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รูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
สิรพิ ร อัง้ โสภา1* สุราษฏร์ พรมจันทร์2 และ สิรลิ กั ษณ์ หาญวัฒนานุกุล3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 2) พัฒนา
ระบบตามรูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู 3) ประเมินผลการใช้งานรูปแบบการให้
คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู และ 4) ประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
แนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดยหลังจากสร้างรูปแบบแล้วได้พฒ
ั นาระบบการให้คาปรึกษาแนะนา
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูแบบ Offline และ Online ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง
จากนัน้ นาไปใช้งานจริงในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี นาเสนอผลจากการใช้และประเมินความพึงพอใจในทีป่ ระชุมผูเ้ กีย่ วข้องกับการดาเนินการทัง้ หมด
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูทส่ี ร้างขึน้ ผูเ้ กีย่ วข้องซึง่ เป็ น
นักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2553 จานวน 66 คน อาจารย์นิเทศก์ สังกัด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 5 คน และครูพ่เี ลี้ยง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 8 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24) ส่วนระบบการ
ให้คาปรึกษาแนะนาแบบ Offline ผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู รหัส 2549 จานวน 22
คน และอาจารย์นิเทศก์ จานวน 13 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) ขณะทีร่ ะบบการให้
คาปรึกษาแนะนาแบบ Online ทีป่ ระเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบสารสนเทศ จานวน 5 คน เห็นว่ามีคุณภาพเฉลีย่ อยู่
ในระดับมาก ( X = 4.28) การใช้งานจริงด้วยระบบแบบ Offline นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู รหัส 2550 จานวน
17 คน และอาจารย์นิเทศก์ จานวน 14 คน มีความพึงพอใจในการใช้งานเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) ส่วนระบบ
แบบ Online นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู รหัส 2550 จานวน 17 คน อาจารย์นิเทศก์ จานวน 14 คน ครูพเ่ี ลีย้ ง
จานวน 17 คน และผูด้ แู ลระบบ จานวน 3 คน มีความพึงพอใจในการใช้งานเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) ทัง้ นี้โดย
ภาพรวมการดาเนิน การตามรูป แบบ ผู้เ กี่ยวข้อ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารรูปแบบ จานวน 6 คน และ
คณะกรรมการดาเนินงานรูปแบบ จานวน 13 คน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการตามรูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู เฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29)
สรุปได้ว่า รูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ทไ่ี ด้สร้างขึน้ นี้ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูเห็นว่ามีความเหมาะสม แสดงว่าสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
คาสาคัญ: นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ระบบให้คาปรึกษาแนะนา
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A Consultation and Recommendation Model for Student Teacher Interns
Siriporn Angsopa1* Surat Promchun2 and Siriluk Hanvatananukul3
Abstract
The purposes of this research were: to construct a model for consultation and recommendation for student
teacher interns; to develop a system according to the designed model; and to evaluate its effectiveness and
its implementation. After offline and online system had been created, developed, and tested by experts, it was
implemented to explore the users’ satisfaction to the system in the first semester of academic year 2011 at
faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
The results showed that the system was strongly suitable ( X = 4.24) as rated by users who were 66
interns in Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 5 supervisors , and 8
mentors from technical colleges under the Vocational Education Commission. Concerning the offline system
rated by 22 senior interns and 13 supervisors, it was assessed as strongly suitable ( X = 4.20). In addition,
the online system was marked by 5 experts in information systems as ‘strongly meet quality requirements’ (
X =4.28). The satisfaction to an actual implementation of the offline system was evaluated by 17 junior
interns and 14 supervisors. The users were strongly satisfied ( X =4.29) with the system. Similarly the actual
online system was rated ‘strongly satisfied’ ( X =4.37) by 17 junior interns, 14 supervisors, 17 mentors, and 3
administrators. The satisfaction to overall system implementation was evaluated by 6 persons in the model
board and 13 persons in the model committee. They were strongly satisfied with operating of consultation and
recommendation model ( X =4.29).
In conclusion the consultation and recommendation system for student teacher interns is highly suitable. It
can be expanded and practiced for real use in student teacher internship programs.
Keywords: Student teacher intern, consultation and recommendation system
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1. บทนา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้จดั การเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีค่ ณะกรรมการ คุรุสภากาหนดไว้ เพื่อให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้พ้นื ฐานวิชาครูและวิชาชีพ
