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ประกาศคุณูประการ 
 

   งานวิจัยสถานศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในวิทยาลัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ ด้วย
ความกรุณาของอาจารย์อุทุมพร บุญญา อาจารย์ภูวิศา ชูธัญญะ  อาจารย์ณัฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย และ
อาจารย์สมฤดี  คชสารท่ีกรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือและแนะน าให้ค าปรึกษา ตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ต้ังแต่เริ่มการศึกษาค้นคว้าจนเสร็จสมบูรณ์ 

 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 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการนิเทศภายในวิทยาลัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557  ซึ่ง
กลุ่มเปูาหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในวิทยาลัย จากนั้นน าผลท่ีได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลท าการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีจ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างนต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 จ าแนกรายด้าน 3 ด้าน พบว่า 
 ด้านบุคลากรนิเทศ ครูให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการมอบหมายรายวิชาให้ตรงกับ
ความสามารถของครูแต่ละคน และการจัดรายวิชาไม่ควรให้รายวิชาท่ีมากเกินไป เพราะถ้าครูได้รับ
มอบหมายให้สอนจ านวนหลายวิชา จะส่งผลให้การเตรียมการสอนของครูลดน้อยลงไป ประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจะลดลงไปด้วย ผลประเมินจากการนิเทศของครูที่ไม่พร้อมในการสอนท า
ให้คุณภาพในการสอนค่อนข้างต่ า 
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 ด้านวิธีการนิเทศ ครูให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้วิทยาลัยฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอน เช่น โน๊ตบุ๊ก โปรเจ็คเตอร์ ไมค์โครโฟน ล าโพง ประจ าห้องเรียนให้ครบทุกห้องเรียน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ จัดเตรียม
อุปกรณ์ไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท าให้การประเมินการนิเทศของครู ส่วนใหญ่จะขาดส่ือการเรียน
การสอน 
 ด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ครูให้ข้อเสนอแนะว่า ทางวิทยาลัยฯ ควรจัดให้ครูมีส่วนร่วม
ในการจัดสร้างแบบสอบถามกิจกรรมนิเทศภายใน เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีตรงกับความจริง และเครื่องมือ
ท่ีมีความยุติธรรมต่อผู้รับการนิเทศ และเพิ่มเติมอีกว่าควรมีบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลไว้เพื่อ
บริการงานด้านการวัดผล เช่น การสรุปโครงการและกิจกรรมต่างๆ  การรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม การตีความข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อช่วยเหลือและลดภาระงานของครูในการสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัย  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ประการ  
เช่น การเปล่ียนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  แนวความคิดและแนวการเรียน
การสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู  
และผู้เกี่ยวข้องบางคน ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
สามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าท่ีนิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้      และน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ดังนั้นเรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ี
ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ  และวิธีการของการนิเทศ
การศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศ
การศึกษาดีขึ้น 

  ครูหลาย ๆ คนคงรู้สึกขยาดกับค าว่า “นิเทศการสอน” คงรู้สึกอึดอัดหากรู้ว่าจะมีใครสักคน
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนจัดการเรียนการสอนของตนเอง ไหนจะต้องเข้ามาดูแผนการจัดการเรียนรู้ 
ไหนจะต้องมาดูบรรยากาศการเรียนการสอน ต้องมาดูว่ามีการน าเข้าสู่บทเรียนท่ีน่าสนใจ มีการสรุป
ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีการสร้างแรงเสริมให้กับนักเรียน มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายหรือไม่ ถ้าจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ไม่ดี จะถูกต่อว่าต่อหน้าเด็กนักเรียนหรือเปล่า ความกังวลต่าง ๆ นานาท่ีเกิดขึ้น 
ท าให้มุมมองของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนเหมือนกับการฝืนกินยาหม้อใหญ่ ซึ่งถ้าครูสามารถ
หลีกเล่ียงได้ ครูก็พร้อมหลีกทางให้กับการนิเทศการสอนด้วยความเต็มใจสาเหตุท่ีครูเกิดมุมมองท่ีไม่สู้
จะดีต่อการนิเทศการสอน เนื่องจากครูคิดว่าไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ดีพอ ส่ือการสอนไม่น่าสนใจ หรือเทคนิคการสอนท่ีไม่หลากหลาย แต่
จริง ๆ แล้ว ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ ครูมีความเข้าใจท่ีผิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ครูส่วนใหญ่คิดว่า การ
นิเทศการสอนคือ การจ้องจับผิดจากผู้บริหาร การเข้ามาเพื่อหาข้อบกพร่องของผู้สอน ความเข้าใจผิด
ในเบ้ืองต้น เป็นผลให้การนิเทศการสอนถูกปฏิเสธจากครูโดยส้ินเชิง ซึ่งส่ิงเหล่านี้ ผู้บริหารหรือผู้
เกี่ยวกับกับกระบวนการนิเทศการสอน ต้องประชุม ช้ีแจง เพื่อปรับเจตคติของครู ให้ครูเข้าใจถึงเหตุผล
ของการนิเทศการสอนให้ถูกต้อง 

  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางหนึ่งท่ี
จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไขปรับปรุงส่ิงท่ีบกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา 



 

 

และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร เป็นผู้ท่ีอยู่
ใกล้ชิดกับคุณครูและนักเรียน จึงย่อมทราบถึงปัญหาต่างๆได้ดีกว่าบุคลากรภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
การนิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนภายในวิทยาลัย ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนภายในวิทยาลัย
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยองโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี1แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 3 ด้านคือ 
  1.1ด้านการเตรียมการสอน 
  1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดับการศึกษาของครูผู้สอน จ าแนก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 - ระดับปริญญาตรี 
 - ระดับปริญญาโท 
ประสบการณ์ในการท างาน จ าแนก
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 - 1-5 ปี 
 - 6-10 
 - 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม
นิเทศการสอน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร

บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 



 

 

