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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาระบบแนะน าสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตาม

ความถนดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมลู และ 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบแนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตามความถนดั
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พฒันาขึ น้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้ใช้งานระบบจ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือระบบแนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่
ตามความถนดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแบบสอบถามความพงึพอใจ
ของผู้ใช้งานตอ่ระบบงานเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และ
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยัพบว่าระบบแนะน าสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ท่ีตามความถนดัด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมลูที่พฒันาขึน้ ผู้ใช้งาน
ระบบงานมีความพงึพอใจตอ่ระบบงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̅= 4.77, S.D. = 0.46) 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบแนะน าสถานท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพ เชิงพืน้ท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมืองข้อมลู 



วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
ปีที่ 16 ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถนุายน 2562 43 

 

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University I Volume 16 Number 1 January-June 2019 

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 
 
บทน ำ 
 ปัจจุบนัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมได้มี
การเปลีย่นแปลงตามนโยบายของการพฒันาประเทศ
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และทกัษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในช่วงวัยตามความเหมาะสม 
[1] จ า เ ป็นต้องอาศัยประสบการณ์วิชา ชีพและ
การศึกษาที่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน การปฏิรูป
การศึกษาจึงท าให้การศึกษาสามารถพัฒนาคนได้
อยา่งแท้จริง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ด้านดิจิทลัได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการพฒันาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และด้าน
การศกึษา เป็นการสนบัสนนุการศกึษา การเรียนรู้ของ
บุคคลในทุกช่วงวัยโดยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง
ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นคอมพิวเตอร์ แทบแลต็ หรือสมาร์ท

โฟน ในการค้นหาความรู้ ติดตามข่าวสาร และน า
ข้อมลูไปตอ่ยอดให้เกิด 
ประโยชน์ [2] 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึก
ทกัษะ กระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาโดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สมัผสั
กับการฝึกปฏิบัติงาน บรรยากาศการท างาน และ
ประสบการณ์จ ริง  หลังจากที่ ผู้ เ รี ยนไ ด้ เ รียน รู้
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิเบือ้งต้นในสถานศึกษา 
โดยนกัศกึษาได้พฒันาให้มีทกัษะความช านาญในการ
ปฏิบัติ ง านของสถานประกอบกา ร ไ ด้อย่ า งมี
ประสทิธิภาพ [3] 
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 ซึ่งขัน้ตอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
ขัน้ตอนหนึ่งที่นักศึกษาต้องหาสถานประกอบการที่
ตรงตามทกัษะของนกัศึกษา นกัศึกษาจะต้องหาและ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของสถานประกอบการเองจึง
ท าให้เกิดความไม่สะดวกกับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
และการติดต่อเพื่อขอฝึกประสบการณ์มกัพบปัญหา
เก่ียวกับข้อมูลของสถานประกอบการ ปัญหาเร่ือง
ความถนัดที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ใน
บางครัง้การหาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ที่ตรงกับ
ความถนัดแต่ก็ไกลจากที่พักมาก ท าให้นักศึกษามี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้และในบางครัง้สถานประกอบการที่
รับนกัศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ไม่ตรง
กบัความต้องการสถานประกอบการนัน้ 
 การท าเหมืองข้อมูลจากเดิมที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่า งง่ าย  ๆ  มาสู่การจัด เ ก็บใน รูปแบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้ โดย
การคดัเลอืกข้อมลูออกมาใช้งานในสว่นท่ีต้องการ ใน
ปัจจบุนัการวิเคราะห์ข้อมลูจากฐานข้อมลูเดียวอาจให้
ความรู้ไม่เพียงพอและลึกซึง้ส าหรับการด าเนินงาน
ภายใต้ภาวะที่มีการแข่งขนัสงูและมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วจึงจ าเป็นท่ีจะต้องรวบรวมฐานข้อมลูหลาย ๆ 
ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน เ รียกว่าคลังข้อมูล (Data 
warehouse) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย
แหลง่มาเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกนัและรวบรวมไว้ในที่
เดียวกนั [4] 
 จากหลกัการและเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทีม
วิจยัจึงได้พฒันาระบบแนะน าสถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเ ชิงพื น้ที่ตามความถนัดด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย
เทคนิคทางด้านเหมืองข้อมลูมาช่วยในการตดัสนิใจให้

สถานประกอบการสามารถประกาศหานกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และนักศึกษาสามารถค้นหาสถาน
ประกอบการใกล้กับที่พักและตามความถนัดของ
นักศึ กษากับ ง านที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย ไ ด้ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1)เพื่อพัฒนาระบบ
แนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตาม
ความถนดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยเทคนิคทางด้านเหมือง
ข้อมูลและ 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
ระบบแนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่
ตามความถนัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีพฒันาขึน้ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษา
ที่ เ รียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เ จ้าพระยา ที่
ลงทะเบียนในปีการศกึษา 1/2561  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ เป็น 
ผู้ใช้งานระบบแนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงพืน้ท่ีตามความถนดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศึกษาที่เรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทัง้หมด 30 
คน 
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2. ขอบเขตของระบบท่ีพฒันาขึน้ 
 ระบบแนะน าสถานที่ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเ ชิงพื น้ที่ตามความถนัดด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มี
การก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานต่าง ๆ และมีขอบเขต
ระบบดงันี ้
 2.1  มีลกัษณะการใช้งานในรูปแบบเว็บไซต์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานที่เคร่ือง
คอมพิว เตอร์บน Browser ที่หลากหลาย ได้แก่  
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 
และสามารถแสดงผลการใ ช้ งานบนอุปกรณ์  
Smartphone และ Tablet  
 2.2  ก าหนดสิทธ์ิการใช้งานเป็น 3 สิทธ์ิ คือ 
1) ผู้ ดูแลระบบ 2) สถานประกอบการ  และ  3) 
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 2.3 แบ่งการท างานออกเป็นระบบย่อย 3 
ระบบ ดงันี ้1) ระบบจัดการสมาชิก 2) ระบบจัดการ
สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) ระบบระชาสมัพนัธ์
รับสมคัรนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั 
 3.1 ตัวแปรต้น คือการใช้งานระบบแนะน า
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตามความ
ถนัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 3.2 ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบแนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงพืน้ท่ีตามความถนดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตัง้แต่วันที่          
1 ธนัวาคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

 

กรอบแนวคดิกำรวิจัย 
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ประกอบการ 

 ข้อมลูความต้องการ
ของผู้ ใช้งานระบบ 

กระบวนกำรท ำงำน 

  รวบรวมความต้องการของผู้ ใช้ 

 ศกึษาเอกสารตา่ง ๆ และศกึษา
งานวิจยัที่เก่ียวข้องในการ
พฒันาระบบ 

 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 พฒันาระบบ 

 ทดสอบระบบ 

 ด าเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

 วิเคราะห์ข้อมลู 

ผลลัพธ์ 

 ระบบแนะน า สถานที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่
ต า ม ค ว า ม ถ นั ด ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้วยเทคนิคทางด้าน
เหมืองข้อมลู 

 ผลการประเมินคณุภาพของ
ระบบแนะน าสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานระบบ 
ผู้พฒันาระบบรวบรวมความต้องการ โดยใช้เทคนิค
การ 
สมัภาษณ์สถานประกอบการ และสมัภาษณ์ความ
ต้องการของผู้ ใช้งานระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ปัญหา ความต้องการ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ในระบบ โดยข้อมูลที่ได้จะน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบในการด าเนินงาน และการตัดสินใจในการ
พฒันาระบบ การท างานแบง่เป็น 3 ด้าน ดงันี ้
 1.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขและ
ค้นหาข้อมูลของสมาชิก สถานประกอบการ และ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัง้หมดได้   
 1.2  สถานประกอบการสามารถเพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสถานประกอบการของ
ตนเอง และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ 
    1.3  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา ชีพ 
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมลูสมาชิกของ
ตนเอง สามารถค้นหาสถานประกอบการ และสมคัร
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้  
 2. ศกึษาและค้นคว้าข้อมลู 
 2.1 Data mining คือกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่ อ แยกประ เภท  จ า แนก รูปแบบ และ
ความสัมพัน ธ์ ใหม่  ๆ  ที่ เ กิดขึ น้ของ ข้อมูล  จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ห รือคลัง ข้ อมูล  และน า
สารสนเทศที่ได้ใช้ไปในการตัดสินใจทางธุรกิจ  ซึ่ง
เ ทค โนโลยี  Data mining ถูกน า ไป ใ ช้ ใน ระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล แม้แต่

ในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจก็มีการน าเทคโนโลยี 
Data mining มาใช้งาน [5] 
 2.2 ระบบจดัการฐานข้อมลู คือ ซอฟต์แวร์ที่
ดูแลจัดการเก่ียวกับฐานข้อมูล โดยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ใช้ทัง้ในด้านการสร้าง การปรับปรุง
แก้ไข การเข้าถึงข้อมลู และการจดัการเก่ียวกบัระบบ
แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล ท า ง ก า ย ภ า พ  ( Physical File 
Organization) สว่นใหญ่ DBMS ที่ใช้กนัในปัจจบุนัจะ
น าเสนอความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบของ
ตาราง (Relation) ซึ่งใช้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างข้อมลู
ไมส่ลบัซบัซ้อนและมีภาษาที่เหมาะสม เช่น SQL เป็น
ต้น เป็นท่ีนิยมใช้กนัในปัจจบุนั [6] 
              2.3 ฐาน ข้อมูล  MySQL คื อ โป รแกรม
ฐานข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่มของระบบริหารจัดการ
ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง สัม พัน ธ์  ( Relational Database 
Management System: RDBMS) ชน ิด หนึ ่ง แ ล ะ
เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกของอินเทอร์เน็ตเนื่องจาก MySQL เป็นฟรีแวร์
ทาง ด้านฐานข้อมูลที่มีประสิท ธิภาพสูง  ทั ง้ยัง
สนบัสนนุการใช้งานบนระบบปฏิบตัิการมากมาย เช่น 
UNIX OS/2, MAC OS และ Windows โดยสามารถ
ใช้งานร่วมกับ Web development platform เช่น C, 
C++, Java, Perl, PHP, Python, TCL และ ASP ได้  
[7] 
 2.4 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall 
Model (with iteration) มีทั ง้หมด 6 ขั น้ตอน ดังนี  ้
ขัน้ตอนที่ 1 รวบรวมความต้องการ ขัน้ตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์ระบบ ขัน้ตอนที่  3 การออกแบบระบบ 
ขัน้ตอนที่  4 การเขียนโปรแกรม ขัน้ตอนที่  5 การ
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ทดสอบระบบ และขัน้ตอนที่ 6 การบ ารุงรักษาระบบ 
[8] 
 3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 3.1 วิเคราะห์ลกัษณะงาน ข้อมูลของระบบ 
รวมทัง้ความต้องการของผู้ ใช้งานที่เก่ียวข้อง และ
น ามาทดลองใช้งาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลที่ได้จากการทดลองใช้ระบบงาน  
 3.2 วิเคราะห์ระบบ ผู้จดัท าได้มีการวิเคราะห์
ระบบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยใช้ยสูเคสไดอะแกรม 
(Use case diagram) และแผนภาพแสดงล าดับการ
ท างาน (Sequence diagram) [9] อธิบายระบบต่าง 
ๆ ภายในระบบแนะน าสถานที่ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเ ชิงพื น้ที่ตามความถนัดด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3.2.1 การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้งานกับ
ระบบแนะน าสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถ
แสดงด้วย Use case diagram ดงัแสดงใน Figure 1 

 
Figure 1. Use case diagram of area-based 

internship recommendation system 
 3.2.2 แผนภาพแสดงล าดับการท างาน 
(Sequence diagram) ของการเรียกดูข้อมลูผู้ ใช้งาน
ดงัแสดงใน Figure 2 

 
Figure 2. Sequence diagram of browsing 

user data 
 3.3  ออกแบบระบบเมื่ อก าหนดความ
ต้องการของระบบในแต่ละสว่นแล้ว ต่อมาด าเนินการ
ออกแบบหน้าจอของระบบ และออกแบบฐานข้อมูล 
(Database design) [10] โดยมีรายละเอียดขัน้ตอน
การด าเนินงาน ดงันี ้
 3.3.1 ส่วนประกอบของเว็บเพจ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้1) ส่วนหัว (Header) คือ 
ส่วนที่ ประกอบด้วย เมนูต่า ง  ๆ  2)  ส่วน เนื อ้หา 
(Content) คือ ส่วนตรงกลางจอภาพ ซึ่งเป็นพืน้ที่ใน
การแสดงเนือ้หาหลกั ดงัแสดงใน Figure 3 

