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รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อานาจ สวัสดิ์นะที1* พัลลภ พิริยะสุรวงศ์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และ 2. เพื่อประเมินรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการดาเนินการวิจัยใช้การสังเคราะห์
เอกสาร เพื่อให้ได้รูปแบบการประเมินรูปแบบใช้การหาค่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมิน
รูปแบบที่สร้างขึ้นซึ่งผ่านการหาค่าความสอดคล้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการสอน
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วน
ได้แก่ 1. ส่วนข้อมูลนาเข้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. ส่วนกระบวนการนิเทศ 3. ส่วนผลลัพธ์ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ 4. ส่วนผลสะท้อนกลับผลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 ส่วนความเหมาะสมของรูปแบบในรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.48 และ 0.52 ตามลาดับ
คาสาคัญ : แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ การนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบผสมผสาน
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A MODEL OF ELECTRONIC PORTFOLIO FOR BLENDED SUPERVISION IN PROFESSIONAL
EXPERIENCES ON COMPUTER BY SMART PHONE DEVICE IN RAJABHAT UNIVERSITY
Amnat Sawatnatee1* Pallop Piriyasurawong2
Abstract
The purpose of this research was to develop and evaluate a model for electronic
portfolio for blended supervision of professional experiences on computer by smart phone
device in the Rajabhat University. The research method was to conduct a synthesis document.
The statistic was to determine the mean and standard deviation in order to assessment this
research. The sample group consisted of 10 experts into instructional design of teaching and
coaching experience. The results found that the model developed consists of 4 parts: 1) input
data for professional experience 2) the blended supervision process 3) output of professional
experience 4) feedback. The assessment for developed model from the sample group showed
that the overall appropriate of the model was strong, the mean was 4.46 and the standard
deviation was 0.60. For the appropriate of each aspect of our model was also strong too, the
average and the standard deviation were 4.48 and 0.52 respectively.
Keywords : e-portfolio, Professional Experience in computer, Blended Supervision in
professional experience
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บทนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ จะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่เติบโตและเปลีย่ นสถานะภาพจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในปี พ.ศ.2547 โดยมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชาได้แก่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาเฉพาะจะมีการแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายวิ ชาการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ หรื อ การฝึ ก งาน จั ด เป็ น รายวิ ชาที่ ส าคั ญ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนและออกฝึกภาคปฏิบัติตามหน่วยงานหรืองค์กรต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกที่ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามระเบียบหรือประกาศการจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
โดยรายวิ ช าดั ง กล่ า วเป็ น รายวิ ช าที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารท างานและการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
ในหน่วยงานจริงก่อนสาเร็จการศึกษา ในระหว่างการฝึกงานจะมีอาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานและการประกั น คุ ณภาพการด าเนิ น งานสหกิ จศึ ก ษา พ.ศ.2552 เพื่ อ คอยให้
คาแนะนาและแก้ไขปัญหาในการฝึกงานและเนื่องจากสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งทั้ง 3 สาขาวิชามีนักศึ กษาเป็น จานวนมากไม่สอดคล้ องกับจ านวนอาจารย์ ป ระจ า
สาขาวิ ชาที่ มีจ ากั ด ท าให้ อ าจารย์ไม่สามารถท าหน้ าที่ ข องอาจารย์นิ เทศได้เ ต็มประสิทธิ ภาพส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินดา ม่วงมี
(2548) ที่ ก ล่ า วอาจารย์ นิ เ ทศและกระบวนการนิ เ ทศเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ สั ม ฤทธิ ผ ลของการฝึ ก สอน
หากอาจารย์นิเทศ และกระบวนการนิเทศ เป็นไปตามบทบาทและหน้าที่อย่างเหมาะสม ย่อมนามาซึ่งความพึงพอใจ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ทันสมัย เช่น แฟ้มสะสมผลงาน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ ใ นการจั ด เก็ บ และการใช้ ข้ อ มู ล บนระบบเครื อ ข่ า ย โดยแฟ้ ม สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สาหรับนักศึกษาในการตั้งเป้าหมายการศึกษาพร้อมกับการแสดง
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรของการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ
กรณีกิจ (2550) ในเรื่อง "การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินตนเองเพื่อส่งเสริม
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู " ซึ่ ง พบว่ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟน (Smart phone) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีการผสมผสานระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์
เข้าด้วยกันทาให้ได้อุปกรณ์ที่มีลักษณะพิเศษ โดยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนพกพาง่าย น้าหนักเบา มีหน้าจอเป็นระบบ
สัมผัส มีแบตเตอร์รี่ใช้งานได้นาน สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือใช้กับ ระบบ
โทรศั พท์ ของผู้ ให้ บริ การต่ างๆ ได้ ซึ่ งเมื่ อน าเอารู ปแบบแฟ้ มสะสมงานอิ เล็กทรอนิ กส์ และอุ ปกรณ์ สมาร์ทโฟน
มาประยุกต์ใช้งานในกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก็จะทาให้กระบวนการของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิจัยเรื่อง“รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ” เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ประเมิ น ผลรู ป แบบที่ เ หมาะสมส าหรั บ การน าไปใช้ ใ นกระบวนการของการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อประเมินผลรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ การนิเทศการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ”แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนารูปแบบ ดังนี้
1. การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของการสังเคราะห์เอกสาร ได้แก่
การศึกษาระเบียบข้อบังคับหรือประกาศการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการวัดผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คู่มือการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกสารแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ เอกสารอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ส่วนงานวิจัยที่เกี่ย วข้องได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ กนกพงศ์ จิตต์ปลื้ม (2549) การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสม
งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยใช้ ก ารประเมิ น ตนเองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของประกอบ กรณีกิจ (2550) และ การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม
สาหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของประทีป นานคงแนบ
(2553)
2. การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใช้แนวคิดในการพัฒ นา
รูปแบบตามวิธีระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการที่แสดงภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของ
ขบวนการอย่างหนึ่งที่ มีก ารจัดระเบีย บความสัมพั น ธ์ร ะหว่ างองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ที่ ร วมกั น อยู่ ใ นโครงการ
หรือขบวนการนั้น โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ ใช้ในการวางแผนและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายที่มีการกาหนดไว้ โดยวิธีระบบมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 กระบวนการได้แก่ 1) ข้อมูลนาเข้า
(Input) 2) กระบวนการหรือการดาเนิน งาน (Process) 3) ผลลัพธ์ หรือการประเมินผล (Output) และ
4) ผลสะท้อนกลับ ( Feedback)
ขั้ น ตอนที่ 2 การประเมิ น ผลรู ป แบบแฟ้ ม สะสมผลงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ การนิ เ ทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยมีขั้นตอน
ในการประเมินผลรูปแบบ ดังนี้
1. การสร้างแบบประเมินรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
2. การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของแบบประเมิน (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้องของแบบประเมินรูปแบบ
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3. การประเมินผลรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใช้แบบประเมินผล
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบการเรียน
การสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ ยวชาญในด้านการออกแบบการเรีย นการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชี พซึ่ งเป็น นัก วิชาการ
ในมหาวิทยาลัย จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินเพื่อการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล และ เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่ง การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective
Congruence : IOC) ในการตรวจสอบค่ า ความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาสามารถกระท าโดย น าแบบทดสอบ
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อ คาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ถ้ามีความสอดคล้องจะให้ค่าเป็น
“+1” ไม่มีความสอดคล้องจะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจจะให้ค่าเป็น “0”
2. แบบประเมินรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
การเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ผลการวิจัย
1. รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีองค์ประกอบและรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์

