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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  พัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์ โดยใช้
แอปพลิเคชั่น 4 G  2)  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 
G   3)  ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 
4 G   กลุ่มตัวอย่างเป็นขา้ราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2  จ านวน 219 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร  (Voluntary)  และ จากการคัดเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive)   เครื่องมือที่ใช้ คือ  1)  รูปแบบการนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 
G 
2)  แบบประเมินรูปแบบการนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 G  3)  แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่มี
ต่อรูปแบบการนิเทศออนไลน์โดยใช้  4 G  4)  แบบประเมินออนไลน์  5)  กระบวนการประชุมการ
อภิปรายกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 G  6)  
แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม   7)  คู่มือการพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 G  
8)  VDO อธิบายการใช้ระบบสารสนเทศ/นิเทศออนไลน์   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยได้สรุปไว้เป็น  3 ส่วน  คือ ส่วนที่หนึ่งรายงานรูปแบบการนิเทศออนไลน์ที่มี 
การด าเนินงานสอดคล้องกับระบบสารสนเทศ คือ  ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  (Input)  ใช้ Google 
Forms  ขั้นการตรวจสอบประมวลผล และการจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูล  (Process – Storage)  ใช้ 
Google Sheets และ Google Drive  ขั้นน าเสนอสารสนเทศและแสดงผล  (Output)  ใช้ Google 
Sites    รูปแบบการนิเทศออนไลน์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  คือ 1)  แนวคิดการประยุกต์ใช้
แอปพลิเคชั่น   4 ฟีเจอร์ ของ Google (4 G) ส าหรับรูปแบบการนิเทศออนไลน์   2)  ความสัมพันธ์
ของแอปพลิเคชั่น 4 G ในขั้นตอนการนิเทศออนไลน์   3)  บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
นิเทศออนไลน์  4)  ข้อมูล   ส่วนที่สองสรุปผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศ
ออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 G  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ส่วนที่สาม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 G  มีผลการประเมินอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop the online supervision 
model. With 4 G application  2) Assess the suitability of the online supervision model 
with the 4 G application  3) To study the satisfaction of educational personnel 
towards the online supervision with the 4G application.  The samples were 219 
government officials under the office of Nakhonratchasima primary education service 
area 2, selected from voluntary and purposive.  The instruments were 1) online 
supervision model with 4 G applications 2) assessment forms for online supervision 
with 4 G applications  3) an evaluation form for satisfaction of educational personnel 
under the Office of Nakhonratchasima primary educational service area 2 on the 
online supervision model with the 4 G application.   4) the online assessment form  
5) the process of meeting, group discussion in order to get suggestions for the 
development of online supervision model with 4 G application  6) group meeting 
record 7) guide for developing online supervision model with 4 G applications 8) the 
VDO describes how to use online supervision information systems.  Data were 
analyzed using descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation.  The 
research finding are as follows: 
  1) Reports on online supervision that are in operation in accordance with 
the information systems are :  (1.1) Google Forms were used in data collection step  
(1.2) Inspection process And Process-Storage used Google Sheets and Google Drive.  
(1.3) Information presentation and output used Google Sites.  And this online 
supervision model used with four considerations  (1) Google's 4 feature application 
concept (4G)  For online supervision forms  (2) The relationship of 4G applications in 
the process of online supervision  (3) Personnel and procedures for online 
supervision  (4) Information. 
  2) The results of the suitability evaluation of the online supervision 
model with 4 G applications was at a very good level.  
  3) The results of the satisfaction evaluation of educational personnel 
under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 2, on the 
online supervision model with the 4 G application was at a very high level. 
 
 
 


