
 

 
 

บทที่ 2 

ทฤษฎแีละเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าโดยมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผสมผสานการท างานอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีและ

ผลงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและสรรหาบุคลากร 

3. องค์ประกอบของทิศทางตลาดแรงงาน 

4. กรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5. องค์ประกอบของเครื่องมอืที่ใชใ้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

6. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information)  

 

2.1 แนวคิดทฏษฏีเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 

     ความหมายของตลาดแรงงาน ตามค าจ ากัดความของ “ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยขอนแกน” คือ แหลงที่นายจางและคนงานไดพบกัน เพื่อจะไดท าขอตกลงหรือ

สัญญาเขาท างานโดยที่นายจางจะไดรับบริการจากคนงาน หรือลูกจาง และคนงานจะได

ผลตอบแทนจากการขายแรงงานเปนคาจาง ตลาดแรงงานจงึเปนแหลงที่กอใหเกิดอุปสงค และ

อุปทานของแรงงาน ซึ่งอุปสงคของแรงงงานก็คือ การที่นายจาง หรือผูที่ตองการจางแรงงาน 

และอุปทานของแรงงานก็คือการที่ลูกจางหรือคนงานที่ตองการเสนอขายแรงงาน มีความ
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แตกตางจากตลาดสินคาทั้งทางลักษณะ และโครงสรางสิ่งที่แตกตางกันนี้มีอิทธิพลตอทฤษฎี

ของตลาดทั้งสองและมีอทิธิพลตอการปรับตัวทางดานดุลยภาพของตลาดแรงงานดวย ลักษณะ

ที่ส าคัญที่สุดของตลาดแรงงานที่แตกตางจากตลาดอื่น ๆ ก็คือ สิ่งที่อยูในตัวแรงงาน หรือราง

กายมนุษยซึ่งสามารถพัฒนาไดไมวาจะเปนความช านาญ ความรูความสามารถ และความเป

นเจาของในแรงงานนี้ ไมสามารถแยกออกจากตัวเจาของแรงงานได ซึ่งแตกตางจาก   สินคาต

าง ๆ เชน เสื้อผ้าส าเร็จรูปนั้นไมสามารถแบงแยก และเคลื่อนยายไดอยางอิสระจากกัน ระหว

างผูซื้อและผูขายสิ่งที่จะจ ากัดขอบเขตของตลาด จึงไมใชเขตแดนทางภูมิศาสตร แตจะ  เปนเข

ตแดนทางเศรษฐกิจและการเมือง ลักษณะวิชาชีพคุณภาพ ความรูความช านาญ และประสบกา

รณของผูใชแรงงานเองเปนส าคัญ ดวยเหตุนี้เองการศึกษาเรื่องตลาดแรงงาน จึงควรท าความ

เขาใจความหมาย ของตลาดแรงงานเปนอันดับแรกกอนที่จะไปกลาวถึงสาระส าคัญ  ตาง ๆ 

เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ตอไป โดยมีอยู 3 เรื่องที่จะตองศึกษา คือ 

1) ความหมายของตลาดแรงงาน คือ  การเจรจาหรือตกลงวาจางระหวางนายจาง ซึ่ง 

เปนผูซือ้แรงงานและจา่ยค่าตอบแทนให้ลูกจ้าง และฝายลูกจางซึ่งเปนผูขายแรงงาน” 

2) ความส าคัญของตลาดแรงงาน คือ เปนแหลงที่มาของรายไดผูใชแรงงาน แลรวมถึง 

สินคาและบริการ ที่เก่อให้เกิดรายได้ 

3) ประเภทของตลาดแรงงาน มีทั้งหมดเปน 5 ประเภท คือ 1)  แบงประเภทตามเขตที่ 

ภูมิศาสตรหรอืเขตการปกครอง 2) แบงประเภทตามอาชีพของผูใชแรงงาน 3) แบงประเภทตาม

อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ 4) แบงประเภทตามกฎระเบียบของการวาจางงาน 5) แบงประเภท

ตามการจางงานนอกระบบ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและสรรหาบุคคลากร 

การวางแผนก าลังคนเปนการวางแผนประเภทหนึ่งของการบริหาร ซึ่งสามารถสรุปได 

ดังตอ่ไปนีค้ือ 

1) การวางแผนก าลังคน คือ การคาดคะเน จ านวนประเภทพนักงานที่มีความสามารถ

เหมาะสมที่จะมาปฏิบัติงาน ใหพอเพียงกับการขยายตัวขององคการในอนาคต การวางแผน

ก าลังคนนี้จัดเปนการวางแผนประเภทหนึ่ง เชนเดียวกับการวางแผนการผลิต หรอืการตลาด 

2) ความส าคัญของการวางแผนก าลังคน ท าใหทราบวา 

2.1 จะตองเตรยีมเพิ่มหรอืลดคนประเภทใด จ านวนเทาใด เมื่อไหร่ อย่างไร 

2.2 กรณีที่ตองเพิ่มคน จะสรรหาคนไดจากที่ไหน 

2.3 จะฝกอบรมพัฒนาพนักงานอยางไร จงึจะมีคุณภาพตามที่ตองการ 

2.4 ควรพัฒนาพนักงานขึน้ไปในระดับสูงกวาปจจุบันอยางไร 

2.5 คาใชจายดานคาจางแรงงานจะเปนเทาใด 

2.6 ตองเตรยีมเรื่องอื่น ๆ อยางไร เชน สถานที่ท างาน อุปกรณเครื่องใช ฯลฯ 

2.7 เหตุจูงใจใหมีการวางแผนก าลังคน 

การขาดขอมูลต าแหนงงานที่ตองการลวงหนา ท าใหไมสามารถจัดหาคนตาม คุณวุฒิ/

คุณสมบัติ ที่หนวยงานขอมาไดทันตามความตองการ ซึ่งอาจท าใหหนวยงานนั้น ๆ ไดรับ ความ

เสียหาย งานลาชา เสร็จไมทันก าหนดการสรรหาบุคคล ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545) กลาว ถึง 

