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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื ้นที่ตาม
ความถนัดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้ วยเทคนิคทางด้ านเหมืองข้ อมูล และ
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเชิงพื ้นที่ตามความถนัด
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพที่พฒ
ั นาขึ น้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ
ผู้ใช้ งานระบบจานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ ระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื ้นที่
ตามความถนัดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานต่อระบบงานเพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่าระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื ้นที่ตามความถนัดด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้ วยเทคนิคทางด้ านเหมืองข้ อมูลที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้ใช้ งาน
ระบบงานมีความพึงพอใจต่อระบบงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (x̅= 4.77, S.D. = 0.46)
คำสำคัญ: ระบบแนะนาสถานทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เชิงพื ้นที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมืองข้ อมูล
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Abstract
The aims of this research were 1) to develop the area-based internship recommendation
system according to applier's information technology skills with data mining and 2) to find user
satisfaction of area-based internship recommendation system according to applier's information
technology skills. The purposive sampling group was 30 users. The tools used in this research were
the area-based internship recommendation system according to applier's Information technology skills
with data mining and evaluation form for experts and users. The data were collected and analyzed by
using the basic statistics, mean and standard deviation. The results found that the level of satisfaction
by using the area-based internship recommendation system according to applier's information
technology skills system was excellent (x̅= 4.77, S.D. 0.46)
Keywords: Internship recommendation system, Area-based, Information technology, Data mining

บทนำ
ปั จจุบนั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ มี
การเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของการพัฒนาประเทศ
การพัฒ นาทัก ษะที่ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการใน
ตลาดแรงงาน และทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในช่วงวัยตามความเหมาะสม
[1] จ าเป็ นต้ องอาศั ย ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และ
การศึกษาที่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน การปฏิรูป
การศึก ษาจึ งท าให้ การศึก ษาสามารถพัฒนาคนได้
อย่างแท้ จริ ง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ด้ านดิจิทลั ได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สัง คม ฐานความรู้ และด้ า น
การศึกษา เป็ นการสนับสนุนการศึกษา การเรี ยนรู้ของ
บุคคลในทุกช่วงวัย โดยใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ แทบแล็ต หรื อสมาร์ ท

โฟน ในการค้ น หาความรู้ ติ ด ตามข่า วสาร และน า
ข้ อมูลไปต่อยอดให้ เกิด
ประโยชน์ [2]
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ฝึ ก
ทักษะ กระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้ ที่เรี ยนมาใช้ เพื่อแก้ ปัญหาโดยความ
ร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สมั ผัส
กับ การฝึ ก ปฏิ บัติ ง าน บรรยากาศการท างาน และ
ประสบการณ์ จริ ง หลั ง จากที่ ผ้ ู เรี ยนได้ เรี ยนรู้
ภาคทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิเบื ้องต้ นในสถานศึกษา
โดยนักศึกษาได้ พฒ
ั นาให้ มีทกั ษะความชานาญในการ
ปฏิ บั ติ ง านข องสถานประกอบกา รได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ [3]
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ซึ่งขันตอนในการฝึ
้
กประสบการณ์วิชาชีพมี
ขันตอนหนึ
้
่งที่นักศึกษาต้ องหาสถานประกอบการที่
ตรงตามทักษะของนักศึกษา นักศึกษาจะต้ องหาและ
สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ ของสถานประกอบการเองจึง
ทาให้ เกิ ด ความไม่สะดวกกับนักศึก ษาเป็ นอย่างยิ่ ง
และการติดต่อเพื่อขอฝึ กประสบการณ์ มกั พบปั ญหา
เกี่ ย วกับ ข้ อ มูลของสถานประกอบการ ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความถนัดที่สอดคล้ องกับงานที่ ได้ รับมอบหมาย ใน
บางครัง้ การหาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ที่ตรงกับ
ความถนัด แต่ก็ไกลจากที่พักมาก ทาให้ นัก ศึก ษามี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นและในบางครัง้ สถานประกอบการที่
รับนักศึกษาเข้ าไปฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพแต่ไม่ตรง
กับความต้ องการสถานประกอบการนัน้
การทาเหมืองข้ อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บ
ข้ อมู ล อย่ า งง่ า ย ๆ มาสู่ ก ารจั ด เก็ บ ในรู ปแบบ
ฐานข้ อมูลที่สามารถดึงข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ โดย
การคัดเลือกข้ อมูลออกมาใช้ งานในส่วนที่ต้องการ ใน
ปั จจุบนั การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้ อมูลเดียวอาจให้
ความรู้ ไม่เพียงพอและลึกซึง้ สาหรั บการดาเนินงาน
ภายใต้ ภาวะที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ วจึงจาเป็ นที่จะต้ องรวบรวมฐานข้ อมูลหลาย ๆ
ฐานข้ อมู ล เข้ าด้ วยกั น เรี ย กว่ า คลัง ข้ อมู ล (Data
warehouse) เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากหลาย
แหล่งมาเก็บไว้ ในรู ปแบบเดียวกันและรวบรวมไว้ ในที่
เดียวกัน [4]
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทีม
วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ เชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนั ด ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้ วย
เทคนิคทางด้ านเหมืองข้ อมูลมาช่วยในการตัดสินใจให้

สถานประกอบการสามารถประกาศหานักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามความต้ องการของสถาน
ประกอบการ และนัก ศึ ก ษาสามารถค้ น หาสถาน
ประกอบการใกล้ กับ ที่ พัก และตามความถนัด ของ
นั ก ศึ ก ษ า กั บ ง า นที่ ไ ด้ รั บม อ บหม า ย ได้ โด ย มี
วัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย คื อ 1)เพื่ อ พัฒ นาระบบ
แนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเชิงพื ้นที่ตาม
ความถนัดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ ว ยเทคนิ ค ทางด้ า นเหมื อ ง
ข้ อมูลและ 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
ระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื ้นที่
ตามความถนั ด ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่พฒ
ั นาขึ ้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักศึกษา
ที่ เ รี ยนวิ ช าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของ
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ที่
ลงทะเบียนในปี การศึกษา 1/2561
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ น
ผู้ใช้ งานระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงพื ้นที่ตามความถนัดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาที่เรี ยนวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวนทัง้ หมด 30
คน
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2. ขอบเขตของระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
ระบบแนะน าสถานที่ ฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ เชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนั ด ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ มี
การกาหนดสิทธิ์ การเข้ าใช้ งานต่าง ๆ และมีขอบเขต
ระบบดังนี ้
2.1 มีลกั ษณะการใช้ งานในรู ปแบบเว็บไซต์
บนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถใช้ งานที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ บน Browser ที่ ห ลากหลาย ได้ แก่
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
และสามารถแสดงผลการใช้ งานบนอุ ป กรณ์
Smartphone และ Tablet
2.2 กาหนดสิทธิ์ การใช้ งานเป็ น 3 สิทธิ์ คือ
1) ผู้ ดู แ ลระบบ 2) สถานประกอบการ และ 3)
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

45

2.3 แบ่ง การท างานออกเป็ น ระบบย่อ ย 3
ระบบ ดังนี ้ 1) ระบบจัดการสมาชิ ก 2) ระบบจัดการ
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) ระบบระชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 ตัวแปรต้ น คือ การใช้ งานระบบแนะน า
สถานที่ฝึกประสบการณ์ วิ ชาชี พเชิ งพืน้ ที่ต ามความ
ถนัด ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.2 ตั ว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้ งานระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงพื ้นที่ตามความถนัดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
4. ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ตัง้ แต่ วัน ที่
1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กรอบแนวคิดกำรวิจัย


ปั จจัยนำเข้ ำ
 ข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์สถาน
ประกอบการ
 ข้ อมูลความต้ องการ
ของผู้ใช้ งานระบบ






กระบวนกำรทำงำน
รวบรวมความต้ องการของผู้ใช้
ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในการ
พัฒนาระบบ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
ดาเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้ อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูล

ผลลัพธ์
 ระบ บ แ น ะน า ส ถา นที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื ้นที่
ต า ม ค ว า ม ถ นั ด ด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
นั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ด้ ว ยเทคนิคทางด้ า น
เหมืองข้ อมูล
 ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบแนะนาสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื ้นที่
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. รวบรวมความต้ องการจากผู้ใช้ งานระบบ
ผู้พฒ
ั นาระบบรวบรวมความต้ องการ โดยใช้ เทคนิค
การ
สัม ภาษณ์ สถานประกอบการ และสัม ภาษณ์ ความ
ต้ องการของผู้ใช้ งานระบบเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจใน
ปั ญหา ความต้ องการ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกิ ด ขึน้ ในระบบ โดยข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ ะน ามาเป็ น ข้ อ มูล
ประกอบในการดาเนินงาน และการตัดสินใจในการ
พัฒนาระบบ การทางานแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
1.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไขและ
ค้ นหาข้ อมู ล ของสมาชิ ก สถานประกอบการ และ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทังหมดได้
้
1.2 สถานประกอบการสามารถเพิ่ ม ลบ
แก้ ไข ข้ อ มูลสมาชิ ก ข้ อ มูลสถานประกอบการของ
ตนเอง และประชาสัม พัน ธ์ รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพได้
1.3 นั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข และค้ นหาข้ อมูลสมาชิกของ
ตนเอง สามารถค้ นหาสถานประกอบการ และสมัคร
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้
2. ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูล
2.1 Data mining คือกระบวนการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เ พื่ อ แ ย กประ เ ภท จ า แนก รู ปแ บบ แ ละ
ความสั ม พั น ธ์ ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ของข้ อมู ล จาก
ฐานข้ อมู ล ขนาดใหญ่ ห รื อคลั ง ข้ อมู ล และน า
สารสนเทศที่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ปในการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง
เทคโนโลยี Data mining ถู ก น า ไปใช้ ในระ บบ
สารสนเทศต่ า ง ๆ อย่ า งกว้ างขวางเพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการค้ นหาและวิเคราะห์ข้อมูล แม้ แต่

ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจก็มีการนาเทคโนโลยี
Data mining มาใช้ งาน [5]
2.2 ระบบจัดการฐานข้ อมูล คือ ซอฟต์แวร์ ที่
ดูแ ลจั ด การเกี่ ย วกับ ฐานข้ อ มูล โดยอ านวยความ
สะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูใ ช้ ทัง้ ในด้ า นการสร้ าง การปรั บ ปรุ ง
แก้ ไข การเข้ าถึงข้ อมูล และการจัดการเกี่ยวกับระบบ
แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล ท า ง ก า ย ภ า พ ( Physical File
Organization) ส่วนใหญ่ DBMS ที่ใช้ กนั ในปั จจุบนั จะ
นาเสนอความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลในรู ปแบบของ
ตาราง (Relation) ซึ่งใช้ ง่ายเนื่องจากโครงสร้ างข้ อมูล
ไม่สลับซับซ้ อนและมีภาษาที่เหมาะสม เช่น SQL เป็ น
ต้ น เป็ นที่นิยมใช้ กนั ในปั จจุบนั [6]
2.3 ฐ านข้ อ มู ล MySQL คื อ โปรแ กรม
ฐานข้ อมู ล ที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ม ของระบบริ ห ารจั ด การ
ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง สั ม พั น ธ์ ( Relational Database
Management System: RDBMS) ช นิด ห นึ ่ง แ ล ะ
เป็ นที่นิยมใช้ กันมากในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกของอินเทอร์ เน็ตเนื่องจาก MySQL เป็ นฟรี แวร์
ทางด้ านฐานข้ อมู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ทั ง้ ยั ง
สนับสนุนการใช้ งานบนระบบปฏิบตั ิการมากมาย เช่น
UNIX OS/2, MAC OS และ Windows โดยสามารถ
ใช้ งานร่ วมกับ Web development platform เช่น C,
C++, Java, Perl, PHP, Python, TCL และ ASP ได้
[7]
2.4 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall
Model (with iteration) มี ทั ง้ หมด 6 ขั น้ ตอน ดั ง นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 รวบรวมความต้ องการ ขัน้ ตอนที่ 2 การ
วิ เ คราะห์ ร ะบบ ขัน้ ตอนที่ 3 การออกแบบระบบ
ขัน้ ตอนที่ 4 การเขี ย นโปรแกรม ขัน้ ตอนที่ 5 การ
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ทดสอบระบบ และขันตอนที
้
่ 6 การบารุ งรักษาระบบ
[8]
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ข้ อมูลของระบบ
รวมทัง้ ความต้ อ งการของผู้ใ ช้ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
น ามาทดลองใช้ งาน เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และ
สรุปผลที่ได้ จากการทดลองใช้ ระบบงาน
3.2 วิเคราะห์ระบบ ผู้จดั ทาได้ มีการวิเคราะห์
ระบบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยใช้ ยสู เคสไดอะแกรม
(Use case diagram) และแผนภาพแสดงลาดับการ
ทางาน (Sequence diagram) [9] อธิ บายระบบต่าง
ๆ ภายในระบบแนะน าสถานที่ ฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ เชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนั ด ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3.2.1 การมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ งานกับ
ระบบแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถ
แสดงด้ วย Use case diagram ดังแสดงใน Figure 1

