
 
 

บทที่ 4 

ผลการด าเนนิงานวจิัย 

 

 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู ้

พัฒนาระบบได้แบ่งผลการพัฒนาระบบ ดังตอ่ไปนี ้

 

 4.1 สภาวะแวดล้อมการท างาน 

  1) สภาพการท างานของระบบ ท างานบน AWS (Amazon Web Services)   

 4.2 ผลการพัฒนาระบบ 

  1) Back End คือ ส่วนจัดการบริหารงานระบบของผูดู้แลระบบ / เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 

  2) Front End คือ ส่วนหน้าหลักส าหรับการใช้งาน ผูส้มัครงาน / ผูป้ระกอบการ 

 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ 

  1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 

  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูส้มัครงาน / ผูป้ระกอบการ 

 4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

 1) ผลการทดสอบด้วยโปรแกรม OWASP ZAP เวอร์ช่ัน 2.6.0 

 

4.1 สภาวะแวดล้อมการท างาน 

      สภาวะแวดล้อมการท างานของระบบซอฟต์แวร์ท างานอยู่บน AWS (Amazon Web 

Services)  โดยท างานภายใต้ EC2 ของระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) และ route53 ส าหรับการจด

ทะเบียนโดนเมนเนมช่ือ http://www.jobtopworld.com ซึ่งภายในระบบประกอบไปด้วย  

➢ Ubuntu 16.04 ส าหรับเป็นระบบปฏิบัติการ 

➢ ISPCONFIG 3 

➢ Apache Web Server 2.0 

➢ PHP 7  

➢ MYSQL 5.7 

➢ PHPMYADMIN 4.5 

➢ FTP: PureFTPD 

➢ DNS: Bind, PowerDNS, และ MyDNS 
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รูปที่ 4.1 รูปภาพการท างานบน AWS (Amazon Web Services) 
 

 จากรูปภาพที่ 4.1 แสดงการผลการท างานภายใต้ระบบ AWS (Amazon Web Service) 

ซึ่งจะมีระบบการจัดการต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลการใชง้านสถิติเป็นกราฟข้อมูลต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 4.2 รูปภาพการท างานบน ROUTE53 

 จากรูปภาพที่ 4.2 แสดงการผลการท างานภายใต้ระบบ ROUTE53 แสดงการจดโดเมนที่

ใช้ส าหรับเชื่อมโยงช่ือเว็บไซต์ไปยังระบบเว็บไซต์ http://www.jobtopworld.com 
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4.2 ผลการพัฒนาระบบเว็บเอพพลิเคชั่น (Web Application) 

 

      4.2.1 Back End คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ อาจารย์ จัดการระบบข้อมูล 

 ส าหรับส่วนที่เป็น Back End จะเป็นส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบ ในการบริหาร

จัดการระบบ เช่น ก าหนดข้อมูลผู้ใช้งานระบบ สิทธิ์การเข้าใช้งาน รวมถึงการก าหนดค่าต่าง ๆ 

ซึ่งมีดังต่อไปนี ้

 

 
 

รูปที่ 4.3 รูปภาพการเข้าสูร่ะบบ Administrator 

 

จากรูปภาพที่ 4.3 เป็นหนา้จอหลัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ Admin ส าหรับการเข้าไปจัดการข้อมูล

ข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบจะต้องท าการใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผา่น 
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รูปที่ 4.4 รูปภาพหนา้จอหลักของระบบ Administrator 
 

จากรูปภาพที่ 4.4 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอหลักข้อมูลต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 4.5 รูปภาพข้อมูลรายช่ือบริษัท 

 

จากรูปภาพที่ 4.5 จะเป็นข้อมูลรายชื่อบริษัทต่าง ๆ ซึ่งผูดู้แลระบบสามารถที่จะท าการเพิ่ม 

แก้ไข ค้นหาข้อมูลได้ 
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รูปที่ 4.6 รูปภาพการแกไ้ขข้อมลูบริษัท 
 

จากรูปภาพที่ 4.6 ผูดู้แลระบบสามารถที่จะท าการแก้ไข รายละเอียดต่าง ๆ ของบริษัทได้ 
 

 
 

รูปที่ 4.7 รูปภาพรายช่ือผู้สมัครงาน 

 