การจัดหาบุคคล หมายถึง การคัดเลือก การบรรจุต าแหนงงานกับพนักงานที่มีความรู

ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหนงงาน ในองคกร จากการวางแผนก าลังคน และมีการรับ

สมัครเพื่อคัดเลือก แตงตั้ง ประเมินผล การเลื่อนต าแหนง การฝกอบรม โดยจะสงผลใหองคกร

ส าเร็จลุลวงในแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
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ธารพรรษ สัตยารักษ (2548) กลาวถึงการสรรหาบุคลากรวา คือการไดมาซึ่งผสูมัคร 

ที่มลีักษณะตรงตามที่องคกรตองการและเหมาะสมกับงาน มี 2 ทางเลือก 

1) การสรรหาจากภายในองคกร คือ การพิจารณาจากคนภายในองคกร ที่มี

ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหนงงานที่วางอยู ขอดี คือ เปนการสงเสริมความกาวหนา 

ในอาชีพและเปนการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรภายใน และมีการเลื่อนต าแหนงทดแทนแบบ 

ลูกโซ แตมีขอจ ากัดหากต าแหนงดังกลาว เปนระดับต  

2. การสรรหาจากภายนอกองคกร คอื การพิจารณาจากบุคคลภายนอกที่เหมาะกับต า

แหนงงาน ความรู ความสามารถ พฤติกรรมตาง ๆ ที่จ าเปน และไดแนวคิดใหม ๆ จาก

ภายนอก 

 

2.3 องค์ประกอบของทิศทางตลาดแรงงาน 

      ในประเทศไทยข่าวสารตลาดแรงงาน ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมจัดท า และเผยแพร่โดย

หลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน องค์ประกอบของขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

มีดังนี ้

  - ประชากรและก าลังแรงงาน 

  - สถิตโิครงสรา้งทางเศรษฐกิจ 

  - ผูม้ีงานท า ผูว้่างงาน และผูท้ างานต่ าระดับ 

  - จ านวนคนท างาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ 

  - สถิตจิ านวนสถานประกอบการ 

  - ความตอ้งการแรงงาน 
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  - การเข้า-ออกงาน 

  - แรงงานฝีมอื/การจดทะเบียนลูกจ้าง 

- สถิตจิัดหางานในประเทศ (ผูส้มัครงาน, ต าแหน่งงาน, การบรรจุ) 

  - สถิตผิูจ้บการศกึษาจากสถาบันต่าง ๆ (ประถมศึกษา, มัธยมศกึษา, อาชีวศกึษา, 

มหาวิทยาลัย) 

  - การอพยพแรงงาน (ท างานภายในประเทศ, ไปท างานต่างประเทศ) 

  - ค่าจา้ง รายได้ช่ัวโมงท างาน 

  - สถิตเิกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ/แรงงานภาคเกษตรกร 

  - สถิตคินงานต่างดา้วในประเทศไทย 

  - ต้นทุนการผลิต 

  - ดัชนผีูบ้ริโภค 

  - ผูผ้า่นการอบรมจากสถาบันการฝึกจ าแนกตามหลักสูตรต่าง ๆ (สถาบันการพัฒนา 

ฝมีอืแรงงาน, ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท , พัฒนาชุมชน, การศกึษานอกโรงเรยีน) 

  - การส่งเสริมการลงทุน 

  - การจดทะเบียนโรงงานใหม่ 

  - การส ารวจรายได้-รายจ่ายครอบครัว 

  - ข่าวสารอาชีพ/เอกสารแนะแนวอาชีพ 

  - ประกาศต าแหน่งงานว่างของรัฐ เชน่ กระทรวง กรมต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจตา่ง ๆ 

  - ประกาศต าแหน่งงานว่างของเอกชนตามหนา้หนังสือพิมพ์ 
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2.4 กรอบแนวทางการปฏริูปการศึกษา จากรา่ง Roadmap (2558 – 2564) 

 การปฏิรูป หมายถึง หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดีขึ้น หรือหมายถึงการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติที่บกพร่องผิดพลาดที่ผ่านมากฎ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ปฏิบัติมา

นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดโทษและความเสียหายแก่ส่วนรวม  การแก้ไข

ดังกล่าวเป็นการแก้ไขทั้งระบบใช้การกระท าภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนผ่าน

ความเห็นชอบร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ดีกว่า 

และเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมโดยรวม  

 การปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างคนดี

ให้กับสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศบน

พื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนา

ตนเองในด้านต่างๆ  ตลอดชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้วการพัฒนาศักยภาพของคน  จะต้อง

น าหน้าการพัฒนาประเทศ ในมิติอื่นตัวอย่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา  เช่น  

สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  ฮ่องกง  สิงคโปร์  ได้ทุ่มเทการลงทุนในการ

พัฒนาคนในชาติก่อนหน้าที่ประเทศจะเริ่มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วทั้งสิ้นประเทศเหล่านี้

ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้และ     

ประสบการณ์ โดยให้การศึกษาเป็นตัวน าการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  จะพบว่าประเทศที่

พัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศจะมีประชากรที่ได้รับการศึกษาในอัตราที่สูง โดยมีการวางกรอบ

ดังตอ่ไปนี ้ 
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รูปภาพที ่2.1 : กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) 

(ท่ีมา : http:// parliament.go.th , วันท่ี 20 สิงหาคม 2560) 

 

กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาแบ่งออก เป็น 6 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ 1 ปฏิรูปครู 

