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บทคัดย่อ       

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใชระบบการจัดการออนไลนสําหรับ การฝก
ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากรเปน อาจารยนิเทศ จํานวน 7 คน อาจารยพ่ีเล้ียง จํานวน 
11 คน และนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ลงทะเบียนใน รายวิชา 468 300 การฝกประสบการณ
วิชา ชีพเทคโนโลยีการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 34 คน  ผลการวิจัย
พบวา 
  1.  ระบบการจัดการออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาฯมี               
5 องคประกอบ  คือ 1) สมาชิก 2) การประชาสัมพันธ 3) การเขียนบันทึกประจําวัน 4) การบันทึก
ความรู 5) การแสดงความคิดเห็น 
   2.  มีขั้นตอนในการดําเนินการโดยใชระบบดังนี้  1) การสมัครเปนสมาชิกของระบบฯ                    
2) การเขียนบันทึกประจําวัน 3) การเขียนบันทึกความรู 4) การแสดงความคิดเห็น 5)  การติดตอ ส่ือสาร
กับเพ่ือนและอาจารยนิเทศ     
   3.   ผลการใชระบบการจัดการออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาฯ 
พบวา ระบบมีความเหมาะสมในระดับมาก  ( = 3.84,  = 0.70) 
 
คําสําคัญ:   ระบบการจัดการออนไลน/ การฝกประสบการณวิชาชีพ 
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Abstract 
         The purposes of this study were to develop and study effects of suing an Online 
Professional Experience in Educational Technology (OPEET) Management System. The 
population was 7 supervisors, 11 mentors and 34 students enrolling in the 468300 Field 
Experience in Educational Technology Course. The research results were as follows:  
 1. There were five components of OPEET Management System : (1) Members, (2) 
Public Relations, (3) Daily Journal Entries, (4) Knowledge Journal Entries and (5) 
Comments.  
  2. Steps of an Online Professional Experience in Educational Technology (OPEET) 
Management System were 1) member registering, 2) writing the daily journal, 3) writing 
the knowledge journal, 4) writing comments and 5) communicating with peers and 
supervisors.  
  3. The results of using the Online Professional Experience in Educational 
Technology (OPEET) Management System were at a high level (μ = 3.84, σ = 0.70) 
 
Keywords: Online Management System/ Field Experience in Educational Technology 
 

บทนํา 

 ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทําให
โลกปจจุบันกาวเขาสูยุคแหงสังคมสารสนเทศ 
ซ่ึงสงผลตอความเจริญกาวหนาในวิทยาการ   
ทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง                      
การปกครองและการศึกษาทําใหแนวคิดทัศนคต ิ
และพฤติกรรมของคนในสังคมมีความตื่นตัว          
ในการนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพ่ือตอบสนอง   
การดํารงชีวิตในทุกดานใหมีความสะดวก     
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ผ น พั ฒ น า    
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตนิโยบายเทคโนโลยี        
สารสนเทศแหงชาติไดใหความสําคัญของ     
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท่ีจะนําเขามาเปน 
สวนหนึ่งของการแกปญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพ

และ พั ฒ นา ร ะ บ บก า ร ศึ ก ษา  เ นื่ อง จ า ก ว า 
ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียน 
แปลงรวดเร็วและมีขอจํากัดในการนําไปใชงาน
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะตองวาง
แผนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบ
การศึกษา เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาและอุปสรรค
ต า ง ๆ ท่ี อ า จ เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห สั ง ค ม ไ ด 
ประโยชนอยางคุมคาและอยางมีประสิทธิภาพ      

 วิสัยทัศนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาเอ้ือประโยชนทางการศึกษา คือ ความมุงม่ัน 
ของสังคมท่ีจะนําพาประเทศชาติกาวเขาสูยุค 
สารสนเทศดวยระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย      
ท่ีใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
เปนรูปธรรม  เ พ่ือใหการศึกษาของชาติ มี    
ความเทาเทียมท่ัวถึง  มีคุณภาพและมีความ 
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ตอเนื่อง  เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตโดยประยุกต    
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตเครือขายทางกายภาพและ
เครือขายความรวมมือของประชมคมศึกษาและ
ทองถ่ินตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีกาวหนาภายใต
เง่ือนไขและขอจํากัดของระบบการศึกษาอยางมี
พลวัต 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังพันธกิจของคณะศึกษาศาสตรฯ ดังนี้
 1)  ผลิตบั ณ ฑิต ท่ี มี ค วา มเ ป น เ ลิศ ใ น
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ 
รับผิดชอบตอสังคม 
      2) ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป น ผู นํ า ใ น ก า ร
สรางสรรค องคความรูดานการศึกษา การวิจัย 
นวัตกรรม ทางการศึกษา 
 3) อนุ รัก ษ ส ง เ สริ ม ศิลป วัฒ น ธร ร ม      
ภูมิปญญาไทยไปสูประชาคมท้ังในระดับภูมิภาค 
และระดับสากล 
      4) ใหบริการวิชาการดานศึกษาศาสตร 
และดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและเปนศูนยกลาง 
การเรียนรูเพ่ือสังคม 
      5)  จัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ
พันธไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
  จากพันธกิจดังกลาวจะใหไดวา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหนาท่ี ในการ
เตรียมผูท่ีจะออกไปประกอบ วิชาชีพการ ศึกษา
ระดับตางๆ ในสังคมปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 
และสาขาศึกษาศาสตร ท่ีระบุคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงควา  

