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บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ (1) ออกแบบรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศกึษาแบบบรูณาการ
การเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และ (2) ประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศ        
เพือ่จดัการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  การวิจยันี้
เปนการวิจยัเชงิคณุภาพ และเชงิปรมิาณ โดยใชกระบวนการรวบรวมความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญดวยเทคนิคเดลฟาย 
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัแบงออกเปน 3 ระยะ ดงันี ้ระยะที ่1 เปนผูเช่ียวชาญดานการจัดการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน ระยะที่ 2 เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา    
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 17 คน และระยะท่ี 3 เปนผูเชี่ยวชาญและ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน จํานวน 15 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัประกอบดวย (1) แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา     
5 ระดบั สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแก คามธัยฐาน คาพสิยัระหวางควอไทล คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา (1) องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ                
การทาํงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทยประกอบดวย 3 องคประกอบหลกั  คอื  1) ผูมสีวนรวมเกีย่วของ
กับระบบ 2) ระบบสารสนเทศ และ 3) ขั้นตอนจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ซึ่งผูเชี่ยวชาญ     
มีความเห็นที่สอดคลองกันสูง และเห็นวารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก และ (2) การประเมินรูปแบบระบบ
สารสนเทศเพือ่จัดการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย
พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูที่สวนเกี่ยวของกับระบบเห็นวารูปแบบที่สรางขึ้นมีความถูกตองเหมาะสม และมีความเปน
ไปไดตอการนําไปใช
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คําสําคัญ
  การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน    ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ    สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

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. 
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บทนํา
  การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนรูโดยอาศัยหลักวิเคราะห และประยุกตเนื้อหา ตํารา
วิชาการตางๆ ซึ่งในบางคร้ังอาจยากตอการทําความเขาใจ ดังนั้นการศึกษาท่ีมีเพียงการเรียนรูในทางทฤษฏีอาจ        
ไมเพยีงพอตอความตองการของผูใชบณัฑติและตัวบณัฑติเอง สงผลใหการนาํเอาความรูไปพฒันาตนเอง และองคกร
ไดอยางมีประสิทธภิาพน้ันอาจเปนไปอยางไมเตม็ศกัยภาพ  ประสบการณในการทํางานจึงเปนแรงเสริมทีจ่าํเปนและ
สาํคญัยิง่ (Calway, 2005) ในการนําเอาทักษะความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง และองคกร ซึง่สงผลไปสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป สภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางกาวกระโดด และสภาพสังคม        
ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหการดําเนินชีวิตตองแขงขันกันมากย่ิงข้ึน ประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยางเชนประเทศไทย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 78

จงึจําเปนตองเตรยีมความพรอมใหสามารถปรบัตวัเขากบัสภาพการณดงักลาว โดยปรบัเปลีย่นมาตรฐานใหบณัฑติ
มีความรูและความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดชัดวาการมีความรูเพียงประการเดียวนั้น ยอมไม       
เพียงพอกับการทํางาน  เพราะฉะน้ันสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 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 แตการจัดการศึกษาในรูปแบบน้ี                            
มคีวามแตกตางจากการเรียนการสอนท่ัวไป จงึอาจทําใหเกดิขอปญหาตางๆ (ปานเพชร ชนินิทร   จริะเสกข    ตรเีมธสนุทร  
อคัครตัน พลูกระจาง,  ววิฒัน คลงัวจิติร,   วนดิา ฉนินะโสต,    เทอดเกยีรต ิ สมิปทปีราการ   และ วเิชษฐ พลายมาศ, 2553) 
เชนการประสานงาน และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางผูมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา ดังนั้นหากนําเอา
ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานท่ีมีความซับซอน 
ยุงยากในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี ทําใหสถาบัน
การศึกษาใหความสนใจตอการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือออกแบบรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
  2. เพื่อประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
  จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว ดังนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   1.1 ระยะท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษา                    
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
                ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู           
ความเขาใจในการจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเลือกแบบ
เจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 3 ทาน 
   1.2 ระยะที่ 2  การวิเคราะหรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
                 ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู           
ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
    กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน               
โดยเลือกแบบเจาะจงท่ีมีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 17 ทาน
   1.3 ระยะท่ี 3  การตรวจรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ     
การทํางานของสถาบันอุดมศกึษาเอกชนในประเทศไทย
                ประชากร คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ และผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานในสถาบันอดุมศกึษาเอกชน
                กลุมตัวอยาง คอื ผูมสีวนเกีย่วของกบัระบบและผูเช่ียวชาญทีม่คีวามรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมคีวามรูความเขาใจในการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานในสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน โดยเลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 15 ทาน

