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การวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
ข้อมูลในการด าเนินด้านสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และน ามาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษา โดยใช้งานวิจัยนี้ในการจัดเก็บและรายงานผลการด าเนินงานและบริหารสหกิจศึกษา
ของประเทศไทย ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 
จ านวน 15 สถาบัน 2) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 16 
สถาบัน และ 3) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนจ านวน 15 สถาบัน 

การด าเนินการการวิจัยได้ด าเนินการโดยกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ โดยด าเนินการ 4 ระยะ คือ 
1) ระยะการส ารวจเบื้องต้น 2) ระยะการวิเคราะห์ระบบ 3) ระยะการออกแบบ และ 4)ระยะการพัฒนาระบบ ใช้
ระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Application Development Methodology :RAD) และใช้
เทคนิคในการสร้างแบบจ าลองการสร้างโปรแกรมต้นแบบ ส าหรับระบบนี้แบ่งงานหลักเป็น 5 ส่วนคือ 1) ระบบการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ 2) ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 3)ระบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันการศึกษา (ข้อมูลหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ด้านสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา ข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา ข้อมูล
สถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา) 4) ระบบแสดงผลสรุปและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษา และ 5) ระบบบันทึกการท างานของระบบ 

การด าเนินงานด้านการติดตั้งและทดสอบการใช้งานจริงโดยผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 100 คน
ประกอบด้วย จากส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 เครือข่าย จ านวนทั้งสิ้น 46 สถาบัน  ผลการประเมินในภาพรวม จาก
ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจดีมากในภาพรวมของการใช้งานระบบ คิดเป็นคะแนน 4.38 และทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการน าเอาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงาน และบริหารงานสหกิจศึกษาของประเทศต่อไป 
ค าส าคัญ: สหกิจศึกษา / ระบบฐานข้อมูล / เทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 
Abstract 

The purposes of this study were to study Cooperative Education implementation in 
Higher Education, develop a database for Thai Educational Cooperative and use this study to 
observe and report implementation of Cooperative Education in Higher Education in Thailand. 

 The sample case for this development was selected from Cooperative Educational 
Network and included 3 regions: Upper North Cooperative Educational Network (15 Institutes), 
Lower North Cooperative Educational Network (16 Institutes), Upper South Cooperative 
Educational Network (15 Institutes). 
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Software Development Life Cycle with 4 phases was used in the study: preliminary 
investigation, system analysis, system design, and system implementation. Also Rapid Application 
Development Methodology (RAD) and Rapid Prototyping Model were used. The system was 
separated into 5 functions as follows: (1) basic data configuration system, (2) user account 
management system, (3) annual records and reports for Cooperative Education system 
(curriculums, personnel development, implementation, corporative), (4) report and information 
management system, and (5) logging system. 

The System Installation and Testing step was performed by about 100 people from 
Office of Higher Education Commission and 3 regions (46 Institutes). The results showed high 
level of satisfaction with the system with an overall rating of 4.38. The Office of Higher Education 
Commission is now capable of taking data used to report operational data from the Cooperative 
Education and Administration of the country. 
Keywords: Cooperative Educational / Database System / Cooperative Educational Information 
Technology 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ ประเทศที่เป็นผู้น าด้าน
เศรษฐกิจ อย่างสหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาการว่างงาน ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาประชากรประมาณ 69 ล้านคนที่
ท างานในงานทักษะระดับกลาง (Middle-skills jobs) คิดเป็นประมาณร้อยละ 48 ของวัยท างาน ในขณะที่แรงงาน
ของคนในยุคเบบี้บูมเมอร์เริ่มเกษียณ และแรงงานรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนั้นมีมากกว่าจ านวนคนเกษียณงาน ช่วงปี 
ค.ศ. 2010 – 2020 การฝึกอบรมแรงงานทักษะระดับกลางรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าต้องใช้เงินจ านวนมากถึง 25 ล้านบาท เพื่อหาวิธีการฝึกอบรมแรงงานทักษะระดับกลางที่จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (Kochan et al., 2012) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยายามปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ โดยผู้น าทางธุรกิจให้ความร่วมมือ 
(Cooperate) กับสถาบันการศึกษา เมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาบริษัทต่างๆ ก็จะหาทางลดงบประมาณในการพัฒนา
บุคคลากรของบริษัทลง ซึ่งหลายบริษัทคิดว่าหากบริษัทลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานของตนเองแล้วบริษัทคู่แข่ง
สามารถจ้างพนักงานของบริษัทท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมให้ออกไปท างานด้วย ท าให้บริษัทที่ลงทุนพัฒนาฝึกอบรมเกิด
ความสูญเสีย ดังนั้นวิธีการที่บริษัทน ามาใช้เพื่อลดปัญหาคือ การให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรม 
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ได้มีประสบการณ์ในการฝึกท างานจริง และว่าจ้างผู้ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาและผ่านการฝึก
การท างานจริง และท าให้นักศึกษาทราบถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ส าหรับวิธีการที่ดีที่สุดวิธี
หนึ่งส าหรับบริษัทและนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา คือการที่นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริง  

