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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษา 

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาด

สถานศึกษา ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร จ านวน 570  คน 

ผลการวิจัย พบว่า การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครู ในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยด้านการร่วมมือกับผู้อื่นมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาตนและด้านพัฒนาการ

พัฒนาผู้เรียน ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าที่สุด คือ ด้านการพัฒนางาน ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา จ าแนกตาม

ต าแหน่ง  มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01การจ าแนกตามประสบการณ์ใน

ต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทยีบตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวกบัการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในถานศึกษา คือ ขาดความ

ต่อเน่ืองในการก ากบัติดตามการพัฒนาตนของครู และมาตรการไม่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม       

ข้อเสนอแนะในการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา คือ จัดอบรมให้ความรู้

ในการวางแผนการปฏบัิติงานและลดภาระงานของครูให้น้อยลงเพ่ือให้ครูได้ปฏบัิติงานอย่างเตม็ศักยภาพ   

 

Abstract 

This research aims to study and compare the opinion of the school administrators and the 

head of learning strand about the Monitoring the Professional Performance of School Teachers in 

Secondary Educational Service Area Office 1 classified by rank position, experience in working, 

the size of educational area, study the problem and proposal about the Monitoring the Professional 
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Performance of School Teachers in educational area. The sampling population consists of school 

administrators totally 570 persons. 

The result of this research found that monitoring the professional performance of school 

teachers in education area has overall point of view at a high level; the aspect of co-ordination with 

others has the highest mean level, next is the self-development and learner development 

respectively. For the lowest mean level is working development. The result of comparing the 

opinion of the school administrators and the head of learning strand about Monitoring the 

Professional Performance of School Teachers in the school area classified by rank position has 

overall point of view differently at the statistical significant .01, but the variety according to the 

experience for the position is not different, whereas the result of comparing according to the size of 

educational area has overall point of view differently at the statistical significant .01 

The result of studying the problem of monitoring the professional performance of school 

teachers in education area found that it lacks of monitoring the development of teachers 

continuously and the restriction is not concrete. 

The proposal for monitoring the professional performance of school teachers in education 

area provide training course for teachers about working planner and reduce working burden for them 

to fulfill their work potentially. 

 

1...ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองน้ัน สิ่งที่

ส าคัญที่ต้องพัฒนาคือ การให้การศึกษาแก่พลเมืองและการจัดการศึกษา ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิง

ในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ ครูคือผู้ก าหนดอนาคตของคนในชาติ ชาติใดกต็าม ที่ได้ครูเป็นคนดี  มี

ความรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละตั้งใจท างานเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน ชาติน้ันจะได้พลเมืองที่เก่งและ

ฉลาด  มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะแข่งขันกับทุกประเทศ ในโลกได้ ผู้เป็นครูจึงต้องเป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถและทกัษะอย่างสูง  มีจิตส านึก ในความเป็นครูอย่างแท้จริงสามารถท าหน้าที่ครูได้

อย่างมีเกียรติและมีศักด์ิศรี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์เพ่ือน าไปปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิต  ซ่ึงสอดคล้องกบัพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อ

การพัฒนาวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง  ในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญย่ิงต่อการปฏรูิปการศึกษาของชาติ  

มาตรา 9(4) กล่าวคือ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนา

ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มาตรา 52 กล่าวคือ ส่งเสริมให้มีระบบกระบวน 

การผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพช้ันสงู โดยการก ากบัและประสานกบัสถาบัน ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีประสทิธผิลและต่อเน่ือง  
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 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : ค าน า) ได้เสนอว่า การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา  เป็นกลไกหน่ึงที่จะพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ จึงมีการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สภาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยคุรุสภามีอ านาจหน้าที่ก  าหนดมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน  

ยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา จึงเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิชาชีพ

ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนออกใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่างๆ ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับแห่งข้อจ ากัด และเง่ือนไขตามข้อบังคับของคุรุ

สภา รวมทั้งประพฤติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 

2548  ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ ส าหรับผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่ก  าหนด

