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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์  คือ 1) เพื ่อศ ึกษาศึกษาสภาพการนิ เทศภายในกลุ ่ม ส าระการ เร ียน รู้
ภาษาต่างประเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศ
ภายใน และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาการนิเทศภายใน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทั้งหมด 355 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 141 คน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 214 คน ได้มาโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามจ านวน 58 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 5 ข้อ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และ F และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffé  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพความคิดเห็นในการนิเทศภายใน มีดังนี ้

 2.1 โดยภาพรวมข้าราชการที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีสภาพการนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันมีสภาพการนิเทศไม่แตกต่างกัน 
   2.2 เมื่อพิจารณารายด้านจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ปรากฏว่ามี 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ด้านการสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลการนิเทศ 
  3. ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ส่งเสริมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ด้วยการสังเคราะห์
จากแบบสอบถามปลายเปิด 
   3.1 ด้านการวางแผน ควรจัดการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ในการวางแผนการนิเทศ การจัดหาข้อมูลตัวช้ีวัด
เพื่อก าหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และควรจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
     3.2 ด้านการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานนิเทศไดแสวงหาความรู้จากเอกสาร 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือมอบเอกสารที่ส าคัญให้ครูผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนไปศึกษาดูงานต้นแบบด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 
    3.3 ด้านการด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนด้านการจัดการจัดห้องเรียนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกและจัดสรรบุคลากรในการนิเทศให้เพียงพอ  
    3.4 ด้านการสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ควรสร้างเครื่องมือประเมินผลให้ได้มาตรฐานประเมิน
ได้ตรงเป้าหมายของงาน และมีการจัดการประชุมสัมมนาให้โดยน าผลการประเมินไปใช้อยา่งเป็นรูปธรรม คือน าผลการประเมิน
มาเป็นเกณฑ์ส่วนหน่ึงในการประเมินความดีความชอบเพื่อให้การนิเทศภายในมีความส าคัญต่อบุคลากร  
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    3.5 ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และควรประเมินคุณภาพครูด้วยการประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการนิเทศ โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องยึดเพียงผลการประเมินคุณภาพนักเรียนเพียงด้านเดียว  
 
ค าส าคัญ: การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

             Abstract 
The research objectives were 1) to study the States of the Foreign Language Department Internal 

Supervision of Secondary Educational Service Area Office 29 2) to compare the Opinion of teachers toward 
the States and Problems of the Foreign Language Department Internal Supervision 3) to study the 
suggestions to solve the problems of the Foreign Language Department Internal Supervision of SPM 29. 

The sample group consisted of 355 subjects including 141 the school directors and 214 English 
teachers of SPM.29 , classified by their positions, the school sizes and length of services, selected by 
means of Stratified Random Sampling. The instrument was a fifty-eight - item questionnaire with a Likert 
scale, 5 levels, 5 items open ended questionnaire, with confidence of.97. Statistics including percentage, 
mean, standard deviation, t- test, F- test using the Scheffé method.  

The research findings were as follows:  
1. The States of the Foreign Language Department Internal Supervision of Secondary Educational 

Service Area Office 29 found that the overall and individual aspect rated in the higher ranking. 
2. The opinion comparative of the teacher officials of the States of the Foreign Language 

Department Internal Supervision of SPM 29 found that: 
  2.1 There was a significant difference in the opinion of the teacher officials of SPM 29 
whose positions were different in overall aspect.  
  2.2 In individual aspects, the Reinforcement and the Assessment aspects were significant 
difference in the opinion of the teacher officials of SPM 29 whose length of services was different at the 
level of .05. 

3. The problems and suggestions to solve the problems of the Foreign Language Department 
Internal Supervision found that: 

3.1 The Planning Supervision Aspect. The school administrator should have the teacher 
officials’ accountability participation model and planning activities beforehand. 

3.2 The Informing Pre- Supervision. The school administrator should enhance and provide 
their teachers to observe activities on the issue educational supervision in school.  

3.3 The Operating Supervision, the school administrator is able to enhance the classroom 
management, afford the facilities, and apportion the supervision staff sufficiently.   

3.4 The Reinforcing to the Supervision Staff, the school should provide the assessment 
ability up to the standard due to the objective and goal of performing. 



