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การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สุรยิ ะ พุ่มเฉลิม1* และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ (2) ประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ทีใ่ ช้กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้
ได้แ ก่ ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการจัด การศึก ษาแบบบูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งาน ที่มีท ัก ษะความรู้ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 10 ท่าน ทัง้ นี้เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ดและปลายปิ ด แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ วิเคราะห์และเก็บข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
(1) องค์ประกอบหลักของรูปแบบมี 3 องค์ประกอบคือ 1) ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับระบบ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3)
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และ (2) การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั การทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษา
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Design Work-integrated Learning Model by Using Information Technology
for Higher Education Institutes in Thailand
Suriya Pumchalerm1* and Pallop Piriyasurawong2
Abstract
The objectives of the study were (1) to design Work-integrated Learning model by using information
technology of higher education institutes in Thailand, (2) to evaluate Work-integrated Learning model by using
information technology of higher education institutes in Thailand. The study designs were qualitative and
quantities. The study using the educational process of expert’s opinions. The samples used in this study
comprised ten experts of Work-integrated Learning and had capabilities about information technology. The
tools used in this study were open-ended questions and 5 rating scales close-ended questions. Statistics
used to analyze data were Mean, and Standard Deviation. The results revealed as follows: (1) Workintegrated Learning model by using information technology for higher education institutes in Thailand consists
of 3 main components 1) Stakeholder 2) Information Technology and 3) Work-integrated learning activities.
(2) The results of evaluation the Work-integrated Learning model by using information technology of higher
education institutes in Thailand were found by the ten experts, there were consensus that the designed model
was high appropriate.
Keywords: Work-integrated Learning, Information Technology, Higher Education Institutes

__________________________________________

1

Lecturer, Department of Administrator in Business Information System, Southeast Bangkok College
Assistant Professor, Information and Communication Technology for Education Division, Faculty of Technical Education,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
* Corresponding Author Tel. 08-1682-9449 E-mail: pumchalerm@hotmail.com
2

