
 
 

 

บทที ่3 
การศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน 

 
 การศึกษาและการวิเคราะห์ระบบงานเป็นกิจกรรมหน่ึงของการพฒันาระบบสารสนเทศท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อผูพ้ฒันาระบบงานสารสนเทศเพื่อสร้างความเขา้ใจในกระบวนการท างานของ
ระบบนั้นๆ ให้ดียิ่งข้ึน  โดยเป็นการด าเนินการศึกษาและสร้างความเขา้ใจในกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมของระบบงาน  ตลอดจนทราบถึงปัญหา และสาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีเกิดข้ึนและด าเนิน
อยูใ่นปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศในดา้น
ต่าง ๆ รวมถึงความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศขององคก์ร 

ผู ้ศึกษาได้ศึกษาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาจ าแนกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 
 ขอ้จ ากดัและปัญหาของระบบงานเดิม 
 ลกัษณะการท างานของระบบงานใหม่ 

 
3.1 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 

กระบวนวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นกระบวนวิชาท่ีมีระบบการศึกษาท่ี
เนน้การปฏิบติังานในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ  โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ร่วมกบัการจดัใหน้กัศึกษาไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ เป็นระยะเวลา 
16 สัปดาห์ ท าให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบติังาน ไดท้  างานตรงตาม
สาขาวชิาชีพ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

โดยหน่วยงานท่ีดูแลสหกิจศึกษาส าหรับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ  ส านกัพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา และในระดบัคณะ เช่น คณะมนุษยศาสตร์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ หน่วยสหกิจศึกษา 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีคณะฯ  จดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกระบวนวิชาสหกิจศึกษา หน่วยสหกิจศึกษาอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา โดยมีผูช่้วยคณบดีฝ่าย
วชิาการและอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากสาขาวิชาให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแล  และมีเจา้หนา้ท่ีประจ า
หน่วยสหกิจศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง (ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2554) 
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การด า เนินงานการฝึกสหกิจศึกษา ได้ด า เนินตามขั้ นตอนท่ีงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเป็นผูก้  าหนดตามกระบวนการตามล าดบั ซ่ึงยงัไม่มีการใชร้ะบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วย
ในการจดัการข้อมูลต่างๆ มีเพียงการใช้โปรแกรมส านักงานในการจดัเก็บข้อมูลและการออก
รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายช่ือนกัศึกษา รายช่ือสถานประกอบการ เป็นตน้ กระบวนการขั้นตอน
การด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ไดอิ้งตามขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเป็นหลกั ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาการด าเนินงานสหกิจศึกษามีลกัษณะการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

3.1.1 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

 ประกอบดว้ยการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและความพร้อมทางทกัษะอาชีพ
ให้แก่นักศึกษา โดยจดัฝึกอบรมให้นักศึกษาเข้าใจและรับทราบถึงความส าคญัของสหกิจศึกษา 
ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการปฏิบติังานตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและวฒันธรรมขององคก์ร 

3.1.2 การจัดหางานคุณภาพ 

การจดัหางานคุณภาพมี 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

 1) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการ เพื่อขอสมคัรเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
จากนั้นแจง้ใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบติดต่อประสานงานใหอี้กคร้ัง 

 2)  หน่วยสหกิจศึกษาติดต่อสถานประกอบการ เพื่อขอให้สถานประกอบการรับ
นกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

 3) สถานประกอบการติดต่อหน่วยสหกิจศึกษา เพื่อขอรับนกัศึกษามาปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

3.1.3 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 
 หน่วยสหกิจศึกษาจดัให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ได้แก่ การอบรมภาษาต่างประเทศ การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การพฒันาบุคลิกภาพ 
วฒันธรรมองค์กร ทบทวนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีนักศึกษาจะไปปฏิบติังาน ณ สถาน
ประกอบการ 

3.1.4 การเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
นกัศึกษาเขา้รายงานตวั ณ ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือฝ่ายบุคคลของสถาน

ประกอบการในวนัแรกของการปฏิบติังาน โดยตอ้งปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการเป็นเวลา 16 
สัปดาห์ ภายใตก้ารดูแลของสถานประกอบการและอาจารยนิ์เทศก ์
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 3.1.5 การนิเทศก์งาน 
หน่วยสหกิจศึกษาจดัใหอ้าจารยใ์นแต่ละสาขาวชิาไปนิเทศงานนกัศึกษา ณ สถาน 

ประกอบการอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง และท าการส่งจดหมายแจ้งก าหนดการนิเทศก์งานไปยงัสถาน
ประกอบการเพื่อนดัหมายวนัและเวลาล่วงหน้า โดยมีหวัขอ้การนิเทศก์งาน คือ ตรวจสอบคุณภาพ
งานและหวัขอ้รายงานท่ีสถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบติังาน และความกา้วหนา้
ในการจดัท ารายงานของนกัศึกษา ให้ค  าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งทางดา้น
วชิาการและการพฒันาตนเองของนกัศึกษา 