ช่ า งอุ ต สาหกรรมทั ง้ หมดที่ เ รี ย นมาสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ ใ น
สถานการณ์ จริง กับทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมที่ปลูกฝงั เจตคติ
ความเป็ นครูท่ีดี ซึ่งนักศึกษาฝึ กหัดครูจะต้องเป็ นผู้ท่ีมี
ความรู้ ค วามสามารถตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อันประกอบด้วย มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการปฏิบตั กิ าร และ
มาตรฐานการปฏิ บ ั ติ ต นหรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพ เป็ น
มาตรฐานที่ค ณะกรรมการส านั ก งานคุ รุ ส ภาให้ค วาม
สาคัญ และได้ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อศึกษาถึงผล
การจัดการฝึกสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ [1]
จากการศึ ก ษาการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี
(ต่อเนื่อง) นักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู 1 วัน
ต่ อ สัป ดาห์ หลัก สู ตรครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตร 5 ปี นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ซึง่ ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิ
วิชาชีพระหว่างเรียนแล้ว ได้สงั เกตการณ์การสอนของครู
พีเ่ ลีย้ งและทดลองสอนในสถานศึกษา เป็ นเวลา 1 วันต่อ
สัปดาห์ [2] พบว่า สิง่ ทีน่ ักศึกษามีปญั หาระดับมากใน
เรื่องความมัน่ ใจในตนเองขณะท าการสอน การขาด
แหล่ ง ข้อมู ล ที่เพียงพอเหมาะสมเกี่ย วกับ การฝึ กสอน
รวมทัง้ การให้คาปรึกษาแนะนาในการแก้ปญั หาการสอน
สอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
[3] ทีไ่ ด้ศกึ ษาปญั หาการจัดประสบการณ์วชิ าชีพครูเต็ม
รูปแบบของนักศึกษาสายครูสถาบันราชภัฎมหาสารคาม
พบว่า นักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการขาดความแม่นยาใน
เนื้อหาทีส่ อน และปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับอาจารย์นิเทศก์ เช่น
อาจารย์นิเทศก์ไม่มโี อกาสปรึกษาหารือกับครูพเ่ี ลีย้ งเพื่อ
ั หาของนักศึกษา และไม่ ม ีเวลาออกนิ เทศอย่ าง
แก้ป ญ
เพียงพอ การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครูท่ผี ่านมา หาก
นักศึกษามีปญั หาเกิดขึน้ ก็จะต้องรอพบอาจารย์นิเทศก์
ในวันที่มีการนิ เทศ หรือบางกรณี ก็ต้ องเดินทางมาขอ
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คาปรึกษาที่มหาวิทยาลัย จึงไม่สะดวก เสียเวลาและอาจ
ั หาดัง กล่ า วย่ อ มส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ไม่ ท ัน การ ซึ่ ง ป ญ
คุ ณภาพการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ของนักศึกษา
รวมถึ ง ตั ว ผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ ร ั บ การสอนจากนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูอกี ด้วย
อาจารย์นิ เทศก์และครูพ่เี ลี้ยง ที่ได้รบั หน้ าที่ในการ
ดูแลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เป็ นผู้ท่ีมี
บทบาทอย่างมากในการให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ไข
ปญั หาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การปกครองชัน้ เรียน การปฏิบตั ติ น
ในสถานศึกษา การค้น หาข้อ มู ลเพื่อประกอบการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ด้วยเหตุน้ี ความสะดวก รวดเร็ว
และคุ ณภาพการติ ด ต่ อ สื่อ สาร ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูกบั อาจารย์นิเทศก์และครูพ่เี ลี้ยง
จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจั จุบนั ได้พฒ
ั นาก้าวหน้ า
อย่ า งรวดเร็ว มีค วามสะดวกอย่ า งมากในการใช้ ง าน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ น ามาใช้ ก ั บ ช่ อ งทางระบบ
เครือข่ าย หรือบนระบบอินเทอร์เน็ ต ซึ่งอ านวยความ
สะดวกในการส่ ง ข้ อ มู ล จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ตรวจสอบข้ อ มู ล ฯลฯ โดยการท างานของระบบนั ้น
สามารถรองรับการทางานหลายส่วนได้พร้อมกัน จึงช่วย
ประหยัดเวลาในการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้า
ถึงข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าว ทาให้ผู้วิจยั สนใจสร้างรูปแบบ
การให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู ซึ่งเป็ นรูปแบบใช้ในการส่งเสริมการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยมีสถานที่จดั เก็บข้อมูลและให้คาปรึกษา
แนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อแนะน าของสุดธิดา [4] ที่เสนอให้จ ัดตัง้ โครงการ
คลินิกครู (ศูนย์ให้คาปรึกษาครู) เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนางานวิชาการของครูให้เข้มแข็ง และ
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของศิ ริช ัย ชาญ [5] ที่น าเว็ บ
แอปพลิเคชันมาเป็ นเครื่องมือช่วยเพิม่ ช่องทางในการให้
คาปรึกษาแนะนา โดยรูปแบบมีการดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง เสริมสร้างกระบวนการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถานศึกษาให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึน้
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3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 การสร้ า งรู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดาเนินการโดยเริ่ม
จากศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อ ง วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างเป็ น รูปแบบการให้คาปรึกษา
แนะน านั กศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ผ่ านการ
ประเมิ น ความเหมาะสมโดยผู้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกับ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และได้นาเสนอบทความวิจยั ใน
การประชุ ม วิ ช าการครุ ศ าสตร์ ร ะดับ ชาติ ครัง้ ที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อ
การวิพากษ์ [6] ดังรูปที่ 1

