
 
บทที ่3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน 
 

 การศึกษาและการวิเคราะห์ระบบงานเป็นกิจกรรมหน่ึงของการพฒันาระบบสารสนเทศท่ี
จาํเป็นอย่างยิ่งต่อผูพ้ฒันาระบบงานสารสนเทศเพื่อสร้างความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของ
ระบบนั้นๆ ให้ดียิ่งข้ึน  โดยเป็นการดาํเนินการศึกษาและสร้างความเขา้ใจในกระบวนการดาํเนิน
กิจกรรมของระบบงาน  ตลอดจนทราบถึงปัญหา และสาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีเกิดข้ึนและดาํเนิน
อยู่ในปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์หารายละเอียดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศใน
ดา้นต่าง ๆ รวมถึงความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศขององคก์ร 

ผู ้ศึกษาได้ศึกษาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาแยกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

3.1  การศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของระบบงานเดิม 
3.2  ขอ้จาํกดัและปัญหาของระบบงานเดิม 
3.3  ผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 
3.4 ขั้นตอนการทาํงานของระบบงานใหม่ 

 
3.1  การศึกษาและเกบ็ข้อมูลทัว่ไปของระบบงานเดิม 

รายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นรายวิชาหน่ึงซ่ึงมีระบบ
การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจดัให้มีการเรียนใน
สถานศึกษา ร่วมกบัการจดัให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการท่ีให้
ความร่วมมือ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ นกัศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการไป
ปฏิบติังาน และทาํใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการมากท่ีสุด  

รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาใหม่สาํหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมีการปรับปรุงเพื่อ
พฒันาทกัษะเพิ่มเติมประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ซ่ึงได้เรียนรายวิชาในหลกัสูตร
ครบถว้นทุกวิชาและนาํความรู้จากในตาํราเรียนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยการออกไปฝึกสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ โดยหน่วยงานท่ีดูแลสําหรับมหาวิทยาลยัแม่โจ ้คืองานสหกิจศึกษา  
และในระดบัคณะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลคืองานบริการการศึกษาและบริการวิชาการ   ซ่ึงใน
แต่ละสาขาวิชามีผูป้ระสานงานดูแลเร่ืองสหกิจศึกษาของนักศึกษา และมีอาจารยนิ์เทศทาํหน้าท่ี
นิเทศและดูแลนกัศึกษาระหวา่งการฝึกสหกิจศึกษา  
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โดยการดาํเนินงานการฝึกสหกิจศึกษา ได้ดาํเนินตามขั้นตอนท่ีงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเป็นผูก้าํหนดตามกระบวนการตามลาํดบั  ซ่ึงในระบบเดิมนั้นยงัไม่มีการใช้ระบบ
ฐานขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูลต่างๆ   มีเพียงการใชโ้ปรแกรมสาํนกังาน
ช่วยในการผลิตเอกสารและจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  รายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา  รายช่ือ
สถานประกอบการ  ซ่ึงมีกระบวนการขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
ไดอิ้งตามขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยั เป็นหลกั ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษา  
การดาํเนินงานสหกิจศึกษา มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

   3.1.1  เตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา  
                   จัดฝึกอบรมสหกิจศึกษาให้นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าใจและรับทราบ

ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การพฒันาบุคลิกภาพ เครือข่ายงานในสาขาวิชาชีพท่ี
นกัศึกษาสหกิจศึกษาสนใจ เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนตวั นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีจะเขา้สู่
สงัคมและตลาดแรงงาน 

3.1.2 หาตาํแหน่งงาน  
           นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีติดต่อสถานประกอบการ เพ่ือขอสมคัรเขา้ปฏิบติังาน

สหกิจศึกษา เสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัไดรั้บความเห็นชอบ และเขียนเป็น
โครงการ โดยมีพนกังาน ผูรั้บผดิชอบฝ่ายสถานประกอบการ และอาจารยนิ์เทศ 

3.1.3 เตรียมตวัก่อนปฏิบติังาน  
  จดัการฝึกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ ก่อนออก

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เทคนิคการนาํเสนองาน วฒันธรรมองคก์ร การเผชิญสถานการณ์ ในสถาน
ประกอบการ การวางตวัในสังคม ในฐานะตวัแทน มหาวิทยาลยั และการฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมเฉพาะดา้นวิชาชีพท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษา จะไปปฏิบติังาน 

