
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผูศึ้กษาได้ค้นควา้หลกัการและทฤษฎีต่างๆ  จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 การอุดมศึกษากบัสหกิจศึกษา 
 ขั้นตอนการด าเนินการกระบวนวชิาสหกิจศึกษา 
 การพฒันาระบบสารสนเทศ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 การอุดมศึกษากบัสหกจิศึกษา 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย (2552) อธิบายว่า สถาบนัอุดมศึกษาโดยทัว่ไป มีภารกิจหลัก        
4 ดา้น ได้แก่ การสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทะนุบ ารุง ศิลปะและ
วฒันธรรม สถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยเฉพาะสถาบนัหรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี มกัจะมี
การก าหนดภารกิจดา้นการปรับแปลง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนเป็นภารกิจท่ี 5 โดย
ภารกิจทางดา้นการสอนตามมาตรฐานวชิาการและวิชาชีพ และตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
เพื่อพฒันาแรงงานความรู้ (Knowledge Workers) ท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาประเทศ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัถือเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง “ระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (Work Integrated Learning)” 
 2.1.1 วตัถุประสงค์ของสหกจิศึกษา 

1) เตรียมความพร้อมของนกัศึกษา ดา้นการพฒันาอาชีพ (Career Development)  
พร้อมเสริมทกัษะและประสบการณ์ใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการท างาน 

2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางดา้นวชิาการ วชิาชีพและการพฒันาตนเองแก่นกัศึกษา 
ในรูปแบบท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่การฝึกงาน 
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3) เปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดมี้ส่วนร่วมในการ 
พฒันาคุณภาพบณัฑิต 

4) ใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
5) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานประกอบการ และสถาบนัอุดมศึกษา 

2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของสหกจิศึกษา 
        สมาคมสหกิจศึกษาไทย (2552) อธิบายวา่ สหกิจศึกษาทวคีวามส าคญัมากข้ึน  

เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทัว่โลกใชส้หกิจศึกษาเป็นแนวทางจดัการศึกษาระดบั
ปริญญากวา้งขวางข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงคต์รงกนั คือ การเสริมคุณภาพบณัฑิต 
ผ่านประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการเพื่อการพฒันาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนส าคญัของการ
เตรียมบณัฑิตใหพ้ร้อมท่ีจะเลือกอาชีพ และเขา้สู่ระบบการท างานทนัทีท่ีจบการศึกษา ท าให้บณัฑิต
สหกิจศึกษา “รู้จกัตน รู้จกัคน และรู้จกังาน” สหกิจศึกษามีประโยชน์หลายดา้น ดงัน้ี 

1)  นกัศึกษา 
- ไดป้ระสบการณ์วชิาชีพตรงตามสาขาวชิาเอก 
- เกิดการพฒันาตนเอง มัน่ใจในตนเองมากข้ึน 
- เกิดทกัษะการส่ือสารรายงานขอ้มูล 
- เลือกสายงานอาชีพไดถู้กตอ้ง 
- เป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 

2)  สถาบนัการศึกษา 
- เกิดความร่วมมือทางวชิาการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถานประกอบการ 
- ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
- ช่วยใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

3)  สถานประกอบการ 
- มีนกัศึกษาช่วยปฏิบติังานตลอดปี 
- พนกังานประจ ามีเวลาท่ีจะท างานส าคญัไดม้ากข้ึน 
- ใชเ้ป็นวธีิคดัเลือกพนกังานไดถู้กตอ้งเหมาะสมยิง่ข้ึน 
- มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวชิาการกบัสถานศึกษา 

2.1.3 ผลสัมฤทธ์ิของสหกจิศึกษา 
1) บณัฑิตสหกิจศึกษาไดง้านเร็วกวา่และมากกวา่บณัฑิตท่ีไม่ไดร่้วมสหกิจศึกษา 
2) ผูป้ระกอบการพอใจคุณภาพบณัฑิตสหกิจศึกษาสูงกวา่ 
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3) ผูท่ี้ผา่นสหกิจศึกษามีวฒิุภาวะ ความรับผดิชอบและมีวนิยัสูงข้ึน 
 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินการกระบวนวชิาสหกจิศึกษา 
กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ 

