
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนที ่1  ศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

ข้ันตอนที ่2  พัฒนาคูมือการนิเทศภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

ข้ันตอนที ่3  ประเมินความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

อําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

การดําเนินงานในข้ันน้ี เปนการศึกษาสภาพปญหาของผูปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยผูวิจัย

ทําการศึกษาจากองคประกอบ ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และครูผูสอน ในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 

20 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหาร 20 คน และครูผูสอน 100 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 120 คน  

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถม ศึกษา

อําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 24 โรง จําแนก

เปนผูบริหาร 20 คน และครูผูสอน 100 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมีข้ันตอนการสุมตัวอยางเพื่อใหได

กลุมตัวอยางที่ดี ดังตอไปน้ี  
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถม ศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน 

1 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ 1 14 

2 โรงเรียนบานปากดอนสัก 1 5 

3 โรงเรียนบานเกาะแรต 1 2 

4 โรงเรียนวัดนอก 1 5 

5 โรงเรียนวัดทองอาว 1 5 

6 โรงเรียนวัดวิสุทธิชลาราม 1 5 

7 โรงเรียนชุมชนบานนางกํา 1 6 

8 โรงเรียนบานนํ้าฉา 1 5 

9 โรงเรียนวัดสิงขร 1 5 

10 โรงเรียนบานหวยเสียด 1 3 

11 โรงเรียนบานคอกชาง 1 5 

12 โรงเรียนวัดคีรีวง 1 8 

13 โรงเรียนบานใหมสามัคคี 1 2 

14 โรงเรียนวัดชลคราม 1 4 

15 โรงเรียนบานศรีชัยคราม 1 4 

16 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 1 3 

17 โรงเรียนบานดินแดงสามัคคี 1 5 

18 โรงเรียนอุตสาหกรรมปาไม 9  1 5 

19 โรงเรียนบานดอนเสาธง  1 2 

20 โรงเรียนบานคลองคราม 1 7 

รวม 20 100 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดหลัก 

วัตถุประสงคในการวิจัย แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ตลอดจนอาจารยที่ปรกึษา สําหรับสอบถามสภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 สภาพปญหาในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงออกเปน 4 ดาน 1) ดานแนวทางการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 2) ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 3) ดานเครื่องมือในการนิเทศภายใน

โรงเรียน และ 4) ดานการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  

การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิเคราะหสภาพปญหาการนิเทศภายใน ในการพัฒนาคูมือ 

การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 มีข้ันตอนในการดําเนินดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ข้ันตอนการสรางและการพฒันาคุณภาพเครื่องมอื  

ศึกษาเอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สอบถาม สัมภาษณ 

ผูท่ีเก่ียวของ 

ศึกษาทฤษฎีการสราง

เคร่ืองมือในการวิจัย 

กําหนดเปาหมายความตองการตามจุดมุงหมาย 

สรางเคร่ืองมือ / ขอคําถามตามตัวแปร / ตัวชี้วัด   

เสนอเคร่ืองมือใหคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ 

ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงเคร่ืองมือ    

เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข   

ทดลองใช (Try Out) เพ่ือหาคุณภาพดานความเสีย่ง 

เสนอประธานและกรรมการพิจารณาเปนเคร่ืองมือสมบูรณ   

นําไปใชเก็บขอมูล    
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จากภาพที่ 3.1 มีข้ันตอนการสรางและการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่สําคัญประกอบดวย

สรางขอคําถามตามตัวแปรหรือตัวช้ีวัด ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาปรับปรุงแกไข ทดลองให เพื่อ

หาคุณภาพดานความเที่ยง ปรับปรุงแกไข และเตรียมนําไปใชในภาคสนามจริง ซึ่งสรุปข้ันตอนไวดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่มีโครงสรางและเน้ือหาที่สอดคลองกับการวิจัยเรื่องการ

นิเทศภายในโรงเรียน แบบสอบถาม สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของการนิเทศ  

 2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของและสอบถาม

ผูเช่ียวชาญในดานการวัดและประเมินผล เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 3. นําขอมูลและแนวคิดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ตลอดจนผลการรวบรวมความ

คิดเห็นจากผูเช่ียวชาญมากําหนดคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธตรวจสอบ 

ความถูกตอง เหมาะสมและขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือ  

 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง 

เหมาะสมและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขอีกครั้ง ซึ่งผูเช่ียวชาญมีประสบการณเกี่ยวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียน มีคุณสมบัติ ดังน้ี  

  1) ผูอํานวยการหรอืบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีประสบการณดานการบรหิารการศึกษา 

