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บทคัดยNอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค+เพื่อพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีวัตถุประสงค+เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อสรaางและปรับปรุงระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ตามเกณฑ+ E1/E2 = 80/80 3) เพื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจของผูa ใ ชa ร ะบบการฝX ก
ประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสํ า หรั บ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวfา 1. ระบบการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร
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บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดaวย 5 องค+ประกอบ ไดaแกf 1) การวิเคราะห+สถานการณ+
2) การวางแผนการสอนรfวมกับฝXกประสบการณ+วิชาชีพ 3) การสนับสนุนผูaเรียนผfานเครือขfาย 4) การจัด
กิจกรรมการสอนออนไลน+บน Google App for Education 5) การประเมินผล และแกaไขปรับ ปรุง
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนการสอนฯ E1/E2 เทfากับ 82.87/83.75 ซึ่งเปmนไปตามเกณฑ+ที่
กําหนดไวa 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของนิสิตหลังเรียนสูงกวfากfอนเรียน นักศึกษามีความกaาวหนaา
ทางการเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจตfอการะบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชaระบบการฝXก
ประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด
คําสําคัญ: ฝXกประสบการณ+วิชาชีพ, วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, คุณธรรม จริยธรรม
Abstract
This research aimed to develop a professional internship system in a field of
innovation and technology aiming to enhance morality and ethics for students in the
Bachelor of Education Program of Suan Sunandha Rajabhat University. The specific
objectives of this research were to: 1) develop and improve a professional internship
system for the students; 2) test the system according to the E1/E2 = 80/80 criteria; and
3) examine the student satisfaction on the system. The research findings showed that:
1) the professional internship system should consist of five components, namely;
(1) situation analysis; (2) integration of teaching and internship; (3) student support
utilizing networking; (4) using online teaching activities via Google App for education; and
(5) evaluation and improvement; 2) the testing result of the system based on the E1/E2
criteria was 82.87/83.75 which was according to the defined standard criteria; and 3) the
students’ academic achievement after the implementation of the system was higher
than the achievement before the implementation. Moreover, it was also found that
student satisfaction on the system was at the highest level.
Keywords: Internship, Innovation and Technology field of study, Morality and Ethics
บทนํา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหfงชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่ง เปmนแผนยุทธศาสตร+ชี้ร อบทิศทาง
การพัฒนาประเทศระยะกลางที่ดําเนินการตfอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหfงชาติ ฉบับที่ 8
ในดa า นแนวคิ ด ที่ ยึ ด “คนเปmนศูนย+กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยfางเปmนองค+รวม และใหaความสําคัญ
กับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดaานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลaอม โดยเฉพาะอยfางยิ่งการบริหารจัดการ
