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ประกาศคุณูประการ 
 

   งานวิจัยสถานศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียน 
ด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาของอาจารย์อุทุมพร บุญญา ดร.อังคณา  กุลนภาดล อาจารย์บุญรัตน์ แผลง
ศร อาจารยภ์ูวิศา ชูธัญญะ และอาจารยณั์ฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย ท่ีกรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือและ
แนะน าให้ค าปรึกษา ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ต้ังแต่เริ่มการศึกษาค้นคว้าจนเสร็จ
สมบูรณ์ 
 ท้ายท่ีสุดขอขอบพระคุณ ดร.มัลลิกา จันตะบุตร ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ให้ความเมตตา ดูแล เอาใจใส่ให้ค าแนะน า และสนับสนุนจนรายงานฉบับนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้  รวมท้ังคณะ
ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนทุกคน  ท่ีให้ความร่วมมือ  อ านวยความสะดวกและคอยให้ก าลังใจ
ตลอดเวลา จนรายงานฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี    
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บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมต่ีอ
ระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 386 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบการติดตาม
ผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line จากนั้นน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 มีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจ าแนก ระดับช้ันป ีและสาขาวิชาต่างกัน 
พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
             3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง พบว่า 
 ด้านสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน - นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้เพื่อนๆ ทุกคน
ในช้ันเรียนใช้ Line (Application) ให้ครบทุกคน เพราะเพื่อนบางคนยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเนื่องจากยัง
ไม่สมัครเข้าใช้งาน ท าให้ขาดการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนและครูที่ปรึกษาในวันท่ีมาสายและขาดเรียน 
 ด้านการส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา - นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอยากให้
อยากให้ครูที่ปรึกษาตอบกลับข้อมูลท่ีนักเรียนได้ซกัถามในกลุ่มให้เร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ เนื่องจากบางครั้งครู
ท่ีปรึกษาติดหน้าท่ีอื่นๆ อยู่จึงไม่ได้ตอบกลับนักเรียน  
    ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน –นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนทราบในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดผ่านทาง
กลุ่ม Line เป็นเรื่องท่ีดีอยู่แล้ว ไม่มีข้อคิดเห็นอื่น เนื่องจากนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน
และทันเวลา อีกท้ังมีประโยชน์ต่อนักเรียนท่ีขาดเรียนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้เท่าๆกับเพื่อนท่ีมาเรียน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การออกกลางคัน ถือเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนือ่งจากปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญ
เปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องและทุ่มเทท่ีจะ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของเด็กแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนยังไมห่มด
ไปซึ่งท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการคิดค้นระบบติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาข้ึน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน และผู้ปกครอง ในการแจ้งข้อมูลการขาดเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน และต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งโปรแกรมระบบติดตามนักเรียนจึงถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งท่ี
ช่วยดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง เป็นสถานศึกษาท่ีให้บริการทางการ
ศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชาชีพด้วยกัน คือ สาขาการบัญชี การขาย 
และคอมพิวเตอร์ ด้วยนโยบายการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยต้องการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ ให้ดีมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจึงได้จัดให้มีระบบติดตามดูแลผู้เรียนด้วย Line (Application) โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้ังกลุ่มLine (Application) ประจ าห้องเรียนของตนขึ้นมา โดยสมาชิกในกลุ่มก็คือ
นักเรียนในห้องทุกคนเพื่อท่ีสามารถใช้งานได้ทุกท่ีท่ีมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถส่งเอสเอ็ม
เอส ของผู้เรียนท่ีขาดกิจกรรมหน้าเสาธง และขาดเรียนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ปกครองได้ทันทีหลังทราบ
ข้อมูลใช้ส าหรับติดตามดูแลผู้เรียน  โดยเช็กข้อมูลนักเรียนรายบุคคลว่า เด็กคนไหนเข้าเรียนหรือไม่เข้า
เรียน และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองท่ีผ่านมามีการเช็กช่ือนักเรียนผ่านกระดาษ แต่ปัจจุบัน
ได้เปล่ียนมาเป็นระบบการแจ้งเตือนผ่านเทคโนโลยี ท าให้สามารถเช็กข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที 
  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม 
Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีก
ท้ังให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังตรงต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 



 

 

 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยองโดยจ าแนกตามระดับช้ันปี 
และสาขาวิชา 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมต่ีอระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม 
Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 3 ด้านคือ 
  1.1 สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน  
  1.2 การส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 
  1.3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีสภาพเป็นนักเรียนในปี
การศึกษา 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 731คน 
         2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1,2และ 3 สาขา
การบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัด
ระยอง จ านวน 386คนซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
      3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามระดับช้ันปี ได้แก่ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับช้ันปี ได้แก่ 
 - ระดับ ปวช. 1 
 - ระดับ ปวช. 2 
 - ระดับ ปวช. 3 
สาขาวิชา ได้แก่ 
 - การบัญชี 
 - การขาย 
 -คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

จังหวัดระยอง 



 

 

 