_15-1433(001-134)P2.indd 50

1/4/59 BE 11:02 AM

51

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

1. บทนํา
การศึกษาเป็ นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้ าอย่ างยัง่ ยืน เนื่ องจากการศึกษาเป็ น
กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
[1] แต่การศึกษาทีม่ เี พียงการเรียนรูใ้ นทางทฤษฏีอาจไม่
เพียงพอต่อองค์ความรูท้ จ่ี ะนําไปพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในการทํางานจึงเป็ นแรงเสริม
ทีจ่ ําเป็ นและสําคัญ [2] ในการนํ าเอาทักษะเชาว์ปญั ญา
และความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตน ซึง่ จะนําไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่ างยัง่ ยืนต่ อไป ประเทศที่กํ าลัง
พัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย จึงจําเป็ นต้องเตรียมความ
พร้ อ มให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ที่เติบโตและขยายตัวอย่ าง
รวดเร็ว ทําให้การดําเนินชีวิตต้องแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น
ในภาคของผูป้ ระกอบการ ตลาดแรงงานก็มกี ารแข่งขันที่
สูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ดังนัน้ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้ อ งการของตลาด แรงงานจึง ปรับ เปลี่ย น
มาตรฐานให้ สู ง ขึ้น [3] ฉะนั น้ สิ่ง ที่สถานประกอบการ
ต้องการจากบัณฑิตนอกเหนือจากความรูท้ างวิชาการแล้ว
ยังมีความต้องการด้านอื่นๆ เพิม่ เติม ได้แก่ ทักษะการนํา
ความรู้ไปปฏิบ ัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ อัน
ก่อให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็ นผูท้ ร่ี บั
ความไว้วางใจในการทํางาน มีการพัฒนาตนเอง ตัดสินใจ
ในการแก้ปญั หาได้ และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็ นต้น [4]
ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้จากตํารา เอกสาร
แต่ ได้มาจากการปฏิบตั ิงานและสภาพแวดล้อมของการ
ทํางานจริง ซึ่งนํ าไปสู่การนํ าความรู้จ ากการศึกษาใน
ห้องเรียนมาบูรณาการกับประสบการณ์ในการทํางานจาก
สถานประกอบการ เพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ และทักษะใน
การพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการจาก
สถาบันอุ ดมศึกษา [5] อันนํ าไป สู่การพัฒนาประเทศ
อย่ างยัง่ ยืนต่ อไป แต่ การจัดการศึกษาที่ม ีผู้มีส่ วน
เกีย่ วข้องหลายส่วนย่อมเกิดความไม่สะดวกในการบริหาร
จัดการ ส่งผลให้การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวขาด
ประสิท ธิ ภ าพ และไม่ ไ ด้ ร ับ ความสนใจจากผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดการศึกษาร่วมกันดังนัน้ การ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ ใช้จะช่วยให้
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ต้ อ งประสานงานร่ ว มกั น การ
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แลกเปลี่ยนสารสนเทศต่างๆ ทําได้ง่ายขึน้ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและให้
ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนลักษณะเช่ นนี้
มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อ นักศึกษา สถาบัน การศึกษา
และสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลไปถึงประเทศชาติส่กู าร
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
บูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งานโดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.2 เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
บูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งานโดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3. ขอบเขตการวิ จยั
3.1 ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ตัวแปรตาม คือความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เ ชี่ย วชาญที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด
การศึก ษาแบบบูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งานใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัด
การศึก ษาแบบบูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งานใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10 ท่าน โดยการ
เลื อ กแบบเจาะจงที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นการจั ด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี
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4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
กระบวนการวิจ ัย ในการออกแบบรู ป แบบการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ดําเนินการเป็ น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
บู ร ณาการการเรีย นกับ การทํ า งานโดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันอุ ดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมี
ขัน้ ตอนดังนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การจัด การศึก ษาแบบบูร ณาการการเรีย นกับ การ
ทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํ าไปสังเคราะห์
หาองค์ประกอบของรูปแบบ
(2) ออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กบั การทํางานโดย
ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของสถาบัน อุ ด มศึก ษาใน
ประเทศไทย ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
(1) สร้างเครื่องมือสําหรับการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ
(2) นํ าแบบประเมิน ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินรูปแบบ
(3) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เกณฑ์การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ
เครือ่ งมือ
ผู้วิจยั สร้างเครื่องมือที่ใช้ใ นการเก็บข้อมูลวิจยั เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด และปลายปิ ดแบบมาตรส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์
เอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว นํ า ไปสกัด เป็ น
องค์ประกอบ เพื่อร่างข้อคําถามที่ครอบคลุมประเด็นของ
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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ขัน้ ที่ 2 เป็ น แบบประเมิน รู ป แบบที่ไ ด้ ม าจากการ
ปรับแก้แบบประเมินในขัน้ ที่ 1 ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 พิจารณาประเมินองค์ประกอบโดยรวมของ
ระบบซึง่ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ (1) ผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับระบบ (2) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3)
ขัน้ ตอนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นการจําแนกส่วนย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบหลัก
ตอนที่ 3 เป็ นกิจกรรมของขัน้ ตอนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร ตําราและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหลักการวิเคราะห์เนื้อหา
(Contents Analysis)
ระยะที่ 2 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของการวิจยั (IOC) เฉลี่ยอยู่ท่ี 0.75 และ วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบีย่ งแบบมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก และส่วนประกอบย่อยต่างๆ ดังนี้
5.1.1 ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องประกอบด้วย 5 ภาค
ส่วนกล่าวคือ 1) นักศึกษา 2) อาจารย์ประสานงาน 3)
สถาบันอุดมศึกษา 4) สภาวิชาชีพ และ 5) สถาน
ประกอบการ
5.1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าทีท่ ํางานเพื่อ
สนองตอบกิจกรรมต่างๆ 5 ด้านดังนี้ 1) การสร้าง2) การ
ประมวลผล 3) การจัดเก็บ 4) การนําเสนอ และ 5) การ
เผยแพร่
5.1.3 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางาน แบ่งเป็ นขัน้ ตอนหลักๆ ได้ 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1) การเตรียมการ 2) การดําเนินการ และ 3) การสรุปและ
ประเมินผล
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5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศ
ไทยมี ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และความ
เหมาะสมดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
รายละเอียดของรูปแบบ
องค์ประกอบหลัก ของรูปแบบ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับระบบ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน
1. องค์ประกอบของผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องกับระบบประกอบด้วย
1.1 นักศึกษา
1.2 อาจารย์ประสานงาน
1.3 สถาบันอุดมศึกษา
1.4 สภาวิชาชีพ
1.5 สถานประกอบการ
2. องค์ประกอบด้านหน้าทีข่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
2.1 การสร้าง
2.2 การประมวลผล
2.3 การจัดเก็บ
2.4 การนําเสนอ
2.5 การเผยแพร่
3. องค์ประกอบของขัน้ ตอนการจัด
การศึก ษาแบบบูรณาการการเรีย น
กับ การทํ า งานประกอบไปด้ ว ย 3
ขัน้ ตอนหลัก
3.1 การเตรียมการ
3.2 การดําเนินการ
3.3 การสรุปและประเมินผล
3.1 กิจกรรมของขันการตรี
้
ยมการ
ประกอบด้วย
ก) แจ้งความจํานง
ข) ประสานงาน
ค) การคัดเลือกและจําแนก
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ความ
เหมาะสม
4.10 0.73
มาก
xˉ

S.D.