ในข้อบังคับของคุรุสภา ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏบัิติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน นอกจากน้ันยังต้องพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่าง

ต่อเน่ืองให้เป็นไปตามเง่ือนไข จึงจะได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก  5  ปี 

ปัญหาการศึกษาไทย ในปัจจุบันนี้การศึกษาตกต ่าลงมาก ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเน่ือง  

เปล่ียนผู้บริหารบ่อย ผู้บริหารไม่ค่อยอยู่บริหารงานที่โรงเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนกด้็อยไป   

อกีทั้งยังขาดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ซ่ึงสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันข้าราชการครูเป็นจ านวนมากไม่ใส่ใจกับ

จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการครู มีการฝ่าฝืนวินัยและปฏบัิติตนผิดจรรยาบรรณครูให้เหน็กันอยู่บ่อยๆ 

มาตรการป้องกันการฝ่าฝืนวินัย จรรยาบรรณ และมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิผลกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ครูบางคนไม่ตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพของตน ไม่ใส่ใจในการสอน หรือสอนให้จบไปวันๆ เพ่ือให้

การบริหารงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการก ากับติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา ซ่ึงผู้บริหารมีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษา หากให้ความส าคัญกับการก ากับติดตาม 

ดูแล และมีเวลาอยู่ดูแลสถานศึกษาให้มาก จะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ดี ความส าเรจ็หรือการบรรลุ

จุดมุ่งหมายของการศึกษาย่อมต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก  

ดังน้ัน การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูกเ็ป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนาครูได้เป็นอย่างดี   

ซ่ึงสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการก ากับติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษา รอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยหัวใจส าคัญของการก ากับติดตามการปฏบัิติ

วิชาชีพครูคือการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติวิชาชีพของครู ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการก ากับ

ติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงจะ

เป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพครูใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน เพ่ือ

พัฒนาครูและเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กบัผู้บริหารในการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
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2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

2.  เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตาม ต าแหน่ง และประสบการณ์ในต าแหน่ง           

3.  เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เกี่ยวกบัการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 จ าแนกตามขนาด สถานศึกษา 

4.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษาต่างกนั        

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกันมี

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ต่างกนั        

3.  ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด

ต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ต่างกนั 

 

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ด้วยการวิจัยแบบผสม (Mixed 

Method)ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรคือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  

ได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 670 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 570 คน ซ่ึง

ได้มาโดยใช้วิธกีารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็และรวบรวมข้อมูล

คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหาคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน

(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อค าถามรายข้อกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total 

Correlation) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .97 การเกบ็และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ส่งไปทั้งหมด 570 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 524  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 91.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ได้แก่ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทแีละการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA 

ส าหรับข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพน้ันผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้สัมภาษณ์ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   

จ านวน 15 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ใช้วิธกีารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

  

5. สรุปผลการวิจยั 

ก. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ปรากฏดังตารางที่ 1-4 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

จ าแนกเป็นรายด้าน (n = 524) 

 

การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา 
 

S.D. ความหมาย อนัดับ 

1. ดา้นการพฒันาตน 4.40 0.45 มาก 2 

 1.1 การก ากบัติดตามวิชาชีพ 4.39 0.53 มาก (2) 

 1.2 การก ากบัติดตามการปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.41 0.48 มาก (1) 

2. ดา้นการพฒันางาน 4.14 0.50 มาก 4 

 2.1 การก ากบัติดตามการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  4.27 0.50 มาก (1) 

 2.2 การก ากบัติดตามการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

      ให้มีประสิทธภิาพ 

4.13 0.68 มาก (2) 

 2.3 การก ากบัติดตามการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 

     เป็นระบบ 

4.10 0.49 มาก (3) 

3. ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 4.22 0.53 มาก 3 

 3.1 การก ากบัติดตามการท ากจิกรรมค านึงถึงผลที่เกิด 

     แก่ผู้เรียน 

4.29 0.58 มาก (2) 

 3.2 การก ากบัติดตามการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 4.33 0.57 มาก (1) 