Figure 1. Use case diagram of area-based
internship recommendation system
3.2.2 แผนภาพแสดงล าดั บ การท างาน
(Sequence diagram) ของการเรี ยกดูข้อมูลผู้ใช้ งาน
ดังแสดงใน Figure 2
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Figure 2. Sequence diagram of browsing
user data
3.3 ออกแบบระบบเมื่ อ ก าหนดความ
ต้ องการของระบบในแต่ละส่วนแล้ ว ต่อมาดาเนินการ
ออกแบบหน้ าจอของระบบ และออกแบบฐานข้ อมูล
(Database design) [10] โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอน
การดาเนินงาน ดังนี ้
3.3.1 ส่ว นประกอบของเว็ บ เพจ สามารถ
แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ว น ดัง นี ้ 1) ส่ว นหัว (Header) คื อ
ส่ ว นที่ ป ระกอบด้ วยเมนู ต่ า ง ๆ 2) ส่ ว นเนื อ้ หา
(Content) คือ ส่วนตรงกลางจอภาพ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ใน
การแสดงเนื ้อหาหลัก ดังแสดงใน Figure 3

Figure 3. Main Page Showing Results
3.3.2 อ อ ก แ บบฐ า นข้ อ มู ล ได้ ท า ก า ร
ออกแบบอี อ าร์ ไดอะแกรม (ER-Diagram) เป็ น
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ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี ้ เพื่อให้
เข้ าใจการติดต่อ ภายในระบบง่ายขึน้ ประกอบด้ ว ย
ตาราง 10 ตาราง ได้ แก่ ตาราง news ตาราง job
ตาราง type ตาราง faculty ตาราง migrations ตาราง

organization ตาราง department ตาราง warning
ตาราง apprentice และตาราง user ดั ง แสดงใน
Figure 4

Figure 4. ER-diagram of area-based internship recommendation system

3.4 การพัฒนาระบบแนะนาสถานทีฝ่ ึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนัด ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ ด้ วยเทคนิคทางด้ านเหมืองข้ อมูล ใช้ ภาษา
HTML, PHP ในการพัฒนา และใช้ โปรแกรม Sublime
Text 3 เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ [11, 12]
ส่วนการสร้ างฐานข้ อมูลจัดการระบบด้ วย MySQL
3.5 ทดสอบระบบ หลังจากที่ได้ พัฒนา
ระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ขัน้ ตอนต่อ มาเป็ น การทดสอบ
ระบบ โดยผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบเพื่อหาข้ อผิดพลาด

และสิ่ ง ที่ ต้ องแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยด าเนิ น การแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดที่ตรวจสอบเพื่อให้ ระบบสามารถใช้ งาน
ได้ อย่างถูกต้ องและปรั บปรุ งให้ มีประสิทธิ ภาพ เพื่อ
ตอบสนองการใช้ งานของผู้ใ ช้ งาน โดยกาหนดและ
ดาเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบ (Test case)
เพื่อการตรวจสอบข้ อผิดพลาดของระบบ โดยได้ รั บ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบคอมพิวเตอร์
จานวน 5 คน ดัง Table 1
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Table 1. The results of the satisfaction study of
experts on all aspects of the system
Evaluation list
1. Suitability in the
function of the program
2. The accuracy of the
program
3. Convenient and
easy to use
4. The speed of the
program
5. Program security
Total