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ภายในที่ดีใหaเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําใหaเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี “คน” เปmนศูนย+กลางของการพัฒนา
ไดaอยfางแทaจริง (สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแหfงชาติ, 2544, หนaา 2)
ประกอบกับเจตนารมณ+ความมุfงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหaเปmนมนุษย+ที่สมบูรณ+ทั้งรfางกายจิตใจสติป{ญญา
ความรูaและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูfรfวมกับผูaอื่นไดaอยfางมีความสุข
ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหfงชาติ พ.ศ. 2542
จากการพัฒนาประเทศที่ผfานมา สังคมไทยไดa มุfงความเจริญทางเศรษฐกิจและความกaาวหนaาของ
เทคโนโลยีส ารสนเทศโดยไดaล ะเลยความสํา คัญ ของการพัฒ นา ทางดaา นจิต ใจ คุณ ธรรมจริย ธรรม
จึงกfอใหaเกิดความเสียหายเกิดป{ญหาตfาง ๆ ที่สfงผลกระทบตfอคุณภาพชีวิตและ เปmนที่มาของป{ญหาสังคม
ซึ่ง นับ วัน จะทวี ความรุน แรงยิ่ ง ขึ้น โดยเฉพาะในกลุfมนิสิ ตนั กศึ กษาซึ่ งเปmน พลั งสํ าคั ญ ในอนาคตของ
ประเทศก็สะทaอนป{ญหาดังกลfาวอยfางเปmนหfวง ดังนั้น จึงเปmนสิ่งที่จําเปmนอยfางยิ่งและเปmนหนaาที่ของคนไทย
ทุกคนที่ตaองรf วมกันแสวงหาแนว ทางแกaไขป{ญหาเพื่อสรaางบุคลากรของประเทศที่มีพรa อม ทั้งป{ญญา
ความรูa แ ละคุ ณ ธรรมอั น กf อ ใหa เ กิ ด ประโยชน+ ทั้ง สfวนตัว สfวนรวม และประเทศชาติ ควบคูfกันไป
สถาบันการศึกษาทุกแหfงจึงตaองมีภารกิจในการรfวมพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลใหaเปmนคนเกfงเกfง คนดี
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขในสังคมนี้อยfางเต็มความสามารถ คุณธรรมที่จําเปmนจะตaองพัฒนาใหa
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจaาอยูfหัว
นับเปmนที่สุดของผลงานดaาน คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย+
การศึกษาหลักของคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ใชaในกระบวนการ บริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาตามพระบรมราโชวาทของพระองค+ เพื่ อ นa อ มนํา ความรูa จ ากแกf น แทa แ ละสาระใน
พระบรมราโชวาทนั้นไปปฏิบัติอยfางเปmนรูปธรรมในกระบวน การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่ง
คุณธรรมจริยธรรม เปmน คุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค+ และเปmน ป{จ จัย สํา คัญ ของคุณ ภาพบัณ ฑิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหfง ชาติแ ละกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึกษาแหfง ชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผูaใชaบัณฑิต และสังคมเพื่อสfงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดaานคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา ใหaมีคุณลักษณะที่พึงประสงค+และเปmนบัณฑิตที่เกfงและดี
จากการศึกษาขaอมูลดังกลfาว ผูaวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพ
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาดaานคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยอิงทฤษฎีการสรaางความรูaดaวยตนเอง (Constructivist
Theory) เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใชaเปmนแนวทางในการเสริมสรaางและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษาใหa ดียิ่งขึ้น และมีระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. วัตถุประสงค+ทั่วไป
เพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. วัตถุประสงค+เฉพาะ
2.1 เพื่ อ สรa า งและปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาระบบการฝX ก ประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาตามเกณฑ+ E1/E2 = 80/80
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูaใชaการพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปmนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค+เพื่อพัฒนา
รูปแบบระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพิ่มเติมทักษะประสบการณ+
วิ ช าชี พทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยดํ า เนิ น ตามขั้ น ตอนการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นา
นวัตกรรมใหมf 7 ขั้นตอน ชัยยงค+ พรหมวงศ+ (2556) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค+ความรูaหรือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตaนแบบชิ้นงาน
การศึกษาองค+ความรูaจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ+ผูaเชี่ยวชาญ ผูaที่มีสfวนเกี่ยวขaอง
และจากประสบการณ+ใ นการทํา งานของผูaวิจัย รวมถึง ศึก ษาความตaอ งการ จากนั้น ทํา การกํา หนด
กรอบแนวคิด (Conceptual framework) แลaวทําการออกแบบและพัฒ นาตามกรอบแนวคิด ที่ผfา น
การกลั่นกรองแลaว ในการพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและประเมินความตaองการตaนแบบชิ้นงาน
โดยศึกษาสภาพป{จจุบันในการเรียนการสอนในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและ
ความตaองการจัดการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเครื่องมือที่ใชaสํารวจคือการใชa
แบบสอบถามและการสัมภาษณ+รายบุคคลจํานวน 12 ทfาน ภาคเรียนที่ 2 ป‚การศึกษา 2560 โดยผลการสอบถาม
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เปmน ไปในทางเดี ยวกั บกั บผลการสัมภาษณ+ อาจารย+ผูaส อนและนั กศึกษาจะใหaความรf วมมื อในการตอบ
แบบสอบถามในลําดับตfอไป
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากรอบแนวคิดตaนแบบชิ้นงาน กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมใน
การวิจัยครั้งนี้ไดaอaางอิงระบบ CIPOF Model ของ ศ.ดร.ชัยยงค+ พรหมวงศ+ (2554) ซึ่งประกอบไปดaวย
C-Context, I-Input, O-Output และ F-Feedback มีรายละเอียดดังนี้
1) วิเคราะห+สถานการณ+ (C-Context) หรือบริบท คือ การฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(หลั ก สู ต รปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนัน ทา
2. กํา หนดองค+ ป ระกอบดa า นป{ จ จั ย นํา เขa า (I-Input) ไดaแกf อาจารย+ผูaสอน พี่เลี้ยง สถานประกอบการ
รายวิ ช าการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คูfมือการใชaระบบ แบบประเมิน
การสอน เปmนตaน 3. กํา หนดองค+ ป ระกอบดa า นกระบวนการ (P-Process) ในการวิจัยครั้งนี้แบfงขั้นตอน
ออกเปmน 4 ขั้นตอนไดaแกfขั้น ปฐมนิเทศ ขั้นเตรียมความพรaอม ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผล โดยสfวนหนึ่ง
ไดaเลือกใชa Google Site เพื่อการจัดการระบบการจัดกิจกรรมเชfนเดียวกับการสรaางบทเรียนผfานเครือขfาย
สําหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส+ ซึ่งพัฒนาไปสูfการเรียนการสอนภควันตภาพ (Ubiquitous
Learning or Pakawanta Learning) ที่เ ปm น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ สf ง ความรูa ป ระสบการณ+
และขa อ มู ล ใหa ป รากฏอยูf ทุ ก แหf ง หนและรั บ รูa ไ ดa ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา 4. กํา หนดองค+ ป ระกอบดaานผลลัพธ+
(O-Output) จะไดaระบบการฝXกประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดกิจกรรม
แบบใชa ก ารสอนออนไลน+ บน Google Site ที่มีลักษณะการทํางานคลaายกับบล็อกหรือเว็บไซต+สําเร็จรูป
โดยสามารถใชa ใ นการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น มี ชf องทางการสf ง งาน มี ชf องทางติด ตf อสื่ อสาร
เฉพาะที่เรียนจากหaองเรียนเขaากับเรียนกับการฝXกประสบการณ+ในสถานประกอบการ ระหวfางนักศึกษา
อาจารย+นิเทศ และพี่เลี้ยงจะมีชfองทางการติดตfอสื่อสาร นอกจากนี้ยังแสดงแบบประเมินตfาง ๆ แผนการสอน
เอกสารและแนวทางปฏิบัติที่สอดแทรกรูปแบบ ทักษะ กระบวนการฝXก และองค+ประกอบอื่น เพื่อใหa
เปmนไปตามวัตถุประสงค+ที่กําหนดไวaของการฝXกประสบการณ+วิชาชีพ 5. กําหนดองค+ประกอบดaานผลยaอนกลับ