กระบวนการก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา กระบวนการระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา และ
กระบวนการหลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัรูป 2.1 
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รูป 2.1  กระบวนการสหกจิศึกษา 

 
ท่ีมา : ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2552 
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2.3 การพฒันาระบบสารสนเทศ  
2.3.1 เวบ็ไซต์ 

1) การออกแบบเวบ็ไซต ์ 
    ดวงพร เก๋ียงค า และวงศป์ระชา จนัทร์สมวงศ ์(2549)อธิบายวา่ ในการออกแบบ

เวบ็ไซต์นั้น เราตอ้งน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมไวไ้ม่ว่าจะเป็นวตัถุประสงค์ของเวบ็ไซต์ กลุ่มผูช้ม
เป้าหมาย ตลอดจนเน้ือหาทั้งหมด มาวเิคราะห์ จดัระบบ และสรุปเป็นแนวคิด เพื่อจดัวางโครงสร้าง
และก าหนดรูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์จะน าเสนอออกสู่ผูช้ม การออกแบบเวบ็ไซตมี์องคป์ระกอบอยู ่2 
ส่วน คือ 

(1) การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site Structure Design) โครงสร้าง 
เวบ็ไซต ์(Site Structure) เป็นแผนผงัของล าดบัเน้ือหาหรือการจดัวางต าแหน่งเวบ็เพจทั้งหมด ซ่ึงจะ
ท าให้เรารู้ว่าทั้ งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเน้ือหาอะไรบ้าง และมีเว็บเพจหน้าไหนท่ีเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงถึงกนั ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตจึ์งเป็นเร่ืองส าคญั เพราะจะท าให้เรามองเห็น
หน้าตาของเว็บไซต์เป็นรูปธรรมมากข้ึน สามารถออกแบบเนวิเกชั่นได้เหมาะสม และมีแนว
ทางการท างานท่ีชัดเจน นอกจากน้ีโครงสร้างเว็บไซต์ท่ีดียงัช่วยให้ผูช้มไม่สับสนและสามารถ
คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(2) การออกแบบระบบเนวเิกชนั (Site Navigation Design) เป้าหมายของ 
เนวเิกชนั หรือ ระบบน าทาง คือ ช่วยใหผู้ช้มเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่หลงทาง 
องคป์ระกอบของระบบน าทางมี 2 ส่วน คือ 
           - เคร่ืองน าทาง (Navigation Controls) เคร่ืองมือส าหรับใหผู้ช้มเปิดไป
ยงัเวบ็เพจต่างๆ ภายในเวบ็ไซต ์โดยแยกเป็น เมนูหลกั เมนูเฉพาะกลุ่ม และเคร่ืองมือเสริม 
              - เคร่ืองบอกต าแหน่ง (Location Indicator) เป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงวา่ขณะน้ี
ผูช้มก าลงัอยูท่ี่ต  าแหน่งไดใ้นเวบ็ไซต ์เคร่ืองบอกต าแหน่งมีไดห้ลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความหรือ
กราฟิกท่ีแสดงช่ือเวบ็เพจ หรือขอ้ความบ่งช้ี  

2) การเลือกใชสี้ส าหรับท าเวบ็ไซต ์
    ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544) อธิบายวา่ หลกัการเลือกใชสี้ส าหรับการท าเวบ็ไซต ์ มี

ดงัน้ี 
(1) การใชสี้วรรณะเดียว ความหมายของสีวรรณะเดียว (Tone) คือกลุ่มสี 

ท่ีแบ่งออกเป็นวงลอ้ของสีเป็น 2 วรรณะ คือ 
- วรรณะร้อน (Warm Tone) ซ่ึงประกอบดว้ย สีเหลือง สีส้ม สีแดง สี 

