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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การศึกษา เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน เพราะการศึกษาคือ
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ เจริญงอกงามด้วยภูมิปัญญา มีทักษะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสขุภาพอนามยัตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น การศกึษาช่วยให้บคุคลรู้จกัตนเอง รู้จกัชีวิต 
เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จกัใช้ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพได้ตามอัตภาพ สามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ดงันัน้การจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของคนใน
สังคมจึงเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ ทัง้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนแนวทางในการจัด
การศกึษา เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้ตรงตามความต้องการ
ของประเทศ ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องมีการติดตามและประเมินผลตรวจสอบผลผลิตท่ีได้ว่ามี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ในการน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึน้ 
 การพฒันาการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพต้องมีการประเมินอยู่ตลอดเวลา เพราะผลของการ
ประเมินจะเป็นข้อมลูบง่ชีว้า่การจดัการศกึษามีจดุด้อยในส่วนใดบ้าง มีส่วนใดท่ีต้องท าการพฒันา
ปรับปรุงแก้ไข ดงันัน้การตดิตามผลผู้ส าเร็จการศกึษา จงึเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอย่างยิ่งของการ
ประเมินผลการจดัการศกึษา เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ มาเก็บรวบรวมเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและ
เพ่ือน ามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึน้ซึง่เป็นความจ าเป็นของผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดั
การศึกษา ท่ีจะต้องติดตามผลความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดจนการ
ติดตามเพ่ือทราบสภาพปัญหาการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน
คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษาและประสิทธิภาพของการจดัการศกึษาของสถาบนัการศกึษา และ
เป็นข้อมูลสถิติของสถาบนัการศึกษาในการน าไปใช้แนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้ ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ และเป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะต้อง
ด าเนินการด้วย 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นคณะท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาท้องถ่ิน โดยในแตล่ะภาควิชาเปิดสอนสาขาวิชาตา่ง ๆ 
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ได้แก่  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสุขศกึษา สาขาวิชาสิ่งทอ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ
ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศกึษาสามารถประกอบอาชีพได้ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระได้ 
แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท าให้เกิดปัญหาการว่างงานเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก และ
ส่งผลกระทบถึงบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จากสภาพปัญหาดงักล่าว ประกอบกบัพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เร่ืองการประกันคณุภาพการศกึษา ซึ่งสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ 
จะต้องจดัให้มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งหนึ่งในตวั
บ่งชีด้้านคุณภาพของสถานศึกษา คือ การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ท าการติดตามภาวะการมีงานท าผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา และเพ่ือทราบปัญหาและสถานภาพการท างานของ
บณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเก็บข้อมลูจะใช้แบบสอบถามภาวะการมีงานท าเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมูล  ซึ่งบางครัง้ก็เกิดปัญหาในเร่ืองการสูญหาย และเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึงได้มี
แนวคดิท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานของผู้ส าเร็จการศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ขึน้ ให้
เป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการ
เก็บข้อมลู และลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมลูลงได้   
 ระบบสารสนเทศ (Information System) ท่ีพัฒนาขึน้ เป็นระบบท่ีช่วยจัดการข้อมูลท่ี
ต้องการใช้ให้เป็นระบบ ช่วยให้การจดัการข้อมลูมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ซึ่งพฒันา
ระบบโดยใช้โปรแกรม PHP และใช้ฐานข้อมลู MYSQL ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศภาวะการมี
งานซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามและสรุปผลข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดในการบนัทึกข้อมลู ตลอดจนสามารถท าการส ารวจข้อมลูได้ครอบคลุมพืน้ท่ีกว้าง ซึ่ง
ผู้ ใช้สามารถกรอกแบบสอบถาม และดูสรุปรายงานผลภาวะการมีงานท าผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ในรูปแบบ web application 
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2.2 เพ่ือให้ได้ระบบส ารวจและติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏับรีุรัมย์ผา่นทาง web application 

 
3. ค ำถำมวจิัย 

3.1 การพฒันาระบบสารสนเทศภาวการณ์มีการท ามีขัน้ตอนการพฒันาอยา่งไร 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์ มีการท างานของระบบดงันี ้                          
4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ ดงันี ้
4.1.1 ส่วนการ Log In เข้าใช้งานระบบ ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท ามีการ

