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งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยแบ่งการพฒันาระบบเป็น 2 ส่วนคือ 1)  การสร้างแบบ
สัมภาษณ์หาความตอ้งการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  และความตอ้งการ
รับพนกังานเขา้ท างานในสถานประกอบการ จากผูเ้ช่ียวชาญ 2)  การพฒันาระบบแนะแนวการเลือก
สาขาเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ซ่ึงพฒันาอยู่ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน 
(Web Application) ในการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์จ านวน 3 
คน และประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้านระบบ ไดแ้ก่ ครูผูส้อนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพทุกสาขาวิชา ของวิทยาลยัอาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 11 คน ครูแนะแนว จ านวน  2 
คน ผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 55 คนโดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยการ
ท างาน 3 ส่วนคือ 1) ส่วนผูดู้แลระบบ 2) ส่วนครูแนะแนว และ 3) ส่วนนกัเรียน  ผลการประเมิน
คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่คุณภาพของระบบในภาพรวม มีคุณภาพระดบัดี  มีค่าเฉล่ียในภาพรวม
เท่ากบั 4.48 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ต่อการใชง้านระบบ ในภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.58 
และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และตรงตามสาขาของนกัเรียนท่ีสังกดัอยูจ่  าแนกตาม
สาขาวิชาในภาพรวมตรงตามสาขาเรียนร้อยละ  63.64 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัท่ี
พฒันาระบบเพื่อช่วยแนะน านกัเรียนในการตดัสินใจเลือกสาขาเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมตามความ
ถนดั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานจริงได ้
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57902303 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : Educational guidance, Choosing a major of study, Vocational certificate 

MRS. NUTSARA PONGERN : THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDATION 
SYSTME FOR CHOOSING  A MAJOR OF STUDY FOR VOCATIONAL CERTIFICATE 
STUDENTS VOCATIONAL : A CASE STUDY NAKHON PATHOM VOCATIONAL 
COLLEGE. THESIS ADVISOR :  SMATI NIVISASE, Ph.D. 

This research aims to develop of educational guidance system for choosing a major 
of study for vocation certificate students. It was divided into 2 parts: 1) the creating an interview 
to determine students enrolled in vocational and the need for employees to work on the 
establishment of an expert and 2) the development of this which was developed as the web 
application. In the performance evaluation system, the researcher used 3 computer specialists to 
evaluate the system. The assessment of satisfaction by users included 11 teachers from Nakhon 
Pathom Vocational College teaching in 11 disciplines, 2 school guidance counsellors, 5 
entrepreneurs in Nakhon Pathom province and the 55 first-year vocational certificate students in 
the second semester of 2017 academic year who were selected by purposive sampling method. 

The research found that the development of guidance system in branch study choice 
of certificate level students vocational: A case study Nakhon Pathom Vocational College, it 
contains 3 sections: a. A system administrator, b. The guidance counselor and c. Students. Quality 
assessment by experts found that the overall system is good. The average is equal to 4.48 and 
standard deviation is equal to 0.41.  The satisfaction evaluated by users is very good with the 
average 4.58 and the standard deviation 0.53. Moreover, the system can recommend majors of 
study for student precisely, around 63.64 percent which is consistent with the research objective 
that is to develop the guidance system for choosing a major of study for students appropriately 
and it was able to be applied for the real situation. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและ

พฒันาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ

ยกระดับการศึกษาวิชา ชีพให้ สูง ข้ึนเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน                

(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) การตดัสินใจเลือกสาขาเรียนของผูท่ี้ตอ้งการสมคัร

เขา้ศึกษาในสายอาชีพ เพื่อให้เหมาะสมกบัความถนดัดา้นทกัษะฝีมือของผูเ้รียน และสามารถใชใ้น

การประกอบอาชีพ ตามสถานประกอบการต่าง ๆการศึกษาในสายอาชีพ จะเนน้การฝึกปฏิบติัเป็น

ส่วนใหญ่ฝึกให้มีความอดทนและเขา้ใจชีวิตท่ีจะอยู่ในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้แต่มีนกัเรียนจ านวน

มากท่ีเลือกสาขาเรียนท่ีไม่เหมาะสม  เช่น เลือกสาขาตามเพื่อน เลือกตามความตอ้งการของพ่อแม่ 

เป็นต้นท าให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลงั เช่น หลังจากนักเรียนได้เข้ามาศึกษาแล้วระยะหน่ึง 

นกัเรียนเกิดความไม่ชอบสาขาวิชาท่ีเลือก ท าให้นกัเรียนเร่ิมเบ่ือหน่ายในการเรียน ไม่ยอมเขา้เรียน 

และในท่ีสุดขอลาออก หรือพน้สภาพไปก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

 สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบนัมีปัญหาความไม่สอดคล้อง

ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของตลาดแรงงาน ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลน

แรงงานในเวลาเดียวกนั รวมตลอดถึงปัญหาการท างานต ่ากวา่ระดบัวุฒิการศึกษาดว้ย กรณีดงักล่าว

หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะท าให้ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยลดลง ส่วนหน่ึงของปัญหา 

น่าจะมีผลมาจากการตดัสินใจเลือกสาขาวชิาท่ีจะศึกษาต่อของนกัเรียน  (กรมการจดัหางานกองวิจยั

ตลาดแรงงาน, 2557) 

 ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) โดยให้
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ความส าคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผูเ้รียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับ

การศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเร่งค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลกัษณ์ และก าหนด

มาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่และผูป้กครอง โดยจดัโครงการ “เพิ่ม

ปริมาณผูเ้รียนสายอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2558” เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาสายอาชีพให้มี

ปริมาณผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน เพื่อสามารถรองรับความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยก าหนดแนวทาง

และมาตรการท่ีเหมาะสมให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558) 

 การจัดการแนะแนว คือกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้นักเรียน มีความเข้าใจถึงการ

ตดัสินใจเลือกเรียนในด้านใด หรือสถาบนัใดท่ีสอนเก่ียวกบัอาชีพท่ีนักเรียนตอ้งการท างานใน

อนาคตไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความสามารถของตวัเอง นกัเรียนควรมีขอ้มูลทางดา้นการศึกษาและ

อาชีพท่ีถูกตอ้ง เพื่อวางแผนชีวิตอนัจะน าไปสู่อาชีพท่ีสนใจไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัตนมาก 

(กรมการจดัหางานกระทรวงแรงงาน, 2559) การแนะแนวการศึกษานั้น เป็นกระบวนการช่วยเหลือ

แต่ละบุคคล ให้คน้พบความพอใจสูงสุดในการศึกษา และการประกอบอาชีพ (J.P.Chaplin, 1975) 

ส าหรับผูบ้ริหาร และครูแนะแนว หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของแต่ละสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมคัรนกัเรียน

ใหม่ในแต่ละปีการศึกษา เขา้ศึกษาในสายอาชีพ  เป็นส่วนสนบัสนุนหรือช่วยให้นกัเรียนท่ีก าลงัจะ

ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือส าเร็จการศึกษาแลว้ มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มี

ความเขา้ใจตนเองว่าควรจะเลือกเรียนสาขาใด ท่ีตรงกบัความถนดัของตนเพื่อใช้ในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพส าหรับนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา ควรให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานให้มากท่ีสุดเพื่อให้นกัเรียนมีความเขา้ใจสถานะท่ีแทจ้ริง

ของตลาดแรงงาน และสามารถเลือกเรียนในสาขาวชิาท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดย

ช้ีให้เห็นถึงสาขาท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ และช้ีให้เห็นถึงความสูญเปล่าทางการศึกษา ในกรณีท่ี

นกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาจะศึกษาต่อไปในระดบัสูงข้ึน แต่การศึกษาต่อในสาขาท่ีตลาดแรงงานไม่

มีความตอ้งการหรือมีความตอ้งการนอ้ย (กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน, 2559) 
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 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครปฐม 

จดัการศึกษาในระบบปกติและการศึกษาในระบบทวิภาคี  โดยเปิดรับนกัเรียน ท่ีจบการศึกษาระดบั 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน11 

สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชา ผา้และเคร่ืองแต่งกาย คหกรรม อาหารและโภชนาการ การออกแบบ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก การบญัชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคา้ปลีก และการ

โรงแรม 

 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมไดจ้ดัโครงการแนะแนวการศึกษาทุก ๆ ปีการศึกษา โดย

ท าเอกสารติดต่อไปยงัโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ในเขตจงัหวดั

นครปฐมท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 80 โรงเรียน เช่น โรงเรียนพระปฐม

วิทยาลยั โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนวดัห้วยจรเข ้เป็นตน้ บางปีได้รับการตอบรับ จ านวน 20 

โรงเรียน และให้เขา้ไปแนะแนวการศึกษา บางปีไม่ไดรั้บการตอบรับโรงเรียนท่ีอยูน่อกเมือง ไม่มี

โอกาสไดรั้บการแนะแนวการเรียนต่อ เน่ืองจากการออกไปแนะแนวการศึกษาแต่ละคร้ังวิทยาลยั

อาชีวศึกษานครปฐม จ าเป็นต้องใช้บุคลากรในการออกไปแนะแนวหลายคน เพราะมีหลาย

สาขาวิชา ท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก  จึงท าให้หลายโรงเรียนท่ีอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองนครปฐม   

ขาดโอกาสท่ีดี 

 จากการเก็บสถิติของวิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม พบวา่ในแต่ละปีการศึกษานกัเรียน

ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากการเลือกสาขาไม่ตรงตามความถนดั

หรือได้รับรู้ข้อมูลไม่เพียงพอในการเลือกสาขาเรียน หรือบางโรงเรียนไม่ได้รับการแนะแนว

การศึกษา ท าใหน้กัเรียนเม่ือเขา้มาศึกษาแลว้ เบ่ือหน่ายในการเรียนเกรดเฉล่ียสองภาคเรียนในระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1 ต ่ากวา่ 1.50 นกัเรียนตอ้งพน้สภาพในปีแรกของการศึกษา 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 4 ปี (ปีการศึกษา 2556 ถึงปี 2559) 
ปีการศึกษา จ านวนนกัเรียนแรกเขา้ จ านวนนกัเรียนท่ีพน้สภาพในปีแรก เป็นร้อยละ 
2556 1,085 93  8.57 
2557 1,186  106  8.94 
2558 1,206  125  10.36 
2559 1,314  179  13.62 
ท่ีมา: งานทะเบียน วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

 จากตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 5 ปี จากงานทะเบียน วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐมพบวา่การพน้สภาพในปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 8.57, ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 8.94, ปี

การศึกษา 2558 ร้อยละ 10.36 และปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 13.62 

 จากรายงานผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อสายสามญัและ

สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกองวิจยัตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน 

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559  พบว่า  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับข่าวสารจากครูหรือ

อาจารยแ์นะแนวมากท่ีสุด และเคยไดรั้บการแนะแนวการศึกษาต่อจากครู โดยคิดวา่ครูมีส่วนร่วม

ในการจูงใจหรือส่งเสริมสนบัสนุนให้เรียนต่อ ส่วนใหญ่ครูส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เรียนต่อใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 60.24 ร้อยละ 39.76 สนบัสนุนให้เรียนต่อในระดบั ปวช. จาก

ผลการวจิยัน้ี มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส าคญั ประการหน่ึงคือ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ควรใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีเพราะผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูป้กครอง

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อของนกัเรียน อาจจดักิจกรรมสัปดาห์แห่งการแนะแนว

การเรียนต่อทุกปีในภาคการศึกษาท่ีนกัเรียนจะส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ผูป้กครองมีโอกาสร่วมรับรู้

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนต่อ ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนค่านิยม และช่วยบุตรหลานใน

การตดัสินใจเรียนต่อในสาขาวชิาท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยีมาพฒันาการศึกษา ซ่ึงได้แก่ การจดัเก็บขอ้มูล การจดัการ

ฐานขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูล การพฒันาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและ

บริหารการศึกษา การวางแผนหลกัสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวดัผล และการพฒันา

บุคลากร มีความส าคัญต่อการศึกษาทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
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ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนเร่ืองการเรียนรู้ของนักเรียน

นักศึกษา ให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาสมัยใหม่

จ  าเป็นต้องอาศัยส่ือสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น การส่ือสารระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน นักเรียน

สามารถคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ท าให้นกัเรียนรู้จกัคิดเป็น แกไ้ขปัญหาได ้และนกัเรียนไม่

เบ่ือท่ีจะเรียนรู้ เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ร่วมมือกนัท างาน และช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบความ

ถนดัและศกัยภาพของตนเอง อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้นผูว้ิจ ัยมีความสนใจและเห็นความส าคัญใน

การศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ 

ระดบั ปวช.โดยการสะทอ้นความคิดเห็นของครูผูส้อนแต่ละสาขาวิชา และสถานประกอบการ 

น ามาประยุกต์ กับการการพัฒนาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมเพื่อน าเสนอแนวทางการแนะ

แนวทางการศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ โดยหวงัวา่ หากสามารถด าเนินการไดจ้ริงจะ

น ามาซ่ึงการไดน้กัเรียนท่ีมีความสุขกบัการเรียนตรงตามสาขาวิชาท่ีถนดัและเหมาะสม ไดบุ้คลากร

มีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

 1. เพื่อการพฒันาและประเมินคุณภาพการท างานของระบบแนะแนวการเลือกสาขา

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษา :วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมท่ี

พฒันาข้ึน 

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อการพฒันาระบบแนะแนวการเลือก

สาขาเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา :วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม      

ท่ีพฒันาข้ึน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยน าข้อมูลจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ได้แก่ ครูผูส้อน ผูป้ระกอบการ มาประกอบการเลือกสาขาเรียนของ นกัเรียน ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐม  

 2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนนกัเรียนระดบั ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ทุกสาขาวิชาของวิทยาลยัอาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 88 คน ครูแนะแนว จ านวน      

2 คน ผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 798 คน 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูส้อนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพทุกสาขาวิชาของวิทยาลยัอาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 11 คน ครูแนะแนว จ านวน       

2 คน ผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 55 คนโดยใชว้ิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 3.  ขอบเขตดา้นเวลา 

  เร่ิมการวจิยั พฤษภาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2562 
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ค านิยามค าศัพท์เฉพาะ 

 1.  การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ หมายถึงการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ กรณีศึกษา :วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

ส่วนการจดัการฐานขอ้มูล ส่วนการเลือกสาขาเรียน และส่วนรายงานการเลือกสาขาเรียน เพื่อช่วย

สนบัสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อของนกัเรียนซ่ึงก าลงัจะส าเร็จระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เพื่อให้

นกัเรียนสามารถเลือกสาขาเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  ครูผูส้อน หมายถึงครูท่ีท าหน้าท่ีสอนสาขาวิชา ผา้และเคร่ืองแต่งกาย คหกรรม 

อาหารและโภชนาการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก การบญัชี การเลขานุการ การตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคา้ปลีก และการโรงแรม ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐม 

 3.  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ชั้นปีท่ี 1ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

 4.  ครูแนะแนว หมายถึงครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐม 

 5.  สถานประกอบการ หมายถึงสถานประกอบการภายในจงัหวดันครปฐม ประกอบ

กิจการตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป และมีตั้งสถานท่ีด าเนินกิจการท่ีแน่นอน  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การท าวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมมีประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บดงัน้ี 

 1.  เป็นระบบท่ีช่วยครูผูส้อนแต่ละสาขาวิชา และครูแนะแนวสามารถแนะแนวการ

เลือกสาขาเรียนใหก้บันกัเรียนซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาปี 3 ไดเ้ลือกสาขาเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และสามารถรู้ถึงแนวโนม้ของการเลือกสาขาในอนาคต 

 2.  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจกบัการเลือกสาขาเรียนท่ีตรงกบัความถนดั และ

มีความสุขกบัเรียนในอนาคต 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้และรวบรวมเอกสาร
งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การแนะแนว 
 2.  วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 3.  การพฒันาระบบ 
 4.  ภาษาและโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.   การแนะแนว 

 1.1  ความหมายการแนะแนว 

  กรมวิชาการ (2545) ให้ความหมายของการแนะแนวไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีช่วย
ท าใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเอง รู้จกัสภาพแวดลอ้ม สามารถเรียนและตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายของการจดับริการแนะแนว คือ การให้ผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบ ตดัสินใจไดอ้ย่างฉลาด
เหมาะสมกบัตนเอง และสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (นงลกัษณ์ ประเสริฐ & จรินทร์ 
วินทะไชย, 2548) ให้ความหมายของการแนะแนวไวว้่า การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อช่วยเหลือบุคคล ให้รู้จกัเขา้ใจตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะสามารถตดัสินใจ
เลือกส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งฉลาด มีเหตุผล รู้จกัป้องกนัปัญหา วางแผนและพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ สามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
  ดงันั้นสรุปไดว้า่ ความหมายของการแนะแนวคือกระบวนการท่ีใชท้ั้งศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อช่วยท าให้ผูเ้รียนได้เข้าใจและรู้จกัตนเอง สามารถตดัสินใจในการเลือกเรียนต่อ เลือก
ประกอบอาชีพ และสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 1.2  วตัถุประสงค์ของการแนะแนว 