  1.3 ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร คือ ครูแต่ละสาขาในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 27คน 
         2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สาขาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 
2557วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้ท าการวิจัยได้เลือกส ารวจเฉพาะครูใหม่ท่ีเข้ามาในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ 
  - ระดับปริญญาตรี 
  - ระดับปริญญาโท 
 ประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ 
  - 1-5 ปี 
  - 5 ปีข้ึนไป 
    3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด
กิจกรรมนิเทศการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยองซึง่ประกอบด้วย ด้าน
การเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย 
แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

  2. การนิเทศได้แก่ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล  

  ด้านการเตรียมการสอนคือ เป็นการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอนก่อนท่ีจะเริ่ม
ด าเนินการสอน เป็นการวางแผนและ เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ โดยการก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการสอน ได้แก่วัตถุประสงค์ วิธีการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน และวิธีวัดผลประเมินผล แล้วน าไปเขียนแผนการสอน และ
น าไปปฏิบัติ 



 

 

  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ  การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่ถูกก าหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่ การจัดท าตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การ
แบ่งกลุ่มนักเรียน ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียน การสอน ซึ่งสถานศึกษาต้อง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่ือท่ีใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีการวัดผล
ประเมินผล 

  ด้านการวัดผลและประเมินผลคือ การสอนกับการวัดผลประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีแยกกัน
ไม่ได้ เมื่อใดมีการสอนย่อมต้องมีการวัดผล เพราะการวัดผลทุกครั้งผู้เรียนแต่ละคนย่อมเรียนรู้ได้
แตกต่างกัน การวัดผลจึงต้องท าหน้าท่ีติดตามผลการเรียนการสอนทุกครั้งไปการสอนกับการวัดผล
ประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีแยกกันไม่ได้ เมื่อใดมีการสอนย่อมต้องมีการวัดผล เพราะการวัดผลทุกครั้ง
ผู้เรียนแต่ละคนย่อมเรียนรู้ได้แตกต่างกัน การวัดผลจึงต้องท าหน้าท่ีติดตามผลการเรียนการสอนทุกครั้ง
ไป 

   3. ครู หมายถึง ครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ปีการศึกษา 2557 

  4. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่ท่ี 111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยสถานศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน

วิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยองปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. ทฤษฎี และแนวคิดกับความพึงพอใจ 

 2. แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

 3. แนวคิดหลักในการประเมินผล 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ทฤษฎี และแนวคิดกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสาเร็จของงาน และองค์กร

รวมท้ังความสุขของเพื่อนร่วมงานองค์กรใดก็ตามหากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในการท างานก็เป็น

มูลเหตุหนึ่ง ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลงเมื่อมีการขาดงาน ลาออกจาก

งาน และปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใดมีความพึงพอใจในการทางานสูงมี

ผลบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความพึงพอใจในการท างานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมี

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การดังนั้น ถ้าหากหน่วยงานใดเห็น

ความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดข้ึนในหน่วยงานกับคนในหน่วยงานของ

ตนเองและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกท้ังตระหนักอยู่เสมอว่าความพึงพอใจนั้นสามารถเปล่ียน

ได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรือตามเวลา (สุนทร เพ็ชร์พราว, 2551:16) 
 

 ความหมายความพึงพอใจ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ

ผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

ท างาน มีขวัญและกาลังใจ และส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 

รวมท้ังส่งผลต่อความส าร็จและเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ 



 

 

 กู๊ด (Good,1973,p.384) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง 

คุณลักษณะ สภาวะ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งผลมาจากการสนใจส่ิงต่าง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลมี

ต่องาน 

 กรีน (Green,1972,p.40) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการท างานจะเกิดความ

ต้ังใจในการท างาน และเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงาน

 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970,pp.122-144) กล่าวถึงล าดับข้ันความต้องการ 

ของมนุษย์ออก 5 ขั้นตามล าดับ (ศิริพงษ์เศาภายน. 2547 : 78-100) กล่าวคือ 

 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiolgical) เป็นความต้องการพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุด

เพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ 

 2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety) หลังจากท่ีร่างกายได้รับการตอบสนอง

ความต้องการแล้วก็เกิดความต้องการด้านความปลอดภัย ซึ่งหมายถึง ความปลอดภัยทางด้านร่างกายท่ี

ต้องการได้รับความคุ้มครอง และยังรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย 

 3. ความต้องการทางสังคม (Social) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของกลุ่มได้รับ

การยอมรับและเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญในกลุ่ม 

 4. ความต้องการมีช่ือเสียง (Esteem) เป็นความต้องการท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีความมั่นใจใน

ตนเอง มีบุคคลยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่องจากคนอื่นเมื่อท างานส าเร็จ ต้องการมีฐานะเด่นทาง

สังคม ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะน าไปสู่ความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนมีคุณค่า 

 5. ความต้องการความส าเร็จตามความนึกคิด (Sclf Actualization) เป็นความต้องการล าดับ

ขั้นสูงสุด เมื่อคนได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกาย ความปลอดภัย ด้านสังคม ความมีช่ือเสียง แล้ว

ต่อมาไม่นานนักคนก็จะเกิดความไม่พอใจได้ ถ้าเขาไม่สามารถทน ส่ิงท่ีตนต้องการท า รวมท้ังต้องการ

ให้ชีวิตดีขึ้น มีความก้าวหน้าและท าในส่ิงท่ีตนชอบ นอกจากนั้นยังรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น 

ความรู้สึกว่างานมีความส าคัญ ท้าทายความสามารถ ความก้าวหน้า มีความส าเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีก 

 สุนทร เพ็ชร์พราว (2551 : 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึก ของ

บุคคลท่ีมีต่องานและการท างานนั้น ถ้าบุคคลมีความรู้สึกพร้อมจะเสียสละทุกอย่างอุทิศแรงกาย แรงใจ 

และสติปัญญาให้แก่งาน และทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่องาน ก็จะไม่

กระตือรือร้นในการท างาน เพียงทางานตามหน้าท่ีให้เสร็จไปในแต่ละวันเท่านั้น ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

และได้รับผลตอบแทน ความพึงพอใจท าให้บุคคลกระตือรือร้นในการท างาน ท่ีมีความมุ่งมั่นมีขวัญและ



