
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถม 

ศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อพัฒนาคูมือ

การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 และเพื่อประเมินความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถม 

ศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน เปนแบบสอบถามเรื่อง         

การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ ดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 

 X  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลของผูบริหาร และครูผูสอน เพื่อศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายใน  

ของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี   

เขต 1 จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน ผลการ

วิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางที่ 4.1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน 

 

ตัวแปร 
กลุมตัวอยาง 

(n=120) 
รอยละ 

1. ปจจบุันทานดํารงตําแหนง 

ผูบริหารโรงเรียน 

หัวหนางานบรหิาร 4  งาน 

หัวหนากลุมสาระ 

ครูผูสอน 

 

20 

25 

32 

43 

 

16.70 

20.80 

26.70 

35.80 

2. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี

 

73 

43 

 

65.80 

34.20 

3. ประสบการณการทํางาน 

ตํ่ากวา 5 ป 

10 ป 

11 - 20 ป 

20  ข้ึนไป 

 

13 

25 

51 

31 

 

11.70 

28.60 

44.20 

21.70 

4. ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ 

 

27 

70 

23 

 

23.30 

56.70 

20.00 

 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือครูผูสอน รองลงมาเปนหัวหนา

กลุมสาระ หัวหนางานบริหาร 4 งาน และผูบริหารโรงเรียนตาม สวนวุฒิการศึกษาพบวาสวนใหญ         

มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 11 - 20 ป รองลงมาคือ 20 ปข้ึนไป 5 - 10 ป และตํ่ากวา 

5 ป ตามลําดับ สวนขนาดโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถามอยูในโรงเรียนขนาดกลาง รองลงมาคือ 

โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมและเปนรายดาน            

ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.2 - 4.6 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 

 

สภาพปญหาการนิเทศภายใน X  S.D. 
ระดับปญหา 

การนิเทศ 

1. ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

2. ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. ดานเครื่องมอืการนิเทศภายในโรงเรียน 

4. ดานการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.26 

3.12 

3.12 

3.06 

0.410 

0.490 

0.513 

0.436 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.14 0.334 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในโดยรวมและรายดานอยูในระดับ       

ปานกลางทุกขอ เรียงลําดับดังน้ี ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศสูงสุด 

รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน สวนดาน

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศตํ่าที่สุด  
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน X  S.D. 
ระดับปญหา 

การนิเทศ 

1. ขาดการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 3.32 0.712 ปานกลาง 

2. ขาดการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจบุัน ปญหาและความ

ตองการในการวางแผนการนิเทศภายใน 3.36 0.671 ปานกลาง 

3. ความไมสอดคลองกันของการจัดทําแผนการนิเทศภายใน

และแผนปฏิบัติราชการ 3.15 0.729 ปานกลาง 

4. ไมสงเสรมิใหบุคลากรมสีวนรวมในการวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 3.30 0.894 ปานกลาง 

5. การกําหนดนโยบายเปาหมายและแนวทางการนิเทศ

ภายในขาดความชัดเจน 3.18 0.830 ปานกลาง 

   รวม 3.26 0.410 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความไมสอดคลองกัน

ของการจัดทําแผนการนิเทศภายในและแผนปฏิบัติราชการมีระดับปญหาการนิเทศตํ่าสุด รองลงมาคือ 

การกําหนดนโยบายเปาหมายและแนวทางการนิเทศภายในขาดความชัดเจน สวนโรงเรียนขาดการ

วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบนั ปญหาและความ ตองการในการวางแผนการนิเทศภายในมีระดับปญหา

การนิเทศสูงสุด 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน X  S.D. 
ระดับปญหา 

การนิเทศ 

1. ขาดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคลากรเขาใจบทบาทของ

ผูนิเทศและผูรบัการนิเทศกอนเปดภาคเรียน 3.03 0.755 ปานกลาง 

2.  ผูนิเทศไมไดใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูรับการนิเทศ 3.28 0.871 ปานกลาง 