แบง่ระดบัการเข้าใช้งาน 2 ระดบั คือ ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา และส าหรับผู้ดแูลระบบ 
 4.1.2  ผู้ ส าเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูล

สว่นตวั ดขูา่วประชาสมัพนัธ์ บนัทกึข้อมลูภาวะการมีงานท า และดสูรุปรายงานภาวะการมีงานท า
ได้ 

 4.1.3  ผู้ดแูลระบบ จดัการฐานข้อมลูภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา  
จดัการเก่ียวกับระบบสมาชิก จดัการข้อมลูรายงานสรุปภาวะการมีงานท า โดยสามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมลูได้ 

4.2 สว่นการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 
4.2.1 ข้อมูลผู้ ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล เพศ สถานภาพ ท่ีอยู ่        

ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ เบอร์โทรศพัท์ 
4.2.2 ข้อมลูวุฒิการศกึษา ประกอบด้วย ปีการศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษา โครงการท่ี

ส าเร็จการศกึษา หลกัสตูรท่ีส าเร็จการศกึษา และ โปรแกรมวิชาท่ีส าเร็จการศกึษา 
4.2.3 ข้อมูลภาวะการมีงานท า การสมคัรงานและการท างานหลงัส าเร็จการศึกษา

ประกอบด้วย  
4.2.3.1 การสมคัรงานเม่ือส าเร็จการศกึษาทนัที หรือไมไ่ด้สมคัรงาน เพราะ 

มีงานท าอยู่แล้ว  ไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับแหล่งงาน ต้องการศึกษาต่อ  เหตุผลส่วนตวั ยังไม่มี
หนว่ยงานท่ีต้องการสมคัร ยงัไมต้่องการท างานหลงัจากส าเร็จการศกึษา และอ่ืน ๆ 
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4.2.3.2 ข้อมลูจ านวนครัง้การสมคัรงาน ประกอบด้วย 1 ครัง้ 2 ครัง้  3 ครัง้  
4 ครัง้ มากกวา่ 4 ครัง้ และได้งานท า และ มากกวา่ 4 ครัง้ และยงัไมไ่ด้งานท า 

4.2.3.3 ข้อมูลท่ีตัง้หน่วยงานและสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทกุภาค/
ทัว่ประเทศ  และอ่ืน ๆ 

4.2.3.4 ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งงานท่ีได้ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์  วิทย ุ 
ป้ายประชาสมัพนัธ์/แผ่นพบั  โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต  หนงัสือ/เอกสารเก่ียวกบังาน อาจารย์/เพ่ือน  
ญาติ/คนรู้จกัแนะน า   การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  ส านกังานจดัหางานจงัหวัด  
ตลาดนดัแรงงาน และ อ่ืน ๆ 

4.2.3.5 ข้อมูลปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย ไม่มีปัญหา
ในการสมคัรงาน มีปัญหาในการสมคัรงาน เพราะ ขาดคณุสมบตัิเพิ่มเติม  ไม่มีประสบการณ์การ
ท างาน  แหล่งงานอยู่ไกลจากภูมิล าเนาหรือท่ีพัก  หน่วยงาน/สถานประกอบการไม่รับผู้ส าเร็จ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏั วฒุิทางการศกึษา/หลกัสตูรไม่สอดคล้องกบัหน่วยงานท่ีสมคัร 
และ อ่ืน ๆ 

4.2.3.6 ข้อมลูสถานภาพการมีงานท า ประกอบด้วย ยงัไม่มีงานท า เพราะ 
ก าลงัหางานท า ก าลงัศกึษาตอ่ คณุสมบตัไิมต่รงกบัความต้องการของหน่วยงาน ลกัษณะงานท่ีท า
ยังไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง ขาดประสบการณ์ในการท างาน รอหน่วยงานเรียกเข้า
ท างาน ได้รับคา่ตอบแทนต ่า เปล่ียนงานใหม ่และ อ่ืน ๆ หรือ มีงานท าแล้ว 

4.2.3.7 ข้อมลูการท างานตรงกบัสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศกึษา ประกอบด้วย 
ตรงตามสาขาวิชา และ ไมต่รงตามสาขาวิชา 

4.2.3.8 ข้อมูลด้านการท างาน ประกอบด้วย การศึกษา การเกษตร 
อตุสาหกรรม บริหารจดัการ ส่ือมวลชล การบริการ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ และ อ่ืน ๆ 

4.2.3.9 ข้อมูลลักษณะของหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 
หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ประกอบอาชีพสว่นตวั/อาชีพอิสระ และอ่ืน ๆ 