 

 

ก าลังใจ ส่ิงเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อความส าร็จ

เป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ 

 Shell (1975: 252-268) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของ

มนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้ว

จะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็น

ความรู้สึกท่ีระบบย้อนกลับ ความสุขท่ีสามารถทาให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่า

ความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 

 Morse (1955:27:1967:81) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าใน

ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการ

ลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความช่ืนใจ

ตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อส่ิงหนึ่ง ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตามความพอใจต่อ

ส่ิงนั้น 

 นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548,5) กล่าวความพึงพอใจว่า ความสุขของคนท่ีเกิดจากการปฎิบัติงาน

และได้รับผลตอบแทน ความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน มีความต้ังใจ

มุ่งมั่นท่ีจะทางานให้ได้เต็มความสามารถ มีขวัญและก าลังใจซึ่งส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพการท างาน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ส่งผลต่อความสาเร็จตามเปูาหมายขององค์กร 

 เพาเวลล์ (Powell.1983:17-18) ได้เสนอความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 

ความสุขท่ีเกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อส่ิงแวดล้อมได้อย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความ

ต้องการของบุคคล และได้รับการตอบสนอง จากความหมายของความ พึงพอใจท่ีกล่าวมาอาจสรุปได้

ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดงออก เป็นความชอบใจ พอใจ เมื่อได้รับการ

ตอบสนองอย่างสมดุลกับความต้องการของบุคคลท้ังร่างการและจิตใจ จะช่วยลดความตึงเครียดของ

มนุษย์ให้น้อยลงหรือหมดไป 

 จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากทัศนคติ 

ความต้องการท่ีเป็นไปตามความคาดหวัง ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองก็เกิดความพึงพอใจขึ้น 

และถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการตามความคาดหวังไว้ความพึงพอใจก็จะหายไปทันที 

ดังนั้นความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง ได้ตลอดเวลา จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาอยากทราบว่าการบริหาร

โรงเรียนทุกด้านของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับท่ีจะท าให้ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารอยู่ และมี

ความพึงพอใจในระดับใด 



 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรู้สึกยินดี ชอบ

ใจ และเป็นสุข ต่อการตอบสนองเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในระดับหนึ่ง ด้วยการแสดงพฤติกรรมออกมา

ทางสายตา คาพูด ระหว่างบุคคลกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 

แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา (ครูอภิชัย, 2557 : ออนไลน์) เป็นกระบวนการท างานรว่มกันของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

จุดม่งหมายของการนิเทศ 
1. เพื่อพัฒนาคนและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ 
4. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
 

หลักการส าคัญของการนิเทศการศึกษา 
1. การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ (การท างานเป็นขั้นตอน/มีความต่อเนื่อง/เป็นระบบ/

ไม่หยุดนิ่ง/มีปฏิสัมพันธ์) ท างานร่วมกนัระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
2. เปูาหมายสูงสุดอยู่ท่ีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
3. เน้นบรรยากาศ ท่ีเป็นประชาธิปไตย 
 

การนิเทศภายในสถานศึกษา 
เป็นความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอันท่ี

จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการเพิ่มพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู รวมท้ังส่งเสริมให้ครูมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและผลสุดท้าย คือ การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างต่าอเนื่อง ท่ีก้าวหน้า
และพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินงาน
ในหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา คือ งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ท่ัวไป โดยเฉพาะงานวิชาการ ถือเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ



 

 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์  ท่ีจะให้สถานศึกษา ดเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดลค้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องุ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัย เกท้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานวิชาการ จะมีขอบข่าย/ภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

           1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
           2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
           3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
           4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
           6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
           7) การนิเทศการศึกษา 
           8) การแนะแนวการศึกษา 
           9) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
           11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
           12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
1. บุคลากรนิเทศ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุาย

วิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ และครูผู้สอน ซึ่งจะเป็น
ตัวจักรส าคัญในการนิเทศการศึกาและท าหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศการศึกษาด้วย 

2. วิธีการนิเทศ 
   2.1ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ  ท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการท างาน

ของครูและคณะ ส่งเสริมให้ครูรักงานวิชาการ ท างานวิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เคารพใน
หลักการและเหตุผล พยายามปรับปรุงคุณภาพของงาน และช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ มีเวลาปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

   2.2 ก าหนดวิธีการหาข้อมูล  ศึกษาปัญหาอุปสรรค และประเด็นท่ีต้องพัฒนา ได้แก่ การ
เข้าเย่ียมช้ันเรียน การสังเกต ปรึกษาหารือ ประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน 

   2.3 ก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกิจกรรมต่อไปนี้ตาม
ความเหมาะสมได้แก่ การปฐมนิเทศ การสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประชุม การอบรม 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบบันทึก
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกบรรยากาศในช้ันเรียน และเอกสารอ้างอิง 

 

 การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้   
 การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ จะต้องต้ังอยู่บนหลักแห่งมนุษยสัมพันธ์ การนิเทศการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึง่ของนิเทศการศึกษา แม้ว่าจะจ ากัดลงมาแล้วว่าเป็นการนิเทศการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับครูโดยตรงแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นกิจกรรมการนิเทศท่ีผสมผสานกันท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

 กระบวนการนิเทศ 
 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 

อุปสรรคและความต้องการ การวางแผน ด าเนินการตามแผน การสร้างส่ือเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลรายงานตามล าดับ ตามล าดับดังนี้ 

 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
 2) การวางแผนและก าหนดทางเลือก 
 3) การสร้างส่ือ นวัตกรรมและเครื่อมือ 
 4) การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 5) การประเมินผลและรายงานผล 
 

การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้  เป็น การช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก แนะน า ช้ีแจง 

บริการ ร่วมมือ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและร่วมมือซึง่กันและกันแบบกัลยาณมิตร
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) ลดภาระของครูผู้สอนท าให้มีเวลาค้นคว้า ทดลอง วิจัยวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 



 

 

2) ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถูกต้องกับความสามารถและศักยภาพของครู และ
ช่วยให้ครูวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ 