3.1.4 ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ  
           นกัศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

ภายใตก้ารดูแลของพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยนิ์เทศ และมีอาจารยไ์ปนิเทศงานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
3.1.5 ปฏิบติัครบ 16 สปัดาห์  
            มหาวิทยาลยัจดัสัมมนาสหกิจศึกษา โดยสาขาวิชาและรับสัมฤทธิบตัรจาก

อธิการบดี โดยเชิญตวัแทนสถานประกอบการมานาํเสนอผล จากการปฏิบติังานและนักศึกษา 
สหกิจศึกษา นาํเสนอประสบการณ์ การปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นการใหโ้อกาสนกัศึกษา ท่ีสนใจ
เขา้ร่วมเรียนรู้งานสหกิจศึกษา และประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาจากผูป้ระกอบการและอาจารย์
นิเทศ 
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รูป 3.1  แสดงกระบวนการขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ระบบเดิม 
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3.2  ข้อจํากดัและปัญหาของระบบงานเดิม 
ในการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม ผูศึ้กษาได้สัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศและนักศึกษา 

สหกิจศึกษา ผูดู้แลงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยั  ผูป้ระสานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
และผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชา   และไดร้วบรวมเอกสารแบบฟอร์มจากระบบงานเดิม 
เพื่อทาํการศึกษาระบบงานทั้งหมด  โดยไดน้าํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมทั้ง 2 ทางดงักล่าวมากาํหนดเป็น
ปัญหา และทาํการพฒันาแกไ้ขปัญหาจากระบบท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อพฒันาระบบงานใหใ้ชง้านไดส้ะดวก
ยิง่ข้ึน  ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาและขอ้จาํกดัของระบบงานเดิมไดด้งัน้ี 

3.2.1 ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มูลแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบังานฝึกสหกิจศึกษา ยงัไม่เป็น
ระบบ  ยงัไม่มีระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชง้าน  การจดัเก็บขอ้มูลยงัใชโ้ปรแกรมสาํนกังาน Microsoft 
Excel  ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลจาํนวนมากเพียง
คนเดียว  และผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาของคณะไม่มีขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาทาํให้
เกิดความล่าชา้ รวมถึงการคน้หาขอ้มูลและการนาํขอ้มูลไปใชท้าํไดยุ้ง่ยาก  

3.2.2 ปัญหาในการเลือกสถานท่ีสําหรับการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา    
ซ่ึงนักศึกษาเป็นผูไ้ปติดต่อหาหน่วยงานท่ีต้องการฝึกสหกิจศึกษาเอง    โดยส่วนใหญ่เลือก
หน่วยงานสถานท่ีฝึกงานจากขอ้มูลช่ือหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่ของรุ่นพี่หรือจากอาจารยนิ์เทศเป็น 
ผูติ้ดต่อให้   แต่ยงัไม่มีแนวทางในการเลือกหน่วยงานให้แก่นกัศึกษาให้ตรงกบัสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง เพราะไม่ทราบขอ้มูลรายละเอียดลกัษณะงานของหน่วยงาน   ทาํให้บางคร้ังนักศึกษาได้
เลือกหน่วยงานท่ีมีรายละเอียดลักษณะงานท่ีไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของตนเอง   และ
นักศึกษาบางส่วนเลือกหาหน่วยงานตามความตอ้งการ  โดยไม่ไดค้าํนึงถึงลกัษณะงานในสาขา
วิชาชีพของตน  รวมถึงการเกิดปัญหาความซํ้ าซอ้นของการเลือกหน่วยงานเดียวกนั เน่ืองจากไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีหน่วยงานนั้นรับไดใ้หแ้ก่นกัศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาตอ้ง
ใชเ้วลาในการเลือกหน่วยงานสาํหรับการฝึกสหกิจศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด     

