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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางแบบจาํลองรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียน  

สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 3 รอบ ตามกระบวนการของ

เทคนิคเดลฟาย โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ คัดเลือกโดยวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง  ซึ่งเปนผูบริหาร

ดานวิชาการ หรือ ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา จํานวน 17 คน  วิเคราะหขอมลูดวยการหาคามัธยฐาน

และคาพิสัยระหวางควอไทล  เกณฑคัดเลือกขอความที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน ดวยการพิจารณา

เลือกคามัธยฐานเทากับหรือมากกวา 4.50 และคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับหรือนอยกวา1.5  เพื่อใชเปน

แนวทาง การสรางแบบจาํลองรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษา   

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียน   ประกอบดวย  5 องคประกอบหลัก   

ดังนี้   1)   บทบาทของพี่เล้ียงในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส     2)  บทบาทของผูสอน ในกระบวนการพี่เล้ียง

อิเล็กทรอนิกส   3)  บทบาทของผูเรียนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส    4)   ลักษณะของกระบวนการพี่เล้ียง

อิเล็กทรอนิกส  และ 5) ตัวชีว้ดัประสิทธิภาพกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส    

 
คําสําคัญ : กระบวนการพี่เลี้ยง  พี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส  รูปแบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส  

 

ABSTRACT 
The purposes of this research was to develop a proposed model of e-Mentoring to support 

learning for university’s student. The methodology used to generate group consensus was the Delhi 

Technique. The seventeen experts were selected by purposive sampling  from  academic executive ,as 

well as knowledgeable educational computer technologists. The data were collected by three rounds of 

Delhi questionnaires. The median and interquartile range were used to analyze the data. Findings were 

considered as a model when the median value was equal to or more than 4.50 and the interquartile 

range was equal to or less than 1.50.  

The findings indicated that, model of e-Mentoring for support learning should be composed of 

five key components as follows  : 1)  The roles of  Mentor in e-Mentoring  2) The roles of  Instructor in e- 
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Mentoring 3) The roles of  Mentee in e-Mentoring  4) The feature of e-Mentoring  and  5) The key 

performance indicators of e-Mentoring.   
 

Keywords : Mentoring, e-Mentoring, e-Mentoring Model 
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คํานํา 
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  มีเปาหมายหลักประเด็นหนึ่ง คือ 

การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบคุลากร ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น

ตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) แสดงถึงวาการศึกษามีบทบาทตอการกําหนดทิศทาง 

การพัฒนาประเทศใหทัดเทียมนานาประเทศ แตสภาพจริงการศึกษาไทยนั้น  คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ยังมี

ปญหาที่ตองเรงแกไขและพัฒนาโดยเรงดวน ตัวอยางเชน ความรูทางคณิตศาสตรที่จําเปนตองใชความสามารถการ

คิดวิเคราะห  สูการสรางนวัตกรรม สามารถแขงขันในระดับโลกได  แตจากการศึกษารายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET) ชวงชัน้ที่ 4 (มัธยมศกึษาปที ่6)  ในชวงป 2548 -2551 พบวามีคาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้  ปการศึกษา 2548 (
−

x =25.46, SD.=13.87 ) ปการศึกษา 2549  (
−

x =29.56, 

SD.=14.32)  ปการศึกษา 2550 (
−

x = 32.49, SD.=12.17)  และปการศึกษา 2551  (
−

x =36.08 , SD=16.33) 

แสดงใหเห็นวานักเรียนไทย มีระดับความรูเฉลี่ย ในวิชาคณิตศาสตรในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ   สุรชัย 

ไวยวรรณจิตร (2552) ที่ศึกษาสาเหตุที่ทําใหคะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ต่ํา  ไดนําเสนอแนวทาง 

การแกปญหาวา ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดหลักสูตร ตองจัดหลักสูตรใหสอดรับกับความจําเปนตองการของผูเรียน  

จัดกิจกรรมสงเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูแกนักเรียน  เปนตน 

จากปญหาการเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม ผูวจิัยจงึสนใจและเห็น

ความสําคัญกบัประเด็นปญหานี้เปนอยางยิ่ง ดังนั้นขอบเขตงานวิจัยจึงมุงสรางรูปแบบระบบงาน ที่จะประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาทฤษฎี

กระบวนการพี่เล้ียง (Mentoring) ซึ่งปจจุบันนํามาบูรณาการใชงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการสื่อสารผานทาง

