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บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
ในการดาเนิ นการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน ผูพ้ ฒั นาได้เลือก
ทฤษฎีของฮอลแลนด์ เนื่ องจาก ทฤษฎี ของฮอลแลนด์มีการพัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1959 จนถึ ง ปั จจุ บ นั ได้รับ ความนิ ย มเป็ นที่ ย อมรั บ อย่า งมากในโลกตะวันตก มี ก ารศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจยั ทฤษฎี ของฮอลแลนด์อย่างกว้างขวาง มี การแปลออกมาถึ ง 16 ภาษา นอกจากนี้ กรม
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ยังได้นาทฤษฎี ข องฮอลแลนด์มาใช้ในการแนะนาอาชี พ ให้กบั ผูท้ ี่
สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์ข องกรมจัดหางานอี ก ด้วย การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบส ารวจจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้เว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับ วัดความถนัดทางการเรี ยน ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น ตามทฤษฎี
ของฮอลแลนด์ โดยมีวธิ ีการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 ขั้นตอนพัฒนา
3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มาจากวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยเลื อกนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้ นครู จาก 3 สาขาวิชา จานวน 90 คน มี
รายละเอียดดังนี้
1) สาขาการบัญชี
จานวน 30 คน
2) สาขาการตลาด
จานวน 30 คน
3) สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 30 คน
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับ วัดความถนัดทางการเรี ยน
เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับ วัดความถนัดทางการเรี ยน ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ
จอห์น ฮอน แลนด์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ พยากรณ์ความสามารถในการเรี ยน หรื อความชอบใน
อาชี พ ของบุ ค คล โดยเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ส าหรั บ วัด ความถนั ด ทางการเรี ยน มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบทดสอบ แบบเลือกตอบ จานวน 15 ข้อ แต่ละข้อจะมีตวั เลือกตอบ 6 ตัวเลือก ตามหลักแนวคิด
ของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่ งแต่ละตัวเลือกจะถูกแปลผลออกมาเป็ นบุคลิกภาพใน 6 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริ งจังไม่คิดฝัน กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญาและความคิด
ทางวิชาการ กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบสมาคมสังคมกับผูอ้ ื่น กลุ่ม
ที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิด กล้าทา กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน
3.3 ขั้นตอนพัฒนา
3.3.1 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน
3.3.1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน โดย
จุดมุ่งหมายในครั้งนี้ คือ เพื่อวัดความถนัดทางการเรี ยนของนักศึกษาโดยศึกษาทฤษฎี เอกสาร และ
ผลงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ความถนัดทางการเรี ย น โดยอ้า งอิ ง จากทฤษฎี ก ารจาแนกอาชี พ ตาม
บุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
ลัก ษณะของแบบทดสอบนี้ เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ อาชี พ ต่ า งๆ สามารถแปลผลเป็ นสาขาเรี ย นที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง
3.3.1.2 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน มีข้ นั ตอนดังนี้
1) สร้ างนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ เพื่อกาหนดรู ปแบบคาถาม และจานวนข้อของแบบ
ทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยนสาขาต่างๆ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขา
การตลาด และสาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ โดยใช้รูป แบบค าถามตามแนวทฤษฎี ข องจอห์ น แอล
ฮอลแลนด์ (John L. Holland)
2) สร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยนแบบเลือกตอบ จานวน 15 ข้อ
ให้ครอบคลุมตามตัวชี้ วดั โดยคาถามแต่ละข้อมี 3 ตัวเลื อก ซึ่ งแต่ละตัวเลื อกจะนาค่าคะแนนมาหา
ผลรวม และสรุ ปผลออกมาเป็ นบุคลิกภาพของแต่ละกลุ่ม
3) นาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
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4) ผูพ้ ฒั นานาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยเพิ่มตัวเลือกตอบเป็ น 6 ตัวเลือก ตามแนวทฤษฎีของจอห์น แอล ฮอลแลนด์
(John L. Holland) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริ งจังไม่คิดฝัน กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้
เชาว์ปัญญาและความคิดทางวิชาการ กลุ่มที่ 3 บุคลิ กภาพแบบมีศิลปะ กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบ
สมาคมสังคมกับผูอ้ ื่น กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิด กล้าทา กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบ
แบบแผน
5) นาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยนไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่ องมือกับนักเรี ยนระดับชั้น ปวส. 1 จานวน 90 คน
6) นาผลที่ได้จากการทาแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความถูกต้อง ของการทา
ทดสอบ
3.3.2 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน
3.3.2.1 ออกแบบการทางานของเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน
1) Use Case Diagram
User