  (สาโรจน์  ภคุโล, 2555) อธิบายวตัถุประสงคข์องการแนะแนวออกเป็น 2 ลกัษณะ
คือ 
  1.2.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป หมายถึง การแนะแนวโดยส่วนรวม คือ การแนะแนวไม่
ว่าจะจดั ณ สถานท่ีใดก็ตามย่อมมีวตัถุประสงค์ทัว่ไปเหมือนกนั หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
หนา้ท่ีของการแนะแนว ซ่ึงมีอยู ่3 ประการคือ 
   1.2.1.1  เพื่อป้องกนัปัญหา คือ การแนะแนวมุ่งป้องกนัไม่ให้นกัเรียนเกิด
ปัญหาหรือความยุง่ยากในการด าเนินชีวิตของตน เพราะปัญหาและความยุง่ยากต่าง ๆ นั้น สามารถ
ป้องกนัไดแ้ละการปล่อยใหน้กัเรียนเกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ค่อยตามแกไ้ขช่วยเหลือภายหลงันั้นมกัจะ
ท าไดย้ากเพราะตอ้งใชเ้วลานาน ในบางกรณีอาจจะแกไ้ขไม่ได ้
   1.2.1.2  เพื่อแกไ้ขปัญหา คือ การแนะแนวมุ่งให้ความช่วยเหลือนกัเรียนใน
การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตน เพราะถา้ปล่อยให้นกัเรียนประสบกบัปัญหาโดยไม่ให้ความ
ช่วยเหลือแลว้ นกัเรียนยอ่มจะไม่สามารถด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และในบางคร้ังอาจจะมี
การปรับตวัท่ีผดิ ๆ ท าใหเ้กิดปัญหาเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
   1.2.1.3  เพื่อส่งเสริมพฒันา คือ การแนะแนวมุ่งให้การส่งเสริมนกัเรียน  
ทุกคน เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม มีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ อยา่งสมบูรณ์ และเพื่อให้นกัเรียน
แต่ละคนไดรั้บการส่งเสริม และแสดงความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของตนออกมาอย่างเต็มท่ี โดย
ไม่ใหมี้ส่ิงใดมาเป็นอุปสรรคขดัขวางความเจริญกา้วหนา้และพฒันาการของนกัเรียน 
  1.2.2  (สาโรจน์  ภคุโล, 2555) อธิบายวตัถุประสงคเ์ฉพาะหมายถึงการแนะแนวท่ี
สถานศึกษาซ่ึงจัดให้มีการบริการ แนะแนวเป็นผูก้  าหนดข้ึนมาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา 
เป้าหมายของหลกัสูตร และสภาพสังคมของสถานศึกษานั้น ๆ ซ่ึงความมุ่งหมายเฉพาะของการแนะ
แนวส าหรับสถานศึกษาแต่ละแห่งก็อาจคลา้ยคลึงกนัหรือไม่แตกต่างกนัมากนกั เช่น 
   1.2.2.1  เพื่อช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนไดรู้้จกัตนเองอยา่งถ่องแท ้คือการ
ช่วยใหน้กัเรียนรู้ถึงความตอ้งการ ความคิด ความสามารถ ความถนดั และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของตนอนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการด าเนินชีวติของนกัเรียน 
   1.2.2.2  เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จกัปรับตวัให้เหมาะสมกบัตนเองและ
สภาพแวดลอ้ม คือการช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิปฏิบติัเพื่อท่ีจะด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม
และเป็นสุข 
   1.2..2.3  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัน าตนเอง คือ การช่วยให้นกัเรียนมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัใช้สติปัญญาความสามารถของตนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต และสามารถน าตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   1.2.2.4  เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครุกบันกัเรียน เพราะ
การมีสัมพันธภาพท่ีดีจะช่วยในการบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ 
   1.2.2.5  เพื่อช่วยในเร่ืองประชาธิปไตยใหแ้ก่เยาวชนของชาติเพราะการฝึก
ให้นกัเรียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของตน และมีการปฏิบติัจริงจะช่วยให้
นกัเรียนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ 
   1.2.3.6  เพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ระหวา่งโรงเรียน บา้น และ
ชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าวตัถุประสงค์การแนะแนวโดยทัว่ไปตอ้งการแนะแนวให้นกัเรียน
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาก่อน ท่ีตอ้งตามแกปั้ญหาภายหลงัซ่ึงอาจใชเ้วลาหรือไม่สามารถแกไ้ด ้
หรือแนะแนวเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาขณะนั้นเพื่อช่วยเหลือให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจ
แก้ปัญหานั้นได้ง่ายข้ึน และการแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันาตนเองได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และแสดงความสามารถออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ตอ้งการ
แนะแนวท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนเพื่อมุ่งบริการแนะแนวเฉพาะวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา เช่นการรับ
นกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาต่อ เพื่อช่วยนกัเรียนรู้จกัตนเอง หรือความถนดัต่อสาขา หรืออาชีพท่ีสนใจ 
ตามความเหมาะสม 

 1.3  ประเภทของการแนะแนว 

  (นิรันดร์ จุลทรัพย ,์ 2551)ไดก้ล่าวถึง การแบ่งประเภทของการแนะแนวไดเ้ป็น     
3 ประเภทดงัน้ี 
  1.3.1  การแนะแนวการศึกษา 
   เป็นการบริการท่ีจดัข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือนกัเรียนให้ไดรั้บความส าเร็จ
ทางการศึกษาตามความสามารถของเขา โดยจดับริการท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละคนให้สามารถพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ เช่น 
รู้จกัเทคนิควธีิการเรียนท่ีถูกตอ้งสามารถปรับตวักบัระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน หลกัสูตร
และวิชาท่ีเรียนได ้รู้จกัแบ่งเวลาในการเรียน การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม การใช้ห้องสมุด การเขียน
รายงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการเรียน การจดับริการทางดา้นการศึกษาจะช่วย



  12 

ส่งเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียน สามารถป้องกนัปัญหาทางดา้นการเรียนตลอดจนยงัเป็นขอ้มูล
ประกอบเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ 
  1.3.2  การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
   เป็นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนให้รู้จกัตนเอง รู้จกัโลกของงาน
อาชีพ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และพฒันาตนเองได้อย่างมีความสุข และประสบ
ความส าเร็จในอาชีพท่ีเลือกเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยให้นกัเรียนส ารวจตนเองทุก ๆ 
ดา้น เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจ และยอมรับตนเองอยา่งแทจ้ริง การให้นกัเรียนไดรู้้จกัโลกของงานอาชีพ
โดยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ เช่น แนวทางท่ีจะไปสู่อาชีพนั้น ๆ คุณสมบติัของผูป้ระกอบ
อาชีพ การเตรียมตวัเพื่อเขา้สู่อาชีพนั้น เป็นตน้ 
  1.3.3  การแนะแนวส่วนตวัและสังคมหรือการพฒันาตน 
   เป็นกระบวนการช่วยส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นบุคลิกภาพ อารมณ์ 
และสังคม เพื่อเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดี และสามารถปรับตวัเองไดอ้ยา่งมีความสุข รู้จกับ าเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความสามารถในการเป็นผุน้ า และผูต้ามท่ีดีโดยการเสริมสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อตนเองสังคมและผูอ่ื้น การมองเห็นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลเม่ือเกิด
ปัญหาก็สามารถแกไ้ขได ้และตดัสินใจไดถู้กตอ้ง ส่ิงส าคญัคือ หากโรงเรียนสามารถจดับริการดา้น
น้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นการป้องกนัปัญหาทางสังคมดว้ย  (กรมวชิาการ, 2545) 
   สรุปไดว้า่ ประเภทของการแนะแนว เป็นการให้ความช่วยเหลือนกัเรียนให้
ไดรั้บความส าเร็จทางการศึกษาตามสามารถของเขา ให้รู้จกัตนเอง รู้จกัโลกของงานอาชีพ สามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข และประสบความส าเร็จในอาชีพท่ี
เลือก ช่วยส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นบุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมเพื่อเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิต
ท่ีดี 

2.  วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle) คือกระบวนการทาง
ความคิด (logical process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้ได ้โดยระบบท่ีตอ้งการพฒันานั้นอาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่ หรือน า
ระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับเปล่ียนใหดี้ยิง่ข้ึน ขั้นตอนในวงจรการพฒันาระบบ ช่วยให้นกัวิเคราะห์
ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทาง และขั้นตอน ท าให้สามารถควบคุมระยะเวลาและ
งบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได ้
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 การพฒันาระบบสารสนเทศมีวงจรการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีเป็นล าดบัตั้งแต่เร่ิมจน
เสร็จส้ินเป็นระบบท่ีใชง้านได ้มีขั้นตอนการพฒันา 5 ขั้นตอนดงัภาพท่ี 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (SDLC) 
ท่ีมา : (ปานใจ ธารทศันวงค,์ 2554) 
 จากภาพท่ี 1 บางคร้ังเรียกวธีิการน้ีวา่ รูปแบบการพฒันาแบบน ้าตก (waterfall model) 
ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1  วางแผนโครงการ (project planning) เป็นการวางแผนการพฒันาสารสนเทศ 
โดยการระบุปัญหา โอกาส และจุดมุ่งหมาย ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเป็นการก าหนดทิศทางในการ
พฒันาให้ชดัเจน ในการระบุปัญหาจะไดม้าจากพนกังานท างานแลว้พบวา่งานท่ีท ามีปัญหาเกิดข้ึน 
หรือไม่พอใจกบัระบบการท างานเดิม ในการระบุโอกาสคือ การสังเกตวา่ลกัษณะงานเดิมสามารถ
น าระบบสารสนเทศมาปรับปรุงให้ท างานสะดวกรวดเร็วได้หรือไม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการท างาน หรือสู้กบัคู่แข่งในดา้นสารสนเทศไดอ้ย่างไร และการระบุจุดมุ่งหมาย
โดยดูจุดมุ่งหมายหลกัขององคก์ร เช่น การลดตน้ทุน การลดจ านวนสินคา้ท่ีจดัเก็บ เป็นตน้ 

วางแผนโครงการ 

(Project Planning) 

 
วเิคราะห์ระบบ 

(Analysis) 

 
ออกแบบระบบ 

(Design) 

 
ด าเนินการ 

(Implementation) 

การบ ารุงรักษา 

(Maintenance) 

รายละเอียดแผนงานโครงการ 

รายงานการวิเคราะห์ระบบ 

รายงานการออกแบบระบบ 

รายงานการด าเนินการระบบ 
คู่มือการใชร้ะบบ 
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 2.2  วเิคราะห์ระบบ (analysis) การวเิคราะห์ระบบเป็นการน าส่ิงท่ีรวบรวมขอ้มูลจาก
ขั้นตอนการสืบคน้ความตอ้งการของผูใ้ช้ อาจจะใช้การสุ่มตวัอย่าง การสอบถามหาขอ้มูล การ
สัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ช้และส่ิงแวดล้อม เพื่อสืบคน้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความตอ้งการของผูใ้ช้เป็นหลกัมาทบทวนอีกคร้ัง และวิเคราะห์ออกมาใน
รูปแบบของแผนภาพ และพจนานุกรมขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบของแผนภาพการไหลของขอ้มูล (data 
flow diagrams : DFDs) พจนานุกรม (data dictionary) และโครงสร้างการตดัสินใจ (structured 
decision) มาช่วยวเิคราะห์ (สุพิชชา  สืบประยงค,์ 2548) 
 2.3  ออกแบบระบบ (design) โดยแบ่งเป็นการออกแบบเชิงตรรกะ (logical design) 
และการออกแบบเชิงกายภาพ (physical design) การออกแบบเชิงตรรกะ เป็นการออกแบบในเชิง
จินตนาการ โดยการออกแบบไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชว้า่ควรมีลกัษณะการท างานของระบบมี
รูปแบบท่ีแสดงผลออกมาอยา่งไร หรือมีการจดัเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง ส่วนการออกแบบเชิงกายภาพ
หมายถึงการออกแบบใหร้ะบบนั้นสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 2.4  ด าเนินการ (implementation) เป็นการพฒันาระบบ ทดสอบ และจดัท าเอกสาร 
น าส่วนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนวิเคราะห์ และการออกแบบมาใช ้ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งการ
จดัท าเอกสารควบคู่ไปด้วย โดยโปรแกรมเมอร์เป็นผูเ้ขียนโปรแกรมให้ไดต้รงกบัท่ีนกัวิเคราะห์
ระบบไดว้เิคราะห์และออกแบบไว ้การท่ีน าระบบท่ีสร้างข้ึนไปใชต้อ้งมีการทดสอบโปรแกรมท่ีได้
พฒันาข้ึน ก่อนน าระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิม ตอ้งมีการจดัอบรมใชร้ะบบก่อนท่ีผูใ้ช้ระบบใช้
งานจริง ในการด าเนินงาน ควรค านึงถึงผลกระทบต่อผูใ้ช้ระบบและองค์กร จากนั้นตอ้งมีการ
ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงความพอใจของผูใ้ช้ระบบ หรือส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขระบบนั้น เพื่อกลบัไป
พฒันาใหม่อีกคร้ัง 
 2.5 การบ ารุงรักษา (maintenance) เป็นการดูแลให้ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การส ารองขอ้มูล การปรับแต่งฐานขอ้มูล เป็นตน้ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
เช่น กรณีท่ีผูใ้ช้ มีความตอ้งการเปล่ียนไปเทคโนโลยีต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปธุรกิจมีการขยายตวั 
หรือมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน ก็จ  าเป็นท่ีต้องมีการแกไข ปรับปรุง แต่ถ้าการ
เปล่ียนแปลงนั้นมากเกินกวา่ท่ีแกไ้ขได ้ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกลบัไปท่ีขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ และท า
ตามขั้นตอนตามล าดบั 
 ขอ้จ ากดัของวธีิ SDLC คือ 
  1.  ไม่สามารถปรับเปล่ียนความตอ้งการในระหว่างท่ีมีการพฒันาได ้เพราะจะ
กระทบต่อการท างานทั้งหมด หากมีการเปล่ียนแปลงความต้องการจริง ๆ จ าเป็นท่ีจะต้องเร่ิม
กระบวนการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก 
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  2.  การมีส่วนร่วมของผูใ้ชน้อ้ยมาก ส่วนใหญ่แลว้การท างานทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บั
ผูพ้ฒันาเป็นหลกั ผูใ้ชเ้ป็นเพียงผูใ้หค้วามตอ้งการเท่านั้น 
  3.  วิธีการน้ีให้ความส าคญักบัแผนงาน มีระยะเวลาท่ีตายตวั หากในขั้นตอนใดมี
ปัญหาล่าชา้จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อโครงการทั้งหมด 

3.  การพฒันาระบบ 

 3.1  การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ 

  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ เป็นการสร้างตวัแบบกระบวนการ (process) เป็น
การใชส้ัญลกัษณ์ เพื่อแสดงกระบวนการท่ีท าให้ส่ิงท่ีเขา้ใจยากเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ทั้งกระบวนการ 
วิธีการจดัการ และการจดัเก็บขอ้มูลของระบบท่ีเป็นอยู่ (existing system) เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมความตอ้งการและวเิคราะห์ระบบเดิม และยงัสามารถใชก้บัการออกแบบใหม่ ทั้งในส่วนท่ี
เป็นตรรกะ และทางกายภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  การวเิคราะห์ระบบดว้ยวิธีเชิงฟังก์ชนั (Functional Analysis) เป็นการวิเคราะห์การ
ท างานตามหน้าท่ีของแต่ละส่วนงาน หรือแต่ละระบบย่อย ๆ เพื่ออธิบายการน าเข้าข้อมูล 
กระบวนการท างานและการแสดงผลรวมทั้งปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
วเิคราะห์ระบบดว้ยวธีิน้ีคือแผนภาพการไหลของขอ้มูล (data flow diagram) 
  แผนภาพการไหลขอ้มูล (data flow diagram) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
กระบวนการท างานของผูใ้ช ้เพื่อให้ผูพ้ฒันาระบบ และผูใ้ชเ้ห็นภาพเดียวกนัซ่ึงเป็นการตรวจสอบ
วา่ผูพ้ฒันาระบบเขา้ใจกระบวนการท างานอยา่งถูกตอ้ง และน าไปสู่การออกแบบ และด าเนินการท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ต่อไป แผนภาพการไหลขอ้มูลประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แสดงสัญลกัษณ์ของแผนภาพการไหลของขอ้มูลแบบ Game และ Sarson 
ท่ีมา : (ปานใจ ธารทศันวงค,์ 2554) 
  กระบวนการ (process) สัญลกัษณ์เป็นขั้นตอนการท างานของหน่วยงาน 
  แหล่งเก็บขอ้มูล (data store) สัญลกัษณ์แสดงท่ีเก็บ หรือท่ีพกัของขอ้มูลในระบบท่ี
ก าลงัวเิคราะห์ 
  จุดเร่ิมตน้ (source) หรือจุดจบ (sink) สัญลกัษณ์ อาจจะเป็นคน หรือระบบท่ีอยู่
ภายนอกระบบ และมีความเช่ือมโยงกบัระบบ ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนท่ีเร่ิมตน้ของการก าเนิดขอ้มูล หรือ
เป็นส่วนท่ีรับขอ้มูลจากระบบ 
  การไหลของขอ้มูล หรือกระแสขอ้มูล (data flow) สัญลกัษณ์แสดงทิศทางการไหลของ
ขอ้มูลระหวา่งการะบวนการท างาน แหล่งเก็บขอ้มูล จุดเร่ิมตน้หรือจุดสุดทา้ยของระบบ 
  แผนภาพบริบท (context diagram) 
    แผนภาพบริบท (context diagram) เป็นส่วนหน่ึงของแผนภาพการไหลของ
ข้อมูล ซ่ึงแผนภาพท่ีอธิบายภาพรวมขององค์กรท่ีแสดงขอบเขตของระบบกับองค์ประกอบ
ภายนอก (external entity) ซ่ึงอาจเป็น คน สัตว ์ส่ิงของ หรือระบบอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกระบบและมีการ
ติดต่อกับระบบนั้น โดยแสดงกระแสข้อมูลท่ีส าคญัระหว่างองค์ประกอบภายนอกและระบบ 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้แสดงกระบวนการท างานหลกัเพียงหน่ึงเดียว และไม่แสดงกระบวนการ (process) 
ยอ่ย ๆ และแหล่งจดัเก็บขอ้มูล  
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 3.2  การออกแบบฐานข้อมูล 