4.20 0.78

มาก

3.90 0.73

มาก

4.20 0.63

มาก

4.00 0.94

มาก

ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ต่อ)
รายละเอียดของรูปแบบ
ง) การจับคู่
จ) การเตรียมความพร้อม
3.2 กิจกรรมของขัน้ การ
ดําเนินการประกอบด้วย
ก) ดูแล
ข) ควบคุม
ค) ติดตาม
3.3 กิจกรรมของขัน้ การสรุปและ
ประเมินผล ประกอบด้วย
ก) จัดทํารายงาน
ข) ประเมินผล
ค) แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

xˉ

S.D.

ความ
เหมาะสม

4.00 0.81

มาก

4.00 0.81

มาก

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มีต่อองค์ประกอบของรูปแบบพบว่าองค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.10,
S.D.=0.73) ในส่ ว นองค์ ป ระกอบย่ อ ยด้ า นผู้ มี ส่ ว น
เกีย่ วข้องกับระบบทีม่ ี 5 ภาคส่วนนัน้ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.20, S.D.=0.78) องค์ประกอบย่อย
หน้าทีข่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 หน้าที่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =3.90, S.D.=0.73)
และองค์ประกอบย่ อยด้านการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางานประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนหลัก
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.20, S.D.=0.63)
โดยในการนี้ขนั ้ ตอนหลักของการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางานได้แบ่งออกเป็ นขัน้ ตอนย่อย 3
ขัน้ ตอนกล่าวคือ ขัน้ ตอนการเตรียมการประกอบไปด้วย 5
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ ใ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.00,
S.D.=0.94) ขัน้ การดําเนินการ ประกอบไปด้วย 3
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ ใ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.00,
S.D.=0.81) และขั น้ ตอนสุ ด ท้ า ยคื อ ขั น้ การสรุ ป และ
ประเมินผลประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.00, S.D.=0.81)
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6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
6.1 การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยใช้การพิจารณา
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทําให้องค์ประกอบต่ างๆ มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ และเมื่อนํามาสร้างเป็ นรูปแบบจะมี
ลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
โดยองค์ป ระกอบหลัก จะมี 3 องค์ป ระกอบ คือ
(1) ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง (Stakeholder) (2) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และ (3) การ
จัด การศึก ษาแบบบูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งาน
(Work-integrated Learning) ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
6.1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ หมายถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มีผเู้ กีย่ วข้อง 5 ภาคส่วนด้วยกัน
กล่าวคือ
6.1.1.1 นักศึกษา (Student) หมายถึง
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั การทํางาน
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6.1.1.2 อาจารย์ประสานงาน (Teacher)
หมายถึง อาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ดูแล และรับผิดชอบ
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั การทํางาน
6.1.1.3 สถาบันอุดมศึกษา (Higher
education Institutes) หมายถึงองค์กรการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีทงั ้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
6.1.1.4 สภาวิชาชีพ (Federation)
หมายถึ ง องค์ ก รที่ก่ อ ตัง้ ขึ้น เพื่อ กํ า หนดกฎระเบีย บ
ข้อบังคับต่างๆ ของผูท้ จ่ี ะทํางานในสายอาชีพนัน้ ๆ เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ให้กบั ตัวบุคคลในสายวิชาชีพ และ
ต่อสังคม
6.1.1.5 สถานประกอบการ
(Entrepreneur) หมายถึงองค์กรทีด่ าํ เนินธุรกิจขึน้ มา
โดยมีการวางแผน การดําเนินงานและดําเนินธุรกิจโดย
ยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อมุ่งหวังผลกําไรทีเ่ กิด
จากผลการดําเนินงานของธุรกิจ
6.1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนํา
โปรแกรมประยุกต์ระบบอินเทอร์เน็ตทีส่ ร้างขึน้ มาเป็ น
ตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานให้เกิดให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยมี
หน้าทีใ่ นการทํางานเพื่อสนองตอบกิจกรรม 5 ด้านดังนี้
6.1.2.1 การสร้าง (Create) เพื่อใช้ใน
