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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบแนะน าอาชีพให้กับนักศึกษา โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน มา
ประยุกต์ใช้ในระบบแนะน าอาชีพร่วมกบักระบวนการเหมืองขอ้มูล ด้วยเทคนิค STC เพื่อการคน้หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลพ้ืนฐาน โดยขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบดว้ย ค าอธิบายรายวชิาและค านิยามคุณลกัษณะของอาชีพ มาค านวณ
ค่าความสอดคลอ้งดว้ยเทคนิค STC พบว่าผลลพัธ์ของระบบท่ีแสดงทั้ ง 18 อาชีพมีความสอดคลอ้งกบัหลายรายวิชา
แตกต่างกนั โดยผูเ้ช่ียวชาญระดับหัวหน้าและอาจารยส์าขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จ านวน 3 ท่านประเมินความ
สอดคลอ้งของอาชีพและรายวชิาในระดบัเฉล่ียท่ี 3.87/5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี นอกจากน้ีผลการทดสอบระบบโดยนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จ านวน 25 คน ผลลัพธ์ท่ีระบบแสดงท าให้นักศึกษาทราบว่านักศึกษามี
คุณสมบติัเหมาะสมกบัอาชีพอะไรบา้งและเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจในการเลือกงานเลือกอาชีพใหก้บันกัศึกษา 
 

ABSTRACT 
 This research aims to create a job recommender system for new graduated students. Students of Computer 
Science department in Faculty of Sciences and Liberal Arts are used as example and individual data of them are used as 
conditions to identify occupation through this recommender system. Absolutely, the proposed system introduced a new 
content-based for job recommender system by integrating data mining (Suffix Tree Clustering: STC) to job recommender 
system. STC is used as an algorithm to find the relation between occupation characteristic/description and course 
description. As a result, STC can return groups of occupation and course that related in the good level (the average of score 
from experts is equal to 3.87/5). Moreover, the satisfaction of newly graduated students is the confidence of themself to 
apply for the jobs which are returned by job recommender system. 
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บทน า 
 ปั จ จุ บั น เท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ แ ล ะ
ระบบส่ือสารข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
ชีวิตประจ าวนัของทุกคน รวมถึงการให้บริการขอ้มูล
ข่ าวส ารด้ าน อ าชีพ กับนั ก ศึ กษ าผ่ าน เค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ตท่ีก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมดงักล่าวยงัเป็นการให้บริการ
ไม่ตรงตามความตอ้งการหรือน่าสนใจของนักศึกษา 
ดังนั้นรายงานวิจัยน้ีจึงน าเสนอการเลือกใช้หรือการ
ประยกุตเ์ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) ใน
การแนะน าอาชีพให้กับนักศึกษา โดยมีการแนะน า
อาชีพ ท่ี มีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับข้อมูล
พื่นฐานของนักศึกษา กระบวนการดงักล่าวจะเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงในการเลือกงานเลือกอาชีพของนกัศึกษา 
 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการ
ค้นหาความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 
เทคนิค ท่ีส าคัญ  คือ  การค้นหากฎความสัมพัน ธ์ 
(Association Rules) การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) 
ก ารจ าแน กป ระ เภท ข้อมู ล  (Classification)  โด ย
กระบวนการท าเหมืองขอ้มูลประกอบดว้ย การก าหนด
ปั ญ ห า  (Problem)  ก า ร จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล  (Data 
preparation) การสร้างโมเดลการท าเหมืองขอ้มูล (Data 
mining) การวิเคราะห์ผลลพัธ์ (Results Analysis) และ
ขั้นตอนการน าความรู้จากการท าเหมืองข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ (Deployment)  (บุญมา, 2548) 
 กระบวนการจัดกลุ่มเอกสารด้วยเทคนิค 
Suffix Tree Clustering (STC) มีลกัษณะการท างานเพื่อ
ค้นห าก ลุ่มของเอกสารโดยอาศัยหลักการของ
โครงสร้างตน้ไม ้ดังแสดงตวัอย่างการสร้าง STC ใน
รูปท่ี 1 (Zamir and Etzioni, 1998) STC มกัรู้จักกันใน
นามการจัดกลุ่มผลการสืบค้น (Web Search Results 
Clustering) ซ่ึงปัจจุบันมีการน ามาประยุกต์ใช้กบัการ
จดักลุ่มขอ้มูลภาษาไทย เช่น การจดักลุ่มผลการสืบคน้
ท่ีเป็นภาษาไทย ผลการทดสอบความถูกตอ้งของระบบ