  2) ผูอํานวยการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณดานการนิเทศการศึกษา 

  3) ผูอํานวยการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณดานการนิเทศภายใน 

  4) ผูอํานวยการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณดานภาษาไทย 

  5) ผูอํานวยการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณดานการวัดและประเมินผล  

 6. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน 

ตรวจสอบคําถามและขอเสนอแนะอื่น ๆ โดยกําหนดใหเลือก 3 ชอง คือ  

  1  หมายถึง ถาพิจารณาเห็นวาขอคําถามเหมาะสมในการใชวัดตัวแปรน้ันๆ  

  0  หมายถึง ถาพิจารณาเห็นวาขอคําถามไมสามารถสรปุไดวาขอคําถามเหมาะสม

หรือไม ในการใชวัดตัวแปรน้ัน ๆ  

  -1  หมายถึง ถาพจิารณาเห็นวาขอคําถามไมมีความเหมาะสมในการใชวัดตัวแปรน้ัน ๆ   

 นอกจากน้ีในแตละขอกําหนดและในแตละดานของแบบสอบถามจะมีคําถามแบบ

ปลายเปดใหผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะ 

 7.  การคํานวณหาคาความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคา IOC (Index of Congruence) 

ซึ่งในแตละขอคําถามตองไดคา IOC ไมนอยกวา 0.50 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 177) จึงจะถือวาขอ

คําถามน้ัน ๆ ผานความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญ มีความตรงเชิงเน้ือหา สามารถนําไปใชวัดไดจริง  
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 8. ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.50 ซึ่งผลจากการใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบปรากฏวามีขอคําถามจํานวน 2 ขอที่ไดคา IOC ตํ่ากวา 0.50 ซึ่งผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะ

ปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.40 และตองตัดขอคําถามที่มีคา IOC 

เทากับ 0.20  

 9.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใช 

กลุมตัวอยาง ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี จํานวน 30 คน  

 10. นําแบบสอบถามที่รับคืนจากการทดลองใชมาตรวจใหคะแนนและคํานวณหาคา 

ความเช่ือมั่นตามวิธีการของ Cronbach (1990 : 202 - 204) ไดคาความเช่ือมั่น 0.98 

 11. จัดทําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางในโรงเรียน 

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

วิธีรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน

ดําเนินการดังน้ี  

 1.  ผูวิจัยของหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ขอความ

รวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการและครูผูสอนของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อ

ขออนุญาตเก็บขอมูลในโรงเรียน และขอความรวมมือโรงเรียนในการเก็บรวบรวมขอมูลสงกลับผูวิจัย 

 2.  สงหนังสือขอความรวมมือพรอมแบบสอบถาม หนังสือแนะนําตัวผูวิจัยพรอมซองติด

แสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัยไปยังผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แลวขอใหสงกลับมาใหผูวิจัย 

 3.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับคืนตรวจสอบความสมบูรณเพื่อ

ดําเนิน การตามข้ันตอนการวิจัยตอไป  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการจัดทําและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

 1.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบ จัดหมวดหมูตามลักษณะของตัวแปรแลว 

หาคารอยละ  

 2.  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ใช วิธีหาคารอยละและบรรยายตารางประกอบ 

 3.  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

จํานวน 4 ดาน กําหนดคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของลิเคิรด ดังน้ี  
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  ระดับ 5 หมายถึง มสีภาพปญหาอยูในระดับมากทีสุ่ด  

  ระดับ 4 หมายถึง มสีภาพปญหาอยูในระดับมาก  

  ระดับ 3 หมายถึง มสีภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มสีภาพปญหาอยูในระดับนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มสีภาพปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 

 4.  ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ 

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยใชสถิติพื้นฐาน 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 100) ดังน้ี  

  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การมสีภาพปญหาอยูในระดับมากทีสุ่ด 

  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การมสีภาพปญหาอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การมสีภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การมสีภาพปญหาอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.50 - 1.49 หมายถึง การมสีภาพปญหาอยูในระดับนอยทีสุ่ด  

 5.  หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)           

เปนรายขอและรายดาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมลู โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปู SPSS/FW (Statistical Package 

for the Social Science /for Window) ซึ่งใชคาทางสถิติ ดังน้ี  

 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหในรูปแบบแจกแจง 

ความถ่ี หาคารอยละ (Percentage)  

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการนิเทศ ภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย

(Arithmetic Mean : X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 3. วิเคราะหเพื่อหาคุณภาพเครื่องมอื โดยการหาความเที่ยง (Reliability) ตามสตูรการ

หาคาความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204)  
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ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

