1

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การศึ ก ษา เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ ของคน เพราะการศึ ก ษาคื อ
กระบวนการพัฒ นาบุค คลให้ มี คุณ ภาพ เจริ ญ งอกงามด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญา มี ทัก ษะ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม มีสขุ ภาพอนามัยตามศักยภาพที่ควรจะเป็ น การศึกษาช่วยให้ บคุ คลรู้จกั ตนเอง รู้จกั ชีวิต
เข้ าใจสังคมและสิ่งแวดล้ อม รู้ จักใช้ ทักษะความรู้ ในการประกอบอาชีพได้ ตามอัตภาพ สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข ดังนันการจั
้
ดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนใน
สัง คมจึง เป็ นปั จ จัยพื น้ ฐานที่ ส าคัญยิ่ ง ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ซึ่ ง ส่ง ผลต่อการพัฒ นา
ประเทศ ทังในด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง ดังนันหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการศึก ษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา จึง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องปรั บเปลี่ ยนแนวทางในการจัด
การศึกษา เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตให้ ตรงตามความต้ องการ
ของประเทศ ซึ่งสถาบันการศึกษาต้ องมีการติดตามและประเมินผลตรวจสอบผลผลิตที่ได้ ว่ามี
คุณ ภาพตามวัตถุประสงค์ม ากน้ อยเพี ยงไร ข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการติดตามจะเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
(Feedback) ในการนาไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ ดีขึ ้น
การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพต้ องมีการประเมินอยู่ตลอดเวลา เพราะผลของการ
ประเมินจะเป็ นข้ อมูลบ่งชี ้ว่าการจัดการศึกษามีจดุ ด้ อยในส่วนใดบ้ าง มีส่วนใดที่ต้องทาการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ ไข ดังนันการติ
้
ดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิ่งของการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาเก็บรวบรวมเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและ
เพื่อนามาพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขให้ ดีขึ ้นซึง่ เป็ นความจาเป็ นของผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา ที่ จะต้ องติดตามผลความก้ าวหน้ า ของผู้ส าเร็ จการศึกษาเป็ นระยะ ๆ ตลอดจนการ
ติดตามเพื่อทราบสภาพปั ญหาการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
คุณภาพของผู้สาเร็ จการศึกษาและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และ
เป็ นข้ อมูลสถิติของสถาบันการศึกษาในการนาไปใช้ แนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้ที่กาลัง
ศึก ษาอยู่ และเป็ นไปตามหลัก การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาที่ ส ถานศึก ษาทุก แห่ ง จะต้ อ ง
ดาเนินการด้ วย
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุรี รั ม ย์ เป็ นคณะที่ มุ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น โดยในแต่ละภาควิชาเปิ ดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ

2

ได้ แก่ ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ประกอบด้ วย สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ประกอบด้ วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาสิ่งทอ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ ทงในภาครั
ั้
ฐและภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระได้
แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ เกิดปั ญหาการว่างงานเกิดขึ ้นเป็ นจานวนมาก และ
ส่งผลกระทบถึงบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
จะต้ องจัดให้ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก
้
ซึ่งหนึ่งในตัว
บ่ง ชี ด้ ้ า นคุณ ภาพของสถานศึก ษา คื อ การติ ด ตามภาวะการมี ง านท าของบัณ ฑิ ต ซึ่ ง คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ ทาการติดตามภาวะการมีงานทาผู้สาเร็ จการศึกษาเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ เป็ นไป
ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อทราบปั ญหาและสถานภาพการทางานของ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเก็บข้ อมูลจะใช้ แบบสอบถามภาวะการมีงานทาเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้ อมูล ซึ่งบางครัง้ ก็เกิดปั ญหาในเรื่ องการสูญหาย และเก็บข้ อมูลได้ ไม่ครบถ้ วน จึงได้ มี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานของผู้สาเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ขึ ้น ให้
เป็ นระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ งานได้ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
เก็บข้ อมูล และลดความผิดพลาดในการเก็บข้ อมูลลงได้
ระบบสารสนเทศ (Information System) ที่ พัฒ นาขึน้ เป็ นระบบที่ ช่วยจัด การข้ อมูล ที่
ต้ องการใช้ ให้ เป็ นระบบ ช่วยให้ การจัดการข้ อมูลมี ความสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น ซึ่งพัฒนา
ระบบโดยใช้ โปรแกรม PHP และใช้ ฐานข้ อมูล MYSQL ในการเก็บข้ อมูลสารสนเทศภาวะการมี
งานซึ่ง มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามและสรุ ปผลข้ อมูล ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่ อแก้ ปัญหา
ข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูล ตลอดจนสามารถทาการสารวจข้ อมูลได้ ครอบคลุมพื ้นที่กว้ าง ซึ่ง
ผู้ใช้ ส ามารถกรอกแบบสอบถาม และดูสรุ ปรายงานผลภาวะการมีง านทาผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบ web application
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2.2 เพื่อให้ ได้ ระบบสารวจและติดตามภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ผา่ นทาง web application