อยูท่ี่ 0.80 (Nawaporn and Worapoj, 2008) และการน า 
STC ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกลุ่มผลการสืบคน้บน 
Twitter ผลการทดสอบพบวา่ ความถูกตอ้งของระบบ
อ ยู่ ท่ี  0.73 ( Suntipong, Alisa, Pornpimon and 
Choochart, 2012) จากผลการทดสอบของทั้ง 2 รายงาน
วิ จั ย  STC จึ ง ถู ก เลื อ ก น าม าใ ช้ ใน ก าร ค้ น ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและรายวิชาส าห รับ
งานวจิยัฉบบัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่1 ตวัอยา่งการคน้หากลุ่มเอกสารดว้ย STC 
 
 ระบบแนะน าอาชีพ (Job Recommendation 
System) คือ  ระบบการให้ค  าแนะน าเป็นระบบ ท่ี
พยายามเสนอ ข้อมูลรายการงานและอาชีพ ท่ีผู ้ใช้
สนใจหรืออาจจะเป็นข้อมูลท่ีต้องการและเหมาะ
ส าหรับผู ้ใช้ โดยแสดงให้เห็นว่างานและอาชีพใน
ต าแหน่งนั้นๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลพ้ืนฐานของ
ผู ้ใช้ จะต้องท าอะไรบ้าง ประกอบด้วยคุณสมบัติ
อย่างไรบ้าง และมีพ้ืนฐานในด้านใด ถึงจะเหมาะสม
กับต าแหน่งอาชีพและงานนั้ นๆ  (เปรมฤดี , 2553, 
Mamadou, 2013, Anika, 2010) 
  

 วตัถุประสงค์การวจัิย 

 งานวิจัยฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบ
แนะน าอาชีพและน าเสนออาชีพให้กับนักศึกษาท่ีมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
นกัศึกษา 
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วธีิการวจัิย 
 งานวิจยัฉบับบน้ีเป็นงานวิจยัแบบวิจัยและ
พัฒนาโดยผู ้วิจัยด าเนินการค้นหาความสัมพัน ธ์
ระห ว่ างอ าชีพ และรายวิช าด้ วย  STC Algorithm 
หลงัจากการทดสอบความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชา
กบัอาชีพด้วยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเรียบร้อยแลว้
ระบบแนะน าอาชีพส่วยบุคคลส าหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดทา้ยจึงถูกพฒันาข้ึน ตามกรอบแนวความคิด 
 

งานวิจยั ดงัในรูปท่ี 1 และสถาปัตยกรรมของระบบใน
รูปท่ี 2 
 

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคิดของระบบ 

 

Offline Phase

Online Phase

Ministry of 
Labour

Bachelor of Science Program in 
Computer Science

Data Cleaning

Data Selection
Suffix tree Clustering 

Job and Course Description 
Similarity and Ranking 
Matching Frequency  

Admin
Program 

Requirements

Data Preparation

Job Recommender

JobRecom
Content-Based Application

Thai Word 
Segmentation

LexTo

UserJob Personalized Recommender System

 
 
ภาพที ่3 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบแนะน าอาชีพ 
 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบแนะแนวอาชีพ 
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบแนะน าอาชีพ
แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนคือ 
 
 

 1. Offline Phase คื อ ขั้ นตอนในการเต รียม
ขอ้มูลอาชีพกบัขอ้มูลรายวิชาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดใ้ห้
อยูใ่นรูปแบบท่ีตอ้งการ 
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 2. Online Phase คือ การแสดงผลของระบบท่ี
ผ่านกระบวนการทั้ งหมดจาก Offline แล้ว ซ่ึงระบบจะ
แนะน าอาชีพตามความสอดคลอ้งกนัพร้อมแสดงล้ิงของ
เวบ็ไซตใ์นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัผูใ้ช ้
1. ส่วนงานของ Offline Phase การด าเนินงานโดย
หลกัการของกระบวนการ Data Mining โดยขั้นตอน
การท างานดงัน้ี 
1.1 การจดัเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  
 1) เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Data Selection) โดย
ขอ้มูลของรายวิชาหมวดวิชาบงัคบัเฉพาะทาง (หลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต, 2555) และข้อมูลอาชีพ (กอง
ส่งเสริมการมีงานท า, 2549) มาจัดเก็บในรูปแบบท่ี
ตอ้งการ 
 2) ตดัหรือแยกค าขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้(Thai Word 
Segmentation) การตัดค าใช้โปรแกรม LexTo (ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 
ม.ป.ป.) ในการจดัการกลุ่มค าของค าอธิบายรายวิชาและ
ค านิยามคุณลกัษณะอาชีพ แลว้บนัทึกเป็นไฟล ์.txt  
 3) วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล  (Data Cleaning) จ าก
ขั้นตอนท่ี 2 มาจัดการให้อยู่ในรูปแบบท่ีต้องการของ
ระบบแลว้บันทึกเป็นไฟล์ .txt โดยมีเอกสารตน้เป็นค า
นิยามคุณลกัษณะของอาชีพและค านิยามรายวิชาทั้งหมด
เป็นเอกสารรอง (1: 13)  
1.2 การค้นหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มค า  
 หาความสัมพนัธ์ของนิยามคุณลกัษณะของ
อาชีพและค านิยามของรายวิชาโดยกระบวนการ Suffix 
tree Clustering: STC ซ่ึงข้อมูลอาชีพเป็นเอกสารต้น
และขอ้มูลรายวิชาทั้งหมดเป็นเอกสารรอง จะไดท้ั้งหมด 
18 ชุด 

