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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าของผู้ส าเร็ จ การศึก ษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ ทาการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโดยใช้
โปรแกรม PHP ในการพัฒนา web applicationใช้ Mysql เป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูล ใช้ โปรแกรม
Internet Explorer เป็ นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ในการแสดงผลข้ อมูล ซึ่งระบบปรากฏผลการวิจยั
ดังนี ้

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา
การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีระบบการทางานดังนี ้
1.1 ส่วนของผู้ใช้ มีความสามารถดังนี ้
1.1.1 มีระบบสมาชิก ที่สามารถแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวได้
1.1.2 สามารถบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานทาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตซึ่ง
อยูใ่ นรูปแบบของแบบสอบถาม
1.1.3 ค้ นหาข้ อมู ล สรุ ป ผลภาวะการมี ง านท าของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.1.4 สามารถดูข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ได้
1.2 ส่วนของผู้ดแู ลระบบ มีความสามารถดังนี ้
1.2.1 จัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิกได้
1.2.2 จัดการฐานข้ อมูลภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษาโดยสามารถ เพิ่ม
ลบ แก้ ไข ข้ อมูลได้
1.2.3 จัดการข้ อมูลรายงานสรุ ปภาวะการมี ง านทาโดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไ ข
ข้ อมูลได้
1.2.4 จัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ได้
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1.3 การพัฒนาระบบอาศัยหลักการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบและแสดงการ
ทางานในระบบด้ วย Data flow Diagram (DFD)
1.4 พัฒ นาระบบโดยใช้ โปรแกรมภาษา PHP พัฒนาบนโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล
MySQL โดยใช้ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows xp
1.5 ตัว อย่า งหน้ า จอการท างานของระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าของผู้ส าเร็ จ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1.5.1 หน้ าจอแรกของระบบ เป็ นหน้ าจอสาหรับผู้ใช้ งานทัว่ ไป ประกอบด้ วยเมนู
ต่าง ๆ ดังนี ้ หน้ าแรก ข้ อปฏิบตั ิ ลงทะเบียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอบแบบสอบถาม รายงาน
และ ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ นอกจากนี ย้ ัง มี ส่ว นของข่า วประชาสัม พัน ธ์ และส่ว นเชื่ อ มโยงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ งาน ดังภาพที่

ภาพที่ 18 หน้ าแรกของระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา
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1.5.2 หน้ าจอระบบสมาชิกและการเข้ าสูร่ ะบบเพื่อบันทึกข้ อมูลภาวะการมีงานทา
ของผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 19 หน้ าจอระบบสมาชิกของผู้สาเร็จการศึกษา
1.5.3 หน้ าจอในส่วนบันทึกแบบสอบถามในส่วนข้ อมูลทัว่ ไป ดังภาพที่ ..

ภาพที่ 20 หน้ าจอแบบสอบถามในส่วนข้ อมูลทัว่ ไป
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1.5.4 หน้ าจอในส่วนบันทึกแบบสอบถามในส่วนการสมัครงานและการทางาน
ดังภาพที่ ..

ภาพที่ 21 หน้ าจอแบบสอบถามในส่วนการสมัครงานและการทางาน
1.5.5 หน้ าจอในส่วนบันทึกแบบสอบถามในส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังภาพที่ ..

ภาพที่ 22 หน้ าจอแบบสอบถามในส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
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1.5.6 หน้ าจอเข้ าสู่ระบบในส่วนผู้ดแู ลระบบ ดังภาพที่ ..

ภาพที่ 23 หน้ าจอเข้ าสูร่ ะบบในส่วนผู้ดแู ลระบบ
1.5.7 หน้ าจอการจัดการข้ อมูลผู้สาเร็จการศึกษาของผู้ดแู ลระบบ ดังภาพที่ ..

ภาพที่ 24 หน้ าจอการจัดการข้ อมูลผู้สาเร็จการศึกษาของผู้ดแู ลระบบ
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1.5.8 หน้ าจอการรายงานผลข้ อมูลของระบบ ดังภาพที่ ..

ภาพที่ 25 หน้ าจอการรายงานผลข้ อมูลของระบบ

2. ผลการทดสอบการทางานของระบบสารสนเทศ
ผู้วิ จัย ได้ ท าการทดสอบระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท า เพื่ อ หาข้ อ บกพร่ อ งและ
ตรวจสอบการทางานของระบบสารสนเทศพบว่า การทางานเป็ นที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ โดยได้ ทาการ
ทดลองตามลาดับขันดั
้ งนี ้
2.1 ติดตังโปรแกรม
้
Appserve 2.5.3 เพื่อจาลอง Server และสร้ างฐานข้ อมูลโดยใช้
โปรแกรม PHP Myadmin และทาการติดตังระบบสารสนเทศภาวะการมี
้
งานทา
2.2 ทดลองเข้ าสู่ระบบโดยการสมัครสมาชิก และแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว
2.3 ทดลองใช้ งานเมนูตา่ ง ๆ ผ่านหน้ าจอ Interface โดยการป้อนข้ อมูลภาวะการมี
งานทา
2.4 ทดลองแก้ ไขข้ อมูล ต่าง ๆ
2.5 ทดลองค้ นหาข้ อมูลสรุปร้ อยละภาวะผู้มีงานทา ในเงื่อนไขต่าง ๆ
2.6 ทดลองเข้ าสู่ระบบในสถานะผู้ดแู ลระบบ ทาการ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลต่าง ๆ รวมถึง
สรุปรายงานภาวะการมีงานทา
2.7 ติดตังระบบขึ
้
้นบน Server เพื่อนาไปใช้ งาน