 3.1.6 การปฏิบัติงานครบ 16 สัปดาห์ 
หน่วยสหกิจศึกษาจดักิจกรรมสัมมนาเพื่อใหน้กัศึกษาน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

และถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยน าเสนอต่อคณาจารย ์เพื่อนนกัศึกษาและรุ่นนอ้ง
ภายในสาขาวชิา ซ่ึงจะจดัข้ึนหลงัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเสร็จส้ินประมาณ 1 สัปดาห์ 
 3.1.7 การประเมินผล 
  การให้ระดบัคะแนนอกัษรล าดบัขั้นจะเป็น S (Satisfactory - เป็นท่ีพอใจ) และ U 
(Unsatisfactory – ไม่เป็นท่ีพอใจ) โดยกระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินผล มีดงัน้ี 

1) นกัศึกษาเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมโครงการสหกิจ 
ศึกษาท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้น  

2) ไดรั้บผลการประเมินการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ 
 
3.2  ข้อจ ากดัและปัญหาของระบบงานเดิม 

ในการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม ผูศึ้กษาได้สัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
ผูดู้แลหลักสูตรสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีประสานงานสหกิจศึกษาของ
สาขาวิชา  และเจา้หน้าท่ีประจ าหน่วยสหกิจศึกษา และไดร้วบรวมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ จาก
ระบบงานเดิม เพื่อท าการศึกษาระบบงานทั้งหมด  โดยไดน้ าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมทั้ง 2 ทางดงักล่าว
มาก าหนดเป็นปัญหา และท าการพฒันาแกไ้ขปัญหาจากระบบท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อพฒันาระบบงานให้ใช้
งานไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบงานเดิม
ไดด้งัน้ี 

3.2.1 ปัญหาในการจัดเกบ็ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
ปัจจุบนัการจดัเก็บขอ้มูลสหกิจศึกษาอยูใ่นรูปเอกสารเป็นส่วนใหญ่ มีขอ้มูลเพียง

บางส่วนท่ีเก็บในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ็กเซล (Microsoft Excel) 
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ในการจดัเก็บขอ้มูลและการออกรายงานต่างๆ การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ีประสม ปัญหาบาง
ประการ คือมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้น ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาและแกไ้ขขอ้มูล  

3.2.2 ปัญหาในการเตรียมและท าเอกสารบันทกึการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
เกิดปัญหาในการจดัเตรียมและจดัท าเอกสารบนัทึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึง 

เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรในการจดัท าเป็นรูปเล่ม 
3.2.3 ขาดช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกีย่วกบัสหกจิศึกษา 

จากการท่ีหน่วยสหกิจศึกษาขาดช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบั 
สหกิจศึกษา ท าให้นักศึกษาและสถานประกอบการไม่สามารถรับทราบข่าวสารเก่ียวกบัสหกิจ
ศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานต่างๆ เกิดความล่าชา้ไป 

 3.2.4 ขาดระบบการติดตามดูแลนักศึกษา  
  เม่ือนักศึกษาเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน การไม่ไดรั้บค าแนะน าแนวทางแก้ไข

ปัญหาอย่างรวดเร็ว อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา หรือแก้ไขปัญหานั้นได้ไม่
เหมาะสม 

3.2.5 รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวชิายงัไม่ชัดเจน 
 เ น่ืองจากแต่ละสาขาวิชามีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ท าให ้  

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานมีความแตกต่างกนั และการท่ีสาขาวิชาไม่สามารถก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาได ้ท าใหผ้ลการประเมินการปฏิบติังาน
เกิดความคลาดเคล่ือนหรือไดผ้ลการประเมินท่ีผดิพลาด 
 
3.3 ลกัษณะการท างานของระบบงานใหม่ 

การท างานของระบบงานใหม่จะเป็นการน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ โดยการพฒันา
ระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาไวใ้นฐานขอ้มูล การด าเนินงานสหกิจศึกษาจะท าผ่าน
ระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษา ซ่ึงระบบใหม่จะประกอบดว้ยผูใ้ชง้าน 6 ประเภท  คือ  

1) ผูดู้แลระบบ คือ ผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมายให้ดูแลระบบงานใหม่ใหเ้กิดการท างานดว้ย 
ความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชร้ะบบคนอ่ืนๆ  

2) อาจารย์นิเทศก์  คือ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้รับค าสั่งแต่งตั้ งให้ดูแลและนิเทศการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างาน ให้ค  าแนะน า ดูแล ช่วยเหลือ 
แกไ้ขปัญหา ส่งเสริมใหก้ าลงัใจ และประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 