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับ
ข้อมูลอาชีพ   
 โดยจัดล าดับความส าคัญของ รายวิชาท่ีมีต่อ
อาชีพตามความถ่ีของกลุ่มค า แลว้บันทึกลงฐานขอ้มูล
เพ่ือน าไปใชก้บัระบบ 
2. ส่วนงาน Online Phase มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1) ผู ้ใช้งานระบบ (User) นักศึกษาชั้ นปี ท่ี  4 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 
 2) ขอ้มูลพ้ืนฐาน: ผลการเรียน (Content-Based) 
ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีถูกน ามาใช ้คือ ขอ้มูลผลการเรียนของแต่
ละรายวชิา 
 3) ข้ อ ก าห น ดข อ งโป รแกรม  (Program 
Requirements) โดยผลการเรียนของรายวิชานั้นๆเท่ากับ 
C (2) หรือมากกว่าจึงจะประมวลผลของความน่าจะเป็น
ของแต่ละอาชีพได้ ถา้ผลการเรียนของรายวิชาใดก็ตาม
ต ่าๆกวา่ C (2) จะไม่ถูกน ามาประมวลผลในการแนะแนว
อาชีพ 
 4) แอพพลิเคชัน่ (Application) จะแสดงผลของ
การแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา 3 อาชีพท่ีมีความ
น่าจะเป็นสูงท่ีสุด โดยอาชีพของนกัศึกษาจะแตกต่างกนั
ไปตามผลการเรียน 
 

สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าการด าเนินงาน 
 ห้ อ งป ฏิบั ติ ก าร  805 ชั้ น  8 ตึ ก  34 คณ ะ
วทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายวิชากบั
ขอ้มูลอาชีพและพฒันาระบบแนะน าอาชีพเป็นระยะเวลา  
2 ปี 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งระหวา่งอาชีพกบัรายวชิา 

อาชพี ล าดบั วชิา 

ระบบ* ผูเ้ชีย่วชาญ** 

ความถี ่ รอ้ยละ 
ทา่นที ่

1 
ทา่นที ่

2 
ทา่นที ่

3 

วศิวกรซอฟตแ์วร ์

1 
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 5 27.75 5 5 5 

เทคโนโลยเีชงิวตัถ ุ 5 27.75 5 5 5 

2 
ภาษาคอมพวิเตอร ์ 4 22.2 5 4 5 

ระบบฐานขอ้มลู 4 22.2 4 4 4 

นักออกแบบซอฟตแ์วร์
เชงิพาณชิย ์

1 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 5 20 5 5 5 

2 

โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรธิมึ 4 16 5 4 4 

โครงสรา้งและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 4 16 4 3 2 

เทคโนโลยเีชงิวตัถ ุ 4 16 5 4 4 

วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4 16 5 4 5 

การสือ่สารขอ้มลู 4 16 4 3 3 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์

1 เทคโนโลยเีชงิวตัถ ุ 6 54.54 5 5 4 

2 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 5 45.45 5 5 5 

นักพาณชิย์
อเิล็กทรอนกิส ์

1 การสือ่สารขอ้มลู 3 27.27 4 5 4 

2 

ระบบปฏบิตักิาร 2 18.18 3 4 4 

โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรธิมึ 2 18.18 3 5 3 

โครงสรา้งและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 2 18.18 3 3 3 

ระบบฐานขอ้มลู 2 18.18 4 5 3 

หมายเหตุ : *ระบบ จะแบ่งเป็น  ความถ่ี คือ ความสอดคลอ้งของกลุ่มค าระหวา่งอาชีพและวิชา 
   ร้อยละ คือ ความสมัพนัธืของรายวิชาท่ีมีต่ออาชีพโดยในแต่ละอาชีพจะรวมกนัแลว้ไม่เกิน 100% 
 **ผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัปริญญาเอกและหวัหนา้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของอาชีพและ
 วิชาวา่สอดคลอ้งกนัจริงมากน้อยเพียงใด 
 ระดบัความสอดคลอ้ง 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยมาก 
 