จากรูปภาพที่ 4.7 ระบบแสดงรายชื่อผู้สมัครงาน ซึ่งผูดู้แลระบบ เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ลบข้อมูลได้ 
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รูปที่ 4.8 รูปภาพการแก้ไขรายละเอยีดขอ้มูลผู้สมัครงาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.8 เมือ่คลิกเมนูแก้ไข ผู้ดูแลระบ สามารถท าการแก้ไข รายละเอียดข้อมูลได้ 
 

 
 

รูปที่ 4.9 รูปภาพรายการต าแหนง่งานวา่ง 

 

จากรูปภาพที่ 4.9 ระบบจะแสดงรายการต าแหน่งงานที่บริษัทต่าง ๆ ได้ท าการประกาศไว้ 
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รูปที่ 4.10 รูปภาพการแก้ไขต าแหนง่งาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.10 เมือ่ผูดู้แลระบบท าการคลิกปุ่มแก้ไข ระบบจะแสดงรายการต าแหนง่งาน 

การแก้ไข รายละเอียดต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 4.11 รูปภาพรายช่ือข้อมูลผู้ใชง้าน 
 
 

จากรูปภาพที่ 4.11 ระบบจะแสดงรายชื่อข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถคลิกดู

รายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
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รูปที่ 4.12 รูปภาพข้อมูลผู้ดูแลระบบ Administrator 
 

จากรูปภาพที่ 4.12 ระบบจะท าการแสดงรายชื่อของผู้ดูแลระบบ ซึ่งผูดู้แลระบบสามารถ เพิ่ม 

ลบ แก้ไข ค้นหา ขอ้มูลได้ 
 

 
 

รูปที่ 4.13 รูปภาพการเข้าสูร่ะบบ Administrator 
 

จากรูปภาพที่ 4.13 ระบบจะแสดงรายการก าหนดสิทธิ์ Permissions ส าหรับผูใ้ช้งานระบบใน

การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบ 
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รูปที่ 4.14 รูปภาพสิทธ์ิการเข้าถึงขอ้มูล 
 

จากรูปภาพที่ 4.14 ระบบแสดงรายละเอียดในการเข้าถึงต าแหนง่ขอ้มูลแตล่ะส่วนเมนู 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.15 ปรับแตง่เมนูภายในระบบ 

 

จากรูปภาพที่ 4.15 ผูดู้แลระบบสามารถท าการปรับแต่งเมนูภายในระบบ Admin ได้ 
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 4.2.2 Front End ส่วนระบบของผู้สมัครงาน 
 ผู้สมัครงานสามารถเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลประวัติต่าง ๆ ได้ เช่น 

ข้อมูลส่วนตัว ต าแหน่งงานที่ต้องการ ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ประวัติฝึกอบรม  

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอ้มูลดังตอ่ไปนี ้
 

 
 

รูปภาพที่ 4.16 รูปภาพหน้าจอการสมัครสมาชิก 
 

จากรูปภาพที่ 4.16 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับการลงทะเบียนสมาชิกผูส้มัครงานในระบบ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.17 รูปภาพหน้าจอการเข้าสูร่ะบบหางาน 
 

 

จากรูปภาพที่ 4.17 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับผูส้มัครงาน โดยใส่รหัสผูใ้ช้และรหัสผ่าน 
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รูปภาพที่ 4.18 รูปภาพหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 

จากรูปภาพที่ 4.18 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว โดยมีข้อมูล

รายละเอียดประวัติส่วนตัว เชน่ ช่ือ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ อเีมล์ 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.19 รูปภาพหน้าจอใส่ขอ้มูลงานท่ีต้องการ 
 

จากรูปภาพที่ 4.19 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับงานที่ต้องการ เช่น รูปแบบงาน ต าแหน่งงาน 

เงินเดอืน จังหวัดที่ตอ้งการท างาน  
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รูปภาพที่ 4.20 รูปภาพหน้าจอประวัตกิารศึกษา 
 

จากรูปภาพที่ 4.20 เป็นรูปภาพหน้าจอรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่ม

ข้อมูลประวัตกิารศกึษา เชน่ ปีการศกึษา สถาบันการศึกษา ช่ือหลักสูตร สาขา เกรดเฉลี่ย  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.21 รูปภาพหน้าจอรายละเอยีดประสบการณ์ท างาน 
 

 