3) สถานประกอบการ  คือ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท่ีร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานสหกิจศึกษากบัสถานศึกษาและรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน โดยสถานประกอบการท่ีมี
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ความต้องการรับนักศึกษา สามารถแจ้งความตอ้งการรับนักศึกษาและดูแลการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา สามารถประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาหลงัเสร็จส้ินการฝึกสหกิจศึกษา 

4) นกัศึกษา คือ นกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
5) เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีประสานงานสหกิจศึกษาประจ าหน่วยสหกิจศึกษา 

โดยสามารถจดัการระบบขอ้มูลพื้นฐานของอาจารยนิ์เทศก์  นกัศึกษา สถานประกอบการ สามารถ
จดัการข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  เป็นตน้ 

6) ผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารของคณะมนุษยศาสตร์ เช่น คณบดี  รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี เป็น
ตน้  
 

จากการวเิคราะห์ลกัษณะท างานของระบบงานเดิมหน่วยสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษา
และพฒันาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สามารถก าหนดความตอ้งการของลกัษณะการ
ท างานของระบบใหม่ ดงัน้ี 

1) การเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษา  
  ในขั้นตอนน้ีมีระบบจดัการฐานขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลอาจารย์
นิเทศก์  ข้อมูลสถานประกอบการ เป็นต้น และมีระบบจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งข่าว
ประชาสัมพนัธ์การเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาผ่านเวบ็ไซต์ และจดัฝึกอบรมให้นกัศึกษาเขา้ใจ
และรับทราบถึงประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยในการสัมมนามีการจดัเก็บภาพ
กิจกรรมและเอกสารประกอบการสัมมนาในระบบฐานขอ้มูลส าหรับให้สืบคน้หรือดาวน์โหลดไป
ใชง้านได ้

2) การจดัหางานคุณภาพ 
  เม่ือนักศึกษาได้ต าแหน่งงานครบทั้ งหมด หน่วยสหกิจศึกษาจะสรุปผลการ
คดัเลือกคดัเลือกนกัศึกษาของสถานประกอบการ และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบโดยการประชาสัมพนัธ์
ผา่นเวบ็ไซต ์

3) การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติังาน 
  นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาข่าวสารหรือกิจกรรมโครงการเก่ียวกับการ
เตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบติังานผา่นเวบ็ไซต ์โดยระบบจะแจง้ก าหนดการเก่ียวกบัการฝึกอบรมและ
จดัสัมมนาต่างๆ ใหแ้ก่นกัศึกษา 

4) การเขา้ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 
  นกัศึกษาปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยระหวา่ง
การปฏิบติังานสหกิจศึกษา นกัศึกษาสามารถเขา้สู่ระบบการเพื่อบนัทึกการปฏิบติังานของตนเองใน
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แต่ละสัปดาห์ โดยการกรอกบนัทึกการปฏิบัติงานบนระบบ  ท าให้อาจารย์นิเทศก์และสถาน
ประกอบการสามารถตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของนกัศึกษาในแต่ละสัปดาห์ได ้
           อาจารยนิ์เทศก์สามารถให้ค  าแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาให้กบันักศึกษา และ
นกัศึกษาสามารถแจง้ปัญหาหรืออุปสรรคในการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาบนระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

5) การนิเทศกง์าน 
  หน่วยสหกิจศึกษาท าจดหมายเพื่อนดัหมายวนัและเวลาท่ีอาจารยนิ์เทศกจ์ะเดินทาง
ไปนิเทศนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ ผา่นระบบท าจดหมายอตัโนมติั และรวบรวมขอ้มูลประวติั
นักศึกษา พร้อมรายละเอียดเก่ียวกบัสถานประกอบการจากระบบฐานขอ้มูลส่งมอบให้อาจารย์
นิเทศกก่์อนวนัเดินทาง 

6) การปฏิบติังานครบ 16 สัปดาห์ 
  หน่วยสหกิจศึกษาแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมสัมมนาเพื่อให้นกัศึกษา
น าเสนอผลการปฏิบติังานและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบติังานผ่านเว็บไซต์ โดยในการ
สัมมนามีการจดัเก็บภาพกิจกรรมและเอกสารประกอบการสัมมนาลงระบบฐานขอ้มูล เพื่อให้เพื่อน
นกัศึกษาหรือรุ่นนอ้งภายในสาขาวชิาสามารถสืบคน้หรือดาวน์โหลดไปใชง้านได ้

7) การประเมินผล 
  สถานประกอบการเข้าสู่ระบบการประเมินผลเพื่อกรอกแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา อาจารยนิ์เทศก์และนกัศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อสถานประกอบการ ระบบท าการสรุปการใหร้ะดบัคะแนนและรายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 


