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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากวิกฤตเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นอัตราการว่างงานที่เพิ่มสู งขึ้น ทาให้นกั ศึกษานั้น
ประสบปัญหาด้านการหางานทาเป็ นจานวนมากและเพื่อเป็ นการลดการใช้พลังงานจึงต้องหาทาง
เปลี่ยนวิกฤติเป็ นโอกาสโดยการสร้างระบบการจัดการข้อมูลศิษย์เก่าขึ้นเพื่อที่จะได้เป็ นการสะดวกแก่
นักศึกษาที่จะหางานทาและผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการบุคลากรไปทางานโดยผูป้ ระกอบการสามารถ
เลือกนักศึกษาที่จบการศึกษาตรงกับงานที่ตอ้ งการได้และเพื่อประโยชน์แก่นกั ศึกษาจะได้ไม่ตกเป็ น
เหยือ่ ในการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบ การ ในขณะเดียวกันกระแสด้านการจ้างงานของ
ประเทศไทยนั้นกาลังเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งมีผปู ้ ระกอบการหลากหลายบริ ษทั ที่กาลังให้ความสนใจ
โดยเฉพาะบริ ษทั ระดับกลางที่ส่วนใหญ่กาลังต้องการกาลังคนมาพัฒนาบริ ษทั สามา รถใช้อินเทอร์เน็ต
ได้ และใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้นข้อ มูลต่า งๆ ซึ่งถ้า นา 2 สิ่ งนี้มาเชื่อมโยงกันจะทาให้เกิดช่องทาง
ในการแก้ปัญหาและการสร้างแรงานและลดทรัพยากรของชาติต่อไป
จากการที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี น้ นั จบการศึกษาจานวนมาก จึงได้จดั ทาระบบจัดการข้อมูล
ศิษย์เก่า ผ่านเว็บไซต์ ขึ้นมา เพื่อเป็ นหนทางหนึ่งที่จะทาให้ทางมหาลั ยวิทยาลัยได้ติดต่อสื่ อสารกับ
กลุ่มศิษย์เก่า เป็ นศูนย์รวมการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงได้ก่อตั้ง เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสยามขึ้นมา เพื่อขจัดปั ญหาในการติดต่อศิษย์เก่า เพื่อความสะดวกในการกระจายข่าว
อย่างทัว่ ถึงภายในศิษย์เก่าด้วยกันเอง เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการจัดหางานให้กบั ศิษย์เก่าที่วา่ งงานและ
ยังเป็ นสื่ อกลางให้กบั หน่วยงานหรื อบริ ษทั ต่างๆ ได้เข้ามาค้นหาศิษย์เก่าที่วา่ งงานหรื อต้องการเปลี่ยน
งานได้อีกด้วย ภายในระบบมีหน้าเว็บบอร์ ดเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พดู คุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ได้อีกด้วย
ดังนั้น จึงได้คิดสร้างเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านการหางานทา โดย
จัดทารู ปแบบของเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย และง่ายต่อก ารใช้งาน โดยนักศึกษาสามารถลงราย ละเอียด
ต่างๆ ของวิชา เกรดเฉลี่ยที่เรี ยนจบมาและมีกระดานสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลต่างๆ
ซึ่ งสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์
มีนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดทา เช่น ระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ เป็ นศูน ย์กลาง
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การติดต่อระหว่างสมาชิกศิษย์เก่า และส่ งข่าวสารความก้าวหน้าของสถาบัน ไปยังมวลชนสมาชิกศิษย์
เก่าและเป็ นแหล่งจัดหางานให้กบั ศิษย์เก่าที่ยงั คงว่างงานหรื อต้องการเปลี่ยนงาน เสริ มสร้างสั มพันธ์ที่