  1) มีคุณธรรม มีความกลาหาญทาง จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง 
ตอวิชาการวิชาชีพเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวด ลอม 
  2) มีความอดทน ใจกวางและมีความ 
เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู  รวมท้ังการ        
ทํางานรวมกันกับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม  
 3) มีความรอบรูและมีความสามารถ 
ประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและ 
ระเบียบวิธีการ ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางความรูใหม 
         4) มีความคิดริ เริ่มสรางสรรคในการ 
แกไขปญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออก 
ซ่ึงภาวะผูนําใน การแสวงหาทางเลือกใหมท่ี 
เหมาะสมและปฏิบัติได 
     5) มีค ว าม สาม า รถใ นก า รพิ จ าร ณ า 
แสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา  
ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผล    
ท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบ 
สหวิทยาการและพหุวิทยาการเพือเสริมสราง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
        6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการ
ของศาสตรท้ังหลายและมีความมุงม่ันในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ 
 ใน ก าร ดํ า เ นิ นก า รผ ลิตบั ณ ฑิต ใ ห มี  
คุณลักษณะดังกลาวนั้น คณะศึกษาศาสตรฯ มี
แผนยุทธศาสตรในการดําเนินการไป สูเปาหมาย 
โดยหนึ่งในยุทธศาสตรนั้นเกี่ยวกับ การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท่ีจะตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีตางๆท่ีเขามามี
บทบาทตอการจัดการศึกษาในปจจุบันเปนอยาง
คณะศึกษาศาสตรจึงตองมีการพัฒนาระบบท่ี
ชัดเจนในการบูรณาการนวัตกรรม ทางเทคโนโลย ี
ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ทางการศึกษา
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เพ่ือใหไดมาซ่ึงบัณฑิตทางการศึกษาท่ีมีเปนเลิศ
โดยหนึ่งในยุทธศาสตร ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้นคือยุทธศาสตรท่ี 6   
กลยุทธดานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยการ
พัฒนาระบบการเรียน การสอน e-learning และ
การนิเทศ โดยมีระบบ e-supervision  และระบบ 
e-portfolio  
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการดําเนินการ  
ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของคณะฯโดยเปาหมาย
ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือใหมีคุณภาพมีความเช่ียวชาญในฐานะนัก 
ทฤษฎีและนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยี 
การศึกษาและเปนผูนําท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาซ่ึงตามเปาหมาย   
ดังกลาวนั้น ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จึงมี
ความจําเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัด 
การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพ่ือให 
นักศึกษาไดมีความคุนเคยมีความสามารถและมี
ความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีในการจัด 
การศึกษาและเพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตองมีความ 
สามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารในการแสวงหาจัดเก็บและนํามาใช 
ในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยภาควิชาฯ เปนผูนําในคณะศึกษาศาสตรใน
การบูรณาการการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 
(BlendedLearning) มาใชในการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยจัด   
การเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนปกติและ      

การเรียนการสอนแบบ e-learning ในรายวิชาตาง  ๆ
และรายวิชา 468 300 การฝกประสบการณ
วิชาชีพ เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาใน
ช้ันปท่ี 4 ซ่ึงเปนการฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
การศึกษา เนนการผลิตการใชการบํารุงรักษาและ
การบริการส่ือการศึกษาในสถาบันการศึกษา
และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของโดยนักศึกษาได
ออกไปฝกประสบการณในหนวยงานตางๆ      
ท่ี เกี่ยวของมีการรายงานความคืบหนาใน      
การปฏิบัติการการทําโครงงานท่ีเกี่ยวของ    
และกลับมายังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือ
รายงานความคืบหนาดังกลาว  ตลอดระยะเวลา
การฝก ประสบการณ  ดวย การออ กไปฝ ก
ประสบการณยังหนวยงานตางๆ ของนักศึกษา
นั้นพบวา  เม่ือนักศึกษาตองการคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยนิเทศและแมแตเพ่ือน
ท่ีออกไปฝกประสบการณวิชาชีพดวยกันเองนั้น 
ประสบปญหาในการติดตอส่ือสาร ไมวาจะเปน
การขอคําปรึกษาการแนะนําหรือแมแตการ    
สงขาวสารตางๆ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวามีความ
เหมาะสมท่ีจะนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความสะดวก    
แกท้ังนักศึกษาและอาจารยในการดําเนินการให
ลุลวงไปไดดวยและมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการตอบสนองปญหา 
ดังกลาวและตอบสนองตอความมุงหวังของการ 
ผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการศึกษาของ  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผูวิจัยจึงไดศึกษา 
และพัฒนาระบบการจัดการออนไลนการฝก 
ประสบการณวิชาชีพและศึกษาผลการใชระบบฯ 
ทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา ภาควิชา
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เทค โน โลยี ก ารศึ กษ า คณ ะศึ ก ษา ศา สต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือใหมีระบบท่ีนักศึกษา 
อาจารย และอาจารยพ่ีเล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงกัน   

และกันระหวางนักศึกษาท่ีออกไปฝกงานและ 
คณาจารยท่ีทําหนาท่ีในการนิเทศ อีกท้ังเปน 
การศึกษาหาแนวทางในการเลือกใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมเขามามีสวนชวยในการสนับสนุน 
สมรรถนะของการฝกประสบการณวิชาชีพ   
เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาภาควิชา 
เท ค โน โ ลยี ก า รศึ ก ษา  คณ ะ ศึ กษ า ศา สต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการออนไลน 
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  2. เพ่ือศึกษาผลการใชระบบการจัดการ 
ออนไลนสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ของนักศึกษาสาขา 
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