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2.2 เพื่อพัฒนาระบบตามรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2.3 เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ง านรู ป แบบการให้ ค า
ปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2.4 เพื่อประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบการให้
คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู










/
/

Offline

Online

Offline

Online





รูปที่ 1 รูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
3.2 การพัฒนาระบบตามรู ปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ได้ดาเนินการ
พัฒนาตามรูปแบบ โดยจัดทาเป็ น 2 ระบบ คือ (1) ระบบ
แบบ Offline เป็ นระบบที่จดั ให้มีห้องเฉพาะสาหรับให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
และ (2) ระบบแบบ Online เป็ นระบบการให้คาปรึกษา
แนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
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3.2.1 การพัฒนาระบบแบบ Offline เป็ นการ
ด าเนิ น งานในขัน้ ตอนต่ า งๆ เริ่ ม ตั ง้ แต่ ก ารวางแผน
ออกแบบ การเตรียมสถานที่ในการให้คาปรึกษาแนะนา
การจัดเก็บข้อมูลและผลงานที่ผ่านการประเมิน หลังจาก
นัน้ ได้ก าหนดบุคลากรที่จะให้บริการ ออกแบบรูปแบบ
การให้บริการ การกาหนดวัสดุสานักงาน ครุภณ
ั ฑ์ และ
การจัดการแหล่งข้อมูล ซึ่งระบบทีส่ ร้างนี้ได้ผ่านประเมิน
ความเหมาะสมจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ดังรูปที่ 2 และ 3
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ห้ องให้ คาปรึกษาแนะนา
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู

รูปที่ 2 ระบบแบบ Offline (ห้องให้คาปรึกษาแนะนา)

รูปที่ 4 หน้าแรกระบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู

รูปที่ 3 แหล่งข้อมูล/วัสดุการเรียนการสอนภายในระบบ
แบบ Offline

รูปที่ 5 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลโครงการสอนและ
แสดงรายละเอียด