580 
 

  3.5 The Supervision Assessment, providing the chance to the teachers taking part in their 
assessment performing and assess the quality of the teachers by assess the alternation of teaching 
behavior permanently.    
Keywords: The Foreign Language Department Internal Supervision 
 
บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายสูงสุด คือ 
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพโดยให้
นักเรียนมีความสามารถทางความคิด สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง รู้จักศึกษาวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ปัญหาได้ทันโลก มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม แต่
ก ารด า เนิ นการดั งกล่ าว ให้ บ รรลุ ผลจะต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดการศึกษาท่ีเป็น
เง่ือนไขของปัญหา ทั้งในด้านปัจจัยและกระบวนการ
ท างาน ในด้านปัจจัยนั้นอาจเป็นทรัพยากรส าหรับในด้าน
กระบวนการนั้น กระบวนการที่ส าคัญคือการบริหาร การ
เรียนการสอนและการนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2539: 1) งานบริหารการศึกษามี
เป้าหมายส าคัญอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน โดยผู้บริหารมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานที่ส าคัญคือ การบริหารและ
การนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารและการนิเทศเป็น
บทบาทส าคัญยิ่งของผู้บริหาร  
 ในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
พบว่า ยังมีปัญหาที่ท าให้การนิเทศ ไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร ที่ส าคัญคือ ตัวผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ตระหนัก
ถึงบทบาทในการนิเทศภายใน เห็นว่าเป็นงานของรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการ จึงมอบให้บุคลากร
เหล่านั้นรับผิดชอบแทน ทั้งในส่วนของบุคลกรส่วนใหญ่ยัง
ไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงของการนิเทศภายใน  เข้าใจการ
นิเทศว่าเป็นการไปตรวจสอบ จับผิด ประเมิน ท าให้ขาด
ความร่วมใจ ร่วมท า ตลอดจนสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆไม่ได้
น ามาใช้ เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างแท้จริง ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส าหรับประเทศไทยผู้ได้ช่ือว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดอาเซียน 
จึงต้องพัฒนาเยาวชน นักเรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะ

ในการใช้ภาษา แต่เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษา
และการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับประเทศพบว่า
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับ
ที่ควรปรับปรุง  
 จากปัญ หาดั งกล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วาม
ตระหนักความส าคัญของงานนิเทศ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
วิชาการโรงเรียน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่พัฒนาปรับวิธีเรียน
เป ลี่ ย น วิ ธี ส อ น  ให้ ก า รนิ เท ศ ภ าย ใน ก ลุ่ ม ส า ร ะ
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการนิ เทศ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียน
มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนิ เทศ
ภายในก ลุ ่ม ส าร ะ ก า ร เร ีย น รู ้ภ าษ าต ่า งป ร ะ เท ศ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
       2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน 
จ าแนกตาม  ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานและการ
บริหารงานของผู้บริหารและขนาดของโรงเรียน 
               3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการ
นิเทศภายใน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        ประชากรคือข้าราชการในโรงเรียน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รวมทั้งสิ้น 666 คน 
จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 217 คน และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
449 คน กลุ่ มตัวอย่ างทั้ งหมด 355 คนเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 141  คน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 214 คน ได้มาโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  
         ตัวแปรต้น ได้แก่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ท างาน ขนาดสถานศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและ
ปั ญ ห าก า ร นิ เท ศ ภ าย ใน ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดหลักการและทฤษฎีในการ
ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของ สงัด อุทรานันท์ (2530: 
125) 5 ด้าน  
        เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เป็ น
แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการนิเทศภายใน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe’ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
        สภาพการนิเทศภายในกลุ ่ม สาระการ เร ียน รู้
ภาษาต่างประเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 29 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาของ อนันต์ เชื้อทอง (2552: ก) ที่ศึกษา
สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในภาพรวมทั้ง 5 ขั้นตอนอยู่ใน
ระดับมาก ปัญหาการนิเทศภายใน พบว่า ขาดการนิเทศ
ภายใน เพราะมีเวลาน้อย ระบบไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 
และไม่มีการน าผลมาวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา 
และสอดคล้องกับรายงานศึกษาของ สิริศักดิ์ คูณภาค 
(2546: 96-98) ที่ ศึ ก ษ าบ ท บ าท ก า รนิ เท ศ ภ าย ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาแกนน า ในสังกัด
ส านักงานประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า 
ผู้บริหารมีบทบาทต่อการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก ทั้ง
โดยภาพรวมและรายด้ าน  แสดงว่าผู้ บริหารมีการ
ด า เนิ น งาน นิ เท ศ ภ าย ใน อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจากผู้บริหาร ได้ผ่านการฝึกอบรมอยู่เสมอ ท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
เป็นอย่างดี 

        ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน ใน
รายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบว่า
ข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายใน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ด้านการสร้างเสริมก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลการนิเทศ มีข้อสรุป
ว่า ข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มี
ความคิดเห็นในด้านการสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
นิ เทศ และด้านการประเมินผลการนิ เทศน้อยกว่า
ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ สูงกว่า 10 ปีขึ้นไป 
        ปัญหาและข้อเสนอแนะการนิเทศภายในต้องการให้
มีการแต่งตั้งให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ต้องการให้มีการน าบุคลากรครูผู้สอนหรือผู้บริหารไป
ศึกษาดูงานต้นแบบด้านการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อเป็น
การประสานงานระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนโดยผู้นิเทศ
ควรให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ งานนิ เทศ และสร้างเครื่องมือ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐานได้ตรงตามเป้าหมาย สอดคล้อง
กับรายงานการวิจัยของ ธวัชพงษ์ รู้บุญ (2552: บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอน พบว่า 
สภาพการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากและมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้งโดยรวมและรายด้านเกือบทุก
ด้าน ส่วนผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผู้บริหาร
กับครูผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 และ .005 ทั้งโดยรวมและรายด้านบางด้าน สภาพ
การนิเทศการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
ทั้ง 3 ขนาดโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย และผลการเปรียบเทียบสภาพกานิเทศการ
เรียนการสอน ปรากฏว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 และเมื่อพิจารณารายด้าน
มีบางด้านแตกต่างกัน ส่วนปัญหาการนิเทศการเรียนการ
สอน ผู้บริหารทั้ง 3 ขนาดโรงเรียนมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับ
รายงานการวิจั ยของ ประกอบ เนือนสกุล  (2552: 
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บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 พบว่า มีปัญหาการนิเทศทุก
โรงเรียน ปัญหาการนิเทศภายในโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการนิเทศระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศและด้านการ
ประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านสรุปและรายงาน
ผลไม่แตกต่างกัน และปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องรายการวิจัยของ สถาพร  เถรวง
แก้ว (2550: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนาหว้า
ท่าเรือนาคูณ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 พบว่า สภาพการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ปัญหาการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพการ
นิเทศตามความคิดเห็นของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ปัญหาการนิเทศตาม
ความคิดเห็นของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน สภาพและปัญหาการนิเทศตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประเภทจัดการศึกษาต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
   
สรุปผลการวิจัย 
        1. สภาพการนิเทศภายในกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =3.76) 
         2. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการนิเทศ 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน และเมื่ อพิ จารณารายด้านจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานมีเพียง 2 ด้านที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 คือ ด้านการ
เสริมสร้างก าลังใจในการท างาน และด้านการประเมินผล
การนิเทศ 
        3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า 
  3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศไม่มีส่วนร่วม
ในการวางแผน จึงไม่ทราบปัญหาและความต้องการจ าเป็น
ที่แท้จริง ควรแต่งตั้งความรับผิดชอบและการจัดหาข้อมูล
ตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน  
   3.2 บุคลากรในการนิเทศขาดความตระหนัก 
และความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายใน จึงควรมีการฝึกอบรม 
น าบุคลากรไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  
   3.3 ขาดความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ งาน
เนื่องจากภาระงานครูและมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรกซ้อน 
ควรให้มีการประสานงานระหว่างผู้นิเทศและครูผู้สอน
น าเอาจุดเด่นและปัญหาต่างๆจากการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในไปใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป 
  3.4 มีการน าผลการประเมินการนิเทศมาใช้น้อย
มาก ท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างานควรมีควรน าผลการ
นิเทศมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือการให้ความดีความชอบ  
 3.5 ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรเปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และควรประเมินคุณภาพครูด้วยการประเมิน
พฤติกรรมการสอนของครูที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการ
นิเทศ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องยึดเพียงผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนเพียงด้านเดียว 
  
ข้อเสนอแนะ 
        1.ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสรมิการนิเทศ ด้าน
การสร้างเสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานนิเทศ และ
ด้านการประเมินผลการนิเทศ แกบุ่คลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 6-10 ปี เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อการนิเทศภายโรงเรียน  
  1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ควรให้การสนับสนุนโรงเรียนให้มีการนิเทศภายใน
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ด้วยการใช้สื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายในอย่าง
เหมาะสม 
  1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ควรสนับสนุนโรงเรียนให้มีบุคลากรในการนิเทศให้
เพียงพอ และควรส่งบุคลากรจากเขตพื้นที่ไปติดตามอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  
        จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้ คือ  
       2.1 ควรศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการนิเทศ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
    2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพการนิเทศ
ภายภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
          2.3 ควรศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

   งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความ
กรุณ าเป็นอย่ างดี ยิ่ งจาก คณ าจารย์และที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณณ
วัตร ปะโคทังประธานท่ีปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. 
สมาน อัศวภูมิ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทุกท่าน คุณค่าในงานวิจัย
ในครั้งนี้ขอมอบบูชาแก่ผู้มีพระคุณ บิดามารดาผู้บังเกิด
เกล้า ตลอดจนบูรพาจารย์ทุกท่าน         
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