 3.3 การก ากบัติดตามการปฏบัิติการสอนให้เกดิผล 

     แก่ผู้เรียนอย่างถาวร 

4.19 0.55 มาก (3) 

 3.4 การก ากบัติดตามการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน 

     ทุกสถานการณ์ 

 

 

4.13 0.63 มาก (4) 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา 
 

S.D. ความหมาย อนัดับ 

     

4. ดา้นการร่วมมือกบัผูอื้่น 4.46 0.42 มาก 1 

 4.1 การก ากบัติดตามการร่วมมือในสถานศึกษา 4.57 0.43 มากที่สุด (1) 

 4.2 การก ากบัติดตามการร่วมมือในชุมชน 4.32 0.50 มาก (2) 

เฉลีย่รวม 4.27 0.43 มาก  

 

จากตารางที่ 1  พบว่า การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.27)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ทุกด้านมีการก ากบัติดตามอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงที่สดุและรองลงมา คือ 

ด้านการร่วมมือกบัผู้อื่น( =4.46)   ด้านการพัฒนาตน ( =4.40) และด้านพัฒนาการพัฒนาผู้เรียน 

( =4.22) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าที่สดุ คือ ด้านการพัฒนางาน ( =4.14) 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพ 

 ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 จ าแนกตามต าแหน่ง (n = 524) 

 

การก ากบัติดตาม 

การปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

(n=111) 

หัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ 

(n=413) 
t 

p-

value 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ดา้นการพฒันาตน 4.56 0.33 4.35 0.47 5.030 .00 

 1.1 การก ากบัติดตามวิชาชีพ 4.61 0.41 4.33 0.54 5.835 .00 

 1.2 การก ากบัติดตามการปฏบัิติตน 

      เป็นแบบอย่างที่ดี 

4.51 0.33 4.37 0.51 3.367 .00 

2. ดา้นการพฒันางาน 4.45 0.34 4.05 0.50 9.523 .00 

 2.1 การก ากบัติดตามการพัฒนา    

      แผนการจัดการเรียนรู้  

4.44 0.58 4.22 0.46 3.499 .00 

 2.2 การก ากบัติดตามการพัฒนาสื่อ 

     การเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพ 

4.52 0.42 4.03 0.70 9.168 .00 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

 

การก ากบัติดตาม 

การปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

(n=111) 

หัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ 

(n=413) 
t 

p-

value 

 
S.D. 

 
S.D. 

 2.3 การก ากบัติดตามการรายงาน 

      ผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบ 

4.36 0.28 4.03 0.51 8.802 .00 

 2.4 การก ากบัติดตามการแสวงหา  

      และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

4.60 0.49 3.88 0.68 10.310 .00 

3. ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 4.64 0.33 4.10 0.52 13.351 .00 

 3.1 การก ากบัติดตามการท ากจิกรรม 

      ค านึงถึงผลที่เกดิแก่ผู้เรียน 

4.60 0.42 4.21 0.59 7.769 .00 

 3.2 การก ากบัติดตามการมุ่งมั่นพัฒนา 

      ผู้เรียน 

4.50 0.46 4.28 0.59 4.101 .00 

 3.3 การก ากบัติดตามการปฏบัิติการ  

      สอนให้เกดิผลแก่ผู้เรียนอย่างถาวร 

4.66 0.31 4.07 0.54 14.861 .00 

 3.4 การก ากบัติดตามการสร้างโอกาส 

      แก่ผู้เรียนทุกสถานการณ์ 

4.73 0.24 3.95 0.61 20.375 .00 

4. ดา้นการร่วมมือกบัผูอื้่น 4.64 0.39 4.41 0.41 5.534 .00 

 4.1 การก ากบัติดตามการร่วมมือ 

      ในสถานศึกษา 

4.76 0.40 4.51 0.43 5.605 .00 

 4.2 การก ากบัติดตามการร่วมมือ 

      ในชุมชน 

4.49 0.50 4.27 0.49 4.160 .00 

 เฉลีย่รวม                         4.57 0.33 4.19 0.43 10.041 .00 

        

 

จากตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ในภาพรวมมีการก ากับติดตาม

การปฏิบัติวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพ 

 ในสถานศึกษา  สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง (n = 524) 

 

การก ากบัติดตาม 

การปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 

10 ปี 

(n=112) 

ตั้งแต่ 10 ปี

ขึ้นไป 

(n=412) 
t 

p-

value 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ดา้นการพฒันาตน 4.41 0.33 4.39 0.51 0.853 0.39 

 1.1 การก ากบัติดตามวิชาชีพ 4.42 0.41 4.37 0.58 1.174 0.24 

 1.2 การก ากบัติดตามการปฏบัิติตน 

      เป็นแบบอย่างที่ดี 

4.40 0.42 4.40 0.51 0.380 0.70 

2. ด้านการพัฒนางาน 4.13 0.42 4.15 0.55 0.539 0.59 

 2.1 การก ากบัติดตามการพัฒนา 

      แผนการจัดการเรียนรู้  

4.09 0.39 4.38 0.53 6.898 0.00 

 2.2 การก ากบัติดตามการพัฒนาสื่อ 

      การเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพ 

4.19 0.57 4.10 0.74 1.556 0.12 

 2.3 การก ากบัติดตามการรายงานผล 

      การพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบ 

4.09 0.48 4.10 0.49 0.206 0.83 

 2.4 การก ากบัติดตามการแสวงหา  

      และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

4.18 0.60 3.95 0.75 3.686 0.00 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.32 0.34 4.15 0.61 4.002 0.00 

 3.1 การก ากบัติดตามการท ากจิกรรม 

      ค านึงถึงผลที่เกดิแก่ผู้เรียน 

4.31 0.39 4.28 0.67 0.465 0.64 

 3.2 การก ากบัติดตามการมุ่งมั่นพัฒนา 

      ผู้เรียน 

4.26 0.49 4.37 0.51 2.296 0.02 

 3.3 การก ากบัติดตามการปฏบัิติการสอน 

      ให้เกดิผลแก่ผู้เรียนอย่างถาวร 

4.34 0.39 4.11 0.62 5.055 0.00 

 3.4 การก ากบัติดตามการสร้างโอกาส 

      แก่ผู้เรียนทุกสถานการณ์ 

4.35 0.36 3.99 0.72 7.588 0.00 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 

 

การก ากบัติดตาม 

การปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 

10 ปี 

(n=112) 

ตั้งแต่ 10 ปี

ขึ้นไป 

(n=412) 
t 

p-

value 

 
S.D. 

 
S.D. 

4. ดา้นการร่วมมือกบัผูอื้่น 4.37 0.36 4.51 0.44 3.982 0.00 

 4.1 การก ากบัติดตามการร่วมมือ 

      ในสถานศึกษา 

4.46 0.42 4.63 0.43 4.237 0.00 

 4.2 การก ากบัติดตามการร่วมมือ 

      ในชุมชน 

4.25 0.40 4.36 0.55 2.663 0.00 

 เฉลีย่รวม                         4.29 0.34 4.26 0.48 0.839 0.40 

 

 

จากตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง พบว่า ในภาพรวม มี

การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการพัฒนาผู้เรียนกับด้านการร่วมมือกับผู้อื่น มีการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา   

               สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (n=524) 

 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 

1. การก ากบัติดตามดา้นการพฒันาตนของครู 

1. ผู้บริหาร มีภาระงานมาก 

 

142 1.จัดร ะบบงาน  มอบหมายงาน

ตามล าดับขั้นตอน  

115 

 

2. ครูยังขาดความกระตือรือร้นในการ

พัฒนาตนเอง 

 

98 2. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองโดย

เป็นข้อก าหนดในการพัฒนาทุกคน

ต้องมีการพัฒนาอย่างน้อยกี่ช่ัวโมง 

78 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 

3.ขาดความต่อเน่ืองในการก ากับ

ติดตามการพัฒนาตนของครู 

83 3.มีการวางแผนในการก ากับติดตาม

การพัฒนาตนของครูอย่างต่อเน่ือง 

59 

2. การก ากบัติดตามดา้นการพฒันางานของครู 

1.ภาระงานของครูมาก 

 