         1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
             ประชากรท่ี ใช ในการวิ จั ยครั้ งนี้ มี 
จํานวน 52 คนไดแก (1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ั น ป ท่ี  4 ภ า ค วิ ช า เ ท ค โ น โ ลยี ก า ร ศึ ก ษ า         
คณะศึ กษาศาสตร  มหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร                 
ท่ีลงทะเบียน ในรายวิชา 468 300 การ             

ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน    
34 คน (2) อาจารยพ่ีเล้ียง  จํานวน  11 คน  และ 
(3) อาจารยนิเทศ จํานวน 7 คน 
  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก                        
   1) ระบบการจัดการออนไลน สําหรับ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
        2) แบบประเมินคุณภาพระบบการจัด 
การออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
เทคโนโลยีการศึกษาฯ                   
   3) แบบประเมินการใชงานระบบ  
การจัดการออนไลนการฝกประสบการณ 
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาฯ 
       3.  ขั้นตอนการวิจัย 
                ขั้นตอนท่ี 1    
    การพัฒนาระบบการจัดการออนไลน 
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี 
การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

  ขั้นตอนท่ี 2  
   การศึกษาผลการใชระบบการจัดการ 

ออนไลนสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขา  
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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          4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
        1)  นักศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง อาจารย 
นิเทศใชระบบฯ เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 
เดือนพฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555                
    2) เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล จ า ก แ บ บ
ประเมินการใชงานระบบการจัดการออนไลน 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษา  หลังการใชงานระบบฯ  
              3)  เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการ
บันทึกประจําวัน การบันทึกความรู ผานระบบฯ 
โดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 

  1.  ผ ลก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร 

ออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

เทคโนโลยีการศึกษา 

         ระบบการจัดการออนไลนสําหรับการ  
ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผาน 
การประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญแลวพบวา 
ระบบฯ มีคุณภาพระดับดีโดยระบบประกอบ 
ดวยสวนประกอบ 5 สวนดังนี้  
  1. สมาชิก: การจัดการบัญชีรายช่ือและ 
สิทธิในการเขาใชระบบของผูใช 
  2. การประชาสัมพันธ:  การแจงขาวสาร 
ขอมูลตางๆ ระหวางอาจารยและนักศึกษา 
  3. การเขียนบันทึกประจําวัน: นักศึกษา 
บันทึกกิจกรรมท่ีทําในแตละวัน  
   4. การบันทึกความรู: นักศึกษาบันทึก 
สรุปความรูประสบการณท่ีไดรับในแตละ สัปดาห 

 5. การแสดงความคิดเห็น: อาจารยพ่ีเล้ียง 
และอาจารยนิเทศแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บันทึกประจําวัน  บันทึกความรูของนักศึกษา 
 ขั้นตอนในการดําเนินการโดยใชระบบ 
ดังนี้ (1) การสมัครเปนสมาชิกของระบบฯ (2) 
การเขียนบันทึกประจําวัน (3) การเขียนบันทึก 
ความรู 4) การแสดงความคิดเห็น และ (5) การ
ติดตอส่ือสารกับเพ่ือนและอาจารยนิเทศ   
  2.  ผ ลก า ร วิ จั ย ก า ร ใ ช ร ะ บ บ ก า ร จั ด      

การออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

เทคโนโลยีการศึกษา             
  ตอนท่ี   2.1  
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใช 
ระบบการจัดการออนไลน การฝกประสบการณ 
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา  จากแบบ 

ประเมินการใชงานระบบฯ  
 ผลการใชระบบการจัดการออนไลน 
สํา หรั บ กา รฝ ก ปร ะ สบ กา ร ณวิ ชา ชี พท า ง 
เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา 
เท คโ นโ ลยี ก าร ศึก ษา  ค ณ ะศึ กษ าศ าส ต ร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบวาระบบการจัดการ
ออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา 
เท คโ นโ ลยี ก าร ศึก ษา  ค ณ ะศึ กษ าศ าสต ร       
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเหมาะสมใน 
ระดับมาก (μ  =  3.84, σ  =  0.70) เม่ือพิจารณา 
รายขอแลวพบวา ระบบมีความเหมาะสมระดับ
มากทุกประเด็นแสดงรายละเอียด ตามลําดับจาก
คาเฉล่ียมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  1) มี
การกําหนดรหัสและ รหัสผานของผูเขาใช
ระบบ (μ = 4.09, σ = 0.75), 2) ระบบสามารถ
พิมพ (Print) ขอมูลตางๆ ออกมาได (μ = 4.03, 
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σ = 0.76), 3)  การควบคุมใหใชงานตามสิทธ์ิผู
ใชไดอยางถูกตอง (μ = 4.02, σ = 0.70) และ
เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของระบบ 3 อันดับ
สุดทายเรียงตามลําดับ ไดแก 1) การแบงเมนูของ
ระบบสามารถเขาใจไดงาย (μ = 3.65, σ = 
0.65), 2) ปุม/ คําส่ังตางๆ สามารถเขาใจไดงาย 
(μ = 3.65, σ = 0.66), ระบบมีการเตือนเม่ือพบ
ขอผิดพลาด ในการปอนขอมูลเขาสูระบบ (μ = 
3.63, σ = 0.73), ระบบมีการใหคําแนะนํา  เม่ือ
พบขอผิดพลาดในการปอนขอมูลเขาสูระบบ 
ความสะดวกในการสมัครสมาชิก (μ = 3.62,   
σ = 0.72), ระบบมีการใหคําแนะนําเม่ือพบ 
ขอผิดพลาดในการปอนขอมูลเขาสูระบบ (μ = 
3.55, σ = 0.64) ตามลําดับ  
  ตอนที 2.2   
  ผลการใชระบบการจัดการออนไลน 
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปา กร จาก พ ฤติก รรม การเ ขียน บันทึ ก
ประจําวันและการบันทึกความรู  
         จากการวิเคราะหพฤติกรรมการเขียน 
บันทึกประจําวัน และการบันทึกความรูของ 
นักศึกษานั้น ผูวิจัยสรุปวานักศึกษามักจะใชเวลา
ในการบันทึกหลังเลิกงาน วันหยุดเสาร อาทิตย
และมักจะเขียนบันทึกรวบยอดเปนสัปดาห โดย
กอนหนานั้นจะบันทึกไวในรูปแบบการเขียน
กอน สวนรูปแบบการเขียนบันทึกนั้นมีท้ังการ
ใชภาษาเปนทางการ และเปนกันเอง สวน
เนื้อหาท่ีใชบันทึกนั้นตรงตามวัตถุประสงคของ
กา ร บัน ทึ ก  แ ละ ก าร ใ ชร ะ บบ ก าร จั ดก า ร
ออนไลนฯ สามารถกระตุนใหนักศึกษาท่ีไมคอย