(F-Feedback) เปmนการนําผลการใชaระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไปเพื่ อ ตรวจสอบ แกa ไ ข เพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง ระบบ ใหa เ ปm น ไปตามจุ ด มุf ง หมายที่ กํา หนดไวa เพื่ อ ใหa มี
การดําเนินงานที่ดีขึ้น สมบูรณ+ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 สอบถามความเห็นผูaเชี่ยวชาญ ขั้นตอนนี้ผูaวิจัยดําเนินการสอบถามความคิดเห็น
ของผูaเชี่ยวชาญดังนี้
1) เสนอรfางระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พรaอมแบบ
ประเมินรfางระบบและเครื่องมือเก็บขaอมูลตfอผูaเชี่ยวชาญ รายละเอียดดังตfอไปนี้
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1.1) ตaนแบบระบบ มีคfาความสอดคลaองทั้งฉบับเทfากับ 0.91
1.2) แบบสอบถามนักศึกษาเรื่องการใชa Social และความตaองการในการพัฒนาระบบ
มีคfาความสอดคลaองทั้งฉบับเทfากับ 0.90
1.3) แบบสอบถามอาจารย+ เรื่ องการพัฒ นาระบบ มีคfา ความสอดคลa องทั้ ง ฉบั บ เทf า กั บ
0.88
2) ใชa วิ ธี ก ารสนทนากลุfม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบ (รfาง) ระบบการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการเชิญผูaเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทfาน และไดaทําการคัดเลือก
ผูaเชี่ยวชาญจาก 2 ดaาน ไดaแกf ดaานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 ทfาน ดaานหลักสูตร การสอนและการฝXก
ประสบการณ+วิชาชีพ จํานวน 5 ทfาน
ขั้นตอนที่ 5 ตaนแบบชิ้นงาน
การดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ในขั้นตอนที่ 5 นี้มีวัตถุประสงค+เพื่อนํา
รfางกรอบแนวคิดตaนแบบระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ไดaทําการปรับปรุง
แกa ไ ขตามขa อ เสนอแนะและจากการประเมินในกระบวนการสนทนากลุfม (Focus Group) มาจัดทํา
ตaนแบบระบบ ใหaมีความสมบูรณ+
ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบประสิทธิภาพหรือรับรองตaนแบบชิ้นงาน
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค+เพื่อนําระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณ ธรรมและจริย ธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณ ฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่มีความสมบูรณ+แลaวไปทดลองใชaกับกลุfมตัวอยfาง นักศึกษาที่เรียนวิชาการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ป‚การศึกษา 2561 ระยะเวลาในการทดสอบ
ครั้งละ 2 – 3 ชั่วโมง จํานวน 5 ครั้ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค+ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการใชaและความพึงพอใจของ
นักศึกษา 1. สรaางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขaอมูล 2. กําหนดประชากรและกลุfมตัวอยfางที่ใชaในการศึกษา
ประชากร ไดaแ กf นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าวิ ชาการฝXกประสบการณ+วิช าชี พนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา 35 คน ภาควิ ช านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะครุ ศาสตร+
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุfมตัวอยfาง ไดaแกf นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาการฝXก
ประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 20 คน เปmนการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sample)
การออกแบบการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เปmนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยมี ก ลุf ม ทดลอง 1 กลุfม (One Group Pretest - Posttest Design) ใหa ก ลุf ม ทดลองรfวมกิจกรรม
การเรี ย นการสอนรู ป แบบการเรี ย นการสอนดa ว ยระบบการฝX ก ประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปทดลองใชaจริงในสถานการณ+จริง
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1) ทดลองใชaเบื้องตaน (try out) แบบเดี่ยว ดําเนินการดังนี้ โดยสุf ม ตั ว อยf า งงf า ย (Simple