ปรับปรุง
ระบบการ
ฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ
ด้าน
คอมพิวเตอร์

ระเบียบข้อบังคับ
การวัดผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การลงทะเบียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
การเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา

อาจารย์

พี่เลี้ยง

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์

ระบบแฟ้ม
สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Portfolio)
สาหรับการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์

การนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
การนิเทศแบบปกติ(Face to Face
Supervision)

การนิเทศแบบออนไลน์
(Online Supervision)
การประเมินผลระหว่างการฝึก
ประสบการณ์ (Formative Evaluation)

อุปกรณ์
สมาร์ทโฟน
(Smart Phone)

การส่งผลงานและ รายงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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จากภาพที่ 1 ซึ่งเป็นรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่ารูปแบบดังกล่าว
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ส่วนข้อมูลนาเข้าการฝึกประสบการวิชาชีพ (Input) ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับการวัดผล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขั้นตอนการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ การเลือก
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 ส่วนกระบวนการนิเทศ (Process) ได้แก่ การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ซึ่งประกอบไปด้วยการนิเทศแบบปกติและการนิเทศแบบออนไลน์ การประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ส่วนผลลัพธ์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Output) ได้แก่ การส่งผลงานรายงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผลลัพธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
องค์ ป ระกอบที่ 4 ส่ ว นผลสะท้ อ นกลั บ (Feedback) เป็ น การน าผลที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการทั้งหมดมาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การประเมินผลรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของแบบประเมิน (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบประเมินในตอนที่ 1
ซึ่งเป็นด้านความเหมาะสมของรูปแบบผ่านเกณฑ์การประเมินผลและสามารถนาไปใช้โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 0.88
ส่ ว นค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามในแบบประเมิ น ในตอนที่ 2 ซึ่ ง เป็ น ความเหมาะสม
ด้านรายละเอียดของรูปแบบผ่านเกณฑ์การประเมินผลและสามารถนาไปใช้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.82
2.2 การประเมินผลรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใช้แบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 10 ท่านได้ผลการประเมิน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินด้านความเหมาะสมของรู ปแบบโดยรวม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวม
รายการประเมิน
ข้อมูลนาเข้าของรูปแบบ
กระบวนการของรูปแบบ
ผลลัพธ์ของรูปแบบ
ผลสะท้อนกลับของรูปแบบ
ความเหมาะสมในการนาไปใช้งานได้จริง
ค่าเฉลี่ยรวม