ม่วง สีเหล่าน้ีใหอิ้ทธิพล ต่อความรู้สึก ต่ืนเตน้ เร้าใจ กระฉบักระเฉง ถือวา่เป็นวรรณะร้อน 
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- วรรณะเยน็ (Cool Tone) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียว สีน ้ าเงิน สี 
ม่วง สีเหล่าน้ีดู เยน็ตา  ใหค้วามรู้สึก สงบ สดช่ืน (สีเหลืองกบัสีม่วงอยูไ่ดท้ ั้งสองวรรณะ) 

  การใช้สีแต่ละคร้ังควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะท าให้
ภาพความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กลมกลืน มีแรงจูงใจใหค้ลอ้ยตามไดม้าก 

(2) การใชสี้ต่างวรรณะ หลกัการทัว่ไป ใชอ้ตัราส่วน 80% ต่อ 20% ของ 
วรรณะสี คือ ถา้ใชสี้วรรณะร้อน 80% สีวรรณะเยน็ก็ 20% เป็นตน้ ซ่ึงการใชแ้บบน้ีสร้างจุดสนใจ
ของผูดู้ ไม่ควรใชอ้ตัราส่วนท่ีเท่ากนัเพราะจะท าใหไ้ม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ 

(3) การใชสี้ตรงกนัขา้ม สีตรงขา้มจะท าใหค้วามรู้สึกท่ีตดักนัรุนแรง  
สร้างความเด่น และเร้าใจได้มากแต่หากใช้ไม่ถูกหลกั หรือ ไม่เหมาะสม หรือใช้จ  านวนสีมากสี
จนเกินไป ก็จะท าใหค้วามรู้สึกพร่ามวั ลายตา ขดัแยง้ ควรใชสี้ตรงขา้ม ในอตัราส่วน 80% ต่อ 20% 
หรือหากมีพื้นท่ีเท่ากนัท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ควรน าสีขาว หรือสีด า เขา้มาเสริม เพื่อ ตดัเส้นให้แยกออก 
จาก กนัหรืออีกวธีิหน่ึงคือการลดความสดของสีตรงขา้มใหห้ม่นลงไป  

 
2.3.2 ฐานข้อมูล (Database) 