  - ระดับปวช. 1 
  - ระดับปวช. 2 
  - ระดับปวช. 3 
 สาขาวิชา ได้แก่ 
  - การบัญชี 
  - การขาย 
  - คอมพิวเตอร์ 
  3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมต่ีอ
ระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
จังหวัดระยอง 
 4.ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2557 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดี ต่อการได้รับบริการด้านใดด้านหนึ่ง 
แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
  2. ระบบการติดตามผู้เรียน คือ การใช้นวัตกรรมอย่างหนึ่งท่ีช่วยดูแลและตรวจสอบ
พฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
  3. Line (Application) เป็นแอพแบบMessenger และ Voice Call คือสามารถส่งข้อความ
และคุยกันทางเสียงได้ ผ่าน Data ท าให้ไม่ต้องเสียเงินโทร หรือ เสียเงินส่ง SMS เพราะด้วยปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นมาก 
  4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 
  5. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่ท่ี 111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การวิจัยสถานศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตาม
ผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยองปี
การศึกษา 2557ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎี และแนวคิดกับความพึงพอใจ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการติดตามผู้เรียน 
 3. แนวคิดหลักในการประเมินผล 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎี และแนวคิดกับความพึงพอใจ 
 ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (krufonclass9, 2554: ออนไลน์) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้ 
 Blum and Naylor ได้ให้ทัศนะว่า ค าว่า เจตคติของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Attitude) 
ความพึงใจในการท างาน (Job Satisfaction) สับสนกันและได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่ามีความหมายไม่
เหมือนกันโดยให้เหตุผลว่า เจตคติก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดขวญัดี 
และได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่าเป็นผลรวมของเจตคติต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อ
องค์ประกอบของงาน 
 Vroom ได้ให้ทัศนะว่า เจตคติต่องานมีท้ังทางบวกและทางลบ ทางบวกก็คือ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานส่วนทางลบก็คือ ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 Gilmer กล่าวว่า ทัศนคติท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานเช่นเดียวกับความพึงพอใจ
ย่อมก่อให้เกิดขวัญดี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายใน ได้แก่ การจูง
ใจ และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ รางวัลท่ีได้รับ 
 Good ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ ดังนี้คือ 
 1. เจตคติและความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบเป้าหมายผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 
 2. สถานภาพของคนท่ีมีต่องาน อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของ
รายได้ การลาป่วย สถานการณ์ให้ออกจากงาน การให้บ าเหน็จบ านาญ การบริหาร การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย การมีโอกาสก้าวหน้า และทางด้านสติปัญญาคือ ให้มีการสร้างสรรค์งานท่ีเกิดจาก
การควบคุมการปฏิบัติงาน 
            Locke กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) 
ความรู้สึก (Affective) และการประเมินปฏิกิริยาโต้ตอบ (Evaluative Reaction) ของบุคคลแต่ละคน
ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของตน 



 

 

 

            Robbins กล่าวว่า การท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบุคลากรคือ การจูงใจ ซึ่ง
เป็นแนวทางท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ผู้มีความพอใจในการท างานสูงเท่าใด
แสดงว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานสูงขึ้นเท่านั้น 
Muchinskyกล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นการตอบสนองตามอารมณ์ และความรู้
เกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบ กล่าวคือเป็นระดับของความรู้สึกชอบ พอใจ และยินดีท่ีคนได้รับจาก
งาน ความพึงพอใจในงานนี้ เป็นการตอบสนองท่ีเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างจากขวัญ 
(Morale) เป็นการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นกับคนท้ังกลุ่ม 
            Davis and Newstromกล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่องานกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
Anold and Feldman ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า ความพึงพอใจนการ
ปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมๆ ท่ีแต่ละบุคคลมีต่องานของตน เช่น ความช่ืนชอบ ค่านิยม และ
ความรู้สึกในทางบวก เป็นต้น 
            สมยศ นาวีการ กล่าวถึงความพอใจในการท างานคือ ความรู้สึกท่ีดีโดยส่วนรวมของคนต่อ
งานของพวกเขา เมื่อเราพูดว่าคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง ส่ิงท่ีคนชอบและให้คุณค่า
กับงานของเขาสูงและมีความรู้สึกท่ีดีต่องานของเขาด้วย 
            วิชัย โถสุวรรณจินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ภาวการณ์มีอารมณ์ใน
ทางบวกท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคล ความพอใจในการปฏิบัติงานจะส่งผล
ถึงขวัญของบุคคล อันเป็นพลังผลักดันต่อการท างานในอนาคต 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเป็นทัศนะคติความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจ หรือเป็นความแตกต่างระหว่างรางวัลของแรงงานท่ีได้รับ และจ านวนรางวัลท่ีเขาเช่ือ
ว่าเขาควรจะได้รับ บุคคลท่ีเกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกว่าบุคคลท่ีไม่พึงพอใจ และยังเกี่ยวข้อง
กับการขาดงาน หรือการลาออกจากงานด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ
สะท้อนถึงทัศนคติมากกว่าพฤติกรรม 
 

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับ ความต้องการของมนุษย์และการจูงใจ
โดยตรง ได้มีผู้ศึกษาค้นคว้าและเขียนไว้มากมาย แต่ในท่ีนี้จะขอน ามากล่าวเฉพาะหลักการและทฤษฎี
ท่ีส าคัญพอสังเขป ดังนี้(krufonclass9, 2554: ออนไลน)์ 
 Herzberg ได้ศึกษาทฤษฎีจูงใจค้ าจุน (Motivation Maintenance Theory) หรือ ทฤษฎีจูง
ใจสุขอนามัย(Motivation Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยท้ังสองได้แก่ ปัจจัยจูงใจ 
(MotivationFactor) และปัจจัยสุขอนามัย หรือ ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) 



 

 

 

 ปัจจัยจูงใจ (MotivationFactor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง เป็นปัจจัยท่ีจูงใจ
ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยจูงใจมี 5 
ประการคือ 
 1. ความส าเร็จของงาน (Achievement) 
 2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
 3. ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) 
 4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself) 
 5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่เป็นปัจจัยท่ีจะค้ าจุนให้เกิดแรง
จูงในการปฏิบัติงานของบุคคล ปัจจัยค้ าจุนนี้เป็นส่ิงจ าเป็นเพราะถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ บุคคลในองค์กร
อาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้ าจุน 10 ประการ คือ 
 1. นโยบาย และการบริหารงานของหน่วย (Company Policy And Administration) 
 2. โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility Growth) 
 3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation to Superior, Subordinate, Peer) 
 4. เงินเดือน (Salary) 
 5. สถานะของอาชีพ (Occupation) 
 6. ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personnel Life) 
 7. ความมั่นคงในงาน (Security) 
 8. สถานการท างาน (Working Conditions) 
 9. เทคนิคของผู้นิเทศ (Supervisor Technical) 
 10. ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) 
 Maslow ได้ต้ังทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่
เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามา
แทนท่ี ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจจะยังไม่ทันหมดไป 
ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ ซึง่ความต้องการจะเป็นไปตามล าดับดังนี้ 
 1. ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์
และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความรู้สึกท่ีต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ     
 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) เมื่อความต้องการ
ทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของก็จะเริ่มเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการความรักและความ



 

 

 

