
 
 

641 

การศึกษาการใช้ทฤษฏีกราฟจ าลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา 
 A study of using  graph theory in network simulation cooperative education. 
 
ศิริเรือง  พัฒน์ชว่ย1 , ณัฐชดุา  มงคลชาติ2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษาในปัจจุบันและเพื่อ
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาโครงการสหกิจให้มีจ านวนที่เพียงพอต่อนักศึกษาดังกล่าว  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีกราฟและการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย
โครงการสหกิจ โดยใช้โปรแกรม Pajek เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยสามารถแสดงค่าได้ดังนี้   
  1) ค่า Degree centrality (DC) ที่มากที่สุดอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
DC = 72.0000    
 2) ค่า Betweenness centrality  (BC) โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  BC =  0.3586    
 3) ค่า Closeness centrality (CC)โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ CC = 0.6159 และ CC = 0.5602 
ค าส าคัญ : เครือข่ายสหกิจศึกษา, ทฤษฏีกราฟ, Degree centrality, Betweenness 
centrality,Closeness centrality 

 

Abstract 
 This research  to study the network of cooperative education in the present and 
to study the problem. And cooperative solutions to ensure a sufficient number of such 
students . The research was conducted using graph theory to analyze the structure of 
the network and cooperative . Pajek is a program of study. Can be expressed as follows. 
  1) Degree centrality (DC)  the most in the Industry and Technology DC = 
72.0000.  

                                                           
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรคอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจวบคีรีขันธ์  
2 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์  ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
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  2) Betweenness centrality (BC) with the highest value in the Industry and 
Technology  BC = 0.3586.   
  3) Closeness centrality (CC) is the highest in the industry and technology. 
Faculty of Engineering and CC = 0.6159 and CC = 0.5602. 
Keywords: cooperative education networks, graph theory, Degree centrality, 
Betweenness centrality, Closeness centrality 
 
บทน า 
 โครงการสหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถาน
ประกอบการ และมีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  โดยอยู่ภายใต้การ
ดูแลจากพนักงานพี่เลี้ยงและการนิเทศติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่าง
ใกล้ชิด สหกิจศึกษาจึงเป็นกลไกความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
สูงสุด สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา
ในแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าสหกิจศึกษาได้คัดเลือกนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพบปัญหาการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา คือ 
สถานประกอบการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เพราะสถานประกอบการบางแห่งมีทัศนคติที่  
ไม่ดีและเห็นว่านักศึกษาไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรได้ และสถานประกอบการบางแห่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทุกด้านเพราะเกรงว่าข้อมูลที่
เป็นความลับขององค์กรอาจจะรั่วไหลจึงส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
 โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักสูตร แต่จากปัญหาของจ านวนสถานประกอบการไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาที่ออกสหกิจในแต่ละปี ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มสถานประกอบการมากขึ้น 
โดยอาศัยลักษณะความคล้ายของงานมาจัดกลุ่มสถานประกอบการเหล่านั้นที่ส่งนักศึกษาไป และ
ศึกษาว่าสถานประกอบการประเภทใด ที่แต่ละคณะส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการสหกิจมาก
ที่สุด  เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์การจัดการโครงการสหกิจศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะวิเคราะห์เครือข่าย
สหกิจกับสถานประกอบที่ท าโครงการสหกิจศึกษาร่วมกัน เพื่อให้ทราบว่าสถานประกอบการใดที่
สามารถรับนักศึกษาได้มาก โดยใช้ทฤษฎีกราฟในการจ าลองเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
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ระหว่างคณะกับสถานประกอบการนอกจากนั้นยังใช้โปรแกรม Pajek  ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายดังกล่าว และผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าความเป็นศูนย์กลางของระบบ
เครือข่ายสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ค่า Degree 
centrality  ค่า Closeness centrality  และค่า Betweenness centrality ผลที่ได้จากการศึกษาจะ
ท าให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปช่วยในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการส่งนักศึกษาออกสหกิจ 
ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการใช้ทฤษฏีกราฟจ าลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาว่าสถานประกอบการใดเป็นศูนย์กลาง (Betweenness centrality) ในการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามากที่สุด 
 