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 การเก็บข้อมูลงานวิจัยด าเนินงานกับกลุ่ม
ตวัอยา่งนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จ านวน 25 คน  
 ซ่ึงจากตารางท่ี 1 ท่ีผ่านกระบวนการ STC มา
วิ เค ราะ ห์ห าความสอดคล้อ งของก ลุ่มค านิ ยาม
คุณลักษณะอาชีพและค าอธิบายรายวิชา เพื่อเตรียม
ขอ้มูลในการแสดงผลในระบบแนะน าอาชีพ 
 จากสูตร F1 + F2 …+ FN  = F; P/F  
  Fx = ความถ่ีของแต่ละวชิา 
  F = ความถ่ีรวม 
 P = เปอร์เซนต ์
ยกตัวอย่าง เช่น  อาชีพผู ้เช่ียวชาญด้านซอฟต์แวร์
ประยุกต์ มีความสอดคล้องกับรายวิชาประกอบด้วย
เทคโนโลยเีชิงวตัถุ ความถ่ี 6 และการวเิคราะห์และ 

ออกแบบระบบ ความถ่ี 5  
ดงันั้น  F1 = 6, F2 = 5 
 F = F1 + F2, F = 6+5 = 11 ดงันั้น F = 11 

 100/11 = 9.09 
 6x9.09 = 54.54, 5x9.09 = 45.45 
เพราะฉะนั้น  วิชาเทคโนโลยีเชิงว ัตถุ  มีความ
  สอดคลอ้ง 54.54% 
  วิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
  ระบบ มีความสอดคลอ้ง 45.45% 
 ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินความสอดคล้อง
ของผลลัพธ์อาชีพกับรายวิชาทั้ งหมด 18 อาชีพ คือ 
ท่านท่ี 1 ประเมินเฉล่ีย 3.94, ท่านท่ี 2 ประเมินเฉล่ีย 
4.19, ท่านท่ี 3 ประเมินเฉล่ีย 3.48 และค่าเฉล่ียทั้ ง 3 
ท่านเท่ากบั 3.87 หรือร้อยละ 77.4%  ท่ีประเมินความ
สอดคลอ้งของผลลพัธ์ท่ีไดข้องระบบ 
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ภาพที่ 4 ตวัอย่างค่าความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพและ
 รายวชิา 
 
จากรูปท่ี 4 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ช่ือฟิลดต์่างๆในตาราง ดงัน้ี 
 LS_id (PK) รหสัอา้งอิงความสมัพนัธ์ 
  L_id  รหสัอาชีพ 
 S_id  รหสัรายวชิา 
 LS_recom  ค่าความสมัพนัธ์ 
ส่วนท่ี 2 ตั้งค่ารูปแบบการแสดงขอ้มูล 
ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลอาชีพทั้งหมดท่ีมีความสมัพนัธ์ 
กบัรายวชิา 
 เม่ือเตรียมขอ้มูลเสร็จแลว้ระบบจะแสดงผล 
ดงัในรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 

  
 
ภาพที่ 5 ตวัอย่างหน้าจอหลกัระบบแนะน าอาชีพของ
 ผูใ้ชง้านระบบ 
 
 จากรูปท่ี  5 แสดงหน้าจอหลักของระบบ
แนะน าอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักศึกษา เม่ือนักศึกษากดท่ีปุ่ม “Link ท่ี เก่ียวข้อง” 
ระบบจะแสดงเว็บไซต์ของเว็บสมัครงานให้กับ
นกัศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. Link ในโคราช คือ แสดงอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
ในจงัหวดันครราชสีมาท่ีเปิดรับในต าแหน่งนั้นๆ 
 2. Link ในภาคอีสาน  คือ  แสดงอาชีพ ท่ี
เก่ียวขอ้งในภาคอีสานท่ีเปิดรับในต าแหน่งนั้นๆ 
 3. Link ทั่ วป ระ เท ศ  คื อ  แสด งอ า ชีพ ท่ี
เก่ียวขอ้งทัว่ประเทศท่ีเปิดรับในต าแหน่งนั้นๆ 
 หลงัจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแลว้ระบบ 
จะแสดงผลลพัธ์อาชีพท่ีสอดคลอ้งกับขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาแต่ละคนผลลัพธ์จะไม่
เหมือนกนั แตกต่างกนัไปตามผลการเรียนของรายวชิา
แต่ละคน 
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ตารางที ่2 สรุปอาชีพทั้งหมดของนกัศึกษาสาขา    
  วทิยาการคอมพิวเตอร์  