เป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับ ได้รับความเป็นมิตรและความรัก
จากเพื่อนร่วมงาน 
 4. ความต้องการการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem Need) ความต้องการด้านนี้ เป็นความ
ต้องการระดับสูงท่ีเกี่ยวกับ ความอยากเด่นในสังคม ต้องการให้บุคคลอื่น รวมถึงความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
 5. ความต้องการท่ีจะท าความเข้าใจตนเอง (Need For Self Actualization) เป็นความ
ต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองตามสภาพท่ีตนเองเป็นอยู่ เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ
ของตนเอง ยอมรับได้ในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของตนเอง 
 McGragorกล่าวว่าโอกาสท่ีครูจะได้รับการตอบสนองส่ิงจูงใจมากหรือน้อยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรท่ีจะได้รับทราบถึงข้อสมมติฐานท่ี
เกี่ยวกับตัวคนในทัศนะของผู้บริหาร ท้ังนี้เพราะการท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ครูมีโอกาส
ตอบสนองส่ิงจูงใจมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อสมมุติฐานหรือความเช่ือของ
ผู้บริหารที่มีต่อตัวคน ข้อสมมุติฐานท้ังสอง คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซึ่งเปรียบเทียบลักษณะของคน
ให้เห็นในสองทัศนะท่ีแตกต่างกันดังนี้ 
 1. ทฤษฎี X 
                1.1 มนุษย์ปกติไม่ชอบท างานและจะพยายามหลีกเล่ียงเมื่อมีโอกาส 
     1.2 โดยเหตุท่ีมนุษย์ไม่ชอบท างานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้คนได้ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ จึงต้องใช้วิธี การบังคับ ควบคุม ส่ังการ หรือ ข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษต่างๆ 
                1.3 มนุษย์โดยปกติจะเห็นแก่ตัวเองเป็นส าคัญ จนกระท่ังไม่เอาใจใส่ในความต้องของ
องค์การเท่าท่ีควร 
     1.4 มนุษย์มักมีท่าทีต่อต้านการเปล่ียนแปลง และมีความต้องการความมั่นคงในการ
ท างานเหนือว่าส่ิงอื่นใด 
                1.5 มนุษย์เมื่อเข้ามาท างานมักจะขาดความปราดเปรียว และมักจะถูกพวกไม่เอาไหนชัก
น าไปในทางเส่ือมเสียได้ง่าย 
 ความเช่ือเกี่ยวกับทัศนะของคนท้ัง 5 ประการ นี้ก าลังจะสูญไปจากสังคมปัจจุบันเพราะการ
บริหารงานแบบนี้ไม่มีส่วนช่วยส่งเสริมในทางท่ีดีต่อพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน จึงต้องท าความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ให้ดีกว่าท่ีพบในข้อสันนิษฐานของทฤษฎีX นี้ 
McGragorได้น าแนวความคิดของ Maslow และน าเอาทฤษฎีจูงใจของ Herzberg มาเป็นข้อสนับสนุน 
ข้อสันนิษฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยเรียกข้อสันนิษฐานใหม่นี้ว่า ทฤษฎี Y 
 2. ทฤษฎี Y 
    2.1 คนโดยท่ัวไปมิใช่ว่าจะรังเกียจหรือไม่ชอบท างานเสมอไป คนอาจถือว่าเป็นส่ิงท่ี
สนุกสนาน หรือให้ความเพลิดเพลินได้ด้วยงานต่างๆ จะเป็นส่ิงท่ีดีหรือเลว ย่อมข้ึนอยู่กับสภาพของการ
ควบคุม และการจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะเป็นส่ิงหนึ่งท่ีสามารถตอบสอนงส่ิงจูงใจของคนได้ 



 

 

 

    2.2 การออกค าส่ัง การควบคุม การปูนบ าเหน็จรางวัล การลงโทษทางวินัย มิใช่เป็นวิธี
เดียวที่จะให้คนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน คนเราจะปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กร
ต่อเมื่อเขามีความศรัทธาต่อวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น 
    2.3 ด้วยเหตุผลดังกล่าว การท่ีคนยินดีผูกมัดตนเองต่องานขององค์การ ย่อมมีผลท าให้งาน
ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงาน 
               2.4 ถ้าหากงานต่างๆ ได้มีการจัดอย่างเหมาะสมแล้วคนงานจะยอมรับงานดังกล่าวและ
อยากท่ีจะรับผิดชอบในผลส าเร็จของงานนั้นด้วย 
               2.5 ถ้าหากได้มีการเข้าใจถึงคนโดยถูกต้องแล้วจะเห็นได้ว่า คนโดยท่ัวไปจะมีคุณสมบัติท่ีดี 
คือ มีความคิดความอ่านท่ีดี มีความฉลาดและมีความคิดริเริ่มท่ีจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆขององค์การได้
อย่างดี 
 

แนวคิดเก่ียวกับระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการ
ท างานท่ีตรวจสอบได้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คือการส่งเสริม การพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข็มแข็ง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการด ารงชีวิต รอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือท่ีมี

คุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนท่ีสมบูรณ์

ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนา 
4. การช่วยเหลือแก้ไข 

 5. การส่งต่อ 



 

 

 

 

 ขอบข่ายการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 1. นักเรียนทุกคนต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
 2. โรงเรียนด าเนินการท้ังส่งเสริม พัฒนา ป้องกนั และแก้ไข 
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนท้ังผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 กลยุทธ์ ความส าเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. การบริหารเชิงระบบ 
    -การวางแผน 
    -การด าเนินงาน 
    -การตรวจสอบ/ประเมินผล 
    -การปรับปรุงพัฒนา 
 2. การท างานเป็นทีม 
    -ทีมน า 
    -ทีมสนับสนุน 
    -ทีมปฏิบัติ 
 3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    -ภายในโรงเรียน 
    -ภายนอกโรงเรียน 
 4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

 มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. ด้านคุณภาพนักเรียน 
                    มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  รู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ 
   ตัวชี้วัดท่ี 2  มีสุขภาพาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี 
   ตัวชี้วัดท่ี 3  มีทักษะในการหลีกเล่ียง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรม 
                                              ไม่พึงประสงค์ 
   ตัวชี้วัดท่ี 4  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และสามารถจัดการกับ 
                                              ปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ 
   ตัวชี้วัดท่ี 5  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
   ตัวชี้วัดท่ี 6  มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
 2. ด้านกระบวนการ 
            มาตรฐานท่ี 2  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 

 

 

