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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

ปจจุบันระบบสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอมนุษยเปนอยางมากทั้งในดานการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การศึกษา การประกอบอาชีพ และการดําเนินธุรกรรมตางๆ ลวนแตมีการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหดีย่ิงข้ึน อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) (อรยา ปรีชาพาณิช : 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี  มีพันธกิจหน่ึงในการพัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเรียนรู การ

สรางองคความรู และพัฒนาองคกรใหทันตอการแขงขันในโลกในยุคโลกาภิวัฒน โดยเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการขอมูลในดานตางๆ อาทิเชน การบริหารจัดการขอมูลงานวิจัย การบริหารจัดการขอมูล

นักศึกษาและการเรียนการสอน รวมไปถึงดานอื่นๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ได

มาตรฐานสากล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวย 4 คณะ และ 1 โครงการจัดต้ังคณะ ไดแก คณะ

วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุ

ศาสตร และโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร โดยแตละคณะมีการเปดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรที่หลากหลายทั้งศูนยกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสิ่งที่ทุกหลักสูตร

ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันคือ กอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตองผานการฝกประสบการณ

วิชาชีพในระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 640 ช่ัวโมง และถือเปนสวนหน่ึงของการศึกษา

หลักสูตรในหลักสูตร (2556 คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา) ทั้งน้ีเพื่อเปนการ

เพิ่มทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนแกการประกอบอาชีพชวยใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหเกิดทักษะและความสามารถในการทํางานที่ดี สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ มีโอกาสไดใช

เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการตลอดจนทราบถึงข้ันตอนปฏิบัติงานและเทคนิคการทํางาน 

สามารถเห็นวิธีการสรางสรรคผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังสรางความเช่ือมั่นและทัศนคติ  

ที่ดีตออาชีพ และใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานและที่สําคัญเปนการเสริ ม

สมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตตอไป อยางไรก็ตาม กระบวนการบริหารจัดการขอมูลใน

ย่ืนขอเอกสารในการฝกประสบการณวิชาชีพในแตละหลักสูตรจะกําหนดใหนักศึกษาเขียนแบบฟอรม

คํารองตางๆ ผานทางคณะที่สังกัด ไดแก แบบฟอรมคํารอง สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

2 

 

แบบประเมินผลการฝกประสบการณ วิชาชีพจากสถานประกอบการ และหนังสือเพื่อนําสง        

สถานประกอบการเพื่อใชเปนหลักฐานในการออกฝกประสบการณวิชาชีพ  ไดแก หนังสือขอความ

อนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ  และหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกประสบการณ

วิชาชีพ  เปนตน ซึ่งปญหาคือการย่ืนขอเอกสารตางๆ ดังกลาวขางตนสวนใหญจะดําเนินการผานทาง

ศูนยกรุงเทพมหาคร ทําใหการใหการย่ืนแบบฟอรมตางๆ ของนักศึกษาที่เรียนศูนยสมุทรปราการ   

ทําไดลาชา และทําใหเสียเวลา เสียคาใชจายในการเดินทางเขามาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย

กรุงเทพมหานครเพื่อย่ืนขอเอกสารและมารับเอกสารกลับ ซึ่งการทํางานในรูปแบบดังกลาวทําใหมี

ปริมาณของเอกสารเกิดข้ึนจํานวนมาก ยากตอการบริหารจัดการ ซึ่งอาจเกิดปญหา เชน เอกสาร   

สูญหาย เอกสารชํารุด ยากตอการสืบคนและเรียกดูประวัติการฝกประสบการณของนักศึกษา  เปนตน 

อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังไมมีระบบสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการฐานขอมูล

การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาดังกลาว จึงทําใหไมสามารถนําขอมูลตางๆ ที่สําคัญมาชวย

ในการตัดสินใจและนําไปใชประโยชนในภาพรวมในระดับหลักสูตร คณะ และระดับมหาวิทยาลัยได 

เชน ขอมูลสถานประกอบการ ขอมูลสถิติและปญหาตางในการออกฝกประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษาแตละหลักสูตร เปนตน  

จากความสําคัญและปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาตนแบบระบบบริหาร

จัดการฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สําหรับเปนศูนยกลางในการ