เครื่องมือออนไลนในระบบอนิเทอรเน็ต และนิยามวาพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส (e-Mentoring) นั้น มีประสิทธิภาพชวย

พัฒนาศักยภาพบุคคลในระยะเวลาอันสั้นและผลดําเนินงานไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ตัวอยางงานวิจัยดาน

พี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสที่ไดศึกษามานั้น มีดังนี้  ระบบงานพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสชื่อ MentorNet  พัฒนาเพื่อจัดพี่เล้ียง

ซึ่งทํางานสาขาอาชพีกลุมเดียวกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร ใหคําปรึกษาดานการเรียน เพื่อ

ตองการลดปญหาการเรยีนไมผานเกณฑ  (Barson, S. ,2004  และ Single, P.,  & Muller, C.,2005)  งานวิจัยของ 

Laura L. Bierema และ  Sharan B. Merriam กลาวถึง ระบบงาน K-12 Programs ของ Bennett ที่ใชพี่เล้ียง

อิเล็กทรอนิกสพัฒนานักเรียนระดับ K12 รายวิชาวิทยาศาสตร ผูรับบทบาทพี่เล้ียง คือ นักเรียนระดับมัธยม สาย

วิทยาศาสตร  ระบบงาน Co-Vis Telementoring ของมหาวิทยาลัย Nortwestern University  มีบริการทางวิชาการ

ออนไลน จดัพี่เล้ียงซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรในสาขาที่นักศึกษาในระบบตองการคําแนะนํา ดานการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร (Laura L. Bierema and Sharan B.Merriam, 2002) งานวิจัยของ Cascio และ Gasker พัฒนา 
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ระบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษาดานการเรียน การปรับตัว สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  เพื่อลด

อัตราการออกกลางคันในแตละปการศึกษา  (Cascio and Gasker, 2001) เอกสารของ Michael J. Karcher และ 

others กลาวถึงงานวิจัยโครงการ  Big Brothers / Big Sisters ที่ใชพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดับชาติ จัดพี่เล้ียงอาสาสมัครที่มีความรูในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวของกับนักเรียนในระบบ มีหนาที่ใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือ ดานการเรียน (Michael J. Karcher and others, 2006)   สําหรับผลการดําเนินงานระบบงานพี่เล้ียง

อิเล็กทรอนิกส ตางมีผลประสิทธิภาพการทํางานในระดับดีขึ้นไป และผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบ อยูใน

ระดับสูงแทบทั้งสิ้น (Grace Onchwari, 2008 ,Laura L. Bierema and Sharan B. Merriam, 2002 , Michael J. 

Karcher and others, 2006)   

จากการสังเคราะหเอกสารดานประสิทธิภาพกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสดังตัวอยางขางตน พบวา 

สามารถนําไปใชชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี   ผูวจิัยจงึมีความประสงคที่จะสรางรูปแบบพี่เล้ียง

อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรยีนสําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อชวยพฒันาการเรียนรูของผูเรียน ใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  สําหรับการนําเสนอผลการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ นําเสนอเฉพาะในสวนงานสราง

แบบจาํลองรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษาในระดับอดุมศึกษา ที่ไดแนวทางมา 

จากการศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟาย เพื่อท่ีจะนําแนวทางแบบจาํลองรูปแบบงานที่ได

จากงานวิจัยครัง้นี้ไปสรางระบบงานเพื่อทดลองใชงานโดยผูใชระบบงานในสภาพจริง เพื่อจะวิเคราะหประสิทธิภาพ  

ของรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในลําดับตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนกระบวนการสรางรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษา 

ในระดับอุดมศกึษา  ดวยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  มีวธิีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

1. กลุมที่ศึกษา 
กลุมที่ศึกษา ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นและรวบรวมขอมูล จากผูเชี่ยวชาญที่ปฏบิัติงานในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 ถึง กันยายน 

พ.ศ.2552   ม ี2 กลุม  ดังนี้   

1. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีการศึกษา   เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนผูมีคุณวฒุิ

การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผูทําหนาที่สอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานขางตน ในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมี

ประสบการณไมนอยกวา 3 ป และมผีลงานทางวิชาการหรืองานวิจยัที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศกับงานดานการศึกษา  จํานวน  10  คน  

2. ผูบริหารระดับสูง  ในระดับอุดมศึกษา  เชน    อธิการบด ี   รองอธิการบดี   คณบดี   ผูอํานวยการ   ทีม่ี

ภาระงานเกี่ยวของกับการบรหิารดานวิชาการ การบริการดานการศึกษา ซึ่งมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป   