   ตัวชี้วัดท่ี 1  มีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                                              นักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 2  มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 3  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  รายงานผล และพัฒนา 
                                              ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.  ด้านปัจจัย 
   มาตรฐานท่ี 3  สถานศึกษามีบุคลากร ส่ือ และเครื่องมือ ท่ีเอื้อต่อการ 
   ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                                              นักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 2  ครูมีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการด าเนินงานตาม 
                                              ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 3  ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแล 
                                               ช่วยเหลือนักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 4  นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
                                               นักเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 5  โรงเรียนมีส่ือ เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงานระบบดูแล 
                                               ช่วยเหลือนักเรียน 
 

 ระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) 
 LINE (ไลน์) คืออะไร 
 LINE  (guru,2556 : ออนไลน์)เป็นแอปพลิเคชันให้บริการ Messaging รวมกับ Voice Over 
IP ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มแชต ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือจะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ 
โดยข้อมูลท่ีถูกส่งขึ้นไปนั้นฟรีท้ังหมด ตอนนี้ LINE ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows 
Phone, PC และ BlackBerryฟีเจอร์ของ LINE ประกอบด้วย การส่งข้อความ, การสนทนาด้วยเสียง, 
การเปล่ียนพื้นหลังแบ็กกราวนด์หน้าห้องแชต, การสนทนาแบบกลุ่ม, Official LINE และการส่ง
สต๊ิกเกอร์การเช่ือมต่อ LINE ของผู้ใช้เข้าหากัน มี 4 วิธี 
 1. เพิ่มคอนแท็กต์จากรายช่ือในสมุดโทรศัพท์ ซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของ WhatsAppท่ีท าให้
ผู้ใช้งานสะดวก 
 2. การสแกน QR Code 
 3. Shake it เอาโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องท่ีอยู่ใกล้กันมาเขย่าคล้ายการจับมือให้รู้จักกัน 
 4. การเสิร์ชหาจาก ID คล้ายการใส่รหัสของ BlackBerry 
 ต่อมา LINE ถูกพัฒนาไปไกลกว่าการเป็นแค่แอปพลิเคชัน เพราะ LINE ได้เพิ่มฟีเจอร์ 
Home และ Timeline เข้ามาจนกลายเป็น Social Media อย่างหนึ่ง โพสต์ข้อความบ่งบอกสเตตัส, 
รูปภาพ, คลิปวิดีโอ และพิกัด โดยมีจุดเด่นท่ีการแสดงอารมณ์ด้วยสติกเกอร์ซึ่งเป็นจุดแข็งของ LINE ซึ่ง



 

 

 

จุดนี้น่าจะเป็นไม้เด็ดท่ีท าให้ LINE ถูกต่อยอดไปอีกมากและเบียด Social Media หลักอย่างเฟซบุ๊กเลย
ทีเดียว 
 

 สร้างกลุ่มLine (Application) เพื่อการดูแลติดตามนักเรียนนักศึกษา 
 การสร้างกลุ่มใน Line เป็นการสร้างการสนทนาในกลุ่มโดยเฉพระโดยคนท่ีอยู่ในกลุ่ม
สามารถท่ีจะส่งข้อมูลหรือว่าข้อความอะไรก็ได้และเห็นได้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้น  ดังนั้นหากคนท่ีสร้าง
แล้วจึงต้องท าการชวนเพื่อนมาเข้าร่วมโดยเราจะเป็นคนท่ีอยู่ในฐานะ  ผู้ดูแลกลุ่มนั้นๆ  ด้วยเหตุนี้หาก
ครูที่ปรึกษามีนักเรียนท่ีอยู่ในการดูแลจ านวนมาก  ก็สามารถท่ีจะสร้างกลุ่มเพื่อสนทนากันเฉพาะได้ 
เมื่อท่ีปรึกษาดึงนักเรียนของตนเข้ากลุ่มได้จ านวนมากข้อมูลข่าวสารที่จะส่งถึงกันก็ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลการมาเรียน ขาดเรียน การลาป่วย การลากิจ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีวิทยาลัย
แจ้งให้นักเรียนทราบ ก็สามารถส่งผ่านไปยังนักเรียนผ่านกลุ่ม line ด้วยเช่นกัน 
 การสร้างกลุ่ม Line (Application) ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลติดตามนักเรียนในช้ันเรียน
ของตนได้ท้ัง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. การแจ้งสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 
 ในกลุ่ม Line ของแต่ละช้ันเรียน เมื่อมีนักเรียนมาสาย ลากิจ ลาป่วย นักเรียนสามารถแจ้ง
สาเหตุของการมาสาย ลากิจหรือลาป่วยได้เลย ด้วยการส่งข้อความเข้ามาในกลุ่ม โดยไม่ต้องให้ท่ี
ปรึกษาโทรติดตาม และเพื่อนๆ ในช้ันเรียนก็จะได้ทราบว่าเพื่อนในช้ันเรียนของตนมาเรียนกี่คน มาสาย
กี่คน ขาดเรียนกี่คน ง่ายต่อการเช็คช่ือในแต่ละรายวิชาท่ีนักเรียนเข้าเรียน  
 2.การส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 
    ในกลุ่ม Line ของแต่ช้ันเรียน เมื่อมีข้อมูลข่าวสารจากนักเรียน หรือข้อมูลข่าวสารจากครู
ท่ีปรึกษา สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไว้ในกลุ่ม Line เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน สะดวก รวดเร็ว 
และบางเรื่องท่ีส าคัญ ๆ ก็สามารถบันทึกความทรงจ าไว้ในกลุ่ม Line ได้เช่นกัน ท าให้ครูและนักเรียน
จะไม่พลาดการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ท าให้การดูแลติดตามนักเรียนง่ายยิ่งขึ้น และครูที่ปรึกษา
แก้ปัญหาท่ีเกิดกับนักเรียนได้ทันเวลา 
 3.การรับรู้ข้อมูลขา่วสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 
 ในกลุ่ม Line ของแต่ละช้ันเรียน เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่เร่งด่วนจากวิทยาลัยฯ ต้องแจ้งให้
นักเรียนทราบโดยด่วน อาจไม่ตรงกับวันท่ีนักเรียนมาเรียน เช่น ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ทางวิทยาลัยฯ
ต้องการให้ท่ีปรึกษาแจ้งนักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียนในวันจันทร์ แจ้งนักเรียนว่าในวันจันทร์วิทยาลัยฯ 
หยุดเรียนเนื่องจากเกิดน้ าท่วมในวิทยาลัยฯ เป็นต้น 
 
แนวคิดหลักในการประเมินผล 
 พศมน เจตน์ครองสุข (2549)ความหมายการประเมินผล เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ 