3.2.3  ปัญหาการนิเทศและการติดตามดูแลนกัศึกษาขณะฝึกสหกิจศึกษา  กรณีท่ีนกัศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตามภูมิลาํเนาของตน ซ่ึงอยู่ต่างอาํเภอ หรือต่างจงัหวดั ท่ีมี
ระยะทางไกลจากมหาวิทยาลยัมาก ทางอาจารยนิ์เทศจึงไม่สามารถเดินทางไปนิเทศนักศึกษาได้
โดยตรง เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของบุคลากรท่ีจะเดินทางไปนิเทศรวมถึงงบประมาณท่ีตอ้งใช้
ในการเดินทาง จึงใช้วิธีการนิเทศทางโทรศัพท์คุยกับหัวหน้างาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา    
ซ่ึงบางคร้ังไม่พบนักศึกษา ไม่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ และนักศึกษาไม่ติดต่อกลับทาง
มหาวิทยาลยัเพื่อรายงานตวั ทาํใหก้ารติดตามดูแลนกัศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความเช่ือมัน่จาก
สถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝึก  และจากจาํนวนคร้ังในการนิเทศจาํนวนเพียง 1 คร้ัง ตลอด
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ระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  เพราะขอ้จาํกดัเดียวกนั ทาํให้ทางมหาวิทยาลยัยงัขาด
ความต่อเน่ืองในการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ  สถานประกอบการจึงยงัไม่
ตระหนกัถึงความสาํคญัในการส่งนกัศึกษาเขา้ฝึกสหกิจศึกษา ความร่วมมือในการควบคุมดูแลการ
ฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาจึงยงัไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร  รวมถึงเม่ือนักศึกษาเกิดปัญหาในการ 
ฝึกสหกิจศึกษา การไม่ไดรั้บคาํแนะนาํแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็ว  ทาํให้เกิดความล่าชา้ใน
การแกไ้ขปัญหา หรือแกไ้ขปัญหานั้นไดไ้ม่เหมาะสม 

3.2.4  รายงานสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร  ขอ้มูลสรุปรายงานยงัล่าชา้ เพราะตอ้งรอ 
ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาประชุมร่วมกนักบัอาจารยนิ์เทศและส่งผลสรุปซ่ึงมีขอ้มูล
และเอกสารจาํนวนมาก  รวมถึงผลการสรุปรายงานท่ีได้เป็นขอ้มูลเฉพาะในปีการศึกษานั้นๆ   
การรายงานเปรียบเทียบขอ้มูลจากปีท่ีผา่นมายงัจดัการไดยุ้ง่ยาก  
 
3.3  ผู้ใช้งานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผูใ้ช้งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศสําหรับ
งานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ดงัรูป 3.2  

 
 

รูป 3.2  แสดงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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จากรูป  3 .2   แสดงผู ้ใช้งานท่ี เ ก่ียวข้องทั้ งหมดของระบบงานสหกิจศึกษาของ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.3.1 ผูดู้แลระบบ คือ ผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมายใหดู้แลระบบงานใหม่ใหเ้กิดการทาํงานดว้ย

ความเรียบร้อย อาํนวยความสะดวกให้ผูใ้ชร้ะบบคนอ่ืนๆ ซ่ึงจะตอ้งมีผูดู้แลระบบประสานงาน
เก่ียวกบังานสหกิจศึกษา 

3.3.2 อาจารยนิ์เทศ  คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดรั้บคาํสั่งแต่งตั้งให้ดูแลและนิเทศนกัศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํงาน ให้คาํแนะนาํ ดูแล ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา ส่งเสริม
ใหก้าํลงัใจ และประเมินผลการนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

3.3.3 ผูป้ระกอบการ คือผูท่ี้ทาํงานในสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา คือ 
สถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา สามารถแจง้ความตอ้งการรับนกัศึกษา
และดูแลการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  สามารถประเมินการปฏิบติังานของนักศึกษา 
บนระบบหลงัเสร็จส้ินการฝึกสหกิจศึกษา 

3.3.4 นักศึกษาสหกิจศึกษา คือ นักศึกษาท่ีต้องฝึกสหกิจศึกษา สามารถเลือกสถาน
ประกอบการท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษา สามารถบนัทึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษาบนระบบได ้

3.3.5 ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา คือ ผูใ้ช้งานสามารถจดัการระบบขอ้มูลพื้นฐานของ
อาจารยนิ์เทศ  นกัศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการ สามารถจดัการข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของ
การฝึกสหกิจศึกษา  สามารถดาํเนินการแจง้ผลการคดัเลือกสถานประกอบการใหแ้ก่นกัศึกษา 