Random Sampling) จากนั ก ศึ ก ษานวั ต กรรมและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นป‚ที่ 3 จํานวน 3 คน (ที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง กลาง ต่ํา) นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลaองกับระบบ
การฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทดลอง
ใชa เ บื้ อ งตa น (try out) กับนักศึกษาดัง กลfา ว พบวfา มีคfา ประสิทธิภ าพ E1/E2 ที่ร ะดับ 80.55/87.72
เมื่อเทียบกับเกณฑ+ที่กําหนดพบวfาเปmนไปตามเกณฑ+ที่กําหนด
2) ทดลองใชaเบื้องตaน (try out) แบบกลุfม เพื่อใหaมั่นใจไดaวfา แผนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลaองกับระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมมีประสิทธิภาพ ผูaวิจัยดําเนินการ โดยสุfมตัว อยfา งงfา ย (Simple Random Sampling)
จากนักศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นป‚ที่ 3 จํานวน 10 คน (ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง กลาง ต่ํา) นํา แผนการจั ด การเรี ย นการสอนที่สอดคลaองกับ ระบบการฝX ก ประสบการณ+ วิชาชีพ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริยธรรมทดลองใชaเบื้องตaน (try out)
กับนักศึกษาดังกลfาว พบวfามีคfาประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ระดับ 81.67/85.41 เมื่อเทียบกับเกณฑ+ที่กําหนด
พบวfาเปmนไปตามเกณฑ+ที่กําหนด
3) การนําระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมไปใชaจริง (Implementation) ดังนี้ 1. กําหนดประชากรและกลุfมตัวอยfางที่ใชaใน
การศึกษา ประชากร ไดa แกf ลงทะเบีย นเรียนรายวิช าวิ ชาการฝXกประสบการณ+วิช าชี พนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี การศึกษา 35 คน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
กลุf มตั วอยfา ง ไดaแ กf นักศึ กษาที่ ลงทะเบีย นเรีย นรายวิ ชาวิช าการฝX กประสบการณ+วิ ชาชี พ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา จํานวน 20 คน เปmนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample)
โดยพิจารณาวfาตอนเรียนนี้สมควรเปmนตัวแทนของกลุfมประชากรแบบเดียวกัน เนื่องจากมีความพรaอม
ทางดaานอุปกรณ+คอมพิวเตอร+ สมาร+ทโฟน และการใชaงานอินเตอร+เน็ต 2. นําแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลaองกับระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริ ย ธรรมทดลองใชa กั บ นักศึ กษาดั งกลf า ว พบวf า ของการจั ดการเรี ย นการสอนดaว ยระบบการฝX ก
ประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มีประสิทธิภาพ
เทfากับ 81.25/83.75 ซึ่งเปmนตามเกณฑ+ที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงตaนแบบชิ้นงานและเขียนรายงานการวิจัยหลังจากที่ดําเนินตามขั้นตอน
การวิ จั ยเชิ งวิ จั ยและพั ฒ นาครบทุ กขั้ น ตอนแลa ว ตั้ง แตfการศึ กษาองค+ ความรูaห รื อเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกั บ
ตaนแบบชิ้นงาน สํารวจและประเมินความตaองการตaนแบบชิ้นงานพัฒนากรอบแนวคิดตaนแบบชิ้นงาน
สอบถามความเห็นผูaเชี่ยวชาญ ยกรfางตaนแบบชิ้นงาน ทดสอบตaนแบบชิ้นงาน ในขั้นตอนสุดทaายในการพัฒนา
คือกระบวนการสรุป ปรับปรุงชิ้นงานใหaมีความสมบูรณ+ที่สุดและเขียนรายงานการวิจัย
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ผลการวิจัย
ระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดaพัฒนาตามหลักการและ
ทฤษฎีของวิธีระบบกระบวนการบูรณากิจศึกษาและกระบวนการฝXกประสบการณ+วิชาชีพในการออกแบบ
กรอบแนวคิดตaนแบบระบบฯ มีการดําเนินการตามกระบวนการของวิธีร ะบบ (System Approach)
ซึ่งลักษณะของระบบประกอบไปดaวย Input Process Output และ Feedback โดยไดaดําเนินการตาม