3.2.2 การพัฒนาระบบแบบ Online เริม่ จากการ
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบหน้ าจอ พัฒนาระบบตามที่
ออกแบบไว้ ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข โดยใช้ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล MySQL บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
โปรแกรมภาษา PHP เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
แบ่งระบบตามลักษณะการใช้งานออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู อาจารย์นิเทศก์ ครู
พีเ่ ลีย้ ง และผูด้ ูแลระบบ ใช้งานใน 3 ระบบย่อย ดังนี้ (1)
การค้นหาข้อมูลข่าวสารในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
จากผลงานอาจารย์ ผลงานนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ผลงานครูอาจารย์ซ่งึ เป็ นบุคคลภายนอก หรือ
จากข่าวสารการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู (2) การให้
คาปรึกษาแนะนาในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เป็ น
การฝากคาถามถึงอาจารย์ คาตอบจากอาจารย์ คุ ยกับ
อาจารย์ หรือกระดานข่าว และ (3) การส่งผลงานผ่าน
ระบบ ผ่านแบบฟอร์มผลงานอาจารย์ หรือผลงานครู
อาจารย์ซ่ึงเป็ นบุ คคลภายนอก โดยระบบที่สร้า งขึ้นได้
ผ่านประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังรูปที่ 4 และ 5

3.3 การประเมินผลการใช้งานรูปแบบเป็ นการศึกษา
ผลจากการใช้ งานจริง เพื่อ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรู ปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านั ก ศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ทัง้ ระบบแบบ Offline และระบบ
แบบ Online ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2554
กับ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ หมด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู อาจารย์นิเทศก์ ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครู
พีเ่ ลีย้ งจากสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และคณะกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการ
ให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
3.4 การประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
เป็ นการประชุ มคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอ
รูปแบบ ผลการใช้และการดาเนิ นงานทัง้ หมด จากนั น้
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นและข้อสรุปในการดาเนินงานตามรูปแบบต่อไป
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4. ผลการวิ จยั
4.1 รูปแบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู พบว่า ในภาพรวมผูเ้ กีย่ วข้องซึง่
เป็ นนักศึกษา จานวน 66 คน อาจารย์นิเทศก์ จานวน 5
คน และครูพ่เี ลีย้ ง จานวน 8 คน เห็นว่ารูปแบบ มีความ
เหมาะสมค่าเฉลีย่ รวมในระดับมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเห็นต่อรูปแบบของผูเ้ กีย่ วข้อง
ข้อคาถามความคิ ดเห็น
ผูใ้ ห้คาปรึกษามีความเหมาะสม
รูปแบบการให้คาปรึกษามีความเหมาะสม
รูปแบบแหล่งบริการข้อมูลมีความเหมาะสม
รูปแบบระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม
การคัดเลือกผลงานมีความเหมาะสม
การกาหนดคณะกรรมการมีความเหมาะสม
รูปแบบระบบภาพรวม มีความเหมาะสม
เฉลี่ยรวม

X

4.35
4.26
4.31
4.16
4.14
4.22
4.26
4.24

S.D.
0.62
0.57
0.58
0.53
0.63
0.62
0.62
0.61

4.2 การพัฒนาระบบตามรูปแบบ สรุปผลได้ดงั นี้
4.2.1 ร ะ บ บ แ บ บ Offline ใ น ภ า พ ร ว ม ผู้
เกี่ย วข้อ งซึ่ง ประกอบด้ว ยนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู จานวน 22 คน และอาจารย์นิเทศก์ จานวน
13 คน เห็นด้วยต่อความเหมาะสมของระบบการให้
คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
แบบ Offline มีค่าเฉลีย่ รวมในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาระบบแบบ Offline
ข้อคาถามความคิ ดเห็น
การวางแผนสิง่ อานวยความสะดวก/ออกแบบ/
การกาหนดบุคลากร
การวางแผนออกแบบรูปแบบการให้บริการ/
การกาหนดวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
การวางแผนการจัดการแหล่งข้อมูล
เฉลี่ยรวม