  ซอฟตแ์วร์ประยุกตท่ี์ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัเกือบทั้งหมดตอ้งมีการเก็บและปรับปรุง
ขอ้มูลตลอดเวลา ดงันั้นฐานขอ้มูลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการพฒันาระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ฐานขอ้มูล (database) คือการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลไวท่ี้ส่วนกลางโดยมีการ-
บูรณาการจากหลาย ๆ ท่ีเพื่อท าใหก้ารคน้หา และปรับปรุงขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยสะดวก 
  ฐานขอ้มูลจะใชก้ารอธิบายโครงสร้างข้อมูล (schema) ซ่ึงจะบ่งบอกลกัษณะและ
คุณสมบติัของเน้ือหา รวมทั้งการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงองคป์ระกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) 
ท่ีมา : (ปานใจ ธารทศันวงค,์ 2554) 
  3.2.1  โครงสร้างของระบบจดัการฐานขอ้มูลมี 3 ชั้น คือ 
   3.2.1.1  ชั้นท่ี 1 เป็นส่วนของฐานขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บอยูใ่นฮาร์ดดิสก์มี 2 
ส่วนคือส่วนของขอ้มูล และส่วนของโครงสร้างขอ้มูล (schema) ซ่ึงใช้อธิบายองค์ประกอบของ
ขอ้มูล 
   3.2.1.2  ชั้นท่ี 2 เป็นส่วนของระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูล และควบคุม
การเขา้ถึงข้อมูล โดยผูใ้ช้สามารถจะติดต่อกับฐานข้อมูลโดยผ่านซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนท่ีใช้
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล (application program interface) เช่น ODBC (open database connector) ท า
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ใหโ้ปรแกรมต่างชนิดกนัสามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลต่างชนิดกนัได ้ในบางคร้ังผูใ้ชอ้าจจะมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงก็สามารถท าได้โดยการใช้ค  าสั่งท่ีเรียกว่า SQL 
(structured query language) นอกจากน้ียงัมีส่วนท่ีใช้ในการจดัการฐานขอ้มูล (administrative 
interface) เช่น การปรับแต่ง (tuning) การก าหนดสิทธิการเขา้ถึง การส ารองขอ้มูล เป็นตน้ 
   3.2.1.3  ชั้นท่ี 3 คือส่วนของผูใ้ช ้ในกรณีท่ีซอฟตแ์วร์ประยุกตต์อ้งติดต่อกบั
ฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรมประยุกต ์(application program) เช่น ODBC ในตวัซอฟตแ์วร์นั้นจะตอ้งใช้
ค  าสั่ง SQL ในการท างานกับฐานข้อมูล ผูใ้ช้ท่ีมีความรู้ด้านฐานข้อมูลสามารถจะติดต่อกับ
ฐานขอ้มูลโดยตรงดว้ยค าสั่ง SQL นอกจากน้ีผูดู้แลฐานขอ้มูล (database administrator) ก็จะมี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูล เช่นเดียวกนั 
  3.2.2  ชนิดของฐานขอ้มูล (database model) ฐานขอ้มูลมีหลายแบบดงัน้ี 
   3.2.2.1  แบบล าดบัชั้น (hierarchical) 
   3.2.2.2  แบบเครือข่าย (network) 
   3.2.2.3  แบบเชิงสัมพนัธ์ relational) 
   3.2.2.4   แบบเชิงวตัถุ (object-oriented) 
  ท่ีนิยมใช้กนัในปัจจุบนัจะเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ซ่ึงมีหลายผลิตภณัฑ์ เช่น 
Oracle, Microsoft SQL server, MySQL, DB2 เป็นตน้ ในส่วนของฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ เช่น 
PostgreSQL, Oracle หรือ DB2 เป็นตน้ 
  3.2.3  ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (relational database) 
   ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ คือการจดัการฐานขอ้มูลในลกัษณะตารารง (table) 
และความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง (relation) โดยท่ีตารางมีองคป์ระกอบคือ 
   3.2.3.1  Tuples คือแถวขอ้มูล หรือ ระเบียน (record) 
   3.2.3.2  เขตขอ้มูล (field) คือ คอลมัน์ หรือ คุณลกัษณะ (attribute) 
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ภาพท่ี 4 แสดงตารางในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
ท่ีมา : (Satzinger, John W, Robert B, Jackson, & Stephen D, 2009) 
 จากภาพท่ี 4 แสดงส่วนประกอบของตาราง โดยท่ีประกอบดว้ย 4 เขตขอ้มูล (fields) 
คือ ProductID, Vender, Gender, Description ขอ้มูลของแต่ละแถวเรียกวา่ระเบียน (record) เช่น 
1253, Man, Navigator Jacker Hooded เป็นตน้ 
 ในการเช่ือมโยงตารางนั้นจะใชคี้ย ์(key) ซ่ึงแสดงในภาพท่ี 5 ประกอบดว้ย 
 คียห์ลกั (primary key, PK) เป็นเขตขอ้มูล (field) หรือคียท่ี์ใชใ้นการเช่ือมต่อตารางโดย
ท่ีในตารางท่ีมีคียห์ลกัในแต่ละแถวจะตอ้งไม่ซ ้ ากนั 
 คียน์อก (foreign key, FK) เป็นเขตขอ้มูล (field) หรือส่วนประกอบของตาราง (table) 
หน่ึง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั เขตขอ้มูล (field) ในตาราง (table) อ่ืน ๆ ท่ีเป็นคียห์ลกั (PK) โดย
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนัได ้
 กระบวนการออกแบบฐานขอ้มูลมีหลกัการดงัน้ี 
  1.  สร้างตารางโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ (entity) เช่น ตารางหลกั
คือ ตารางสินคา้ (ProductID) ประกอบดว้ย เขตขอ้มูล (field) ProductID, Vendor, Gender และ 
Description ตารางท่ีใชท้  าธุรกรรม หรือเก็บประวติัในท่ีน้ีคือตารางสินคา้คงคลงั (InventoryITEM) 
ประกอบดว้ย InventoryID, ProductID, Size, Color, Options, QuantityOnHand, AverageCost และ 
ReorderQuantity 
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  2.  ก าหนดคียห์ลกัท่ีจะใชใ้นการเช่ือโยงขอ้มูลในตารางหลกั (master table) ท่ีจะ
เป็นตารางท่ีเก็บคุณสมบติัเฉพาะในท่ีน้ีคือ ตารางสินคา้ ซ่ึงคียห์ลกัในตารางหลกัจะตอ้งไม่ซ ้ ากนั 
ในท่ีน้ี ProductID เป็นคียห์ลกั 
  3.  ก าหนดคียน์อก (foreign key) ในตารางท่ีใชท้  าธุรกรรม (transaction) ซ่ึงในท่ีน้ี
คือ ตารางสินคา้คลงั และคียน์อก คือ  ProductID  การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์สองตารางน้ีจะเรียกวา่ 
one-many relationship 
  4.  สร้างตารางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจจะเป็นแบบ many-to-many ในกรณีท่ีมีการ
ไปเช่ือมโยงกบัตารางอ่ืน ๆ 
  5.  ตรวจสอบความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล โดยใชห้ลกัการของ Normalization ซ่ึงเป็น
กระบวนการปรับเปล่ียนโครงสร้างขอ้ง relation schema ให้อยู่ในรูปแบบ “Normal Form” ใน
ล าดบัต่าง ๆ Normal Form (NF) คือรูปแบบโครงสร้างของความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ NF มี
หลายระดบั NF ระดบัท่ีสูงกวา่ จะมีการจดัโครงสร้างขอ้มูลท่ีดีกว่า และลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน 
NF ระดบัท่ีต ่ากวา่ได ้ประโยชน์หลกั ๆ ของการกระท า Normalization คือ การลดความซ ้ าซ้อนของ
ขอ้มูล และขจดัปัญหาความผดิปกติของขอ้มูลท่ีเกิดจากการเพิ่ม/การลบ หรือการแกไ้ขขอ้มูล โดยมี
หลกัการคือ 
   1.  เปล่ียนตารางท่ียงัไม่เคย Normalization เป็น First Normal Form หรือ 1NF 
   2.  เปล่ียนจาก 1NF เป็น 2NF (Second Normal Form) 
   3.  เปล่ียนจาก 2NF เป็น 3NF (Third Normal Form) ในกรณีท่ีแกปั้ญหายงัไม่
หมดอาจยงัมีขอ้มูลท่ีมีปัญหาอีก จึงตอ้งท า 3NF 
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ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพนัธ์ของสองตาราง ท่ีมา : (ปานใจ ธารทศันวงค,์ 2554) 

4.  ภาษาและโปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

 4.1  ภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) 

  (นราปกรณ์  คชาชีวะ, 2553) ไดก้ล่าวว่าภาษา HTML เป็นรูปแบบภาษาท่ีใชใ้น
การเรียกโปรแกรมในเวบ็เพจ เพื่อแสดงผลบนเวบ็บราวเซอร์ ลกัษณะของเอกสาร HTML จะเป็น
เท็กซ์ไฟล์ธรรมดา ท่ีตอ้งอาศยัการแปลความหมายจากเวบ็บราวเซอร์ ค าสั่งภาษา HTML เรียกว่า 
“แทก็” (Tag) ซ่ึงในแทก็น้ีโดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปแบบ <.....></.....>ซ่ึงบราวเซอร์จะแปลงแท็กน้ีแลว้
แสดงผลให้เห็น โดยทัว่ไปการสร้างเวบ็เพจดว้ยภาษา HTML จะใชเ้อดิเตอร์ต่าง ๆ เช่น Notepad 
ของวนิโดส์ จะท าใหผู้เ้ขียนโปรแกรมเขา้ใจโครงสร้างรวมทั้งหมด 
  HTML มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา และส่วนท่ีเป็นค าสั่งหรือ
แทก็รูปแบบพื้นฐานโครงสร้างของเอกสาร HTML ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
   <HTML> 
   <HEAD> 
   <TITLE> 
   </HEAD> 
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   <BODY>ค าสั่งหรือขอ้ความท่ีตอ้การแสดงบนเวบ็บราวเซอร์</BODY> 
   </HTML> 

 4.2  โปรแกรม Macromedia  Dreamweaver 

  Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเอกสารเวบ็ท่ีท างานในลกัษณะ 
HTML Generator คือโปรแกรมจะสร้างรหสัค าสั่ง HTML ให้โดยอตัโนมติั มีลกัษณะการท างาน
คลา้ยกบัการพิมพเ์อกสารดว้ย Word Processor อาศยัปุ่มเคร่ืองมือหรือแถบค าสั่งควบคุมการท างาน 
ไดจ้ดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ใชง้านไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว  (กฤษ  เกษมโอสถ & วีรพล  สุ
เภากิจ, 2545) จุดเด่นของโปรแกรมไดแ้ก่ 
   4.2.1  สามารถใชง้านภาษาไทยได ้
   4.2.2  สร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) โดยใชรู้ปแบบของ Macromedia 
Director ดว้ยคุณสมบติั Animate Netscape และ CSS-P Layers ท าให้ไดภ้าพเคล่ือนไหวบน
บราวเซอร์ไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั Plug in 
   4.2.3  ความสามารถในการสร้างตารางโดยการน าเขา้จากText File 
   4.2.4  สนบัสนุน CSS (Cascading Style Sheet) 
   4.2.5  ความสามารถในการตรวจสอบบราวเซอร์ 
   4.2.6  ความสามารถในการปรับปรุง ดูแลรักษาเวบ็ไซต์ เช่น การตรวจสอบ
ลิงค ์สร้างรายงานแสดงผลการทดสอบการท างาน มีฟังกช์ัน่ในการโอนถ่ายขอ้มูลข้ึนเคร่ืองแม่ข่าย 
   4.2.7 ความสามารถในการท า Image Roller หรือรูปภาพท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงเม่ือน าเมาส์ผ่าน (mouse over/mouse out) กรณีท่ีตอ้งการควบคุมค าสั่ง HTML มี
ฟังก์ชั่นให้ป้อน หรือแก้ไขรหัสค าสั่ง HTML ด้วย HTML Inspector รวมทั้งสามารถก าหนด
โปรแกรมแกไ้ขเอกสารเวบ็อ่ืน ๆ ได ้เช่น Home Site (for windows) และBB Edit (for MAC) ไว้
ดว้ยกนั 
   4.2.8  ความสามารถในการสร้างเฟรมอตัโนมติั 
 สรุปภาษาและโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ประกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบใน
การพฒันาไดแ้ก่ การพฒันาระบบฐานขอ้มูล ควรใช้ MySQL ในการออกแบบและพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นระบบการจดัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management System : 
RDBMS) เป็นท่ีนิยมกนัมาก โดยเฉพาะการพฒันาฐานขอ้มูลส าหรับการใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตรองรับจ านวนผู้ใช้ ขนาดของข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก สนับสนุนการใช้งานบน
ระบบปฏิบติัการไดห้ลากหลายภาษา HTML เป็นรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการเรียกโปรแกรมในเวบ็เพจ 
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เพื่อแสดงผลบนเวบ็บราวเซอร์ท าให้ผูพ้ฒันาระบบเขา้ใจโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดภาษา PHP คือ 
ภาษาสคริปตแ์บบหน่ึงท่ีเรียกว่า Server Side Script ท่ีท  าการประมวลผลดา้นเซิร์ฟเวอร์แลว้ส่ง
ผลลพัธ์ไปด้านไคลเอนต์ ผ่านเวบ็บราวเซอร์ปัจจุบนัได้รับความนิยมอย่างมากในการน ามาช่วย
พฒันางานบนเวบ็ท่ีเรียกว่า Web Programming ท  างานไดเ้ร็วข้ึนภาษา PHP สามารถเขียนค าสั่ง
แทรกไวร่้วมกบัภาษา HTML เพื่อให้ภาษา HTML ท าการจดัรูปแบบให้เกิดความสวยงามได้
Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเอกสารเวบ็ท่ีท างานในลกัษณะ HTML Generatorมี
ลกัษณะการท างานคลา้ยกบัการพิมพเ์อกสารดว้ย Word Processor อาศยัปุ่มเคร่ืองมือหรือแถบค าสั่ง
ควบคุมการท างาน ไดจ้ดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ ช่วยใหใ้ชง้านไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 

5.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาและคน้ควา้งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบแนะแนวการ
เลือกสาขาเรียน ฯ มีดงัน้ี 

 5.1  งานวจัิยในประเทศ 

  5.1.1 สุชาดา  โลก้ลูประกิจ (2556) วิจยัเร่ืองระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษา
ต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อพฒันา
ระบบแนะแนวการศึกษาต่อ กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ให้สามารถ
จดัระบบฐานขอ้มูลแนะแนวการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท าการดูและคน้หาขอ้มูล
ไดอ้ยา่งสะดวกผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับประกอบการตดัสินใจเลือก
สถานศึกษาส าหรับนักศึกษาและบุคลากรท่ีสนใจ การศึกษาในคร้ังน้ีพฒันาระบบปฏิบัติการ 
Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเคร่ืองมือสร้างฐานขอ้มูล และใชโ้ปรแกรมภาษา 
PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้ช้งานทัว่ไปดว้ยวิธี Black Box 
Testing พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.65 และผูใ้ชง้านทัว่ไป มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.91 สรุป
ไดว้า่ ระบบมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใชง้านไดใ้นระดบั ดี 
  5.1.2 พรชยั รอดเจริญ (2560)วจิยัเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวนกัเรียน
ส าหรับหลกัสูตรพาณิชยกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อ
พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับแนะแนวนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้
กรณีศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี หลักสูตรวิชาพาณิชยกรรมท่ีพฒันาข้ึนในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน่ ซ่ึงประยุกตใ์ชว้ิธีการให้เหตุผลตามฐานกรณี ส าหรับการแนะแนวและช่วยวางแผน
ดา้นการเรียน และวธีิการตน้ไมต้ดัสินใจส าหรับช่วยวเิคราะห์อาชีพ และความถนดัของนกัเรียนเม่ือ
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ส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งการประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนออกเป็น 4 ดา้น (Function Test) ดา้นการ
ติดต่อกบัผูใ้ช้และประสบการณ์ของผูใ้ช้ (User Interface and User Experience) และดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัของระบบ (Security Test) จากผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการแนะ
แนวนักเรียน ของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อระบบโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 จึงสามารถ
สรุปไดว้่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมต่อการแนะแนวนกัเรียน และช่วยวางแผนการเรียน
ใหก้บันกัเรียนหลกัสูตรพาณิชยกรรม 
  5.1.3 ธนัวรั์ต์  สินธนะกุล (2557) วิจยัเร่ืองการพฒันาระบบสนบัสนุนการแนะ
แนวการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยอาศยัแนวทางการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบเหมืองขอ้มูลร่วมกบัพหุปัญญาของนกัเรียน มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อ 1) 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลสอบ O-NET ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบัผลการสอบ O-
NET ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของนกัเรียน 2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนการเรียน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและแผนการเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสามญั จ านวน 5 
วิชา 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและแผนการ 
เรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพกบัพหุปัญญาของนกัเรียนท่ีเหมาะสมกบัแผนการเรียนนั้น ๆ 
4) สังเคราะห์รูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยอาศยัแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเหมืองขอ้มูล 5) พฒันาตน้แบบ
ระบบสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยอาศยัแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเหมืองขอ้มูล 6) ศึกษาความพึง
พอใจของครูแนะแนวและนกัเรียนเก่ียวกบัตน้แบบระบบสนับสนุนการแนะแนว ฯ ท่ีพฒันาข้ึน 
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแนะแนวท่ีสังเคราะห์ข้ึน และกลุ่มครูแนะแนวและนกัเรียน
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบสนบัสนุนการแนะแนวท่ีพฒันาข้ึน  
  การด าเนินการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลสอบ O-NET ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบัผลการสอบ O-NET ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของนกัเรียน 2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนการเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายและแผนการเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสามญั จ านวน 5 วิชา 3) 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและแผนการเรียนใน
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพกับพหุปัญญาของนักเรียนท่ีเหมาะสมกับแผนการเรียนนั้น ๆ 4) 
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สังเคราะห์รูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยอาศยัแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเหมืองขอ้มูล 5) พฒันาตน้แบบ
ระบบสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยอาศยัแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเหมืองขอ้มูล 6) ศึกษาความพึง
พอใจของครูแนะแนวและนกัเรียนเก่ียวกบัตน้แบบระบบสนับสนุนการแนะแนว ฯ ท่ีพฒันาข้ึน 
พบว่าผลการด าเนินงานจากขั้นตอนท่ี 1) ถึง 3) ไดถู้กน ามาผนวกกนัเพื่อสังเคราะห์รูปแบบของ
ระบบ ในขั้นตอนท่ี 4 หลงัจากนั้นระบบสนบัสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อ ฯ ไดรั้บการพฒันา
และทดสอบโดยใช้ชุดขอ้มูลทดสอบซ่ึงผลจากการทดสอบพบว่าระบบสามารถท างานไดดี้ตาม
รูปแบบท่ีสังเคราะห์ข้ึน ในขั้นตอนสุดท้ายระบบถูกน าไปทดลองใช้กับนักเรียนภายในการ
สังเกตการณ์ของครุแนะแนว เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบ ซ่ึงผลจากการทดลอง
ใชพ้บวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในการใชง้านระบบในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 เช่นเดียวกบัครูแนะแนว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.51 
  5.1.4  ธนาคม  จุย้ศิริ (2557) วิจยัเร่ืองการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใน
การเลือกสาขาวิชาและวิชาเอกสาขาวิชาและวิชาเอกของผูท่ี้ตอ้งการสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชดว้ยเหมืองขอ้มูล มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ
พฒันาระบบท่ีน าขอ้มูลสถิติการส าเร็จของนกัศึกษาท่ีผ่านมาช่วยในการตดัสินใจเลือกสาขาและ
วชิาเอกในการสมคัรเรียนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยใชเ้หมืองขอ้มูล 
และใชข้อ้มูลการส าเร็จการศึกษาของ 3 ปียอ้นหลงั โดยน าขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น วุฒิการศึกษา 
สาขาวชิา/วชิาเอก ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบนัการศึกษา อายุ เพศ มาใชใ้นการสนบัสนุน
การตดัสินใจในการเลือกสาขาและวิชาเอกเพื่อช่วยให้ผูส้มคัรมีขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจ 
ระบบถูกพฒันาข้ึนเป็นโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็โดยใชภ้าษา PHP ท่ีเช่ือมต่อกบั WEKA ในการ
ท าเหมืองขอ้มูล จากการทดสอบระบบพบวา่ความถูกตอ้งในการท านายของระบบอยูท่ี่ 67-85.17% 
โดยเปอร์เซ็นต์ท่ีท านายได้ถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเพิ่มจ านวนเรคคอร์ดให้ training set ซ่ึง
เปอร์เซ็นตก์ารท านายถูกตอ้งเพิ่มข้ึนอีก หากแยกการสร้างตวัแบบส าหรับแต่ละสาขาการเรียน 
  5.1.5 รัฐพล  แจ่มจนัทร์ (2557) วจิยัเร่ือง แนวทางการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวชิารัชดาวทิยา ในกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษา
ต่อระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในกรุงเทพมหานครจ านวน 2 คน 2) 
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ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัแหล่งเรียนรู้ หรือห้องสมุด ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 3) 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 3 คน 4) อาจารยผ์ูส้อน
โรงเรียนกวดวชิารัชดา ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมาจากการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อใช้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดแหล่งการเรียนรู้ หรือห้องสมุด ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแนะแนว
การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 3) ประเด็นในการสนทนากลุ่มเร่ือง แนวทางการจดัแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 4) แบบประเมินรับรองแนวทางการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนว
การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวชิารัชดาวทิยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ แนวทางการจดักลุ่มแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนวทางการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
แนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญว่า สามารถน าไปใช้จริงในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.54 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.593 : เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่ 1) ลกัษณะท่ีตั้ง
ของแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดา
วทิยา ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง ในระดบั ดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .812  2) ประเด็นดา้นเน้ือหาและความรู้ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้งานได้จริง ในระดบั ดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .538  3) ประเด็นดา้นส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้งานได้จริง ในระดบั ดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .284  4) ประเด็นบุคลากรท่ีจ าเป็นส าหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
แนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง ในระดบั ดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.286  5) ประเด็นดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง ในระดบั ดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .447  