การสร้ า งเอกสาร สร้ า งผลงานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการจั ด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
6.1.2.2 การประมวลผล (Process)
เพื่อนําข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ 5 ฝ่ายมา
ประมวลผลและนําไปใช้งานตามความต้องการ
6.1.2.3 การจัดเก็บ (Store) เพื่อจัดเก็บ
เอกสาร และผลลัพธ์จากการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางานให้เป็ นรูปแบบมาตรฐานและ
มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
6.1.2.4 นํ าเสนอ (Present) เพื่อนํ า
เอกสารข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดเก็บนํ าไปนํ าเสนอใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องทัง้ 5 ฝ่ายต้องการตาม
ความจําเป็ นของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนกับการทํางาน
6.1.2.5 การเผยแพร่ (Publish) เพื่อนํา
เอกสารข้อ มู ล ที่ไ ด้จ ากการจัด เก็บ นํ า ไปเผยแพร่ ใ ห้
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ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ 5 และบุคคลอื่นได้รบั รู้ และรับทราบหรือ
อาจนําไป ใช้เรียนรูร้ ่วมกัน
ทัง้ นี้หน้าทีก่ ารทํางานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ 5 ด้า นจะอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศที่ถู ก
สร้ า งขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ด ที่ ต้ อ งทํ า งานอยู่ บ นระบบ
อิน เทอร์เ น็ ต เพื่อ ให้ส อดประสานการทํ า งานได้อ ย่ า ง
คล่องตัว สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
6.1.3 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางาน แบ่งเป็ นขัน้ ตอนหลักๆ ได้ 3 ขัน้ ดังนี้
6.1.3.1 การเตรียมการ (Prepare) มี 5
กิจกรรมคือ
ก) แจ้งความจํานง (Request) นักศึกษา
ทีส่ นใจจะเข้าร่วมการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั
การทํางาน แจ้งความประสงค์ทจ่ี ะเข้ารับการศึกษา
ข) ประสานงาน (Coordinate) เป็ นการ
ติดต่ อประสานงานระหว่ างสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการเพื่อกําหนดแนวทางในเบือ้ งต้น
ค) การคัดเลือกและจําแนก (Select and
Distinguish) เป็ นการคัดเลือกและจําแนกสภาพนักศึกษา
โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของนักศึกษาให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาได้
กําหนดไว้
ง) การจับคู่ (Match) เป็ นการจับคู่
ระหว่างนักศึกษา กับ สถานประกอบการโดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไข และวัตถุประสงค์ของทัง้ สองฝา่ ย
จ) การเตรียมความพร้อม (Preparation)
เป็ นการจัดฝึ กอบรมและปฐมนิ เทศนักศึกษาก่ อนเข้าสู่
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
6.1.3.2 การดําเนินการ (Operate) มี 3
กิจกรรมคือ
ก) ดูแล (Take care) เป็ นการให้คํา
แนะนํา คําปรึกษาและความช่วยเหลือ ระหว่างทีน่ ักศึกษา
ไปศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ณ สถาน
ประกอบการ
ข) ควบคุม (Control) เป็ นการควบคุม
การทํางานให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสถานประกอบการ
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และสถาบันอุดมศึกษา เช่น ชัวโมงการทํ
่
างาน บันทึก
เวลาทํางาน บันทึกและรายงานผลประจําสัปดาห์
ค) ติดตาม (Monitor) คือการนิ เทศ
นักศึกษา และหัวหน้างานผู้ดูแล โดยการสัมภาษณ์ เพื่อ
หาข้อปญั หา และหาแนวทางแก้ปญั หา ปรับปรุงให้ดขี น้ึ
6.1.3.3 การสรุปและประเมินผล (Finish
and Assessment) มี 3 กิจกรรม
ก) จัดทํารายงาน (Report) นักศึกษา
จัดทํารายงานผลการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางาน
ข) ประเมินผล (Assessment) สรุปผล
การศึก ษาแบบบู ร ณาการการเรีย นกับ การทํ า งานให้
สถาบันอุดมศึกษา และนําส่งผลไปปรับปรุง
ค) แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น (Share
comment) เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ท่ไี ด้
จากการศึกษาแบบบู รณาการการเรียนกับการทํ างาน
ระหว่าง นักศึกษากับอาจารย์
ซึ่งรู ปแบบดังกล่ าวที่ผู้วิจ ัยได้อ อกแบบนั น้ มี
ความสอดคล้องกับทีป่ านเพชร และคณะ [6] ได้ออกแบบ
รูปแบบจําลองเจดีย์ (WiL Pagoda Model) ไว้ ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายเจดีย์ ทีม่ ี 3 ด้าน ซึง่ ในแต่ละด้านจะมี 6 ชัน้ โดยชัน้
ที่ 1 คือผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางาน ทัง้ นี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบทัง้ 5 ภาคส่วนจะประสาน งานร่วมกันในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ซึ่งใน
รู ป แบบนี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเป็ น