 

 

 

การปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับแผนงานท่ีต้ังไว้ เป็นการควบคุมและเร่งรัดงานให้
เป็นไปตามแผน อีกท้ังเป็นการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อหาทางแก้ไขและนาไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในอนาคต 
 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการส าคัญ ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมิน
ค่าบุคคล (Weigh the Work – Not the Worker) กล่าวคือ ผู้ประเมินจะคานึงถึงการประเมินค่าของ
ผลการปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้มุ่งประเมินค่าของตัวบุคคลหรือของพนักงาน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ 
หลักการนี้มักจะทาให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ เพราะวิธีการวัดเพื่อการประเมนิมีหลายวิธี ซึ่งบางครั้ง
เราจาเป็นต้องใช้วิธีวัดโดยอ้อม 
 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ท้ังนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผู้บริหารหรือผู้บังคับ บัญชามิได้มีหน้าท่ี
เพียงแต่การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การส่ังงาน และการประสานงานเท่านั้น 
แต่งยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมงานในหน่วยงานของตนให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยผู้บังคับบัญชาจึงต้องคอยติดตามความก้าวหน้าของงานอยู่
ตลอดเวลา รวมท้ังควบคุม ดูแลงานท่ีตนมอบหมายส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชาไปนั้น ให้ด าเนินการไปจน
บรรลุผลส าเร็จ 
 3. การประเมินผลกการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นย าในการประเมิน หมายถึง เช่ือมั่นได้ 
(Reliability) ในผลการประเมิน และความเท่ียงตรง (Validity) ของการประเมิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ใบก าหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personal Procedure on Performance Appraisal) 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมิน และหารือผลการ
ปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จส้ินการประเมินแล้ว เพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อดีข้อบกพร่องในการ 
ฏิบัติงาน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความรู้สึก ซักถามข้อ
ข้องใจ ขอคาแนะนา หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบังคับบัญชาของตน 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการด าเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์กรมากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมนิว่าประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไร และองค์กรได้
นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังหรือไม่ โดยท่ัวไปประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีดังนี้ 
 

 การวัดความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับระดับ 



 

 

 

ความรู้สึกของนักเรียนดังนัน้ในการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ กระท าได้หลายวิธีต่อไปนี้(สาโรจน์ 
ไสยสมบัติ. 2534: 39) 
 1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง 
 2. การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีท่ีต้องอาศัยเทคนิค และความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ท่ีจะ
จูงใจให้ผู้ตอบค าถามตามข้อเท็จจริง 
 3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมท้ังก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรมและ
หลังการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มีปัจจัยส าคัญ ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สาทิตย์ จีนาภักด์ิ. 2550: 10)ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับบริการที่มีลักษณะ
คุณภาพ และระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์กรในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน วิธีการใช้หรือ
สถานการณ์ท่ีลูกค้า หรือบริการแต่ละอย่าง และค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอบริการเป็นส่วน
ส าคัญ ในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการท่ีผู้รับบริการ
ยอมรับหรือพิจารณา เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มท่ีจะจ่าย (Willingness to 
Pay) ของผู้รับบริการ ท้ังนี้เจตคติของผู้รับบริการท่ีมีต่อราคาบริการกับคุณภาพของการบริการแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างกันออกไป 
 3. สถานท่ีบริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีต้ังและการกระจายสถานท่ีบริการให้ท่ัวถึง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
 4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดข้ึนจากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเช่ือท่ีมีอยู่ก็
จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 
 5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการ ล้วนเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังส้ิน ผู้บริหารการบริการ
ท่ีวางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย 
 6. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคารสถานท่ีความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพื้นท่ี 
เป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ 



 

 

 

 7. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญ ในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บริการแก่ลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ 
 

 ขอบข่ายของความพึงพอใจ 
 โดยท่ัวไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการได้รับบริการ (Service satisfaction) 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษามิติด้านการรับบริการ ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้ 
 การศึกษาความพอใจในการบริการ (Service satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่าโดยลูกค้า
หรือผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมายของ
การศึกษามิตินี้ เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึง
พอใจนั้น ในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 
 ส าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้างจะมีผู้ศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยศึกษาด้าน
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component) เป็นลักษณะของความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก ได้แก่ ความ
พอใจ เป็นใจ และความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ 
 2. องค์ประกอบด้านความคิด สมองของบุคคลรับรู้ วินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ เกิดเป็น
ความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้น องค์ประกอบทางความคิด เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาท่ีมาของทัศนคติออกมาว่า ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็นการท่ีจะกระทาหรือพร้อม
ท่ีจะตอบสนองต่อท่ีมาของทัศนคติ 
 ดังนั้น ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จ าเป็น ต้องแสดงหรือ
อธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก 
(Reactionary feeling) ต่อส่ิงเร้า (stimulant) ท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะผลลัพธ์สูงสูด (final 
outcome) ของกระบวนการประเมิน (evaluative process) โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการ
ประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก (positive direction) หรือทิศทางลบ (negative direction) 
หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ (non reaction) ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นนัน้ก็ได้ 
 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ 
 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาได้จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการ
ให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งท่ีช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริการจะด าเนินการให้ผู้ทางานเกิดความพอใจใน



 

 

 

การท างานแล้ว ยังจาเป็นต้องด าเนินการท่ีจะทาให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความ
เจริญก้าวหน้าของงานบริการเป็นปัจจัยท่ีสาคัญประการหนึ่งท่ีเป็นตัวบ่งช้ี คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ 
ดังนั้นผู้บริการท่ีชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะท าให้
เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการให้บริการ เป้าหมายส าคัญของการบริการคือ การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ มิลเลท(Millet 1954,394-400)ได้ให้ทัศนะว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อบริการของหน่วยงานของรัฐว่า ควรพิจารณาส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
 1. การให้บริการอย่างเสมอภาพ (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับปฏิบัติใน
ฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรการให้บริการเดียวกัน 
 2. การให้บริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่า
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลของการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มี
การตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่า
ให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะมีจานวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม (the 
right quantity at the right geographical location) นอกจากนี้ มิลเลทยังเห็นว่า ความเสมอภาค
หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหลายเลยถ้าจานวนการบริการท่ีไม่เพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีให้บริการ
สร้างความไม่ยุติธรรมแก่ผู้มารับบริการ 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ไม่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานท่ี
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ตาม 
 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี
การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถท่ี
จะทาหน้าท่ีได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