  27 

  5.1.6 ภสัรา  โกมณเฑียร (2558) วิจยัเร่ือง ผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
แนะแนวการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคามท่ีร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกบัทาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์ในการวิจัย  1) เพื่อศึกษาความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 2) เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
ตามวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน 3) เพื่อศึกษาผล
การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ครูแนะแนว จ านวน 13 คน และนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 278 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความตอ้งการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 2) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการแนะแนวการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ -       
แนะแนวการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ 9 ตอ้งการมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการแนะแนวการศึกษาท่ีรวดเร็วและมีการ
ปรับปรุงขอ้มูล มีระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79  2) ผลการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวฯ เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู        
ครูแนะแนว ในการติดตามการบริหารจดัการแนะแนว พร้อมทั้งช้ีแนะทางการเรียนการสอน และ
การสมคัรเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยระบบงานแนะแนวจะมีระดบัสิทธ์ิอยู ่3 สิทธ์ิ คือ 1) สิทธ์ิ
ของนกัเรียน 2) สิทธ์ิของครูและครูแนะแนว 3) สิทธ์ิของผูดู้แลระบบ 3) ความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศเพื่อการแนะแนว ฯ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดา้นการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาพบวา่ ขอ้ 8 ความรวดเร็วใน
การคน้หาขอ้มูล มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และด้านการ
ให้บริการของเจา้หน้าท่ีและกระบวนการพบว่า ขอ้ 9 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการ
ใหบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากมีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 
  5.1.7 เป็นไทย  เทวินทร์ (2556) วิจยัเร่ืองผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางทางการศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บา้นสันป่าสัก จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เปรียบเทียบทกัษะการตดัสินใจเลือก
แนวทางการศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นสันป่าสัก จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
เป็นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือก
แนวทางการศึกษาต่อ 2) เปรียบเทียบทกัษะการตดัสินใจของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ และของนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ี
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ใชกิ้จกรรมแนะแนวแบบปกติ และ 3) เปรียบเทียบทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวกบัระยะติดตามผล 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 54 คน ในสอง
ห้องเรียนของโรงเรียนบา้นป่าสัก จงัหวดัเชียงใหม่ ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยการสุม แลว้ก าหนดโดยสุ่มใหก้บันกัเรียนหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง ท่ีใชชุ้ดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ส่วนนกัเรียนอีกห้องหน่ึงเป็นกลุ่ม
ควบคุม ท่ีใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 2) แบบวดัทกัษะการตดัสินใจเลือก
แนวทางการศึกษาต่อ มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่งรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
.25-.60 และมีค่าความเท่ียงเท่ากบั .90 และ 3) ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะ
การตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อหลงัการทดลองสูงกวา่ทกัษะดงักล่าวก่อนการทดลองอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะการตดัสินใจ
เลือกแนวทางการศึกษาต่อสูงกว่าของนกัเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และ 3) ในระยะติดตามผลนกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาไม่
แตกต่างจากระยะหลงัการทดลอง 
  5.1.8  ปิยวรรณ  ปรีชานุกูล (2558) วิจยัเร่ืองผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
เพื่อพฒันาการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกตูม
วิทยา จงัหวดัลพบุรี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสาย
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จงัหวดัลพบุรี ในกลุ่มทดลองก่อน
และหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 2) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพ
ของนกัเรียนดงักล่าวในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระยะหลงัทดลอง และ 3) เปรียบเทียบระดบั
การรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพของนกัเรียนดงักล่าวในกลุ่มทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และ
ระยะติดตามผล  กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ปีการศึกษา 
2559 จงัหวดัลพบุรี จ  านวน 40 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แลว้กลุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีการจบั
ฉลากเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน โดยกลุ่มทดลอง
ไดรั้บชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อพฒันาการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพ ส่วนกลุ่มควบคุม
ไดรั้บชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อ
พฒันาการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพ 2) แบบประเมินการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพ มีค่า
ความเท่ียงเท่ากบั .89 และ 3) ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบค่าที  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 1) ระยะหลงัการทดสอบ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ในกลุ่มทดลองมีการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสาย
อาชีพสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ระยะหลงัทดลอง 
นกัเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ดา้นการศึกษาต่อสายอาชีพสูงกว่าของนกัเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ระยะติดตามผล นกัเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ดา้นการศึกษา
ต่อสายอาชีพไม่แตกต่างกบัระยะหลงัการทดลอง ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) นกัเรียนกลุ่มทดลอง
มีทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อหลังการทดลองสูงกว่าทกัษะดงักล่าวก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะการ
ตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อสูงกวา่ของนกันกัเรียนกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ 3) ในระยะติดตามผล นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะการติดสินใจเลือกแนวทาง
การศึกษาไม่แตกต่างจากระยะหลงัการทดลอง 

 5.2  งานวจัิยต่างประเทศ 

  5.2.1 Beffy M., Fougere D., & Maurel A. (2009) วิจยัเร่ือง “Choosing the Field 
of Study in Post-Secondary Education: Do Expected Earnings Matter?, IZA Discussion”  เพื่อ
ทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสาขาวิชาท่ีศึกษาภายใตร้ะยะเวลาตามหลกัสูตรการศึกษาท่ีไม่
แน่นอน โดยมีกรอบความคิดท่ีว่านกัเรียนท่ีเขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาภายใตข้อ้สันนิษฐานว่า
นกัเรียนเหล่าน้ีจะประกอบวชิาชีพตามสาขาท่ีเรียนมาในอนาคต ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มูลจากการส ารวจใน
ประเทศฝร่ังเศสโดย Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Emploi et les Qualifications 
(CEREQ,Marseille) และน ามาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางเศรษฐมิติแบบก่ึงโครงสร้างซ่ึงประกอบดว้ย
แบบจ าลองด้วยสมการทางคณิตศาสตร์จ านวนสามสมการ และใช้ความแปรปรวนภายนอกดา้น
ผลตอบแทนจากการท างานในแต่ละสาขาวชิาทางธุรกิจมาท านายผลกระทบท่ีมีต่อรายไดข้องแต่ละ
สาขาวิชา นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งนิพจน์ท่ีมีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ตวั
ประกอบของสมการท่ีก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละสาขาวชิา และผลกระทบต่อสมรายไดใ้น
ตลาดแรงงาน โดยใช้อลักอริทึม EM และขั้นตอนการหาค่าท่ีมากท่ีสุด มาจ าลองสถานการณ์โดย
เพิ่มเปอร์เซ็นตข์องรายไดแ้ต่ละสาขาวชิาท่ีละสิบเปอร์เซ็นต ์พบวา่พบวา่ตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อการ
ก าหนดรายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่มีผลกระทบในเชิงปริมาณนอ้ยต่อการจดัสรรนกัเรียนใน
สาขาวชิาต่าง ๆ 
  5.2.2 Montmarquette C, Cannings K, & Mahseredijan S (2002) วิจยัเร่ือง “How 
do young people choose college majors?, Economics of Education Review” จากงานวิจยัท่ีผา่นมา
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เก่ียวกบัปัจจยัท่ีก าหนดการเลือกสาขาวชิาในระดบัมหาวทิยาลยั ท่ีสมมติให้มีค่าความน่าจะเป็นเป็น
ค่าคงท่ีในแต่ละสาขาวชิา หรือใหร้ายไดข้องแต่ละสาขาวิชาเป็นค่าคงท่ี งานวิจยัน้ีไม่ไดค้  านึงถึงขอ้
สมมติทั้งสองในการค านวณรายไดท่ี้คาดหวงัเป็นรายบุคคล ท่ีจะอธิบายวา่ผูเ้รียนจะเลือกสาขาวิชา
ใด ๆ จากส่ีสาขาวชิา ตวัแปรรายไดท่ี้คาดหวงัสร้างข้ึนจากขอ้มูลมุมมองของนกัเรียนเก่ียวกบัโอกาส
ของการส าเร็จการศึกษา และค่ารายไดท่ี้ท านายข้ึนหลงัจากส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และ
รายไดท่ี้คาดหวงักรณีไม่ส าเร็จการศึกษา โดยน าขอ้มูลจากการส ารวจของ National Longitudinal 
Survey of Youth มาประเมินโอกาสของความส าเร็จในทุกสาขาวิชาของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน 
ขอ้มูลรายไดจ้ากการท านายในแต่ละสาขารวบรวมมาจากการประมาณค่าในตวัแบบการถดถอย 
(Regression) จากการส ารวจผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี 1987 และรายไดอ่ื้น ๆ ของแต่ละคนกรณี
ไม่ไดเ้ขา้เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั หรือลาออกกลางคนั จากมหาวิทยาลยัของผูว้ิจยัมาสร้างตวั
แบบการตดัสินใจเพื่อท านายผลของกลุ่มตวัอย่าง และใช้ตวัพหุนามโลจิตและโพรบิท มาอธิบาย
ทางการเลือกสาขาของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคน ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรดา้นรายไดท่ี้คาดหวงัมีผลต่อ
การเลือกสาขาวชิาท่ีเรียน อยา่งไดก้็ตาม ตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ความแตกต่างดา้นเพศและเช้ือชาติ
ก็มีผลอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย 
  5.2.3 Raoch David W., McGaughey R.E., & Downney J.P. (2012) วิจยัเร่ือง 
“Selecting a Business Major within the College of Business” งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อ
หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสาขาวิชาดา้นบริหารธุรกิจของ College of Business โดยเปรียบเทียบ
ปัจจยัต่าง ๆ เพื่อประเมินวา่ปัจจยัในมีผลมากและนอ้ยท่ีสุดในการเลือกสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา ไดแ้ก่ 
การบญัชี ธุรกิจทัว่ไป การเงิน การจดัการ การตลาด และระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ปัจจยัท่ี
ศึกษามีทั้งหมด 37 ปัจจยัประกอบดว้ยปัจจยัภายใน (เช่น ความสนใจในสาขาวิชา) และปัจจยั
ภายนอก (รายไดท่ี้คาดหวงั) และปัจจยัระหวา่งบุคคล (ท่ีเป็นตวัก าหนดปัจจยัอ่ืน) ผลการวิจยัพบวา่
มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผา่นมา เช่น ความสนใจในลกัษณะงานท่ีท าเป็นปัจจยัท่ีมีผลมากต่อ
การเลือกทุกสาขาวิชา แต่ปัจจยัระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ครูในระดบัมธัยม ตลอดจนเพื่อน
ของผูเ้รียนกลบัไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีในงานวิจยัไดเ้สนอแนะวา่ปัจจยัระหว่างบุคคล
ในภาพรวมอาจพบประเมินต ่าเกินไปในงานวิจยัก่อนหนา้น้ี ส่วนท่ีแตกต่างจากการศึกษาวิจยัอ่ืน ๆ 
ท่ีผ่านมาไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีว่าง และความมัน่คงในการท างานกลบัมีผลต่อการเลือกสาขาวิชา
มากกวา่ปัจจยัดา้นความสนใจในศาสตร์ของแต่ละสาขา 
  5.2.4  Wiswall M. & Zafar B. (2011) วิจยัเร่ือง “Determinants of College Major 
Choice: Identification using and Information Experiment” งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีก าหนดการ
เลือกสาขาวชิาของนกัเรียน โดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลในการส ารวจ เร่ิมจากการ
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สอบถามกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบั 1) ความเช่ือส่วนบุคคลคล ความเช่ือด้านรายได้ท่ีคาดหวงั และ
ผลลพัธ์จากการศึกษาแต่ละสาขาวิชา 2) ความเช่ือด้านประชากร เก่ียวกบัการกระจายตวัของ
คุณลกัษณะต่าง ๆ ตลอดจนความเช่ือส่วนตวัวา่ผูเ้รียนจะส าเร็จการศึกษา หลกัจากให้ผูเ้รียนไดบ้อก
ถึงความเช่ือดงักล่าวแล้ว ผูว้ิจยัได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระจายตวัของประชากรท่ีแท้จริงของ
คุณลกัษณะเหล่าน้ี และสังเกตว่าขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงความคิดของตน
หรือไม่ ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ออกแบบการทดลองให้มีชุดขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั โดยแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือชองประชากรคาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และ
ไดท้บทวนความเช่ือของตนเองตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูว้ิจยั ในขณะท่ีความเช่ือส่วนบุคคลเก่ียวกบั
การเลือกสาขาวิชาในอนาคตเป็นไปในเชิงบวก และเป็นไปในทางเดียวกนักบัความเช่ือดา้นรายได ้
ความสามารถ และรายไดข้องคู่สมรส อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าของแต่ละส่วนยงัมีความเอน
เอียงเน่ืองจากความสัมพนัธ์กนัในทางบวกระหวา่งรายไดแ้ละความสามารถ ความแปรปรวนในการ
ทดลองด้านความเช่ือยงัมีส่วนในการระบุตวัแบบของการเลือกสาขาตามท่ีผูว้ิจยัได้ประมาณค่า
ความสัมพนัธ์ของรายได้กับความแปรปรวนของรายได้ตามสาขาท่ีเลือก กับปัจจยั อ่ืน ๆ เช่น
ความสามารถในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ส าเร็จ คุณลกัษณะของคู่สมรส และรสนิยมของแต่ละ
สาขาวิชา ในขณะท่ีรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัต่อการเลือกสาขาวิชา รสนิยมก็มีบทเด่นในการ
เลือกสาขาดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดค้น้หาวา่เหตุใดผูช้ายและผูห้ญิงมีการเลือกสาขาวิชาท่ี
ต่างกนั 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปการ
วิจยัและวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 1) การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนโดยใชเ้ทคนิค
เหมืองขอ้มูล และพฒันาเป็นโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็โดยใชภ้าษา PHP เช่ือมต่อกบั WEKA น า
ขอ้มูลสถิติการส าเร็จของนกัศึกษาท่ีผา่นมาช่วยในการพยากรณ์ตดัสินใจเลือกสาขาเรียน 2) ระบบ
สารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  พฒันา
ดว้ยระบบปฏิบติัการ Windows XP โดยใชโ้ปรแกรมภาษา SQL เป็นเคร่ืองมือสร้างฐานขอ้มูล และ
ใชโ้ปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานขอ้มูลและออกแบบเวบ็เพจ ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้ชง้านทัว่ไปดว้ยวิธี Black 
Box Testing 3) ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวนกัเรียนส าหรับหลกัสูตรพาณิชยกรรม ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พฒันาข้ึนในรุปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน่ ซ่ึงประยุกต์ใช้วิธีการให้
เหตุผลตามฐานกรณี ส าหรับการแนะแนวและช่วยวางแผนดา้นการเรียน และวิธีการตน้ไมต้ดัสินใจ
ส าหรับช่วยวิเคราะห์อาชีพ และความถนัดของนักเรียนเม่ือส าเร็จการศึกษาประเมินระบบท่ี
พฒันาข้ึนออกเป็น 4 ดา้น (Function Test) ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละประสบการณ์ของผูใ้ช ้(User 
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Interface and User Experience) และดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบ (Security Test) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพระบบ และนกัเรียนประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบ 4) การพฒันา
ระบบสนบัสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเหมืองข้อมูลร่วมกับพหุปัญญาของนักเรียนการ
ด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสอบ O-NET ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบัผล
การสอบ O-NET ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของ และสังเคราะห์รูปแบบการแนะแนวการศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยอาศัยแนวทางการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบบเหมืองขอ้มูล ศึกษาความพึงพอใจของครูแนะแนวและนกัเรียนเก่ียวกบัตน้แบบ
ระบบสนบัสนุนการแนะแนว ฯ ท่ีพฒันาข้ึน 5) การศึกษาปัจจยัของนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาต่อ และ
แนะแนวการคน้หาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดบัอุดมศึกษา 6) ผลการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการ
แนะแนวการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัมหาสารคมท่ีร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกบัทาง
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา ตามวงจรการพฒันา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) 
แบบสอบถามความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 2) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการแนะแนวการศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนว
การศึกษา 7) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางทางการศึกษาต่อของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นสันป่าสัก จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 2) แบบวดั
ทกัษะการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่งรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้ง
ฉบบั โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง .25-.60 และมีค่าความเท่ียงเท่ากบั .90 และ 3) ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบ
ปกติ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัเหล่าน้ี
ผู ้วิจ ัยสามารถน าไปการพัฒนาระบบแนะแนวการเลือกสาขา เ รียนของนัก เ รียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมเพื่อเลือกสาขาท่ีเหมาะสม และ
เรียนอยา่งมีความสุขกบัความถนดัของตนเอง 
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บทที ่3  

วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เร่ืองการพฒันา
ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยั
อาชีวศึกษานครปฐม มีรายละเอียดขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 4.  วธีิด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  กลุ่มประชากร ในการท าวจิยัคร้ังน้ีคือ  
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนนกัเรียนระดบั ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ทุกสาขาวิชาของวิทยาลยัอาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 88 คน ครูแนะแนว จ านวน      
2 คน ผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 798 คน 
 1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ในการท าวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ีคือ     
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูส้อนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพทุกสาขาวิชาของวิทยาลยัอาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 11 คน ครูแนะแนว จ านวน       
2 คน ผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 55 คนโดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ดงัน้ี 
  1. ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ และแบบประเมินคุณภาพระบบ  โดยการ
พฒันาระบบมีการท างานเป็นลกัษณะเวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application) 
  2.  แบบประเมินความพึงพอใจของของระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