X

4.19
4.13
4.25
4.19
4.28
4.20

S.D.
0.51
0.47
0.54
0.54
0.56
0.52

4.2.2 การพัฒนาระบบแบบ Online (ระบบ
การให้ ค าปรึก ษาแนะน านั ก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์
วิช าชีพ ครู บ นเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต ) ในภาพรวม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จานวน 5 คน เห็นด้วยต่อ
ระบบการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพเฉลีย่ ใน
ระดับมาก ดังตารางที่ 3

_15-1433(001-134)P2.indd 45

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการพัฒนาระบบแบบ Online
ข้อคาถามความคิ ดเห็น
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
ทางานได้ตามหน้าทีท่ ม่ี อี ยู่
ง่ายในการใช้งาน
ความเร็วในการใช้งาน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เฉลี่ยรวม

X

4.37
4.48
4.18
4.15
4.22
4.28

S.D.
0.55
0.51
0.55
0.60
0.63
0.57

4.3 การประเมินผลการใช้งานรูปแบบ
4.3.1 การใช้งานระบบแบบ Offline ในภาพ
รวมผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาผึกประสบ
การณ์ วิชาชีพครู จ านวน 17 คนและอาจารย์นิ เทศก์
จานวน 14 คน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบแบบ
Offline มีค่าเฉลีย่ รวมในระดับมาก ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้องในการใช้งาน
ระบบแบบ Offline
ข้อคาถามความคิ ดเห็น
ความเหมาะสมของสถานที่
การบริการของบุคลากรประจาห้อง
ความพอเพียงของข้อมูลวัสดุการเรียนการสอน/
การบริการการให้คาปรึกษาแนะนา
การบริการยืมคืนเอกสาร
เฉลี่ยรวม

X

4.32
4.32
4.32
4.29
4.23
4.29

S.D.
0.47
0.48
0.53
0.66
0.46
0.52

4.3.2 การใช้งานระบบแบบ Online แบ่งผูใ้ ช้งาน
ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ ผูใ้ ช้งานหลักประกอบด้วย นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 17 คน อาจารย์นิเทศก์
จานวน 14 คน และครูพเ่ี ลีย้ งจานวน 17 คน และ ผูด้ ูแล
ระบบจานวน 3 คน สรุปผลได้ดงั นี้
1) ผูใ้ ช้งานหลัก มีความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบแบบ Online เฉลีย่ ในระดับมาก ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการใช้งานระบบแบบ Online
รายการประเมิ น
การทางานของระบบ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้งานระบบ
การออกแบบและนาเสนอหน้าจอของระบบ
เฉลี่ยรวม

X

4.39
4.40
4.32
4.37

S.D.
0.59
0.53
0.53
0.55
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2) ผูด้ แู ลระบบมีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบแบบ Online เฉลีย่ ในระดับมาก ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูด้ แู ล
ระบบในการใช้งานระบบแบบ Online
ข้อคาถามความคิ ดเห็น
X
ความง่ายในการใช้งานระบบ
4.42
ความเร็วในการประเมินผลระบบ
4.67
การออกแบบและนาเสนอหน้าจอของระบบ 4.25
เฉลี่ยรวม 4.45

S.D.
0.68
0.58
0.68
0.65

4.4 การประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบ พบว่า
ในภาพรวมผู้เกี่ยวข้องซึ่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริห ารรู ป แบบ จ านวน 6 คน และคณะกรรมการ
ดาเนินงานรูปแบบจานวน 13 คน มีความพึงพอใจใน
การด าเนิ น การตามรู ป แบบการให้ค าปรึก ษาแนะน า
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ท่ี ส ร้ า งขึ้ น มี
ค่าเฉลีย่ ในระดับมาก ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินการตามรูปแบบ
ข้อคาถามความคิ ดเห็น
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เตรียมสิง่ อานวยความสะดวก
ดาเนินการรวบรวมผลงาน