จํานวน 7 คน  
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2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้    ไดแก   แบบสอบถามชนิดปลายเปด    และแบบสอบถามชนิดปลายปด   

แบบสอบถามชนิดปลายเปด เปนแบบสอบถามที่มีประเด็นกําหนดไว จากการสังเคราะหเอกสาร เพื่อใชสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญรายบุคคล  แบบสอบถามชนิดปลายปด สรางจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามชนิดปลายเปด มีขั้นตอน

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวจิัย ดงันี้  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

2. สรางแบบสอบถามปลายเปด  นําไปวิเคราะหหาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา   จากนั้นจึงนําไปใชสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ จํานวน17 คน  เพื่อรวบรวมขอมูลรอบท่ี 1 ของ

เทคนิคเดลฟาย 

3. สรางแบบสอบถามปลายปด  โดยใชขอมลูจากแบบสอบถามปลายเปด (จากรอบที่ 1)  เปนแบบมาตรา 

สวนประมาณคา 5 ระดับ   นําไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคการวิจัย    (Index  of 

Item-Objective Congruence:IOC) คัดเลือกขอคําถามทีม่คีา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป   ใชในแบบสอบถามปลายปด 

4. นําแบบสอบถามปลายปด  ไปวิเคราะหหาคาความเชือ่มัน่   (Reliability)    โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค  ทั้ง 5 ดาน  คือ   ดานที่ 1  ดานบทบาทของพีเ่ล้ียงในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส ( α =  .95 )  

ดานที่ 2 บทบาทของผูสอนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส  ( α =  .97 )  ดานที่ 3 บทบาทของผูเรียนใน

กระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส ( α =  .96 ) ดานที่ 4 ลักษณะของกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส ( α = .97 ) 

และดานที่ 5  ตวัชี้วัดประสิทธภิาพกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส    ( α =  .97 )   

5. นําแบบสอบถามปลายปด   ไปสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ กลุมเดิม    เพือ่รวบรวมขอมูลรอบท่ี 2 

ของเทคนิคเดลฟาย 

6. นําขอมูลมาวิเคราะหคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล   

7. นําแบบสอบถามปลายปดชดุเดิม  มาเพิม่ชองขอมูลตําแหนงคามัธยฐาน   และคาพิสัยระหวางควอไทล  

ของกลุม นําไปสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญแตละคน กลุมเดิมอีกครั้ง เพื่อใหพจิารณาเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของตนกับกลุม และตัดสินใจวาจะเปลี่ยนคําตอบหรือไม  หากคําตอบของตนไมสอดคลองกับกลุม ถายัง

ยืนยันความคิดเห็นเดิม ขอใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นประกอบดวย  เพื่อรวบรวมขอมูลรอบท่ี 3 ของเทคนิค

เดลฟาย 

8. นําผลขอมูลความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน จากเทคนิคเดลฟาย มาใชเปนแนวทางการ

สรางแบบจําลองรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล (มนตชัย ,2548)  

1)  คามัธยฐาน ( Median : Mdn )  กําหนดเกณฑแปลความหมายดังนี้  

4.50 - 5.00 หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด 

3.50 - 4.49 หมายความวา เห็นดวยมาก 

2.50 - 3.49 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายความวา เห็นดวยนอย     

1.00 - 1.49 หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด 
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2)  คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)  กําหนดเกณฑแปลความหมายดังนี้ 

หากขอใดมีคาพิสัยระหวางควอไทล นอยกวาหรือเทากับ 1.5 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น 

ตอขอนั้นสอดคลองกัน       

3)  คาสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach  เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

4)  ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) วิเคราะหคาดัชนีความ  

    สอดคลองของเนื้อหากับวตัถุประสงคการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
1.  จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   โดยใชเทคนิคเดลฟาย    ไดแนวทางการสรางแบบจําลอง 

รูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา   ม ี5 องคประกอบหลัก คอื 

1) บทบาทของพี่เล้ียงในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส 2)บทบาทของผูสอนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส     

3) บทบาทของผูเรียนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส   4) ลักษณะของกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส  และ 

5) ตัวชีว้ัดประสิทธิภาพรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส จากการวิเคราะหคาพิสัยระหวางควอไทล พบวามีคานอยกวา

1.5 ทุกดาน  แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอองคประกอบทุกดานมคีวามสอดคลองกัน  