3.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนฯ มีขั้นตอนการท างานดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการท างานของระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ 
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 จากภาพท่ี 6 การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ เร่ิมจากการส ารวจขอ้มูล
ความตอ้งการรับนกัเรียนผา่นผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่ ครูผูส้อนแต่ละสาขา และผูป้ระกอบการตอ้งการรับ
นักเรียนเข้าท างานในแต่ละอาชีพ ระบบจะให้ผูใ้ช้ตอบแบบประเมิน ถ้าผูใ้ช้ระบบตอบแบบ
ประเมินตรงกบัผูเ้ช่ียวชาญจะได ้1 คะแนนและเก็บไวใ้น Tscore ถา้ผูใ้ชต้อบแบบประเมินครบทุก
ขอ้ ระบบจะรายงานผลอนัดบัการเลือกสาขาเป็นเปอร์เซ็นตเ์รียงจากมากไปนอ้ย  3 อนัดบั ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาและออกแบบระบบมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1  การพฒันาระบบ แนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1.1 วเิคราะห์ขอ้มูลน าเขา้ (Input Data) โดยการส ารวจขอ้มูลการรับนกัเรียนผา่น
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงประกอบดว้ย หัวหน้าแต่ละสาขาวิชาจ านวน 11 สาขาวิชา และผูป้ระกอบการท่ีมี
สถานประกอบการท่ีด าเนินการในจงัหวดันครปฐม ซ่ึงประกอบกิจการตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปจ านวน 7 
สถานประกอบการ แบบส ารวจไดจ้ากการศึกษา วิเคราะห์ทฤษฏีและงานวิจยัต่าง ๆ จากนั้นน าไป
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูความเหมาะสมของแบบส ารวจ เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจเรียบร้อยแลว้ 
ไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน า แลว้นดัวนัส ารวจขอ้มูลโดยโทรศพัท์นดัแต่ละรายจนครบ    
ทุกคน เม่ือไดข้อ้มูลครบเรียบร้อยแล้วจากนั้นน าขอ้มูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์สรุปเป็นความ
ตอ้งการท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชา และผูป้ระกอบการตอ้งการรับนักเรียน และพนกังานแต่ละ
สาขาวชิาชีพ 
 3.1.2  การออกแบบแผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพมีดงัน้ี 
  3.1.2.1  Context Diagram : ผงัแสดงกระแสขอ้มูลท่ีแสดงขอ้มูลท่ีเขา้ระบบ 
ขอ้มูลออกจากระบบ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภายนอก ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 แผนภาพเส้นทางการไหลระดบัสูงสุดของระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน  
 จากภาพท่ี 7 บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับระบบ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูดู้แลระบบ                 
กลุ่มครูแนะแนว และกลุ่มนกัเรียน 
 กลุ่มผูดู้แลระบบ  ท าหน้าท่ีดูแลรักษาระบบ และบริหารฐานขอ้มูล สามารถจดัการ
ขอ้มูล  ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เช่น  การก าหนดสิทธ์ิ  เปล่ียนรหัสผ่าน เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล
ผูใ้ชง้านระบบ เลือกสาขาเรียนเรียงล าดบัเปอร์เซ็นตจ์ากมากไปนอ้ย และ ปรับปรุงฐานขอ้มูล  
 กลุ่มครูแนะแนว  สามารถแก้ไข/ลบ ขอ้มูลนักเรียน เลือกสาขาเรียนเรียงล าดับ
เปอร์เซ็นตจ์ากมากไปนอ้ย และสืบคน้รายงานขอ้มูลของนกัเรียน 
 กลุ่มนกัเรียน  สามารถเลือกสาขาเรียนเรียงล าดบัเปอร์เซ็นตจ์ากมากไปนอ้ย 
 3.1.2.2  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram)  เป็นการแสดงการ
ไหลของข้อมูลทั้ งหมดของระบบ แยกการท างานของโปรแกรมออกเป็นส่วยย่อยต่าง ๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขั้นตอนการจดัการสิทธ์ิการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้าน ขั้นตอนการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน
ขั้นตอนการจดัการขอ้มูลการเลือกสาขาเรียน ขั้นตอนการปรับขอ้มูล และขั้นตอนแสดงผลการเลือก
สาขาเรียน ดงัภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  0  ของระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน 
 จากภาพท่ี 8  Data Flow Diagram Level 0 ประกอบดว้ยงานหลกัทั้งหมด 5 งาน ซ่ึงมี 
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 กระบวนการ 1.0   ตรวจสอบสิทธ์ิ 
 กระบวนการ 2.0   การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
 กระบวนการ 3.0   ปรับปรุงขอ้มูล 
 กระบวนการ 4.0   การเลือกสาขาเรียน 
 กระบวนการ 5.0  รายงาน 
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 กระบวนการ 1.0  เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ เป็นกระบวนการเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของระบบ เช่นก าหนดช่ือผูใ้ชง้าน และรหัสผ่าน จดัการเขา้ออกระบบดว้ยรหสัผา่น โดย
แบ่งสิทธ์ิการใช้งานส าหรับผูใ้ช้งานท่ีเขา้มาสู่ระบบในระดบัต่าง ๆ เพื่อให้ผูใ้ชง้านไดใ้ช้งานตาม
สิทธ์ิท่ีก าหนดในระบบ ดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
 กระบวนการ 2.0  เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลนกัเรียน ขอ้มูล
กฎเกณฑ ์ขอ้มูลสาขาวชิา ขอ้มูลการสร้างกฎเกณฑ ์และขอ้มูลผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
 กระบวนการ 3.0 เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูล เป็นกระบวนการปรับปรุงขอ้มูล เช่น 
การเพิ่ม/ ลบขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูล ดงัภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของการแกไ้ขขอ้มูล 
 กระบวนการ 4.0 เป็นกระบวนการเลือกสาขาเรียน ซ่ึงกระบวนการเลือกสาขาเรียนจะ
น าค าตอบของนักเรียนเปรียบเทียบกับความต้องการของผู ้เ ช่ียวชาญครบทุกข้อ ถ้าตรงกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ ระบบจะนบัค่าเท่ากบั 1 ถา้ไม่ตรงระบบจะไม่นบัคะแนน เช่น การสร้างกฎเกณฑ์ และ
ค านวณการเลือกสาขาเรียน ดงัภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของการเลือกสาขาเรียน 
 3.1.3  การออกแบบฐานขอ้มูล 
  3.1.3.1  แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เป็นการแสดงแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ของเอนทิต้ีทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ดงัภาพท่ี 12 

 
ภาพท่ี 13  Entity Relational Model 
  3.1.3.2  Data Dictionary เป็นการอธิบายขอ้มูลหรือบอกคุณลกัษณะของขอ้มูล 
และการจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมดของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2  ตารางขอ้มูลกฎเกณฑ ์(Rule) 
ช่ือเขตขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาดขอ้มูล หมายเหตุ 

ruleID รหสักฎเกณฑ์ INTEGER 
AUTO_ 

INCREMETNT 
Primary Key 

ruleNameTH ช่ือกฎเกณฑภ์าษาไทย VARCHAR 100 - 

ruleNameEng 
ช่ือกฎเกณฑ์
ภาษาองักฤษ 

VARCHAR 100 - 

 จากตารางท่ี 2  ขอ้มูลกฎเกณฑ ์เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บรายละเอียดขอ้มูลความตอ้งการของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ยเขตขอ้มูล (Field)  ต่าง ๆ ดงัน้ี เขตขอ้มูล  ruleID ใช้เก็บขอ้มูลรหัส
กฎเกณฑ์ และเป็นคียห์ลกั เขตขอ้มูล ruleName ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ือกฎเกณฑ์ภาษาไทย และเขตขอ้มูล 
ruleNameEng ใชเ้ก็บขอ้มูลกฎเกณฑภ์าษาองักฤษ 
ตารางท่ี 3 ตารางขอ้มูลสาขาวชิา (Program) 
ช่ือเขตขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาดขอ้มูล หมายเหตุ 

programID รหสัสาขาวชิา INTEGER 
AUTO_ 

INCREMETNT 
Primary Key 

programName
Eng 

ช่ือสาขาวชิา
ภาษาองักฤษ 

VARCHAR 50 - 

programName
TH 

ช่ือสาขาวชิาภาษาไทย VARCHAR 100 - 

 จากตารางท่ี 3  ขอ้มูลสาขาวิชาเป็นตารางท่ีใช้เก็บรายละเอียดขอ้มูลสาขาวิชา ซ่ึง
ประกอบดว้ยเขตขอ้มูล (Field) ต่าง ๆ ดงัน้ี เขตขอ้มูล programID ใชเ้ก็บขอ้มูลรหสัสาขาวิชา และ
เป็นคียห์ลกั เขตขอ้มูล programNameEng ใช้เก็บขอ้มูลช่ือสาขาวิชาภาษาองักฤษ และเขตขอ้มูล 
programNameTH ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ือสาขาวชิาภาษาไทย 
ตารางท่ี 4 ตารางขอ้มูลการสร้างกฎเกณฑ ์(CreRule) 
ช่ือเขตขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาดขอ้มูล หมายเหตุ 

creID รหสัการสร้างกฎเกณฑ์ INTEGER 
AUTO_ 

INCREMETNT 
Primary Key 

ruleID รหสักฎเกณฑ์ INTEGER 11 Foreign Key 
programID รหสัสาขาวชิา INTEGER 11 Foreign Key 
expAns ผูเ้ช่ียวชาญตอบ TINYINT 4 - 
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 จากตารางท่ี 4  ขอ้มูลสาขาวิชาเป็นตารางท่ีใช้เก็บรายละเอียดขอ้มูลสาขาวิชา ซ่ึง
ประกอบดว้ยเขตขอ้มูล (Field) ต่าง ๆ ดงัน้ี เขตขอ้มูล creID ใชเ้ก็บขอ้มูลรหสัการสร้างกฎเกณฑ ์
และเป็นคียห์ลกั เขตขอ้มูล ruleID ใช้เก็บขอ้มูลรหัสกฎเกณฑ์ เขตขอ้มูล programID ใชเ้ก็บขอ้มูล
รหสัสาขาวชิา และเขตขอ้มูล expAns ใชเ้ก็บขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญตอบ 
ตารางท่ี 5 ตารางขอ้มูลนกัเรียน (StudentLog) 
ช่ือเขตขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาดขอ้มูล หมายเหตุ 

stdID รหสันกัเรียน INTEGER 
AUTO_ 

INCREMETNT 
Primary Key 

stdName ช่ือ-สกุลนกัเรียน VARCHAR 80 - 
stdLevel ระดบัชั้น TINYINT 4 - 
stdSchool ช่ือโรงเรียน VARCHAR 80 - 

 จากตารางท่ี 5  ขอ้มูลนกัเรียนเป็นตารางท่ีใช้เก็บรายละเอียดขอ้มูลนกัเรียนท่ีก าลงั
ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือส าเร็จระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยเขตขอ้มูล 
(Field) ต่าง ๆ ดงัน้ี เขตขอ้มูล stdID ใชเ้ก็บขอ้มูลรหสันกัเรียน และเป็นคียห์ลกั เขตขอ้มูล stdName 
ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ือ-สกุลนกัเรียน เขตขอ้มูล stdLevel ใชเ้ก็บขอ้มูลระดบัชั้น และเขตขอ้มูล stdSchool 
ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ือโรงเรียน 
ตารางท่ี 6 ตารางขอ้มูลนกัเรียนตอบแบบสอบถาม (studentAns) 
ช่ือเขตขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาดขอ้มูล หมายเหตุ 

stdID รหสันกัเรียน INTEGER 11 Primary Key 
ruleID รหสักฎเกณฑ์ INTEGER 11 Primary Key 

stdAns 
นกัเรียนตอบ
แบบสอบถาม 

TINYINT 4 - 

 จากตารางท่ี 6  ขอ้มูลนกัเรียนตอบแบบสอบถาม เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บรายละเอียดขอ้มูล
นกัเรียนตอบแบบสอบถามความตอ้งการศึกษาต่อ ซ่ึงประกอบดว้ยเขตขอ้มูล (Field) ต่าง ๆ ดงัน้ี 
เขตขอ้มูล stdID ใช้เก็บขอ้มูลรหัสนักเรียน และเป็นคียห์ลกั เขตขอ้มูล ruleID ใช้เก็บขอ้มูลรหัส
กฎเกณฑ ์และเป็นคียห์ลกั และเขตขอ้มูล stdAnsใชเ้ก็บขอ้มูลนกัเรียนตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 7 ตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน (Users) 
ช่ือเขตขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาดขอ้มูล หมายเหตุ 

userID รหสัผูใ้ชง้าน INTEGER 
AUTO_ 

INCREMETNT 
Primary Key 

username ช่ือเขา้ใชง้าน VARCHAR 40 - 
passWord รหสัผา่น VARCHAR 40 - 
firstName ช่ือ-สกุลผุใ้ชง้าน VARCHAR 50 - 
email อีเมลล ์ VARCHAR 50 - 

userType 
ประเภทผูใ้ชง้าน 1=
ผูดู้แลระบบ 2=ครูแนะ
แนว 

TINYINT 4 - 

 จากตารางท่ี 7  ขอ้มูลผูใ้ชง้านเป็นตารางท่ีใชเ้ก็บรายละเอียดขอ้มูลผูเ้ขา้ใชง้านระบบ 
ซ่ึงประกอบดว้ยเขตขอ้มูล (Field) ต่าง ๆ ดงัน้ี เขตขอ้มูล userID ใชเ้ก็บขอ้มูลรหสัผูใ้ชง้าน และเป็น
คียห์ลกั เขตขอ้มูล username ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ือเขา้ใชง้าน เขตขอ้มูล password ใชเ้ก็บขอ้มูลรหสัผา่น 
เขตขอ้มูล firstName ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ือ-สกุลผูใ้ชง้าน เขตขอ้มูล email ใชเ้ก็บขอ้มูลช่ืออีเมลล์ผูใ้ชง้าน 
และเขตขอ้มูล userType ใชเ้ก็บขอ้มูลประเภทผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ซ่ึงมี 2 ประเภทคือ 1 ผูดู้แลระบบ 
และ 2 ครูแนะแนว 
 3.1.4  การออกแบบหน้าจอ (User Interface) ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบหน้าจอเพื่อรับและ
แสดงขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้านสามารถติดต่อกบัระบบไดง่้าย และสะดวกรวดเร็วโดยมีการออกแบบดงัน้ี 
  3.1.4.1  หนา้จอเขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชง้านตอ้งกรอกช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผา่น 
(Password) ใหถู้กตอ้งกบัสถานะหรือสิทธ์ิเขา้ใชข้องผูใ้ชง้าน ซ่ึงมี 2 สถานะคือ สถานะครูแนะแนว 
และสถานะผูดู้แลระบบ ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลผิดสามารถ สามารถลา้งขอ้มูล (Reset) และกรอกขอ้มูล
ใหถู้กตอ้งจึงสามารถเขา้ใชร้ะบบได ้ดงัภาพท่ี 14 
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ภาพท่ี 14 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
  3.1.4.2  หนา้จอหนา้แรกของระบบ โดยแสดงภาพรวมของเมนูหลกัต่าง ๆ ดงั
ภาพท่ี 15 

 
ภาพท่ี 15 หนา้จอหนา้แรกของระบบ 
  3.1.4.3  หน้าจอขอ้มูลการศึกษาต่อ โดยแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดแรงงาน
ตอ้งการรับนกัเรียนท่ีจบสาขาใดในปัจจุบนั และขอ้มูลอาชีพท่ีตอ้งการรับนกัเรียนท่ีจบไปท างาน 
ในอนาคตอีก 5 ปี ดงัภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี 16 หนา้จอขอ้มูลการศึกษาต่อ 
  3.1.4.4  หนา้จอโปรแกรมแนะแนวสาขาวชิา โดยระบบจะแบ่งการเขา้โปรแกรม
ให้กบันกัเรียนซ่ึงก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือส าเร็จระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และผูใ้ชท่ี้ 
Login เขา้มาในระบบคือ ครูแนะแนว และผูดู้แลระบบ เม่ือเขา้มาในระบบจะสามารถเลือกสาขา
เรียนได ้แกไ้ขและลบขอ้มูลนกัเรียนได ้และดูรายงาน ส าหรับนกัเรียนไม่ตอ้ง Login สามารถเขา้ใช้
โปรแกรมแนะแนวสาขาวชิาไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น  
   ก)  หนา้จอส่วนของนกัเรียน ครูแนะแนว และผูดู้แลระบบในการเลือก
ขาเรียน ดงัภาพท่ี 17  ภาพท่ี 18 และภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 17 หนา้จอกรอกขอ้มูลนกัเรียน 
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ภาพท่ี 18 หนา้จอนกัเรียนตอบแบบสอบถาม 23 ขอ้ 

 
ภาพท่ี 19 หนา้จอแสดงผลพยากรณ์การเลือกสาขาเรียน 
   ข)  หนา้จอส่วนของครูแนะแนว และผูดู้แลระบบในการดูรายงาน และ
สามารถแกไ้ขและลบขอ้มูลได ้ดงัภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20 หนา้จอรายงงานขอ้มูลการเขา้ใชโ้ปรแกรมแนะแนวการเลือกสาขาวชิา 
   ค)  หนา้จอส่วนของผูดู้แลระบบในการจดัการขอ้มูล และสามารถแกไ้ข
และลบขอ้มูลได ้ดงัภาพท่ี 21 

 
ภาพท่ี 21 หนา้จอการจดัการขอ้มูลส าหรับผูดู้แลระบบ 
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  3.1.5  ทดสอบ/ปรับปรุงและประเมินระบบ ผูว้ิจยัไดท้ดสอบการท างานของระบบ 
แนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยั
อาชีวศึกษานครปฐม โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจ 
ความยากง่ายในการใช้ระบบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบได้แก่ ครูแนะแนว 
จ านวน 2 คน และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม  จ านวน 55 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกสาขาวชิาละ 5 คน จากสาขาวชิาทั้งหมด 11 สาขาวชิา 
 3.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพในการใชร้ะบบ ผา่นผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑ์
ของ Likert ซ่ึงเป็นวธีิการวดัเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ ประกอบดว้ยมาตรอนัดบัเชิงคุณภาพ 
(Rating Scale) 5  ระดบั (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2557) มาใชใ้นการประเมินโดยแบ่งการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  1. ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู ้ใช้งาน (Functional 
Requirement Test)  เป็นการประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถท างานไดถู้กตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
  2.  ดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test)   เป็นการประเมินระบบท่ี
พฒันาข้ึนมีความง่ายต่อการใชง้าน และมีความมีความเหมาะสมในการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด 
  3.  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินระบบท่ี
พฒันาข้ึนมีความมีความถูกตอ้ง และประสิทธิภาพการท างานของระบบว่าสามารถท างานไดต้าม
หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
  4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ (Security Test) เป็นการประเมิน
ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีระบบในด้านการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 
   3.2.1  สร้างแบบประเมินคุณภาพการใชร้ะบบฉบบัร่าง 
   ผูว้จิยัร่างแบบประเมินคุณภาพการใชร้ะบบใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ คดัเลือกโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง จ านวน 3 คน และแบ่งแบบประเมินคุณภาพการใชร้ะบบเป็น 2 ตอนคือ 
   ตอนท่ี 1.  ถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ ระบบแนะแนวการ
เลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม 
   ตอนท่ี 2.  ถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ข
ระบบท่ีพฒันาข้ึน 
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   3.2.2  น าแบบประเมินคุณภาพฉบบัร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
เน้ือหาของข้อค าถาม ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความถูกต้อง ความชัดเจน และสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์อง  การวจิยั จากนั้นท าการปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   3.2.3  น าแบบประเมินคุณภาพท่ีแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม พร้อมทั้งปรับปรุง
และแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
   3.2.4 จัดพิมพ์แบบประเมินท่ีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญท าการตอบแบบประเมิน 
 3.3  การสร้างแบบประเมินความพึงพอของผูใ้ชง้าน ผูว้ิจยัไดใ้ช้เกณฑ์ของ Likert ซ่ึง
เป็นวิธีการวดัเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ ประกอบดว้ยมาตรอนัดบัเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 
5  ระดบั (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2557) มาใชใ้นการประเมินโดยแบ่งการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบทั้งหมด 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  1. ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู ้ใช้งาน (Functional 
Requirement Test)  เป็นการประเมิน ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 
  2.  ดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test)   เป็นการประเมินผูใ้ชง้านมี
ความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความง่ายต่อการใชง้าน และมีความมีความเหมาะสมในการใช้
งานมากนอ้ยเพียงใด 
  3.  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินผูใ้ชง้านมี
ความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความมีความถูกตอ้ง และประสิทธิภาพการท างานของระบบวา่
สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
  4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ (Security Test) เป็นการประเมิน
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาข้ึนมีระบบในดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลวา่มี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
   3.3.1  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบฉบบัร่าง  
   ผูว้ิจยัร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบให้กลุ่มผูใ้ช้ ได้แก่  
ครูแนะแนว จ านวน 2 คน ผูป้ระกอบการจ านวน 5 คน ครูผูส้อนจ านวน 11 คน และนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครปฐม  จ านวน 55 คนโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสาขาวิชา
ละ 5 คน จากสาขาวิชาทั้งหมด 11 สาขาวิชา  และแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
เป็น 2 ตอนคือ 
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   ตอนท่ี 1.  ถามเก่ียวกบัความความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อ ระบบแนะแนว
การเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครปฐม 
   ตอนท่ี 2.  ถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ข
ระบบท่ีพฒันาข้ึน 
   3.3.2  น าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานฉบบัร่างเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาของขอ้ค าถาม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้ง ความชดัเจน และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั จากนั้นท าการปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
   3.3.3  น าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์  จ  านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
พร้อมทั้งปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
   3.3.4 จดัพิมพแ์บบประเมินท่ีไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้ และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ท าการตอบแบบประเมิน 
 