Satisfaction
x̅ S.D. Meaning
4.55 0.51 มากที่สดุ
4.88 0.33

มากที่สดุ

4.80 0.40

มากที่สดุ

4.73 0.52

มากที่สดุ
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Chrome โดยสามารถแสดงผลได้ ทัง้ สองแบบ คื อ
แสดง ผลแ บบปก ติ แ ละแ สด งผลแบบเ ทค นิ ค
เรซสปอนต์ซีฟ ดังนี ้
1.1 หน้ าหลั ก เป็ นหน้ าแรกของเว็ บ ไซต์
ประกอบด้ วย แถบเมนูต่าง ๆ และเมนูการเข้ าสูร่ ะบบ
แสดงผลแบบปกติ ดัง แสดงใน Figure 5 และแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ ดังแสดงใน Figure 6

4.70 0.48 มากที่สดุ
4.73 0.44 มำกที่สุด

จาก Table 1 แสดงผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ระบบทุ ก ด้ าน โดย
ภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด ( x̅ = 4.73, S.D. =
0.44) ด้ านที่ผ้ ใู ช้ งานมีความพึงพอใจมากที่สดุ ได้ แก่
ความถูกต้ องในการทางานของโปรแกรม ( x̅ = 4.88,
S.D. = 0.33) รองลงมา คือความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้ งาน (x̅ = 4.80, S.D. = 0.40) และความรวดเร็ ว
ในการทางานของโปรแกรม ( x̅ = 4.73, S.D. = 0.52)
ตามลาดับ ส่วนด้ านที่ผ้ ใู ช้ งานมีความพึงพอใจน้ อย
ที่ สุด คื อ ความเหมาะสมในหน้ า ที่ ก ารท างานของ
โปรแกรม (x̅ = 4.55, S.D. = 0.51)

Figure 5. Main page showing normal results

ผลกำรวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบแนะนาสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนัด ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ด้ วยเทคนิคทางด้ านเหมืองข้ อมูลในการวิจัย
ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาระบบใช้ ง านผ่ า นบราวเซอร์

Figure 6. Main page showing responsive
technique
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1.2 ส่ ว นของผู้ ดู แ ลระบบ เป็ นส่ ว นการ
จัด การของระบบต่าง ๆ ภายในระบบ ได้ แก่ ระบบ
สมาชิก ระบบการจัดการข้ อมูลนักศึกษา ระบบจัดการ
สถานประกอบการ ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
เป็ นต้ น ดังแสดงใน Figure 7
Figure 9. The location of the establishment
1.4 ส่ว นสถานประกอบการ เป็ น ส่ว นการ
ลงทะเบีย น การแก้ ไขข้ อมูลสถานประกอบการของ
ระบบจัดการข้ อ มูลสถานประกอบการ ดังแสดงใน
Figure 10 และ Figure 11

Figure 7. The student information management
system showing normal results
1.3 ส่วนนักศึกษา เป็ นส่วนการแก้ ไขข้ อมูล
ส่ว นตัว ของระบบจัด การข้ อ มูลนัก ศึ ก ษา และการ
ค้ นหาตาแหน่งสถานประกอบดัง แสดงใน Figure 8
และ Figure 9
Figure 10. Registration section of the
establishment

Figure 8. Personal information editing
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Table 2. (cont.)
Evaluation list
2. The accuracy of the
program
3. Convenient and
easy to use
4. The speed of the
program
5. Program security
Total

Figure 11. Section for editing the establishment
information
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้
ระบบงานแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิง
พืน้ ที่ตามความถนัดด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้ วยเทคนิคทางด้ าน
เหมืองข้ อมูลหลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทดสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้ อ งของระบบแล้ ว ผู้วิจัยได้ ทาการนา
ระบบให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าใช้ งานระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยการ
วิจัยครั ง้ นีใ้ ช้ วิธีก ารทดสอบประสิทธิ ภาพของระบบ
ด้ วยการศึ ก ษาความพึ ง พอใจกั บ ผู้ ใช้ งานระบบ
จานวน 30 คน ดัง Table 2
Table 2. The results of the satisfaction study of
users on all aspects of the system
Satisfaction
Evaluation list
x̅ S.D Meani
. ng
1. Suitability in the
4.6 0.4 มาก
function of the program 7
7
ที่สดุ