X

4.35
4.27
4.26
4.27

S.D.
0.50
0.56
0.45
0.48

เฉลี่ยรวม 4.29

0.52

ติดตัง้ ระบบ จัดการระบบฐานข้อมูล และ
จัดการเว็บไซต์

5. อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 การวิจ ัยเรื่องรู ปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เป็ นการวิจ ัยเพื่อ
สร้างรูปแบบที่มคี วามเหมาะสมสาหรับสถานศึกษาที่เปิ ด
สอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ทีจ่ ะนาไปใช้
ประกอบการดาเนินงานฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดย
ภาพรวมสามารถที่จะน าไปขยายผลใช้จริงกับการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูต่อไปได้ ดังนี้
รู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน านั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู สร้างขึน้ โดยให้มชี ่องทางการให้
คาปรึกษาแนะนาและเป็ นแหล่งข้อมูลวัสดุการเรียนการ
สอนทีม่ ที งั ้ ระบบทีเ่ ป็ นแบบ Offline และแบบ Online ซึง่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม [7] ทีไ่ ด้จดั ตัง้ ศูนย์ให้
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คาปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา โดยมีการช่องทางการ
ให้บริการ 2 ช่องทางคือ ศูนย์ให้คาปรึกษาและเว็บไซต์
ระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าแบบ Offline มีการ
จัดตัง้ สถานที่เหมาะสม มีบุคลากรประจ าห้อง และเป็ น
แหล่ งข้อมูลวัสดุ การเรียนการสอนที่ตรงกับการใช้งาน
ด้านการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูและสะดวกในการเข้า
ใช้บริการทัง้ การให้ค าปรึกษาแนะน าและการค้ นคว้ า
แหล่งข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงใจ [8] ที่
พบว่าในการบริหารการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู ควร
จัดตัง้ สานักงาน ที่มเี จ้าหน้าทีป่ ระจา มีสถานที่เป็ นแหล่ง
แสวงหาความรู้
ระบบการให้คาปรึกษาแนะนาแบบ Online เป็ นระบบ
ในการให้คาปรึกษาแนะนาทีส่ ามารถฝากข้อความและรับ
ข้อความ รวมถึงสามารถส่งงานถึงอาจารย์นิ เทศก์ได้
สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ในระบบได้อย่างสะดวก
และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของพจนา [9] ทีส่ ามารถ Download ข้อมูลทีต่ ้องการได้
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูอย่างรวดเร็วทันท่วงที
ในการใช้งานระบบแบบ Offline และแบบ Online
สะดวกและมีประโยชน์ต่อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
นักศึกษาสามารถเดินทางมาขอคาปรึกษาแนะนาในระบบ
แบบ Offline รวมถึงสามารถขอค าปรึกษาแนะน าและ
ค้นคว้าข้อมูลเกีย่ วกับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูผ่าน
ระบบแบบ Online ซึง่ ระบบแบบ Offline มีการบริการยืม
คืนเอกสารที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก รวมทัง้ ความ
เพียงพอของข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการบริการของบุคลากร
ประจาห้อง และระบบแบบ Online มีประโยชน์ต่อการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู เนื่ องจากมีแหล่งข้อมูลในการ
แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและได้รบั
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู และในด้านการทางานของระบบ
ก็สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งความรู้ เพื่อใช้ประกอบการ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู สามารถฝากข้อความคาถาม
และรับข้อความคาตอบ รวมถึงสามารถส่งงานถึงอาจารย์
นิเทศก์ได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ในระบบ
ได้อย่ างสะดวก และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของขนิ ษฐา
[10] ที่พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ขาด