➢ ประเด็นที่ 2 ปฏิรูปการเรียนรู้ 

➢ ประเด็นที่ 3 เพิ่มการกระจายโอกาศ และคุณภาพอย่างทั่วถึง 

➢ ประเด็นที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 

➢ ประเด็นที่ 5 ผลติและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขง่ขัน 

➢ ประเด็นที่ 6 ปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศกึษา 
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2.5 องค์ประกอบของเครื่องมอืท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ 

2.5.1 คอมโฟสเซอร์ (Composer) 

       Composer เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยให้การติดตั้ง PHP Library ที่

ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะ Composer จะช่วยค้นหาและติดตั้ง Library อื่นๆ รวมทั้งเวอร์ช่ันที่

จ าเป็นโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะติดตั้่ง Library ที่ต้องการเวอร์ช่ันของ PHP ที่จะใช้ composer ได้

คือ 5.3.2+ เป็นต้นไป โดยผู้พัฒนามีชื่อว่า Nils Adermann และ Jordi Boggiano ถูกสร้างขึน้เมื่อ

ปี 2012 ซึ่งเวอร์ช่ันปัจจุบัน คอื 1.5.2 ถูกปล่อยให้ผูใ้ช้งานดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2017 

โดยสนับสนุนการท างานบน Framework ต่าง เชน่ 

➢ Symfony version 2 and later 

➢ Laravel version 4 and later 

➢ CodeIgniter version 3.0 and later 

➢ CakePHP version 3.0 and later 

➢ FuelPHP version 2.0 and later 

➢ Drupal version 8 and later 

➢ SilverStripe version 3.0 later 

➢ Magento version 2.0 later 

➢ Yii 

➢ Zend Framework version 1 and later 

➢ Silex (web framework) 

วิธีการใชง้านเมื่อท าการตดิตั้งระบบบน Windows หรอื Linux เรียบร้อยแลว้ สามารถใช้รูปแบบ

ตัวอย่างดังต่อไปนี ้ในการติดตั้ง Laravel Framework ในระบบการใช้งาน 

C:\composer global require "laravel/installer" 
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จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเรียกใช้งานติดตั้งเพ็คเกจของ Laravel มาติดตั้งในเครื่องผู้ใช้งาน 

ซึ่งจะใช้เวลาในการตดิตั้งประมาณ 5-10 นาที ขึน้อยู่กับความเร็วของอนิเตอร์เน็ต 

2.5.2 ภาษาพีเอสพี PHP  

       ภาษาพีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยมี

ลิขสิทธิ์เป็นลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน

รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษา

เพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนา

เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว พีเอชพีรุ่นล่าสุดคือ PHP 7.0.10 

ส่วนรุ่นพัฒนาคือ PHP 7.1.0-dev ซึ่งในเวอร์ช่ันใหม่ ที่ท างานร่วมกับ Laravel Framework และ 

Zend Framework จะมีความเร็วมากกว่าเวอร์ ช่ั น PHP.5.6 ถึ งสองเท่ า โดยดูภาพการ

เปรียบเทียบจากตารางกราฟดังต่อไปนี้ 

 

รูปภาพที่ 2.2 แสดงการท างานและประสิทธิภาพความเร็วภาษาพเีอสพี 7 

(ท่ีมา https://www.zend.com/en/resources/php7_infographic , วันท่ี 11 พ.ย 2560) 

จากรูปภาพที่ 2.2 จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาษา PHP 5.6 และ PHP 7  ในเรื่องของ

ประสิทธิภาพการท างาน โดยมีการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพ โดยใช้ Laravel 
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Framework และ Zend Framework ซึ่งจากรูปภาพข้อมูลจะเห็นประสิทธิภาพการท างานที่มี

ความเร็วกว่าเวอร์เชน่เดิมถึง 2 เท่า  

2.5.3 ลาลาเวลเฟรมเวิร์ค (Laravel Framework) 

เฟรมเวิรก์ (Framework) หรือโครงรา่งซอฟต์แวร์ เป็นขอบเขตของระบบงาน ที่เป็นรูปแบบ

ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ส าหรับระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปของคลาสนามธรรม 

(Abstract Class) และกลับวิธีในการใช้ตัวตน ( Instance) ของคลาสร่วมกันจ าเพาะส าหรับ

ซอฟต์แวร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โครงร่างซอฟต์แวร์ทุกโครงร่างซอฟต์แวร์ ใช้ส าหรับการออกแบบ

เชงิวัตถุ (Object-Oriented Programming OOP) 

เฟรมเวิร์ก เป็นเสมือนกรอบรูปแบบของโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาได้งา่ย

และรวดเร็วขึ้น การใช้งานค่อนข้างมีข้อจ ากัด เพราะต้องท าตามรูปแบบที่เขาก าหนดมาให้ แต่

ข้อดีคือ เราไม่จ าเป็นต้องท าเรื่องที่มันยุ่งยากเอง เช่น ตอ้งมาเขียนค าสั่ง HTML แบบยาว ๆ เช่น

การสร้างแท็ก <img> เพื่อสร้างรูปภาพซึ่งจะมีแอตทริบิวต์ (Attribute) ต่าง ๆ ให้ก าหนด 

Laravel Framework คือ กรอบเครื่องมือส าหรับการพัฒนาที่ ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ซึ่งมี

เป้าหมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ ให้มีความรวดเร็ว และยืดหยุ่น สามารถท างาน

ร่วมกันเป็นทีมในการเขียนโค๊ดรหัสภาษาพีเอชพี พัฒนาโดย Taylor Otwell ซึ่งมีลิขสิทธิ์เป็น 

Open Source สามารถดาวน์โหลดและใช้ได้ฟรี ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2011 และยังมีการพัฒนา

มาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน 

Laravel Framework ถูกจัดล าดับมาเป็นที่ 1 ของผลการส ารวจข้อมูลเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า 

trends.google.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้ส ารวจความนิยมส าหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการหา

ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ โดยแสดงข้อมูลจากรูปภาพที่  2.1 ซึ่ งถูกจัดล าดับ โดยเว็บ ไซต์ 

www.trends.google.com 



 

18 

 

รูปภาพที่ 2.3 แสดงความนยิมในการใช ้Framework 2017 

(ท่ีมา http:// trends.google.com , วันท่ี 11 พ.ย 2560) 

 

โครงสร้างของ Laravel Structure รับรองการเขียนแบบ Model-View-Controller (MVC) 

เป็นการแยกส่วนประมวลผล ออกจากส่วนแสดงผล ท าให้โครงสร้างมีความปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น และง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม โค้ดที่ได้มีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการน าไปแก้ไข 

CodeIgniter ยังออกแบบให้สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล 

Mysql, Postgress, Sqlserver และ Oracle 

ไฟล์ภายใน Laravel Framework ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ๆ สามารถแยกไฟล์งาน 

ออกเป็นหลาย ๆ โมดูลย่อย และใช้ค าสั่ง Composer ในการติดตั้งโมดูลเสริม ช่วยท าให้ผู้พัฒนา

สามารถพัฒนาระบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยเริ่มจากกระบวนการผู้ใช้เข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ โดยระบบจะท าการ Routing  หรือ 

ค้นหาเส้นทางการท างานของเว็บไซต์ ซึ่งจะอยู่ที่ต าแหน่ง route/web.php ซึ่งกระบวนการ

ภายในโครงสร้างการท างาน จะถูกส่งต่อไปยังฟังก์ช่ันที่มีหน้าทีชื่อว่า Web Routing และถูก

ตรวจสอบว่าเคยมีการประมวลหรือไม่ โดยจะสอบถามไปยัง Caching เพื่อเข้าสู่กระบวนการ

ต่าง ๆ ภายในระบบการท างาน โดยตามลักษณะการท างาน Model-View-Controller MVC คือ
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โครงสร้างการท างานตามหลักการแยกส่วนประมวลผล ออกจากส่วนแสดงผล ซึ่งในทาง

ปฎิบัติ คุณสามารถเขียนโค้ดพีเอสพี ลงในส่วนแสดงผลได้เชน่กัน  

Models : อธิบายโครงสร้างข้อมูล แบบฉบับของคลาสแบบจ าลองจะมีฟังก์ช่ัน ที่ช่วยให ้

ปรับปรุงขอ้มูลของคุณในฐานข้อมูล ซึ่งจะอยู่ภายใต้ Folder เชน่ App\User 

View : คือข้อมูลที่ถูกแสดงให้กับผู้ใช้ View ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บเพจ แต่ใน CodeIgniter 

view สามารถเป็นเพียงบางส่วนของหน้าได้ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้าย ถูกแยกส่วน สามารถสร้าง

ระบบเทมเพลต (Template) ที่แยกหน้าจอระหว่างผู้ใช้งาน (User) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะ

อยู่ภายใน Folder เชน่ Resource\views\home.blade.php  

Controller : คือส่วนที่เป็นลิจิก (Logic) ในกระบวนการท างาน ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 

ระหว่าง Model , View และแหล่งที่มาอื่นๆที่ต้องการในการท างาน HTTP request และเมื่อถูก

ประมวลเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อไปยังการแสดงผลข้อมูล (View) ซึ่งรูปแบบการแสดงผลจะเป็น

หนา้จอที่ใช้งาน จะอยู่ภายใน Folder เชน่ App\Http\Controller\UserController.php 

2.5.4 ระบบฐานข้อมูล มายเอสคิวเอล (MYSQL Database) 

ระบบจัดการฐานขอ้มูล (Data Base Management System : DBMS) เป็นระบบฐานข้อมูลมี

ลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรือประมวลผล

ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น

ตัวกลาง ในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการ

ท างานของแอพลิเคชันอื่น ๆ ที่ต้องการจะใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อให้ได้รับความสะดวกใน

การ จัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูล และระบบจัดการ

ฐานข้อมูล  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational ฐานข้อมูลแบบ Relational จะท าการ

เก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตาราง แทนการเก็บข้อมูลทั้งหมด ลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ท า

ให้ท างานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น  

นอกจากนั้นแต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถ เชื่อมโยงเข้าหากันท าให้สามารถรวม หรือ

จัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่ง

เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source คือส่วนที่ 
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ผู้ใช้งาน MySQL สามารถใช้งานและปรับแต่งการท างานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลด 

โปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้งานโดยไม่มคี่าใช้จ่าย 
 

 ซึ่ง MySQL รองรับ และสนับสนุนการท างานบนหลาย ๆ ระบบ เช่น AIX, BSDi, 

FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/ OS, IRIX, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, 

NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/ 2 Warp, QNX, Solaris, Symbian, 

SunOS และอื่น ๆ อีกมาย เชน่  

▪ สนับสนุน Cross-platform support 

▪ รองรับ Stored procedures 

▪ รองรับ Triggers และ Cursors 

▪ สนับสนุน Information schema 

▪ สนับสนุน SSL 

▪ รองรับการท า Query caching 

▪ รองรับการท า Sub-SELECTs 

▪ รอบรับการท า ทั้งแบบ Master-Master และ Master-Slave Replication 

▪ Full-text indexing และ searching using MyISAM engine 

▪ รองรับ Unicode 

▪ รองรับการท างานแผนที่ Geospatial Functions 

 

2.5.5 ภาษาเอสคิวเอล (SQL : Standard Query Language) 

ภาษา SQL (สามารถอ่านออกเสียงได้ 2 แบบ คือ “เอสคิวแอล” (SQL) หรือ “ซีเควล” 

