
 
 

 

 

บทที่ 1 

 

1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวจิัย 

 

ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศ จะต้องมีรากฐานมาจากระบบการศึกษาที่ดี เพื่อน า

ความรูแ้ละความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ซึ่งจะได้น าไปใช้แก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน โดยรูปแบบการปฏิรูปศึกษา จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

ตลาดแรงงาน โดยจะมีส่วนร่วม ทั้งส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน โดย

นโยบายการศึกษา จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษามีงานท าได้ทันที โดยสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ซึ่งใน

ปัจจุบันมีบัณฑิตจบใหม่มากมายที่หางานท าไม่ได้ หรือท างานไม่ตรงวุฒิ หรือต่ ากว่าวุฒิ จึงเกิด

ภาวะการตกงานของบัณฑิตจบใหม่ เนื่องจากเรียนตามกระแสนิยม หรือหลักสูตรไม่ทันสมัย 

ซึ่งไม่ได้มีการวิเคราะหต์ลาดแรงงานความตอ้งการอย่างแท้จริง  

จากปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้

ตรงกับตลาดแรงงาน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ส าเร็จ

การศกึษาในปี 2558 จ านวนทั้งหมด 3.15 แสนคน เพิ่มจากปี 2557 ที่มีผู้จบการศึกษา จ านวน

ทั้งสิ้น 2.76 แสนคน โดยเกินกว่าครึ่งเป็นบัณฑิตในกลุ่มสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

ศกึษาศาสตร์ รองลงมาก็คือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนที่เหลือ กระจาย

ไปตามสาขาการบริการ การเกษตร การแพทย์และสุขภาพ สัดส่วนดังกล่าว สวนทางตัวเลข

ความต้องการในตลาดแรงงาน โดยกรมวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ระบุสาขาที่ขาด

แคลนคือ การแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจด้านไอที ธุรกิจบริการด้านการเงิน (อ้างอิง : ข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจาก 72 สถาบันอุดมศกึษา ปรับปรุง ณ. วันที่ 2 มีนาคม 2559) 

ผูว้ิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ สถานะการณ์

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ไปยังสถานบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่

ก าหนดนโยบาย ควบคุมก ากับ หลักสูตรต่าง ๆ โดยมีการพัฒนาระบบเว็บไซต์จัดหางาน ซึ่งท า

ท าหน้าที่ในการรวบรวมเก็บข้อมูลประวัติของผู้สมัครงาน และความต้องการแรงงาน ของ

ผูป้ระกอบการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้น าข้อมูลสารสนเทศ ไปวางแผนโครงสร้างหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานในการปฏิรูปการศึกษา 

2) เพื่อเป็นสื่อกลางตลาดแรงงานระหว่างผูป้ระกอบการและผู้หางาน 

3) เพื่อเก็บประวัติข้อมูลผูส้มัครงานและข้อมูลต าแหนง่งานผูป้ระกอบการ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ และทดสอบประสิทธิภาพความ

ปลอดภัยของระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการประเมินทั้งหมด 4 ด้านคือ 1) ดา้น Requirement 

Test 2) ดา้น Functional Test  3) ดา้น Usability Test  4) ด้าน Security Test  

1.3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการ จ านวน 20 หา้งรา้น/หา้งหุ้นสว่น/บริษัท 

2. กลุ่มผูห้างาน จ านวน 120 คน 

 1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย 

 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ด้านวิชาการ  

1.  ได้องค์ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.  ได้แนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด 

3.  ได้ถ่ายทอดความรู ้และข้อมูลสารสนเทศไปยังสถานบันอุดมศึกษา  
 

1.4.2 ด้านนโยบาย  

1.  เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 

2.  ผลจากการวิจัยใช้เป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3.  ผลงานวิจัยสามารถเผยแพรใ่นวารสารวิชาการระดับชาติหรอืจดลิขสทิธิ์ 
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1.5 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ภาคตลาดแรงงาน และสถานบันอุดมศึกา  

 

1.6 วธิีการด าเนนิการวิจัย  

1.6.1 วิธีการด าเนินวิจัย 

- ศกึษาความต้องการของผูใ้ช้งานระบบ  

- ท าการออกแบบและวิเคราะหร์ะบบงาน 

- ท าการพัฒนาซอฟต์แวร์ และทดสอบระบบการท างาน 

- ผูว้ิจัยท าการประเมินซอฟต์แวร ์เพื่อหาข้อผดิพลาด และปรับปรุงแก้ไข 

- จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการใชง้านซอฟต์แวร์ใหก้ับผูใ้ช้งาน 

- จัดท าเอกสารและคู่มอืเพื่อเผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ต 

 

1.7 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 1.7.1 ทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

 1) หนว่ยประมวลผลซีพียู Core i5 ความเร็ว 2.1 GHz 

 2) หนว่ยความจ า RAM 4 GB 

 3) พืน้ที่เก็บข้อมูล Hard Disk ขนาด 500 GB 
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1.7.2 ทางด้านซอฟต์แวร์ 

 1) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ Ubuntu 16.04 บน AWS (Amazon Web Services) 

 2) XAMPP (Apache 2.0 + PHP 7 + MYSQL 5.7) 

 3) Laravel Framework 5.5 

1.7.3 แบบประเมินของคุณภาพของซอฟต์แวร์ โดยมีการประเมินทั้งหมด 4 ด้านคอื  

 1) ดา้น Requirement Test 

 2) ดา้น Functional Test  

 3) ดา้น Usability Test  

 4) ด้าน Security Test 

1.7.4 โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบ  

 1) OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) v2.6.0 

 