        วิเชียร เปรมชัยสวสัด์ิ (2548) อธิบายว่า ฐานข้อมูล หมายถึง ชุดของข้อมูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กันถูกน ามาจดัเก็บเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งของฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น สมุดโทรศพัท ์
ซ่ึงเป็นการจดัเก็บรวบรวมรายช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของบุคคลท่ีเราตอ้งการติดต่อ เป็นตน้ การ
จดัเก็บขอ้มูลจะมีประสิทธิภาพไดต้อ้งมีวิธีการจดัการขอ้มูลท่ีดี กล่าวคือ วิธีการจดัเก็บและคน้คืน
ขอ้มูลต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น มีการจดัเก็บรายช่ือแบบแบ่งตามล าดับ
ตวัอกัษร เป็นตน้ โดยทัว่ไปเม่ือขอ้มูลมีขนาดใหญ่ข้ึน การสร้างฐานขอ้มูลมกัจะกระท าไดโ้ดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย เพื่อให้สามารถจดัเก็บและใช้ขอ้มูลเหล่าน้ีร่วมกนั ตลอดจนสามารถ
คน้คืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
         ดวงพร เก๋ียงค า และวงศป์ระชา จนัทร์สมวงศ ์(2549) อธิบายว่า ฐานขอ้มูล หมายถึง 
แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัไวอ้ยา่งเป็นระบบ ภายในฐานขอ้มูล
ประกอบดว้ย ตาราง (Table) ของขอ้มูลกลุ่มต่างๆ ภายในตารางประกอบดว้ย แถว (Row) และ
คอลมัน์ (Column) ของขอ้มูล ซ่ึงบางคร้ังอาจเรียกวา่ เรคอร์ด (Record) และ ฟิลด ์(Field) ตามล าดบั 
         เพชรรัตน์  โชติกอาภา (2551) อธิบายวา่ ฐานขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
เป็นระเบียบของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะต่อกนั ฐานขอ้มูลอาจมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 
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และมีความซบัซอ้นแตกต่างกนั ฐานขอ้มูลอาจถูกสร้างข้ึนและบ ารุงรักษาโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือไม่ก็ได ้
  1) องคป์ระกอบของฐานขอ้มูล  
      กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2550) อธิบายวา่ ฐานขอ้มูลโดยทัว่ไป เก่ียวขอ้งกบั 4 ส่วน
ส าคญั ดงัน้ี 
    (1) ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บในฐานขอ้มูล ตั้งแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ขอ้มูลในแต่ละส่วนตอ้งสามารถน ามาประกอบกนัได ้
(Data Integrated) และตอ้งสามารถใชร่้วมกนัได ้(Data Sharing) 
   (2) ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล มีดงัน้ี 
        - หน่วยความจ าส ารอง เป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เก็บขอ้มูล
ของฐานขอ้มูล ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงส าหรับอุปกรณ์ส่วนน้ี ไดแ้ก่ ความจุของหน่วยความจ าส ารองท่ี
น ามาใชจ้ดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูลนั้น 
        - หน่วยประมวลผลและหน่วยความจ าหลกั เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งท างาน
ร่วมกนั เพื่อน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลข้ึนมาประมวลผลตามค าสั่งท่ีก าหนด ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงส าหรับ
อุปกรณ์ส่วนน้ี ไดแ้ก่ ความเร็วของหน่วยประมวลผล และขนาดของหน่วยความจ าหลกัของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชป้ระมวลผลร่วมกบัฐานขอ้มูลนั้น 
   (3) ซอฟตแ์วร์ การติดต่อกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลของผูใ้ช ้ซ่ึงจะกระท า
ผา่นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) หนา้ท่ีหลกัของ โปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ การท าใหก้ารเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลเป็นอิสระจากส่วนของฮาร์ดแวร์ และมี
หน้าท่ีในการจดัการ ควบคุมความถูกตอ้ง ความซ ้ าซ้อน และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ 
ภายในฐานขอ้มูลแทนผูพ้ฒันาโปรแกรม ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลไดโ้ดย
ไม่จ  าเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลในระดับท่ีซับซ้อนเช่นเดียวกับ
ผูพ้ฒันาโปรแกรม 
   (4) ผูใ้ชฐ้านขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

       - แอพพลิเคชนั โปรแกรมเมอร์ (Application Programmer) ไดแ้ก่ 
ผูพ้ฒันาโปรแกรม  
  - เอนยสูเซอร์ (End User) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี เนทีฟ ยสูเซอร์ 
(Native User) ไดแ้ก่ ผูใ้ชท่ี้เรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน และ โซฟิส 
ธิเคทเท็ด ยสูเซอร์ (Sophisticated User) ผูใ้ช้ท่ีเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลดว้ยประโยคค าสั่งของ
ภาษาเรียกคน้ (Query Language) 
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- ดาต้าเบส แอดมินิสทราเทอร์ (Database Administrator) ได้แก่ 
ผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมและตดัสินใจในการก าหนดโครงสร้างของฐานขอ้มูล ชนิดของขอ้มูล 
วิธีการจดัเก็บขอ้มูล รูปแบบในการเรียกใช้ขอ้มูล ความปลอดภยัของขอ้มูลและกฎระเบียบท่ีใช้
ควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล 
  2) ประโยชน์ของฐานขอ้มูล การน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาใช้ร่วมกนัเป็น
ฐานขอ้มูล ก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

(1) สามารถลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล (Data Redundancy) โดยไม่จ  าเป็น 
ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นกนัไวใ้นระบบแฟ้มขอ้มูล 

(2) สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency)   
เน่ืองจากไม่ตอ้งจดัเก็บท่ีซ ้ าซอ้นกนัในหลายแฟ้มขอ้มูล 