4.2.3.10 ข้อมลูท่ีอยูข่องหนว่ยงาน 
4.2.3.11 ข้อมูลรายได้จากการท างาน ประกอบด้วย น้อยกว่า 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 
บาทขึน้ไป 

4.2.3.12 ข้อมลูปัญหาจากการปฏิบตังิาน 



 

 

5 

4.2.3.13 ข้อมลูทกัษะความสามารถท่ีเป็นความต้องการของหน่วยงาน 
4.2.3.14 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

4.2.4    สว่นการออกแบบสรุปรายงาน ประกอบด้วย 
4.2.4.1   แบบรายงานตดิตามภาวะการมีงานท าผู้ส าเร็จการศกึษา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ เป็นรายบคุคล 
4.2.4.2 แบบสรุปรายงานภาวะการมีงานท าผู้ส าเร็จการศกึษา คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ แยกเป็นสาขาวิชา ปีการศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษา และ
สรุปรวมของคณะ 

4.2.4.3 แบบสรุปรายงานร้อยละภาวะการมีงานท าผู้ส าเร็จการศกึษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ แยกเป็นสาขาวิชา ปีการศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษา 
และสรุปรวม ของคณะ 

4.2.5 ขอบเขตด้านประชากรท่ีศกึษา ได้แก่ผู้ส าเร็จการศกึษาภาคปกต ิคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ปีการศกึษา 2549 เป็นต้นไป 

4.2.6 ขอบเขตด้านสถานท่ีท่ีวิจยั ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บรีุรัมย์ 

4.2.7 ขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีวิจยั จ านวน 1 ปี 
4.2.8 ขอบเขตด้านภาษาและเคร่ืองมือท่ีใช้                                                                                                                     

 4.2.8.1 ระบบปฏิบตักิาร Windows xp                                                                                                     
 4.2.8.2 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Appserve 2.5.4a                                                                                  

4.2.8.3 ระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL                                                                                                              
4.2.8.4 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer                                                                                                          
4.2.8.5 โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ Macromedia Dream weaver                                                                                                   
4.2.8.6 โปรแกรมตกแตง่ภาพกราฟิก 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. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
5.1 ศกึษาปัญหา ความต้องการของระบบ และรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5.3 เตรียมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการติดตัง้และพฒันาระบบ 
5.4 พฒันาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าในรูปแบบ Web Application 
5.5 ทดสอบระบบ และท าการแก้ไขปรับปรุง 
5.6 สรุปผลการด าเนินงาน และจดัท าเอกสารฉบบัสมบรูณ์ 

 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ได้ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ราชภฏับรีุรัมย์ ในรูปแบบ web application 

6.2 ได้ข้อมลูจากการส ารวจและตดิตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ผา่นทาง web application เพ่ือน ามาพฒันาการจดั
การศกึษาตอ่ไป 

6.3 ความสะดวก และรวดเร็วในการส ารวจและติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์  

 
7. ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย  
 7.1 ข้อมูลในการจัดท าระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ เทา่นัน้  
 7.2 ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าสามารถใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏับรีุรัมย์ ในปีการศกึษา 2549 เป็นต้นไป 
 7.3 ระบบสามารถท างานได้ตามขอบเขตการท างานเทา่นัน้ 

 
8. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

8.1 ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า หมายถึง ระบบท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ชว่ยพฒันาจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ การพฒันาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าจะพฒันาในรูปแบบ 
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web application ให้ผู้ส าเร็จการศกึษากรอกข้อมลูตา่ง ๆ ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและระบบจะ
น าข้อมลูเหลา่นัน้มาสรุปเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้งานตอ่ไป  

8.2 ภาวะการมีงานท า หมายถึง สถานภาพหลงัจากส าเร็จการศึกษาในการประกอบ
อาชีพ ซึง่ท าให้มีรายได้เป็นคา่จ้าง เงินเดือน หรือคา่ตอบแทนตา่ง ๆ 

8.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ในปีการศกึษา 2549 เป็นต้นไป 

8.4 อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีบคุคลนัน้ท าหลงัจากส าเร็จการศึกษา            
ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ตวัผู้ส าเร็จการศกึษาเอง 

8.5 รายได้ หมายถึง คา่จ้าง เงินเดือน หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจากการประกอบ
อาชีพ เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคม                                                                                                                                                             
 