4.  วธีิด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูผู้ว้ิจยัได้ด าเนินการทดลอง
ระบบ แนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยั
อาชีวศึกษานครปฐม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลอง และประเมินระบบ ซ่ึงมีขั้ นตอน
รายละเอียดขั้นตอนดงัน้ี 
  4.1  จดัเตรียมแบบประเมินไวใ้หก้ลุ่มตวัตวัอยา่งท าการประเมินระบบ 
  4.2  ด าเนินการให้กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูแนะแนว  จ  านวน 2 คน ผูป้ระกอบการ
จ านวน 5 คน ครูผูส้อนจ านวน 11 คน  และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่น   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม  จ านวน 55 คน ใชร้ะบบ
แนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยั
อาชีวศึกษานครปฐม หลงัจากส้ินสุดการทดลองระบบ กลุ่มตวัอยา่งท าการประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน 
  4.3  วเิคราะห์ขอ้มูล น าผลการเมินท่ีไดจ้ากแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู ้ใช้ต่อการใช้ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ ของ
ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยั
อาชีวศึกษานครปฐม ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 5.2  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.2.1  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการหาค่าเฉล่ียจากขอ้มูลทั้งหมด 
โดยน าเอาขอ้มูลแต่ละค่ามาบวกกนั แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
(ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม, 2557) 
 
   ̅   = ∑ 

 
 

 ก าหนดให้   ̅             แทนค่าเฉล่ียเลขคณิต 
  ∑   แทนผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
  n  แทนจ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  5.2.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการหารากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียก าลงัสองของความแตกต่างของขอ้มูลแต่ละตวั กบัตวักลางเลขคณิตของขอ้มูลชุดนั้นซ่ึงมี
สูตรการค านวณดงัน้ี (ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม, 2557) 

 S.D.  =√∑      ̅  

   
 

 ก าหนดให้  
 S.D.      แทนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
  ̅ แทนค่าเฉล่ียเลขคณิต  
  x แทนจุดกลางชั้นแต่ละชั้น 
 f แทนความถ่ีของขอ้มูลแต่ละชั้น 
 n แทนจ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 5.2.3  การแปลผลการประเมิน โดยก าหนดการแปลความหมายตามช่วงคะแนน 
ดงัตารางท่ี  8  และตารางท่ี 9 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารแปลผลคะแนนของแบบประเมินคุณภาพของระบบ 
ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.50-5.00 มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอ้ย 
1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารแปลผลคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.50-5.00 มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอ้ย 
1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4   

ผลการวเิคราะห์ 

 
 การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมหลงัจากผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันา
ระบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไดน้ าระบบท่ีพฒันาข้ึน ไปท าการทดสอบการท างานของระบบโดยผูว้ิจยั
ได้เป็นผูท้ดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับระบบก่อนในเบ้ืองต้น หลังจากนั้นได้ท าการ
ทดสอบการท างานของระบบโดยผู ้เ ช่ียวชาญ และผู ้ใช้งาน ได้แก่  ครูผู ้สอน ครูแนะแนว 
ผูป้ระกอบการ และนกัเรียนเพื่อประเมินหาคุณภาพของระบบท่ีพฒันาข้ึน และความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบ ซ่ึงผลการด าเนินงานของระบบมีดงัต่อไปน้ี 

 1.  ผลการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ ตามวงจรการพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) 

 2.  ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ 

1.  ผลการพฒันาระบบแนะแนวการเลอืกสาขาเรียน ฯ ตามวงจรการพฒันาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) 

 การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ ผูว้ิจยัได้พฒันาและออกแบบระบบ
ตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1  การศึกษาความตอ้งการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในแต่ละสาขาวชิา 

  การศึกษาความต้องการรับนักเรียนเข้าศึกษาศึกษาต่อระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ซ่ึงไดท้  าการออกแบบขอ้มูลน าเขา้ 
(Input Data) โดยการส ารวจผา่นผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ย หัวหน้าแต่ละสาขาวิชาจ านวน 11 
สาขาวิชา และผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการท่ีด าเนินการในจงัหวดันครปฐม ซ่ึงประกอบ
กิจการตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปจ านวน 5 สถานประกอบการ ผูว้ิจยัไดน้ าไปจดัท าเป็นขอ้ค าถามเพื่อเป็น
คลงัขอ้มูลในการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  แสดงรายการค าถามและค าตอบส าหรับการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน 
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ฯ โดยผา่นการวเิคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
มีระดบัผลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 3 ข้ึนไป   
มีระดบัผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 3 ข้ึนไป   
มีระดบัผลการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศ 3 ข้ึนไป   
มีระดบัผลการเรียนวชิาการงานอาชีพฯ 3 ข้ึนไป   
ชอบการออกแบบ   
มีผลการเรียนเฉล่ีย 5 เทอม 2.00 ข้ึนไป   
ชอบวาดรูปและระบายสี   
ชอบงานบริการทัว่ไป   
สนใจการจดัประชุม สัมมนา และนิทรรศการ   
สนใจการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร   
ชอบเทคโนโลยใีหม่ ๆ   
ชอบการวางแผนตามหลกัการและกระบวนการ   
สนใจพิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ   
สนใจงานโฆษณา   
สนใจการท าธุรกิจและช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้   
สนใจระบบเครือข่าย   
สนใจการเขียนโปรแกรม   
สนใจการสร้างเวบ็ไซต ์   
สนใจการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน   
มีจิตใจในการใหบ้ริการ (Service Mind)   
สนใจงานบริการส่วนหนา้โรงแรม   
สนใจงานครัวโรงแรม และงานแม่บา้นโรงแรม   
สนใจงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   
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 1.2  ส่วนของหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ชง้านระบบ 

  ส่วนของหน้าจอเข้าใช้งานระบบส าหรับผูใ้ช้งาน เป็นหน้าจอแรกของระบบ
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีตอ้งการเขา้ระบบ ตอ้งพิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น จากนั้นจะเขา้สู่หนา้จอหลกั
ส าหรับผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 22 

 
ภาพท่ี 22 หนา้จอเขา้ใชง้านระบบ 
 จากภาพท่ี 21 แสดงหนา้จอหลกัในการเขา้ใช้งานในระบบ โดยผูใ้ชง้านตอ้งพิมพช่ื์อ
ผูใ้ชง้านและรหสัผา่น แลว้เลือกสถานะผูใ้ชง้าน ซ่ึงประกอบกอบดว้ย ผูดู้แลระบบและครูแนะแนว 
หลงัจากนั้นคลิกล๊อกอิน ถา้พิมพข์อ้มูลผดิพลาดระบบจะแจง้เตือนความผิดพลาด และคลิกปุ่มรีเซ็ต
เพื่อลา้งขอ้มูล แลว้พิมพข์อ้มูลใหม่เพื่อเขา้ใชง้าน 

 1.3  ส่วนของหนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับนกัเรียน ไม่ตอ้งพิมพช่ื์อผูใ้ชง้านและรหสัผา่น 
เป็นหนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลส่วนตวั ระบบจะจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนแต่ละคน ไวใ้น
ฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 23 

 
ภาพท่ี 23 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับนกัเรียน 
 จากภาพท่ี 23 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับนกัเรียนซ่ึงก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กรอกขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล และรายละเอียดต่างๆ ให้
ครบถว้น จากนั้นคลิกปุ่มถดัไป 
 ส่วนของหนา้จอการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียน เป็นหนา้จอท่ีแสดงแบบประเมิน
ส าหรับตอบค าถามการเลือกสาขาเรียนดงัภาพท่ี 24  
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ภาพท่ี 24 หนา้จอแสดงแบบประเมินส าหรับการพยากรณ์ 
 จากภาพท่ี 24  หน้าจอแสดงแบบประเมินส าหรับการพยากรณ์ มีจ านวนของแบบ
ประเมินทั้งหมด 23 ขอ้ การตอบเป็นการเลือก ไช่ หรือไม่ใช่ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หลงัจากผูใ้ชง้านได้
ตอบแบบประเมินครบทุกขอ้แลว้ ใหค้ลิกปุ่มดูผลการพยากรณ์ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอบครบ ทุกขอ้ 
ระบบจะแจง้ขอ้ผิดพลาด ให้ผูใ้ช้งานคลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้ก่อนจึง
คลิกปุ่มพยากรณ์ได ้
 ส่วนของหน้าจอผลการพยากรณ์ เป็นหน้าจอท่ีแสดงผลการพยากรณ์การเลือกสาขา    
ท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนผูเ้ขา้ใชง้านระบบดงัภาพท่ี 25 
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ภาพท่ี 25 หนา้จอแสดงผลการพยากรณ์ 
 จากภาพท่ี 25 หนา้จอแสดงผลการพยากรณ์ หลงัจากผูใ้ชง้านไดค้ลิกปุ่มดูผลพยากรณ์
แล้ว ระบบจะรายงานผลการพยากรณ์ซ่ึงประกอบด้วย ผลการค านวณโดยการน าค าตอบของ
นกัเรียนเปรียบเทียบกบัความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญครบทุกขอ้ ถา้ตรงกบัผูเ้ช่ียวชาญระบุไว ้ระบบจะ
ท าการนบัคะแนนโดยก าหนดวา่ ขอ้ท่ีนกัเรียนตอบตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเท่ากบั 
1 แต่ถา้ไม่ตรงกนัระบบจะไม่นบัคะแนน 
  เม่ือผูใ้ชง้านตอบแบบประเมินครบแลว้ ระบบจะน าคะแนนท่ีไดจ้ดัเรียงจากมากไปหา
นอ้ย และน าผลมาค านวณหาค่าเฉล่ียจากนั้นระบบจะแสดงผลการพยากรณ์เฉพาะ 3 อนัดบัแรกของ
การเลือกสาขาเรียนเท่านั้น 
 ส่วนของหนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว เป็นหนา้จอท่ีประกอบดว้ยเมนูยอ่ย 
ดงัน้ีคือ เมนูรายงานขอ้มูลรายช่ือนกัเรียนเมนูโปรแกรมแนะแนวสาขาวิชา  และเมนูออกจากระบบ 
ดงัภาพท่ี 26 
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ภาพท่ี 26 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว 
 จากภาพท่ี 26 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว หลงัจากผูใ้ชง้านแสดงสถานะครู
แนะแนวโดยได้ท าตามขั้นตอนขอ้ 2.1 และ 2.2 ดงักล่าวแล้วขา้งตน้ หลงัจากนั้นเลือกเมนูย่อย
รายงาน จากหนา้จอภาพท่ี 26 เม่ือคลิกเลือกแลว้ผลจะแสดง ดงัภาพท่ี 27 

 
 

 
 

ภาพท่ี 27 หนา้จอแสดงผลรายงานขอ้มูลรายช่ือนกัเรียนส าหรับครูแนะแนว 
 จากภาพท่ี 27  ระบบแสดงผลรายงานรายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้ตอบแบบประเมินการเลือก
สาขาเรียน ครูแนะแนวสามารถแกไ้ข และลบขอ้มูลนกัเรียนได ้โดยการคลิกปุ่มแกไ้ข และลบขอ้มูล 
ดงัภาพท่ี 28 
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ภาพท่ี 28 หนา้จอแกไ้ข และลบขอ้มูลนกัเรียนส าหรับครูแนะแนว 
     จากภาพท่ี 28 หนา้จอแกไ้ข และลบขอ้มูลนกัเรียนส าหรับครูแนะแนว นอกจากน้ีครู 
แนะแนวสามารถคน้หาขอ้มูลนกัเรียนไดจ้ากจาก ล าดบั อกัษรตวัแรกของช่ือ-สกุล หรือ อกัษรตวั
แรกระดับชั้น หรืออกัษรตวัแรกของช่ือโรงเรียน ระบบจะแสดงรายช่ือนักเรียนตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ถา้ครูแนะแนว ตอ้งการแกไ้ขคลิกปุ่มสัญลกัษณ์              และถ้าต้องการลบคลิก ปุ่ม
สัญลกัษณ์          หลงัจากนั้นถา้ตอ้งการออกจากระบบคลิกปุ่มเมนูยอ่ยออกจากระบบ 

 1.4  ส่วนของหนา้จอติดต่อกบัผูดู้แลระบบ 

 ส่วนของหนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ยหน้าจอเมนูยอ่ย คือ 
เมนู จดัการขอ้มูล  เมนูโปรแกรมแนะแนวสาขาวิชา เมนูรายงาน และเมนูออกจากระบบ ดงัภาพ    
ท่ี 29 

 
ภาพท่ี 29 หนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบ 
 จากภาพท่ี 29  หนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบ หลงัจากผูใ้ชง้านระบุสถานะ
ผูดู้แลระบบ ท าตามขั้นตอนขอ้ 1. ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือเลือกส่วนของเมนูยอ่ย เมนู
โปรแกรมแนะแนวสาขาวิชา และเมนูรายงาน การท างานของระบบคลา้ยกนักบัในส่วนการท างาน
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เขา้ใชข้องครูแนะแนว ส่วนท่ีเพิ่มส าหรับผูดู้แลระบบคือ การจดัการขอ้มูล คือการเพิ่มขอ้มูลความ
ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญโดยการสร้างเกณฑส์าขาวชิา ดงัภาพท่ี 30 
 

 

 
ภาพท่ี 30 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญส าหรับผูดู้แลระบบ 
 จากภาพท่ี 30 หน้าจอเพิ่มข้อมูลความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญโดยผูดู้แลระบบจะกรอก
ขอ้มูล ช่ือสาขาวิชาภาษาไทย  ช่ือสาขาวิชาภาษาองักฤษ และคลิกสร้างเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาให้
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ครบทุกขอ้หลงัจากนั้นคลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล ระบบจะมีขอ้ความแจง้ว่าน าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว
คลิกปุ่มตกลง ถา้ไม่แน่ใจจะเพิ่มขอ้มูลใหค้ลิกปุ่มรีเซต 

2.  ผลการประเมินคุณภาพและความพงึพอใจ 

 การทดสอบคุณภาพการท างาน การพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม เพื่อทดสอบ
คุณภาพโดยรวมของระบบ ซ่ึงท าการทดสอบการท างานของระบบ ในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นความ
สมบูรณ์ครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ ดา้นความความถูกตอ้ง เป็นตน้ และเพื่อเพิ่มคุณภาพการท างาน 
จึงได้ท าการทดสอบคุณภาพของระบบดว้ยแบบประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ
แบบประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน 

 2.1  การทดสอบระบบโดยใช้แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 

 ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพแล้วน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนท าการประเมินคุณภาพของระบบโดยแบ่งการประเมินออกเป็น  4 ดา้น 
ดงัน้ี 
  2.1.1 ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผูใ้ช้งาน (Functional 
Requirement Test) เป็นการประเมินความสามารถในการท างานของโปรแกรมว่าตรงตามความ
ตอ้งการหรือสนบัสนุนการท างานของผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใด 
  2.1.2  ดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test) เป็นการประเมินลกัษณะการ
ใชง้านของโปรแกรมวา่มีความง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด 
  2.1.3  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินความ
ถูกตอ้ง และประสิทธิภาพการท างานของระบบวา่สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ย
เพียงใด 
  2.1.4  ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ (Security Test) เป็นการประเมิน
ระบบในดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

 2.2  การทดสอบระบบโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน 

  ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจโดยมี
ครูผูส้อนแต่ละสาขา จ านวน 11 คน ครูแนะแนว  จ านวน 2 คน ผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และ
นกัเรียน จ านวน 55 คน และไดก้ าหนดเกณฑใ์นการประเมินระบบ แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 5 คะแนน หมายถึง ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด 
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 4 คะแนน หมายถึง ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพในระดบัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพในระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพในระดบันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผลการประเมินคุณภาพของระบบในแต่ละดา้นโดยผูเ้ช่ียวชาญ และผลการการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบในแต่ละด้านโดยผูใ้ช้งาน จะแสดงด้วยค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 2.3  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินคุณภาพระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ สามารถแบ่งผลการ
วเิคราะห์ในแต่ละดา้นไดด้งัตารางท่ี  11 
ตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพในการใชร้ะบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที ่1  ผลการประเมินระบบด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
1.   ความเหมาะสมในการพฒันาระบบแนะแนวการเลือก
สาขาเรียนมาใช ้

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2.  ความเหมาะสมของกลุ่มรายช่ือสาขาวชิาท่ีน ามาใช ้ 4.67 0.57 มากท่ีสุด 
3.   ความเหมาะสมในการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียนเรียง
อนัดบัจากมากไปนอ้ย 

4.00 0.00 มาก 

4.   ความเหมาะสมในการแสดงผลรายงานของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

5.   ความเหมาะสมในการแสดงผลเปอร์เซ็นตเ์รียงจากมาก
ไปนอ้ยของระบบ 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

สรุปรายการประเมิน 4.54 0.46 มากท่ีสุด 
ด้านที ่2  ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม 

1.   ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2.   ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรท่ีแสดงผลการคน้หา 4.33 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพในการใชร้ะบบ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐา

น 

ระดบั
คุณภาพ 

3.   ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร 4.67 0.57 มากท่ีสุด 

สรุปรายการประเมิน 4.56 0.57 มากท่ีสุด 

ด้านที ่3  ผลการประเมินระบบด้านคุณภาพของระบบ 

1.  ความถูกตอ้งของการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียน 4.67 0.57 มากท่ีสุด 
2.  ความถูกตอ้งการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียนแสดงผล
เปอร์เซ็นต ์

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.  ความถูกตอ้งของระบบในการคน้หาขอ้มูล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สรุปรายการประเมิน 4.89 0.19 มากท่ีสุด 

ด้านที ่4  ผลการประเมินระบบด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
1.  ระบบมีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2.  ระบบมีการแจง้เตือนเม่ือพบขอ้ผดิพลาดในการเขา้ใช้
งาน 

4.00 0.00 มาก 

3.  มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล 3.33 0.57 ปานกลาง 
4.  ความปลอดภยัของระบบโดยรวม 3.67 0.57 มาก 

สรุปรายการประเมิน 3.92 0.43 มาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระบบในภาพรวม 4.48 0.41 มาก 

 จากตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ และดา้น
แนะแนว จ านวน 3 คน โดยพิจารณารายด้าน พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพระบบด้าน
ความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดา้นการใชง้านของโปรแกรม  ดา้นคุณภาพของ
ระบบ มีค่าเฉล่ียรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ มีค่าเฉล่ียราย
ดา้นอยูใ่นระดบั มาก และมีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากบั 4.48 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก 
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 ในส่วนของผลการประเมินคุณภาพระบบเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีผล
การเมินมากท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียนแสดงผลเปอร์เซ็นต์ ความถูกตอ้ง
ของระบบในการคน้หาขอ้มูล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00)  รองลงมา
คือ ความเหมาะสมในการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนมาใช้  ความเหมาะสมของกลุ่ม
รายช่ือสาขาวิชาท่ีน ามาใช้ ความเหมาะสมในการแสดงผลรายงานของผูใ้ช้งานระบบ  ความ
เหมาะสมในการแสดงผลเปอร์เซ็นต์เรียงจากมากไปน้อยของระบบ  ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษร ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร ความถูกตอ้งของการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียน 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) ส าหรับผลการประเมินคุณภาพระบบของ
ผูเ้ช่ียวชาญนอ้ยท่ีสุดคือ มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) ความปลอดภยัของระบบโดยรวม(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) 