ในป ค.ศ. 1906 เป็นจุดเริ่มตนของแนวคิดสหกิจศึกษาเกิดจาก Herman Schneider แหงมหาวิทยาลัย 
Cincinnati หรือเรียกแนวคิดนี้วา “แผนงานซินซินเนติ” เพื่อแกปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่
เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพมีประสทธิภาพต่ า จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อใหผเูรียนเกิดความเขาใจและความช านาญใน
ทักษะวิชาชีพ โดย Schneider แบงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรออกเปน 2 กลุม ในแตละสัปดาหนักศึกษา
กลุมหนึ่งเรียนในมหาวิทยาลัยและอีกกลุมหนึ่งไปปฏิบัติงานดานวิศวกรรมที่โรงงานในทองถิ่นในลักษณะการจางงาน 
และพบวาการสลับการเรียนกับการท างานท าใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนในช้ันเรียนเพิ่มขึ้น นักศึกษาได
พัฒนาความรูความเขาใจและเกิดทักษะใหม ๆ ท าใหมีความมั่นใจในการเลือกอาชีพมีศักยภาพในการท างาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) 

กรณีศึกษาเช่น มหาวิทยาลัย Northeastern ในบอสตันของอเมริกา มีนักศึกษาร้อยละ 93 ที่เลือกเรียน
ในแผน CO-OP โดยมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 2,500 บริษัท จาก 69 ประเทศ และขยายหลักสูตรนี้ไปยังเมืองอื่นๆใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1980 สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และวงการอุตสากรรมต่างๆเช่น บริษัท Boeing บริษัท United 
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Technologies บริษัท General Motors บริษัท Intel Corporation และ บริษัท Dell Incorporate เป็นต้น เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา 6 เดือนและต้องพัฒนาโครงการวิจัย โดยมี
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงาน ศิษย์เก่า และพนักงานพี่เลี้ยง ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งหลักสูตรนี้มีผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าหนึ่งพันคน และนักศึกษาประมาณร้อยละ 50 ได้รับการจ้างงานจาก
บริษัทท่ีร่วมโครงการฯ (Kochan et al., 2012) 