3) ช่วยส่งเสริมขวัญและก าลังใจของคณะครูให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อปฏิบัตืงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาร่วมกันเป็นทีม 

4) ช่วยประเมินผลงานการจัดกระบวนการเรียนรูข้องครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของ
นักเรียนเป็นส าคัญ 

5) ปัจจุบันหน้าท่ีของครูผู้สอนเปล่ียนไปจากเดิม ครูต้องเป็นผู้แนะน าและต้องท าหน้าท่ีหลาย
อย่าง 

6) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
7) ครูต้องมีความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ เสมอ 
8) ขนาดของสถานศึกษาใหญ่ขึ้น ครูมีกิจกรรมและคาบการจัดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น

หน้าท่ีนิเทศจึงมากขึ้นเช่นกัน 
 

กระบวนการจัดกระบวนการเรียนในชั้นเรียน 
1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้สอน 
2) การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือ 
3) การสังเกตพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
5) การปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

บทบาทของผู้นิเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) ศึกษานิเทศก์ 
    1.1 ร่วมวางแผนกับครูเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วางโครงการด าเนินงานให้บรรลุ โดยท าหน้าท่ีปรึกษาและ
แนะน าการขจัดปัญหาของครูแต่ละคน 

   1.2 ร่วมมือด้านบริหารช่วยในการตัดสินใมจด าเนินการและแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    1.3 จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูแสวงหา
วิชาการใหม่ ๆ และน ามาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้    

    1.4 เสนอแนะพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยช่วยคณะครูตั้งจุดประสงค์ของ
กระบวนการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เลือกประสบการณ์ ท่ีมีคุณค่าให้แก่ครู เลือก



 

 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1.5 จัดการเกี่ยวกับการสาธิต วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.6 มีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา รวมท้ังวิจัยในช้ันเรียน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1 ปฐมนิเทศครูใหม่ 
  2.2 จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 
  2.3 สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
  2.4 เย่ียมช้ันเรียน 
  2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู ้
  2.6 นิเทศเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ 
  2.7 อบรมครู 
  2.8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2.9 สัมมนาครู 
  2.10 จัดหาหนังสือท่ีดีมีคุณค่าให้ห้องสมุด 
  2.11 จัดหา ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ครู 
  2.12 สนับสนุนให้ครูไปศึกษาเพิ่มเติมระหว่างปิดภาคเรียน 

 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือคณะนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้และรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ     

    3.1 ช่วยส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการปฐมนิเทศครูใหม่ 
    3.2 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้เจิรญงอกงามในวิชาชีพครู การสร้างผลงานทาง

วิชาการ 
    3.3 ช่วยจัดโปรแกรมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับครูที่ประสบความ

ล้มเหลวในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    3.4 จัดตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ท่ีประสบผลส าเร็จของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ของตน เพื่อท่ีจะน าไปสาธิต ให้ครูที่มาขอค าปรึกษาหารือด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นของตนเอง 
4) ครูที่ปรึกษา หรือครูประจ าช้ันและครูผู้สอนท่ีมีความช านาญหรือเช่ียวชาญ 
    4.1 นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับเพื่อนครูด้วยกันโดยปรึกษาหารือ ร่วมมือและ 



 

 

คอยช้ีแนะ เพื่อปรับปรุงในส่ิงท่ียังมีปัญหา ไม่ชัดเจน หรือช่วยครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าให้
เป็นครูที่ดีมีคุณภาพในอนาคต 

4.2 นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน โดยให้ค าปรึกษา ช้ีแนะช่วยเหลือ
สนับสนุน ปรับปรุง และจัดส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและ
สนุกการกับการเรียนรู ้

 

กระบวนการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับการนิเทศ ในลักษณะของ "ผู้

ร่วมวิชาชีพครู" นั่นคือจะต้องยอมรับ ศรัทธา เล่ือมใส เสมอภาค จริงจัง จริงใจ โดยมีสายใย
ความสัมพันธ์ร่วมกันคือ การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นส าคัญ 

ขั้นตอนท่ี 2 การปรึกษาหารือและเตรียมแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  ท่ีมุ่งเน้น 
              2.1 การจัดเนื้อสาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกับความสนใจและความถนัด

ของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 
              2.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 
               2.3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท า

ได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
               2.4 จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา 
               2.5 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการ

เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพรอ้มกันจากส่ือการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

    2.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

เทคนิคการประชุมก่อนการสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู ้
1) ช้ีแนะถึงความกังวลของครูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2) การแปลและคล่ีคลายความกังวลไปสู่พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถสังเกตได้ 
3) ระบุวิธีการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู ้
4) ช่วยเหลือครูตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 



 

 

5) เลือกเวลา สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
6) เลือกเครื่องมือและพฤติกรรมท่ีจะบันทึก 
7) ท าความกระจ่างเกี่ยวกับลักษณะของบทเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้

(นิพนธ์ ไทยพานิช 2531) 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้  เทคนิคบางประการในการสังเกตการจัด

กระบวนการเรียนรู้  โดย 
3.1  สังเกตความต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับครูและ

นักเรียนกับนักเรียน 
          3.2 พยายามค้นหาแบบฉบับของพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู ้
          3.3 แสวงหาหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
          3.4 ค้นหาและสรุปให้ได้ว่าพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุดใดเด่นชัด มี

คุณภาพ ประสบผลส าเร็จหรือประสบความล้มเหลว 
3.5 บันมึกส่ิงท่ีเกิดขึ้น โดยใช้มาตรการในการวัดและประเมิน (นิพนธ์ ไทยพานิช 

2531) 
ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน  เป็นขั้นการเสนอ

ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ พฤติกรรมของ
นักเรียนและบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเกิดขึ้น ขณะด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูผู้รับการ
นิเทศทราบ ท้ังครูผู้รับการนิเทศกับผู้รับการนิเทศจะร่วมกันวิเคราะห์ ว่าพฤติกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใดเด่นและพฤติกรรมใดน้อย พะฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ใดมีปัญหา ก็
ควรร่วมมือกันหาทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น 