กรอบในการพัฒนานวัตกรรม CIPOF Model ของ ศาสตราจารย+ ดร.ชัยยงค+ พรหมวงศ+ (2554) รfวมกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการของระบบการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประสิ ทธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอน คf า เฉลี่ ย ของคะแนนทั้ ง หมดที่ ผูa เ รี ย นทํ าไดa จ าก
คะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเปmนรaอยละ 82.87 และคะแนนเฉลี่ยของการทํา
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลั งเรีย นที่มีผูaเ รีย นทํ าไดaคะแนนเฉลี่ย ของประสิทธิภ าพของ
ผลสัมฤทธิ์ (E2) คิดเปmนรaอยละ 83.75 แสดงวfารูปแบบการเรียนการสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร+
บัณฑิต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏสวนสุนันทา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทfากับ 82.87/83.75
เปmนไปตามเกณฑ+ที่กําหนดสามารถนําไปใชaในการจัดการเรียนการสอนไดa ซึ่งสอดคลaองกับแนวคิดของ
ชัยยงค+ พรหมวงค+ (2556) นอกจากนี้ความพึงพอใจของผูaเรียนตfอรูปแบบการเรียนการสอน ผูaเรียนมีเจตคติ
ดa า นความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนดa ว ยระบบการฝX ก ประสบการณ+ วิ ช าชี พนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ( X = 4.89) สอดคลaองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา หินอfอน
(2559) ที่พบวfาการจัดกิจกรรมดaวยการเรียนการสอน มีขั้นตอน 4 ขั้นตอนไดaแกf ขั้นตอนที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพรaอม ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ และขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล ทําใหaผูaเรียนมีความพึงพอใจ
ตf อ การเรี ย นในระดั บ มาก ซึ่งสอดคลaองจากงานวิจัยชอง ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ+ พลายมาศ
(2553) ยังสรaางความเชื่อมั่นและทัศนะคติที่ดีตfออาชีพและเสริมสรaางสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ที่ มี
วัตถุประสงค+เพื่อสรaางระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อศึกษาผล
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การใชaจากการทดลองการใชaระบบฯ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูaใชaระบบฯ สามารถอธิบายผลจาก
การวิจัยไดaดังตfอไปนี้
1. ระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พัฒนาขึ้นโดยประกอบไปดaวย
4 ขั้นตอน ไดaแกf ขั้นตอนที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพรaอม ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ และขั้นที่ 4
ขั้นประเมินผล ซึ่งผfานการประเมินจากผูaเชี่ยวชาญ 10 ทfาน โดยมีคfาความเหมาะสมการนําไปใชaอยูfใน
ระดับมากที่สุด คือ X = 4.71 จากนั้ น จึ ง นํา ไปใชa ทดสอบการใชaงานโดยการนําไปใชaในรายวิชาการฝXก
ประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีความสอดคลaองในเนื้อหาวิชากับการเรียน
ทฤษฎี
ในการพัฒนาระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดaพัฒนาตาม
หลักการและทฤษฎีของวิธีระบบและกระบวนการฝXกประสบการณ+วิชาชีพในการออกแบบกรอบเเนวคิด
ตaนแบบระบบฯ มี ก ารดํา เนิ น การตามกระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) ซึ่งลักษณะของ
ระบบประกอบไปดa ว ย Input Process Output และ Feedback โดยไดa ดํา เนิ น การตามกรอบใน
การพัฒนานวัตกรรม CIPOF Model ของ ศ.ดร.ชัยยงค+ พรหมวงศ+ (2554) รfวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) โดยการดําเนินการวิจัยไดaดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
นวั ต กรรมทางการศึ กษา 7 ขั้ น ตอน (R4D3) ของ ศ.ดร.ชั ย ยงค+ พรหมวงศ+ (2556) มาประยุ ก ต+ ใ ชa
ในการดํ าเนิ น การวิ จั ย ซึ่ งผลการทดลองตามขั้ น ของกระบวนการระบบการฝX กประสบการณ+ วิ ช าชี พ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. การพัฒนารูป แบบระบบการฝXกประสบการณ+วิช าชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.1 การทดสอบรูปแบบการเรียนการสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการทดสอบของผูaทรงคุณ วุฒ จํา นวน 6 ทfา นพบวfา ผูaทรงคุณ วุฒิ