กระตือรือรนมีการปรับปรุงตนเองมากขึ้น 
เนื่องจากเห็นกิจกรรมท่ีเพ่ือนๆ ทําในแตละ
หนวยงาน  
 
อภิปรายผล 

  1. ผ ลก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร 

ออนไลนสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขา  
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ระบบการจัดการออนไลนสําหรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน 
ระบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจาก Wordpress  
ซ่ึงเปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาออนไลน โดย
ระบบประกอบดวยสวนประกอบ 5  สวนดังนี้  
   1)  ระบบสมาชิก  
   เปนระบบในการแบงประเภทและ 
กําหนดสิทธ์ิการใชงานของผูใชในระบบ  
 2)  ระบบการประชาสัมพันธ   
   เ ป น ส ว น ท่ี ใ ห อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
อาจารยนิเทศก ประกาศขอมูล ขาวสาร กิจกรรม 
ตางๆ ใหแกนักศึกษาทราบผานทางหนาระบบฯ 
โดยจัดทําหนาเพจแยกอีกหนึ่งหนา เ พ่ือให 
นักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสาร กิจกรรม
ตางๆ ท่ีทางภาควิชาฯ  คณะ และมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นไดทันที ในระบบสวนนี้ อาจารยท่ีปรึกษา
จะมีหนาท่ีในการปอนขอมูลประชาสัมพันธ
ตางๆ  
  3) ระบบการเขียนบันทึกประจําวัน    
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    เปนสวนท่ีใหนักศึกษาแตละคนไดทํา 
การบันทึกกิจกรรมท่ีทําในแตละวันในหนวย 
ฝกงาน โดยจะตองเขียนทุกวันวันตอวันใน 
ประเด็น 1)  กิจกรรมท่ีทํา 2)  ปญหาและอุปสรรค 
และ 3) การแกปญหานอกจากนี้ อาจารยพ่ีเล้ียง 
ของแตละคนเขามาตรวจบันทึกประจําวัน
สัปดาหละครั้ง โดยการเขียนแสดงความคิดเห็น
ทายบันทึกของแตละสัปดาห  
  4) ระบบการบันทึกความรู    
   เปนสวนท่ีใหนักศึกษาในแตละหนวย 
งานบันทึกความรูท่ีไดรับในแตละสัปดาห โดย 
บันทึกสัปดาหละครั้ง ลักษณะของการบันทึก 
เปนการเขียนความรู ประสบการณท่ีไดรับจาก 
การฝกงานในแตละสัปดาหอาจะเปนความรู 
ใหม หรือเปนความรูเกาก็ตามแตใหเขียนบันทึก 
เพ่ือแบงปนความรูใหแกนักศึกษาในหนวยงาน
อ่ืนไดเขามาอานและสามารถปรับหรือนําความรู
นั้นไปใชในการฝกงานของหนวยงานของ
ตนเองได  ท้ังนี้บันทึกไดท้ังตัวหนังสือ ภาพ 
หรือมัลติมีเดีย 

5) ระบบการแสดงความคิดเห็น   
   เปนสวนของอาจารยพ่ีเล้ียง อาจารย
นิเทศก เปนหลักโดยใชระบบในการแสดง  
ความคิดเห็นใหคําแนะนําในการฝกงานตางๆ 
ของนักศึกษา โดยอาจารยพ่ีเล้ียงมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นในสวนการเขียนบันทึก
ประจําวันและบันทึกความรูเทานั้นแตสามารถ 
ดูรายละเอียดไดทุกสวนในระบบและอาจารย   
พ่ี เ ล้ียงไมจํ า เปนตองเปนสมาชิกในระบบ 
เพียงแตเปนสมาชิกของสังคมออนไลนอันใด 
อันหนึ่งแลวแสดงตนใหทราบเพ่ือปองกันไม 
ใหผูอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของเขาระบบ สวนอาจารย 

