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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
ในการดาเนิ นการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน สามารถสรุ ปผล
การดาเนินงานดังนี้
5.1 อภิปรายผล
จากการที่ผูพ้ ฒั นาเว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยนขึ้นโดยศึกษาทฤษฎีการ
เลือกอาชีพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้าง “แบบสารวจความพอใจ
ในอาชีพ” (The Vocation Preference Inventory) และได้นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 90
คน ซึ่ งเป็ นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขา
การตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ จานวนสาขาละ 30 คน พบว่า ผลการการทาแบบทดสอบมีความ
น่าเชื่ อเถื อ 85.56% และเมื่อเทียบกับการทาแบบทดสอบความพร้ อมทางอาชี พ ของกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ซึ่ งพัฒนาแบบทดสอบขึ้นจากทฤษฎี การเลื อกอาชี พ
ของ จอห์ น แอล ฮอลเลนด์ (John L. Holland)โดยใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งกลุ่ ม เดี ย วกัน ผลการท า
แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 84.44% และเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่
ทาแบบทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 90 คน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
เรี ยนของแต่ละสาขาวิชาชี พ คิดเป็ นร้ อยละ 100.0 ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ธารง ทวีพนั ธุ์
สานต์ ที่ ไ ด้พ ัฒ นาแบบทดสอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนับ สนุ น การเลื อ กอาชี พ ที่ เ หมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง โดยนาทฤษฎีของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ซึ่ งได้นาไป
ทดลองใช้กบั กลุ่ มตัวอย่างจานวน 80 คน มีความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ของบุคลิ กภาพและอาชี พ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจในการเลื อกอาชี พอยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุ คลิ กภาพที่ ได้มี
ความใกล้เคียงกับตัวเอง อยูใ่ นระดับมาก ด้านความเพียงพอของข้อมูลที่ได้รับอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้า นการเลื อกอาชี พตามผลของการทดสอบ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และด้านความพึ งพอใจจาก
ผลลัพธ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ทฤษฎีการเลื อกอาชี พของ จอห์น แอล
ฮอลแลนด์ (John L. Holland) สามารถนาไปใช้เป็ นนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ความสามารถใน
การเรี ยน หรื อความชอบในอาชีพของบุคคลได้
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5.2 สรุ ป
เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นเว็บแอพพลิ เคชัน่ ซึ่ ง
ออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ บริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
MySQL ลักษณะของแบบทดสอบจะเป็ นการตั้งคาถามเพื่อให้ผทู ้ าแบบทดสอบเลื อกตอบ จานวน
15 ข้อ แต่ละข้อจะมีตวั เลื อกตอบ 6 ตัวเลื อก ซึ่ งแต่ละตัวเลือกจะแปลผลออกมาเป็ นบุคลิ กภาพใน
กลุ่มต่าง ๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริ งจังไม่คิดฝัน (Realistic) กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพ
แบบที่ตอ้ งใช้เชาว์ปัญญาและความคิดทางวิชาการ (Investigative) กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ
(Artistic) กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบสมาคมสังคมกับผูอ้ ื่น (Social) กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิด
กล้าทา (Enterprising) กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน (Conventional) ตามทฤษฎี
ของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ เมื่อผูท้ าแบบทดสอบทาแบบทดสอบครบทั้ง 15 ข้อ โปรแกรมจะแสดง
ผลลัพธ์ออกมา ว่าผูท้ าแบบทดสอบ เลือกตอบแต่ละตัวเลือกจานวนกี่ขอ้ และแปลผลออกมาเป็ น 3
ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 บุ ค ลิ ก ภาพของผูท้ าแบบทดสอบ ส่ วนที่ 2 ลัก ษณะบุ คลิ ก ภาพของผูท้ า
แบบทดสอบ ส่ วนที่ 3 วิชาชี พที่เหมาะสมกับผูท้ าแบบทดสอบ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดความ
ถนัดในการเรี ยน และความชอบในอาชี พ ของบุคคล ชี้ แนะแนวทางในการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บุคลิ กภาพของแต่ละคน เพื่อลดปั ญหาเรื่ องผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และการออกกลางคัน ของ
นักศึกษา ซึ่งจากผลการทดสอบ จานวน 90 คน พบว่า มีความถูกต้อง 85.56%
จากผลการทดสอบ ด้วยเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน สามารถสรุ ป
ได้ว่า เว็บแอพพลิ เคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน มีความน่ าเชื่ อถื อ สามารถนาไปใช้ใน
เป็ นแนวทางในการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อลดสถิ ติการออกกลางคัน และผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นต่ า กว่า เกณฑ์ม าตรฐานวิช าชี พ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการนาเทคโนโลยีก ารสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยนเป็ นการค้นหาความถนัดทางการเรี ยน ที่
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผูท้ าแบบทดสอบ ควรมีการพัฒนาคาถามและการประเมินผลต่อเนื่อง
2. เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับวัดความถนัดทางการเรี ยน เป็ นเพียงแนวทางในการตัดสิ นใจเลือก
สาขาเรี ยน แนวทางหนึ่ งเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชดั เจนขึ้น และเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อ
ควรจัดให้มีโครงการแนะแนวการเลือกอาชีพ อย่างเหมาะสม อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งควรให้ความ
สนใจและให้ความสาคัญกับการเลือกอาชีพของ นักเรี ยนอย่างจริ งจังด้วย

