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การออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
Information System Design for Work - Integrated Learning Management
Activities Model of Private Institute of Higher Education in Thailand
สุริยะ พุมเฉลิม1*
อาจารย, คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
เลขที่ 290 ซอยเชษฐา ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
1

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ (1) ออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และ (2) ประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศ
เพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การวิจยั นี้
เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใชกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญดวยเทคนิคเดลฟาย
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เปนผูเ ชีย่ วชาญดานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน ระยะที่ 2 เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 17 คน และระยะที่ 3 เปนผูเชี่ยวชาญและ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน จํานวน 15 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูลไดแก คามัธยฐาน คาพิสยั ระหวางควอไทล คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ซึ่งผลการวิจัยพบวา (1) องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) ผูม สี ว นรวมเกีย่ วของ
กับระบบ 2) ระบบสารสนเทศ และ 3) ขั้นตอนจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ซึ่งผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นที่สอดคลองกันสูง และเห็นวารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก และ (2) การประเมินรูปแบบระบบ
สารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูที่สวนเกี่ยวของกับระบบเห็นวารูปแบบที่สรางขึ้นมีความถูกตองเหมาะสม และมีความเปน
ไปไดตอการนําไปใช
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: pumchalerm@hotmail.com
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คําสําคัญ
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Abstract
The purposes of this study were: (1) to design information system for Work-integrated Learning
management activities model of private institute of higher education in Thailand, and (2) to evaluate the
information system for Work-integrated Learning management activities model of private institute of
higher education in Thailand. The study used quality and quantitative research. The investigation of
experts’ opinions and the Delphi technique were used for the data collection. The samples used in this
study were divided into 3 phases: The first phases who were specialized in the Work-integrated Learning
and information technology amount 3 person, Second phases who were specialized in the Work-integrated
Learning and information technology amount 17 person. Third phases comprised experts and
stakeholder in information system for Work-integrated Learning management activities in 15 persons by
purposive sampling both. The tools used in this study were: 1) a structured interview guide, 2) a 5-rating
scale questionnaire. Statistics used to analyze data were median, Interquartile Range, mean, and standard
deviation. The results revealed as follows: (1) The information system for Work-integrated Learning
management activities model consists of 3 main components 1) Stakeholder 2) Information and 3)
Work-integrated learning activities, the experts agreed that a high consistent and the model was appropriate
high-level. (2) The results of evaluation the information system for Work-integrated Learning management
activities model of private institute of higher education in Thailand were found by the experts and
stakeholder that the created model was accurate, appropriate and feasible.

Keywords
Work-Integrated Learning, Information Management System, Private Institute of Higher Education