 2.4  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน 

 แบบสอบถามระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม แบ่งเป็น 3 ตอน จ านวน 19 ขอ้ จากการประเมิน
ความ พึงพอใจของระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูส้อนแต่ละสาขาวิชา ครูแนะแนวผูป้ระกอบการ 
และกลุ่มนกัเรียน จ านวน 73 คน สามารถแบ่งผลการการวเิคราะห์ในแต่ละดา้นหลงัจากไดน้ าระบบ
ไปทดสอบ เพื่อหาความพึงพอใจของระบบท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือนกัเรียนระดบั ปวช.1 ท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 55 คน ดงัตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 จ านวนร้อยละการใชร้ะบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนฯตรงตามสาขาของนกัเรียนท่ี
สังกดัอยูจ่  าแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง (คน) 

ร้อยละ 
ตรงสาขา 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ตรง

สาขา (คน) 
ร้อยละ 

แฟชนัดีไซน์ 5 100 3 60 2 40 
คหกรรมการโรงแรม 5 100 4 80 1 20 
อาหารและโภชนาการ 5 100 4 80 1 20 
ออกแบบ 5 100 3 60 2 40 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 100 4 80 1 20 
การบญัชี 5 100 2 40 3 60 
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ตารางท่ี 12  จ านวนร้อยละการใชร้ะบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนฯตรงตามสาขาของนกัเรียนท่ี

สังกดัอยูจ่  าแนกตามสาขาวชิา (ต่อ) 

สาขาวชิา 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง (คน) 

ร้อยละ 
ตรงสาขา 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ตรง

สาขา (คน) 
ร้อยละ 

การตลาด 5 100 3 60 2 40 
การเลขานุการ 5 100 1 20 4 80 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 100 4 80 1 20 
ธุรกิจคา้ปลีก 5 100 2 40 3 60 
การโรงแรม 5 100 5 100 0 0 
สรุปผลการใชร้ะบบ 55 100 35 63.64 20 36.36 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที ่1  ผลการประเมินระบบด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
1.  ความสามารถในการเพิ่มขอ้มูลภายในระบบ 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
2.  ความสามารถในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลภายในระบบ 4.52 0.53 มากท่ีสุด 
3.  ความสามารถในการลบขอ้มูลภายในระบบ 4.48 0.66 มาก 
4.  ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลภายในระบบ 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
5.  ความสามารถในการพยากรณ์เลือกสาขาวชิา 4.58 0.52 มากท่ีสุด 
6.  ความสามารถในการออกรายงานภายในระบบ 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
7.  ความสามารถในการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นตเ์รียงจาก
มากไปนอ้ยภายในระบบ 

4.67 0.55 มากท่ีสุด 

8.  ความสามารถในการท างานของระบบโดยภาพรวม 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
สรุปรายการประเมิน 4.56 0.55 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 13  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านระบบ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที่ 2  ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม 

1.  ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.63 0.54 มากท่ีสุด 
2.  ความเหมาะสมของขอ้ความท่ีใชเ้พื่อส่ือความหมาย 4.58 0.55 มากท่ีสุด 
3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชแ้บบตวัอกัษร 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
4.  ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดตวัอกัษร 4.53 0.60 มากท่ีสุด 
5.  ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและพื้นหลงั 4.51 0.55 มากท่ีสุด 

66.  6.  ความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการ 
ส่ือความหมาย 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

7.  ความเหมาะสมของโปรแกรมโดยภาพรวม 4.59 0.57 มากท่ีสุด 

สรุปรายการประเมิน 4.59 0.54 มากท่ีสุด 

ด้านที ่3  ผลการประเมินระบบด้านคุณภาพของระบบ 
1.  ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ในการคน้หา 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
2.  ความถูกตอ้งของระบบในการแสดงผลขอ้มูล 4.63 0.48 มากท่ีสุด 
3.   ความถูกตอ้งของระบบในการแสดงผลเปอร์เซ็นต์ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
4.   ความถูกตอ้งของระบบในการปรับปรุงขอ้มูล 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

สรุปรายการประเมิน 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม 4.58 0.53 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 13  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบโดยผูใ้ชง้านไดแ้ก่  
ครูผูส้อนแต่ละสาขาวิชา ครูแนะแนว ผูป้ระกอบการ และกลุ่มนกัเรียนจ านวน 73 คน โดยพิจารณา
รายดา้น พบวา่มีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านระบบดา้นความสามารถท างานตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดา้นการใชง้านของโปรแกรม  ดา้นคุณภาพของระบบ มีค่าเฉล่ียรายดา้น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากบั 4.58 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 ในส่วนของผลการประเมินความพอใจเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ช้งานมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นตเ์รียงจากมากไปน้อยภายในระบบ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55) รองลงมาคือความเหมาะสมในการ
เลือกใชแ้บบตวัอกัษร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48) ความง่ายต่อการใช้
งานระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54)  ความถูกตอ้งของระบบในการ
แสดงผลขอ้มูล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48) ความเหมาะสมในการใช้
สัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการส่ือความหมาย  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.51) และความสามารถในการท างานของระบบโดยภาพรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.52) ส าหรับผลการการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบนอ้ยท่ีสุด
คือความสามารถในการลบขอ้มูลภายในระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.66) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและพื้นหลงั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจ ในส่วนของจ านวนร้อยละการใช้ระบบแนะแนวการ
เลือกสาขาเรียนฯ ตรงตามสาขาของนกัเรียนท่ีสังกดัอยู่จ  าแนกตามสาขาวิชา สรุปภาพรวมการใช้
ระบบแนะแนวเลือกสาขาเรียนฯ ตรงตามสาขาเรียนสังกดัอยูร้่อยละ 63.64 และส่วนความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านระบบ ทั้ง 3 ดา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงระบบสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
และสามารถช่วยแนะน าการเลือกสาขาเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความถนดัของผูเ้รียน  
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  -  ผลลพัธ์ไม่ตรงตามสาขาท่ีเรียนในปัจจุบนั 
  -  ผลลพัธ์บางคร้ังท าซ ้ าไม่เหมือนเดิม อาจเกิดจากฐานขอ้มูลไม่ไดป้รับปรุง 
  -  รายงานอนัดบัการเลือกสาขาควรแสดงเป็นรูปกราฟ 
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บทที ่5   

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ืองการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม มีขอ้สรุปการวิจยั อภิปรายผล
และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อพฒันาและประเมินคุณภาพระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ฯ  
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.  กลุ่มตวัอยา่งในการท าวจิยัประกอบดว้ย ครูผูส้อนแต่ละสาขาวชิา ครูแนะแนว 
ผูป้ระกอบการ และนกัเรียนจ านวน 73 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั 
  2.1  ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ และแบบประเมินคุณภาพในการใช้ 
  ระบบ 
  2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 
 3.  การพฒันาระบบ 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบแนะแนวการ เ ลือกสาขา เ รียนของนัก เ รียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ฯโดยพฒันาระบบเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web- Application) โดยใชท้ฤษฏี
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ในการพฒันาระบบ ไดว้ิเคราะห์
ขอ้มูลน าเขา้ (Input Data) โดยการส ารวจผา่นผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ย หวัหนา้แต่ละสาขาวิชา
จ านวน 11 สาขาวชิา และผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการท่ีด าเนินการในจงัหวดันครปฐม ซ่ึง
ประกอบกิจการตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปจ านวน 5 สถานประกอบการ (รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญวิเคราะห์ขอ้มูล
น าเขา้ (Input Data) ในภาคผนวก ก)  หลงัจากนั้นผูว้ิจยั ไดน้ าระบบท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ท า
การประเมินคุณภาพการท างานของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าแนะแนว
จ านวน 3 คน (รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพระบบในภาคผนวก  ข) และประเมินความ
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พึงพอใจโดยผูใ้ช้งาน ได้แก่ ครูผูส้อน ครูแนะแนว ผูป้ระกอบการ และนักเรียน และผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น ามาวเิคราะห์ทางสถิติ และรายงานผลการวจิยัตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิย 

 1.  ผลการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ ตามวงจรการพฒันาระบบ 

(Ssytem Development Life Cycle : SDLC) 

 1.1  ผลการส ารวจความตอ้งการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลยั
อาชีวศึกษานครปฐม โดยการส ารวจผา่นผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ย หวัหนา้แต่ละสาขาวิชาจ านวน 
11 สาขาวชิา และผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการท่ีด าเนินการในจงัหวดันครปฐม ซ่ึงประกอบ
กิจการตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปจ านวน 5 สถานประกอบการ ซ่ึงไดส้รุปวิเคราะห์จากการส ารวจได้จดัท า
เป็นขอ้ค าถามจ านวน 23 ขอ้ เพื่อจดัท าเป็นขอ้ค าถามเพื่อเป็นคลงัขอ้มูลในการพฒันาระบบแนะ
แนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 1.2  ผลการพฒันาและประเมินคุณภาพการท างานระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ท่ีพฒันาข้ึน
ประกอบดว้ยการท างาน 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1.2.1  ส่วนผูดู้แลระบบ สามารถจดัการขอ้มูลขอ้มูลเขา้ (Input Data)  คือการเพิ่ม
ขอ้มูลความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญ โดยสร้างเกณฑ์สาขาวิชา สามารถเลือกสาขาเรียน สามารถคน้หา
ขอ้มูลนกัเรียนได้จากล าดบั อกัษรตวัแรกของช่ือ-สกุล หรือ อกัษรตวัแรกระดบัชั้น หรืออกัษรตวั
แรกของช่ือโรงเรียน ระบบจะแสดงรายช่ือนกัเรียนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลบและแกไ้ขขอ้มูล 
  1.2.2  ส่วนครูแนะแนว สามารถเลือกสาขาเรียน สามารถคน้หาขอ้มูลนกัเรียนได้
จากล าดบั อกัษรตวัแรกของช่ือ-สกุล หรือ อกัษรตวัแรกระดบัชั้น หรืออกัษรตวัแรกของช่ือโรงเรียน 
ระบบจะแสดงรายช่ือนกัเรียนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลบและแกไ้ขขอ้มูล 
  1.2.3  ส่วนนกัเรียน สามารถเลือกสาขาเรียน และดูผลการเลือกสาขาเรียนเรียง
อนัดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อย เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษาท่ีส าเร็จ 
ระดบัชั้นท่ีส าเร็จ 
 ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่คุณภาพของระบบในภาพรวม มีคุณภาพ
ระดบัดี  มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.48 และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 ซ่ึงการ
ประเมินโดยพิจารณารายดา้น พบวา่มีผลการประเมินคุณภาพระบบดา้นความสามารถท างานตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 0.46 ดา้นการใชง้านของโปรแกรมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  และค่าส่วนเบ่ียง
บนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 ดา้นคุณภาพของระบบอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.89  และค่า
ส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.92  และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 
 1.3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อการใชง้านระบบแนะแนวการเลือก
สาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม โดย
แยกวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบั ปวช.1 ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 55 คน ในส่วนของ
จ านวนร้อยละการใช้ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนฯ ตรงตามสาขาของนักเรียนท่ีสังกดัอยู่
จ  าแนกตามสาขาวชิาในภาพรวมตรงตามสาขาเรียนร้อยละ 63.64 ไม่ตรงสาขาเรียนร้อยละ 36.36  
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบไดแ้ก่ ครูผูส้อนแต่ละสาขาวิชา ครู
แนะแนว ผูป้ระกอบการ และนกัเรียน จ านวน 73 คน โดยท าการประเมินทั้ง 3 ดา้น ในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.58 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.53 การประเมินโดยพิจารณารายดา้น พบวา่มีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้
งานระบบด้านความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.56 และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั  0.55 ดา้นการใชง้านของโปรแกรมอยูใ่นระดบัดี
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ดา้นคุณภาพของระบบอยูใ่น
ระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 และค่าส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และผลการประการ 
 
การอภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันาและประเมินคุณภาพระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน ฯ พบว่า 
คุณภาพของระบบในภาพรวม มีคุณภาพระดับมาก  เน่ืองจากผูว้ิจยัได้พฒันาระบบฯ โดยใช้
ทฤษฏีวรจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle :SDLC) 5 ขั้นตอนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัปานใจ  ธารทศันวงศ ์(2554:54) ดงัน้ี 1) วางแผนโครงการ 2) วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 3) ออกแบบระบบ 4) ด าเนินการ และ 5) การบ ารุงรักษา โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบ โดยเฉพาะขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้ิจยัเร่ิมตน้จาก
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ส ารวจขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชา แลว้น าไปเป็นขอ้มูลน าเขา้ (Input Data) ในการพฒันา
ระบบแนะแนวการเลือกสาขา ฯ ท าใหร้ะบบท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปใช้
งานไดจ้ริง โดยเฉพาะดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดีมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 สอดคลอ้งกบัพรชยั ยอดเจริญ (2560) วิจยัเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการแนะ
แนวนกัเรียนส าหรับหลกัสูตรพาณิชยกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยแบ่งการ
ประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนออกเป็น 4 ดา้น (Function Test) ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละประสบการณ์
ของผูใ้ช ้(User Interface and User Experience) และดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบ (Security 
Test) จากผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวนกัเรียนของผูเ้ช่ียวชาญโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก สรุปไดว้่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมต่อการแนะแนวนกัเรียน 
และช่วยวางแผนการเรียนให้กบันกัเรียนหลกัสูตรพาณิชยกรรม และของภสัรา โกมณเฑียร(2558) 
วิจัยเร่ืองผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวดั
มหาสารคามท่ีร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกบัทางมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการวิเคราะห์พบว่า  
ผลการศึกษาความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
สุด ผลการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา เพื่อใชใ้นการอ านวยความสะดวกแก่
นกัเรียน ครู ครูแนะแนว ในการติดตามการบริหารจดัการงานแนะแนว พร้อมทั้งช้ีแนะ 3 สิทธ์ิ คือ 
1) สิทธ์ิของนกัเรียน 2) สิทธ์ิของครูและครูแนะแนว 3) สิทธ์ิของผูดู้แลระบบ 
 2. ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ ผลการประเมินระบบทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก 
โดยเฉพาะในดา้นการใชง้านระบบ เน่ืองจากระบบไดรั้บการออกแบบให้ใชง้านไดง่้ายโดยสามารถ
เข้าใช้งานได้ท่ี  http://predicgrad.com/guidance หรือใช้อุปกรณ์มือถือ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR 
CODE) เพื่อใชร้ะบบไดทุ้กท่ีทุกเวลา  สามารถแสดลผลลพัธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และค าถามเขา้ใจง่าย 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถแนะน าการเลือกสาขาวิชาได้ตรงกบักลุ่มตวัอย่างถึงร้อยละ 63.64 
เน่ืองจากระบบท่ีพฒันาข้ึน มีส่วนช่วยในการตัดสินใจต่อการเลือกสาขาเรียนได้ง่ายข้ึน และ
สามารถช่วยพยากรณ์การเลือกสาขาท่ีตรงตามความถนดัและเหมาะสมในการเลือกสาขาเรียนและ
การประกอบอาชีพในอนาคต 
 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาร่วมกบัขอ้เสนอแนะของนกัเรียนหลงัจากการใชง้านระบบ
ท่ีใหข้อ้เสนอแนะพบวา่เป็นไปในทางเดียวกนัคือระบบแนะน าสาขาวิชาท่ีไม่ตรงกบัสาขาท่ีตนเอง
ศึกษาอยู่ในปัจจุบนั สาเหตุอาจเกิดจากปัจจยัส่วนตวัของผูเ้รียนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการแนะน าของ
ระบบ เช่น นกัเรียนเลือกสาขาวิชาตามเพื่อน เลือกตามความตอ้งการของผูป้กครอง และปัจจยัดา้น
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นตน้ จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่ระบบแนะน าสาขาวิชาไดไ้ม่ตรงกบั
คุณลกัษณะและความถนดัของนกัเรียน 

http://predicgrad.com/guidance
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 

 1.  ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียน สามารถเพิ่มจ านวนขอ้หรือขอ้มูลจากการ
ส ารวจผา่นผูเ้ช่ียวชาญได ้โดยฝ่ายงานแนะแนวหรือผูท่ี้ดูแลระบบ ท่ีน าระบบไปใชต้อ้งล็อกอินเขา้
ระบบเพื่อเพิ่มขอ้มูลเขา้ไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลได ้เพื่อให้ระบบพยากรณ์ในการเลือกสาขาเรียนมี
เปอร์เซ็นตค์วามแม่นย  าเพิ่มข้ึน 
 2.  การน าระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนไปใช ้ควรค านึงถึงความปลอดภยัของ
ระบบเน่ืองจากยงัไม่มีระบบแจง้เตือนขอ้ผิดพลาดในการใช้งาน และความปลอดภยัในการเขา้ถึง
ขอ้มูล 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรพฒันาระบบในด้านการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ และสามารถแนะแนวอาชีพในอนาคต 
 2.  ควรใช้กลุ่มตวัอย่างเขา้ใช้ระบบก่อนเขา้ศึกษาต่อเพื่อให้ระบบช่วยแนะน าให้
นกัเรียนเลือกตรงสาขา และเหมาะสมมากข้ึน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า (Input Data) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ข้อมูลน า้เข้า (Input Data) 

 

1.  นางศรีพตัรา  ยิม้เจริญ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  วทิยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐม 

2.  นายสมประสงค ์  สงษท์อง 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาแฟชัน่และส่ิงทอ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

3.  นางสาวสุพร  จีนประชา 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

4.  นางพฒันี  มณีบาง 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

5.  นางมลิวรรณ  พฤกษชยักลุ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

6.  นางสาวศรีไพล  อ่ิมส าราญ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

7.  นางนวลละออ  สัตยซ่ื์อ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้สาขาวชิาการเลขานุการ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

8.  นายธวชั  ปราณพานิชกิจ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

9.  นางฐิตินนัท ์ ภทัรารักษ์ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้สาขาวชิาธุรกิจคา้ปลีก วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

10.  นางสาวเสาวรส  โพธินาม 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาการออกแบบ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

11.  นายธรรมนูญ  เศวตสุทธิสิริกุล 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ข้อมูลน า้เข้า (Input Data) (ต่อ) 

 

12.  คุณจิลญาภรณ์  สุวรรณนที  

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการทรัพยากรบุคคล โรงแรมริเวอร์ นครปฐม  1156 ถนนเพชรเกษม ต าบลสนาม

จนัทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

13.  คุณสาวศญัธิฌา  สุธีศกัด์ิ 

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการทรัพยากรบุคคล โรงแรมไมดา้ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม  711 ถนนเพชร

เกษม ต าบลหว้ยจรเข,้ สนามจนัทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 

14.  คุณกิตติ  ไชยภูมิสกุล 

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทัเชง้กลการ จ ากดั  251 หมู่ 1 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม 

15.  คุณยทุธนา  จิรธนานนัท์ 

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการโรงเรียนช่างคอมพิวเตอร์นครปฐม  28/9 ถนนยิงเป้า  ต าบลสนามจนัทร์ 

อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 

16.  คุณรัชพล  กลดัช่ืน 

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการบริษทั เอส.ดบับลิว.ซี คอมพิวเตอร์ จ  ากดั 94/2 ถนนราชวิถี ต าบลพระปฐม

เจดีย ์ อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

17.  คุณพลภทัร  วงษพ์าณิชย ์

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการ หจก.พี เอ็น พี แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียร่ิง 74-76 ถนนหลงัพระ อ าเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม 

18.  คุณสมใจ  เสียงเสนาะ 

 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการร้าน Cj Experess (สาขาวดัไผล่อ้ม) 18/2  ถนนไผเ่ตย ต าบลห้วยจรเข ้ อ าเภอ

เมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ข  

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพระบบ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพระบบ 

 

1.  นายธวชั  ปราณพานิชกิจ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการ (หวัหนา้แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

 คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ประสบการณ์การท างาน 38  ปี 

 สถานท่ีท างาน :  วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม เลขท่ี  90  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย ์   

 อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   

2.  นางสุพฏัรา  นพคุณ 

 ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ (หวัหนา้งานแนะแนว) 

 การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวชิาจิตวทิยา 

    ปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

 ประสบการณ์การท างาน 38  ปี 

 สถานท่ีท างาน :  วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม เลขท่ี  90  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย ์   

 อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   

3. นายภาคภูมิ  อิทธิรัตนะโกมล 

 ต าแหน่ง : นกัคอมพิวเตอร์ระดบั 5  

 การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประสบการณ์การท างาน 5  ปี 

 สถานท่ีท างาน :  กองระบบสารสนเทศรักษาความปลอดภยั ฝ่ายรักษาความปลอดภยั การไฟฟ้า

ผลิตแห่งประเทศไทย เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัลสนิทวงศ ์ต าบลบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
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ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างแบบส ารวจผ่านผู้เช่ียวชาญ 
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แบบส ารวจ (ผู้เช่ียวชาญ) 
การพฒันาระบบแนะแนวการเลอืกสาขาเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

  แบบส ารวจขอ้มูลการับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชุด
น้ีจดัท าข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นส าหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูส้อนแต่ละสาขาวิชา และผูป้ระกอบการ เพื่อน าไปจดัท าเป็นขอ้
ค าถามเพื่อเป็นคลังข้อมูลในการพฒันาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ท่ีพฒันาข้ึน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านช่วยแสดงความคิดเห็นตามเป็นจริง 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือ-นามสกุล       ต  าแหน่ง      
ส ารวจขอ้มูลเม่ือวนัท่ี    เวลา    สังกดัสาขาวชิา/ผูป้ระกอบการ 
             
ตอนท่ี 2  ประเด็นสัมภาษณ์  
       ท่านตอ้งการรับนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในสาขาของท่านควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

ค าถาม ค าตอบ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1. มีระดบัผลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 3 ข้ึนไป   
2. มีระดบัผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 3 ข้ึนไป   
3. มีระดบัผลการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศ 3 ข้ึนไป   
4. มีระดบัผลการเรียนวชิาการงานอาชีพฯ 3 ข้ึนไป   
5. ชอบการออกแบบ   
6. มีผลการเรียนเฉล่ีย 5เทอม 2.00 ข้ึนไป   
7. ชอบวาดรูปและระบายสี   
8. ชอบงานบริการทัว่ไป   
9. สนใจการจดัประชุม สัมมนา และนิทรรศการ   
10. สนใจการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร   
11. ชอบเทคโนโลยใีหม่ ๆ   
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   ท่านตอ้งการรับนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในสาขาของท่านควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี (ต่อ) 
ค าถาม ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
12. ชอบการวางแผนตามหลกัการและกระบวนการ   
13. สนใจพิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ   
14. สนใจงานโฆษณา   
15. สนใจการท าธุรกิจและช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้   
16. สนใจระบบเครือข่าย   
17. สนใจการเขียนโปรแกรม   
18. สนใจการสร้างเวบ็ไซต ์   
19. สนใจการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน   
20. มีจิตใจในการใหบ้ริการ (Service Mind)   
21. สนใจงานบริการส่วนหนา้โรงแรม   
22. สนใจงานครัวโรงแรม และงานแม่บา้นโรงแรม   
23. สนใจงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   

 

ตอนที ่3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

 แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เช่ียวชาญและแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ทีม่ีต่อระบบ 
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แบบประเมินคุณภาพระบบส าหรับผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อการการพฒันาระบบแนะแนวการเลอืกสาขา

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ กรณศึีกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

 

ค าช้ีแจง  

 1.  แบบประเมินคุณภาพระบบ ชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ของ

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นแบบสอบถามส าหรับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชง้านของ การพฒันา

ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยั

อาชีวศึกษานครปฐม ท่ีพฒันาข้ึน 

 2.  แบบประเมินคุณภาพระบบ สามารถแบ่งได ้2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อการพฒันาระบบแนะแนวการเลือก

สาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ท่ี

พฒันาข้ึน 

  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ในคร้ังน้ี 

       ผูว้จิยั 

        นางนุจสรา  โพธ์ิเงิน  รหสั  57902303 

                  นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

          สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ตอนที ่1  ความคิดเห็นทีเ่กี่ยวข้องต่อการใช้งานระบบ 

ค าช้ีแจง 

 1.  แบบประเมินความคุณภาพระบบส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 

ดา้น คือ 
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  1.1 ดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูง้าน (Functional Requirement 

Test)  เป็นการประเมินความสามารถในการท างานของโปรแกรมว่าตรงตามความตอ้งการหรือ

สนบัสนุนการท างานของผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใด 

  1.2  ดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test)  เป็นการประเมินลกัษณะการใช้

งานของโปรแกรมวา่มีความง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด 

  1.3  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินความถูกตอ้ง 

และประสิทธิภาพการท างานของระบบวา่สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

  1.4   ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ (Security Test) เป็นการประเมินระบบ

ในดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

 2.  โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรืออนัดบัความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดตวัเลขของเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจใน

แต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี 

5 หมายถึง   ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง   ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัมาก 

3 หมายถึง   ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง   ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง   ระบบท่ีพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
(Functional Requirement Test) 

     

1.1 ความเหมาะสมในการพฒันาระบบแนะแนวการเลือก
สาขาเรียนมาใช ้

     

1.2  ความเหมาะสมของกลุ่มรายช่ือสาขาวชิาท่ีน ามาใช ้      
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รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1.3  ความเหมาะสมในการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียนเรียง
อนัดบัจากมากไปนอ้ย 

     

1.4  ความเหมาะสมในการแสดงผลรายงานของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

     

1.5  ความเหมาะสมในการแสดงผลเปอร์เซ็นตเ์รียงจากมาก
ไปนอ้ยของระบบ 

     

2.  ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)      
2.1  ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร      
2.2  ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรท่ีแสดงผลการคน้หา      
2.3  ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร      
3.  ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test)      
3.1  ความถูกตอ้งของการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียน      
3.2  ความถูกตอ้งการพยากรณ์การเลือกสาขาเรียนแสดงผล
เปอร์เซ็นต ์

     

3.3  ความถูกตอ้งของระบบในการคน้หาขอ้มูล      
4.  ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test)      
4.1  ระบบมีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

4.2  ระบบมีการแจง้เตือนเม่ือพบขอ้ผดิพลาดในการเขา้ใช้
งาน 

     

4.3  มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล      
4.4  ความปลอดภยัของระบบโดยรวม      
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

***   ขอขอบพระคุณทุกท่านทีส่ละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   *** 
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แบบประเมินความพงึพอใจส าหรับผู้ใช้ทีม่ีต่อการการพฒันาระบบแนะแนวการเลอืกสาขาเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ กรณศึีกษา : วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

 

ค าช้ีแจง  

 1.  แบบประเมินความพึงพอใจระบบ ชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อวตัถุประสงค์ใช้เป็นแบบสอบถามส าหรับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้งานของ 

การพัฒนาระบบแนะแนวการเ ลือกสาขาเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ท่ีพฒันาข้ึน 

 2.  แบบประเมินความพึงพอใจสามารถแบ่งได ้2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ในคร้ังน้ี 

       ผูว้จิยั 

        นางนุจสรา  โพธ์ิเงิน  รหสั  57902303 

                  นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

          สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง 

 1.  แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผูใ้ชง้าน แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ดา้น คือ 

  1.1 ดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูง้าน (Functional Requirement 

Test)  เป็นการประเมินความสามารถในการท างานของโปรแกรมว่าตรงตามความตอ้งการหรือ

สนบัสนุนการท างานของผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใด 
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  1.2  ดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test)  เป็นการประเมินลกัษณะการใช้

งานของโปรแกรมวา่มีความง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด 

  1.3  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินความถูกตอ้ง 

และประสิทธิภาพการท างานของระบบวา่สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

 2.  โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรืออนัดบัความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดตวัเลขของเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจใน

แต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี 

5 หมายถึง   ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาในระดบัดีมาก 

4 หมายถึง   ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาในระดบัดี 

3 หมายถึง   ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง   ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง   ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 2.1  สาขาวขิาวชิา  ผา้และเคร่ืองแต่งกาย  คหกรรม  อาหารและ

โภชนาการ  การออกแบบ  คอมพิวเตอร์กราฟิก  การบญัชี  การเลขานุการ    

 การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ธุรกิจคา้ปลีก  การโรงแรม 

  2.2  ดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูง้าน (Functional Requirement Test) 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1.  ความสามารถในการเพิ่มขอ้มูลภายในระบบ      
2.  ความสามารถในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลภายในระบบ      
3.  ความสามารถในการลบขอ้มูลภายในระบบ      
4.  ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลภายในระบบ      
5.  ความสามารถในการพยากรณ์เลือกสาขาเรียน      
6.  ความสามารถในการออกรายงานภายในระบบ      
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รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
7.  ความสามารถในการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นตเ์รียงจาก
มากไปนอ้ยภายในระบบ 

     

8.  ความสามารถในการท างานของระบบโดยภาพรวม      
2.3  ดา้นการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test) 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1.   ความง่ายต่อการใชง้านระบบ      
2.   ความเหมาะสมของขอ้ความท่ีใชเ้พื่อส่ือความหมาย      
3.   ความเหมาะสมในการเลือกใชแ้บบตวัอกัษร      
4.   ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดตวัอกัษร      
5.   ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและพื้นหลงั      
6.  ความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการ 
ส่ือความหมาย 

     

7.  ความเหมาะสมของโปรแกรมโดยภาพรวม      
  2.4  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1.   ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ในการคน้หา      
2.   ความถูกตอ้งของระบบในการแสดงผลขอ้มูล      
3.   ความถูกตอ้งของระบบในการแสดงผลเปอร์เซ็นต์      
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รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
4.   ความถูกตอ้งของระบบในการปรับปรุงขอ้มูล      

 
ตอนที ่2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

***   ขอขอบพระคุณทุกท่านทีส่ละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   *** 
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ภาคผนวก จ คู่มือระบบ 
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คู่มือการใช้ระบบระบบแนะแนวการเลอืกสาขาเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ   

กรณีศึกษา : วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 

 

 ระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณีศึกษา : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สามารถเข้าใช้งานได้ท่ี  http://predicgrad.com/guidance ซ่ึงมี

รายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ส่วนของหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้งานในระบบ มีข้ันตอนดังนี ้

 1.  ส่วนหนา้จอเขา้ใชง้านระบบส าหรับผูใ้ชง้าน 

  ส่วนของหน้าจอเข้าใช้งานระบบส าหรับผูใ้ช้งาน เป็นหน้าจอแรกของระบบ 

เพื่อให้ผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการเขา้ระบบตอ้งพิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น จากนั้นจะเขา้สู่หนา้จอหลกั

ส าหรับผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 31 

 

 

 

 
ภาพท่ี 31 แสดงหนา้จอหลกัเขา้ใชง้านในระบบ 
 จากภาพท่ี 31 แสดงหนา้จอหลกัในการเขา้ใชง้านในระบบ โดยผูใ้ชง้านตอ้งพิมพช่ื์อ

ผูใ้ช้งาน และรหัสผ่าน ซ่ึงประกอบด้วยสถานะ ครูแนะแนว และผูดู้แลระบบ หลงัจากนั้นคลิก

ล๊อกอิน ถา้พิมพช่ื์อผูใ้ช้งาน และรหสัผา่นผิดพลาด ระบบจะแจง้เตือนความผิดพลาด หรือคลิกปุ่ม  

 ส าหรับสถานะครูแนะแนว และ

ผูดู้แลระบบเขา้ใชง้านระบบ 

ส าหรับสถานะนกัเรียน

คลิกเขา้ใชง้านระบบ 
 

http://predicgrad.com/guidance
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รีเซ็ตเพื่อล้างขอ้มูล แล้วพิมพ์ขอ้มูลใหม่เพื่อเขา้ใช้งาน  ส่วนสถานะนกัเรียน สามารถคลิกเขา้สู่

ระบบไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งพิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น  

 2.  ส่วนหนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับนกัเรียน 

   ส่วนหน้าจอเข้าใช้งานส าหรับนักเรียน เป็นหน้าจอส าหรับกรอกขอ้มูลส่วนตวั

ระบบจะจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนแต่ละคน ไวใ้นฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 32 

 
ภาพท่ี 32 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับนกัเรียน 

 จากภาพท่ี 32 หน้าจอเข้าใช้งานส าหรับสถานะนักเรียนซ่ึงก าลังศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กรอกขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล และ

รายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้น จากนั้นคลิกปุ่มถดัไป 

 ส่วนหน้าจอการพยากรณ์ เป็นหน้าจอท่ีแสดงแบบประเมินส าหรับตอบค าถามการ

เลือกสาขาเรียน ดงัภาพท่ี 33 
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ภาพท่ี 33 หนา้จอแสดงแบบประเมินส าหรับการพยากรณ์ 
 จากภาพท่ี 33 หน้าจอแสดงแบบประเมินส าหรับการพยากรณ์ มีจ านวนของแบบ

ประเมินทั้งหมด 23 ขอ้ การตอบเป็นการเลือก ไช่ หรือไม่ใช่ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หลงัจากผูใ้ชง้านได้

ตอบแบบประเมินครบทุกขอ้แลว้ ใหค้ลิกปุ่มดูผลการพยากรณ์ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอบครบ ทุกขอ้ 

ระบบจะแจง้ขอ้ผิดพลาด ให้ผูใ้ช้งานคลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้ก่อนจึง

คลิกปุ่มพยากรณ์ได ้

 ส่วนของหน้าจอผลการพยากรณ์ เป็นหน้าจอท่ีแสดงผลการพยากรณ์การเลือกสาขา    

ท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนผูเ้ขา้ใชง้านระบบดงัภาพท่ี 34 
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ภาพท่ี 34 หนา้จอแสดงผลการพยากรณ์ 
 จากภาพท่ี 34 หนา้จอแสดงผลการพยากรณ์ หลงัจากผูใ้ชง้านไดค้ลิกปุ่มดูผลพยากรณ์

แล้ว ระบบจะรายงานผลการพยากรณ์ซ่ึงประกอบด้วย ผลการค านวณโดยการน าค าตอบของ

นกัเรียนเปรียบเทียบกบัความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญครบทุกขอ้ ถา้ตรงกบัผูเ้ช่ียวชาญระบุไว ้ระบบจะ

ท าการนบัคะแนนโดยก าหนดวา่ ขอ้ท่ีนกัเรียนตอบตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเท่ากบั 

1 แต่ถา้ไม่ตรงกนัระบบจะไม่นบัคะแนน 

  เม่ือผูใ้ชง้านตอบแบบประเมินครบแลว้ ระบบจะน าคะแนนท่ีไดจ้ดัเรียงจากมากไปหา

นอ้ย และน าผลมาค านวณหาค่าเฉล่ียจากนั้นระบบจะแสดงผลการพยากรณ์เฉพาะ 3 อนัดบัแรกของ

การเลือกสาขาเรียนเท่านั้น 

 3. ส่วนหนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว 

  ส่วนของหนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว เป็นหนา้จอท่ีประกอบดว้ยเมนู

ยอ่ย ดงัน้ีคือ เมนูรายงานขอ้มูลรายช่ือนกัเรียน เมนูโปรแกรมแนะแนวสาขาวิชา  และเมนูออกจาก

ระบบ ดงัภาพท่ี 35 
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ภาพท่ี 35 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว 
 จากภาพท่ี 35 หนา้จอเขา้ใชง้านส าหรับครูแนะแนว หลงัจากผูใ้ชง้านแสดงสถานะครู

แนะแนวโดยไดท้  าตามขั้นตอนขอ้ 1. และ 2. ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ หลงัจากนั้นเลือกเมนูยอ่ยรายงาน 

จากหนา้จอภาพท่ี 35  เม่ือคลิกเลือกแลว้ผลจะแสดงดงัภาพท่ี 36 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 36 หนา้จอแสดงผลรายงานขอ้มูลรายช่ือนกัเรียนส าหรับครูแนะแนว 
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 จากภาพท่ี 36  ระบบแสดงผลรายงานรายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้ตอบแบบประเมินการเลือก

สาขาเรียน ครูแนะแนวสามารถแกไ้ข และลบขอ้มูลนกัเรียนได ้โดยการคลิกปุ่มแกไ้ข และลบขอ้มูล 

ดงัภาพท่ี 37 

 

 

 
ภาพท่ี 37 หนา้จอแกไ้ขและลบขอ้มูลนกัเรียนส าหรับครูแนะแนว 
     จากภาพท่ี 37 หนา้จอแกไ้ข และลบขอ้มูลนกัเรียนส าหรับครูแนะแนว นอกจากน้ีครู 

แนะแนวสามารถคน้หาขอ้มูลนกัเรียนไดจ้ากจาก ล าดบั อกัษรตวัแรกของช่ือ -สกุล หรือระดบัชั้น 

หรือช่ือโรงเรียน ระบบจะแสดงรายช่ือนกัเรียนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ถา้ครูแนะแนว ตอ้งการแกไ้ข

คลิกปุ่มสัญลกัษณ์     และถา้ตอ้งการลบคลิกปุ่มสัญลกัษณ์           หลังจากนั้ นถ้าต้องการ

ออกจากระบบคลิกปุ่มเมนูยอ่ยออกจากระบบดงัภาพท่ี 38 

 

 

 
ภาพท่ี 38 หนา้จอออกจากระบบส าหรับครูแนะแนว 
 

 ออกจากระบบสถานะ

ครูแนะแนว 

ส าหรับการคน้หาตามเง่ือนไข  
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 4.  ส่วนของหนา้จอติดต่อกบัผูดู้แลระบบ 

  ส่วนของหน้าจอหลกัเขา้ใช้งานส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ยหน้าจอเมนูย่อย 

คือ เมนู จดัการขอ้มูล  เมนูโปรแกรมแนะแนวสาขาวชิา เมนูรายงาน และเมนูออกจากระบบ ดงัภาพ

ท่ี 39 

 
ภาพท่ี 39 หนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบ 
 จากภาพท่ี 39  หนา้จอหลกัเขา้ใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบ หลงัจากผูใ้ชง้านระบุสถานะ

ผูดู้แลระบบ ท าตามขั้นตอนขอ้ 1. ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือเลือกส่วนของเมนูยอ่ย เมนู

โปรแกรมแนะแนวสาขาวิชา และเมนูรายงาน การท างานของระบบคลา้ยกนักบัในส่วนการท างาน

เขา้ใชข้องครูแนะแนว ส่วนท่ีเพิ่มส าหรับผูดู้แลระบบคือ การจดัการขอ้มูล คือการเพิ่มขอ้มูลความ

ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญโดยการสร้างเกณฑส์าขาวชิา ดงัภาพท่ี 40 
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ภาพท่ี 40 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญส าหรับผูดู้แลระบบ 
 จากภาพท่ี 40 หน้าจอเพิ่มข้อมูลความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญโดยผูดู้แลระบบจะกรอก

ขอ้มูล ช่ือสาขาวิชาภาษาไทย  ช่ือสาขาวิชาภาษาองักฤษ และคลิกสร้างเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาให้
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ครบทุกขอ้ หลงัจากนั้นคลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล ระบบจะมีขอ้ความแจง้วา่น าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้

คลิกปุ่มตกลง ถา้ไม่แน่ใจจะเพิ่มขอ้มูลใหค้ลิกปุ่มรีเซต 
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