ดีระหว่างศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบนั ของสถาบัน อีกทั้งยัง เป็ นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และ เป็ นที่
ปรึ กษาทางด้านวิชาการแก่สมาชิกประสานสามัคคี เกื้อกูล
สนับ สนุนในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพที่พ่ ึง และปฏิบตั ิต่อสังคม โดยไม่ขดั ต่อศีลธรรม และกฎของบ้านเมืองไม่ดาเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับการเมือง ทั้งนั้น ศิษย์เก่าทุกคนสามารถเข้ามา เยีย่ มชมเว็บไซต์ เพื่อรับรู ้ข่าวสารของทาง
มหาวิทยาลัยหรื อทางกลุ่มศิษย์เก่าได้ มีระบบ สมัครสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้รับสิ ทธิ ต่างๆ เช่น
สมาชิก สามารถ กรอกข้อมูลประวัติของตนเอง บอกสถานะ การว่างงานหรื อต้องการเปลี่ย นงานได้
โดยสมาชิกสามารถบอกความต้องการทางสายงานอาชีพหรื อความสนใจอื่นๆ อีกทั้ง สมาชิกสามารถ
บอกสมรรถภาพความสามารถของตนเองเพื่อนาเสนอและเป็ นสื่ อกลางให้กบั หน่วยงานหรื อบริ ษทั
ต่างๆ ที่เข้ามาค้นหา บุคลากร สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้ทุกเมื่อ และยัง
สามารถเสนอความคิดเห็น ผ่านกระทูบ้ ทความหรื อเว็บบอร์ ดได้ โดยระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่าน
เว็บไซต์เป็ นระบบเว็บแอพพลิเคชัน่ แบบออนไลน์ เพื่อใช้เ ป็ นช่องทางการสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้
ทัศนะคติ ของศิษย์เก่าและยังสามารถเป็ นแหล่งจัดหางานให้กบั ศิษย์เก่าที่ยงั คงว่างงานหรื อต้องการ
เปลี่ยนงานอีกด้วย เป็ นการสร้างชุ มชนความรู้ออนไลน์ที่ผใู้ ช้อินเ ทอร์ เน็ตสามารถมีส่วนร่ วมในการ
สร้างองค์ความรู ้อย่างกว้างขวางทุกเวลาอย่างทัว่ ถึง
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์
กลุ่มเป้ าหมาย
บริ ษทั ต่าง ๆ และกลุ่มศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ มีความสามารถดังนี้
1.1 ระบบจัดการผูใ้ ช้ (Account Setting)
1.1.1 สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ประเภทของผูใ้ ช้
1.1.2 สามารถกาหนดสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ได้
1.1.3 ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ได้
1.2 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ (Event News Management)
1.2.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่ของข่าวสาร
1.2.2 สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข่าวสาร
1.2.3 ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ สามารถแสดงความคิดเห็นในข่าวสารได้
1.2.4 ผูด้ ูแลระบบสามารถลบความคิดเห็นที่เห็นไม่สมควรในข่าวสารได้
1.3 ระบบจัดการกระดานสนทนา (Web Board)
1.3.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่กระดานสนทนา
1.3.2 สามารถ ลบ กระทูท้ ี่ไม่เห็นสมควรได้
1.3.3 สามารถแสดงความคิดเห็นในกระทูน้ ้ นั ๆ ได้
1.4 ระบบจัดการศิษย์เก่า (User Management)
1.4.1 ศิษย์เก่า สามารถมากรอกข้อมูลส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ตาแหน่งงานที่สนใจ
เพื่อลงทะเบียนเป็ นสมาชิก
1.4.2 ศิษย์เก่าสามารถแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวได้
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1.5