(Sequel) ย่อมาจาก Structured Query Language หรือภาษาในการสอบถามข้อมูล เป็นภาษา

ทางด้านฐานข้อมูล ที่สามารถสร้างและปฎิบัติการกับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์  (Relational 

Database) โดยเฉพาะ และ เป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายกับภาษาอังกฤษ ภาษา SQLถูก

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ Relational Calculus และ Relational Algebra เป็นหลัก ภาษา SQL 

เริ่มพัฒนาครั้งแรกโดย Almaden Research Center ของบริษัท IBM โดยมี ชื่อเริ่มแรกว่า        
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“ซีเควล” (Sequel) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เอสคิวแอล” (SQL) หลังจากนั้นภาษา SQLได้ถูก

น ามาพัฒนาโดยผู้ผลิตซอฟแวร์ ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จนเป็นที่นิยมกันอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบัน โดยผู้ผลิตแต่ละรายก็พยายามที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลของตน

ให้มีลักษณะเด่นเฉพาะขึน้มา ท าใหรู้ปแบบการใช้ค าสั่ง SQL มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้าง เช่น 

ORACLE ACCESS SQL Base ของ Sybase INGRES หรอื SQL Server ของ Microsoft เป็นต้น  

ดังนั้นในปี  ค.ศ. 1986 ทางด้าน  American National Standards Institute (ANSI) จึงได้

ก าหนดมาตรฐานของ SQL ขึ้น อย่างไรก็ดี โปรแกรมฐานข้อมูลที่ขายในท้องตลาด ได้ขยาย 

SQL ออกไปจนเกินข้อก าหนดของ ANSI โดยเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์เข้าไป

อีกแต่โดยหลักทั่วไปแล้วก็ยังปฏิบัติตามมาตราฐานของ ANSI ในการอธิบายค าสั่งต่าง ๆ ของ

ภาษา SQL ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายค าสั่งที่ เป็นรูปแบบค าสั่งมาตราฐานของภาษา SQL 

โดยทั่วไป 

1) ประเภทของค าสั่งของภาษา SQL 

ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพีซี  ไปจนถึง

ระดับเมนเฟรม ประเภทของค าสั่งในภาษา SQL (The Subdivision Of Sql) แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ 

1) ภาษาส าหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ประกอบด้วย

ค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด 

รวมถึงการเพิ่มคอลัมน์ การก าหนดดัชน ีการก าหนดวิวหรอืตารางเสมอืนของผู้ใช้ เป็นต้น 

2) ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ประกอบด้วย

ค าสั่งที่ใชใ้นการเรียกใช้ขอ้มูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบข้อมูล  

3) ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) : ประกอบด้วยค าสั่งที่ใช้ในการควบคุม 

การเกิดภาวะพร้อมกัน หรือการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อม

กัน และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการก าหนดสิทธิของผู้ใช้

ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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2) ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL 

ในภาษา SQL การบรรจุข้อมูลลงในคอลัมน์ต่าง ๆ ของตารางจะต้องก าหนดชนิดของ

ข้อมูล (Data Type) ให้แต่ละคอลัมน์ ชนิดของข้อมูลนี้จะแสดงชนิดของค่าที่อยู่ในคอลัมน์ ค่า

ทุกค่าในคอลัมน์ที่ก าหนดจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน เช่น ในตารางลูกค้าคอลัมน์ที่เป็นรายชื่อ

ลูกค้า จะต้องเป็นตัวหนังสือ ในขณะที่คอลัมน์จ านวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นตัวเลขชนิดของ

ข้อมูลของแต่ละคอลัมน์จะขึ้นกับลักษณะของข้อมูลแต่ละคอลัมน์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ชนิดข้อมูล

พืน้ฐานในภาษา SQL ดังนี้ 

 2.1) ตัวหนังสือ (Character)  

- ตัวหนังสือแบบความยาวคงที่  (Fixed-Length Character) จะใช้ Char (n) หรือ 

Character (n) แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆ ที่มีความยาวของข้อมูลคงที่โดยมี

ความยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวที่คงที่ตามที่ก าหนดไว้ ชนิด

ของขอ้มูลประเภทนี้จะเก็บความยาวของข้อมูลได้มากที่สุดได้ 255 ตัวอักษร 

- ตัวหนังสอืแบบความยาวไม่คงที่ (Variable-Length Character) จะใช้ Varchar (n) 

แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆที่มคีวามยาวของข้อมูลไม่คงที่ โดยมีความยาว n 

ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนือ้ที่ตามความยาวของขอ้มูล ชนิดของขอ้มูลประเภทนี้จะเก็บ

ความยาวของขอ้มูลได้มากที่สุดได้ 4,000 ตัวอักษร 

2.2) จ านวนเลข (Numeric) 

- จ านวนเลขที่มีจุดทศนิยม  (Decimal) ในภาษา SQL จะใช้ dec (m,n) หรือ 

decimal (m,n) เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นจ านวนเลขที่มีจุดทศนิยมโดย m คือจ านวนตัวเลข

ทั้งหมด (รวมจุดทศนิยม) และ n คือจ านวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม 

- จ านวนเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมในภาษา SQL จะใช้ int หรอื Integer เป็นเลขจ านวน

เต็ มบวกหรือลบขนาดใหญ่  เป็ นตั ว เลข  10 หลั ก  ที่ มี ค่ าตั้ งแต่  –2,147,483,648 ถึ ง 

+2,147,483,647 และในภาษา SQL จะใช้ smallint เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็ม
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บวกหรือลบขนาดเล็ก เป็นตัวเลข 5 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่ – 32,768 ถึง + 32,767 ตัวเลขจ านวน

