GPA) และตัวพยากรณ์อื่นๆ มาเป็ นตัวทานาย เกรดวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่เรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ จานวน 181 คน อายุระหว่าง 15-18 ปี จากโรงเรี ยนของรัฐและโรงเรี ยนเอกชน ในรัฐมิ
สซิ บซิ ปปี้ และรัฐอัลบามา วิเคราะห์ขอ้ มูลหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์ และตัว
เกณฑ์ พบว่า ตัวพยากรณ์ 11 ตัวแปร จากตัวพยากรณ์ท้ งั หมด 27 ตัวแปร สัมพันธ์กบั ตัวเกณฑ์อย่าง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ดัง นี้ GPA (r=.514), CPAB-Total(r=.511), CPABDiagramming(r=.479), GEFT(r=.426), CPAB Reasoning(r=.411), CPAB-Letter Series (r=.314),
CPAB-Number Ability (r=.289), Exposure-High School (rho=.282), CPAB-Verbal(r=.260),
Exposure-Home (rho=.241) และ Exposure-Friend’s House (rho=.213) วิเคราะห์ขอ้ มูลวิธีการถอ
ถอยพหุ คูณแบบสเต็บไวส์ (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวพยากรณ์ทีดี 6 ตัว ที่
ร่ วมกันพยากรณ์ เกรดวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ GPA, CPAB-Total, Exposure-Friend’s
House, GEFT, Exposure-High School และ Exposure-Home
ไอเนและสเนลเบคเคอร์ (Michael J. 1988: 1029) ได้ศึกษาความเชื่ อมัน่ ความเที่ยงตรง
เชิ งพยากรณ์ และความสัมพันธ์ภายในของแบบวัด CALIP โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ที่มาจากหลาย
สาขาวิชาที่เข้ามารับการอบรมเพื่อเป็ นครู สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนมัธยม ซึ่ งมีจานวน 42 คนที่
สาเร็ จในหลักสู ตรนี้ ใช้เวลาการอบรม 11 เดือน มีการสอบก่อนและหลังการอบรมโดยใช้แบบวัด
CALIP ผลการวิจยั พบว่า ความเชื่ อมัน่ แบบความคงที่ มีนัยสาคัญทางสถิ ติทุกแบบทดสอบย่อย
สาหรับความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Pretest ของแบบ
วัด CALIP กับ เกรดเฉลี่ ย ของรายวิ ช าคอมพิ วเตอร์ ที่ เข้า รั บ การอบรม พบว่า แบบทดสอบการ
ประมาณค่า (Estimation) มีความสัมพันธ์กบั เกรดเฉลี่ ยน้อยที่สุดและสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ สาหรับ ควมสัมพันธ์ภายในของแบบทดสอบย่อย พบว่า แบบทดสอบการประมาณค่า
(Estimation) มีความสัมพันธ์กบั แบบทดสอบย่อยที่เหลื อน้อยที่สุด คือ r=.20 (pretest) และ =.34
(posttest) ซึ่ งผลอันนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานในคู่มือของแบบวัด CALIP
เจเน (Gene, 1987:abstract) ได้ทาการศึกษาแบบวัดความถนัดทางการเรี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CPAB: Computer Programmer Aptitude Battery) เพื่อพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาฟอร์ แทน (Fortran) กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก ศึ ก ษาที่ เรี ย นภาษา
ฟอร์แทน ของมหาวิทยาลัยคิงส์ เบอร์ รัฟ ในเมืองนิ วยอร์ ค จานวน 102 คน โดยใช้แบบทดสอบย่อย
ทั้ง 5 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบความถนัดด้านถ้อยคา (Verbal Meaning) แบบทดสอบความถนัด
ด้านเหตุผล (Reasoning) แบบทดสอบการเรี ยงลาดับตัวอักษร (Letter Series) แบบทดสอบความ
ถนัดด้านจานวน (Number Ability) และแบบทดสอบแผนภาพ (Diagramming) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Analysis) โดยใช้ GPA เป็ นตัวเกณฑ์ ผลปรากฏว่า
แบบทดสอบที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ดี คือ แบบทดสอบความถนัดด้านการ
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เรี ยงลาดับตัวอักษร (Letter Series) แบบทดสอบความถนัดถ้อยคา (Verbal Meaning) แบบทดสอบ
ความถนัด ด้า นจ านวน (Number Ability) และแบบทดสอบแผนภาพ (Diagramming) ส่ ว น
แบบทดสอบที่ไม่สามารถ พยากรณ์ได้ คือ แบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผล (Reasoning)
โพค(Poage, 1988: abstract) ได้ศึกษาถึงการบ่งชี้ และการวัดองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความถนัดทางการเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันว่า ความถนัดทางคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปเป็ นลักษณะ
เฉพาะที่แฝงอยู่ (Latent trait) เป็ นลาดับที่ 2 และเพื่อยืนยันว่าความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดย
ไม่ใช้ภาษา (Non-verbal Critical Thinking Ability) ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภา
(Verbal Critical Thinking Ability) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความจา (Memory) และ
ทัศนคติ (Attitude) เป็ นลักษณะเฉพาะที่แฝงอยูเ่ ป็ นลาดับที่ 1 และเป็ นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อ
ความถนัดทางการเรี ยนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างความถนัดทางการ
เรี ยนทางคอมพิวเตอร์ ทวั่ ๆ ไป และความถนัดทางการเรี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