Figure 3. Main Page Showing Results 
 3.3.2 ออกแบบฐาน ข้อมูล  ไ ด้ ท า ก า ร
ออกแบบอี อา ร์ ไดอะแกรม  (ER-Diagram) เ ป็น
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ไดอะแกรมแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี ้เพื่อให้
เข้าใจการติดต่อภายในระบบง่ายขึน้ ประกอบด้วย
ตาราง  10 ตาราง ได้แก่ ตาราง news ตาราง job 
ตาราง type ตาราง faculty ตาราง migrations ตาราง 

organization ตาราง  department ตาราง  warning 
ตาราง  apprentice และตาราง  user ดังแสดงใน 
Figure 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  3.4 การพฒันาระบบแนะน าสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตามความถนัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้วยเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมูล ใช้ภาษา 
HTML, PHP ในการพฒันา และใช้โปรแกรม Sublime 
Text 3 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันาระบบ [11, 12] 
สว่นการสร้างฐานข้อมลูจดัการระบบด้วย MySQL 
  3.5 ทดสอบระบบ หลงัจากที่ได้พัฒนา
ระบบเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อมาเป็นการทดสอบ
ระบบ โดยผู้วิจยัได้ท าการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด 

และสิ่งที่ ต้องแก้ไขเพิ่มเติม โดยด าเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบเพื่อให้ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองการใช้งานของผู้ ใช้งาน โดยก าหนดและ
ด าเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบ (Test case) 
เพื่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ โดยได้รับ
การประเมินจากผู้ เช่ียวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 คน ดงั Table 1 
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Table 1. The results of the satisfaction study of 
experts on all aspects of the system 

Evaluation list 
Satisfaction 

x̅ S.D. Meaning 
1. Suitability in the 
function of the program 

4.55 0.51 มากที่สดุ 

2. The accuracy of the 
program 

4.88 0.33 มากที่สดุ 

3. Convenient and 
easy to use 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

4. The speed of the 
program 

4.73 0.52 มากที่สดุ 

5. Program security 4.70 0.48 มากที่สดุ 
Total 4.73 0.44 มำกที่สุด 

 จาก Table 1 แสดงผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ เ ช่ียวชาญที่มีต่อระบบทุกด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.73, S.D. = 
0.44) ด้านที่ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สดุ ได้แก่ 
ความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม (x̅ = 4.88, 
S.D. = 0.33) รองลงมา คือความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน (x̅ = 4.80, S.D. = 0.40) และความรวดเร็ว
ในการท างานของโปรแกรม (x̅ = 4.73, S.D. = 0.52) 
ตามล าดบั  ส่วนด้านที่ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของ
โปรแกรม (x̅ = 4.55, S.D. = 0.51) 

ผลกำรวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาระบบแนะน าสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตามความถนัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้วยเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมลูในการวิจัย
ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้พัฒนาระบบใช้งานผ่านบราวเซอร์ 

Chrome โดยสามารถแสดงผลได้ทัง้สองแบบ คือ 
แสดงผลแบบปกติ และแสดงผลแบบเทคนิ ค 
เรซสปอนต์ซีฟ ดงันี ้
 1.1 หน้าหลัก เ ป็นหน้าแรกของเว็บไซต์  
ประกอบด้วย แถบเมนตู่าง ๆ และเมนกูารเข้าสูร่ะบบ 
แสดงผลแบบปกติ ดังแสดงใน Figure 5 และแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ ดงัแสดงใน Figure 6 

 

Figure 5. Main page showing normal results 

 

 

Figure 6. Main page showing responsive 
technique 
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 1.2 ส่วนของผู้ ดูแลระบบ เ ป็นส่วนการ
จัดการของระบบต่าง ๆ ภายในระบบ ได้แก่ ระบบ
สมาชิก ระบบการจดัการข้อมลูนกัศกึษา ระบบจดัการ
สถานประกอบการ ระบบจัดการข่าวประชาสมัพนัธ์ 
เป็นต้น ดงัแสดงใน Figure 7 

 

Figure 7. The student information management 
system showing normal results 

 1.3  สว่นนกัศึกษา เป็นสว่นการแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวของระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา และการ
ค้นหาต าแหน่งสถานประกอบดังแสดงใน Figure 8 
และ Figure 9 