จากรูปภาพที่ 4.21 เป็นรูปภาพรายละเอียดประสบการณ์ท างาน เช่น ช่ือบริษัท ระยะเวลา

ท างาน  ที่อยู่ ต าแหนง่ เงนิเดือน 
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รูปภาพที่ 4.22 รูปภาพข้อมูลทักษะพมิพด์ีดและภาษา 
 

จากรูปภาพที่ 4.22 เป็นรูปภาพหน้าจอข้อมูลรายละเอียดการพิมพด์ีดและความสามารถทาง

ภาษา โดยสามารถก าหนดคุณลักษณะภาษาที่ถนัด และประเมินทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.23 รูปภาพขอ้มูลทักษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
 

จากรูปภาพที่ 4.23 เป็นรูปภาพหน้าจอข้อมูลทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครงาน 

สามารถกรอกรายละเอียด ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และให้ระดับคะแนนตัง้แต่ 1-100 
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รูปภาพที่ 4.24 รูปภาพหน้าจอข้อมูลประวัตกิารฝึกอบรม 
 

จากรูปภาพที่ 4.24 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม เช่น ชื่อ

หลักสูตรที่อบรม ระยะเวลาในการอบรม และรายละเอียดต่าง ๆ  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.25 รูปภาพหน้าจอเกี่ยวกับบุคคลอา้งอิง 
 

จากรูปภาพที่ 4.25 เป็นหน้าจอการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่อา้งองิ ความสัมพันธ์  
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รูปภาพที่ 4.26 รูปภาพหน้าจอรูปภาพประจ าตัว 
 

จากรูปภาพที่ 4.26 เป็นรูปภาพหน้าจอรูปภาพประจ าตัว ของผูส้มัครงาน โดยจะมีขนาด

รูปภาพความสูงและความกว้างขนาด 160 x 160 Pixel  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.27 รูปภาพหน้าจอข้อมูลประวัติ 
 

จากรูปภาพที่ 4.27 เป็นรูปภาพหน้าจอข้อมูลประวัติ ซึ่งเมื่อสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลเกิน 

50 % ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดข้อมูล ให้ผูป้ระกอบการค้นหา 
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รูปภาพที่ 4.28 รูปภาพหน้าจอรายละเอยีดขอ้มูลประวัตสิ่วนตัว 
 

จากรูปภาพที่ 4.28 เป็นรูปภาพหน้าจอรายละเอียดข้อมูลประวัติสว่นตัวของผูส้มัครงาน โดย

จะมีขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปแบบงานที่ต้องการ ต าแหน่ง เงนิเดือน รวมถึงขอ้มูล

ประวัติ ที่ผู้สมัครงานได้ท าการกรอกข้อมูลในระบบ 
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       4.2.3 Front End ส าหรับผู้ประกอบการ/ห้างร้าน/บริษัท 

 ส าหรับส่วนที่เป็น Front End จะเป็นส่วนการท างานของผู้ประกอบการ ในการบริหาร

จัดการระบบ เช่น ประกาศต าแหน่งงาน ค้นหาข้อมูลประวัติ  การสัมภาษณ์งาน  ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.29 รูปภาพหน้าจอการสมัครสมาชิก 
 

จากรูปภาพที่ 4.29 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับผู้ประกอบการสมัครสมาชิก โดยจะกรอกข้อมูล

รายละเอียด เชน่ รหัสผู้ใชง้าน อีเมล์ รหัสผา่น ชื่อบริษัท 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.30 รูปภาพหน้าจอผู้ประกอบการเข้าสูร่ะบบ 
 

 

จากรูปภาพที่ 4.30 เป็นรูปภาพหน้าจอผูป้ระกอบการเข้าสู่ระบบ โดยใส่รหัสผูใ้ช้งาน รหัสผ่าน 
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รูปภาพที่ 4.31 รูปภาพหน้าจอข้อมูลเกี่ยวผู้ประกอบการ 
 

จากรูปภาพที่ 4.31 เป็นรูปภาพหน้าจอเกี่ยวกับผู้ประกอบการ โดยมีเมนูประกาศต าแหน่งงาน

ว่าง จัดการขอ้มูลใบสมัคร และตารางการนัดสัมภาษณ์งาน 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.32 รูปภาพหน้าจอแก้ไขรายละเอยีดผู้ประกอบการ 
 

จากรูปภาพที่ 4.32 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูล เช่น ช่ือบริษัท เบอร์

โทร ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ 
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รูปภาพที่ 4.33 รูปภาพหน้าจอประเภทธุรกิจ 
 

