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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูใน 12 มาตรฐาน ของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางานของครู
โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยเชิงปริมาณไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จํานวน 181 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
บรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณ ผูให
ขอมูลหลักเปนผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารงานโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 5 คน
ผลการวิจัยพบวา
1.ในภาพรวมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 12 มาตรฐานของครูในโรงเรียนในในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก

2.ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู จําแนกตามเพศ พบวา ครูเพศ
หญิงมีระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมอยูในระดับสูงกวาครูเพศชาย ครูที่มีชวง
อายุตางกัน ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมปฏิบัติอยูในระดับไมแตกตางกัน ครูที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูอยูในระดับไมแตกตางกัน
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ABSTRACT

The purposes of this research were design to investigate and to compare the
performance based on 12 teacher professional standards of the teachers in the schools under
the Ratchaburi Primary Educational service Area office 1 as classified by teacher’ s gender,
age and educational level. The study was a mixed method research utilizing quantitative and
qualitative approaches. The sample selected by using quantitative sampling comprised of 181
school teachers under the Ratchaburi Primary Educational Service Area office 1. The research
instrument used for collecting the data was a questionnaire. The statistics used for analyzing
the collected data were percentage, mean and standard deviation. As for qualitative approach,
the researcher handled an interview to collect the data. The key informants consisted of
school directors and deputy directors under the Ratchaburi primary Educational Service Area
Office 1, totaling 5 persons.
The research findings were as follows:
1.Overall, the performance based on teacher professional standards of the teachers in
the schools under the Ratchaburi Primary Educational Service Ares Office 1 was at high
level.
2. According to the comparison results, as classified by gender, the performance
based on teacher professional standards of female teachers was at a higher level than their
male counterparts’. In addition, the performance level based on teacher professional standards
of the teachers with different age groups was not different. AS classified by educational level
,the performance based on 12 teacher professional standards was not different.
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ประกาศคุณูปการ
การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยดี เพราะไดรับความชวยเหลือจากผูบริหาร และครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่อนุเคราะหการตอบ
แบบสอบถามและรวบรวมสงคืนใหผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ที่สนับสนุนทุนการทําวิจัย
คุณคาและประโยชนจาการวิจัยนี้ ขอมอบอุทิศแด บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ
ทุกทาน
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