(3) สามารถก าหนดใหข้อ้มูลมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อให ้
ผูใ้ช้ฐานขอ้มูลในฐานขอ้มูลชุดเดียวกนั สามารถเข้าใจและส่ือสารถึงความหมายเดียวกนั และ
สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

(4) สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล โดยก าหนดระดบั 
ความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้

(5) สามารถรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยระบุเกณฑใ์นการควบคุม 
ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
   (6) สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของการใชข้อ้มูลในหลายรูปแบบ 
  3) ความเส่ียงในการใชง้านฐานขอ้มูล  
       เพชรรัตน์ โชติกอาภา (2551) อธิบายวา่ แมว้า่ ฐานขอ้มูลมีขอ้ดีหลายประการ 
แต่ก็ยงัมีส่ิงท่ีผูใ้ช้พึงระมดัระวงั ทั้งในเร่ืองของตน้ทุนและความเส่ียงในการใช้งานฐานขอ้มูล ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1)  ความตอ้งการบุคลากรเฉพาะดา้น  หน่วยงานท่ีใชร้ะบบฐานขอ้มูล 
จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีสามารถพฒันาตนเอง เพื่อให้ปฏิบติังานได ้ในดา้นการออกแบบ การสร้าง
ฐานขอ้มูล การบริหารจดัการ และการบ ารุงรักษา เพื่อท าให้ฐานขอ้มูลสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

(2) ความซบัซอ้นของการบริหารจดัการ ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีรองรับ 
ผูใ้ช้งานหลายคน เป็นระบบท่ีมีขนาดใหญ่และซบัซ้อน มีตน้ทุนสูง ตอ้งการบุคลากรท่ีไดรั้บการ
อบรมเฉพาะดา้นท่ีมีความเขา้ใจเทคโนโลย ีสามารถรองรับบริหารจดัการและบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล 

(3) ค่าใชจ่้ายสูง การใชง้านระบบฐานขอ้มูลตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
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ทั้งดา้นอุปกรณ์ ระบบจดัการฐานขอ้มูลและฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนส าหรับ
การปรับเปล่ียนระบบ จากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ 

(4) ความขดัแยง้ภายในองคก์ร ในหน่วยงานท่ีระบบฐานขอ้มูลถูกใช ้
ร่วมกนัระหวา่งผูใ้ชจ้ากหลายแผนกท่ีมีความแตกต่างกนั อาจท าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้กนัได ้
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อิทธิพล สายวิเชียร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาตน้แบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการส าหรับโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตน้แบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับโครงการฝึกงานภาคฤดู
ร้อน หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงไดอ้อกแบบและพฒันาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการของโครงการฝึกงานและสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยเป็นแนวทางของภาควิชาในการพฒันาโครงการฝึกงานต่อไป การพฒันาระบบ
สารสนเทศใชร้ะบบปฏิบติัการวนิโดวส์เอก็ซ์พี โปรแกรมพีเอชพีในการเขียนเวบ็แอพพลิเคชนั และ
ใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นเคร่ืองมือจดัการฐานขอ้มูล  ทั้งน้ีตน้แบบระบบสารสนเทศแบ่ง
ผูใ้ชง้านเป็น 3 ส่วน คือ นกัศึกษา หน่วยงานท่ีรับนกัศึกษาฝึกงาน และอาจารยผ์ูดู้แลควบคุมการ
ฝึกงาน ส่วนของนกัศึกษา มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา ส่วนของหน่วยงานท่ีรับ
นกัศึกษาฝึกงาน สามารถเรียกดูรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกงานและประเมินผลการฝึกงานของ
นกัศึกษา ส่วนของอาจารยผ์ูดู้แลควบคุมการฝึกงานสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ในฐานขอ้มูล ผล
การประเมินการท างานของระบบ พบวา่นกัศึกษาหน่วยงานท่ีรับนกัศึกษาฝึกงาน และอาจารยผ์ูดู้แล
ควบคุมการฝึกงาน มีความพึงพอใจการใชง้านระบบในระดบัดี และพบวา่ระบบสามารถช่วยจดัการ
งานภายในโครงการฝึกงานไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

