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50601390 : สาขาการจดัการภาครัฐ และภาคเอกชน 
ค าส าคญั : การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวชิาชีพครู 
 อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล : ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่ม
วชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ. ดร. ธนินทรั์ฐ  
รัตนพงศภิ์ญโญ,  90 หนา้ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1)ระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพ
ของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
จ  านวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย 
ค่าความถ่ี ( f ) ค่าร้อยละ ( % )ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient ) 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1) ระดบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน โดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
 2) ระดับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
 3) ปัจจยัด้านการปฏิบติังานกับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 ผลจากการวิจยัพบว่า ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก ดงันั้น ครูจึงควรมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ และความช านาญการในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการพฒันาความกา้วหน้าในวิชาชีพ ทั้งในดา้นของต าแหน่ง วิทยฐานะ เงินเดือน 
และเพื่อใหต้นเองเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
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 The purposes of this research were to study 1) The level of career development of teachers 
in the municipality school under the jurisdiction of local education region I and 2) Factors related to 
career development of teachers in municipality school under the jurisdiction of local education region 
I. The samples were 400 teachers of working in the municipality school under the jurisdiction of local 
education region I. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 
 The finding of the research were as fallow 
 1) The level of factors performance, as whole and as an individual, were found at a high 
level. 
 2) The level of to career development of teachers in municipality school under the 
jurisdiction of local education region I, as whole and as an individual, were found at a high level. 
 3) There was a relationship between factors performance and career development of 
teachers in the municipality school under the jurisdiction of local education region I, at .05 level of 
significance. 
 Recommendation of this research 
 The results of the research  were as follows. Progress in the self development are at a high 
level, so teacher should always have their own development. In terms of knowledge, skills and 
expertise in various fields in order to get the progressive development of the profession. In terms of 
position and salary grade for their own qualified personal. 
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กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง ดว้ยความกรุณาของอาจารย ์ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ของการวิจยัมาโดยตลอด รวมทั้งคณาจารยทุ์ก
ท่าน ท่ีไดใ้หค้  าช้ีแนะต่าง ๆ ผูศึ้กษาของกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนทุกท่านท่ีได้ให้
การศึกษาตลอดจนอบรมสั่งสอน และใหค้  าปรึกษาท่ีดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบุคลากรครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ท่ีไดส้ละเวลา 
และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 ทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ น้อง และเพื่อน ๆ ท่ีเป็นก าลงัใจส าคญัใน
การศึกษาเป็นอยา่งดีเสมอมา จนท าใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ 
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