จากรูปภาพที่ 4.33 เป็นรูปภาพหน้าจอรายละเอียดประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยมี

รายละเอียด เชน่ ประเภทธุรกิจ เลขที่จดทะเบียน เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี ขนาดธุรกิจ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.34 รูปภาพหน้าจอข้อมูลการเดินทาง 
 

จากรูปภาพที่ 4.34 เป็นรูปภาพหน้าจอข้อมูลการเดินมายังบริษัท โดยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้อมูลรถไฟฟ้า BTS , MRT สายรถเมล์ แอรพ์อร์ตลงิค์ และสถานที่ใกล้เคียง 
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รูปภาพที่ 4.35 รูปภาพหน้าจอการอัปโหลดรูปภาพ 
 

จากรูปภาพที่ 4.35 เป็นรูปภาพหน้าจอการอัปโหลดข้อมูลรูปภาพ ซึ่งระบบจะมีการก าหนด

ขนาดของโลโก้ ตัวอย่างเชน่ ขนาด 165 x 165 Pixel  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.36 รูปภาพหน้าจอการประกาศต าแหนง่งาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.36 เป็นรูปภาพหน้าจอการประกาศต าแหน่งงานว่าง โดยใส่ข้อมูลรายละเอียด 

เชน่ สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน โดยผูป้ระกอบการสามารถเลือกข้อมูลจากระบบที่มีให ้ซึ่งระบบ

จะแสดงขอ้มูลรายการหมวดหมู่ย่อย 
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รูปภาพที่ 4.37 รูปภาพหน้าจอรายละเอยีดการท างาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.37 เป็นรูปภาพหน้าจอส าหรับรายละเอียดการท างาน โดยผู้ประกอบการ

สามารถที่จะก าหนดความต้องการคุณสมบัติของผูส้มัครงาน เชน่ จ านวนที่รับ เวลาการท างาน 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.38 รูปภาพหน้าจอคุณสมบัตขิองผู้สมัครงาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.38 เป็นรูปภาพหน้าจอคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เช่น ก าหนดอายุ ระดับ

การศกึษา ประสบการณท์ างาน และอื่น ๆ 
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รูปภาพที่ 4.39 รูปภาพหน้าจอระยะเวลาประกาศงาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.39 เป็นรูปภาพหน้าจอระยะเวลาประกาศงาน เช่น ก าหนดวันที่ลงประกาศ วัน

สิน้สุดการลงประกาศรับสมัครงาน รวมถึงรูปแบบการแจ้งเตือนขอ้มูล 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.40 รูปภาพหน้าจอการการยืนยัน 
 

จากรูปภาพที่ 4.40 เป็นรูปภาพหน้าจอการยนืยันบันทึกข้อมูล ลงประกาศต าแหน่งงานว่าง 
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รูปภาพที่ 4.41 รูปภาพหน้าจอรวมขอ้มูลผู้ประกอบการ 
 

จากรูปภาพที่ 4.41 เป็นรูปภาพหน้าจอรวมข้อมูลผู้ประกอบการ โดยจะแสดงที่หน้าหลักของ

เว็บไซต์จัดหางาน  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.42 รูปภาพหน้าจอการนัดสัมภาษณง์าน 
 

จากรูปภาพที่ 4.42 เป็นรูปภาพหน้าจอการนัดสัมภาษณ์งาน โดยผู้ประกอบการเลือกรายชื่อ

ข้อมูลประวัต ิและท าการยืนยันสถานะการเรียกสัมภาษณ์งาน 
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รูปภาพที่ 4.43 รูปภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลสัมภาษณ์งาน 
 

จากรูปภาพที่ 4.43 เป็นรูปภาพหน้าจอการยืนยันการบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์งาน โดยข้อมูล

ที่บันทึกจะถูกแจ้งไปยังผูส้มัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงาน 
 
 

4.3 ผลการประเมนิประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้พัฒนาระบบได้

สรุปผลการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็นแต่ละสว่น คือ 1. ส่วนของผูป้ระกอบการ 2. ส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่างผูส้มัครงาน ซึ่งจะแบ่งการประเมินผลของระบบในแต่ละต่าง ๆ ด้านดังตอ่ไปดังนี้ 

 4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ดูแลระบบ / อาจารย์ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ  ซึ่งแสดงผลการประเมิน 

ด้วยคะแนนค่าเฉลี่ย  X  ของประสิทธิภาพของระบบ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD   