มี ค วามคิ ด เห็ น วf า รู ป แบบการเรี ย นการสอนดa ว ยระบบการฝX ก ประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุนันทา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูfในระดับมาก ( X = 4.73) เมื่อพิจารณารายดaานพบวfา
ดa า นองค+ ป ระกอบหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมากกวfาดaานอื่น ( X = 4.72)
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต กํา ลั ง คนออกสูfตลาดแรงงาน เมื่ อ มี ก ารแขf ง ขั น มากขึ้น
เราคงตaอ งตระหนัก ในความสํา คัญ ของการสรaา งคุณ ภาพ โอกาส ความรfว มมือ และขับ เคลื่อ นใหa
นักศึกษามีความพรaอมรองรับการเป‰ดเสรีทางการศึกษา พ.ศ. 2558 มุfงเนaนการผลิตผูaสําเร็จการศึกษา
ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีสรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม เปmนที่ยอมรับของสถานประกอบการ วิธีการที่จะ
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ใหaนักศึกษามีความรูa ความสามารถ ตรงตามความตaองการของผูaใชaนักศึกษา เมื่อจบการศึกษาสามารถเขaาสูf
สถานประกอบการไดaทันทีอยfางมีคุณภาพ วิธีที่งfายที่สุดคงตaองใชaความรfวมมือกับสถานประกอบการที่เปmน
ผูaใชaนักศึกษา เปmนผูaรfวมหลfอหลอมความเปmนนักศึกษานั้นดaวย การฝXกประสบการณ+วิชาชีพเปmนสfวนหนึ่ง
ของกระบวนการจัด การศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษาที่มุfง เสริม ใหaนัก ศึก ษาไดaรับ ประสบการณ+ต รงใน
การทํางานเปmนการเรียนรูaสถานการณ+และสภาพการณ+ที่เปmนจริงของการทํางาน อีกทั้งเปmนการนําเอา
ความรูaที่ไดaรับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใชa เพื่อเปmนการตอกย้ําใหaเกิดความชัดเจนเห็นจริงใน
องค+ความรูaที่ไดaรับอันจะเปmนประโยชน+สําหรับนักศึกษาในการเตรียมความพรaอมในพฤติกรรมทุกดaานไมfวfา
จะเปmนในสfว นของบุคลิกภาพ สติป{ ญญา เจตคติ ที่ถูกตaองเหมาะสม เพื่อที่จะออกไปดํ าเนิ นชีวิ ตและ
ประกอบอาชีพไดaอยfางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตfอสังคมในที่สุด สfงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบดaวย
แนวความคิดพื้นฐานที่นํามาพัฒนารูปแบบ ไดaแกf หลักการ วัตถุประสงค+ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผล ซึ่งสอดคลaองกับการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
2.2 การทดสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการนําไปทดสอบจํานวน 3 ครั้งคือ ครั้งที่หนึ่งคือ การทดลอง
แบบหนึ่งตfอหนึ่ง (One to one testing) จํานวน 3 คน ครั้งที่สอง คือ การทดลองแบบกลุfมเล็ก (Small
Group Testing) จํานวน 10 คน และครั้งที่สาม คือ การทดลองแบบนํารfอง (Field Testing) จํานวน 30 คน
เพื่อหาขaอบกพรfองของระบบ พบวfาผูaเรียนที่เรียนดaวยรูปแบบการเรียนการสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมหลังเรียนสูงกวfากfอนเรียน
อยfางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดจนจากการนําไปทดลองแบบนํารfอง (Field Testing) เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นการสอนดa ว ยระบบการฝX กประสบการณ+ วิ ช าชี พ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชaเกณฑ+ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทfากับ 80/80 พบวfา มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เทfากับ 80.13 และประสิทธิภาพของผลลัพธ+ (E2) เทfากับ 81.94 ดังนี้รูปแบบการเรียน
การสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริย ธรรมสํ า หรับ นั กศึกษาครุศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา แสดงใหa เห็ น วf า มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทfากับ 80.13/81.94 มีประสิทธิภาพเปmนไปตามเกณฑ+ที่กําหนดสามารถนําไปใชa