ส าหรับสหกิจศึกษาในประเทศไทย โดยศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนผู้บัญญัติศัพท “สหกิจ
ศึกษา” “Cooperative Education” ขึ้นเป็นคนแรกในประเทศไทย หมายถึง “การศึกษาที่ท ารวมกันระหวางมหา
วิทยาลัยกับ องคกรผ ูใชบัณฑิตเพื่อใหเกิดการศึกษาที่ดี” โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันที่พัฒนา
ระบบสหกิจศึกษาและน ามาใช้เปนแหงแรกในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2536 โดยได้รับความรวมมือจากภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมและภาครัฐ 
 ในปการศึกษา 2545 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดริเริ่มโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยใชตนแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ก าลังศึกษาอย ูในชวง 2 ปสุดทายไดออกไป ปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ของระบบ
ทวิภาค ในปีการศึกษา 2545 มีสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง องคกรผูใชบัณฑิต 257 แหง และนักศึกษาจ านวน 679 
คน เขารวมโครงการดังกล่าว ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขยายผลและด าเนินการจนถึงรุนที่ 5 
ในปการศึกษา 2547 มีสถาบันอุดมศึกษาเขารวม 60 สถาบัน องคกรผูใชบัณฑิต 2,000 แหง และนักศึกษา 10,444 
คน หลังจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม ไดสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน แตยังคง
สนับสนุนด้านนโยบายตอไป (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2558)  
 สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นการได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หรือสถานประกอบการ โดยจะบูรณาการการเรยีนรู้ในสถาบันการศกึษาและการให้นักศึกษาได้ออกไปปฏบิัติงานจรงิ
ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาแบบเต็มเวลา โดยได้รับต าแหน่งงานหรือมีการก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน โดยองค์กรที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานจะมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และมีอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาหรืออาจารย์นิเทศเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการในสาขาวิชาชีพนั้นๆ สหกิจศึกษาช่วยให้
นักศึกษาได้ เรียนรู้งาน เรียนรู้คน เรียนรู้ตน เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตร ก็จะสามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีวัตถปุระสงค์การจัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา คือ  

1. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริมทักษะ และ 
ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน (Employability) 

2. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่า
เหนือกว่าการฝึกงาน 

3. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
4. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

คณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือท่ีกว้างขวางยิ่งข้ึน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อเป็นเช่ือมโยง

ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 9 เครือข่าย คือ เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวม
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ) 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่ง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการผลักดันเชิงนโยบายการเช่ือมโยงการ
ด าเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาของประเทศ ท่ีมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
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ของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นศูนย์กลางรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานรวมทั้งติดตามประเมินผลเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น 
 ส าหรับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้
บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณา
การความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน อาจารย์ บัณฑิต และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวมต่อไป 

การด าเนินงานของสหกิจศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 2) มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการและ 3) การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางของสถาบันและองค์กรได้ ในประเด็นด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพนั้น 
สถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลสรุปของแต่ละสถาบันให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2558) และในปีการศึกษา 2555 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดท าโครงการ
พัฒนาสหกิจศึกษาออนไลน์ (เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, 2557) เพื่อให้สถาบันสมาชิกได้
จัดท าฐานข้อมูลผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันและให้ฐานข้อมูลดังกล่าวเช่ือมโยงกับเว็บไซต์เครือข่าย
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ข่าวสาร และแหล่งความรู้ ด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ และสามารถน าข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์การด าเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่าย เพื่อพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายให้มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และเพื่อก าหนด
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนให้มีรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดไว้ ขอบเขตข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา ข้อมูลองค์กรผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ 
ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา ข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรสหกิจศึกษา ข้อมูลการพัฒนา
บุคคลากร ข้อมูลผลงานดีเด่น เอกสารและสื่อด้านสหกิจศึกษา 

ในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพตาง ๆ องคกรผูใชบัณฑิตไดวิพากษสถาบันอุดมศึกษาว่าไมสามารถผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมได โดยประเด็นหลักคือขาดแรงงานที่มีทักษะ
ทางอาชีพและขาดการเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ เชิงลึกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต การ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตจึงเปนปจจัยหลักที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาตองให
ความส าคัญและสนับสนุน ในการด้านการก าหนดนโยบายสหกิจระดับประเทศ การก าหนดค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงาน และการสนับสนุนด้านงบประมาณตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสหกิจศึกษาน้ัน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากสถาบันศึกษาและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อก าหนดแนวทาง และการ
เช่ือมโยงกับนโยบายสหกิจศึกษาของประเทศ อนึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจากสถาบันการศึกษา พบว่าการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูลสหกิจศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศใช้เวลาค่อนข้างนาน ข้อมูลสหกิจศึกษาที่ได้รับจาก
สถาบันอุดมศึกษาไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ และไม่เพียงพอในน ามาใช้งานเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผน 
ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวมรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานสหกิจศึกษาและด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL)
ของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษารูปแบบข้อมูลในการด าเนินด้านสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย 
3. เพื่อใช้งานวิจัยนี้ในจัดเก็บและรายงานผลการด าเนินงานและบริหารงานสหกิจศึกษาไทย 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
กรอบการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย จะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประชากรที่ต้องการศึกษาทั้งหมด
คือ สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาทั่วประเทศไทย โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้
วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยค านึงถึงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นดังนี้คือ ความมีระบบในการด าเนินการบริหารจัดการสหกิจศึกษา แบบ Systematic การมีความแตกต่าง
หลากหลายในเรื่องโครงสร้างสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัยเอกชน มี
การแบ่งโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต มีการด าเนินการทั้งแบบรวมศูนย์ (Centralize) คือ
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ และแบบกระจายศูนย์ (Decentralize) คือ มหาวิทยาลัยที่ไม่มี
หนว่ยงานกลางในการบริหารจัดการ แต่จะมอบหมายให้คณะวิชาด าเนินการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่น ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงหากเลือกหน่วยตัวอย่างด้วยวิธีอื่น เนื่องจากคณะวิจัยจะต้องเดินทางทั่วประเทศ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ต้องใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลมาก หากการเลือกพื้นที่ไม่เหมาะสมอาจใช้
เวลานานเกินกรอบการด าเนินงานซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ได้  เพราะองค์ประกอบบางตัวไม่สามารถควบคุมได้ 
(หทัยชนก  พรรคเจริญ, 2555) และจากการสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ (รัชดา ชัชวาลย์, 2557, 
พฤศจิกายน 24) และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา (อัจฉรา ปัทมวิภาค, 2557, พฤศจิกายน 24) 
ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว สรุปได้ว่าเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 กลุ่ม จากท้ังหมด 9 กลุ่ม ได้แก ่

1) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 
2) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
3) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 
เนื่องจากเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 3 เครือข่ายมีจ านวนสถานศึกษา

ที่มีแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา รวมทั้งหมด 39 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 23 (กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา ส านัก
ประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการ
ด าเนินการที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก 3 เครือข่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ายอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ 

 
2. ขอบเขตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารสหกิจศึกษาไทย  
ระบบฐานข้อมูล แบ่งกรอบการท างานออกเป็น 5 ส่วนคือ 
1. ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ  
2. ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน  
3. ระบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 
    -ข้อมูลหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
    -ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
    -ข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
    -ข้อมูลสถานประกอบการ ท่ีร่วมจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 
4. ระบบแสดงผลสรุปและสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษา  
5. ระบบบันทึกการท างานของระบบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
เพื่อให้การก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกเครอืข่าย โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมลูผล

การด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ซึ่งที่ผ่านมามีการรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวอย่างไม่เป็นระบบและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย 
เพื่อเป็นระบบสารสนเทศส าหรับการบันทึกและรายงานผลการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาที่
เป็นสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา โดยสถาบันการศึกษาสมาชิกสามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ 
(เพิ่ม ลบ แก้ไข สิทธิ์) ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการน าเข้าข้อมูล สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันตนเอง อาทิข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ข้อมูลการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานด้านสหกิจศึกษา ข้อมูลระยะเวลาการมีงานท าของนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา
หลังจากส าเร็จการศึกษา ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแรกรับประจ าปีการศึกษาและจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา ข้อมูลรายชื่อคณาจารย์นิเทศ ข้อมูลองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีร่วมโครงการสหกิจศึกษา ข้อมูลการพัฒนาคณาจารย์นิเทศ ข้อมูลนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนและปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษา เป็นต้น และสามารถ
เรียกดูรายงานสรุปที่เกี่ยวข้องได้ ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้  
(เพิ่ม ลบ แก้ไข สิทธิ์) ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ การก าหนดค่าเป้าหมายของการด าเนินงาน
ด้านสหกิจศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการด าเนินงานเครือข่าย และรายงานข้อมูลอื่นๆ ระดับ
สถาบัน ระดับเครือข่าย และในภาพรวม ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป สามารถเรียกค้นดูข้อมูลการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาตามที่ก าหนดได้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยระหว่างระบบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การด าเนินการโครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย ได้น าแนวคิดในด าเนินการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลโดยใช้กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) โดยมีด าเนินการ 
4 ระยะได้แก่ 1) ระยะการส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation Phase) 2) ระยะการวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis Phase) 3) ระยะการออกแบบ (System Design Phase) และ 4)ระยะการพัฒนาระบบ 
(System Implementation Phase) 