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยมีผู้ประกอบการ 20 แห่ง ดังต่อไปนี้ โดยแบ่ง

ออกมาเป็นทั้งหมด 4 ด้านดังตอ่ไปนี ้คือ 

 1) ด้าน Functional Requirement Test เป็นการประเมินผลความถูกต้อง และ

ประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการ

ประเมินประสทิธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้าน  Requirement Test   

รายการประเมิน 
X  SD  ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถในด้านการจัดการต าแหน่งงาน 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความสามารถในการจัดการค้นหาข้อมูลผูส้มัครงาน 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ความสามารถในด้านการแสดงขอ้มูลปฏิทินกิจกรรม 5.00 0.00 ดีมาก 

4. ความสามารถในด้านการจัดการแก้ไขรายละเอียด 4.80 0.44 ดีมาก 

5. ความสามารถในด้านการจัดการขอ้มูลในระบบ 4.80 0.44 ดีมาก 

6. ความสามารถในด้านการจัดรายงานสรุปสถิต ิ 4.80 0.44 ดีมาก 

7. ความสามารถในด้านการแจ้งเตือน การนัดหมาย 4.80 0.44 ดีมาก 

รวม 4.88 0.25 ดีมาก 

 

   จากตารางที่ 4.1  พบว่า  โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Functional 

Requirement Test  อ ยู่ ใน ระดั บ  ดี ม าก   ( X 4.88, SD 0.25)  แ ล ะ เมื่ อ พิ จ ารณ า

องค์ประกอบย่อย  พบว่า ความสามารถในด้านการจัดการจัดการต าแหน่งงาน, ความสามารถ

ในการค้นหาข้อมูลผู้สมัครงาน, ความสามารถในด้านการจัดการในส่วนปฏิทินกิจกรรม มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  ( X 5.00, SD 0.00)  โดยความสามารถในด้านการ

จัดการแก้ไขข้อมูลและรายละเอียด , ความสามารถในด้านการจัดการข้อมูลในระบบ , 

ความสามารถในด้านการจัดการรายงานสรุปยอดสถิติ, ความสามารถในด้านการจัดการใน

ส่วนการแจง้เตอืน  และนัดหมาย มีคา่เฉลีย่  ( X 4.80, SD 0.44) ซึ่งยังอยู่ในระดับ ดีมาก  
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  2) ด้าน Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพใน

การท างานของระบบพบว่า สามารถท างานได้ตามฟังก์ชัน ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบนั้น แสดงดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบด้าน  Functional Test   

รายการประเมิน X  SD  
ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความถูกต้องในการเช็คค้นหาข้อมูลผู้สมัครงาน 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ความถูกต้องในการพิมพ์รายงานประวัติผูส้มัครงาน  5.00 0.00 ดีมาก 

4. ความถูกต้องส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความถูกต้องในการตรวจสอบตารางการนัดหมาย  5.00 0.00 ดีมาก 

6. ความถูกต้องของการเข้าสูร่ะบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

7. ความถูกต้องในการแจ้งเตอืนข้อมูล 5.00 0.00 ดีมาก 

8. ความน่าเชื่อถอืได้ของระบบ 4.80 0.44 ดีมาก 

9. การประยุกต์ใช้กับระบบงานจริง 4.60 0.54 ดีมาก 

10. ความถูกต้องและความรวดเร็วของระบบ 4.60 0.54 ดีมาก 

รวม 4.90 0.15 ดีมาก 

 

   จากตารางที่ 4,2  พบว่า  โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Functional 

Test  อยู่ในระดับ  ดีมาก ( X 4.90, SD 0.15)  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า  

การปรับปรุงแฟ้มข้อมูล, ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลผู้สมัครงาน, ความถูกต้องในการ

พิมพ์รายงานประวัติผู้สมัครงาน, ความถูกต้องในการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร, ความ

ถูกต้องในการตรวจสอบตารางการนัดหมาย, ความถูกต้องการเข้าสู่ระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

อยู่ในระดับ  ดีมาก  ( X 5.00, SD 0.00)  โดยความน่าเชื่อถือได้ของระบบ  มีค่าเฉลี่ย 

( X 4.80, SD 0.44)  แต่ยังคงอยู่ในระดับ ดี และ การใช้งานกับระบบงานจริง, การแจ้ง

เตือนข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ( X 4.60, SD 0.44)   แต่ยังคง