การสรางและพัฒนาคูมือ เครื่องมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีองคประกอบ 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันที่ 1  นําผลการวิเคราะหสภาพปญหา ขอบขายและองคประกอบของคูมือการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              

สุราษฎรธานี เขต 1 มาเปนขอมูลในการยกรางคูมือ ดังน้ี 

 1.1 ศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคูมือการนิเทศภายใน แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนใหเปนนวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา 

ครั้งน้ี 

ข้ันที่ 2  ยกรางโครงรางคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดังน้ี 

 2.1 การยกรางโครงรางคูมือ นําผลการวิเคราะหปญหาดานตาง ๆ มาเปรียบเทียบ

กับโครงสรางของงานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก โดยใหครอบคลุม

ขอบเขตของการศึกษา และพัฒนามาเปนองคประกอบของคูมือ โดยใชหลักการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานยกรางคูมือ ดังน้ี 

  ปก 

  คํานํา 

  สารบัญ 

  บทที่ 1 บทนํา  

  แนวคิด  

  ขอบขาย  

  วัตถุประสงค  

  ประโยชนของคูมือ 

  บทที่ 2 คําช้ีแจงการใชคูมือการปฏิบัติงาน  

  ขอบขาย  

  จุดมุงหมายของการนิเทศ 
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  บทที่ 3 การปฏิบัติงานการนิเทศภายของโรงเรียน มีแนวปฏิบัติที่ครอบคลุม

การปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน คือ แนวทางการนิเทศภายใน กิจกรรมการนิเทศภายใน เครื่องมือการนิเทศ

ภายในและการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

ข้ันที่ 3 การตรวจสอบโครงรางคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ          

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยผูเช่ียวชาญ 

 3.1 นํายกรางคูมือการนิเทศภายในเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา แกไข

ปรับปรุง  

 3.2 นําคูมือที่แกไขปรับปรุงแลวเสนอผูเช่ียวชาญ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ

เกี่ยวกับการนิเทศภายใน จํานวน 5 ทาน  

 3.3 วิธีการตรวจสอบโครงรางคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

อําเภอดอนสักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประเมินผล

สอดคลองกับขอบขายของปญหาข้ันที่ 1 ดังน้ี  

  1) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน 

  2) คํานวณหาคา IOC (Index of Congruence) ซึ่งผลตองไมนอยกวา 0.50 

  3) ปรับปรงุแกไขหลังคํานวณหาคาความเที่ยงตรงแลว 

  4) การจัดทําเน้ือหาสาระตามโครงรางที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะ และเมื่อ

จัดเน้ือหาสาระเสร็จตองนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  

 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของคูมือ  

 

ผูวิจัยดําเนินการโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอ ดอนสัก ตามลําดับ ดังน้ี 

 1. นําแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือเสนอผูบริหารและครูผูสอน พิจารณาความ

เหมาะสม โดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  

 2. ดานโครงสราง องคประกอบ ใหเหมาะสมกับการนิเทศภายใน  

 3. ดานเน้ือหา การพิจารณาคาความสอดคลองใหสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค 

 4. นําคูมือที่ตรวจสอบปรบัปรุงแกไขแลวมาดําเนินการใหเกิดความสมบูรณย่ิงข้ึนพรอม

ที่จะใชในสถานการณจริง  

 5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามที่เหมาะสมที่จะ

นําไปใชในสถานจริงหรือปฏิบัติจริง 

 6. วิธีรวบรวมขอมลู 
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  6.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียน 

และบุคลากรตามกลุมตัวอยางเปาหมายของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ ดอนสักสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  

  6.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการจัดสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 7. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW 

(Statistical Package for the Social Science/for Window) กําหนดคะแนนเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรด ดังน้ี  

  ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด 

 นําขอมูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมในการนําไปใชโดยใชสถิติพื้นฐานวิเคราะห 

ขอมูลเปรียบเทียบกบัเกณฑประเมินความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 100) ดังน้ี  

  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การมีความเหมาะสมมากทีส่ดุ  

  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การมีความเหมาะสมมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การมีความเหมาะสมปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การมีความเหมาะสมนอย  

  คาเฉลี่ย 1.50 - 1.49 หมายถึง การมีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด  

 8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู  

  ใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW (Statistical 

Package for the Social Science/for Window) ซึ่งใชคาทางสถิติ ดังน้ี 

  8.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหในรูปแบบ 

แจกแจงความถ่ี หาคารอยละ (Percentage) 

  8.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการนิเทศ ภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

อําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยวิเคราะห        

หาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean : X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 

 