เครื่องมือในการสร้าง การประมวลผล การจัดเก็บ การ
นํ าเสนอ และการเผยแพร่ กิจกรรมของการศึกษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางาน ซึ่งการนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ นั ้น เป็ น ไปตามหน้ า ที่ ข อง
เทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสารงานวิจยั ของศศรัณย์ [7]
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง หน้ า ที่ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
นอกจากนี้ โกสันต์ [8] ก็ได้กล่าวถึงหน้าทีข่ องเทคโนโลยี
สารสนเทศในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเทคโนโลยีสารเทศจะ
เป็ นตัวขับเคลื่อนขัน้ ตอน และกิจรรมการบูรณาการการ
เรียนกับการทํางาน ทัง้ 3 ขัน้ ตอนหลัก รวมทัง้ สิน้ 12
กิจ กรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานและการประกัน
คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
[1] กําหนดไว้ ทัง้ นี้การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการจัดการศึกแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานเช่นกัน [11]
6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย จะพบว่าอยู่ในระดับทีเ่ กินกว่า
เกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ในทุกองค์ประกอบ (มากกว่า 3.50) และเมื่อ
พิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความข้อมูลมี
ความกระจายน้ อย (น้ อยกว่ า 1.00) แสดงให้เห็นว่ า
ผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ ค วามเห็ น สอดคล้ อ งและคะแนนการ
ประเมินอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สะท้อนให้เห็นทิศทางของการ
นําเอารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งาน ทัง้ นี้ได้มกี ารนํา
หลักการและแนวคิดที่คล้ายคลึงกันไปประยุกต์ใช้โดยจะ
เห็นได้จากงานวิจยั ของธีรวดี [9] เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศทางไกลสําหรับนิส ิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
และประทีป และคณะ [10] เรื่อง รูปแบบการนิเทศฝึ กงาน
แบบผสมสําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมสถานศึกษา
สังกัด ทีม่ กี ารนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ ใช้
กับการนิ เทศนักศึกษาฝึ กงาน ซึ่งการฝึ กงานก็เป็ นอีก
รูปแบบหนึ่ งของการจัดการศึกษาแบบบู รณาการการ
เรียนรูก้ บั การทํางาน [11] ดังนัน้ จากงานวิจยั จะเห็นได้ว่า
การนํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุ กต์ใช้ก ับการ
จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
จะส่ ง ผลให้ การดํ าเนิ น การใ นทุ กภ าคส่ ว นเกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้การจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเป็ นไปตาม
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา [12] อันจะสะท้อนไปถึงการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยังยื
่ นต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
ควรนํ า เอารู ป แบบฯ ดัง กล่ า วไปเป็ น แนวทางในการ
พัฒนาระบบ เพื่อให้ได้ระบบทีม่ คี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน

_15-1433(001-134)P2.indd 56

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
7.2.1 เพื่อให้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
บูร ณาการการเรีย นกับ การทํา งานโดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความน่ าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้ ควรนําการวิจยั
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพื่อนํามาใช้ในการรับรอง
รูปแบบให้มคี วามน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
7.2.2 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กบั
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั การ
ทํางานควรคํานึงถึงเทคโนโลยีทม่ี คี วามทันสมัยเพื่อให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูง เช่นการใช้
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
8. ประโยชน์ที่ได้รบั
8.1 ได้รปู แบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรีย นกับ การทํา งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํ า งานของสถาบันอุ ดมศึกษาให้ มี ประสิทธิภาพเพิ่ ม
มากขึน้
8.2 ได้แนวคิดในการสร้างระบบจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสาร และการเชื่อมประสานการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน
ระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องกับระบบในทุกภาคส่วน
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