Satisfaction
x̅ S.D. Meaning
4.87 0.34 มากที่สดุ
4.73 0.52 มากที่สดุ
4.77 0.49 มากที่สดุ
4.82 0.39 มากที่สดุ
4.77 0.46 มำกที่สุด

จาก Table 2 แสดงผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ ใช้ งานที่ มี ต่ อ ระบบทุ ก ด้ านจากกลุ่ ม
ผู้ใ ช้ งานระบบ พบว่ า ผู้ใ ช้ งานมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ระบบงานที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (x̅ = 4.77, S.D. = 0.46) ด้ านที่ผ้ ใู ช้ งานมีความ
พึงพอใจมากที่สดุ ได้ แก่ ความถูกต้ องในการทางาน
ของโปรแกรม (x̅ = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ
การรั ก ษาความปลอดภัย ของโปรแกรม ( x̅ = 4.82,
S.D. = 0.39) และความรวดเร็ ว ในการท างานของ
โปรแกรม ( x̅ = 4.77, S.D. = 0.49) ตามลาดับ ส่วน
ด้ า นที่ ผ้ ูใ ช้ งานมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุด คื อ ความ
เหมาะสมในหน้ า ที่ ก ารท างานของโปรแกรม ( x̅ =
4.67, S.D. = 0.47)

กำรอภิปรำยผล
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ
แนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเชิงพื ้นที่ตาม
ความถนัดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ ว ยเทคนิ ค ทางด้ า นเหมื อ ง
ข้ อมูลโดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินระบบคือ แบบ
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ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานต่อระบบงาน แบ่ง
ออกเป็ น 5 ด้ า น คื อ ความเหมาะสมในหน้ า ที่ ก าร
ทางานของโปรแกรม ความถูกต้ องในการทางานของ
โปรแกรม ความสะดวกและง่ายต่อการใช้ งาน ความ
รวดเร็ ว ในการท างานของโปรแกรมและการรั ก ษา
ความปลอดภัยของโปรแกรม ทีมวิ จัย อภิ ปรายและ
สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลการพัฒนาระบบแนะนาสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนัด ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ด้ วยเทคนิคทางด้ านเหมืองข้ อมูลมีลกั ษณะ
การใช้ งานในรู ปแบบเว็บไซต์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
สามารถใช้ งานที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ บน Browser ที่
หลากหลายและสามารถแสดงผลการใช้ งานบน
อุ ป กรณ์ Smartphone tablet โดยแบ่ ง การก าหนด
สิทธิ์การใช้ งานเป็ น 3 สิทธิ์ ได้ แก่ ผู้ดูแลระบบ สถาน
ประกอบการ และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ
ซึ่งแบ่งการทางานออกเป็ นระย่อย 3 ระบบ คือระบบ
จัดการสมาชิก ระบบจัดการสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชี พ และระบบประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ งานที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ อาจารย์ ผ้ ูดูแลระบบ
นัก ศึ ก ษา และสถานประกอบการ ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก าร
วิเคราะห์และออกแบบระบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์
ออกแบบระบบเชิ ง วั ต ถุ ด้ วยยู เ อ็ ม แอล ( Unified
modeling language) และพัฒ นาระบบตามทฤษฎี
วงจรการพัฒ นาระบบ (System development life
cycle) ดังนี ้ 1) การกาหนดปั ญหา 2) การวิเคราะห์ 3)
การออกแบบ 4) การพัฒนา 5) การทดสอบ 6) การ
ติดตัง้ และการใช้ งาน และ 7) การบารุ งรักษา ทาให้