นิเทศกมีสิทธิในการดูรายละเอียด เขียนขอความ 
และแสดงความคิดเห็นไดทุกสวนของระบบ 
นอกจากนี้ในระบบยังสามารถเช่ือมโยงขอมูล 
ตางๆไปยังสังคมออนไลนตางๆไดดวย  เชน 
Facebook  และ Twitter 
    จากผลการวิจัยท่ีประกอบไปดวยสวน 
ประกอบท้ัง 5 สวนนั้นสอดคลองกับงานวิจัย 
ของวสันต อติศัพท (2546: 4) ท่ีไดพัฒนาระบบ 
อิเล็กทรอนิกสสนับสนุนสมรรถนะวิชาชีพ 
ศึกษาศาสตร โดยมีองคประกอบ ไดแก 1.ระบบ
การจัดการความรูทางวิชาชีพศึกษาศาสตร  
(Knowledge management for professional 
experiences) 2. ระบบการนิเทศอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic system for supervision of preservice - 
teachers)  3. ระบบบันทึก สะทอนความคิดเพ่ือ
รวมแลกเปล่ียนประสบการณวิชาชีพ (Shared  
Reflective Journals for Professional Development) 
4. ระบบแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Teaching Portfolio for Pre-service 
Teachers) 
       สรุปผลขององคประกอบตางๆ ของ 
ระบบฯ ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นโดยแยกอภิปราย 
แตละสวนเริ่มตนท่ีสวนของระบบสมาชิกนั้น 
จากผลการวิจัยสรุปไดวามีความ เหมาะสมตาม 
ระดับและสิทธ์ิในการใชงาน อันเนื่องมาจาก
ผูวิจัยใชระบบของ Wordpress ท่ีเปน Open 
source ท่ีผานการพัฒนาและใชงานเปนอันดับ 
ตนๆ ของเครื่องมือสังคมออนไลน จากผลการ 
สํารวจของ Centre of Learning & Performance 
Technologies พบวา Wordpress เปนเครื่องมือ 
สังคมออนไลนท่ีอยูในอันดับท่ี  5 ของโลกใน  
ป 2011 http://c41pt.co.uk/top-100-tools-for 
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learning-2001) ดั ง นั้ น ใ น ก า ร ท่ี ผู วิ จั ย ไ ด นํ า 
Wordpress มาเปนเครื่องมือหลักในการจัดการ 
ระบบการจัดการออนไลนการฝกประสบการณ
วิชาชีพนั้นจึงมีความเหมาะสมและนาเช่ือถือ 
และในสวนของการระบุสิทธ์ิและหนาท่ีของ 
ระบบนั้นมีการแบงท่ีเหมาะสม ชัดเจนตาม 
รูปแบบการออกแบบระบบล็อกตามหลักสากล
ท่ัวไป 
        ในสวนของระบบประชาสัมพันธ จาก 
ผลการวิจัยพบวา ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาภายใน 
ระบบฯ ท่ีพัฒนาขึ้นนั้น ถามีขาวอัพเดทขึ้น     
มาใหมนั้นจะแสดงผลทันทีโดยท่ีถามีขาวหรือ 
การประชาสัมพันธใหมหลายๆขอความนั้น 
ขอความแรกจนเล่ือนลงไปดานลางสงผลให 
ผูใชไมเห็นขาวท่ีประชาสัมพันธไดดังนั้นกลุม 
ตัวอยางตองการใหเพ่ิมสวนของการเช่ือมตอไป
ยังเครื่องมือสังคมออนไลนท่ีกลุมตัวอยางใชอยู 
เปนประจําแลวทําการสงขอความหรือแจงเตือน
วามีขาวประชาสัมพันธใหมอัพเดทเขาสูระบบ 
ซ่ึงสอดคลองกับหลักการการส่ือสารท่ีวาปจจุบัน 
สังคมท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยีการส่ือสาร 
(Information Technology) ท่ีทันสมัย คืออินเทอรเน็ต 
(Internet) ทําใหมนุษยมีเครื่องมือ ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงการส่ือสารระหวางผูสงสารและผูรับ
สารไดรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นตาม
หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่ือสารของ 
วันชัย  มีชาติ  (2548: 152–154) วาควรการใช
การส่ือสารหลายวิธี (parallel channels and 
repetition) การใชวิธีการส่ือสารและชองทาง
การส่ือสารหลายวิธีทําใหการติดตอส่ือสารมี
ค ว า ม ถู ก ต อ ง ยิ่ ง ขึ้ น  ดั ง นั้ น น อ ก จ า ก จ ะ

