บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนิ น การพัฒ นาเว็บ แอพพลิ เคชั่น ส าหรั บวัด ความถนัด ทางการเรี ย น มี ผลการ
ดาเนินงานดังนี้ ดังนี้
4.1 เว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัดความถนัดทางการเรียน
เว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ส าหรั บ วัด ความถนั ด ทางการเรี ยน พัฒ นาขึ้ นโดย โปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS 6 ใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็ นพื้นบานโครงสร้างสาหรับการสร้ างเว็บไซต์
เนื่ องจากเป็ นภาษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บไซต์ และ บริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
MySQL
เว็บแอพพลิ เคชัน่ วัดความถนัดทางการเรี ยน ด้วยแบบทดสอบ แบบเลื อกตอบ จานวน 15 ข้อ
แต่ละข้อจะมีตวั เลือกตอบ 6 ตัวเลือก ตามหลักแนวคิดของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่ งแต่ละตัวเลือก
จะถูกแปลผลออกมาเป็ นบุคลิกภาพใน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริ งจังไม่คิดฝัน กลุ่ม
ที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญาและความคิดทางวิชาการ กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบสมาคมสังคมกับผูอ้ ื่น กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิด กล้าทา กลุ่มที่ 6
บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน โดยเว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน มี
ผลลัพธ์ ดังนี้

รู ปที่ 4.1 หน้าแรก
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รู ปที่ 4.2 ลงทะเบียน

รู ปที่ 4.3 Login เข้าสู่ ระบบ
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รู ปที่ 4.4 แบบทดสอบ

รู ปที่ 4.5 ผลลัพธ์
4.2 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการทาแบบทดสอบ ด้ วยเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัดความถนัดทางการเรียน
ผูพ้ ฒั นาได้นาแบบทดสอบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวน 90
คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สามารถ
สรุ ปผลการทดสอบได้ดงั นี้
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ผลการทดสอบ การใช้ เว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัดความถนัดทางการเรียน
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การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

รู ปที่ 4.6 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน
จากรู ปที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาการบัญชี 30 คน แปลผลออกมาตรงตาม
บุคลิกภาพ กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน (Conventional) จานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 83.34 นัก ศึก ษาสาขาการตลาด 30 คน แปลผลออกมาตรงตามบุ ค ลิ กภาพ กลุ่ ม ที่ 5
บุคลิกภาพแบบกล้าคิด กล้าทา (Enterprising) จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 30 คน แปลผลออกมาตรงตามบุคลิกภาพ กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์
ปั ญญาและความคิดทางวิชาการ (Investigative) จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบ จานวน 90 คน พบว่า มีความถูกต้อง 85.56%
4.3 ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการทาแบบทดสอบความพร้ อมทางอาชี พ กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน และสวัสดิการสั งคม
ผูพ้ ฒั นาได้นาแบบทดสอบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวน 90
คน จาก 3 สาขาวิ ช า ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งกลุ่ ม เดี ย วกัน กับ การท าแบบแบบทดสอบ ด้ว ยเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ สาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สามารถสรุ ปผลการทดสอบได้ดงั นี้

74

ผลการทดสอบ ด้ วยแบบทดสอบความพร้ อมทางอาชีพ กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสั งคม
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กลุ่มตัวอย่าง
ความถูกต้อง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รู ปที่ 4.7 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
จากรู ปที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาการบัญชี 30 คน แปลผลออกมาตรงตาม
บุคลิกภาพ กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน (Conventional) จานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 83.34 นัก ศึก ษาสาขาการตลาด 30 คน แปลผลออกมาตรงตามบุ ค ลิ กภาพ กลุ่ ม ที่ 5
บุคลิกภาพแบบกล้าคิด กล้าทา (Enterprising) จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.34 นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 30 คน แปลผลออกมาตรงตามบุคลิกภาพ กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ตอ้ งใช้เชาว์
ปั ญญาและความคิดทางวิชาการ (Investigative) จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบ จานวน 90 คน พบว่า มีความถูกต้อง 84.44%