3.3.6 ผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น คณบดี  รองคณบดี เป็นตน้  
โดยสามารถเขา้สู่ระบบและดูผลรายงานของการฝึกสหกิจศึกษา 

 
3.4  ขั้นตอนการทาํงานของระบบใหม่ 

จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงานของระบบงานเดิม สามารถกาํหนดความตอ้งการของ
ระบบใหม่  ดงัรูป 3.3 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.4.1 เตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษา  
           ในขั้นตอนน้ีมีระบบจัดการฐานขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ  ขอ้มูลสถานประกอบการ เป็นตน้ และยงัมีระบบข่าวสารประชาสัมพนัธ์
สําหรับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาบนระบบและจัดฝึกอบรม 
สหกิจศึกษาช้ีแจงให้นกัศึกษาเขา้ใจและรับทราบประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา และจดั
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สัมมนาเพ่ือพฒันาทกัษะในแต่ละดา้นของนักศึกษาโดยในการสัมมนามีการจดัเก็บภาพกิจกรรม
และเอกสารประกอบการสมัมนาในระบบฐานขอ้มูลสาํหรับใหสื้บคน้หรือดาวน์โหลดไปใชง้านได ้

3.4.2 หาตาํแหน่งงาน  
           ในขั้นตอนน้ีมีระบบจดัการสถานประกอบการโดยผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาเขา้สู่

ระบบทาํการบนัทึกขอ้มูลการรับนักศึกษา บนัทึกท่ีตั้งของสถานประกอบการ   ระบบช่วยเหลือ
นักศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการโดยนักศึกษาเขา้สู่ระบบเพื่อกรอกขอ้มูลพื้นฐานของตนเอง
และกรอกขอ้มูลความตอ้งการตาํแหน่งงานและสถานประกอบการท่ีตอ้งการ โดยในระบบจะมี
ขอ้มูลสถานประกอบการท่ีจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูลและระบบจะมีตัวช่วยสนับสนุน
วิเคราะห์การตดัสินใจเลือกสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา  คือ ช่วยการตดัสินใจตามทฤษฏี
กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP ซ่ึงมีทางเลือกประกอบการตดัสินใจโดยอาจารยนิ์เทศให้
คาํแนะนาํ 

3.4.3 เตรียมตวัก่อนปฏิบติังาน  
           ในขั้นตอนการเตรียมตัวนักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาข่าวสารหรือกิจกรรม

โครงการเก่ียวกบัการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบติังานโดยเขา้ไปในระบบข่าวสารประชาสมัพนัธ์ 
3.4.4 ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ  
 นักศึกษาปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการเป็นเวลา 15 สัปดาห์ โดยระหว่างการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษานักศึกษาเขา้สู่ระบบการบนัทึกผลการปฏิบติังานโดยกรอกการบนัทึกการ
ปฏิบติังานบนระบบ  ทาํให้ผูป้ระกอบการเห็นขอ้มูลการบนัทึกของนกัศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์
นิเทศสามารถไปนิเทศนกัศึกษาตามเสน้ทางของแผนท่ีบนระบบได ้ 

          อาจารยนิ์เทศเขา้สู่ระบบติดตามโดยสามารถใหค้าํแนะนาํและนกัศึกษาสามารถแจง้
ปัญหาหรืออุปสรรคในการฝึกปฏิบติังานบนระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในกลุ่ม 

3.4.5 ปฏิบติัครบ 16 สปัดาห์  
 ผู ้ประกอบการและอาจารย์นิเทศเข้า สู่ระบบการประเมินผลเพ่ือกรอกแบบ

ประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ซ่ึงเกณฑค์ะแนนแบ่งจากการท่ีอาจารยไ์ป
นิเทศ 50 คะแนนและผูป้ระกอบการ 50 คะแนน รวมทั้ งส้ิน 100 คะแนน พร้อมระบบจัดการ
รายงานผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาและรายงานสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร  

ในระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
มีระบบรักษาความปลอดภยั โดยการกาํหนดสิทธ์การเขา้ใช้ระบบของผูใ้ช้งานก่อนเขา้สู่ระบบ
ฐานขอ้มูล 
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รูป 3.3  แสดงกระบวนการขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ระบบใหม่ 
 
 