เทคนิคการให้ข้อมูลปูอนกลับ (Feed Back) คือ เป็นการวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ
ซึ่งเท่ียงตรง แม่นย าไม่มีอคติ ท่ีได้จากการสังเกตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูผู้รับการนิเทศได้
รับทราบ ดังนี้ 

เทคนิคท่ี 1 ให้ข้อมูลปูอนกลับต่อครู โดยการใช้ข้อมูลท่ีมีระบบจากการสังเกตการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

เทคนิคท่ี 2 การซักถามถึงความรู้สึก ความคิดเห็นและการแสดงออกของครูผู้รับการนิเทศ
เกี่ยวกับข้อมูล 

 
เทคนิคท่ี 3 สนับสนุนให้ครูผู้รับการนิเทศพิจารณาทางเลือกใหม่ เกี่ยวกับจุดหมายของ

บทเรียนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ้
พฤติกรรมการนิเทศทางตรง  ได้แก่ การแนะน า การออกค าส่ัง และการติชม 



 

 

พฤติกรรมการนิเทศทางอ้อม  ได้แก่ การรับฟัง (การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ของ นิพนธ์ ไทย
พานิช  ประกอบด้วย มีจุดประสงสงค์ในนการฟัง ฟังให้รอบคอบเข้าใจความหมาย จับประเด็นส าคัญ 
เรียบเรียงข้อความเพื่อพูดซ้ า ใช้ค าถามเพื่อให้เข้าใจตรงกัน มีความพร้อมท่ีจะพูดตอบสนอง ท าจิตว่าง
ปราศจากอคติ มีความพร้อมท่ีจะพูดตอบสนอง มีความอดทน ฟังโดยสมาธิ และฟังโยใช้เวลาเพียง
พอท่ีจะคิด)  การใช้ค าถามเพื่อช่วยคล่ีคลายค าพูดของครูให้ชัดเจนขึ้น การส่งเสริมสนับสนุนให้
แสดงออก การให้มีความกล้า การเสนอแนะ การสนับสนุน และการให้ขวัญและก าลังใจ 

จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้รับการนิเทศพึงพอใจพฤติกรรมการนิเทศทางอ้อม 
ขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้    โดยร่วมหาวิธีการแก้ไข 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ลักษณะของการตรวจประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู ้
2) แปลคาวมหมายและตีความหมายจากการตรวจสอบ โดยใช้ค่าสถิติ 3 ชนิด คือ คะแนน

เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิการกระจาย (C.V.)  
3) ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้กับผู้นิเทศ 
4) ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนหลักการเรียนรู ้
5) เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้  ดังนี้ 
   5.1 คะแนนเฉล่ีย จะบอกให้ทราบว่าสัมฤทธิผลของนักเรียนท่ีได้จากการจัดกระบวนการ

เรียนรู้นั้นเป็นอย่างไร ยิง่คะแนนเฉล่ียหลังการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการเรียนรู้มากเท่าใด ก็
แสดงว่า สัมฤทธิผลของการจัดกระบวนการเรียนรูสู้งมากเท่านั้น 

   5.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จะบอกให้ทราบถึงลักษณะการกระจายของคะแนนนักเรียน
ภายในกลุ่มว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการกระจายมาก แสดงว่าคะแนนนักเรียนภายในกลุ่มนั้นมีความ
แตกต่างกันมาก นั่นคือนักเรียนท่ีเรียนเก่งจะได้คะแนนสูงมาก นักเรียนท่ีเรียนอ่อนจะได้คะแนนต่ า 
ส่ิงท่ีต้องการ คือ ค่าเบ่ียงเบนมีค่าน้อยท่ีสุด เพื่อแสดงว่านักเรียนท่ีเก่งและอ่อนจะได้คะแนนไม่
แตกต่างกัน  ถ้าคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนรู้สูงขึ้นโดบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการเรียนรู้มีค่าเท่า
เดิมหรือใกล้เคียงกับก่อนการเรียนรู้ แสดงว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูได้ช่วยให้นักเรียนทุก
คนมีความรู้สูงขึ้นเท่า ๆ กัน แต่ยังไม่ถือว่า มีคุณภาพ ถ้าคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนรู้สูงขึ้น โดยค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานหลังการเรียนรู้มีค่ามากกว่าก่อนการเรียนรู้ แสดงว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครูเป็นไปอย่างปล่อยปละละเลย เด็กเก่งยิ่งเก่งมากขึ้น นักเรียนอ่อนยิ่งอ่อนมากขึ้น ถือว่าคุณภาพ
ต่ า แต่ถ้าคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังการเรียนรูม้ี
ค่าลดลง แสดงว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูดี มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคน 
ได้รับความรู้ ความสามารถสูงสุด ของแต่ละคน ซึ่งนับว่า เป็นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 



 

 

   5.3 ค่าสัมประสิทธิการกระจาย จะบอกให้ทราบว่า กลุ่มผู้เรียนมีการกระจายคิดเป็นร้อย
ละเท่าใด ซึ่งการจะตัดสินว่าคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูว่ามีประสิทธิภาพนั้น จะถือเกณฑ์ว่า ค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 15  ซึ่งค านวนได้จาก (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน/คะแนน
เฉล่ีย) X 100 

  จาก 5.1-5.3 สรุปได้ว่า  คุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่มีประสิทธิภาพ 
หรือไม่นั้นให้ครูดูท่ี 

                 (1) คะแนนเฉล่ียสูงจากเดิมมากน้อยเพียงใด 
                 (2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลดลงจากเดิมหรือไม่ 
                 (3) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ต่ ากว่าร้อยละ 15 หรือไม ่
 

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
ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยผู้บังคับบัญชาจึงต้องคอยติดตามความก้าวหน้าของงานอยู่
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 ซึ่งเปูาหมายของ



 

 

การศึกษามิตินี้ เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึง
พอใจนั้น ในกลุ่มเปูาหมายท่ีแตกต่างกันด้วย 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 เปูาหมายส 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 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานท่ัวไป
โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ชายกับครูหญิงต่อการบริหารงานของผู้บริหารจาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
  