 2. องคประกอบหลัก ดานบทบาทของพี่เล้ียงในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส  ม ี 9 องคประกอบยอย 

ดังนี้ 1)  ใหความชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา เพื่อใหผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน  (Mentee) ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย

ของงานที่ไดรับมอบหมาย  2) กระตุน เสริมแรง ใหกําลังใจ  แกผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน  ปฏิบัตงิานที่ไดรับ

มอบหมาย จนบรรลุเปาหมายของงาน  3) กระตุนเตือน เมื่อตรวจสอบพบวา ผูรับการอปุถัมภ/ผูเรียน   ไมปฏิบัติ

ตามแผนงาน   งานที่มอบหมาย  หรือคําแนะนําดานการเรียนการสอนที่มอบให 4) วิเคราะห ผูรับการอุปถมัภ/

ผูเรียน จากการทดสอบกอนเรียน  เพื่อใหคําแนะนําดานการเรียน ที่เหมาะสมกบัระดับความรูผูรับการอุปถมัภ/

ผูเรียน รายคน   5) วิเคราะหผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน จากการทดสอบทายบท   แตละบท   เพือ่สรุปเปรียบเทียบ

พัฒนาการกอน และหลังเรียน   ของผูรับการอุปถัมภ/ผูเรียน  

6)วิเคราะห  ผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน  เมื่อส้ินสุดการเรียนทุกบท เพื่อสรุปผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูรับการ

อุปถัมภ/ผูเรียน  7) ใหความชวยเหลือแบบประคับประคอง (Scaffolding)  โดยจัดเสนอแบบเฉลยงานที่ไดรับ

มอบหมาย ตามระดับความรูของผูรับการอปุถัมภ/ผูเรียนรายคน  8) ใหขอมูลรายงานผลการประเมินการเรียนรู จาก

การทดสอบ 3 ระยะ คือ   กอนเรียน    หลังเรียน  และสิ้นสุดการเรียน  แกผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน และผูสอน  9) ให

ขอมูลรายงานสถิติการเขาระบบ e-Mentoring  ผลพัฒนาการของการเรียน  รอยละผลสําเร็จของงานที่ไดรับ

มอบหมาย  ของผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน รายคน  แกผูรับการอุปถัมภ/ผูเรียน และผูสอน 

3. องคประกอบหลัก ดานบทบาทของผูสอนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส มี 10 องคประกอบยอย 

ดังนี้  1) มีความเขาใจในวัตถุประสงคของระบบ   e-Mentoring    และปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลง  ที่ไดกําหนดไว

ในระบบ  2) จัดทําแผนการสอน  ที่แบงเนื้อหาไว 3 ระดับ คือ มีระดับความยากมาก  ระดับความยากปานกลาง  

และระดับยากนอย  เพื่อใหสอดคลองกับระดับการเรียนรูของผูเรียน  3) จัดทําแหลงความรู   เนื้อหาสรุป  เพือ่ให

ผูเรียน สามารถศึกษา ทบทวนได ตามความพรอมของดวยตนเอง  4)  จัดทําขอสอบพรอมเฉลย ที่แบงไว 3 

ระดับ คือ มีระดับความยากมาก  ระดับความยากปานกลาง  และระดับยากนอย  เพื่อใหสอดคลองระดับการเรียนรู
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ของผูเรียน   5) กําหนดเกณฑผาน ของการทดสอบกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการทดสอบเมื่อส้ินสุดการ

เรียน   6) จัดทํางานเพื่อมอบหมายใหผูเรียน (Assignment)  ลักษณะที่สนับสนุนใหผูเรียน  ไดมีโอกาสเรียนรูแบบ

รวมมือ   (Collaborative Learning)   7) จัดทํางานเพื่อมอบหมายใหผูเรียน   (Assignment)   ลักษณะที่สนับสนุน

ใหผูเรียน  ไดใชความรูระดับสูง   เชน    การวิเคราะหงาน  การสังเคราะหงาน   8) ตรวจสอบความถูกตองของงานที่

มอบหมายใหผูเรียน (Assignment)  หรือนําเขาเฉลยงานที่ถูกตองลงระบบงาน เพื่อใหผูเรียนตรวจสอบประเมิน

ความถูกตองไดดวยตนเอง   9) จําเปนตองมีทักษะการใชเครื่องมือส่ือสารออนไลนได   และสามารถเลือกใชงานได

เหมาะสมกับงาน  10) เขาใชระบบงาน e-Mentoring อยางสม่ําเสมอ เพือ่ติดตาม กระตุน ใหกําลังใจ อาํนวยความ