จัดเก็บฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาของทุกหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน      

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา เจาหนาที่ และอาจารย         

ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลสําหรับนําไปใชประโยชนในภาพรวมในระดับหลักสูตร 

คณะ และระดับมหาวิทยาลัยได เชน ขอมูลสถานประกอบการ ขอมูลสถิติและปญหาตางในการออก

ฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาแตละหลักสูตร เปนตน รวมไปถึงเปนสวนหน่ึงในการผลักดันให

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปน "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (E-University)" รองรับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยดวย Webometrics 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการมีดังน้ี คือ 

1. เพื่อพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

2. เพื่อประเมินคุณภาพระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการการฝกประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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ประโยชนที่จะไดรับ 

 จากการวิจัยในครั้งน้ีคาดวาจะเปนประโยชนทั้ง ในเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ ดังน้ี 

1. เชิงปฏิบัติ  

1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดตัวแบบระบบบริหารจัดการขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 

1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีฐานขอมูลสถานประกอบการสําหรับนักศึกษารุน

ตอไปสามารถสืบคนขอมูลได  

1.3 ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดการบริหารจัดการขอมูล เชน  สามารถสืบคน  

และออกรายงานไดอยางรวดเร็ว 

1.4 นักศึกษามีระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพไดดวยตนเอง  

1.5 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. เชิงวิชาการ 

2.1 ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตัวแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการ

ฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

2.2 ทําใหทราบถึงสถิติการออกฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีในแตละปการศึกษา 

2.3 ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในอนาคต 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. การวิจัยในครัง้น้ีแบงขอบเขตออกเปนดังตารางที่ 1.1  

ตารางท่ี 1.1 รายละเอียดของระบบบริหารจัดการฐานขอมลูฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

1. ระบบเขาใชงาน 

2. ระบบลงทะเบียนสมาชิก 

3. ระบบการเขารหัสช่ือผูใชและรหสัผาน 

4. ระบบจัดการขอมลูหลัก 

4.1 ระบบจัดการขอมลูนักศึกษา 

4.2 ระบบจัดการขอมลูคณะ /หลักสูตร/สาขาวิชา  
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 

4.3 ระบบจัดการขอมลูอาจารยนิเทศ 

4.4 ระบบจัดการขอมลูผูบรหิาร 

4.5 ระบบขอมลูลายเซ็นตดิจทิัล 

4.6 ระบบจัดการขอมลูการฝกประสบการณฯ 

4.7 ระบบจัดการสถานะการฝกประสบการณฯ 

5 ระบบเพิม่ขอมลูการฝกประสบการณฯ 

6 ระบบตรวจสอบสถานะ 

7 ระบบอนุมัติสําหรับผูบริหาร 

8 ระบบบันทกึการเขานิเทศกสําหรบัอาจารย 

9 ระบบรายงาน 

9.1 รายงานภาพรวมจํานวนนักศึกษาแยกตามสาขา/หลักสูตร 

9.2 รายงานภาพรวมจํานวนนักศึกษาที่ย่ืนฝกงานในแตละเทอม 

9.3 รายงานภาพรวมจํานวนจังหวัดที่นักศึกษาออกฝกงาน 

9.4 รายงานเฉลี่ยจํานวนวันที่นักศึกษาไดรบัเอกสารจากระบบ 

9.5 รายงานความพึงพอใจตอการใชระบบ 

 

นิยามศพัท 

 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ คือ 

1. ฝกประสบการณวิชาชีพ (Experience) หมายถึง กระบวนการข้ันตอนการออกฝกงาน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีประกอบดวย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะครุศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

2. การจัดการฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ (Database Management for 

Experience) หมายถึง ระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่อใชบริหารจัดการกระบวนการและขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีประกอบดวย คณะวิทยาการจัดการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง ผูที่มีความรูและประสบการณ

ในดานการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหรือเปนผูที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. ผูดูแลระบบ (Administrator) หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศบนระบบฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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5. เจาหนาที่ (Staff) หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลฝก

ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

6. นักศึกษา (User) หมายถึง  ผูที่มีหนาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ

บนระบบฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี มีกรอบแนวคิดในการทํางานวิจัย ดังน้ี  

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 