จากการได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในพบว่าระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการวิจัยนี้
คือรูปแบบการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Application Development Methodology: RAD) เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างจ ากัดและบริบทของกลุ่มผู้ใช้งานมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านภูมิศาสตร์และด้านการบริหารงาน ซึ่งเทคนิคนี้จะสามารถช่วยพัฒนาต้นแบบเพื่อรวบรวม
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ข้อมูลในการศึกษาระบบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังอาศัยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารนโยบาย แผนงาน 
การด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง และเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้ยังได้มีการลง
พื้นที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

การออกแบบและพัฒนาระบบ ใช้เทคนิคในการสร้างโปรแกรมต้นแบบ (Prototyping) เป็นเครื่องมือหลัก 
โดยสร้างเป็นโปรแกรมต้นแบบแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Model) ใช้เครื่องมือช่วยออกแบบหน้าจอ 
รายงานและแบบฟอร์ม เพื่อใช้สื่อสารกับผู้ใช้งานในระหว่างการออกแบบ ได้แก่โปรแกรม Pencil Project ท าให้
สามารถออกแบบและปรับแก้ไขได้รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่มีบริบทแตกต่างกัน ในการ
พัฒนาระบบได้ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาจาวาสคริปต์ และบูตสแทรบ (Bootstrap) ซึ่งเป็น Front-end 
Framework และใช้โปรแกรม MySQL ส าหรับจัดการฐานข้อมูล ด้านการทดสอบระบบและการประเมินผลเพื่อหา
ข้อผิดพลาดของระบบ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้องสามารถตรวจสอบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
มากที่สุด ได้แบ่งระดับการทดสอบเป็น 3 ระดับดังนี้ การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) โดยคณะผู้วิจัย การ
ทดสอบแบบบูรณาการ (Integrating Testing)  และการทดสอบทั้งระบบ (System Testing) ทดสอบจากผู้ใช้งาน
ทุกระดับ 

การจัดท าเอกสารของระบบ เพื่อให้การบริหารระบบการใช้งานตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารคู่มือการพัฒนาระบบ เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
ของผู้ใช้ในระดับต่างๆ เป็นต้น 

การสรุปผลการด าเนินงานวิจัยตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  ออกแบบ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ การทดสอบระบบ และการประเมินภาพรวมของงานวิจัย โดยมีผู้เช่ียวชาญให้ข้อแนะน าเพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานวิจัย ด้านเทคนิควิธี ข้ันตอนการท างาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ จะจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าเสนอต่อผู้สนับสนุนทุนวิจัยคือ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา ส านักประสานและส่งเสริม
กิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้สามารถด าเนินงานได้ผลบรรลตุามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้  โดยสามารถจ าแนกข้อมูลหลัก

ที่ต้องใช้งานในระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา  
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2. ข้อมูลสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ)  
3. ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา (ขอ้มูลจ านวนนักศึกษาท่ีผา่นสหกิจ

ศึกษา จ านวนอาจารย์นิเทศ สถานประกอบการที่เข้าร่วมจดัโครงการสหกิจศึกษา) 
4. ข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
5.ข้อมูลรายชื่อบุคลากร (อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านสหกิจศึกษา 

 
และสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย โดยมีฟังก์ชันการท างานในระบบนี้คือ 

1. ระบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก (Input/Update Data System) 
2. ระบบรายงานสรุปและสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (Summary Report / Information System) 
3. ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account Management System) 
4. ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ (System Configuration) 
5. ระบบบันทึกการท างานของระบบ (System logging Record) 

 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 

1. ผู้บริหารระบบสามารถบริหารจัดการและเรียกแสดงรายงานและสถิติได้ทั้งฐานข้อมูล 
2. ผู้ใช้งานระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา สามารถเรียกแสดงรายงานข้อมูลและสถิติ 

เฉพาะในเครือข่ายฯ เท่านั้น 
3. ผู้ใช้งานระดับสถาบันการศึกษาสามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ให้สอดคล้องกับโครงการการ

บริหารงานด้านสหกิจศึกษาของสถาบันได้ และสามารถบริหารจัดการข้อมูล การเรียกแสดงรายงานและสถิติในส่วน
ของสถาบันได้ 
 
ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทยสามารถออกรายงานได้ 10 รายการดังนี้ 

1. รายงานการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการด าเนินงานเครือข่ายฯ 
2. รายงานรายชื่อหลักสูตรสหกิจศึกษา/หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 
3. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
4. รายงานรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรม 
5. รายงานจ านวนอาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 
6. รายงานรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาในประเทศ 
7. รายงานรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาต่างประเทศ 
8. สถิติจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 
9. สถิติหลักสูตรสหกิจศึกษาที่มีการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
10. สถิติบุคลากรด้านสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรม ประจ าปีการศึกษา 
 
ระบบนี้ได้ตดิตั้งและใช้งานจริงที่ต าแหน่งของโฮสติ้ง (Hosting) http://dev.coop-ed-uncen.com  

โดยมตีัวอย่างหน้าจอโปรแกรมในระบบดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 3 หน้าจอแรกของโปรแกรมระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาไทย 
 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายงานการด าเนินงานสหกิจศึกษา 9 เครือขา่ยฯ เทียบกับค่าเป้าหมายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 425 

 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะก าหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการ
พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเริ่มรายงานข้อมูลสหกิจศึกษาเข้าสู่ระบบ เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
และส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารสหกิจศึกษาไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบที่
สามารถบันทึกข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาซึ่งเป็นระบบใหม่ ที่พัฒนามาจากการรายงาน
ข้อมูลผ่านการส่งผ่านและรวบรวมข้อมูลด้วยไฟล์อิเลค์ทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ค้นพบทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ค้นพบชุดข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งานในการรายงานผลและการ
น ามาใช้บริหารงานสหกิจศึกษา ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการท างานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพบปัญหาอุปสรรคใน
การรวบรวมข้อมูล ปัญหาในขั้นตอนการด าเนินงาน ค้นพบข้อเสนอแนะแนวทางในการน าไปใช้งานจริง และเล็งเห็น
แนวทางการพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในระหว่างการวิจัยได้พบประเด็นในการด าเนินงานที่
น่าสนใจ ในการพัฒนาระบบ โดยแบ่งขอ้สังเกตออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นในการด าเนินงานวิจัยท่ีต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรค่อนข้างมาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงานสหกิจศึกษา  และ 
กระบวนการขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลสหกิจศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลในการน ามา
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบ มีความสมบูรณ์มากที่สุดจะต้องใช้วิธีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด โดยมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูล ได้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เครือข่ายฯ และสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 ภูมิภาค จากการด าเนินงานพบว่า สามารถเข้าใจสภาพ
การท างานจริง สร้างความร่วมมือและท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการยอมรับในระบบมากขึ้นซึง่จะส่งผลดตีอ่การใช้งานจริงใน
ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน ท าให้การด าเนินงานพัฒนาระบบประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