X
4.40
4.50
4.50
4.40
4.50
4.46

S.D.
0.70
0.53
0.53
0.70
0.53
0.60

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรั บ การนิ เ ทศการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ บบผสมผสานผ่ า นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยกระบวนการของรู ปแบบ
ผลลัพธ์ของรูปแบบ และความเหมาะสมในการนาไปใช้งานได้จริงของรูปแบบมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากันคือ 4.50 และ 0.53 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในรายด้าน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเหมาะสมของรูปแบบในรายด้าน
รายการประเมิน
1. ด้านข้อมูลนาเข้า
1.1 ระเบียบข้อบังคับการวัดผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 การลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3 การเลือกสถานทีฝ่ ึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4 อาจารย์นิเทศเลือกหน่วยงานเพื่อการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. ด้านกระบวนการนิเทศ
2.1 การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบปกติ
2.2 การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์
โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
2.3 การประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ด้านผลลัพธ์
3.1 การส่งผลงานและรายงานการฝึก
3.2 ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ด้านผลสะท้อนกลับ
4.1 ผลสะท้อนกลับ
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.60
4.60
4.50
4.50

0.52
0.52
0.53
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.50
4.60

0.53
0.52

มาก
มากที่สุด

4.30

0.67

มาก

4.40
4.40

0.52
0.52

มาก
มาก

4.40
4.48

0.52
0.52

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ด้านข้อมูลนาเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อคือ ระเบียบข้อบังคับการวัดผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและ การลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 ส่วนด้านการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อาจารย์นิเทศเลือกหน่วยงาน
เพื่อการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากันคือ 4.50 และ 0.53 ตามลาดับ
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2. ด้านกระบวนการนิเทศ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อคือ การนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.52
ส่วนด้านการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบปกติ และด้านการประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิ ชาชี พ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มากโดยมี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 4.50/0.53 ,
4.30/0.67 ตามลาดับ
3. ด้านผลลัพธ์มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้งสองข้อ โดยมีการประเมินด้านการส่งผลงานและ
รายงานการฝึ กประสบการณ์วิ ชาชี พ และ ด้ า นผลการประเมิน การฝึก ประสบการณ์วิ ชาชี พ มีค่ าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันคือ 4.40, 0.52 ตามลาดับ
4. ด้านผลสะท้อนกลับมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.40 และ 0.52 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยทาให้ได้รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุ ปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประกอบไปด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ส่วนข้อมูลนาเข้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2
ส่วนกระบวนการนิเทศ องค์ประกอบที่ 3 ส่วนผลลัพธ์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ องค์ประกอบที่ 4
ส่วนผลสะท้อนกลับ ซึ่งเมื่อนารูปแบบดังกล่าวไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบที่มี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินพบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ส่วนความเหมาะสมของรูปแบบในแต่ละด้าน
มีค่าอยู่ในระดับมากเช่นกันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการนาไปประยุกต์ใช้กิจกรรมของรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ผลสว่าง (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของระบบนิเทศออนไลน์ที่มีการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบนิเทศออนไลน์ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมากและเมื่อจาแนกเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทาให้ระบบนิเทศออนไลน์นี้มีประสิทธิภาพเหมาะสมให้ศึกษานิเทศก์
นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป นานคงแนบ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สาหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมสถานศึกษาสัง กัด สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา" โดยผลการวิ จัย ในส่ว นของการพั ฒนารูป แบบพบว่ า รู ป แบบการนิ เ ทศฝึก งานแบบผสม
ที่พัฒนาขึ้นซึ่งมี 9 ขั้นตอนหลัก และ 33 ขั้นตอนย่อย โดยขั้นตอนหลักได้แก่ การวางแผน การลงทะเบียน
การปฐมนิเทศการจัดนักศึกษาฝึกงาน การให้คาปรึกษา การควบคุม การประเมิน การรายงาน และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ โดยมีผลการประเมินด้านความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสมโดยรวมมีค่าอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งทาให้รูปแบบที่ได้ของการนิเทศฝึกงานแบบผสม มีความคล่องตัวในการนิเทศความยืดหยุ่นในการนิเทศ
เวลาในการนิเทศ ความปลอดภัยในการนิเทศ ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการบันทึกข้อมูลการฝึกงาน และการดูข้อมูล
การฝึกงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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