 

Figure 8. Personal information editing 

Figure 9. The location of the establishment 
 1.4 ส่วนสถานประกอบการ เป็นส่วนการ
ลงทะเบียน การแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการของ
ระบบจัดการข้อมูลสถานประกอบการ ดังแสดงใน 
Figure 10 และ Figure 11 

 

Figure 10. Registration section of the 
establishment 
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Figure 11. Section for editing the establishment 
information 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
ระบบงานแนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิง
พืน้ที่ตามความถนัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคนิคทางด้าน
เหมืองข้อมลูหลงัจากที่ผู้วิจยัได้ทดสอบความสมบรูณ์
และความถูกต้องของระบบแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการน า
ระบบให้ผู้ ใช้งานเข้าใช้งานระบบท่ีพฒันาขึน้ โดยการ
วิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ด้วยการศึกษาความพึงพอใจกับผู้ ใ ช้งานระบบ 
จ านวน 30 คน ดงั Table 2 
Table 2. The results of the satisfaction study of 
users on all aspects of the system 

Evaluation list 
Satisfaction 

x̅ S.D
. 

Meani
ng 

1. Suitability in the 
function of the program 

4.6
7 

0.4
7 

มาก
ท่ีสดุ 

Table 2. (cont.) 

Evaluation list 
Satisfaction 

x̅ S.D. Meaning 
2. The accuracy of the 
program 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

3. Convenient and 
easy to use 

4.73 0.52 มากท่ีสดุ 

4. The speed of the 
program 

4.77 0.49 มากท่ีสดุ 

5. Program security 4.82 0.39 มากท่ีสดุ 
Total 4.77 0.46 มำกที่สุด 

 จาก Table 2 แสดงผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ ใ ช้งานที่มีต่อระบบทุก ด้านจากกลุ่ม
ผู้ ใช้งานระบบ พบว่าผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ
ระบบงานที่พฒันาขึน้นีโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ (x̅ = 4.77, S.D. = 0.46) ด้านที่ผู้ ใช้งานมีความ
พึงพอใจมากที่สดุ ได้แก่ ความถูกต้องในการท างาน
ของโปรแกรม (x̅ = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ
การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม ( x̅ = 4.82, 
S.D. = 0.39) และความรวดเร็วในการท างานของ
โปรแกรม (x̅ = 4.77, S.D. = 0.49) ตามล าดบั ส่วน
ด้านที่ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือความ
เหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม (x̅ = 
4.67, S.D. = 0.47) 

กำรอภปิรำยผล 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาระบบ
แนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตาม
ความถนดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยเทคนิคทางด้านเหมือง
ข้อมลูโดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินระบบคือ แบบ
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ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบงาน แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ ความเหมาะสมในหน้าที่การ
ท างานของโปรแกรม ความถูกต้องในการท างานของ
โปรแกรม ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ความ
รวดเร็วในการท างานของโปรแกรมและการรักษา
ความปลอดภัยของโปรแกรม ทีมวิจัยอภิปรายและ
สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบแนะน าสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพืน้ที่ตามความถนัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้วยเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมูลมีลกัษณะ
การใช้งานในรูปแบบเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้งานที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์บน Browser ที่
หลากหลายและสามารถแสดงผลการใช้งานบน
อุปกรณ์ Smartphone tablet โดยแบ่งการก าหนด
สิทธ์ิการใช้งานเป็น 3 สิทธ์ิ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ สถาน
ประกอบการ และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งแบ่งการท างานออกเป็นระย่อย 3 ระบบ คือระบบ
จดัการสมาชิก ระบบจดัการสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และระบบประชาสมัพันธ์รับสมัครนกัศึกษา   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ ใช้งานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้ ดูแลระบบ 
นักศึกษา และสถานประกอบการ ผู้ วิจัยได้มีการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์
ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล (Unified 
modeling language) และพัฒนาระบบตามทฤษฎี
วงจรการพัฒนาระบบ (System development life 
cycle) ดงันี ้1) การก าหนดปัญหา 2) การวิเคราะห์ 3) 
การออกแบบ 4) การพัฒนา 5) การทดสอบ 6) การ
ติดตัง้และการใช้งาน และ 7) การบ ารุงรักษา ท าให้