ประชาสัมพันธผานทางหนาระบบแลวควรมี
การแจงเตือนทางอีเมลและสังคมออนไลนอ่ืนๆ 
อีกดวย            
  เม่ือพิจารณาถึงระบบการเขียนบันทึก 
ประจําวันถือวาเปนสวนของการท่ีใหนักศึกษา 
ไดรายงานและบันทึกกิจกรรมตางๆท่ีนักศึกษา 
ไดดําเนินการระหวางการฝกประสบการณถือวา
เปนการใชบล็อกตามหลักการใชบล็อกเพ่ือ   
การเรียนการสอนไดประเด็นการใชบล็อกใน
การสะทอนความคิดเห็นโดยผูเรียนสามารถใช
บล็อกแสดงความคิด เ ห็นในเรื่ อง ท่ีไดรั บ 
ประสบการณหรือเรียนมาหรือเขียนบันทึกเรื่อง
ท่ีตนประทับใจและตองการจดจํา (Reflective or 
Writing Journals) กระบวนการนี้ชวยใหผูเรียน 
เรียนรูและสรางความรูดวยตนเอง (Cooper and 
Boddington 2007: 62) ซ่ึงผูวิจัยไดใชคุณสมบัติ
ของ Wordpress ท่ีเปนบล็อกสําหรับการเขียน
เนื้อหาโดยเฉพาะ มาเปนเครื่องมือในการ
สะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาไดเปนอยางดี  
        ในสวนของการบันทึกความรูและการ 
แสดงความคิดเห็นของระบบฯ  สอดคลองกับ 
หลักการใชบล็อกในการจัดการเรียนการสอน 
ของ Cooper and Boddington 2007 ท่ีวาใช      
1) การใชบล็อกเพ่ือแบงปนส่ิงท่ีเรียนมากับ
เพ่ือนผูเรียนสามารถใชบล็อกในการถายทอด
ความรูความเขาใจของตนเองจากการท่ีไดเรียน
มาในช้ันเรียนหรือจากท่ีไดไปศึกษาคนควาและ      
สืบคนขอมูลดวยตนเองโดยการเขียนเรียบเรียง 
สรุปและเช่ือมโยง (Link) เนื้อหาหรือขอมูลเรื่อง
เหลานั้น แลวนําไปไวในบล็อกของวิชาท่ีได
เรียนในช้ันเรียนเพ่ือให เ พ่ือนๆเขาไปอาน        
2) การใชบล็อกในการจัดการความรูอยางเปน
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ระบบในทํานองเดียวกันกับผูสอนผู เรี ยน
สามารถใชบล็อกในการจัดการความรูไดดวย
ตนเองโดยการจัดทําหัวขอยอยของบล็อกเพ่ือ
จัดแบงหมวดหมูความรูประสบการณตามท่ีได
กลาวมาแลว 3) การใชบล็อกในการสะทอน
ความคิดเห็นผูเรียนสามารถใชบล็อกแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีไดรับประสบการณหรือเรียนมา
หรือเขียนบันทึกเรื่องท่ีตนประทับใจ และตองการ
จดจํา (Reflective or Writing Journals) กระบวน 
การนี้ชวยใหผูเรียนเรียนรู และสรางความรูดวย
ตนเอง 
        ในสวนของขั้นตอนในการดําเนินการ 
โดยใชระบบดังนี้  1) การสมัครเปนสมาชิก ของ
ระบบฯ 2) การเขียนบันทึกประจําวัน 3) การ
เขียนบันทึกความรู 4) การแสดงความ คิดเห็น 
5) การติดตอส่ือสารกับเพ่ือนและอาจารยนิเทศ  
ผูวิจัยขออภิปรายผลจากการแสดงความคิดเห็น
ปลายเปดของนักศึกษาจะเห็นไดวาสวนท่ีมี
ความเหมาะสมในระดับดี นั้นคือารเขียนบันทึก
ประจําวันและการเขียน บันทึกความรูในดาน
ของวัตถุประสงคของ กิจกรรมท้ังสองแตตอง
ปรับปรุงดานการดําเนินการในเรื่องของชวง 
เวลาความถ่ีในการบันทึก สวนของการแสดง
ความคิดเห็นนั้นตองปรับปรุงดานของความ
สะดวกความงายในการแสดงความคิดเห็นของ
อาจารยพ่ีเล้ียงเนื่องจากอาจารยพ่ีเล้ียงบางทาน
ไมถนัดในการใช เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและในสวนของการติดตอส่ือสาร
กับเพ่ือนและอาจารยนิเทศนั้นมีความเหมาะสม
เนื่องจากเปนสวนท่ีทําใหสามารถส่ือสารขาวสาร 
ขอมูลตางๆ ถึงกันไดโดยไมมีขอจํากัดเวลาและ
สถานท่ีเพียง แตตองใชเครื่องมือสังคมออนไลน

เขามาเช่ือมโยง ระบบมากขึ้นจะไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดทันที  
  2.  ผลการวิ เคราะหการใชระบบการ
จัดการออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา 

เท คโ นโ ลยี ก าร ศึก ษา  ค ณ ะศึ กษ าศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           การอภิปรายผลในเชิงปริมาณจากแบบ 
ประเมินการใชงานระบบการจัดการออนไลนฯ 
ผูวิจัยขออภิปรายผลดังนี้การศึกษาผลการใช 
ระบบการจัดการออนไลน สําหรับการฝก 
ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น 
พบวาระบบการจัดการออนไลนการฝกประสบ-
การณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาของ 
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ 
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 3.84, SD = 0.70)  
ท้ังนี้ เนื่องจากระบบฯ ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น 
ไดรับการออกแบบและพัฒนาตามหลักการของ
การออกแบบระบบและการออกแบบการเรียน 
การสอนอีกท้ังไดมีการวิเคราะห  พิจารณาและ
เลือกเครื่องมือสังคมออนไลนท่ีเหมาะสม กับ
กลุมตัวอยาง วัตถุประสงคและโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพมาเปนอยางดี จึงทําให   
ผลการใชระบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้น มีความเหมาะสม
และสามารถใชงานระบบไดดี ตอบสนองความ
ตองการและการดํา เนินการของโครงการ            

ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาได
แตเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียของผลการใชงาน
ระบบนั้นอยูในระดับเหมาะสมมากนั้น ทําให
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ผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมแกไข
ระบบฯ ใหพัฒนาไปถึงระดับเหมาะสมมาก
ท่ีสุดเพ่ือประสิทธิภาพใน การใชงานระบบฯ ใน
ปการศึกษาถัดไป จึงเห็นควรท่ีจะตองปรับ
กระบวนการในการ ดําเนินการฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ บางสวน ท่ีเกี่ยวของกับระบบฯ ไดแก 
            1) ระบบสมาชิกและระบบแสดงความ 
คิดเห็นท้ัง 2 สวนนี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
เปนอยางยิ่ งกับอาจารยนิ เทศกและอาจารย        
พ่ีเล้ียงในการเขาไปแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ 
การเขียนบันทึกประจําวันและการบันทึกความรู
ของนักศึกษาท่ียังมีขอบกพรองในสวนของการ
สมัครสมาชิกเพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยใช 
บัญชีรายช่ือของเครื่องมือสังคมออนไลนบาง 
ประเภทไมได เชน Facebook ทําใหไมไดรับ 
ความสะดวกในการใชงานเทาท่ีควร อีกท้ังใน
ดานของการจัดการเรื่องระยะเวลาและชวง 
ความถ่ีในการเขาไปตรวจบันทึกประจําวันของ
อาจารยพ่ีเล้ียงนั้น ควรมีการปรับเปล่ียนใหชวง
ระยะเวลาในการเขาไป ตรวจห างขึ้น  อัน
เนื่องมาจากภาระงานของอาจารยพ่ีเล้ียงท่ีมี มาก 
ถาจะใหเขาระบบบอยๆ หรือทุกสัปดาห นั้นจะ
เปนการเพ่ิมภาระใหแกอาจารยพ่ีเล้ียง ดังนั้นจึง
ควรปรับเปล่ียนเปนเดือนละ 1 ครั้ง และอาจเขา
มาไดตามความสะดวกของอาจารย พ่ีเล้ียง 
          2) ระบบการเขียนบันทึกความรู ใน   
สวนนี้จากการวิเคราะหการใชงานของนักศึกษา 
โดยการประเมินผลงานการบันทึกความรูจาก 
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้น พบวานักศึกษาใชงาน 
ระบบไดไม เต็มประสิทธิภาพ คือระบบฯ 
สามารถอัพโหลดไฟลมัลติมีเดีย ไมวาจะเปน 
รูป ภ า พ  ข อ ค ว า ม ภ า พ เค ล่ือ น ไ หว  เ สีย ง        