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฏีทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้
ทราบถึงลักษณะของเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ว่าอยู่ลักษณะรูปแบบใด 
โดยใช้ทฤษฏีดังต่อไปนี้ 

1. Complex Network  คือ เครือข่ายซับซ้อนซึ่งมีอยู่มากมายทุกหนทุกแห่ง ทั้งใน
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น มีโครงสร้างประกอบด้วยโหนด (vertices) จ านวนมากที่เชื่อมโยงกัน
ด้วยลิงค์ (edges) [1] ตัวอย่างเช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วย routers หรือ domains 
ต่างๆที่เชื่อมต่อกันด้วยไฟเบอร์ออฟติก เวิลด์ไวด์เว็บเป็นเครือข่ายของเว็บเพจที่เชื่อมต่อกันด้วย 
hyperlinks สมองเป็นเครือข่ายของเส้นใยประสาท องค์กรเป็นเครือข่ายของผู้คน เครือข่ายในโลก
แห่งความเป็นจริงนั้นมีความซับซ้อนและมีพลวัตของพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งอาจท าให้เครือข่ายนั้น
เติบโตหรือล่มสลายได้ 

2. Betweeness centrality การวัดสัดส่วนผลรวมของจ านวนเส้นทางที่สั้นที่สุดของแต่ละ
คู่ของหน่วยย่อย (pair of nodes) ในเครือข่ายท่ีเชื่อมกันโดยผ่านหน่วยย่อยหนึ่ง หน่วยย่อยใดมีค่า
นี้สูงแสดงว่ามีความส าคัญมากในการเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างหน่วยย่อย  

3. Degree centrality การวัดจ านวน tie ของหน่วยย่อยหนึ่ง สามารถแบ่งได้ 2 กรณี กรณี
แรกเป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีทิศทาง degree คือ จ านวน path ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยย่อย
หนึ่ง แต่กรณีที่สอง เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางจะแบ่งเป็น in-degree คือ จ านวน path ที่มี
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ทิศ ทางเข้าหาหน่วยย่อยหนึ่ง และ out-degree คือ จ านวน path ที่มีทิศทางออกจากหน่วยย่อย
หน่ึง 

 4.  Closeness centrality การวัดความใกล้ชิดของหน่วยย่อยที่สนใจกับหน่วยย่อยอ่ืนใน
เครือข่าย ค่านี้เป็นส่วนกลับของ farness กรณีเป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง สามารถแบ่งค่านี้
เป็น in-closeness และ out-closeness ถ้าหน่วยย่อยใดมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าหน่วยย่อยนั้นมี
ความใกล้ชิดกับหน่วยย่อยอ่ืนในเครือข่ายมาก  
 5.*ทฤษฏีกราฟ เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้ส าหรับจ าลองปัญหาบางอย่าง 
ด้วยแผนภาพที่ประกอบด้วยโหนด และเส้นที่เชื่อมระหว่างโหนด 2 โหนด โดยกราฟมีอยู่  
2 ชนิด คือแบบ Directed graph เป็นกราฟแบบระบุทิศทาง และ Undirected graph เป็นกราฟ
แบบไม่ระบุทิศทาง 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ทฤษฏีกราฟ 
  