ระบบค้นหานักศึกษา (Student Searching)
1.5.1 สามารถค้นหานักศึกษาที่ได้ทาการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ได้ สามารถค้นหาได้
จากข้อมูลต่อไปนี้
เกรดเฉลี่ย
ตาแหน่งงานที่ตอ้ งการ

2.

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับเครื่ อง Server
2.1.1 CPU AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual 2.11 GHz.
2.1.2 Hard Disk 320 GB.
2.1.3 RAM 1 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับ Client
2.2.1 CPU Intel Celeron 1.8 GHz. หรื อสู งกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 1 GB
2.2.3 RAM 512 MB หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD-RW Drive

3.

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับเครื่ อง Server
3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
3.1.2 Aptana Studio 3
3.1.3 Xampp of Windows
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3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับ Client
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสู งกว่า
3.2.2 Google Chrome
3.2.3 Internet Explorer
3.2.4 FireFox
3.2.5 Hi-Speed Internet
ขั้นตอนการจัดทา
ในการจัดทาระบบจัดการข้อมูลศิษย์เ ก่าผ่านเว็บไซต์ คณะผู ้ จดั ทาได้ร่วมกันวางแผนการ จัดทา
ไว้ดงั นี้
1. การวางแผนระบบ เริ่ มจากการกาหนดปั ญหาและขอบเขตระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า
ผ่านเว็บไซต์ โดยศึกษาข้อมูลจากการค้นหาเว็บไซต์ศิษย์เก่าตามมหาลัยต่างๆ ศึกษาการ
ทางานของระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าปั จจุบนั จากนั้นนาข้อมูลมาศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การแก้ไขส่ วนของปั ญหาต่างๆ ก ารเพิม่ เติมการทางานใหม่ๆและวางแผนการ จัดทาขั้น
ต่อไป
2. การวิเคราะห์ระบบ ศึกษาการทางานของระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อย่าง
ละเอียด วิเคราะห์วา่ จะต้องพัฒนาหรื อสามารถเพิ่มเติมการทางานในส่ วนไหนบ้าง โดย
การศึกษาส่ วนนี้ จะเห็นได้วา่ เว็บไซต์ปั จจุบนั เป็ นเพียงเว็บที่ใช้ในการแสดงข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ระบบยังคงสามารถเพิม่ เติมได้อีก เช่น จัดเก็บประวัติของสมาชิกศิษย์
เก่า เพื่อให้เป็ นสื่ อกลางในการค้นหาตาแหน่งงานให้กบั ศิษย์เก่าที่ยงั คงว่างงานหรื อ
ต้องการเปลี่ยนงาน มีเว็บบอร์ดเพื่อพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ ยนทัศนะคติได้
3. การออกแบบ เมื่อวิเคราะห์ระบบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วนาการวิเคราะห์น้ นั มาออกแบบเป็ น
แผนลาดับขั้นตอนการ จัดทาให้ตรงกับที่ได้วเิ คราะห์ไว้เบื้องต้น โดยจัดทาโครงสร้าง
ข้อมูลและออกแบบหน้าเว็บไซต์ ทั้งการนาข้อมูลเข้า การประมวลผลไปจนถึงส่ วน
แสดงผลลัพธ์ต่ างๆ เพื่อให้ง่ายต่อผูใ้ ช้งานเว็บไซต์และมีการป้ องกันในระบบเพื่อคง
ความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก
4. พัฒนาและทดสอบระบบ ขั้นตอนนี้จะเป็ นการเขียนโปรแกรม เพื่อให้เป็ นไปตามที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้เบื้องต้น เมื่อเขียนโปรแกรมเป็ นที่เรี ยบร้อยลาดับต่อไป
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จากนั้นคือ การนาระบบเว็บไซต์ไปทดสอบในเบื้องต้นก่อนนามาใช้งานจริ ง ขั้นตอนนี้
จะทดสอบโดยทีมผูพ้ ฒั นาระบบและคณะผูด้ าเนินโครงการเพื่อหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและทาการแก้ไขก่อนใช้งานจริ ง
5. การจัดทาเอกสาร ขั้นตอนนี้เป็ นการรวบรวมเอกสารต่างๆ ของการใช้งานระบบ โดยการ
เขียนเป็ นหนัง สื อคู่มือการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการแก้ไขในส่ วนที่อา จเป็ นปัญหา
ขณะใช้งานเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. นาเสนอภาคนิพนธ์ โดยนาระบบที่ได้พฒั นามาทาการนาเสนอให้กบั คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์เป็ นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่า
และส่ งข่าวสารความก้าวหน้าของสถาบันไปยังมวลชนสมาชิกศิษย์เก่า
เสริ มสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มศิษย์เก่า
เป็ นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และ เป็ นที่ปรึ กษาทางด้านวิชาการแก่สมาชิก
เป็ นแหล่งจัดหางานให้กบั ศิษย์เก่าที่ยงั คงว่างงานหรื อต้องการเปลี่ยนงาน
ประสานสามัคคี เกื้อกูล สนับสนุนในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่พ่ งึ
ปฏิบตั ิต่อสังคม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม และกฎของบ้านเมือง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนะคติของแต่ละคน