3. คำถำมวิจัย
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวการณ์มีการทามีขนตอนการพั
ั้
ฒนาอย่างไร

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มีการทางานของระบบดังนี ้
4.1 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
4.1.1 ส่วนการ Log In เข้ าใช้ งานระบบ ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทามีการ
แบ่งระดับการเข้ าใช้ งาน 2 ระดับ คือ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา และสาหรับผู้ดแู ลระบบ
4.1.2 ผู้ส าเร็ จ การศึก ษา สามารถลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอใช้ ง านระบบ แก้ ไ ขข้ อ มูล
ส่วนตัว ดูขา่ วประชาสัมพันธ์ บันทึกข้ อมูลภาวะการมีงานทา และดูสรุปรายงานภาวะการมีงานทา
ได้
4.1.3 ผู้ดแู ลระบบ จัดการฐานข้ อมูลภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
จัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิก จัดการข้ อมูลรายงานสรุ ปภาวะการมีงานทา โดยสามารถ เพิ่ม ลบ
แก้ ไข ข้ อมูลได้
4.2 ส่วนการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย
4.2.1 ข้ อมูลผู้สาเร็ จการศึกษา ประกอบด้ วย ชื่อ -นามสกุล เพศ สถานภาพ ที่อยู่
ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์ โทรศัพท์
4.2.2 ข้ อมูลวุฒิการศึกษา ประกอบด้ วย ปี การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา โครงการที่
สาเร็จการศึกษา หลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา และ โปรแกรมวิชาที่สาเร็จการศึกษา
4.2.3 ข้ อมูลภาวะการมีงานทา การสมัครงานและการทางานหลังสาเร็ จการศึกษา
ประกอบด้ วย
4.2.3.1 การสมัครงานเมื่อสาเร็จการศึกษาทันที หรื อไม่ได้ สมัครงาน เพราะ
มีง านทาอยู่แล้ ว ไม่ทราบข้ อมูล เกี่ ยวกับแหล่ง งาน ต้ องการศึกษาต่อ เหตุผลส่วนตัว ยัง ไม่มี
หน่วยงานที่ต้องการสมัคร ยังไม่ต้องการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา และอื่น ๆ
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4.2.3.2 ข้ อมูลจานวนครัง้ การสมัครงาน ประกอบด้ วย 1 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้
4 ครัง้ มากกว่า 4 ครัง้ และได้ งานทา และ มากกว่า 4 ครัง้ และยังไม่ได้ งานทา
4.2.3.3 ข้ อมู ล ที่ ตัง้ หน่ ว ยงานและสถานประกอบการ ประกอบด้ วย
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกภาค/
ทัว่ ประเทศ และอื่น ๆ
4.2.3.4 ข้ อมูลเกี่ ยวกับแหล่ง งานที่ ไ ด้ ประกอบด้ ว ย หนัง สื อพิม พ์ วิท ยุ
ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับงาน อาจารย์/เพื่อน
ญาติ/คนรู้ จกั แนะนา การประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สานักงานจัดหางานจังหวัด
ตลาดนัดแรงงาน และ อื่น ๆ
4.2.3.5 ข้ อมูลปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ไม่มีปัญหา
ในการสมัครงาน มีปัญหาในการสมัครงาน เพราะ ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่มีประสบการณ์การ
ทางาน แหล่งงานอยู่ไกลจากภูมิลาเนาหรื อที่พัก หน่วยงาน/สถานประกอบการไม่รับผู้สาเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ วุฒิทางการศึกษา/หลักสูตรไม่สอดคล้ องกับหน่วยงานที่สมัคร
และ อื่น ๆ
4.2.3.6 ข้ อมูลสถานภาพการมีงานทา ประกอบด้ วย ยังไม่มีงานทา เพราะ
กาลังหางานทา กาลังศึกษาต่อ คุณสมบัตไิ ม่ตรงกับความต้ องการของหน่วยงาน ลักษณะงานที่ทา
ยัง ไม่ตรงกับความต้ องการของตนเอง ขาดประสบการณ์ ในการทางาน รอหน่วยงานเรี ยกเข้ า
ทางาน ได้ รับค่าตอบแทนต่า เปลี่ยนงานใหม่ และ อื่น ๆ หรื อ มีงานทาแล้ ว
4.2.3.7 ข้ อมูลการทางานตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ประกอบด้ วย
ตรงตามสาขาวิชา และ ไม่ตรงตามสาขาวิชา
4.2.3.8 ข้ อมู ล ด้ านการท างาน ประกอบด้ วย การศึ ก ษา การเกษตร
อุตสาหกรรม บริหารจัดการ สื่อมวลชล การบริการ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ และ อื่น ๆ
4.2.3.9 ข้ อมูลลักษณะของหน่วยงาน ประกอบด้ ว ย หน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว/อาชีพอิสระ และอื่น ๆ
4.2.3.10 ข้ อมูลที่อยูข่ องหน่วยงาน
4.2.3.11 ข้ อมูลรายได้ จากการทางาน ประกอบด้ วย น้ อยกว่า 7,000 บาท
7,001-8,000 บาท 8,001-9,000 บาท 9,001-10,000 บาท 10,001-12,000 บาท และ 12,001
บาทขึ ้นไป
4.2.3.12 ข้ อมูลปั ญหาจากการปฏิบตั งิ าน
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4.2.3.13 ข้ อมูลทักษะความสามารถที่เป็ นความต้ องการของหน่วยงาน
4.2.3.14 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.2.4 ส่วนการออกแบบสรุปรายงาน ประกอบด้ วย
4.2.4.1 แบบรายงานติดตามภาวะการมีงานทาผู้สาเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็ นรายบุคคล
4.2.4.2 แบบสรุปรายงานภาวะการมีงานทาผู้สาเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แยกเป็ นสาขาวิชา ปี การศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และ
สรุปรวมของคณะ
4.2.4.3 แบบสรุปรายงานร้ อยละภาวะการมีงานทาผู้สาเร็จการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แยกเป็ นสาขาวิชา ปี การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
และสรุปรวม ของคณะ
4.2.5 ขอบเขตด้ านประชากรที่ศกึ ษา ได้ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
4.2.6 ขอบเขตด้ านสถานที่ที่วิจยั ได้ แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
4.2.7 ขอบเขตด้ านระยะเวลาที่วิจยั จานวน 1 ปี
4.2.8 ขอบเขตด้ านภาษาและเครื่ องมือที่ใช้
4.2.8.1 ระบบปฏิบตั กิ าร Windows xp
4.2.8.2 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Appserve 2.5.4a
4.2.8.3 ระบบจัดการฐานข้ อมูล MySQL
4.2.8.4 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer
4.2.8.5 โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ Macromedia Dream weaver
4.2.8.6 โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิ ก Adobe Photoshop และ
macromedia Flash
4.2.8.7 ภาษา HTML
4.2.8.8 ภาษา PHP
4.2.8.9 ภาษา SQL
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5. ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ศึกษาปั ญหา ความต้ องการของระบบ และรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
เตรี ยมเครื่ องมือที่จาเป็ นในการติดตังและพั
้
ฒนาระบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาในรูปแบบ Web Application
ทดสอบระบบ และทาการแก้ ไขปรับปรุง
สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารฉบับสมบูรณ์

6. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
6.1 ได้ ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบ web application
6.2 ได้ ข้อมูลจากการสารวจและติดตามภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผา่ นทาง web application เพื่อนามาพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไป
6.3 ความสะดวก และรวดเร็ วในการสารวจและติดตามภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7. ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
7.1 ข้ อมูล ในการจัดทาระบบสารสนเทศภาวะการมีง านทาเป็ นของผู้ส าเร็ จการศึ กษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เท่านัน้
7.2 ระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าสามารถใช้ ง านได้ เ ฉพาะนัก ศึก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ในปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
7.3 ระบบสามารถทางานได้ ตามขอบเขตการทางานเท่านัน้

8. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
8.1 ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา หมายถึง ระบบที่ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มา
ช่วยพัฒนาจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาจะพัฒนาในรูปแบบ
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web application ให้ ผ้ สู าเร็จการศึกษากรอกข้ อมูลต่าง ๆ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและระบบจะ
นาข้ อมูลเหล่านันมาสรุ
้
ปเป็ นสารสนเทศเพื่อใช้ งานต่อไป
8.2 ภาวะการมีงานทา หมายถึง สถานภาพหลังจากสาเร็ จการศึกษาในการประกอบ
อาชีพ ซึง่ ทาให้ มีรายได้ เป็ นค่าจ้ าง เงินเดือน หรื อค่าตอบแทนต่าง ๆ
8.3 ผู้ส าเร็ จ การศึกษา หมายถึง ผู้ที่ส าเร็ จ การศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
8.4 อาชีพ หมายถึง ประเภทหรื อชนิดของงานที่บคุ คลนันท
้ าหลังจากสาเร็ จการศึกษา
ที่ก่อให้ เกิดรายได้ แก่ตวั ผู้สาเร็จการศึกษาเอง
8.5 รายได้ หมายถึง ค่าจ้ าง เงินเดือน หรื อผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้ รับจากการประกอบ
อาชีพ เป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิตอยูใ่ นสังคม