 
 จากตารางท่ี 2 อาชีพท่ีส่วนมากอาชีพท่ีระบบ
ได้แนะน ามากท่ีสุดคือ นักพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จาก
นักศึกษาทั้ งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 72% ท่ีเป็น
แนวทางว่านักศึกษารุ่นน้ี ส่วนมากแลว้เหมาะสมกับ
อาชีพนกัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบแนะน าอาชีพน้ี 
นอกจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แลว้ ระบบแนะน า
อาชีพยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บัสาขาวิชาอ่ืนไดอี้กดว้ย 
โดยใชแ้นวทางและทฤษฎีเดียวกนั 
 

 
 
ภาพที่ 6 สรุปผลจากการประเมินประสิทธิภาพของ
 ระบบ 
 

 
 
ภาพที ่7 ตวัอยา่งแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
 
 ผูว้ิจัยได้สุ่มตวัอย่าง นักศึกษาจ านวน 5 คน 
จาก 25 ของชั้ นปี ท่ี  4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นกัศึกษาบางคนมีความคิดเห็นวา่ “ไม่เคยคิดมาก่อนวา่
ตวัเองจะสามารถท างานเก่ียวอาชีพน้ีได ้และรู้สึกภูมิใจ
มากข้ึนท่ีมีคุณสมบัติในการท างานตรงกบัอาชีพท่ีไม่
คิดว่าจะท าได”้ นักศึกษาบางคนมีความคิดเห็นว่า “ไม่
ชอบและไม่ถนดังานท่ีระบบแนะน าให้ เพราะไม่คิดวา่
ตัว เองมีความสามารถไม่ เพี ยงพอส าห รับอาชีพ
ดงักล่าว” และนกัศึกษาบางคนมีความคิดเห็นวา่ “ท าให้
มีความมัน่ใจในการเลือกงานเลือกอาชีพมากข้ึน และมี
ความพยายามท่ีจะท าในส่ิงท่ีระบบแนะน าให้ดีกว่า
เดิม” 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
จากการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยเทคนิคการจดัและสืบคน้กลุ่มค า จากขอ้มูล
รายวิชาจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหมวดบงัคบั
เฉพ าะท าง  สาข าวิท ย าก ารคอมพิ ว เตอ ร์  คณ ะ
วทิยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ส าร ร าชม งค ล อี ส าน แล ะข้ อ มู ล อ า ชี พ ห ม วด
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของกระทรวงแรงงาน มาสร้าง
ความสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกนั เพ่ือท่ีจะแนะน าอาชีพ
ใหก้บันกัศึกษา พร้อมล้ิงสมคัรงาน ซ่ึงขอ้มูลอาชีพท่ีจะ
น ามาประมวลผลจะตอ้งเท่ากบั 2.0 (C) หรือมากกวา่มา
แสดงผล อาชีพของนักศึกษาแต่ละคนจะแตกต่างกัน
ไปตามผลการเรียน 

อาชพี ความถี ่ รอ้ยละ 

นักพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ 18 72 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ 13 52 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภัยของไอท ี 13 52 

นักทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 7 28 

นักพฒันาภาษาจาวา 7 28 

วศิวกรซอฟตแ์วร ์ 6 24 

นักปัญญาประดษิฐ ์ 4 16 

นักออกแบบเว็บไซต ์ 2 8 

ผูบ้รหิารระบบเครอืขา่ย 2 8 

ชา่งเทคนคิระบบคอมพวิเตอร ์ 2 8 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นฐานขอ้มลู 1 4 
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สรุปอาชีพทั้งหมดของทั้งนกัศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ชั้ น ปี ท่ี  4   มีแนวโน้วร้อยละ 72% ท่ี
เหมาะสมกบัอาชีพ “นกัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์” ซ่ึงเป็น 
อีกหน่ึงทางเลือกส าหรับนกัศึกษาในการเลือกงานเลือก
อาชีพ 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานวจิยัน้ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับทุกคณะสาขาวิชาได้และอีกทั้ งย ัง
สามารถใชไ้ดก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเลือกงานเลือกอาชีพ อีกดว้ย 
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