อมัพวา ธาราพิทกัษ์วงศ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาระบบจดัการการฝึกงานผ่าน
อินเทอร์เน็ต โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบจดัการการฝึกงาน
ผา่นอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในส่วนของการจดัการฝึกงานให้ดียิ่งข้ึน ระบบจดัการการฝึกงานผ่าน
อินเทอร์เน็ต โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีเอแจ็กซ์ในการพฒันาระบบ โดยใช้
โปรแกรมภาษาพีเอชพี ภาษาจาวาสคริปท์ ภาษาดีเอชทีเอ็มแอล และในระบบช่วยเหลือการ
ตดัสินใจเลือกฝึกงาน ไดใ้ชต้วัแบบช่วยการตดัสินใจแบบ Kepner-Tregoe (K-T : The Kepner-
Tregoe Decision-making Method) ในการช่วยการตดัสินใจเลือกสถานท่ีฝึกงาน โดยผลการประเมิน
ระบบจากกลุ่มผูใ้ชง้านระบบจ านวน 72 คนพบวา่ระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 3.79 การแปลผลอยู่
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ในระดบัมีประสิทธิภาพในการท างานมาก  นั่นคือระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 

ธงชัย ยมล าภู (2552) ได้ศึกษาเร่ือง “ระบบสารสนเทศของโครงการสหกิจศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศของ
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระบบสารสนเทศน้ีถูก
พฒันาข้ึนบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลจดัการฐานขอ้มูล 
และใช้ภาษาพีเอชพีในการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้และรายงานต่างๆ ซ่ึงระบบประกอบดว้ย 5 
ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบลงทะเบียน ระบบปรับปรุงขอ้มูล ระบบสมคัรงานและตอบรับ ระบบ
ประเมินผล และระบบรายงาน ผลการทดสอบระบบพบวา่ระบบท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์ดา้น
การใชง้านระบบ ดา้นความปลอดภยัของระบบและดา้นความสะดวกเม่ือเทียบกบัระบบงานเดิม 
ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจ อยูใ่นเกณฑดี์ 
 ช่อทิพย ์ สิทธิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษา
ของคณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ”้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับ
งานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาระบบงานเดิมของ
การท างานและไดอ้อกแบบและพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งข้ึน โดยระบบ
ประกอบดว้ยการท างานหลกั  8 ระบบ ไดแ้ก่  ระบบจดัการฐานขอ้มูลพื้นฐาน  ระบบจดัการสถาน
ประกอบการ  ระบบช่วยเหลือนกัศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการ ระบบข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
ระบบติดตามและบนัทึกผลการปฏิบติังาน  ระบบประเมินผล  ระบบรักษาความปลอดภยั  ระบบ
จดัการรายงาน  ระบบสารสนเทศน้ีพฒันาข้ึนโดยใชโ้ปรแกรมภาษาพีเอชพีสคริปต ์ในการพฒันา
ส่วนติดต่อผูใ้ช้ และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจดัการฐานขอ้มูลและในระบบช่วยเหลือ
นกัศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการโดยใชห้ลกัการเอเอชพี เพื่อช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจ ผลการ
ประเมินระบบพบว่า จุดเด่นของระบบคือ ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในการประเมินผล
ดา้นเทคนิค ร้อยละ 72.73 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านระบบง่ายขั้นตอนชดัเจน  แต่จุดดอ้ยของระบบคือ 
ผูใ้ช้มีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ในด้านการประเมินผลความคิดเห็นของผูใ้ช้ระบบร้อยละ 
45.45 และการประเมินผลระบบสารสนเทศ ร้อยละ 45.45 เน่ืองจากระบบมีความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ท่ีแสดงในรายงานยงัไม่เพียงพอต่อการน าไปใชง้าน 