Register

Login
Save Score

Administration

Take Test
<<extends>>
Show
Result

Manage
Question

รู ปที่ 3.1 แสดง Use Case Diagram
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3.3.2.2 คาอธิบายรายละเอียด Use Case Description
ตารางที่ 3.1 ตารางอธิบาย Use Case Register
Use Case Name : Register
ลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน
Brief Description :
ผูใ้ ช้
Actor :
ผูใ้ ช้เลือกเข้าสู่ ลงทะเบียน
Pre-Conditions :
ผูใ้ ช้ตอ้ งการลงทะเบียนผูใ้ ช้
Post- Condition
Flow of Evens :
Actors
System
ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลพร้อมกดปุ่ ม
บันทึกข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ลงทะเบียน
Exaction Conditions : ต้องเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ตารางที่ 3.2 ตารางอธิบาย Use Case Login
Use Case Name : Login
ผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบ
Brief Description :
ผูใ้ ช้
Actor :
ผูใ้ ช้เลือกเข้าสู่ ระบบ
Pre-Conditions :
ผูใ้ ช้ตอ้ งการเข้าสู่ ระบบ
Post- Condition
Flow of Evens :
Actors
ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลพร้อมกดปุ่ ม
ล็อกอิน
Exaction Conditions :

ต้องเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต

System
ตรวจสอบข้อมูลที่กรอก ถ้า
ถูกต้องไปหน้าถัดไป ถ้าผิดให้
กรอกใหม่
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ตารางที่ 3.3 ตารางอธิบาย Use Case Take Test
Use Case Name : Take Test
ผูใ้ ช้ทาแบบทดสอบ
Brief Description :
ผูใ้ ช้
Actor :
ผูใ้ ช้เลือกเข้าทาแบบทดสอบ
Pre-Conditions :
ผูใ้ ช้ตอ้ งทาแบบทดสอบ
Post- Condition
Flow of Evens :
Actors
ผูใ้ ช้กดปุ่ มเข้าทาแบบทดสอบ
Exaction Conditions : ต้องเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ตารางที่ 3.4 ตารางอธิบาย Use Case Save Score
Use Case Name : Save Score
บันทึกคะแนน
Brief Description :
ผูใ้ ช้
Actor :
ผูใ้ ช้เข้าทาแบบทดสอบ
Pre-Conditions :
ผูใ้ ช้ทาแบบทดสอบเสร็ จแล้ว
Post- Condition
Flow of Evens :
Actors
ผูใ้ ช้กดปุ่ มกลับสู่ หน้าหลัก
Exaction Conditions : ต้องเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต

System
นาแบบทดสอบเข้ามา

System
บันทึกคะแนน
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ตารางที่ 3.5 ตารางอธิบาย Use Case Show Result
Use Case Name : Show Result
ดูผลลัพธ์
Brief Description :
ผูใ้ ช้
Actor :
ผูใ้ ช้เลือกดูผลลัพธ์
Pre-Conditions :
ผูใ้ ช้ตอ้ งการดูผลลัพธ์
Post- Condition
Flow of Evens :
Actors
ผูใ้ ช้กดปุ่ มดูผลลัพธ์
Exaction Conditions : ต้องเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต

System
นาผลลัพธ์มาแสดง

3.3.2.3 สร้างฐานข้อมูล โดยการจาลอง Web Server ด้วยโปรแกรม Xampp และบริ หาร
จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม My SQL

รู ปที่ 3.2 การออกแบบฐานข้อมูล ใน phpMyAdmin
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รู ปที่ 3.3 ตาราง member จัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้

รู ปที่ 3.4 ตาราง question จัดเก็บข้อมูลคาถาม
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รู ปที่ 3.5 ตาราง test จัดเก็บข้อมูลการทาแบบทดสอบ
3.3.2.4 ความสัมพันธ์