บทนํา
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนรูโดยอาศัยหลักวิเคราะห และประยุกตเนื้อหา ตํารา
วิชาการตางๆ ซึ่งในบางครั้งอาจยากตอการทําความเขาใจ ดังนั้นการศึกษาที่มีเพียงการเรียนรูในทางทฤษฏีอาจ
ไมเพียงพอตอความตองการของผูใ ชบณ
ั ฑิตและตัวบัณฑิตเอง สงผลใหการนําเอาความรูไ ปพัฒนาตนเอง และองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ อาจเปนไปอยางไมเต็มศักยภาพ ประสบการณในการทํางานจึงเปนแรงเสริมทีจ่ าํ เปนและ
สําคัญยิง่ (Calway, 2005) ในการนําเอาทักษะความรูไ ปใชในการพัฒนาตนเอง และองคกร ซึง่ สงผลไปสูก ารพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางกาวกระโดด และสภาพสังคม
ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินชีวิตตองแขงขันกันมากยิ่งขึ้น ประเทศที่กําลังพัฒนาอยางเชนประเทศไทย
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จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพการณดงั กลาว โดยปรับเปลีย่ นมาตรฐานใหบณ
ั ฑิต
มีความรูและความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดชัดวาการมีความรูเพียงประการเดียวนั้น ยอมไม
เพียงพอกับการทํางาน เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ จึงตองรวมกันผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ทางวิชาการ และยังตองมีทักษะการนําความรูไปปฏิบัติงานไดจริง การมีความคิดสรางสรรคอันจะกอใหเกิด
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การเปนผูที่รับความไววางใจในการทํางาน มีการพัฒนาตนเอง ตัดสินใจ
แกปญหาได และมีคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ไมสามารถเรียนรูไดจากตํารา เอกสาร หรือ
ในหองเรียน แตไดมาจากการปฏิบัติงานจริง และจากสภาพแวดลอมของการทํางานจริงเทานั้น อันจะนําไปสูการ
นําความรูจากการศึกษาในหองเรียนมาบูรณาการกับประสบการณในการทํางาน จากสถานประกอบการจริงเพื่อ
ใหเกิดทักษะวิชาชีพ และทักษะในการพัฒนาตนเอง ซึ่งนอกเหนือจากทักษะดานวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
(วิจิตร ศรีสะอาน, 2552) อันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป แตการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้
มีความแตกตางจากการเรียนการสอนทัว่ ไป จึงอาจทําใหเกิดขอปญหาตางๆ (ปานเพชร ชินนิ ทร จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
อัคครัตน พูลกระจาง, วิวฒ
ั น คลังวิจติ ร, วนิดา ฉินนะโสต, เทอดเกียรติ สิมปทปี ราการ และ วิเชษฐ พลายมาศ, 2553)
เชนการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางผูมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา ดังนั้นหากนําเอา
ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานที่มีความซับซอน
ยุงยากในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี ทําใหสถาบัน
การศึกษาใหความสนใจตอการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้อยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
2. เพื่อประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว ดังนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ระยะที่ 1 การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของรู ป แบบระบบสารสนเทศเพื่ อ จั ด การการศึ ก ษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเลือกแบบ
เจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 3 ทาน
1.2 ระยะที่ 2 การวิเคราะหรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยเลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 17 ทาน
1.3 ระยะที่ 3 การตรวจรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ประชากร คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ และผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความรูค วามเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุม ตัวอยาง คือ ผูม สี ว นเกีย่ วของกับระบบและผูเ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูค วามสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความรูค วามเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยเลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 15 ทาน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ในการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญเพือ่ วิเคราะห
องคประกอบของรูปแบบ
2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบระบบการจัดการ
ศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ฉบับ โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi)
ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับพรอมคําถามปลายเปดในตอนทาย
ของแตละขอ เพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2553)
ฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ ทีไ่ ดมกี ารปรับแกตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญจากฉบับที่ 1 โดยแสดงคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลเพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับใหกับ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาในฉบับที่ 3
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ฉบับที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับทีไ่ ดมกี ารแสดงคามัธยฐาน คาพิสยั
ระหวางควอไทล และคําตอบเดิมของผูเ ชีย่ วชาญทานนัน้ ๆ เพือ่ ใหผเู ชีย่ วชาญยืนยันคําตอบโดยเครือ่ งมือในการดําเนิน
การวิจัยระยะที่ 2 ไดผานการหาคุณภาพเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยเทคนิค
การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.78
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มกราคม 2557 – กรกฎาคม 2557 โดยทําหนังสือถึง
สถาบันการศึกษาตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญ เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคในการศึกษาและขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูล ซึ่งมีการแจกแบบสอบถามในแตละระยะ ดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเองครบทั้ง 3 ชุด
คิดเปนรอยละ 100
3.2 ระยะที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด-เปด แบบประมาณคา 5 ระดับ ดวยเทคนิคเดลฟาย
โดยฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 3 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยตนเอง อีกทั้งสงแบบสอบถามทางจดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และโทรสาร จํานวน 17 ชุด ไดรับกลับคืนมา 17 ชุด คิดเปนรอยละ 100
3.3 ระยะที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ ผูว จิ ยั ไดรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
อีกทั้งสงแบบสอบถามทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส และโทรสาร จํานวน 15 ชุด ไดรับกลับคืนมา 15 ชุด
คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ระยะที่ 1 วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูเชี่ยวชาญ โดยนําขอมูลที่ได มาทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
4.2 ระยะที่ 2 ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ทีน่ าํ มากําหนดเปนรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่
จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใชสถิติ
คามัธยฐาน (Medium) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
4.3 ระยะที่ 3 ความเหมาะสมของการนํารูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยไปประยุกต โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
1. รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) ผูมีสวนรวมเกี่ยวของกับระบบ 2) ระบบ
สารสนเทศ และ 3) ขัน้ ตอนจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยผูม สี ว นรวมเกีย่ วกับระบบประกอบ
ไปดวย 4 กลุม คือ 3.1) นักศึกษา 3.2) อาจารยนเิ ทศ 3.3) เจาหนาที่ และ 3.4) สถานประกอบการ ทัง้ นีร้ ะบบสารสนเทศ
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มีหนาที่ 5 ประการ คือ1) การสราง 2) การประมวลผล 3) การจัดเก็บ 4) การนําเสนอ และ 5) การเผยแพร
โดยขั้นตอนการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 3.1) กอนการฝก
2) ระหวางการฝก และ 3) หลังการฝก ซึง่ ขัน้ ตอนกอนการฝกมี 5 ขัน้ ตอนยอย คือ 1) แจงความจํานง 2) ประสานงาน
3) การคัดเลือกและจําแนก 4) การจับคู และ 5) การเตรียมความพรอม ขั้นตอนระหวางการฝกมี 3 ขั้นตอนยอย
คือ 1) ดูแล 2) ควบคุม และ 3) ติดตามขั้นตอนหลังการฝก มี 3 ขั้นตอนยอย คือ 1) จัดทํารายงาน 2) ประเมินผล
และ 3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. รูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 ทาน ใหความเห็นตอรูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสมเฉลี่ย
อยูใ นระดับมาก (M.D. = 4.25) และผูเ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยเฉลีย่ สอดคลองกันในระดับสูง (I.R. = 1.00) ซึง่ แสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
¦µ¥¨³Á°¸¥

M. D.

I. R.

¨µ¦ª·Á¦µ³®r

¦¼Â¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°´µ¦µ¦«¹¬µÂ¼¦µµ¦µ¦Á¦¸¥´µ¦Îµµ
°µ´°»¤«¹¬µÁ°Ä¦³Á«Å¥¦³°oª¥ 3 °r¦³°
1. ¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°´¦³
2. ¦³µ¦Á«
3. ´Ê°´µ¦«¹¬µÂ¼¦µµ¦µ¦Á¦¸¥´µ¦Îµµ
1. ¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°´¦³¦³°Åoª¥ 4 iµ¥
1.1 ´«¹¬µ
1.2 °µµ¦¥r·Á«
1.3 Áoµ®oµ¸É
1.4 µ¦³°µ¦
2. ¦³µ¦Á«¤¸ 5 ®oµ¸É
2.1 µ¦¦oµ
2.2 µ¦¦³¤ª¨¨
2.3 µ¦´ÁÈ
2.4 ÎµÁ°
2.5 Á¥Â¡¦n
Ê

4.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ
Â¨³
°¨o°´¼

4.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ
Â¨³
°¨o°´¼

5.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ¸É»
Â¨³
°¨o°´¼
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ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ตอ)
¦µ¥¨³Á°¸¥
3. µ¦´µ¦«¹¬µÂ¼¦É µµ¦µ¦Á¦¸¥´µ¦Îµµ¤¸ 3 ´Ê°®¨´
3.1 n°Á oµ¦´µ¦ f
3.2 ¦³®ªnµµ¦ f
3.3 ®¨´µ¦ f
3.1 ´Ê°¥n°¥ °n°Á oµ¦´µ¦ f¤¸ 5 ´Ê° º°
- Âoªµ¤Îµ
- ¦³µµ
- µ¦´Á¨º°Â¨³ÎµÂ
- µ¦´¼n
- µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤
3.2 ´Ê°¥n°¥ °¦³®ªnµµ¦ f¤¸ 3 ´Ê° º°
- ¼Â¨
- ª»¤
- ·µ¤
3.3 ´Ê°¥n°¥ °®¨´µ¦ f¤¸ 3 ´Ê° º°
- ´Îµ¦µ¥µ
- ¦³Á¤·¨
- Â¨Á¨¸É¥ªµ¤·Á®È

M. D.

I. R.

¨µ¦ª·Á¦µ³®r

5.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ¸É»
Â¨³
°¨o°´¼

4.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ
Â¨³
°¨o°´¼

4.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ
Â¨³
°¨o°´¼

4.00

1.00

Á®¤µ³¤¤µ
Â¨³
°¨o°´¼

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมที่เปนไปไดหากนํารูปแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความเหมาะสมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X= 4.48, S.D. = 0.47) ซึ่งแสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลการประเมินองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
¦µ¥¨³Á°¸¥

x̄

S.D.

¨µ¦ª·Á¦µ³®r

¦¼Â¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°´µ¦µ¦«¹¬µÂ¼¦µµ¦µ¦Á¦¸¥´µ¦Îµµ
°µ´°»¤«¹¬µÁ°Ä¦³Á«Å¥¦³°oª¥ 3 °r¦³°
1. ¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°´¦³
2. ¦³µ¦Á«
3. ´Ê°´µ¦«¹¬µÂ¼¦µµ¦µ¦Á¦¸¥¦¼o´µ¦Îµµ
1. ¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°´¦³¦³°Åoª¥ 4 iµ¥
1.1 ´«¹¬µ
1.2 °µµ¦¥r·Á«
1.3 Áoµ®oµ¸É
1.4 µ¦³°µ¦
2. ¦³µ¦Á«¤¸ 5 ®oµ¸É
2.1 µ¦¦oµ
2.2 µ¦¦³¤ª¨¨
2.3 µ¦´ÁÈ
2.4 ÎµÁ°
2.5 Á¥Â¡¦n
3. µ¦´µ¦«¹¬µÂ¼¦µµ¦µ¦Á¦¸¥´µ¦Îµµ ¤¸ 3 ´Ê°®¨´
3.1 n°Á oµ¦´µ¦ f
3.2 ¦³®ªnµµ¦ f
3.3 ®¨´µ¦ f
3.1 n°Á oµ¦´µ¦ f ¤¸ 5 ´Ê°¥n°¥ º°
- Âoªµ¤Îµ
- ¦³µµ
- µ¦´Á¨º°Â¨³ÎµÂ
- µ¦´¼n
- µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤

4.29

0.49

Á®¤µ³¤¤µ

4.35

0.47

Á®¤µ³¤¤µ

4.64

0.46

Á®¤µ³¤¤µ¸É»

4.64

0.46

Á®¤µ³¤¤µ¸É»

4.29

0.48

Á®¤µ³¤¤µ
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ตารางที่ 2
ผลการประเมินองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ตอ)
¦µ¥¨³Á°¸¥
3.2 ¦³®ªnµµ¦ f ¤¸ 3 ´Ê°¥n°¥ º°
- ¼Â¨
- ª»¤
- ·µ¤
3.3 ®¨´µ¦ f¤¸ 3 ´Ê° º°
- ´Îµ¦µ¥µ
- ¦³Á¤·¨
- Â¨Á¨¸¥É ªµ¤·Á®È

x̄

S.D.

¨µ¦ª·Á¦µ³®r

4.23

0.66

Á®¤µ³¤¤µ

4.41

0.50

Á®¤µ³¤¤µ

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของรวมไปถึงการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญในประเด็นการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และประเด็นดานระบบสารสนเทศ ทําใหผูวิจัยทราบถึงรายละเอียดของ
องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยตางๆ ทีค่ วรจะประกอบอยูใ นรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ซึง่ ผูว จิ ยั นําไปกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการสรางรูปแบบ โดยรูปแบบดังกลาวมีองคประกอบที่สอดคลองกับ Pagoda Model ที่ ปานเพชร ชินิ
นทร และวิเชษฐ พลายมาศ (2553) ไดออกแบบไว และยังเปนไปตามมาตราฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553)
2. การสรางรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใชการพิจารณาขอคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญดวยเทคนิคเดลฟายจํานวนทัง้ สิน้ 3 รอบ
ทําใหองคประกอบหลัก และสวนรายละเอียดยอยตางๆ มีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสมโดยในภาพรวมความเหมาะสม
ของรูปแบบ อยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกันโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ซึ่งถือไดวาองคประกอบตางๆ
เหลานั้นมีความถูกตองเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําองคประกอบตางๆ เหลานั้นมาสรางเปน
รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
โดยองคประกอบหลักจะประกอบไปดวย (1) ผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบซึ่งมีทั้งหมด 4 ฝาย โดยจะแทน
ดวยสัญลักษณสี่เหลี่ยมผืนผา (สีมวง) (2) ระบบสารสนเทศที่มีหนาที่เปนตัวขับเคลื่อนใหกิจกรรมดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ แทนดวยสัญลักษณรูปฟนเฟอง (สีนํ้าตาล) โดยทั้งนี้ระบบสารเทศจะตองดําเนินการทั้ง 5 ดาน คือ
การสรางสารสนเทศ การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การนําเสนอ และการเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งหนาที่ของ
ระบบสารสนเทศนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ศศรันณย โมดา (2542) ทั้งนี้ระบบสารสนเทศจะทํางาน
ภายใตระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพือ่ ใหผมู สี ว นเกีย่ วของทัง้ 4 กลุม เขาถึงระบบไดทกุ ที่ ทุกเวลา และในทุกอุปกรณ
โดยแทนดวยสัญลักษณรูปกอนเมฆสีฟา แตทั้งนี้ผูวิจัยยังมีแนวคิดที่จะนําระบบสารสนเทศดังกลาวไปพัฒนา
บนระบบคลาวดคอมพิวติ้ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหกับการจัดการการเรียนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานใหดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขาวสารรวมกันไดอยางยืดหยุน สามารถปรับเพิ่มความตองการในการใชทรัพยากร และสารสนเทศทั้งในภาค
ของผูใช และผูดูแลระบบ ซึ่งจะสงผลใหมีเสถียรภาพตอขอมูล และระบบอยางสูงยิ่งขึ้น (Rimal, Choi & Lumb,
2009) ทัง้ นีร้ ะบบสารสนเทศจะเปนการขับเคลือ่ นขัน้ ตอนตางๆ ของกระบวนการ และ (3) ขัน้ ตอนหลักของการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอนยอย ซึ่งแทนดวยสัญลักษณ
สามเหลี่ยม (สีเหลือง) ประกอบไปดวย ขั้นตอนกอนการฝก ระหวางการฝก และหลังการฝกโดยวงกลมที่ซอนกัน
อยูภายในสามเหลี่ยมคือหัวใจของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน โดยตัวอักษร W
แทนคําวา Work และตัวอักษร L แทนคําวา Learning และตัว i ที่อยูตรงกลาง แทนคําวา Integrated อันเปนผล
ที่ไดจากการบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
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3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมที่เปนไปไดหากนํารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อยูในระดับที่เกินกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวในทุกองคประกอบ และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมจะพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นั่นยอม
สะทอนใหเห็นถึงความเปนไปไดอยางยิง่ ในการนํารูปแบบดังกลาวไปประยุกตใช และจะนําไปสูก ารพัฒนาเปนระบบ
สารสนเทศเพือ่ จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ไดในลําดับตอไป ซึง่ งานวิจยั นีม้ คี วามสอดคลองกับหลักการและแนวคิดของ ธีรวดี ถังคบุตร (2555) เรือ่ งการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางไกลสําหรับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ และ ประทีป นานคงแนบ ปรัชญนันท นิลสุข
และพัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ (2554) เรือ่ งรูปแบบการนิเทศฝกงานแบบผสมสําหรับนักศึกษาชางอุตสาหกรรมสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปนการนําเอาระบบสารสนเทศไปชวยบริหารจัดการ และดําเนิน
การการฝกงานของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สงผลใหการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. สถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยทีม่ กี ารจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานควร
นํารูปแบบดังกลาวไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ระบบสารสนเทศทีน่ าํ มาใชในการพัฒนาระบบควรเปนเทคโนโลยีรว มสมัยทีผ่ เู กีย่ วของกับระบบสามารถ
เขาถึงไดงาย และใชงานไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ อีกทั้งยังตองตอบสนองตอความตองการของผูใชได
ทั้งในดานรูปแบบการใชงาน และมีเสถียรภาพตอขอมูล และระบบอยางสูงอีกดวย
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยพัฒนาระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานใหสูงขึ้น และควรวิเคราะห
องคประกอบของระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ เพื่อนําไปเปนแนวทางของการนําระบบสารสนเทศชนิดนี้ไป
ใชงานอยางชัดเจนมากขึ้น
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบ (Prototype) โดยเอาแนวคิดระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
มาประยุกตใชเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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