การพฒันาระบบได้ผลลพัธ์ตรงตามความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน และมีประสิทธิภาพการท างานซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ และดวงกมล  
โพธ์ินาค [13] ได้ท าการศึกษาพฒันาระบบสนบัสนุน
การควบคุมน า้หนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่าน
เว็บไซต์และการแจ้งเตือนผ่านโทรศพัท์มือถือ ระบบที่
พัฒนามีลักษณะเ ป็น เว็บแอพพลิ เคชั่น  (Web 
application) พฒันาระบบตามแนวทางของวงจรการ
พฒันาระบบ Waterfall model พฒันาโปรแกรมด้วย
ภาษา PHP และใช้ MySQL ส าหรับจดัการฐานข้อมลู
ซึง่จากผลการประเมินพบวา่ความเหมาะสมของระบบ
สนับสนุนการควบคุมน า้หนักโดยใช้การช่วยเลือก
อ าหา ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ละ ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ นผ่ า น
โทรศพัท์มือถือ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากผู้ เ ช่ียวชาญ โดยใ ช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 30 คน พบว่าผลการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ ใช้งาน
ที่มีต่อระบบทุกด้านจากกลุ่มผู้ ใช้งานระบบพบว่า 
ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบงานที่พัฒนาขึน้นี ้
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x̅ = 4.77, S.D. = 
0.46) ด้านที่ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สดุ ได้แก่ 
ความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม (x̅ = 4.87, 
S.D. = 0.34) รองลงมาคือการรักษาความปลอดภยั
ของโปรแกรม (x̅ = 4.82, S.D. = 0.39) และความ
รวดเร็วในการท างานของโปรแกรม (x̅ = 4.77, S.D. = 
0.49) ตามล าดบั  สว่นด้านท่ีผู้ ใช้งานมีความพงึพอใจ
น้อยที่สดุคือความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของ
โปรแกรม (x̅ = 4.67, S.D. = 0.47) แสดงให้เห็นได้ว่า
ระบบที่พฒันาขึน้นีส้ามารถตอบสนองการใช้งานของ
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ผู้ ใช้งานได้ครอบคลุม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เหมาะสม
กับความถนัดของนักศึกษา และยังมีแผนที่ให้ช่วย
มองเห็นสถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ และน าทาง
ไปยงัสถานที่ดงักลา่วเพื่อการเดินทางได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกบังานวิจยัของชลกานต์ แย้มศกัดิ์ 
และ      สกุุมา อ่วมเจริญ [14] ได้ท าการพฒันาแอพ
พลิ เคชันแจ้งเตือนโปรโมชั่นการขายบนมือถือ
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแกลูกค้าด้านต่าง อาทิเช่น  การ
แจ้งเตือนโปรโมชั่นการขายหรือข้อมูลข่าวสารสินค้า
และบริการ การพฒันาแอพพลเิคชนัท่ีสามารถน าทาง
ลูกค้าไปยังสถานที่ที่มีการจัดโปรโมชั่น และการ
พัฒนาแอพพลิเคชันที่ เ ป็นเค ร่ืองมือช่วยในการ
สง่เสริมการขายที่มุ่งสูผู่้บริโภคเป้าหมาย ผลการวิจัย
พบว่าการยอมรับโดยรวมจากผู้ ใช้ทางด้านฟังก์ชัน
การท างาน ด้านประสิทธิภาพการท างาน ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภยั 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 4.50, S.D. 
= 0.08) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1 ควรมีการพฒันาในสว่นของการตอบรับ
และการแจ้งเตือนการรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพตอบ
กลบัไปยงัสถานประกอบการหรือนักศึกษา เมื่อการ
ตอบรับการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากระบบ 
 2. การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
ขา่วสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สามารถมีการ
น าไปแชร์ได้หลายแหล่งของโซเชียลเน็ตเวิร์คจาก

ระบบได้โดยตรง เพื่อให้นกัศึกษาทราบข่าวได้อย่าง
ทัว่ถึง 
 3. ในแผนที่เชิงพืน้ที่ตามความถนัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่นักศึกษามีเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ควรมีข้อมลูอื่น ๆ ปรากฏในแผนที่ เช่น ข้อมลู
หอพัก  สถานที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนกัศกึษา 
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