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปี
การศึกษา 2556 ซึ่งได้แบ่งวิธีด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี ้
  1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ครูแต่ละสาขาในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน 27 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สาขาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง จ านวน 10 คนซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)ผู้ท าการวิจัยได้เลือกส ารวจเฉพาะครูใหม่ท่ีเข้ามาในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 

 
เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ สาขาวิชาลักษณะ
แบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน
วิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยจะสอบถาม
เกีย่วกับการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยท้ังสามด้าน ได้แก่ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผม  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(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

นิยามของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 

  2. ศึกษาคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรท่ีวิจัยทุกตัว 

  3. สร้างค าถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านการศึกษา ในแต่ละด้านให้

สอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะของการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยท้ังสามด้าน ดังนี้ ด้านการ

เตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผม  

  4. น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจข้อค าถามและสอบถามความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถาม ว่าสอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะหรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนาม

ต่อไปนี้  

  1)ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร  ผู้จัดการ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

  2) อาจารย์อุทุมพรบุญญา  ผู้อ านวยการ     

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ   



 

 

  3) อาจารย์ภูวิศาชูธัญญะ  รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

  4) อาจารย์ณัฐชานันท์อุ่นสิวิลัย หัวหน้าฝุายวิชาการ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

   5) อาจารย์สมฤดี  คชสาร  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

  5. น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC) 

  6. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 

จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจาแนกรายข้อ (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ได้ค่าความ

เช่ือมั่น 0.89 

  7. น าเครื่องมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอค าแนะนาและปรับปรุงแก้ไข

จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ ครูท้ัง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี การขาย และ
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2557 ท่ีเป็น
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 27 คน โดยใช้เวลาในการเก็บรวบมรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1-15 ตุลาคม 2557 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปSPSS (Statistics 
Package for the Social Sciences) ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และค่า
ร้อยละ 

  2. ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยหาค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจโดยจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 



 

 

  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 สัมประสิทธิ์แอลฟุา (Cronbach’s Alpha) 

  2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ 

  3. หาค่าความคิดเห็นของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง 3 
สาขาวิชา ใช้ t- test เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง 2 ตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัว ใช้ 
One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะน า
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด
กิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจปีการศึกษา จังหวัดระยอง 
2557 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับ ครูท้ัง 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ท าการเก็บข้อมูลในระหว่างวันท่ี 1–15 ตุลาคม 2557 ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัยและแปรความหมายตามลาดับดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง  ปีการศึกษา 2557 (ตารางท่ี 1) 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 (ตารางท่ี 2 - 5) 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน
วิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยจาแนกตาม 
สาขาวิชา(ตารางท่ี 6-7) 
 

ตอนที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัด
ระยอง ปีการศึกษา 2557 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปี
การศึกษา 2557 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี

 
 

 
8 

 
80.00 

ปริญญาโท  2 20.00 

รวม  10 100.00 

ประสบการณ์ในการท างาน  
1-5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

 
 

 
7 
2 
1 

 
70.00 
20.00 
10.00 

รวม  10 100.00 



 

 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 1 แสดงว่าผู้สถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 10 คน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 70 ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 20 และประสบการณ์
ท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย 10 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 (ตาราง 2 –5) 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในวิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 ใน
ภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 
 

การจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย 
X  S.D. ระดับ 

1. ด้านบุคลากรนิเทศ 4.13 0.42 มาก 

2.วิธีการนิเทศ 4.04 0.44 มาก 

3.เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ 4.17 0.43 มาก 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.11 0.43 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 2 แสดงว่า ครู มีความพึงพอใจต่อต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน
วิทยาลัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X  =4.11และ S.D.= 0.43) และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับ 3 ล าดับ ล าดับแรก ได้แก่ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ( X =4.17) รองลงมาด้านบุคลากรนิเทศ ( X  =4.13) และวิธีการนิเทศ 

( X  =4.04) ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในวิทยาลัย ด้านบุคลากรนิเทศ 
 

ด้านบุคลากรนิเทศ 
X  S.D. ระดับ 

1.จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ 4.15 0.56 มาก 

2. จัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 4.08 0.62 มาก 

3. เข้าเย่ียมช้ันเรียนก่อนท าการนิเทศ 4.18 0.58 มาก 

4. จัดให้มีการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 4.18 0.71 มาก 

5. ช่วยส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมในช้ันเรียน 

4.08 
 

0.73 
 

มาก 
 

6. ให้ค าปรึกษาแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน 4.11 0.79 มาก 

7. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับการนิเทศ 4.18 0.63 มาก 

8. ให้ค าช้ีแนะถึงความกังวลของครูเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
 

4.18 
 
 

0.66 
 
 

มาก 
 
 

9.ความยุติธรรมและมีความเป็นกัลยาณมิตร 4.03 0.65 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.13 0.42 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 3 แสดงว่า ครูมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน
วิทยาลัยด้านการเตรียมการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =4.13 และ S.D.= 0.42) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ เข้าเย่ียมช้ันเรียนก่อนท าการนิเทศ 

จัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับ
การนิเทศ ( X  =4.18) ตามล าดับ 



 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในวิทยาลัย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วิธีการนิเทศ 
X  S.D. ระดับ 

1. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ 
 
2. มีการก าหนดวิธีการหาข้อมูล  ศึกษาปัญหาอุปสรรค และประเด็น 
ท่ีต้องพัฒนา 
 

4.07 
 

4.00 
 
 

0.65 
 

0.71 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

3. มีการก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ 
 

4.15 
 

0.70 
 

มาก 
 

4. การเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลังเล็กน้อยก่อนท่ีครูจะเริ่ม
บทเรียน 
 

4.03 
 
 

0.76 
 
 

มาก 
 
 

5. มีการบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูภายหลัง 
 

4.05 
 
 

0.73 
 
 

มาก 
 
 

6. มีการเข้าเย่ียมช้ันเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อดูความก้าวหน้าในการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
 