อยู่ในระดับ ดีมาก  
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 3) ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบ ว่ามีความยาก

งา่ยต่อการใชง้านมากน้อยเพียงใด โดยผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ ในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้าน  Usability Test   

รายการประเมิน 
X  SD  ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ความงา่ยต่อการใช้งานของระบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.44 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมในการใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.44 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.60 0.54 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่อสื่อความหมาย 4.80 0.44 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพสื่อความหมาย 4.60 0.54 ดีมาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบจอภาพ 4.80 0.44 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูใ้ช้ 5.00 0.00 ดีมาก 

9. ความเหมาะสมในการวางต าแหนง่ของสว่นบนจอภาพ 4.60 0.54 ดีมาก 

10. ค าศัพท์ที่ใชผู้ใ้ช้มีความคุ้นเคย สามารถปฏิบัติตามได้ 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.80 0.33 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 4.3  พบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Usability Test  อยู่ใน

ระดับ  ดีมาก  ( X 4.80, SD 0.33)  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย  พบว่า  ความ

งา่ยต่อการใช้งานของระบบ, ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้, ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้

มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตาม, มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก ( X 5.00 , 

SD 0.00)  โดยความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ, ความเหมาะสมในการใช้

รูปภาพสื่อความหมาย, ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนบนจอภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด  ( X 4.60, SD 0.54)  แตย่ังคงอยู่ในระดับ  ดีมาก   
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 4) ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้าน  Security Test  

รายการประเมิน X  SD  ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดรหัสผูใ้ช้และรหัสผา่นในการตรวจสอบผูใ้ช้งาน 5.00 0.00 ดีมาก 

2. การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผูใ้ช้ระบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

3. การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใชไ้ด้อย่างถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

4. การป้องกันการก าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย  4.60 0.54 ดีมาก 

5. การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในระบบ  4.60 0.54 ดีมาก 

รวม 4.84 0.21 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 4.4  พบว่า  โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Security Test  อยู่

ในระดับ  ดีมาก  ( X 4.84, SD 0.21)  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย  พบว่า  

ก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นในการตรวจสอบผู้ใช้งาน, การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของ

ผู้ใช้ระบบ, การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้ง  3  ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

ทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ  ดีมาก  ( X 5.00, SD 0.00)  และการ

ป้องกันการก าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย, การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในระบบ , มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีมาก  ( X 4.60, SD 0.54)  
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 4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้สมัครงาน 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละด้าน  ซึ่งแสดงด้วยคะแนนค่าเฉลี่ย  X   

ของประสิทธิภาพของระบบ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD   จากการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ มีกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ จ านวน 120 คน มีผลารประเมิน 4 ด้าน 

ดังตอ่ไปนี ้

 

 1) ด้าน Functional Requirement Test เป็นการประเมินผลความถูกต้อง และ

ประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบมากน้อยเพียงใด ผลการ

ประเมินประสทิธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้าน  Requirement Test   

รายการประเมิน 
X  SD  ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ความถูกต้องในด้านการแสดงผลประวัติข้อมูล 4.34 0.74 ด ี

2. ความสามารถในด้านการสมัครต าแหน่งงาน 4.52 0.61 ดีมาก 

3. ความสามารถในด้านการแจ้งเตือน 4.19 0.67 ด ี

4. ความสามารถในด้านการนัดหมายสัมภาษณ์ 4.17 0.72 ด ี

5. ความสามารถในด้านการสรุปสถิตขิ้อมูล 4.09 0.70 ด ี

รวม 4.26 0.68 ด ี

 

 จากตารางที่  4.5 พบว่า  โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน Functional 

Requirement Test อยู่ในระดับ ดี ( X 4.26, SD 0.68) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย  

ความสามารถในด้านการสมัครต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( X 4.52, SD 0.61)  อยู่ใน

ระดับ ดีมาก ความถูกต้องในด้านการแสดงผลประวัติข้อมูล  มีค่าเฉลี่ย  ( X 4.34, 

SD 0.74)  ยังคงอยู่ในระดับ  ดี, ความสามารถในด้านการแจ้งเตือน มีค่าเฉลี่ย  ( X 4.19, 