3.  ผูนิเทศขาดทกัษะในการนิเทศ 3.00 0.870 ปานกลาง 

4.  ผูรบัการนิเทศขาดความรูและความเขาใจในการทําวิจัย 

ในช้ันเรียน 3.17 0.973 ปานกลาง 

5.  ผูรบัการนิเทศขาดการศึกษาเอกสารวิชาการและ

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรูเพิม่เติม 3.16 0.944 ปานกลาง 

   รวม 3.12 0.490 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน

โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศขาดทักษะในการ

นิเทศ มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ ขาดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคลากรเขาใจบทบาท           

ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศกอนเปดภาคเรียน สวนผูนิเทศไมไดใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก              

ผูรับการนิเทศ มีระดับปญหาการนิเทศสูงสุด 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสกั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน X  S.D. 
ระดับปญหา 

การนิเทศ 

1. ขาดการสํารวจความตองการของผูรบัการนิเทศเกี่ยวกับ

เครื่องมือการนิเทศภายใน 3.03 0.819 ปานกลาง 

2.  การสรางเครื่องมือการนิเทศขาดประสิทธิภาพ 3.13 0.829 ปานกลาง 

3.  เครื่องมือการนิเทศไมสอดคลองกบักจิกรรมการนิเทศ 3.21 0.839 ปานกลาง 

4.  ขาดการใชเครื่องมือในการนิเทศในบางครัง้ 3.17 0.833 ปานกลาง 

5.  รายละเอียดเน้ือหาในเครื่องมือการนิเทศขาดความชัดเจน 3.06 0.873 ปานกลาง 

   รวม 3.12 0.513 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนขาดการสํารวจ

ความตองการของผูรับการนิเทศเกี่ยวกับเครื่องมือการนิเทศภายใน มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ 

รายละเอียดเน้ือหาในเครื่องมือการนิเทศขาดความชัดเจน สวนเครื่องมือการนิเทศไมสอดคลองกับ

กิจกรรมการนิเทศ มีระดับปญหาสูงสุด 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ดานการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ดานการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน X  S.D. 
ระดับปญหา 

การนิเทศ 

1. ขาดการสงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผลการ

นิเทศภายใน 3.01 0.794 ปานกลาง 

2.dขาดความตอเน่ืองในการประเมินผลการนิเทศ 3.23 0.753 ปานกลาง 

3. ขาดการติดตามความกาวหนาภายหลังการรับการนิเทศ 3.08 0.881 ปานกลาง 

4. ไมช้ีแจงหรอืแจงผลการนิเทศใหครูในโรงเรียนรบัทราบ 3.22 0.845 ปานกลาง 

5. ครูไมนําผลการนิเทศมาปรับปรงุและพัฒนาในกจิกรรม

การเรียนการสอน 3.78 0.884 มาก 

   รวม 3.06 0.436 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการประเมินผลการนิเทศภายใน

โรงเรียน โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียน        

ขาดการสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ 

ขาดการติดตามความกาวหนาภายหลังการรับการนิเทศ สวนครูไมนําผลการนิเทศมาปรับปรุงและ

พัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับปญหาสูงสุด 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคูมือการ

นิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7 คาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

 อําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี)  R IOC 

1 2 3 4 5 

ตอนท่ี 1 ความเปนมาและความสาํคัญของการนิเทศภายใน        

1.1 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.2 วัตถุประสงคของคูมือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.3 แนวการใชคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตอนท่ี 2 หลกัการและแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายใน        

2.1 ความหมายของการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.2 หลักการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.3 บทบาทของผูบรหิารโรงเรียนกับการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.4 ความสําเร็จในการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.5 การพัฒนาวิธีการหรือกิจกรรมนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.6 ลักษณะของการนิเทศที่ไดผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.7 ผูบรหิารกบัการนิเทศครูประเภทตาง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.8 การสรางสือ่และเครื่องมือการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.9 กิจกรรมการนิเทศภายใน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

2.10 ตารางเสนอแนวการจัดกจิกรรมนิเทศ +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

2.11 เทคนิคการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตอนท่ี 3 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน        

3.1 การดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.2 ตัวอยางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.3 รูปแบบการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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จากตารางที่ 4.7 พบวา คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาทุกขอ 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1              