4.09 
 
 

0.66 
 
 

มาก 
 
 

7. จัดให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
เย่ียมช้ันเรียน 
 

3.96 
 
 

0.64 
 
 

มาก 
 
 

8. จัดให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือในรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของกิจกรรมการนิเทศภายใน 

3.99 
 

0.69 
 

มาก 
 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.04 0.44 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 4 แสดงว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของครูที่มีต่อการจัด
กิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X  =4.04 และ S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่มีการ
ก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ ( X  =4.15) รองลงมามีการเข้าเย่ียมช้ันเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อดู
ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู ( X  =4.09) และมีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ
( X  =4.07) ตามล าดับ 



 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในวิทยาลัย ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ X  S.D. ระดับ 

1.มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.12 0.61 มาก 

2.แบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.15 0.64 มาก 

3.ค าตอบท่ีมีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมค าตอบท่ีเป็นไปได้ 4.20 0.70 มาก 

4.ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้มีความต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 4.16 0.65 มาก 

5.มีการจัดเรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ 
ชัดเจน ดึงดูดใจให้ผู้ตอบอยากตอบ 
 

4.20 
 
 

0.61 
 
 

มาก 
 
 

6.ค าถามตรงความเป็นจริงของการนิเทศ 4.16 0.60 มาก 

7. มีค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับการนิเทศ 
 

4.16 
 
 

0.64 
 
 

มาก 
 
 

8.ผู้นิเทศมีการประเมินผลและติดตาม พูดคุยกับครูผู้รับการนิเทศ
หลังการนิเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนสอน 

4.27 
 

0.76 
 

มาก 
 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.17 0.43 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 5 แสดงว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน ด้านการ
วัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.16และ S.D.=0.43) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ผู้นิเทศมีการประเมินผลและติดตาม พูดคุยกับครูผู้รับการ
นิเทศหลังการนิเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนสอน ( X  =4.27) รองลงมาค าตอบท่ีมีให้
เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมค าตอบท่ีเป็นไปได้และมีการจัดเรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบ อย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ ชัดเจน ดึงดูดใจให้ผู้ตอบอยากตอบ ( X  =4.20) ตามล าดับ 

 



 

 

ตอนที่ 3 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยจ าแนกตามสาขาวิชา 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างาน โดยภาพรวมและรายกิจกรรมดังนี ้
 

การจัดกิจกรรมนิเทศภายใน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
t Sig. 

 X  S.D. 
X  S.D. 

1. ด้านบุคลากรนิเทศ 4.17 0.42 4.08 0.44 1.08 0.28 

2. ด้านวิธีการนิเทศ 4.10 0.45 3.97 0.40 1.71 0.90 

3. ด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ 4.10 0.43 4.23 0.44 -1.58 0.11 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.12 0.43 4.09 0.43 0.40 0.43 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปี
การศึกษา 2557 โดยความพึงพอใจภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

ตารางท่ี7ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อกิจกรรมนิเทศ
ภายในวิทยาลัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

 
 

การจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย ระดับการศึกษาศึกษา 

 
1-5 ป ี 6-10 ป ี 10 ปีขึ้นไป F Sig. 

1. ด้านบุคลากรนิเทศ 4.22 4.04 4.24 1.898 0.134 

2. วิธีการนิเทศ 4.12 4.00 4.14 1.463 0.228 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ 4.17 4.31 4.10 2.189 0.093 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.17 4.12 4.16 1.85 0.15 
 



 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูที่สอนสาขาวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
นิเทศภายในวิทยาลัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดย
ความพึงพอใจภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่   5 

สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการศึกษา 
 2. อภิปรายผลการศึกษา 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลท าการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีจ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างนต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 จ าแนกรายด้าน 3 ด้าน พบว่า 
 ด้านบุคลากรนิเทศ ครูให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการมอบหมายรายวิชาให้ตรงกับ
ความสามารถของครูแต่ละคน และการจัดรายวิชาไม่ควรให้รายวิชาท่ีมากเกินไป เพราะถ้าครูได้รับ
มอบหมายให้สอนจ านวนหลายวิชา จะส่งผลให้การเตรียมการสอนของครูลดน้อยลงไป ประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจะลดลงไปด้วย ผลประเมินจากการนิเทศของครูที่ไม่พร้อมในการสอนท า
ให้คุณภาพในการสอนค่อนข้างต่ า 
 ด้านวิธีการนิเทศ ครูให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้วิทยาลัยฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอน เช่น โน๊ตบุ๊กโปรเจ็คเตอร์ไมค์โครโฟน ล าโพง ประจ าห้องเรียนให้ครบทุกห้องเรียน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ จัดเตรียม
อุปกรณ์ไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท าให้การประเมินการนิเทศของครู ส่วนใหญ่จะขาดส่ือการเรียน
การสอน 
 ด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ครูให้ข้อเสนอแนะว่า ทางวิทยาลัยฯ ควรจัดให้ครูมีส่วนร่วม
ในการจัดสร้างแบบสอบถามกิจกรรมนิเทศภายใน เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีตรงกับความจริง และเครื่องมือ
ท่ีมีความยุติธรรมต่อผู้รับการนิเทศ และเพิ่มเติมอีกว่าควรมีบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลไว้เพื่อ
บริการงานด้านการวัดผล เช่น การสรุปโครงการและกิจกรรมต่างๆ  การรวบรวมข้อมูลจาก



 

 

แบบสอบถาม การตีความข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อช่วยเหลือและลดภาระงานของครูในการสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัย  
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจของครูมีต่อการจัดการกิจกรรมการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการเครื่องมือท่ีใช้ใน
การนิเทศด้านบุคลากรนิเทศและด้านวิธีการนิเทศตามลาดับ 
  ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2557 อภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 1. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ ด้านบุคลากรนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =4.13 และ S.D.= 0.42) ท้ังนี้
เนื่องจากผู้นิเทศเข้าเย่ียมช้ันเรียนก่อนท าการนิเทศเพื่อลดความต่ืนเต้นของครูในการท่ีมีบุคคลเข้าไป
ชมการสอน อีกท้ังมีการจัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน และมกีารสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับการนิเทศ 