สะดวก  เพื่อใหผูเรียน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 

4. องคประกอบหลัก ดานบทบาทของผูเรียนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส มี 10 องคประกอบยอย 

ดังนี้  1) จําเปนตองมีทกัษะการใชเครื่องมือส่ือสารออนไลนได และสามารถเลือกใชงานไดเหมาะสมกับงาน  2) 

ตองไดรับการฝกอบรมการใชระบบ e-Mentoring  กอนเขาใชระบบ เพือ่ใหสามารถใชระบบไดอยางถูกตอง  3) มี

ความเขาใจในวัตถุประสงคของระบบ  e-Mentoring   และปฏิบัติตามเงื่อนไข  ขอตกลง   ที่ไดกําหนดไวในระบบ       

4)  เขาใชระบบงาน e-Mentoring อยางสม่าํเสมอ และเอาใจใส รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย   ตาม

แผนการเรียนในระบบที่กําหนดไว   5)มีความรับผิดชอบ  และมีความตัง้ใจ  เขารับการทดสอบกอนเรียน  การ

ทดสอบหลังเรียน   และการทดสอบเมื่อส้ินสุดการเรียน  ในทุกขั้นตอน   6) มีความตั้งใจ มุงมั่น  อดทน 

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายในแตละบท ใหสําเร็จตามที่ผูสอนไดกําหนดเกณฑการปฏิบตัิงานไวในระบบ  7) มี

ความรับผิดชอบ เอาใจใส  ตรวจสอบความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย จากเฉลย ที่ผูสอนไดจัดทําเสนอไวใน

ระบบ  8) นําขอมูลคําแนะนําการเรียนที่ไดจากพี่เล้ียง ในระบบ  e-Mentoring  มาใชตัดสินใจ เพือ่เลือกปฏิบัติตาม

แผนการเรียนที่นําเสนอไวในระบบ  9)  หากมปีญหาการเรียนที่ไมปรากฏคําแนะนําในระบบ ม ี ความเอาใจ

ใสที่จะติดตอผูสอนผานเครื่องมือส่ือสารออนไลนเพื่อปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  10)มีความเอาใจใส  

ใชเครื่องมือส่ือสารออนไลน เพื่อปฏบิัติงานที่ไดรับมอบหมาย ในรูปแบบเรียนรูแบบรวมมือ    

5. องคประกอบหลัก ดานลักษณะของกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส ม ี12 องคประกอบยอย ดังนี้  

1) มีระบบรับสมัครสมาชิก เพือ่เขาใชงานตามสิทธิของบทบาท   คอื   สมาชิกบทบาทผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน   และ

สมาชิกบทบาทผูสอน  2) มีระบบงานคูมอืฝกอบรมออนไลน  เพื่อใชฝกอบรมสมาชิกแยกตามบทบาทคือ สมาชิก

ผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน   และสมาชิกผูสอน  กอนเขาใชระบบ   3)  มีระบบงานให สมาชิกผูสอน จัดทําแผนการ

สอนที่แบงเนื้อหาไว 3  ระดับ คือ มีระดับความยากมาก  ระดับความยากปานกลาง  และระดับยากนอย  4) มี

ระบบงานให สมาชิกผูสอน จัดทําขอสอบและเฉลย ที่แบงไว 3 ระดับ คือ มีระดับความยากมาก  ระดบัความยาก

ปานกลาง   และระดับยากนอย   5)   มีระบบงานให สมาชิกผูสอน  กําหนดเกณฑผานการประเมินผล การทดสอบ

กอนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการทดสอบเมื่อส้ินสุดการเรียน  6) มีระบบงานให สมาชิกผูสอน  จัดทํางาน

เพื่อมอบหมายใหผูเรียน (Assignment)    ที่สนับสนุนใหผูเรียน  ม ี โอกาสเรียนรูแบบรวมมือ    7) มีเครื่องมือใชใน

การติดตอส่ือสารออนไลน ใหผูใชระบบเลือกใชติดตอส่ือสารกับสมาชิกในระบบ ทั้งแบบสวนบุคคลและแบบกลุม  

8) มีระบบงาน ประเมินความรู สมาชิกผูรับการอุปถมัภ/ผูเรียน  ทั้ง 3 ระยะ คือ   กอนเรยีน  หลังเรียน  และสิ้นสุด