SD 0.67)  ยังคงอยู่ในระดับ  ดี, ความสามารถในด้านการนัดหมายสัมภาษณ์ มีค่าเฉลี่ย  

( X 4.19, SD 0.67)  ยังคงอยู่ในระดับ  ด ีและความสามารถในด้านการสรุปสถิติข้อมูล มี

ค่าเฉลี่ย  ( X 4.09, SD 0.70)  
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 2) ด้าน Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการ

ท างานของระบบ ว่าสามารถท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการ

ประเมินประสทิธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้าน  Functional Test   

รายการประเมิน X  SD  
ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 4.26 0.74 ด ี

2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.39 0.72 ด ี

3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.43 0.76 ด ี

4. ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ 4.54 0.65 ดีมาก 

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล 4.30 0.63 ด ี

6. ความถูกต้องของการอัปโหลดรูป 4.07 0.72 ด ี

7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.23 0.63 ด ี

8. ความน่าเชื่อถอืได้ของระบบ 4.23 0.70 ด ี

9. การใช้งานกับระบบงานจริง 4.31 0.67 ด ี

10. การแจ้งเตอืนข้อผดิพลาดในการใช้งานระบบ 4.29 0.74 ด ี

รวม 4.30 0.69 ด ี

 

  จากตารางที่ 4.6  พบว่า  โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Functional Test  อยู่

ในระดับ  ดี  ( X 4.30, SD 0.69)  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย  พบว่า  ความ

ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับ  ดีมาก  

( X 4.54, SD 0.65) โดยความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

( X 4.07, SD 0.72)  ยังคงอยู่ในระดับ ดี  และรายการประเมินอื่น ๆ อยู่ในระดับ ดี 
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 3) ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อ

การใชง้านมากน้อยเพียงใด ผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบนั้น ได้แสดงในตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบด้าน  Usability Test   

รายการประเมิน 
X  SD  ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. ความงา่ยต่อการใช้งานของระบบ 4.20 0.70 ด ี

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.39 0.68 ด ี

3. ความเหมาะสมในการใช้ขนาดของตัวอักษรจอภาพ 4.10 0.70 ด ี

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.28 0.65 ด ี

5. ความเหมาะสมในการอธิบายสื่อความหมาย 4.36 0.65 ด ี

6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย 4.23 0.67 ด ี

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนา้จอ 4.22 0.74 ด ี

8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูใ้ช้ 4.12 0.67 ด ี

9. ความเหมาะสมในการวางต าแหนง่ของจอภาพ 4.22 0.70 ด ี

10. ค าศัพท์ที่ใชผู้ใ้ช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติได้ 4.26 0.70 ด ี

รวม 4.23 0.68 ด ี

 

 จากตารางที่ 4.7  พบว่า  โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Usability Test  อยู่

ในระดับ  ดี  ( X 4.23, SD 0.68) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า  ความ

เหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่ งอยู่ ในระดับ ด ี

( X 4.39  , SD 0.68)  โดยความเหมาะสมในการใช้ขนาดของตัวอักษรจอภาพ มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด  ( X 4.10, SD 0.70)  ยังคงอยู่ในระดับ ด ี
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 4) ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบนั้น แสดงในตารางที่ 4.8  

 

ตารางที่ 4.8  ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบด้าน  Security Test   

รายการประเมิน X  SD  ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. การเปลี่ยนผ่านรหัสผู้ใช้และรหัสผา่นในการตรวจสอบ 4.27 0.72 ด ี

2. การยืนยันสิทธิ์ลมืรหัสผ่านทางอเีมล์ 4.19 0.71 ด ี

3. การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใชไ้ด้อย่างถูกต้อง 4.34 0.66 ด ี

4. การป้องกันการก าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย  4.30 0.63 ด ี

5. การก าหนดเวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 4.36 0.64 ด ี

รวม 4.29 0.67 ด ี

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพของระบบด้าน  Security -Test  อยู่

ในระดับ  ดี   ( X 4.29, SD 0.67) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย  พบว่าการ

ก าหนดเวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่ งอยู่ ในระดับ ดี  ( X 4.36, 

SD 0.64) โดยการยืนยันสิทธิ์ลืมรหัสผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ยังอยู่ในระดับ

เกณฑ ์ ดี ( X 4.19, SD 0.71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

4.3 ผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบด้านระบบรกัษาความปลอดภัย 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยโปรแกรม OWASP (Open 

Web Application Security Project) เวอร์ช่ัน 2.6.0 ที่ใช้ทดสอบการท างานของระบบบนเว็บไซต์