 2. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ ด้านวิธีการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =4.04 และ S.D. = 0.44) ท้ังนี้
เนื่องจากวิทยาลัยได้มีการก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศมีการเข้าเย่ียมช้ันเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อ
ดูความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครูและมีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศให้ครูผู้รับการ
นิเทศได้เข้าใจวัตถุประสงค์การนิเทศอย่างชัดเจน 

 3. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ ด้านวิธีการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.16และ S.D.=0.43) ท้ังนี้
เนื่องจากผู้นิเทศมีการประเมินผลและติดตาม พูดคุยกับครูผู้รับการนิเทศหลังการนิเทศเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนสอน ในด้านแบบสอบถามมีค าตอบให้เลือกท่ีชัดเจนและครอบคลุมค าตอบท่ี
เป็นไปได้ และมีการจัดเรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ ชัดเจน ดึงดูดใจให้
ผู้ตอบอยากตอบ 
 

 



 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ 

 2. ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการให้บริการด้านอื่น ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เช่น ความพอใจใน

ด้านสวัสดิการครู การบริหารงานของผู้บริหาร เป็นต้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. ได้ทราบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 

 2. ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหาร ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
บริการด้านการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อจัดการกิจกรรมนิเทศภายในวิทยาลัย 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 โปรดกรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย/หน้าข้อท่ีตรงกับสภาพของท่าน 
  1.  เพศ  (  )  ชาย (  )  หญิง 2.  อายุ …………. ปี 
  3.  แผนกวิชา ……………………….  4.  การศึกษา (   )  ป.ตรี  (   ) ป.โท 
  5. ประสบการณ์ท างาน  (  ) 1-5 ปี    (  ) 6-10 ปี     (  ) 10 ปีข้ึนไป 
ส่วนที่  2 
 โปรดใส่เครื่องหมาย /  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านบุคลากรนิเทศ 

1 จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่      

2 
จัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียน 

     

3 เข้าเย่ียมช้ันเรียนก่อนท าการนิเทศ      
4 จัดให้มีการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้      

5 
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 

     

6 
ให้ค าปรึกษาแก่ครูในการจัดการเรียนการ
สอน 

     

7 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับครู
ผู้รับการนิเทศ 

     

8 
ให้ค าช้ีแนะถึงความกังวลของครูเกี่ยวกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้

     

9 
ความยุติธรรมและมีความเป็นกัลยาณมิตร 
 

     



 

 

 

ด้านวิธีการนิเทศ 
1 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ      
2 มีการก าหนดวิธีการหาข้อมูล  ศึกษาปัญหา

อุปสรรค และประเด็น 
ท่ีต้องพัฒนา 

     

3 มีการก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ      
4 การเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลัง

เล็กน้อยก่อนท่ีครูจะเริ่มบทเรียน 
     

5 มีการบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะ
เป็นแนวทางให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครู
ภายหลัง 

     

6 มีการเข้าเย่ียมช้ันเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อดู
ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของ
ครู 

     

7 จัดให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมช้ันเรียน 

     

8 จัดให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือในรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของกิจกรรมการนิเทศภายใน 

     

ด้านเคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ 
1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ      

2 แบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการนิเทศ 

     

3 ค าตอบท่ีมีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุม
ค าตอบท่ีเป็นไปได้ 

     

4 ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้มีความต้องชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

5 มีการจัดเรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบ อย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ ชัดเจน ดึงดูดใจให้ผู้ตอบ
อยากตอบ 

     



 

 

6 ค าถามตรงความเป็นจริงของการนิเทศ      
7 มีค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็น

ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้นิเทศกับครู
ผู้รับการนิเทศ 

     

8 ผู้นิเทศมีการประเมินผลและติดตาม พูดคุย
กับครูผู้รับการนิเทศหลังการนิเทศเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนสอน 

     

 
ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

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

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

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย

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

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

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

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

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

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

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

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



 

 

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 

ด้านบุคลากรนิเทศ 
1 จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2 จัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3 เข้าเย่ียมช้ันเรียนก่อนท าการนิเทศ 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 จัดให้มีการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
5 ช่วยส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกใน

การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

6 ให้ค าปรึกษาแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับ

การนิเทศ 
1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

8 ให้ค าช้ีแนะถึงความกังวลของครูเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

9 ความยุติธรรมและมีความเป็นกัลยาณมิตร 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 



 

 

ด้านวิธีการนิเทศ 
1 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2 มีการก าหนดวิธีการหาข้อมูล  ศึกษาปัญหา

อุปสรรค และประเด็น 
ท่ีต้องพัฒนา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 มีการก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 การเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลัง

เล็กน้อยก่อนท่ีครูจะเริ่มบทเรียน 
1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 มีการบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็น
แนวทางให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูภายหลัง 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

6 มีการเข้าเย่ียมช้ันเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อดู
ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 จัดให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมช้ันเรียน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

8 จัดให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือใน
รายละเอียด 
ต่าง ๆ ของกิจกรรมการนิเทศภายใน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

ด้านเคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ 
1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 แบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 ค าตอบท่ีมีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุม
ค าตอบท่ีเป็นไปได้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้มีความต้องชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 มีการจัดเรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบ อย่างเป็น
ระบบ ระเบียบ ชัดเจน ดึงดูดใจให้ผู้ตอบอยาก
ตอบ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 



 

 

 

6 ค าถามตรงความเป็นจริงของการนิเทศ 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 มีค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นใน

การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้รับ
การนิเทศ 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

8 ผู้นิเทศมีการประเมินผลและติดตาม พูดคุยกับครู
ผู้รับการนิเทศหลังการนิเทศเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนสอน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ช่ือ      นายปวรนันท์   ค าหอม 
วันเกิด    วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2517 
สถานท่ีเกิด  อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 60/245 หมู่ 1 ต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
ต าแหน่งท่ีท างานปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาการตลาด 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
    ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2528 ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 
    อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดปุาประดู่ 
    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 
 
 
 
 
 
 
 