เต็มประเภทนี้จะมีการจองเนือ้ที่นอ้ยกว่าแบบ Integer 

- เลขจ านวนจริง ในภาษา SQL อาจใช้ Number(n) แทนจ านวนเลขที่ไม่มีจุด

ทศนยิมและจ านวนเลขที่มจีุดทศนิยม 

2.3) ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ 

- วันที่และเวลา (Date/Time) เป็นชนิดวันที่หรือเวลาในภาษา SQL จะใช้ Date เป็น

ข้อมูลวันที่ จะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เชน่ yyyy-mm-dd (1999-10-31) 

dd.mm.yyyy (01. 12.2016) หรอื dd/mm/yyyy (01/13/2016) 

  

2.5.6 โมเดล CMM (Capability Maturity Model) 

มาตรฐาน CMM (Capability Maturity Model) ซึ่งเป็นกระบวนการน าการตัดสินใจ และ

หลักการปรับปรุงคุณภาพ มาใช้กับการพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ เพื่อให้องค์กรที่ท า

หน้าที่ผลิตซอฟท์แวร์ใช้เป็นแบบจ าลอง มาตรฐาน CMM เป็นมาตรฐานระดับโลก ในเรื่องของ

ซอฟต์แวร์ส าหรับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) ซึ่งเป็นกระบวนการน าการ

ตัดสินใจ และหลักการปรับปรุงคุณภาพ มาใช้กับการพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ เพื่อให้

องค์กรที่ท าหน้าที่ผลิตซอฟท์แวร์ใช้เป็นแบบจ าลอง เพื่อวัดว่าองค์กรมีความสามารถ และได้

บรรลุวุฒิภาวะในการท างานมากน้อยเพียงใด หรือเรียกได้ว่า CMM  เป็นแบบจ าลองที่ก าหนด

ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดง ระดับวุฒิภาวะการท างานตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น การพัฒนา

ซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการระบบ การบริหารจัดการบุคลากร ฯลฯ ในด้านซอฟต์แวร์นั้น 

CMM ใช้ก าหนดว่า กระบวนการซอฟต์แวรข์องหน่วยงาน มีระดับวุฒิภาวะถึงระดับใด 

Software Engineering Institute หรือ SEI ได้พัฒนาต้นแบบวุฒิภาวะความสามารถ

ออกมาเป็นหา้ระดับ ระดับแรก (Initial Level) เป็นระดับเบือ้งต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่า บริษัททั่วไป

ต่างก็อยู่ในระดับนี้ คือ ยังท างานแบบไม่เป็นระบบ การท างานต้องพึ่งผู้ที่มีประสบการณ์เป็น
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หลัก ต่อมาพอถึง ระดับที่สอง (Repeatable Level) การท างานจะมีความเป็นระบบมากขึ้น มี

การน าหลักการจัดการโครงการมาใช้ในการบริหารงานของแต่ละโครงการ ระดับที่สาม 

(Defined Level) เป็นระดับที่หน่วยงานได้จัดท ามาตรฐานการท างานของหน่วยงานขึ้น โดยการ

พิจารณาปรับปรุงจากการด าเนินงานในระดับที่สอง ในระดับนี้การท างานจะมีมาตรฐาน 

สามารถวัดและจัดเก็บสถิติผลการด าเนินงานเอาไว้ได้ ระดับที่สี่ (Managed Level) เป็นระดับที่

น าเอาสถิติการด าเนินงานที่จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดบกพร่อง และแก้ไขไม่ให้มี

ข้อบกพร่องได้ ระดับที่ห้า (Optimizing Level) เป็นระดับวุฒิภาวะสูงสุด เป็นระดับที่หน่วยงาน

ด าเนินการปรับปรุง กระบวนการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการท างาน

ใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้และมีการป้องกันไม่ใหข้้อบกพร่องเกิดขึ้น 

➢ Initial การผลิตซอฟต์แวร์ในประเภทนี้ จะไม่มีการก าหนดขั้นตอนในการผลิต 

คุณภาพของซอฟต์แวรน์ั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในองค์กรนัน้  

➢ Repeatable การผลิตซอฟต์แวร์มีการวางแผนโครงการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย 

และก าหนดหนา้ที่ในการผลิต มีการควบคุมขั้นตอนการผลิต  

➢ Define ขั้นตอนการผลิตทั้งในส่วนการจัดการและในเชิงวิศวกรรมถูกจัดวางในรูป

ของเอกสาร เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในองค์กร 

➢ Managed มีการตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนในการผลิตซอฟต์แวร์ โดยวัด

ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดขีองซอฟต์แวร ์

➢ Optimizing การตรวจสอบและปรับปรุงการผลติซอฟต์แวร์ ทีเ่กิดขึ้นในการผลติ 

โดยวัดผลลัพธ์จากขบวนการผลิตซอฟต์แวร์ และการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกระ

การผลติ 

2.5.7 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 

การทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการทดลองใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีแนวทาง โดยใช้

ความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถระบุหรือค้นหาความผิดพลาด (Error) ของซอฟต์แวร์ที่

อาจจะซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมา และสามารถระบุถึงแนวทางการเกิดปัญหา พร้อมสมมุติฐาน

ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ การทดสอบซอฟต์แวร์ คือการตรวจสอบหาความจริง เชิง

ประจักษ์ ที่ต้องท าตามข้อก าหนดของผูร้ับผลประโยชน์ ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
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บริการภายใต้การทดสอบ กับสารสนเทศในด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการบน

การทดสอบ กับสิ่งที่ก าหนดไว้ในบริบทให้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  

การทดสอบซอฟต์แวร์ ก าหนดตรมวัตถุประสงค์แสดงการไม่ขึ้นต่อกันของซอฟต์แวร์

ถึงการอนุญาต ทางธุรกิจคือการตระหนัก และเข้าใจการจัดท าความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ การ