รู ปที่ 3.6 E-R Diagram
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3.3.2.5 รายละเอียดของฐานข้อมูล (Data Dictionary)
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดคุณสมบัติของตาราง Member
Column

Type

member_id (Primary) int(5)

Null

Default

No

Comments
รหัสผูใ้ ช้

name

varchar(30) No

ชื่อผูใ้ ช้

uName

varchar(10) No

Username

pWord

varchar(10) No

Password

sex

varchar(10) No

เพศ

degree

varchar(10) No

ระดับชั้น

major

varchar(30) No

สาขาวิชาที่เรี ยน

love

varchar(10) No

ความชอบในสาขาวิชา

lmajor

varchar(30) No

สาขาวิชาที่ชอบ

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดคุณสมบัติของตาราง Question
Column

Type

Null

Default

Comments

Q_ID(Primary)

int(5)

No

ข้อที่

question

int(5)

No

คาถาม

choice1

varchar(100)

No

ตัวเลือกที่ 1

choice2

varchar(100)

No

ตัวเลือกที่ 2

choice3

varchar(100)

No

ตัวเลือกที่ 3

choice4

varchar(100)

No

ตัวเลือกที่ 4

choice5

varchar(100)

No

ตัวเลือกที่ 5

choice6

varchar(100)

No

ตัวเลือกที่ 6
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียดคุณสมบัติของตาราง Test
Column

Type

Null

Default

Comments

member_id

int(11)

No

รหัสผูใ้ ช้

q_id

int(5)

No

รหัสคาถาม

ch1

int(1)

No

0

ตัวเลือกตอบที่ 1

ch2

int(1)

No

0

ตัวเลือกตอบที่ 2

ch3

int(1)

No

0

ตัวเลือกตอบที่ 3

ch4

int(1)

No

0

ตัวเลือกตอบที่ 4

ch5

int(1)

No

0

ตัวเลือกตอบที่ 5

ch6

int(1)

No

0

ตัวเลือกตอบที่ 6

3.3.2.6 การพัฒนาแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน

รู ปที่ 3.7 การออกแบบหน้าจอหลัก
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การออกแบบหน้าจอหลักของเว็บไซต์แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
1. Header หัวของเว็บ เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของเว็บ ตรงส่ วนนี้ เรา
จะให้แสดงในส่ วนของโลโก้ หรื อแสดงรู ปภาพของเว็บไซต์ของเราเป็ นส่ วนใหญ่
2. Navigation เป็ นส่ วนที่จะนาผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ไปยังส่ วนต่างของเว็บไซต์
โดยสามารถท าให้อยู่ใ นแนวนอนของเว็บไซต์ ส่ วนนี้ จะเป็ นการแสดงลิ ง ค์ไ ปยัง หน้า ต่ า งของ
เว็บไซต์
3. Contact and Sidebar ส่ วนนี้จะแสดงเนื้ อหารายละเอียดข้อมูลต่างๆ หรื อ
แสดงรู ปภาพส่ วนประกอบต่างๆ เช่น ป้ ายโฆษณาและยังสามารถใส่ ลิงค์ส่วนต่างๆเพิ่มเติมได้
4. Footer จะเป็ นส่ วนการแสดงข้อความต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับองค์กรนั้นๆ และ
สามารถทาการเชื่อมต่อไปยังลิงค์หน้าหลักได้
3.4 การเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. นาเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ได้มาจากการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่
(Yamene, 1973) ได้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 90 คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนระดับชั้น ปวส. สาขาการบัญชี
จานวน 30 คน สาขาการตลาด จานวน 30 คน และ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 30 คน แล้วนา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
2. น าแบบทดสอบความพร้ อ มทางอาชี พ กรมการจัด หางาน กระทรวงแรงงานและ
สวัส ดิ ก ารสั ง คม ไปทดลองใช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง กลุ่ ม เดี ย วกับ ที่ ท าแบบท าแบบทดสอบ เว็บ
แอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน จานวน 90 คน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติ
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 จาแนกความถี่ของคาตอบแต่ละข้อจากการทาแบบทดสอบ เพื่อนามาแปลผล
3.5.2 คานวณหาร้อยละของจานวนผูท้ ี่ทาแบบทดสอบแล้วแปลผล ออกมาตรงตามความถนัด
ทางการเรี ยนแต่ละสาขาวิชา