ในการจัดการเรียนการสอนไดa ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+วิชาชีพ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ+สําหรับทักษะพิสัยคือ 80/80
3. ผลการใชa รูปแบบการเรียนการสอนดa วยระบบการฝXกประสบการณ+วิช าชีพนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
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3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน คfาเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดที่ผูaเรียนทําไดa
จากคะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเปmนรaอยละ 82.87 และคะแนนเฉลี่ยของ
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่มีผูaเรียนทําไดaคะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภาพ
ของผลสัมฤทธิ์ (E2) คิดเปmนรaอยละ 83.75 แสดงวfารูปแบบการเรียนการสอนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนันทา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทfากับ 82.87/83.75
เปmนไปตามเกณฑ+ที่กําหนดสามารถนําไปใชaในการจัดการเรียนการสอนไดa ซึ่งสอดคลaองกับแนวคิดของ
ชัยยงค+ พรหมวงค+ (2556) ที่กลfาววfาเมื่อมีการพัฒนาตaนแบบชิ้นงาน (Prototype) ใหมf เชfน สื่อการสอน
แผนการสอน หรื อวิ ธี ส อน กf อนทํ า การเผยแพรf ห รื อ ใชa จ ริ ง ตa อ งผf า นการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพ
(Developmental) ตามกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ การทดลองใชaเบื้องตaน (Tryout) และการทดลองใชaจริง
(Trial Run) ดaวยวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ การใชaสูตร (E1/E2) ตามเกณฑ+ 90/90 หรือ 85/85
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูaเรียน พบวfา ผูaเรียนที่เรียนดaวยระบบการฝXกประสบการณ+
วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวfากfอนการทดลองอยfางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลaองกับ
งานวิจัยของ ขนิษฐา หินอfอน (2559) ดวงพร ธรรมมะ (2556) พบวfา ผูaเรียนที่เรียนดaวยระบบการฝXก
ประสบการณ+ วิ ช าชี พ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสํ า หรั บ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวfา
กfอนเรียน
3.3 ความพึงพอใจของผูaเรียนตfอรูปแบบการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ( X = 4.89)
ซึ่งสอดคลaองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา หินอfอน (2559) ที่ พ บวf า การจั ด กิ จ กรรมดa ว ยการเรียนการสอน
มีขั้นตอน 4 ขั้นตอนไดaแกf ขั้นตอนที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพรaอม ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ
และขั้ น ที่ 4 ขั้ นประเมิน ผล ทําใหa ผูa เรี ยนมี ความพึ งพอใจตfอการเรี ยนในระดั บ มาก ซึ่ งสอดคลaองจาก
งานวิจัยชอง ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ+ พลายมาศ (2553) ยังสรaางความเชื่อมั่นและทัศนะคติที่ดีตfอ
อาชีพและเสริมสรaางสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต
ขWอเสนอแนะ
1. ควรนํ า ผลการวิ จั ย ไปใชa เพื่ อจะไดa บ ริ ห ารจั ด การในรายวิ ช าการฝX กประสบการณ+ วิ ช าชี พ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาหรือเที ยบเคียงรายวิ ชาอื่นที่สอดคลa อง ไดaสะดวกและไดaรับขaอมู ล
ตรงกันกับอาจารย+ผูaสอนอยfางครบถaวน
2. ควรมีการจัดการพัฒนาระบบอินเตอร+เน็ตของสถานศึกษาและสถานประกอบการใหaสามารถ
รองรับการทํางานและรองรับการใชaงานในการสื่อสารไดaอยfางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สามารถนําผลการวิจัยนําไปประยุกต+ใชaชfองทางออนไลน+กับสถานประกอบการอื่น ๆ ไดaหลาย
สถานประกอบการหากตaองการสื่อสารกันระหวfางผูaสอนกับผูaเรียนใหaกวaางมากขึ้นไดa
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