โดย ภาพรวมและเปนรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.8 - 4.13  

 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา           

สุราษฎรธานี เขต 1 

 

รายการประเมินคูมือการนิเทศภายใน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ดานเน้ือหา 

2. ดานการใชภาษา 

3. ดานการออกแบบ 

4. รูปเลม 

5. การจัดการในเน้ือหา 

3.85 

3.91 

3.91 

3.91 

3.87 

0.586 

0.601 

0.601 

0.647 

0.698 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.89 0.551 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการ

นิเทศภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใชภาษา ดานการ

ออกแบบ และดานรูปเลม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการจัดการในเน้ือหา และดานเน้ือหา

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

 โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา            

สุราษฎรธานี เขต 1 ดานเน้ือหา 

 

ดานเน้ือหา X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. เน้ือหาของคูมอืครอบคลุมวัตถุประสงค 4.09 0.745 มาก 

2. การแบงองคประกอบของเน้ือหา 3.65 0.847 มาก 

3. การจัดลําดับข้ันนําเสนอเน้ือหา 3.70 0.913 มาก 

4. เน้ือหามีความถูกตองเขาใจงาย 3.91 0.767 มาก 

5. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 3.78 0.804 มาก 

6. มีตัวอยางและแบบฟอรมนําไปปรบัใช 3.92 0.822 มาก 

7. เน้ือหาเหมาะสมกับการนําไปใช 3.90 0.834 มาก 

รวม 3.85 0.586 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศ

ภายใน ดานเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เน้ือหาของคูมือ

ครอบคลุมวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมีตัวอยางและแบบฟอรมนําไปปรับใช และการ

แบงองคประกอบของเน้ือหามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา            

สุราษฎรธานี เขต 1 ดานการใชภาษา 

 

ดานการใชภาษา X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ความถูกตองของไวยากรณในการเขียนอธิบาย 3.87 0.755 มาก 

2. ความเหมาะสมของภาษา 3.78 0.769 มาก 

3. การเลอืกใชภาษาเขาใจงาย 3.89 0.765 มาก 

รวม 3.91 0.601 มาก 
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จากตารางที่ 4.10 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการ

นิเทศภายใน ดานการใชภาษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเลือกใช

ภาษาเขาใจงายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือความถูกตองของไวยากรณในการเขียนอธิบาย และความ

เหมาะสมของภาษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา           

สุราษฎรธานี เขต 1 ดานการออกแบบ 

 

ดานการออกแบบ X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. แบบอักษรที่นําเสนออานไดชัดเจน 3.69 0.818 มาก 

2. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.12 0.784 มาก 

3. ความชัดเจนของรูปภาพ 3.91 0.767 มาก 

4. ความเหมาะสมของขนาดรปูภาพประกอบ 3.95 0.754 มาก 

รวม 3.91 0.601 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการ

นิเทศภายใน ดานการออกแบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ขนาด

ตัวอักษร มีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดรูปภาพประกอบ 

และแบบอักษรที่นําเสนออานไดชัดเจนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา         

สุราษฎรธานี เขต 1 ดานรูปเลม 

 

ดานรูปเลม X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของขนาดรปูเลม 3.83 0.748 มาก 

2. ความเหมาะสมของการวางอกัษร 3.99 0.728 มาก 

รวม 3.91 0.647 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือ

การนิเทศภายใน ดานรูปเลม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความ

เหมาะสมของการวางอักษรมีคาเฉลี่ยสูงสุด และความเหมาะสมของขนาดรูปเลมมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา       

สุราษฎรธานี เขต 1 ดานการจัดการในเน้ือหา 

 

ดานการจัดการในเน้ือหา X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. คําอธิบายการปฏิบัติเน้ือหาชัดเจน 3.88 0.801 มาก 

2. ความตอเน่ืองของเน้ือหา 3.88 0.740 มาก 

รวม 3.87 0.698 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.13 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของคูมือ

การนิเทศภายใน ดานการจัดการเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

คําอธิบายการปฏิบัติเน้ือหาชัดเจน และความตอเน่ืองของเน้ือหา มีระดับคาเฉลี่ยที่เทากันในระดับมาก 

 