  6.**โปรแกรม Pajek เป็นภาษาสโลวาเนียซึ่งแปลว่า แมงมุง  ชุดโปรแกรมนี้ได้รับการ
พัฒนาจากกลุ่มนักวิจัย ได้แก่ Wouter de Nooy, Andrej Mrvar and Vladimir Batagelj ซึ่งเป็น
โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างเครือข่ายทางสังคม  [5] โดยมีจุดเด่นได้แก่ความสามารถ
ส าหรับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และที่ส าคัญคือ “Free” ทั้งนี้ส าหรับชุดโปรแกรมในการ
วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมที่นิยมอยู่ในตอนนี้จะมีสองโปรแกรม  ได้แก่ UCINET (commercial) 
and Pajek  นอกจากนี้ยังมีคู่มือส าหรับการใช้โปรแกรม Pajek ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี
เครือข่ายทางสังคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาระบบเครือข่ายสหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วยทั้งหมด  
4 วิทยาเขต ประกอบอบ ศาลายา วังไกลกังวล จักรวรรดิบพิตรพิมุข และ เพาะช่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้
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จัดเก็บมาต้องมาท าการแบ่งกลุ่ม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีคณะใดบ้างที่ได้เข้าร่วมโครงการ  
สหกิจศึกษาบ้าง โดยน าข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการศึกษากราฟแบบระบุทิศทาง (Direction graph) โดยมี
โหนด 94 โหนด และมีลิงค์ 318 ลิงค์ โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อกันระหว่างคณะภายใน
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อค านวณหาค่าความเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย  
สหกิจศึกษาว่าคือสถานประกอบการใด ประกอบด้วยดังนี้ 

1) ค่า Degree centrality เป็นการค้นหาว่าสถานประกอบการใดบ้างที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของการติดต่อในการส่งนักศึกษาออกสหกิจซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีอิทธิพลสูงสุดในเครือข่าย วัดได้จาก
จ านวนเส้นเชื่อมโยงทั้งหมดที่โยงมาจากคณะภายในมหาวิทยาลัย 

                 (1) 
สมการที่ 1  การหาค่า Degree centrality 

2) ค่า  Betweenness centrality เป็นการค้นหาว่าสถานประกอบใดบ้างที่มีต าแหน่งเป็นผู้
เชื่อมต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ห่างกันมีลักษณะงานเหมือนกันให้เข้าหากัน ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการ  ค านวณจากสัดส่วนของระยะทางที่สั้นที่สุด 
(Geodesic path) ในการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการ โดยใช้สมการดังนี้ 

 
            (2)  

สมการที่ 2  การหาค่า Betweenness centrality 
3) ค่า Closeness centrality เป็นการค้นหาว่าสถานประกอบการใดบ้างที่มีต าแหน่งเป็น

จุดศูนย์กลางของเครือข่าย มีความใกล้ชิดกับสถานประกอบการอ่ืนโดยมีลักษณะงานที่คล้ายกัน
และใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดในการเข้าถึง (Geodesic path distance) วัดได้จากจ านวนเส้นเชื่อมโยง
ทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง  

                 (3) 
สมการที่ 3  การหาค่า Closeness centrality 

 
 
 


 kji

k

ji

ji
kB

),(

),(
)(







 
 

646 

ผลการศึกษา 
 ลักษณะความสัมพันธ์ของเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า มีสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจทั้งหมด 83  แห่ง ในแต่
ละแห่งจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา 
 จากภาพที่ 2 สามารถท าการจัดกลุ่ม (Patrition) สถานประกอบการที่มีลักษณะงาน
ประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม โดยดูจากลักษณะของสีดังนี้ 
 สีแดง       คือ   กลุ่มอุตสาหการ/วิศวกรรม 
 สีน้ าเงิน    คือ  กลุ่มโรงแรม/บริหารธุรกิจ 
 สีเขียว       คือ  กลุ่มโฆษณา/เทคโนโลยี 
 ท าการศึกษาต่อเพื่อดูว่าคณะใดท าการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามากที่สุด และเข้า
ร่วมกับสถานประกอบการใดบ้าง ดังภาพที่ 3 



 
 

647 

 
ภาพท่ี 3 โครงสร้างการเข้าโครงการสหกิจศึกษา 
 จากภาพที่ 3 แสดงได้ว่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  โรงแรมดุสิต
ธานี และ Atita Group โดยแสดงเป็นตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่า Degree Centrality 

Rank Vertex Label Name Value 

1 8 Industry and Technology 72.0000 
2 6 Engineering 51.0000 
3 10 Business Administrator 57.0000 
4 81 Dusit Thani HuaHin 19.0000 
5 13 Atita Group 13.0000 