รถจนา เตชะศรี (2550 : 14) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานท่ัวไป
โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันและจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 



 

 

 

พรรณี ศักดิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการ วิจัยพบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทรน้อยมีความพงึพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท้ัง 4 
ด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยท่ีนักเรียนในปกครองต่างช่วงช้ันมี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

อ านวย ผมทอง (2552)วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวม 4ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธ์ชุมชน 
ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาช้ันพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จาแนกตามผู้ท่ีเกี่ยวข้องและขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ศิรินารถ สายอ๋อง (2552)ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อการให้บริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่านักศึกษา
บัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการการศึกษาในด้านบุคลากร 
โครงการบัณฑิตศึกษา รองลงมา คุณภาพการบริการ ส่วนด้านสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก 

สุนทร เพ็ชร์พราว (2551 : 17 )ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานท่ัวไป
โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ชายกับครูหญิงต่อการบริหารงานของผู้บริหารจาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

  

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้แบ่งวิธีด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี ้
  1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีสภาพเป็นนักเรียนในปีการศึกษา 
2557วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 731คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1, 2และ 3สาขาการบัญชี 
การขาย และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
จ านวน 386 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 
เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับช้ันปี และสาขาวิชา 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียน
ด้วยกลุ่มLine (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 
2557โดยจะสอบถามเกี่ยวกับระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคาถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยค าถามปลายเปิดลักษณะ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
   5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 



 

 

 

   2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  จากนั้นก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อก าหนดเป็นค า
นิยามของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 
  2. ศึกษาคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรท่ีวิจัยทุกตัว 
  3. สร้างค าถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านการศึกษา ในแต่ละด้านให้
สอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะของระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่มLine (Application) 
  4. น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจข้อค าถามและสอบถามความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถาม ว่าสอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะหรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนาม
ต่อไปนี้  
  1) อาจารย์อุทุมพร บุญญา ผู้อ านวยการ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
  2) ดร.อังคณา กุลนภาดล  อาจารย์ประจ าวิชาการวิจัยการศึกษา/วิจัยในช้ันเรียน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์   
   3) อาจารย์บุญรัตน์ แผลงศร อาจารย์ประจ าวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์   
  4) อาจารย์ภูวิศา ชูธัญญะ  รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
  5) อาจารย์ณัฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
  5. น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC) 
  6.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจาแนกรายข้อ (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ได้ค่าความ
เช่ือมั่น 0.89 



 

 

 

  7. น าเครื่องมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอค าแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3ท้ัง 3
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2557ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 386 คน โดยใช้เวลาในการเก็บ
รวบมรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2557 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมSPSSผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และค่า
ร้อยละ 
  2. ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยหาค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจโดยจ าแนกตามระดับช้ันปี และสาขาวิชา 
  กรณีตัวแปร 2 กลุ่ม ค่าวิเคราะห์ใช้ t- test และ มากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anglysis of Variance) หากมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไปท าการ
ทดสอบ ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison)กรณีค าถามปลายเปิด ข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด จะใช้วิธีการสงเคราะห์ข้อความ หรือสรุป
ความ โดยจ าแนกเป็นประเด็น 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
  1. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) 
  2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ 
  3. หาค่าความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง 3 สาขาวิชา ใช้ t- test 
เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง 2 ตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัว ใช้ One Way Analysis of 
Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะน าค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ไปท าการ
ทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ 



 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
ระบบติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจปี
การศึกษา จังหวัดระยอง 2557 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 1, 2และ 3ท้ัง 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
386 คน ท าการเก็บข้อมูลในระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2557 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอผลการวิจัยและแปรความหมายตามลาดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับช้ันปี และสาขาวิชาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง  ปีการศึกษา 2557 
(ตารางท่ี 1) 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วย
กลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 
(ตารางท่ี 2-5) 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วย
กลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 
โดยจ าแนกตาม ช้ันปี และสาขาวิชา (ตารางท่ี6-7) 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับชั้นปี และสาขาวิชาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดับชั้นปี 
ช้ันปีท่ี 1(ปวช. 1) 

 
 

 
180 

 
46.63 

ช้ันปีท่ี 2(ปวช. 2)  110 28.50 
ช้ันปีท่ี 3 (ปวช. 3)   96 24.87 

รวม  386 100.00 

สาขาวิชา 
        การบัญชี 

 
 

 
160 

 
41.45 

        การขาย   58 15.03 
        คอมพิวเตอร์  168 43.52 

รวม  386 100.00 



 

 

 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 (ปวช. 1) จ านวน 180 คนคิดเป็นร้อยละ 46.63เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 (ปวช. 2) จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50และเป็นนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 (ปวช. 3) จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87จ าแนกตามสาขาของ
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ สาขาการบัญชี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.45สาขาการขาย จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03 สาขาคอมพิวเตอร์ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.52ตามลาดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม
Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 
2557(ตารางที่ 2-5) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนระดับท่ีมีต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

การติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม App line  
 S.D. ระดับ 

1. สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 3.81 0.93 มาก 

2. การส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 3.84 0.86 มาก 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 3.93 0.91 มาก 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.86 0.90 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี2 แสดงว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1, 2และ 3 มี
ความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปี 2557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  =3.86และ S.D.= 0.90) และ
เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับ 3 ล าดับ ล าดับแรก ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
วิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน( X  = 3.93) รองลงมา คือ การส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 
( X =3.84) และสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน( X  =3.81) และตามลาดับ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 
 

สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน X  S.D. ระดับ 
1. นักเรียนสามารถแจ้งสาเหตุของการขาด ลา มา สาย ได้ 
สะดวกและรวดเร็ว 3.80 .98 มาก 

2. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่ีปรึกษาในการขาด  
ลา มา สายอย่างสม่ าเสมอ 3.87 .75 มาก 

3. นักเรียนได้รับการแจ้งข้อมูลการเรียนต่างๆ จากเพื่อน 
และครูเมื่อมีการขาดเรียน 4.02 .80 มาก 

4. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและติดตามอย่างสม่ าเสมอ 3.55 1.11 มาก 
5. นักเรียนสามารถทราบข้อมูลการมาเรียนของเพื่อนๆ ใน 
ช้ันเรียนทุกคน และช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากการขาดเรียน 3.83 1.01 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.81 0.93 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 3 แสดงว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 
มีความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านสาเหตุการขาดเรียน
ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  = 3.81 และ S.D.= 0.93) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ นักเรียนได้รับการแจ้งข้อมูลการเรียนต่างๆ จากเพื่อนและครูเมื่อมี
การขาดเรียน( X  =4.02) รองลงมานักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่ีปรึกษาในการขาดลา มา 
สายอย่างสม่ าเสมอ( X  =3.87) รองลงมา นักเรียนสามารถทราบข้อมูลการมาเรียนของเพื่อนๆ ในช้ัน
เรียนทุกคน และช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากการขาดเรียน( X  =3.83) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านการส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 
 

 การสื่อสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา X  S.D. ระดับ 
1. นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนจากครูที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 3.59 1.05 มาก 
2. นักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนและครูที่ปรึกษาเพื่อแลก 
เปลียนข้อมูลได้ตลอดเวลา 

3.88 .76 มาก 

3. ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แม้ไม่ได้อยู่ 
ในวิทยาลัย 

3.77 .80 มาก 

4. วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีในการดูแล 
ช่วยเหลือและติดตามนักเรียน 

4.02 1.05 มาก 

5. เพื่อนในช้ันเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและติดตาม 
นักเรียนในช้ันเรียน 

3.95 .66 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.84 0.86 มาก 



 

 

 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 3 แสดงว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 
มีความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านการส่ือสารข้อมูล
ระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  = 3.84 และ S.D.= 0.86) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนให้ครูได้ใช้
เทคโนโลยีในการดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียน( X  =4.02)รองลงมาเพื่อนในช้ันเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือและติดตามนักเรียนในช้ันเรียน( X  =3.95)และนักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนและ
ครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลียนข้อมูลได้ตลอดเวลา( X  =3.88)ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบนั X  S.D. ระดับ 
1. นักเรียนได้รับข่าวสารที่ส าคัญจากวิทยาลัยแม้ไม่ได้อยู่ใน 
วิทยาลัย 3.53 1.04 มาก 

2. ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้นักเรียนทราบ 
อย่างเป็นปัจจุบันในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียน 3.82 .75 มาก 

3. วิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูท่ีปรึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ 
เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3.88 .79 มาก 

4. ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line (Application)  
รวดเร็วสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 4.21 1.02 มาก 

5. ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line (Application)  
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและต่อผู้ปกครอง 4.20 .96 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.93 0.91 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 3 แสดงว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1,2 และ3 
มีความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  = 3.93 และ S.D.= 0.91) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารท่ีนักเรียนได้รับผ่าน Line 
(Application) รวดเร็วสะดวกและเป็นประโยชนต่์อการเรียนการสอน( X  =4.21) รองลงมา ข้อมูล
ข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line (Application) เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและต่อผู้ปกครอง( X  
=4.20) และวิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ( X  =3.88) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดย
จ าแนกตาม ช้ันปี และสาขาวิชา (ตาราง 6–7) 



 

 

 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดย
จ าแนกตาม ช้ันปี และสาขาวิชาโดยภาพรวมและรายกิจกรรมดังนี้ 
 

การติดตามผู้เรียน ชั้น ปวช. 1 ชั้น ปวช. 2 ชั้น ปวช. 3 
t Sig. 

ด้วยกลุ่ม Line (Application) 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

1. สาเหตุการขาดเรียนของ
นักเรียน 

3.8 0.87 3.87 0.98 3.77 0.93 1.22 0.296 

2. การส่ือสารข้อมูลระหว่าง
นักเรียนกับครูที่ปรึกษา 

3.55 0.85 3.96 0.83 4.01 0.91 0.111 0.895 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
วิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 

3.77 0.9 4.02 0.88 4.01 0.95 1.278 0.28 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.8 0.87 3.87 0.98 3.77 0.93 0.870 0.49 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีระดับช้ันปีต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยความพึงพอใจภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
ปีการศึกษา 2557 โดยจ าแนกตามสาขาวิชา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 

การติดตามผู้เรียน สาขาวิชาที่ศึกษา 

ด้วยกลุ่มLine (Application) การบัญช ี การขาย คอมพิวเตอร์ F Sig. 

1. สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 3.89 3.98 3.93 0.104 0.901 
2. การส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับ
ครูที่ปรึกษา 

3.53 3.82 4.17 0.809 0.446 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ี
เป็นปัจจุบัน 

3.69 3.98 4.12 0.027 0.973 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.70 3.93 4.07 0.313 0.773 
 

จากตารางท่ี7ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนท่ีศึกษาสาขาวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
ปีการศึกษา 2557 โดยความพึงพอใจภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 



 

 

 

บทท่ี   5 
สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการศึกษา 
 2. อภิปรายผลการศึกษา 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 มีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจ าแนก ระดับช้ันป ีและสาขาวิชาต่างกัน 
พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง จ าแนกรายด้าน 3 ด้าน พบว่า 
 ด้านสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน- นักเรียนมคีวามคิดเห็นว่า ต้องการให้เพื่อนๆ ทุกคน
ในช้ันเรียนใช้ Line (Application) ให้ครบทุกคน เพราะเพื่อนบางคนยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเนื่องจากยัง
ไม่สมัครเข้าใช้งาน ท าให้ขาดการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนและครูที่ปรึกษาในวันท่ีมาสายและขาดเรียน 
 ด้านการส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา - นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอยากให้
อยากให้ครูที่ปรึกษาตอบกลับข้อมูลท่ีนักเรียนได้ซกัถามในกลุ่มให้เร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ เนื่องจากบางครั้งครู
ท่ีปรึกษาติดหน้าท่ีอื่นๆ อยู่จึงไม่ได้ตอบกลับนักเรียน  
  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน–นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนทราบในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดผ่านทาง
กลุ่ม Line เป็นเรื่องท่ีดีอยู่แล้ว ไม่มีข้อคิดเห็นอื่น เนื่องจากนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน
และทันเวลา อีกท้ังมีประโยชน์ต่อนักเรียนท่ีขาดเรียนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้เท่าๆกับเพื่อนท่ีมาเรียน 
 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ในระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็น