แอนนิเมช่ันเพ่ือสะทอนความรูและความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีไดจากการฝกงาน แตนักศึกษา 
สวนใหญมักจะโพสเพียงขอความ เทานั้น 
ดังนั้น จึงควรมีการเสริมแรง กําหนดตัวอยาง 
และกําหนดเกณฑรูปแบบในการเขียนบันทึก 
ความรูใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
          3) ระบบก ารเขียนบันทึกประจํ าวัน 
ระบบนี้จะเปนสวนท่ีนักศึกษาใชมากท่ีสุด เปน 
การบันทึกกิจกรรม ปญหา อุปสรรคและวิธีการ 
แกไขในกิจกรรมท่ีทําในแตละวัน ซ่ึงระบบนี้ 
เปนประโยชนและอํานวยความสะดวกใหแก 
นักศึกษาเปนอยางมากในการปรับเปล่ียนจาก 
การเขียนดวยลายมือในกระดาษมาเปนการ 
บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแทนนอกจากนี้ยัง
สามารถพิมพออกเปนรูปแบบเอกสาร กระดาษ
ไดอีกดวยแตถึงแมจะเอ้ือประโยชน ก็ตามยังมี
สวนบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุง แกไข คือ
ระบบในสวนท่ีใหกรอกหรือเขียน บันทึกนั้น   
มีเพียงแบบฟอรมวางๆนักศึกษาตองกรอก
หัวขอตางๆ เอง ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาควรมีการ
พิจารณาเลือก Plug In ท่ีเหมาะสมและอํานวย
ความสะดวกในการเขียนโดยมีแบบฟอรมให
นักศึกษาไดกรอกลงไปจะทําใหสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  
       จากผลการใชระบบการจัดการออนไลน 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีผูวิจัยศึกษานั้นผลการวิจัยยังสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ ธนาธร ทะนานทอง (2551) และ 
ปรัชญนันท  นิลสุขและ ตวงรัตน ศรีวงษคล 
(2550) ท่ีตางศึกษาเกี่ยวกับการใชเว็บบล็อก   
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ในการจัดการความรูการพัฒนาระบบการเรียน 
การสอน  โดยใชบล็อกท่ีใชบล็อกหรือวาเครื่อง 
มือสังคมออนไลน  เปนเครื่องมือในการจัด    
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น       
จึงอภิปรายไดวาบล็อกนั้นสามารถใช เปน 
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการในการ 
ออกแบบเลือกและพัฒนาอยางเปนระบบ  
      กา รอ ภิ ปร าย ผ ลใ นเ ชิ งคุ ณภ า พจ า ก
พฤติกรรมการเขาใชระบบการจัดการออนไลนฯ 
ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้   
  1)  การดําเนินการโครงการฝกประสบการณ
วิ ช า ชี พ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า นั้ น เ ม่ื อ นํ า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข ามา              
ใชในการบริหารจัดการนั้น ควรจะตองมีการ         
สํารวจความพรอมเบ้ืองตนของผูใชท่ีเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะอาจารย พ่ี เ ล้ียง ท่ีดูแลนัก ศึกษา 
เนื่องจากอาจารยพ่ีเล้ียงในแตละหนวยงาน มี
ความพรอมในดานเวลา และทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตางกัน 
ประกอบคุณลักษณะของเนื้องานของแตละ
หนวยงานก็แตกตางกันอาจสงผลตอความพรอม
ในการใชระบบฯ ไดไมดีนัก เพราะฉะนั้นการ
ดําเนินการควรพิจารณาประเด็นนี้ เปนสําคัญ
อาจจะตองมีทางเลือกใหกับอาจารยพ่ีเล้ียง หรือ
วามีการตกลงกันในเบ้ืองตนในการพิจารณาเปน
หนวยฝกงานของนักศึกษา  
        2)  การเลือกเครื่องมือสังคมออนไลนที
จะมาใชในการดําเนินการนอกจากพิจารณาจาก 
เปาหมายกลุมผูใช เนื้อหาและการดําเนินการ 
แลวจะตองคํานึงถึงความทันสมัยทันเหตุการณ 
ของตัวเทคโนโลยีดวย  เนื่องจากวาปจจุบัน 

เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วเปน 
อยางมาก นอกจากนี้ยังตองจัดอบรมใหกับ
ผูใชงานทุกระดับในเบ้ืองตนเพ่ือหลีกเล่ียง
ปญหาการใชงานระบบฯ ไมเปนอันจะเปน
อุปสรรคของการดําเนินการโดยตามหลักการ
ของการเริ่มตนใชโปรแกรมหรือระบบตางๆ 
นั้น จะมีการจัดท้ังการอบรมและคูมือ ท้ังนี้ผูวิจัย
ก็ไดเตรียมท้ังการปฐมนิเทศและคูมือใหกับ
นักศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแตก็ยังพบวามีนักศึกษา
จํานวนหนึ่งท่ียังไมเขาใจการใชงานระบบไดดี
นักจึงเกิดอุปสรรคเบ้ืองตนในการใชงานระบบฯ 
ในระยะแรกแตเม่ือใชงานไปไดระยะหนึ่งก็
สามารถใชงานไดเปนอยางดีอันเนื่องมาจาก 
ทักษะการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของตัว
นักศึกษาเองดวย  
       3)  ความเคล่ือนไหวของขาวสารและการ 
แสดงความคิดเห็นในระบบมีความสําคัญเปน 
อยางยิ่ง ท่ีจะสงผลใหนักศึกษาเขามาใชระบบฯ 
อยางตอเนื่องดังนั้นอาจารยนิเทศควรเขาระบบ 
อยางตอเนื่อง ท้ังเพ่ือการตรวจสอบ ติดตาม การ
ฝกประสบการณนักศึกษาและแจงขาวสาร  
พรอมท้ังกระตุนใหกําลังใจแกนักศึกษาให 
ดําเนินการไปไดดวยดีเนื่องจากตามหลักการ 
ของการทําเว็บใหประสบความสําเร็จนั้น เว็บ
จะตองมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา จะสงผล
ตอผูใชใหเขามาใชงานตลอดเวลา เชนเดียวกัน 
       4)  การเขียนบันทึกประจําวันและการ
บันทึกความรูควรมีการกําหนดชวงระยะเวลาใน
การเขียนบันทึกประจําวัน เนื่องจากวาบางชวง
ของการปฏิบัติงานเปนงานท่ีทําตอเนื่องซํ้าๆ  กัน 
ทําใหนักศึกษารูสึกวาไมรูวาจะบันทึกอะไร 
เนื่องจากทํากิจกรรมเชนเดิมทุกวันจากผลการวิจัย
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และขอเสนอแนะของนักศึกษาทําให ผูวิจัย
พิจารณาควรจะมีการปรับปรุงการดําเนิน  การ
สวนการเขียนบันทึกประจําวันเปนลําดับ แรก  
เพราะเปนภาระหนาท่ีของนักศึกษาจะตองทํา 
เพ่ือใหสามารถผานการฝกประสบการณ วิชาชีพ
ฯดังนั้ นควร จะมีก ารปรั บเ พ่ือ ให เ อ้ื อและ 

เหมาะสมกับบริบทของการฝกประสบการณ 
มากยิ่ งขึ้น ซ่ึงรูปแบบของการเขียนบันทึก
ประจําวัน และการเขียนบันทึกความรู ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น นี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วสันต อติศัพท (2546 : 4) ท่ีไดพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส สนับสนุนสมรรถนะวิชาชีพ
ศึก ษ า ศ า สต ร  โ ด ย มีอ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห นึ่ ง ท่ี
สอดคลองกัน คือ ระบบการจัดการความรูทาง
วิชาชีพศึกษาศาสตร (Knowledge management 
for professional experiences) เพ่ือจัดองคความรู
ท่ีจําเปนสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร สําหรับนักศึกษาท่ีสามารถเขาถึง
ได เม่ือตองการโดยลดความจํากัดของเวลา
สถานท่ีและอาจารย ผูสอนดังจะเห็นไดว า
รูปแบบของการเขียนบันทึกความรูนั้นนับวา
เปนการจัด เก็บองคความรู รูป แบบหนึ่ ง ท่ี
สามารถทําใหนักศึกษาท่ีฝกประสบการณใน
หนวยงานอ่ืนไดเขามาเรียนรูไดอีกดวย  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

          1.  ระยะเวลาในเก็บขอมูลควรจะมีการ
แบงระยะเวลาในการประเมินระบบเปนชวงๆ 

แลวทําการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมระบบฯ ใหมี
ความสามารถมีคุณสมบัติท่ีตรงกับความตองการ 
ของผูใชมากท่ีสุด  
          2.  ในการนําระบบฯ ไปใชนั้นสามารถ 
ประยุกตใชกับระบบการฝกประสบการณวิชา 
ชีพในวิชาเอกสาขาอ่ืนๆไดทดลองใชแตจะตอง 
พิจารณาบริบทและความพรอมของผูใชระบบฯ 
ในเบ้ืองตนกอน ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษาวิชาเอก 
เทคโนโลยีการศึกษาเปนนักศึกษาท่ีมีทักษะ 
เบ้ืองตนในการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี   
การส่ือสารและสารสนเทศเปนอยางดีอยูแลว จึง
ไมมีปญหาในการเรียนรู การใชงานเครื่องมือ 
ใหมๆมากนักและนักศึกษามีความพรอม ดาน
เครื่องมือและอุปกรณในการเขาถึงระบบฯ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตไดเปนอยางด ี
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป  

        1.  ควรมีการประยุกตใชเครื่องมือ สังคม
ออไลนอ่ืนๆ เขามาใชเช่ือมโยงในระบบฯ มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือสงเสริมความสะดวกสบาย ในการใชงาน
และใหตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
   2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็น
ของการแลกเปล่ียนและการแบงปนองคความรู
ท่ีไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพผ าน 
เครือขายสังคมออนไลนตอไป  
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