1/4/59 BE 11:02 AM

47

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

ทัก ษะในการสอนและขาดความพร้ อ มก่ อ นสอนจริ ง
โดยเฉพาะทักษะการใช้คาถามและทักษะในการตรวจปรับ
ผูเ้ รียน รวมทัง้ ด้านการสรุปประเด็นของเนื้อหาและการใช้
ั หาที่พ บมากอีกข้อหนึ่ งคือด้า นความ
ค าถาม และป ญ
พร้อมในการใช้งานของสื่ออุปกรณ์ทใ่ี ช้ประกอบการสอน
ซึง่ ถ้านักศึกษามีค่มู อื หรือรูปแบบในการได้รบั คาปรึกษา
ั หา จะท าให้ นั ก ศึ ก ษา
แนะน าในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ม ี ป ญ
สามารถฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินการตามรูปแบบสามารถดาเนินการได้ดี
ทัง้ นี้เนื่องจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการมีการดาเนินการที่
เป็ นขัน้ ตอน คณะกรรมการบริหารเป็ นผูบ้ ริหารของคณะ
คณะกรรมการดาเนินงานที่เป็ นอาจารย์นิเทศก์และบุ คล
กรที่เกี่ยวข้อ งที่ท าหน้ าที่ในการให้ค าปรึก ษาแนะน า
เตรียมสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึงจัดการในการติดตัง้
ระบบ จัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ซึง่ ทาให้ทุกภาคส่วน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู ใ ห้ เ ป็ น ครู ท่ี ดี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง ผลให้ รู ป แบบการให้
คาปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
เป็ น รู ป แบบที่มีค วามเหมาะสม มีก ารด าเนิ น การที่มี
คุ ณภาพ สามารถที่จะน าไปขยายผลใช้จริงกับการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูต่อไปได้
5.2 การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นลักษณะการวิจยั และพัฒนาโดย
การทดลองใช้ ซึ่ ง การน ารู ป แบบไปใช้ ง านมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจรูปแบบให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องซึ่ง
เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายโดยตรง ดังนั น้ การน ารู ปแบบไปใช้
จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ทาการศึกษาคู่มอื รูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการดาเนินการและประโยชน์
จากการใช้งานรูปแบบ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ในส่วนการพัฒนาระบบแบบ Online ครัง้ นี้ได้
ออกแบบระบบให้รองรับการรับส่งข้อมูลที่เป็ นข้อความ
ตัวอักษร ยังไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีปจั จุบนั ดังนัน้ ควร
ออกแบบระบบให้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลที่เป็ น
Multimedia และควรออกแบบระบบให้สามารถใช้งาน
ร่ วมกับอุ ปกรณ์ การแสดงผลที่หลากหลาย เช่ น Tablet
และ Smart Phone เป็ นต้น ในการใช้รูปแบบนี้
มหาวิทยาลัยควรทาความร่วมมือกับสถานศึกษาฝึ กสอน
สนับสนุ นส่งเสริมให้ครูพ่เี ลี้ยงนาระบบที่สร้างขึน้ ไปใช้ใน
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การฝึ ก สอนของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางในการ
ติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ อาจารย์ นิ เ ทศก์ และติ ด ตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูอย่าง
ต่ อเนื่ อง และควรมีช่ องทางการให้ค าปรึกษาแนะน า
สาหรับครูพเ่ี ลีย้ งและนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ในระบบแบบ Online เนื่องจากการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Social Media ได้มกี ารพัฒนาให้
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีการติดต่อได้อย่างหลากหลาย
ทัง้ ข้อความตัวอักษร ภาพ และ เสียง ดังนัน้ ควรขยาย
ขอบเขตของการวิจยั ให้มีการน า Social Media มา
ประยุกต์ใช้งานการพัฒนาระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่น Facebook และ Skype รวมถึงการพัฒนาระบบการ
นิเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทัง้ รูปแบบ
การนิเทศการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และการ (ฝึ กงาน)
ฝึ ก) ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูสอน (เพื่อเป็ นอีกช่องทาง
หนึ่งในการนิเทศ ที่มคี วามสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้ร ับการสนั บสนุ นการด าเนิ นการ
อย่ างดียิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ทุกท่าน ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ น
การวิจยั ในครัง้ นี้ และขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่าน ทีท่ า
ให้งานวิจยั สามารถดาเนินการได้รวดเร็วและสาเร็จผลได้
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