 

 

 

ปัจจุบันเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา และด้านด้าน
สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน ตามลาดับ 
  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 อภิปราย
ผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  =3.81 และ S.D.= 0.93)ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีได้รับการแจ้งข้อมูล
การเรียนต่างๆ จากเพื่อนและครูเมื่อมีการขาดเรียน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่ีปรึกษาในการขาดลา 
มา สายอย่างสม่ าเสมอและนักเรียนสามารถทราบข้อมูลการมาเรียนของเพื่อนๆ ในช้ันเรียนทุกคน 
และช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากการขาดเรียน 
 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านการส่ือสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =3.84และ S.D.=0.86)ท้ังนี้เนื่องจากวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนให้ครูได้
ใช้เทคโนโลยีในการดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนเพื่อนในช้ันเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
และติดตามนักเรียนในช้ันเรียน และนักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนและครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลียนข้อมูล
ได้ตลอดเวลา 
 3.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1, 2และ 3 มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line (Application) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =3.93และ S.D=0.91) ท้ังนี้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับ
ผ่าน Line (Application) รวดเร็วสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนข้อมูลข่าวสารที่
นักเรียนได้รับผ่าน Line (Application) เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและต่อผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ
สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ( X  =3.88) 
ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ 
 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านอื่น ๆ 
 3.ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในทุกระดับช้ัน ท้ังประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียนด้วยกลุ่ม Line 
(Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
 2. ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหาร ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
บริการด้านการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อระบบการติดตามผู้เรียน 
ด้วยกลุ่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2557 
************************** 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 โปรดกรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย/หน้าข้อท่ีตรงกับสภาพของท่าน 
  1.  เพศ  (  )  ชาย (  )  หญิง 2.  อายุ …………. ปี 
  3.  แผนกวิชา ……………………….  4.  ระดับช้ัน   (   )  ปวช.  (   ) ปวส. 
ส่วนที่  2 
 โปรดใส่เครื่องหมาย /  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 

1 นักเรียนสามารถแจ้งสาเหตุของการขาด ลา 
มา สาย ได้สะดวกและรวดเร็ว 

     

2 นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่ีปรึกษา
ในการขาด ลา มา สายอย่างสม่ าเสมอ 

     

3 นักเรียนได้รับการแจ้งข้อมูลการเรียนต่างๆ 
จากเพื่อนและครูเมื่อมีการขาดเรียน 

     

4 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ 

     

5 นักเรียนสามารถทราบข้อมูลการมาเรียนของ
เพื่อนๆ ในช้ันเรียนทุกคน และช่วยลดปัญหา
ท่ีเกิดจากการขาดเรียน 

     

การสื่อสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 
1 

 
นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนจากครูที่ปรึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

     

2 นักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนและครูที่ปรึกษา
เพื่อแลกเปลียนข้อมูลได้ตลอดเวลา 

     

3 ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
แม้ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัย 

     

4 วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนให้ครูได้ใช้
เทคโนโลยีในการดูแลช่วยเหลือและติดตาม
นักเรียน 

     



 

 

 

5 เพื่อนในช้ันเรียนได้มีส่วนรว่มในการช่วยเหลือ
และติดตามนักเรียนในช้ันเรียน 

     

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบนั 
1 นักเรียนได้รับข่าวสารที่ส าคัญจากวิทยาลัยแม้

ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัย 
     

2 ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้
นักเรียนทราบอย่างเป็นปัจจุบันในช่วงวันหยุด
หรือปิดภาคเรียน 

     

3 วิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

4 ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line 
(Application) รวดเร็วสะดวกและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

     

5 ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line 
(Application) เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน
และต่อผู้ปกครอง 

     

 

ข้อเสนอแนะด้านสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารข้อมูลระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

ข้อเสนอแนะด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยที่เปน็ปัจจุบัน
..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
  การหาความเท่ียงตรงทางเนื้อหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาข้อสอบว่าข้อค าถามแต่ละ
ข้อวัดได้ตรงตามส่ิงท่ีต้องวัด เนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
   ให้คะแนน + 1 แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
   ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
   ให้คะแนน - 1 ไม่แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
  แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ หาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละ
ข้อจุดประสงค์ หรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร 
 

   IOC = Σ R/N 
   เมื่อ ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

  เกณฑ์การตัดสิน ค่า IOC ถ้ามีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรง 
จุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 
 
 

ตาราง ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

 รายการ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 
1 นักเรียนสามารถแจ้งสาเหตุของการขาด ลา มา 

สาย ได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่ีปรึกษาใน
การขาด ลา มา สายอย่างสม่ าเสมอ 
 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 นักเรียนได้รับการแจ้งข้อมูลการเรียนต่างๆ จาก
เพื่อนและครูเมื่อมีการขาดเรียน 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 นักเรียนสามารถทราบข้อมูลการมาเรียนของ
เพื่อนๆ ในช้ันเรียนทุกคน และช่วยลดปัญหาท่ี
เกิดจากการขาดเรียน 
 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 



 

 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 
1 
 

นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนจากครูที่ปรึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 
 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 นักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนและครูที่ปรึกษาเพื่อ
แลกเปลียนข้อมูลได้ตลอดเวลา 
 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แม้
ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัย 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีใน
การดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียน 
 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 เพื่อนในช้ันเรียนได้มีส่วนรว่มในการช่วยเหลือ
และติดตามนักเรียนในช้ันเรียน 
 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน 
1 นักเรียนได้รับข่าวสารที่ส าคัญจากวิทยาลัยแม้

ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัย 
 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้นักเรียน
ทราบอย่างเป็นปัจจุบันในช่วงวันหยุดหรือปิดภาค
เรียน 
 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 วิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line 
(Application) รวดเร็วสะดวกและเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้รับผ่าน Line 
(Application) เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและ
ต่อผู้ปกครอง 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 



 

 

 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ช่ือ      นางสมฤดี  คชสาร 
วันเกิด    วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2517 
สถานท่ีเกิด  อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 60/245 หมู่ 1 ต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
ต าแหน่งท่ีท างานปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาบัญชี 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
    ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2528 ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 
    อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 
    อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 
    วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 
 พ.ศ.2543  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    โรงเรียนโปลีเทคนิคระยองจังหวัดระยอง 
 พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2554 ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 