1.8 การตรวจสอบข้อมูล 

 ใช้มาตรฐาน CMM (Capability Maturity Model) ซึ่งเป็นกระบวนการน าการตัดสินใจ และ

หลักการปรับปรุงคุณภาพ มาใช้กับการพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ เพื่อให้องค์กรที่ท า

หนา้ที่ผลิตซอฟท์แวร์ใชเ้ป็นแบบจ าลอง 

1) Initial การผลิตซอฟต์แวรใ์นประเภทนี้ จะไม่มกีารก าหนดขั้นตอนในการ ผลติ  

คุณภาพของซอฟต์แวร์นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในองค์กรนัน้  

2) Repeatable การผลิตซอฟต์แวรม์ีการวางแผนโครงการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และ 

ก าหนดหน้าที่ในการผลิต มีการควบคุมขั้นตอนการผลิต  
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3) Define ขั้นตอนการผลิตทั้งในส่วนการจัดการและในเชิงวิศวกรรมถูกจัดวางใน  

รูปแบบของเอกสาร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในองค์กรนั้นๆ  

4) Managed มีการตรวจสอบและปรับปรุงขัน้ตอนในการผลิตซอฟต์แวร์ โดยวัด  

ผลลัพธ์ที่ได้ของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อใหไ้ด้คุณภาพที่ดขีองซอฟต์แวร ์

5) Optimizing การตรวจสอบและปรับปรุงการผลติซอฟต์แวร์ เกิดขึ้นในการผลติ โดย 

วัดผลลัพธ์จากขบวนการผลิตซอฟต์แวรน์ั้น การตรวจสอบและปรับปรุงในการผลิต 

 

1.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชุด คอื  

1) ข้อมูลแบบประเมินซอฟต์แวร ์จากผูป้ระกอบการ ทั้งหมด 20 แห่ง ซึ่งจะได้น าผล 

ข้อมูลมาท าการวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย  X  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD    

 2)  ข้อมูลแบบประเมินซอฟต์แวร์ จากผู้หางานกลุ่มตัวอย่าง 120 คน โดยเป็นแบบ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ด ีปานกลาง 

น้อย นอ้ยที่สุด ตามล าดับ (คะแนนน้อยที่สุด = 1 และคะแนนมากที่สุด = 5) หลังจากวิเคราะห์

ข้อมูลแล้วจะท าการแปลผลข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบของตาราง 

    1.9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบ 

 1) ข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวรจ์ากโปรแกรม OWASP 

Zed Attack Proxy (ZAP) v2.6.0 ซึ่งผลการวิเคราะหจ์ะอยู่จะมีระดับ การประมาณค่า (Rating 

Scale) ให้เลอืก 3 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ด ีปานกลาง ตามล าดับ (คะแนนนอ้ยที่สุด = 1 หมายถึง 

มีความปลอดภัยต่ า คะแนนปานกลาง = 2 หมายถึง มีความเสี่ยงน้อย คะแนนมากที่สุด = 3 

หมายถึง ไม่มีความเสี่ยงมคีวามปลอดภัยสูงสุด) หลังจากวิเคราะหข์้อมูลแล้วจะท าการแปลผล

ข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบของตาราง 
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1.10 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิัย  

 

ระยะเวลาท าการวิจัย: 18 เมษายน พ.ศ.2560 – 17 เมษายน พ.ศ.2561 

 

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานวิจัย 
  

ล าดับที ่

 

ขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน 

ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน (เดือนที่) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พฤ.ย ธ.ค ม.ค 

1.  ศกึษาข้อมูลการ

พัฒนาระบบ 

          

2.  วิเคราะห์และ

ออกแบบ 

          

3.  พัฒนาระบบ

ซอฟต์แวร์ 

          

4.  ทดสอบและแก้ไข

ซอฟต์แวร์ 

          

5.  ติดตัง้และทดลองใช้

งานจริง 

          

6.  อบรมและจัดท าคู่มอื           
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1.11 งบประมาณของโครงการวจิัย 
 

ตารางที่ 1.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย 
    

รายการ จ านวนเงนิ 

1.  งบด าเนินงาน 

          1.1 ค่าตอบแทน 

1.1.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย 20% 

1.1.2 ค่าตอบแทนผูช่้วยวิจัยระดับปริญญาตรี 1 คน จ านวน 4 

เดือน เดือนละ 15,000 บาท 

 

 

30,000 

60,000 

1.2 ค่าใช้สอย 

           1.2.1 ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์ 5,000 บาท 

           1.2.2 ค่าจ้างเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Server ระยะเวลา 2 ปี ปีละ  

           5,000 บาท 

 

5,000 

10,000 

     2.3 ค่าวัสดุ 

           1. ค่าวัสดุส านักงาน 17,500 บาท 

           2. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท 

 

17,500 

20,000 

     2.4 ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน (5%) 7,500 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ 150,000 
 

 

1.12 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจิัยท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ในการท าวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดผลส าเร็จของโครงการวิจัย และความคุ้มค่าของ

โครงการวิจัยเรื่องนี้ ที่จะตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ 

นโยบายรัฐบาล ผลผลิตจากงานวิจัยนี้ ได้ระบบสารสนเทศจ านวน 1 ระบบ และสามารถ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คืนสู่ท้องถิ่น ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคต 