 
ตารางท่ี 2 ค่า Betweenness Centrality 

Rank Vertex Label Name Value 

1 1 Industry and Technology 0.3586 

2 37 Hospitality and Tourism Industry 0.2434 

3 38 Dusit Thani HuaHin 0.0482 
4 58 Adapter Digital 0.0240 

5 28 Atita Group 0.0185 
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**** จากตารางที่ 2 แสดงว่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นเหมือนตัวกลางในการ
เชื่อมต่อของเครือข่ายสหกิจ ระดับ BC = 0.3586 คือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจาก
เป็นคณะที่มีการออกสหกิจศึกษามากที่สุด และยังเป็นตัวเชื่อมให้กับคณะอ่ืนๆ ในการติดต่อกับ
สถานประกอบการ เพราะคณะอ่ืนๆจะดึงรายชื่อสถานประกอบการจากคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
 
 
 

ตารางท่ี 3 ค่า Closeness Centrality 
Rank Vertex Label Name Value 

1 8 Industry and Technology 0.6159 

2 6 Engineering 0.5602 
3 10 Business Administrator 0.5167 

4 81 Dusit Thani HuaHin 0.4844 

5 87 Best Western 0.4673 

  
  จากตารางที่ 3  แสดงว่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นจุดศูนย์กลางในการ
กระจายรายชื่อสถานประกอบการ เพราะภายในคณะประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีลักษณะงานคล
อบคลุมทุกด้าน รายชื่อสถานประกอบการที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีติดต่ออยู่ท าให้เป็น
ฐานข้อมูลให้กับคณะอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
สรุป 
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 การจัดโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ยังมีไม่
คลอบคลุมทุกคณะ บางคณะก็ยังไม่ครบทุกสาขาวิชา แต่ถึงอย่างไร โครงการสหกิจศึกษาก็จะต้อง
พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 จากการวิเคราะห์เครือข่ายโครงการสหกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า คณะที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจมากสุด คือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ
ทางด้านสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ท าการส่งนักศึกษาออกสหกิจมากที่สุดคือ 
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โรงแรมดุสิตธานี  รองลงมาคือ บริษัท อชิตะ กรุ๊ป  และAdapter Digital  เพราะทั้ง 3 สถาน
ประกอบการมีลักษณะงาน ที่คลอบคลุม คือนักศึกษาหลายคณะสามารถเข้าร่วมโครงการสหกิจ
กับทั้ง 3 สถานประกอบการได้  บริษัท อชิตะ กรุ๊ป จ ากัด และโรงแรมดุสิตธานี มีสาขาย่อย ท าให้
สามารถส่งนักศึกษากระจายไปเข้าร่วมโครงการสหกิจได้ เพราะลักษณะมีความเหมือนและ
คล้ายกัน แต่ถึงอย่างไรจ านวนสถานประกอบการก็ยังไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจในแต่ละปี  จากการวิเคราะห์ผลครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะต้องให้คณะทุกคณะ
จัดหาสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอและโครงการ
สหกิจศึกษาจะได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 จากผลการวิจัยการศึกษาการใช้ทฤษฏีกราฟในการจ าลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา 
โดยผู้วิจัยได้ท าการจ าลองแบบเครือข่าย ท าให้เห็นภาพในลักษณะการติดต่อกับสถาน
ประกอบการที่ชัดเจนขึ้น ท าให้ทราบถึงการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในอนาคต ว่าทาง
มหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการที่ใดได้บ้าง แต่ละที่สามารถที่จะรับ
นักศึกษากี่คน และสถานประกอบการใดครอบคลุมต่อการออกสหกิจของนักศึกษาแต่ละคณะ 
มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการท าเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่าบางคณะยังไม่ได้มีการออกโครงการสหกิจศึกษา ท าให้การจ าลอง
เครือข่ายโดยใช้ทฤษฏีกราฟที่ออกมายังไม่คลอบคลุมทุกคณะ และลักษณะของทฤษฏีกราฟ อาจ
ต้องค านวณลักษณะของ  Betweenness centrality ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนจ านวนคณะและ
สถานประกอบการเพื่อให้การจ าลองเครือข่าย สมบูรณ์ที่สุด 
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