รวบรวมเทคนิคการทดสอบ จากการตรวจสอบว่าระบบสามารถท างานตามความต้องการของ

ผู้ใช้หรือไม่ หรือ การตรวจสอบว่าการพัฒนาสร้างระบบท าอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยรูปแบบ

การทดสอบมีดังต่อไปนี้ 

➢ Unit test เป็นการทดสอบในระดับ Function Call เพื่อเป็นการยืนยันการท างานระดับ

ย่อยที่สุดว่าท างานได้ถูกต้อง เป็นการทดสอบโดยโปรแกรมเมอร์ 

➢ Integration Test เป็นการทดสอบการเชื่อมตอ่ส่วนย่อย ๆ (Component หรอื Module) ที่

น ามาประกอบกัน ให้ได้ซอฟต์แวรท์ี่สมบูรณ์ 

➢ System Test เป็นการทดสอบการเชื่อมตอ่หรอืติดตอ่สื่อสารกันระหว่างซอฟต์แวร์  

➢ Acceptant Test เป็นการทดสอบโดยผู้ใช้ (End user) หรือโดยลูกค้า เพื่อดูว่าซอฟต์แวร์

ท างานถูกต้องตามตอ้งการหรอืไม่ 

➢ Usability Test เป็นการทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์โดยผู้เชียวชาญส่วนติดต่อผู้ใช้ ว่า

ใช้งานได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย หรอืไม่ 

 

2.5.7 โปรแกรม OWASP (The Open Web Application Security Project) 

OWASP เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และได้รับการสนันสนุนจากทั่วโลก ซึ่งได้จัดเตรียม

เครื่องมือ เอกสารต่าง ๆ เพื่อน าไปพัฒนา และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของ

แอพพลิเคช่ันให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีซอฟต์แวร์ ให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ ตัวอย่างเชน่  
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➢ Injection : การโจมตีโดยใช้วิธีการส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น โดยข้อมูลที่ใช้นั้นเป็นการ

แทรกแซงการประมวลต่างๆ ภายในแอพพลิเคช่ัน ไม่ว่าจะด้วยการใช้ค าสั่ง SQL เพื่อ

ขโมยข้อมูลหรอืก่อใหเ้กิดความเสียหายของขอ้มูล 

➢ Broken Authentication and Session Management : การป้องกันข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน

ของผู้ใชง้าน และการจัดการหรอืเข้าถึงขอ้มูล Session ที่ไม่ถูกต้อง น ามาซึ่งช่องโหว่ 

➢ Cross-Site Scripting (XSS) : การเปิดช่องโหว่ให้แฮกเกอร์บันทึกข้อมูลที่แทรกแซงการ

ท างานของ Browser เข้าสู่ระบบได้ อาจจะถูกขโมยข้อมูลระบุตัวตนที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ 

➢ Insecure Direct Object References : ช่องโหว่ในเรื่องของการปล่อยให้เข้าถึงทรัพยากร

ของระบบต่าง ๆ เช่นไฟล์ โฟลเดอร์ รวมถึงไปถึงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์

เข้าถึงได้ 

➢ Security Misconfiguration : ช่องโหว่ที่ เกิ ดจากการตั่ งค่ าของระบบปฏิบั ติ การ 

แอพพลิเคชั่น ฐานขอ้มูล รวมถึงนโยบายในการใชง้านที่หละหลวม 

➢ Sensitive Data Exposure : คือ ความอ่อนไหวของข้อมูล เช่น รหัสการท าธุระกรรมใน

ระบบอินเตอร์เน็ต การจ่ายเงนิ รหัสบัตรเครดิต ซึ่งจะต้องมรีะบบ HTTPS เข้ามาช่วยใน

เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย 

➢ Missing Function Level Access Control : คือ ความผิดพลาดของผู้ดูแลระบบในการ

ก าหนดสิทธิ์เข้าถึงในระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องมีความรอบคอบ และ

คอยตรวจสอบสิทธิ์อยู่เสม่ าเสมอ 

➢ Cross-Site Request Forgery (CSRF) : คือ มีการส่งข้อมูลแบบ HTTP Request เข้า

มายังว็บไซต์ จากผู้ไม่หวังด ีโดยระบบไม่มกีารตรวจสอบ โดยปกติแล้วระบบสมัยใหม่จ

มีการป้องกันการเข้าถึง HTTP Request โดยมีการเข้ารหัสรับส่งขอ้มูลภายในเว็บไซต์ 

➢ Using Components with Known Vulnerabilities : คือ การตรวจสอบอัปเดทระบบ เช่น 

คอมโพเนนท์ที่ใชใ้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  

➢ Un-validated Redirects and Forwards : การตรวจสอบระบบการลิงค์ไปยังหน้าที่

ต้องการ ซึ่งก่อนจะท าการลิงค์ไปยังหน้าที่ต้องการ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์งาน ควรมี
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การแจ้งผู้ใช้เพื่อบอกแหล่งที่มา ในการด าเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี 

ปลอมแปลงปลายทางจุดหมาย 

 

 

รูปภาพที่ 2.4 หลกัเกณฑก์ารท างานของระบบประเมินความเสี่ยง OWASP 

(ท่ีมา https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf, วันท่ี 12 

ธ.ค. 2560) 

 จากข้อมูลรูปภาพที่ 2.4 เป็นการจ าลองกระบวนการของการท างานระบบประเมินความ

เสี่ยงของเว็บไซต์ โดยระบบซอฟต์แวร์จะจ าลองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อโจมตีเว็บไซต์

เป้าหมาย (Attack Vectors) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนทางด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของเว็บไซต์ (Security Weaknesses) ว่ามีจุดอ่อนของระบบตรงจุดไหนโดยที่สามารถ