135 1.จัดอบรมให้ความรู้ในการวาง

แผนการปฏบัิติงาน และลดภาระงาน

ของครูให้น้อยลง เพ่ือปฏิบัติงานได้

อย่างเตม็ศักยภาพ   

110 

2.ขาดความร่วมมือจากครู 

 

112 2. ปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบ

ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ น

สถานศึกษา และเพ่ิมขวัญก าลังใจ 

97 

3.มาตรการในการก ากบัดูแลไม่มีผล

อย่างเป็นรูปธรรมในการก ากบั

ติดตาม 

67 3.ปรับมาตรการในการก ากบัดูแล 56 

3.  การก ากบัติดตามดา้นการพฒันาผูเ้รียนของครู 

1.ขาดการนิเทศและการประเมินผล

ก ากบัติดตามการพัฒนาผู้เรียนของ

ครูอย่างต่อเน่ือง 

106 1.ให้การนิเทศและประเมินผลการ

ก ากับติดตามการพัฒนาผู้เรียนของ

ครูอย่างต่อเน่ือง 

85 

2.ระบบในการก ากบัติดตามการ

พัฒนาผู้เรียนของครูไม่สามารถ

น ามาใช้ได้เตม็ศักยภาพ 

88 2.จัดให้มีการนิเทศ ก ากับติดตาม

อย่างสม ่าเสมอ และเป็นระบบ 

67 

3.ครูไม่ให้ความส าคัญกบัการ

แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับ

ความสามารถ 

72 3.เน้นให้ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนและดูแล

ส่งเสริมความสามารถตามความ

เหมาะสม 

54 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 

4. การก ากบัติดตามครูในการร่วมมือกบัผูอื้่น 

1.ครูบางคนขาดมนุษยสมัพันธ์ 

 

94 1.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสัมพันธ ์

และกจิกรรมละลายพฤติกรรม 

2.จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ

การคิดเชิงบวก 

3.ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม 

และมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้ น

กจิกรรมแต่ละคร้ัง 

4.มอบหมายงานที่ ต้องท า ร่วมกับ

ผู้อื่น 

76 

2.ขาดแนวปฏบัิติที่ชัดเจนในการ

สร้างความเข้าใจให้กบัครูในการ

ปฏบัิติงานที่ต้องท างานร่วมกบัผู้อื่น 

77 2.จัดท าระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนและ

เน้นให้เหน็ความส าคัญ 

54 

 

6.การอภิปรายผล 

 6.1 ผลการศึกษาการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

จากการศึกษาการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีการ

ก ากับติดตาม  อยู่ในระดับมาก โดยด้านการร่วมมือกับผู้อื่นมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด จากข้อค้นพบน้ีแสดงให้เหน็

ว่า ผู้บริหารส่งเสริมครู ให้แสดงความคิดเหน็ในการท างานกลุ่ม ดูแลครูให้มีการยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงานร่วมกันในสถานศึกษา ผู้บริหารส่งเสริมครูให้ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ กับบุคคลใน

ชุมชน ส่งเสริมครูให้มีการยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการปฏบัิติงานร่วมกันในชุมชน ซ่ึงการพัฒนาครู เป็นการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู อาจารย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเปล่ียนแปลงเจตคติ และทกัษะ

อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธกิาร (ประพนธ ์ ย้ิมสกุลกาญจน์. 2545 : 3)  

ส าหรับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนมีค่าเฉล่ีย

รองลงมา น้ันผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง ดูแลครูให้ปฏบัิติตามระเบียบวินัย จารีตประเพณี

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีการวางแผนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้  

เป็นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชา ชีพ ซ่ึงมีความส าคัญอย่างย่ิง และกระทรวง 

ศึกษาธิการได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ครูมือ

99510051005



 
อาชีพได้ นอกจากน้ียังมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ

สูงสุดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการแสวงหาเทคนิควิธีการ ทักษะ  

กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ที่มี

มาตรฐานทดัเทยีมกบัสงัคมโลกต่อไป (พัชรินทร์  มีพัฒน์, 2545 :4)   

ในขณะเดียวกันการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา ด้านการพัฒนางาน มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด แต่ยังอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการก ากับติดตามยังไม่ต่อเน่ืองในการ

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ และการติดตาม

ตรวจสอบหรือสังเกตว่า ครูได้มีการเปล่ียนแปลงการรายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายบุคคล ซ่ึง

สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึงใจ กฤษณา (2547) พบว่า ในมาตรฐานการตัดสินใจปฏิบัติ

กจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกดิแก่ผู้เรียน มาตรฐานการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ

มาตรฐานการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกดิแก่ผู้เรียน มาตรฐานการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์   

6.2  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ในต าแหน่ง ผลปรากฏดังน้ี 

1)  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ในภาพรวม มีการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพแตกต่าง

กนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล จิระ

วัชชะนานนท ์ (2547) ได้ศึกษาและเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ชลบุรี  เขต 2 โดยรวมและเกือบทุกด้านอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารที่มี 

ต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน        

2)  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่ม 

สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง  พบว่าในภาพรวม                   

มีการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณารายด้าน  

พบว่า ด้านการพัฒนาผู้เรียนกบัด้านการร่วมมือในชุมชน มีการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ใน

ต าแหน่ง  มีผลต่อความคิดเหน็ของผู้บริหารในการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา ด้าน

การพัฒนาผู้เรียนกับเด้านความร่วมมือกับชุมชน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทราภรณ์ ทองมาก  
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(2544)  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูระดับประถมศึกษา กลุ่มกรุงธน

เหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการปฏบัิติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีอายุราชการต่างกันมีการปฏบัิติงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่าง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะบริบทของ

สถานศึกษาที่แตกต่างกนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกันมี

ความคิดเหน็การก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น

ด้านการพัฒนาตนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 6.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ คนึงใจ  กฤษณา (2547) พบว่า ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหาร 

และ ครู-อาจารย์ ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามสถานภาพเป็นผู้บริหารกับ ครู-อาจารย์ ปรากฏผลว่า ในภาพรวม มีความ

คิดเหน็แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

6.4  ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์

เกี่ยวกบัการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง   

ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา คือ ครูและ

ผู้บริหารมีภาระงานมาก ผู้บริหารขาดความต่อเน่ืองในการก ากับติดตามการพัฒนาตนของครู ครูยังขาด

ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ขาดความร่วมมือจากครูในด้านการพัฒนางานของครู มาตรการใน

การก ากับดูแลไม่มีผลอย่างเป็นรูปธรรมในการก ากับติดตาม ขาดการนิเทศและการประเมินผลการก ากับ

ติดตามการพัฒนาผู้เรียนของครูอย่างต่อเน่ือง ครูไม่ให้ความส าคัญกับการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับ

ความสามารถ ครูบางคนขาด มนุษยสัมพันธ์ ขาดแนวปฏบัิติที่ชัดเจนในการสร้างความเข้าใจให้กับครูใน

การปฏบัิติงานที่ต้องท างานร่วมกบัผู้อื่น 

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา คือ ควร

มีการจัดระบบงาน มอบหมายงานตามล าดับขั้นตอน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองโดยก าหนดการพัฒนา

ครูทุกคนอย่างน้อยกี่ช่ัวโมง มีการวางแผนการก ากบัติดตามการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง จัดอบรมให้

ความรู้ในการวางแผนการปฏบัิติงานและลดภาระงานของครูให้น้อยลง เพ่ือให้ครูได้ปฏบัิติงานอย่างเตม็

ศักยภาพ ปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบ สร้างความสัมพันธภ์ายในสถานศึกษา และเพ่ิมขวัญก าลังใจ มี

การปรับมาตรการในการก ากบัดูแลการพัฒนางานของครู ให้การนิเทศและประเมินผลการก ากบัติดตาม

การพัฒนาผู้เรียนของครูอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เน้นให้ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนและดูแลส่งเสริมความสามารถ

ของผู้เรียนตามความเหมาะสม การพัฒนาครูในการร่วมมือกบัผู้อื่นควรจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสมัพันธ์

และกจิกรรมละลายพฤติกรรม กจิกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการคิดเชิงบวก ส่งเสริมการท างานเป็นทมี
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และมีการประเมินผลหลังเสรจ็สิ้นกจิกรรมแต่ละคร้ัง มอบหมายงานที่ต้องท าร่วมกบัผู้อื่นจัดท าระเบียบ

แนวปฏบัิติให้ชัดเจนและเน้นให้เหน็ความส าคัญของการร่วมมือกบัผู้อื่น 

 

7.  ขอ้เสนอแนะ 

 เพ่ือให้ผลการวิจัยในคร้ังน้ีมีประโยชน์มากย่ิงขึ้ นจึงควรมีการน าผลการวิจัย และมีการศึกษา

เพ่ิมเติมดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้  

 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

        1)  จากการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า การก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามด้านการพัฒนางานน้อยที่สุด  

ซ่ึงด้านการพัฒนางานเกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการแสวงหา และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การ

ก ากบัติดตามการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบ การก ากบัติดตามการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ และการก ากับติดตามการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ันส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาควรมีนโยบายอย่างชัดเจน และต่อเน่ืองเกี่ยวกบัการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา  

โดยสามารถปฏบัิติได้ในทศิทางเดียวกันโดยเฉพาะในด้านการแสวงหาการใช้ข้อมูลข่าวสาร การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบ และการก ากับติดตามการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่มีประสทิธภิาพ 

        2) จากการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม พบว่า การก ากับติดตาม

ครูในการร่วมมือกบัผู้อื่น ขาดแนวปฏบัิติที่ชัดเจนในการสร้างความเข้าใจให้กับครูในการปฏบัิติงานที่ต้อง

ท างานร่วมกบัผู้อื่น ดังน้ัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการจัดท าระเบียบปฏบัิติให้ชัดเจนและเน้นให้

เหน็ความส าคัญกบัการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

        3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตามวิชาชีพ เพ่ือให้การก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาบรรลุตาม

วัตถุประสงคอ์ย่างมีคุณภาพ 

7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 

1) จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การก ากับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามด้านการพัฒนางานน้อยที่สุด 

ดังน้ัน  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรมีความตระหนักในการก ากับติดตามการปฏบัิติ

วิชาชีพครู เพ่ือให้ครูได้ท าหน้าที่ในวิชาชีพของตนอย่างมีคุณภาพ 

2)  จากการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม พบว่าภาระงานของครู

มาก ซ่ึงผู้บริหารควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการวางแผนการปฏิบัติงานและลดภาระงานของครูให้

น้อยลง  เพ่ือปฏบัิติงานได้อย่างเตม็ศักยภาพ           

3)  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรมีแผนปฏบัิติการในการก ากับ

ติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครู โดยก าหนดรูปแบบการก ากบัติดตามไปในทศิทางเดียวกนั        
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4)  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพครูด้านต่างๆ อย่าง

เพียงพอ เพ่ือให้การก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5)  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรประเมินผลเมื่อเสรจ็สิ้นในการก ากับติดตามการปฏบัิติวิชาชีพ

ครู ในสถานศึกษาแต่ละปีการศึกษา และควรสนับสนุนให้ขวัญก าลังใจครูเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาความดี

ความชอบให้กบัครูที่สามารถพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑอ์ย่างมีคุณภาพ 

7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1)  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกบัแนวทางในการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรม และประสทิธภิาพการปฏบัิติวิชาชีพครูในด้านต่างๆตามบริบทที่ต่างกนั 

2)  ควรศึกษาในเชิงลึกเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพในเร่ืองปัญหาในการก ากบัติดตามการ

ปฏบัิติวิชาชีพครูในสถานศึกษา   

3)  ควรมีการน าประเดน็ที่ศึกษาเกี่ยวกบัการก ากบัติดตามการปฏบัิติวิชาชีพครู              

ในสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ส าหรับศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนางานในการก ากบัติดตาม ด้านอื่นๆ 

ต่อไป 
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