การพัฒนาระบบได้ ผลลัพธ์ ตรงตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ งาน และมีประสิทธิภาพการทางานซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และดวงกมล
โพธิ์นาค [13] ได้ ทาการศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน
การควบคุมน ้าหนักโดยใช้ การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้ งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบที่
พั ฒ นามี ลั ก ษณะเป็ นเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ( Web
application) พัฒนาระบบตามแนวทางของวงจรการ
พัฒนาระบบ Waterfall model พัฒนาโปรแกรมด้ วย
ภาษา PHP และใช้ MySQL สาหรับจัดการฐานข้ อมูล
ซึง่ จากผลการประเมินพบว่าความเหมาะสมของระบบ
สนับ สนุน การควบคุม น า้ หนัก โดยใช้ ก ารช่ ว ยเลือ ก
อ า ห า ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล
จากผู้ เชี่ ย วชาญ โดยใช้ การเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 30 คน พบว่าผลการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
ที่ มี ต่ อ ระบบทุก ด้ า นจากกลุ่ม ผู้ใ ช้ ง านระบบพบว่ า
ผู้ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อระบบงานที่พัฒนาขึน้ นี ้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.77, S.D. =
0.46) ด้ านที่ผ้ ใู ช้ งานมีความพึงพอใจมากที่สดุ ได้ แก่
ความถูกต้ องในการทางานของโปรแกรม ( x̅ = 4.87,
S.D. = 0.34) รองลงมาคือการรักษาความปลอดภัย
ของโปรแกรม ( x̅ = 4.82, S.D. = 0.39) และความ
รวดเร็ วในการทางานของโปรแกรม (x̅ = 4.77, S.D. =
0.49) ตามลาดับ ส่วนด้ านที่ผ้ ใู ช้ งานมีความพึงพอใจ
น้ อยที่สดุ คือความเหมาะสมในหน้ าที่การทางานของ
โปรแกรม (x̅ = 4.67, S.D. = 0.47) แสดงให้ เห็นได้ ว่า
ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้สามารถตอบสนองการใช้ งานของ
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ผู้ใช้ งานได้ ครอบคลุม สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพให้ เหมาะสม
กับ ความถนัด ของนัก ศึก ษา และยังมี แ ผนที่ใ ห้ ช่ ว ย
มองเห็นสถานที่ตงของสถานประกอบการ
ั้
และนาทาง
ไปยังสถานที่ดงั กล่าวเพื่อการเดินทางได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ ว สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชลกานต์ แย้ มศักดิ์
และ สุกุมา อ่วมเจริ ญ [14] ได้ ทาการพัฒนาแอพ
พลิ เ คชั น แจ้ งเตื อ นโปรโมชั่ น การขายบนมื อ ถื อ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อานวยความสะดวกแกลูกค้ าด้ านต่าง อาทิเช่น การ
แจ้ งเตือนโปรโมชั่นการขายหรื อข้ อมูลข่าวสารสินค้ า
และบริ การ การพัฒนาแอพพลิเคชันที่สามารถนาทาง
ลูก ค้ าไปยัง สถานที่ ที่ มี ก ารจั ด โปรโมชั่ น และการ
พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น ที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการ
ส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สูผ่ ้ บู ริ โภคเป้าหมาย ผลการวิจัย
พบว่า การยอมรั บโดยรวมจากผู้ใช้ ท างด้ านฟั งก์ ชัน
การทางาน ด้ านประสิทธิ ภาพการทางาน ด้ านความ
ง่ายต่อการใช้ งาน และด้ านการรักษาความปลอดภัย
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 4.50, S.D.
= 0.08)

ข้ อเสนอแนะ
1 ควรมีการพัฒนาในส่วนของการตอบรับ
และการแจ้ งเตือนการรับฝึ กประสบการณ์วิชาชีพตอบ
กลับไปยังสถานประกอบการหรื อนักศึกษา เมื่อการ
ตอบรับการเข้ าฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจากระบบ
2. การพัฒ นาระบบการประชาสัม พัน ธ์
ข่าวสารการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพให้ สามารถมีการ
น าไปแชร์ ไ ด้ ห ลายแหล่ง ของโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค จาก
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ระบบได้ โดยตรง เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบข่าวได้ อย่าง
ทัว่ ถึง
3. ในแผนที่ เ ชิ ง พื น้ ที่ ต ามความถนัด ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ที่ นัก ศึก ษามี เ ลือ กสถานที่ ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ ควรมีข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏในแผนที่ เช่น ข้ อมูล
หอพั ก สถานที่ อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา

กิตติกรรมประกำศ
การท าวิจัยครั ง้ นีส้ าเร็ จ ลุล่ว งด้ ว ยดี ผู้วิจัย
ขอขอ บคุ ณ มหาวิ ทยา ลั ย รา ชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
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