โจมตีเป้าหมาย (Security Controls) เช่น การเข้าถึงโฟลเดอร์ การขโมยรหัสผ่านในเว็บไซต์ 

รวมถึงจุดอ่อนของการท างานฟังก์ช่ันระบบ (Technical Impacts) และแสดงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใน

ระบบเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการแก้ไขหรอืปรับปรุงระบบเว็บไซต์ใหม้ีความปลอดภัยมากยิ่งขึน้ 
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2.6 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  

2.6.1 กองวจิัยตลาดแรงงาน และกรมการจัดหางาน 

กองวิจัยตลาดแรงงาน และกรมการจัดหางาน (2559 , อภิปรายผล) เรื่อง ทิศทางใน

การเปลียนแปลงของอาชีพ ปี 2558 – 2562  ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน

ในแต่ละอุตสาหกรรม และอาชีพในช่วง 5 ปี ข้างหน้า มี ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  1) รูปแบบ

การจ้างงานในภาคการผลิตหลัก 3 ภาคมีรูปแบบที่ชัดเจนแตกต่างจากเมื่อหลายปีที่ ผ่านมา 

กล่าวคือภาคบริการขึ้นมาเป็นภาคที่มีการจ้างงานมากที่สุดแทนที่ภาคเกษตร และ

ภาคอุตสาหกรรมเป็น กลุ่มที่มีการจ้างงานน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะการจ้างงานแบบนี้จะยังเป็น

รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  2) ปัจจัยด้านอายุของแรงงานได้ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจา้งงานค่อนข้างมาก จะเห็นได้ว่าการลดลงในการจา้งงานในแต่ละภาคการผลิตนั้น 

มีผลโดยตรงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เห็นได้ ชัดเจนในกลุ่มแรงงานภาคเกษตรที่ ณ 

ปัจจุบันผู้ที่ท างานอยู่นั้นเป็นคนสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่แรงงาน รุ่นใหม่ก็ไม่เข้าสู่ภาค

เกษตร เพราะมีทางเลือกและค่าตอบแทนจากส่วนการผลิตอื่นที่ดึงดูดใจมากกว่า  3) การจ้าง

งาน ณ ปัจจุบันหาแบ่งตามประเภทอาชีพ และระดับทักษะ จะพบว่าโครงสร้าง ตลาดแรงงาน

ไทย มีการใช้แรงงานฝีมือ ร้อยละ 8 กึ่งฝีมือ ร้อยละ 81 และไร้ฝีมือ ร้อยละ 11 ซึ่งหากดูจาก

การ ประมาณการในส่วนของแรงงานฝีมอื และกึ่งฝมีือถือว่ามีสัดส่วนดีขึ้น รอ้ยละ 9 และ ร้อย

ละ 79 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในส่วนแรงงานไร้ฝีมือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 หากเป็น

เช่นนี้เป้าหมายของเราที่จะยกระดับ ประเทศใหห้ลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางอาจไม่ถึง

เป้าหมายได้ และการพยายามเปลี่ยนระบบการผลิต จากแรงงานเข้มข้น ไปสู่การผลิตด้วย

เทคโนโลยีเข้มข้นก็อาจเกิดขึ้นได้ยาก ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของ ประเทศที่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้ 

4) แนวโน้มอาชีพในกลุ่มงานบริการ งานขาย และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ มีความต้องการเพิ่มขึ้น 

มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากแนวทางของการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและต่อเนื่องต่างๆ 

พบว่าอาชีพ เหล่านี้ จะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมาก รวมไปถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่

จะดึงดูให้การท่องเที่ยว และ การส่งออกได้ขยายเพิ่มขึ้นภายในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน 5) ส่วน

กลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านอายุที่แรงงานจ านวน มากจะต้อง
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ออกจากก าลังแรงงานไป และการทดแทนไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

เกษตรกรที่มีอยู่จ านวนมาก แต่แนวโน้มก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง และรวมไปถึงกลุ่มที่ท างานใน

โรงงาน ควบคุม เครื่องจักร ก็มีทิศทางการจ้างงานลดลง มาจากเหตุของการขาดแคลนใน

ปัจจุบันกระบวนการผลิตจึงต้อง ปรับตัวจากการย้ายฐานการผลิต หรือการน าเครื่องจักร 

เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน การจา้งงานกลุ่มนีจ้งึ ไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 

2.6.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานวิจัยของ พงษ์พร สาทรวรวิทย์ (2550) น าเสนอระบบการออกแบบรายงานการ

ประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ส่วนของการออกแบบรายงานการประเมิน

ตนเอง โดยการออกแบบรายงานการประเมินตนเองของระบบนั้นแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ การ

ออกรายงานการประเมินตนเองตามแบ่งตามองค์ประกอบ การออกรายงานการประเมินตนเอง

ทั้งหมด และรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง โดยระบบสามารถท าการพิมพ์การออก

รายงานได้เพียงทางหน้าเว็บไซด์ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระดับหนึ่งเท่านั้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบนี้อาจจะมีการออกรายงานเป็นรูปแบบ Microsoft Office Excel เพื่อ

แก้ไขก่อนพมิพ์รายงานได้ 

งานวิจัยของ ทายาท วัฒนโสภณ (2550) เสนอระบบรายงานการประเมินตนเองเพื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยน า เสนอในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน อาศัย

กระบวนการตามวัฎจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบรายงานการประเมินตนเอง

รองรับการใช้งานรวมทั้งมีการน าเทคนิคการท างานของเอแจกซ์ เข้ามาช่วยในเรื่องความ

รวดเร็วในการรีเฟรช ใช้เทคนิคการออกแบบโปรแกรมโมเดลวิวิคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ระบบมี

ความยดืหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 