การเรียน  เพื่อใหคําแนะนํา นําเสนอแผนการเรียน ที่เหมาะสมกับระดับความรูของสมาชกิ  9) มีระบบงาน รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสมาชิกผูรับการอุปถัมภ/ผูเรียน  รายคน  แกสมาชิกทั้งผูเรียนและผูสอน  10) มี
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ระบบงาน รายงานสถิติการเขาใชงานระบบ ผลงานตามที่ไดรับมอบหมาย (Assignment) ของสมาชกิผูรับการ

อุปถัมภ/ผูเรียน  ใหแกสมาชิกผูเรียนและผูสอน  11) มีระบบงาน ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ e-

Mentoring  แบบออนไลน  12) มีระบบงาน สรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ e-Mentoring  แยก

เปนรายดาน  และสรุปภาพรวมของระบบ 

6. องคประกอบหลัก ดานตัวชี้วัดประสิทธิภาพรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส มี 8 องคประกอบยอย ดังนี้  

1) ผานการประเมิน  ตรวจสอบความถูกตอง การทํางานระบบงาน  e-Mentoring และผานเกณฑยอมรับจาก

ผูเชี่ยวชาญระบบงาน  ในระดับดีขึ้นไป  2) พิจารณาจากคาเฉลี่ยรอยละคะแนนการสอบกอนเรียน  ของสมาชิกผูรับ

การอุปถมัภ/ ผูเรียน  ในระบบงาน  e-Mentoring  ที่สามารถผานตามเกณฑกําหนด   80  ขึ้นไป   3)  พิจารณาจาก

คาเฉลี่ยรอยละคะแนนการสอบเมื่อส้ินสุดการเรียน   ของสมาชิกผูรับการอุปถมัภ/ ผูเรียน  ในระบบ งาน e-

Mentoring  ที่สามารถผานตามเกณฑกําหนด 80  ขึ้นไป  4) พิจารณาจากการเปรยีบเทียบคะแนนการทดสอบ  

ของสมาชิกผูรับการอปุถัมภ/ ผูเรียน  ในระบบงาน  e-Mentoring    จากการทดสอบหลังเรียน จะมีคาสูงกวา 

คะแนนการทดสอบกอนเรียน  5) พิจารณาจากการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  สมาชิกผูรับการ

อุปถัมภ/ ผูเรียน  ในระบบงาน  e-Mentoring  มีคาสูงกวาผูเรียน ที่เรียนโดยวิธีปกติ (ไมไดใช  e-Mentoring) 6) 

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจการทํางานของระบบงาน e-Mentoring  ของผูเชี่ยวชาญดานระบบงาน  ทีอ่ยูใน

ระดับสูงขึ้นไป    7)  พิจารณาจากระดับความพึงพอใจการทํางานของระบบงาน e-Mentoring  ของสมาชิกที่รับ

บทบาทผูสอนในระบบ  ที่อยูในระดับสูงขึ้นไป   8)  พิจารณาจากระดับความพึงพอใจการทํางานของระบบงาน e-

Mentoring  ของสมาชิกที่รับบทบาทผูรับการอุปถัมภ/ผูเรียนในระบบ  ที่อยูในระดับสูงขึ้นไป    
 

สรุปผลและขอเสนอแนะการวิจัย 
จากการรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟายในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเปนขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 17 คนนั้น  จึงไดแนวทางการสรางรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนสําหรับนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา  เพื่อนําเสนอในงานวิจัยครั้งนี้   ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก   ดังนี้  1)  บทบาทของพี่เล้ียง

ในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส   2)  บทบาทของผูสอนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส 3) บทบาทของ

ผูเรียนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส  4) ลักษณะของกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส  และ 5) ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส    

ผูวิจัยจะนําไปพัฒนางานวิจัยตอเนื่อง ดังนี้  

1. นําแนวทางฯ ที่ไดในงานวิจัยครั้งนี้ ไปสรางระบบงานทีป่ระกอบไปดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ

หลัก   คือ  1)  บทบาทของพี่เล้ียงในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส  2)  บทบาทของผูสอนในกระบวนการพี่เล้ียง 

อิเล็กทรอนิกส 3) บทบาทของผูเรียนในกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส 4) ลักษณะของกระบวนการพี่เล้ียง

อิเล็กทรอนิกส    และ  5)  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส    

2. นําระบบงานที่สรางขึ้น  ไปทดลองใชงานกับผูใชระบบงานในสภาพจริง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพระบบงาน รวมทั้งเพื่อที่จะยืนยันประสิทธิภาพรูปแบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียน

สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ใหสามารถเผยแพรนําไปใชงานเปนตนแบบไดในลําดับตอไป 
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