2. ประเด็นในด้านระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัยในทางปฏิบัติได้ประยุกต์ใช้หลายวิธี โดยผสมผสานระเบียบวิธี
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบใหม้ีความสมบูรณ์มากที่สุด ในการวิจัยนีไ้ด้พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยเลือกใช้แบบจ าลองชนิดการสร้างโปรแกรมต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว (Rapid Prototyping Model) เพื่อช่วยให้การพัฒนาระบบด าเนินการได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมต้นแบบที่
น ามาใช้ มีการผสมผสานหลายแบบเข้าด้วยกันตามความเหมาะสมในเบื้องต้นได้เลือกใช้วิธีการสร้างโปรแกรม
ต้นแบบ ชนิด Throw-Away Prototyping-based Methodology เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสร้างและ
น ามาใช้ประกอบการเก็บข้อมูลระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าระบบท่ีออกแบบมา
นั้นถูกต้องหรือสอดคล้องกับความต้องการมากน้อยเพียงใดซึ่งท าให้ด าเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น  จากนั้นได้น ามา
สร้างเป็นโปรแกรมต้นแบบ ชนิด Evolutionary Prototyping-based Methodology และด าเนินการปรับแก้ไขให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุดท าให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

3. ประเด็นด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประเด็นนี้ถือว่าผู้วิจัยให้ความส าคัญอีก
ประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากเทคนิควิธีในการพัฒนาระบบ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสการยอมรับและก่อให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการใช้งานระบบในอนาคต ในการพัฒนาระบบนี้ได้ใช้เทคนิควิธทีี่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
ทุกระดับมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนาตามบทบาทที่เหมาะสมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
แต่ละเครือข่ายฯโดยศึกษาข้อมูลในด้านการบริหารงาน ด้านการใช้เก็บและงานข้อมูล ด้านความโครงสร้างและ
สัมพันธ์ภายในเครือข่ายฯขั้นตอนน้ีสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้แบบส ารวจรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องและเมื่อลง
พื้นทีท่ั้ง 3 แห่ง มีการประชุมน าเสนอข้อมูลสรุปผลการส ารวจเพื่อให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละเครือข่ายฯ 
และน ามาปรึกษาหารือในแนวทางการด าเนินงานของระบบที่ก าลังจะพัฒนามีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
เพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส าหรับในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ มีการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 
โดยผู้วิจัยได้สรา้งโปรแกรมตน้แบบขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อคิดเห็นร่วมกันได้สะดวกมากขึ้น เปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งานสามารถวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาส ที่จะช้ีแจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใช้ซึ่งอาจจะยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการ
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ข้อมูลบางส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาระบบและทดสอบระบบได้จัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ เพื่อทดสอบการใช้งานระบบจริงและรับฟังการวิพากษ์และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นในการติดตั้งและใช้งานจริงพบว่าการพัฒนาระบบใดๆ ถ้าเปิด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสมพบว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานดีมาก และ
จากผลจากการประเมินผลความพึงพอใจของระบบนี้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
เพื่อให้การน าเอาระบบฐานข้อมูลไปใช้งานจริงกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษาท้ัง 9 เครือข่ายด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จและสามารถพัฒนาต่อยอดในโอกาสต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายในด้านการใช้ข้อมูล
สารสนเทศสหกิจศึกษา เพื่อการจัดเก็บ และรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยสามารถจัดท านโยบายเพื่อ
การส่งเสริม ผลักดันหรือการให้รางวัลแก่สถาบันหรือเครือข่ายที่มีการด าเนินงานด้านข้อมูลในระบบนี้ 

2. การจัดท าก าหนดการส าหรับการรายงานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา ควรมีการก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสมในการจัดเก็บและรายงานผลการด าเนินงาน และการประสานงานกับเครือข่ายฯและสถาบันอุดมศึกษา  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการต่อยอดการศึกษาวิจัยนี้ สามารถด าเนินการวิจัยในด้านต่อไปนี ้
1. การจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมและจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อค้นหาตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการรวบรวมและรายงานข้อมูลแต่ละประเภท เพื่อน ามา
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2.การศึกษาวิจัยเพื่อขยายความสามารถของระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรที่มีการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) ต่อไปได้ 
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