การท างาน Http://jobtopworld.com โดยผลการท างานดังรูปภาพ 4.46 ดังตอ่ไปนี้ 
 

 

 
รูปภาพที่ 4.44 แสดงผลการท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ 

 

จากรูปภาพที่ 4.44 เป็นการวิเคราะห์หาช่องโหว่ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดย

ซอฟต์แวร์จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้ท า

การทดสอบระบบในเว็บไซต์สภาวะแวดล้อมการท างานจริง โดยมีการจดทะเบียนโดเมนเนม 

ชื่อว่า https://jobtopworld.com เมื่อท าการวิเคราะห์ผลประเมินความเสี่ยงประสิทธิภาพภัย

คุกคาม ที่เกิดขึ้นในระบบเว็บไซต์ โดยซอฟต์แวร์จะเข้าไปตามลิงค์ต่าง ๆ ภายในเว็บไวต์ ซึ่งใช้

เวลาตามขนาดของเว็บไซต์ หากระบบมีความซับซ้อนและการประมวลผลของการท างานที่มาก

จะใช้ระยะเวลา 15-30 นาที เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลทั้งระบบเสร็จแล้ว ซอฟต์แวร์จะท าการ

ประเมินเพื่อความความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และให้คะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเว็บไซต์ โดยจะ

แสดงขอ้มูลผลการวิเคราะห ์ตามตาราง 4.9 ดังตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินประสิทธิภาพความเสี่ยงภัยคุกคาม 

รายการประเมิน ความเสี่ยง ความเชื่อมั่น 

1. X-Frame-Options Header Not Set ต่ า ปานกลาง 

2. Cookie set without HttpOnly flag ต่ า ปานกลาง 

3. Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion ต่ า ปานกลาง 

4. Password Autocomplete in browser  ต่ า ปานกลาง 

5. Web Browser XSS Protection Not Enabled ต่ า ปานกลาง 

 

จากข้อมูลตารางที่ 4.9 แปลผลความหมายของความเสี่ยง จะมีทั้งหมด 5 ผลการ

ประเมิน คือ  ความเสี่ยงที่มีโอกาศเกิดน้อย จากข้อที่ 1) X-Frame-Options Header Not Set 

คือ ไม่มีการใช้ X-Frame-Options จึงไม่ส่งผลต่อระบบความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น 2) Cookie set 

without HttpOnly flag คือ HTTPOnly เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกัน Client Side Script เข้าถึง Cookie 

โดยที่เราไม่อนุญาตเพื่อป้องกันจุดอ่อนของ Web Application ที่ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งผล

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ต่ า 3) Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion คือ 

ลักษณะการโจมตีโดยใช้ Java Script จากแหล่งโดเมนอื่น ๆ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต่ า     

4) Password Autocomplete in browser คือ มีการเก็บข้อมูลรหัสผ่านที่บราว์เซอร์อัตโนมัติ ซึ่ง

ระบบปิดการเก็บข้อมูลรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาติ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับ ต่ า 5) Web Browser XSS Protection Not Enabled คือ XSS ย่อมาจากค า

ว่า Cross-site Scripting เป็นเทคนิคการฝังโค้ดเข้าไปกับหน้าเวปเพจที่มีช่องโหว่ โดยผลการ

ประเมินอยู่ในระดับที่ ต่ า ซึ่งภาพรวมของผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต่ า แสดงใหเ้ห็นว่า ระบบ

มีความปลอดภัยสูง จากการโจมตี หรอืการขโมยข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ 

โดยระดับความเชื่อมั่นในระบบการประเมินจะมีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 1) Hight คือ 

สูง มีความเชื่อมั่นที่สมบรูณ์แบบ อัตตราการเกิดการโจมตีหรือขโมยข้อมูลจากเว็บไซต์ เกิดขึ้น

ได้น้อย 2) Medium คือ ปานกลาง มีระบบความเชื่อมั่นในระบบอยู่ในระดับปกติ และสุดท้าย   

3) Low คือ น้อย ถ้าหากระบบซอฟต์แวร์มีการให้คะแนน ความเชื่อมั่นในระดับน้อย ผู้พัฒนา

ระบบควรเร่งปรับปรุงระบบและท าการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด เพื่อความปลอดภัยในระบบ

ก่อนที่จะน ามาใช้งานจรงิ  