แบบทดสอบย่อย 4 ฉบับจาก CAIP วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยไม่ใช้ภาษา ใช้สเกล
Inference and Deduction ของ Watson-Glaser วัดความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภ าษา ใช้
Remote Associates Test วัดความคิดสร้างสรรค์ ใช้แบบวัดการจาคาศัพท์และการจาลาดับขั้นตอน
สาหรับวัดความจา และใช้แบบทดสอบซี เอเอส (CAS: Computer Attitude Scales) สาหรับวัด
ทัศนคติ นอกจากนี้ ยงั เพิ่มความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ (Math Ability) และความสามารถทางการ
อ่า น (Reading Ability) เข้าไป โดยพิจารณาคะแนนของนักเรี ย น จาก Michigan Educational
Assessment Profile เพื่อบ่งชี้ ว่า ความสามารถที่ เพิ่ มเข้า ไปนี้ ส่ งผลต่ อความถนัดทางการเรี ย น
คอมพิ วเตอร์ ห รื อไม่ กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก เรี ย นมัธ ยม จ านวน 217 คน วิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้
โปรแกรมปรับเทียบโครงสร้าง (EQS: structural equations computer program) พบว่า รู ปแบบ
ลักษณะแฝงลาดับที่ 2 เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรี ยบเที ยบกับรู ปแบบลักษณะแฝงลาดับที่ 1 และการ
วิเคราะห์โดย Part Analysis พบว่า ตัวแปรที่ถูกวัดแต่ละตัวและลักษณะแฝงลาดับที่ 1 ส่ งผลต่อ
โมเดลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Part Coefficient) ของคุณลักษณะ
แฝงลาดับที่ 1 เป็ นดังนี้ ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภาษา (Verbal Critical Thinking
Ability) (.949) ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยไม่ใช้ภาษา (Non-verbal Critical Thinking
Ability) (.800) และทัศนคติ (Attitude) (.820) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (.464) ความจา
(Memory) (.800) และทัศนคติ (Attitude) (.250) นอกจากนี้ พบว่า ไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างความถนัดทัว่ ไปทางคอมพิวเตอร์ กับความถนัดทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ (Math Ability) และความสามารถทางการอ่าน (Reading
Ability) ไม่ส่งผลต่อโมเดลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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เดลออสโว (Dell’ssso, 1989:abstract) ได้ศึกษาการพยากรณ์ ความถนัดทางการเรี ยน
คอมพิ วเตอร์ ของนัก ศึก ษาระดับวิทยาลัย โดยศึ กษาตัวแปรบางตัวที่ อาจจะพยากรณ์ ความถนัด
ทางการเรี ย นคอมพิวเตอร์ และประเมิ นประโยชน์ของ CALIP ผูว้ ิจยั ศึ กษากับกลุ่ ม ตัวอย่างจาก
วิทยาลัยเมืองพาซาดินา จานวน 193 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยน 1 ใน 4
2.9.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ธารง ทวีพนั ธุ์สานต์ ( บทคัดย่อ : 2552) งานวิ จยั นี้ เป็ นการนาเอาความรู ้ ทางด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ จิ ตวิท า และวิชาสถิ ติมาประยุกต์ใ ช้งานร่ วมกัน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
พัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ในการสนับสนุนการตัดสิ นใจเลือกอาชี พตามบุคลิกภาพ
ของตนเอง โดยเป็ นการน าเอาทฤษฎี ก ารเลื อ กอาชี พ ของจอห์ น ฮอลแลนด์ นัก จิ ต วิท ยาชาว
สหรั ฐอเมริ กา ที่ ไ ด้สร้ างแบบจาลองความสั มพันธ์ หกเหลี่ ยมขึ้ นในปี พ.ศ. 2502 หรื อกว่า 50 ปี
มาแล้ว และการหาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และผลลัพธ์ที่ได้จาก
ทฤษฎีของฮอลแลนด์
ขั้นตอนการวิจยั เริ่ มต้นจากการนาแบบทดสอบอาชี พ เอสดีเอส ของจอห์น ฮอลแลนด์
มาพัฒนาในรู ปแบบของแบบทดสอบอิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยภาษา พีเอชพี และ มายเอสคิวแอล เป็ น
ฐานข้อมูลของแบบทดสอบอิเล็กทรอนิ กส์ จากนั้นทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 80 คน มีการเก็บผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
การใช้งาน และผลลัพธ์เพื่อมาสรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั มี 2 ส่ วน คือ ในด้านการออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิ กส์
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนในด้าน
ผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในกลุ่มบุคลิกภาพที่ได้ตามแบบทดสอบอิเล็กทรอนิ กส์ แต่ใน
ด้านการเลื อกอาชี พตามผลลัพธ์ ที่ได้น้ นั กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ยังไม่แน่ ใจที่ จะเลื อกอาชี พตาม
ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั
อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ อยูบ่ นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน และเป็ นการ
สรุ ปผลจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาดังกล่าวเท่านั้น
สุ กญั ญา บุญศรี (บทคัดย่อ : 2553) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนาแบบวัดความ
ถนัดทางวิชาชี พ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชี พ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ วิชาชีพครู ที่ใช้ในการสารวจ คัดกรอง
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถความถนัด หรื อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในช่ วงชั้นที่ 3 เข้าศึกษาต่อใน
โรงเรี ยนนาร่ องทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่ง
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ออกเป็ นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองใช้เครื่ องมือ (try out) ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้และหาคุณภาพด้านความ เชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดฉบับละ
จานวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจริ งซึ่ งได้มาจากการสุ่ ม แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นรวม 536 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบวัดความถนัดทาง
วิชาชี พ จานวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดความถนัดทาง
คณิ ตศาสตร์ แบบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ แบบวัดความถนัดทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และแบบวัดความถนัดทางวิชาชี พครู ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้น มี ลักษณะปรนัยแบบเลือกตอบ
จานวน 4 ตัวเลือกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย ค่าสู งสุ ด
(Max) ค่าต่าสุ ด (Min) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิ ยม (Mode) ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Sk.) ค่าความโด่ง (Ku.) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEM) และ
วิ เ คราะห์ ด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยใช้ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้อ สอบกับ
จุดประสงค์ (IOC) และความเชื่ อมัน่ โดยใช้ค่าKR ‟ 20 คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder ‟ Richardson
Formula) รวมทั้งนาข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละครั้งมาวิเคราะห์แบบวัดรายข้อ (Item Analysis)
เพื่อคานวณหาค่าความยากของแบบวัด (Item Difficulty) และอานาจจาแนกของแบบวัด (Item
Discrimination) ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิ ติพ้ืนฐานของแบบวัดความถนัดทางวิชาชี พทั้ง 5 ฉบับ
เรี ยงตามลาดับดังนี้
1) แบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 19.62 โดยมีค่าสู งสุ ด 31
ต่าสุ ด 5 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88 ซึ่ งอยูใ่ นระดับสู ง
2) แบบวัดความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 18.03 โดยมีค่าสู งสุ ด 36
ต่าสุ ด 5 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .82 ซึ่ งอยูใ่ นระดับสู ง
3) แบบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย 17.75 โดยมีค่าสู งสุ ด 28 ต่าสุ ด 6 และมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .54 ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
4) แบบวัดความถนัดทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 21.76 โดยมี
ค่าสู งสุ ด 31 ต่าสุ ด 12 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .57 ซึ่ งอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง และ
5) แบบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู พบว่ามีค่าเฉลี่ย 21.40 โดยมีค่าสู งสุ ด 32
ต่าสุ ด 12 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .61 ซึ่ งอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
2. ผลการหาคุณภาพด้านความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบวัดความถนัดทั้ง
5 ฉบับพบว่าแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่ อมัน่ .88 ความยากง่ายเฉลี่ยปานกลาง
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และความยากง่ายรายข้ออยูร่ ะหว่าง .26-.65 และอานาจจาแนกดี อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง
.21- .85 โดยมีขอ้ สอบที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความเหมาะสมตามเกณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 30 ข้อ แบบวัดความ
ถนัดทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมัน่ .82 ความยากง่าย เฉลี่ยปานกลาง และความยากง่ายรายข้ออยู่
ระหว่าง .33 -.79 และอานาจจาแนกดี อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .23-.91 โดยมีขอ้ สอบที่มี
ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 33 ข้อ แบบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีค่า
ความเชื่ อมัน่ .54 ความยากง่ายเฉลี่ยปานกลาง และความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .20-.80 และ
จาแนกพอใช้ได้ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .20- .59 โดยมีขอ้ สอบที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสม
ตามเกณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 22 ข้อ แบบวัดความถนัดทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มีค่าความเชื่ อมัน่ .57
ความยากง่ายเฉลี่ ยปานกลาง และความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .39-.80 และจาแนกพอใช้ได้
อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .24- .62 โดยมีขอ้ สอบที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ รวม
ทั้งสิ้ น 20 ข้อ แบบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู มีค่าความเชื่ อมัน่ .61 ความยากง่าย เฉลี่ยปานกลาง
และความยากง่ายรายข้ออยูร่ ะหว่าง .25-.79 และอานาจจาแนกพอใช้ได้ อานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .21- .79 โดยมีขอ้ สอบที่มีประสิ ทธิภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 25 ข้อ
วิไลพรรณ ยิง่ ตระกูล (บทคัดย่อ : 2553) การวิจยั เรื่ อง การสร้างแบบทดสอบวัดความ
ถนัดทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมทั้งสร้างเกณฑ์ปกติและคู่มือ
การใช้แ บบทดสอบกลุ่ ม ตัว อย่า ง เป็ นนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน
545 คน
ผลการวิ จ ัย ท าให้ ไ ด้แ บบทดสอบวัด ความถนัด ทางการเรี ย นส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1
แบบทดสอบวัดความถนัดด้านภาษา ฉบับที่ 2 ด้านความคล่ องแคล่ วในการใช้คา ฉบับที่ 3 ด้าน
ตัวเลข ฉบับที่ 4 ด้านเหตุผล ฉบับที่ 5 ด้านมิติสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ด้านการสังเกตรับรู้ และ ฉบับที่ 7
ด้านความจา แบบทดสอบทุกฉบับ มีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ .80 ถึง 1.00 มีค่า
ความยากตั้งแต่ .31 ถึง .78 มีค่าอานาจจาแนกโดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมที่หกั คะแนนในข้อนั้นออก (Item Total Correlation) ตั้งแต่ .17 ถึง .59 ซึ่ งทุกค่ามี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 มีความตรงเชิ งโครงสร้ างโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
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Correlation) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ .31 ถึง .74 ซึ่ งทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบแต่ละฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ .72, .75 , .72, .75, .73, .79,
และ .78 ตามลาดับ และการสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นได้คะแนนที่ปกติต้ งั แต่ T20 ถึง T69
สมทรัพย์ จิวประสาท (บทคัดย่อ : 2556) การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อสร้าง
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) 5
ด้านคือ ด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านการเรี ยงลาดับตัวอักษร ด้านจานวน และด้านแผนภาพ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือซึ่ งประกอบด้วยค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่ อมัน่ และความ
เที่ยงตรง ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
จานวน 721 คน ซึ่ งเลือกมาโดยการสุ่ มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ค่าความยาก อยูร่ ะหว่าง 0.23-0.78
2. ค่าอานาจจาแนก อยูร่ ะหว่าง 0.31-0.90
3. ค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.74-0.91
4. ค่าความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ างตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
เพื่อหาค่าสถิติจากทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรี ยนคอมพิวเตอร์ กบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์พบว่า โมเดลแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละด้านเป็ นบวก มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.97-1.00 โดยด้าน
จานวนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 รองลงมาคือ ด้านการเรี ยงลาดับตัวอักษร
ด้านแผนภาพ ด้านภาษาและด้านเหตุผล 0.99, 0.98, 0.97 และ 0.97 ตามลาดับ และค่าไค-สแควร์
(X2) มีค่า 0.17 (p=0.68) เมื่อพิจารณาค่าสถิติ AGFI มีค่า 1.00 ค่า CFI มีค่า 1.00 และค่าสถิ ติ
RMSEA มีค่า 0.00 เป็ นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน จึงพิจารณาได้วา่ โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.9.3 สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัด
ความถนัดทางการเรียน ผูพ้ ฒั นาได้มีความสนใจที่จะสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน
โดยโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจาแนกอาชี พตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L.
Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ
อาชี พต่างๆ สามารถแปลผลเป็ นสาขาเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง