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
         2.1 แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (Structured Interview) ในการสมัภาษณผูเชีย่วชาญเพือ่วเิคราะห
องคประกอบของรูปแบบ
         2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบระบบการจัดการ
ศกึษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทํางานโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 3 ฉบบั โดยใชเทคนคิเดลฟาย (Delphi)
    ฉบบัที ่1 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับพรอมคําถามปลายเปดในตอนทาย
ของแตละขอ เพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2553)
    ฉบับที ่2 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดบั ทีไ่ดมกีารปรับแกตามคาํแนะนําของ    
ผูเชี่ยวชาญจากฉบับที่ 1 โดยแสดงคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลเพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับใหกับ                 
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาในฉบับที่ 3
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    ฉบบัที ่3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดบัทีไ่ดมกีารแสดงคามธัยฐาน คาพสิยั
ระหวางควอไทล และคาํตอบเดิมของผูเช่ียวชาญทานนัน้ๆ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญยนืยนัคาํตอบโดยเครือ่งมอืในการดาํเนนิ
การวิจัยระยะที่ 2 ไดผานการหาคุณภาพเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยเทคนิค     
การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.78 
   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ
  3. การเก็บรวมรวมขอมูล
                   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มกราคม 2557 – กรกฎาคม 2557 โดยทําหนังสือถึง
สถาบันการศึกษาตนสังกัดของผูเช่ียวชาญ เพ่ือแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคในการศึกษาและขอความอนุเคราะห    
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 ระยะที ่3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ ผูวจิยัไดรวบรวมขอมลูดวยตนเอง 
อีกทั้งสงแบบสอบถามทางจดหมาย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส และโทรสาร จํานวน 15 ชุด  ไดรับกลับคืนมา 15 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100 
  4. การวิเคราะหขอมูล
      4.1  ระยะท่ี 1  วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ และการสัมภาษณเชิงลึกกับ          
ผูเชี่ยวชาญ โดยนําขอมูลที่ได มาทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
       4.2 ระยะที ่2   ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ทีน่าํมากําหนดเปนรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่
จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใชสถิติ      
คามัธยฐาน (Medium) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) 
   4.3 ระยะที ่3 ความเหมาะสมของการนาํรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศกึษาแบบบรูณาการ
การเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยไปประยุกต โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา              
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
  1. รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) ผูมีสวนรวมเกี่ยวของกับระบบ  2) ระบบ
สารสนเทศ  และ 3) ขัน้ตอนจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดยผูมสีวนรวมเก่ียวกับระบบประกอบ
ไปดวย 4 กลุม คอื 3.1) นกัศึกษา 3.2) อาจารยนเิทศ 3.3) เจาหนาที ่และ 3.4) สถานประกอบการ  ทัง้นีร้ะบบสารสนเทศ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 81

มหีนาที ่  5 ประการ  คอื1) การสราง   2) การประมวลผล 3) การจดัเก็บ  4) การนาํเสนอ  และ  5) การเผยแพร                              
โดยข้ันตอนการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 3.1) กอนการฝก            
2) ระหวางการฝก  และ 3) หลงัการฝก ซึง่ขัน้ตอนกอนการฝกมี 5 ขัน้ตอนยอย  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. รปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนในประเทศไทย พบวาผูเชี่ยวชาญท้ัง 17 ทาน ใหความเห็นตอรูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสมเฉล่ีย                    
อยูในระดบัมาก (M.D. = 4.25) และผูเชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยเฉลีย่สอดคลองกนัในระดบัสงู (I.R. = 1.00) ซึง่แสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1
ผลการวเิคราะหองคประกอบของรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

  M. D. I. R.   

 3  
   1.  
   2.  
   3.   

4.00 1.00  
 

 
 

1.  4  
    1.1   
    1.2  
    1.3   
    1.4  

4.00 1.00  
 

 

2.  5   
    2.1   
    2.2  
    2.3  
    2.4  
    2.5   

5.00 1.00   
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3.  3    
     3.1  
     3.2   
     3.3   

5.00 1.00  
 

 

3.1  5      
     -  
     -  
     -  
     -   
     -  

4.00 1.00  
 

 

3.2  3   
     -   
    -   
    -   

4.00 1.00  
 

 

3.3  3   
     -   
     -   
     -  

4.00 1.00  
 

 

ตารางท่ี 1
ผลการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ตอ)

  M. D. I. R.   

  3.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมท่ีเปนไปไดหากนํารูปแบบระบบสารสนเทศ            
เพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความเหมาะสมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X= 4.48, S.D. = 0.47) ซึ่งแสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2 
ผลการประเมนิองคประกอบของรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

 x̄ S.D.  

 3  
  1.  
  2.  
  3.  

4.29 0.49  

1.  4  
    1.1  
    1.2  
    1.3    
    1.4   

4.35 0.47  

2.  5  
    2.1   
    2.2  
    2.3   
    2.4   
    2.5   

4.64 0.46  

3.   3    
    3.1  
    3.2  
    3.3  

4.64 0.46  

3.1   5   
    -  
    -  
    -  
    -   
    -  

4.29 
 

0.48 
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ตารางท่ี 2 
ผลการประเมนิองคประกอบของรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ตอ)

 x̄ S.D.  

3.2  3   
    -  
    -   
    -  

4.23 
 

0.66 
 

 
 

3.3  3   
    -  
    -   
    -  

4.41 0.50  

อภิปรายผลการวิจัย
    1. จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเ่กีย่วของรวมไปถึงการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในประเด็นการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และประเด็นดานระบบสารสนเทศ ทําใหผูวิจัยทราบถึงรายละเอียดของ        
องคประกอบหลกั และองคประกอบยอยตางๆ ทีค่วรจะประกอบอยูในรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศึกษา
แบบบรูณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ซึง่ผูวจิยันําไปกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการสรางรูปแบบ โดยรูปแบบดังกลาวมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับ  Pagoda Model  ที่  ปานเพชร  ชินิ
นทร และวิเชษฐ พลายมาศ (2553) ไดออกแบบไว และยังเปนไปตามมาตราฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553)
    2. การสรางรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานของสถาบนั
อดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใชการพิจารณาขอคดิเหน็ของผูเชีย่วชาญดวยเทคนิคเดลฟายจํานวนท้ังสิน้ 3 รอบ 
ทาํใหองคประกอบหลัก และสวนรายละเอียดยอยตางๆ มคีวามชดัเจน ถกูตอง เหมาะสมโดยในภาพรวมความเหมาะสม
ของรูปแบบ อยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกันโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง ซึ่งถือไดวาองคประกอบตางๆ 
เหลานั้นมีความถูกตองเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําองคประกอบตางๆ  เหลานั้นมาสรางเปน   
รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย ดังภาพที่ 2
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  ภาพที่ 2:  รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

  โดยองคประกอบหลักจะประกอบไปดวย (1) ผูมีสวนเก่ียวของกับระบบซ่ึงมีทั้งหมด 4 ฝาย โดยจะแทน       
ดวยสัญลักษณสี่เหลี่ยมผืนผา (สีมวง) (2) ระบบสารสนเทศท่ีมีหนาที่เปนตัวขับเคลื่อนใหกิจกรรมดําเนินไปอยาง       
มีประสิทธิภาพ แทนดวยสัญลักษณรูปฟนเฟอง (สีนํ้าตาล) โดยทั้งนี้ระบบสารเทศจะตองดําเนินการทั้ง 5 ดาน คือ 
การสรางสารสนเทศ การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การนําเสนอ และการเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งหนาที่ของ
ระบบสารสนเทศน้ันมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ศศรันณย โมดา (2542) ทั้งนี้ระบบสารสนเทศจะทํางาน          
ภายใตระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็ เพือ่ใหผูมสีวนเกีย่วของทัง้ 4 กลุมเขาถงึระบบไดทกุที ่ทกุเวลา และในทกุอปุกรณ 
โดยแทนดวยสัญลักษณรูปกอนเมฆสีฟา แตทั้งนี้ผูวิจัยยังมีแนวคิดที่จะนําระบบสารสนเทศดังกลาวไปพัฒนา             
บนระบบคลาวดคอมพิวติ้ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหกับการจัดการการเรียนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานใหดียิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูมีสวนเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเรียนรู     
ขอมูลขาวสารรวมกันไดอยางยืดหยุน สามารถปรับเพ่ิมความตองการในการใชทรัพยากร และสารสนเทศท้ังในภาค
ของผูใช และผูดูแลระบบ ซึ่งจะสงผลใหมีเสถียรภาพตอขอมูล และระบบอยางสูงยิ่งข้ึน (Rimal, Choi & Lumb, 
2009) ทัง้น้ีระบบสารสนเทศจะเปนการขับเคล่ือนข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ และ (3) ขัน้ตอนหลักของการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอนยอย ซึ่งแทนดวยสัญลักษณ
สามเหล่ียม (สีเหลือง) ประกอบไปดวย ขั้นตอนกอนการฝก ระหวางการฝก และหลังการฝกโดยวงกลมท่ีซอนกัน       
อยูภายในสามเหล่ียมคือหัวใจของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน โดยตัวอักษร W 
แทนคําวา Work และตัวอักษร L แทนคําวา Learning  และตัว i ที่อยูตรงกลาง แทนคําวา Integrated อันเปนผล     
ที่ไดจากการบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
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  3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมท่ีเปนไปไดหากนํารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษา           
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อยูในระดับที่เกินกวาเกณฑ         
ที่ตั้งไวในทุกองคประกอบ และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมจะพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นั่นยอม
สะทอนใหเหน็ถงึความเปนไปไดอยางย่ิงในการนาํรปูแบบดังกลาวไปประยุกตใช และจะนําไปสูการพัฒนาเปนระบบ
สารสนเทศเพือ่จดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย
ไดในลําดับตอไป ซึง่งานวิจยัน้ีมคีวามสอดคลองกับหลักการและแนวคิดของ ธรีวดี  ถงัคบุตร (2555) เร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางไกลสําหรับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ และ ประทีป นานคงแนบ ปรัชญนันท นิลสุข                  
และพลัลภ พริยิะสรุวงศ (2554) เรือ่งรปูแบบการนเิทศฝกงานแบบผสมสาํหรับนกัศึกษาชางอตุสาหกรรมสถานศกึษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปนการนําเอาระบบสารสนเทศไปชวยบริหารจัดการ และดําเนิน
การการฝกงานของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สงผลใหการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
   ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช
   1. สถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยท่ีมกีารจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานควร
นํารูปแบบดังกลาวไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  2. ระบบสารสนเทศท่ีนาํมาใชในการพัฒนาระบบควรเปนเทคโนโลยีรวมสมัยทีผู่เกีย่วของกบัระบบสามารถ
เขาถึงไดงาย และใชงานไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ อีกทั้งยังตองตอบสนองตอความตองการของผูใชได         
ทั้งในดานรูปแบบการใชงาน และมีเสถียรภาพตอขอมูล และระบบอยางสูงอีกดวย
  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป
   1. ควรมีการวิจัยพัฒนาระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานใหสูงข้ึน และควรวิเคราะห                
องคประกอบของระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ เพื่อนําไปเปนแนวทางของการนําระบบสารสนเทศชนิดน้ีไป      
ใชงานอยางชัดเจนมากขึ้น
   2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบ (Prototype) โดยเอาแนวคิดระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
มาประยุกตใชเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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