บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สอง (พ.ศ. 2554 - 2561) มี นโยบายที เกี ยวข้องกับ
การศึ ก ษา ซึ งระบุ ใ ห้ เ ร่ งพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเน้ น การยกระดั บ องค์ ค วามรู ้ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ปฏิ รูป หลัก สู ต รการศึ ก ษาทุ ก ระดับ เพื อรองรั บ การเปลี ยนแปลงของโลกและ
ทัดเที ยมกับ มาตรฐานสากล และเพิมผลสัมฤทธิ; ของการศึกษาทุ กระดับชั=นโดยวัดผลจากการผ่าน
ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเมือพิจารณายุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา
เพือการพัฒนาทียังยืนของกระทรวงศึกษาธิ การจํานวน 9 ข้อ จะพบว่าในบางยุทธศาสตร์ ได้กาํ หนดให้
มี การพัฒนาสถานศึ กษาและองค์ความรู ้ การพัฒนาครู ท= งั ระบบ และการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ย น
ซึ งสอดคล้อ งกับ การดํา เนิ นงานพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยในปั จจุ บ นั ที เน้นการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนาครู ยุคใหม่
3) การพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยุคใหม่ 4) และการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่
และการพัฒนา การศึกษาของประเทศต่างๆ ทัวโลก ได้มุ่งเน้นคุ ณภาพของการศึกษาเป็ นอันดับแรก
เช่นเดียวกัน (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. 2555 ก : บทนํา)
จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้จดั ทํา
ข้อเสนอเชิ งนโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้มี คุ ณ ภาพ สามารถจัด การเรี ย นการสอน บริ หารจัด การและ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งผลถึงคุณภาพผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2) พัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เอื= อต่ อการปฏิ บ ัติ ง านของครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
3) จัดระบบการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนให้เอื=อต่อการปฏิ บตั ิ งานของครู และ
บุคลากรทางการศึ กษา 4) จัดระบบการเสริ มสร้ างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชี พของครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา . 2553 ก : 17 - 28) นอกจากนั=น
สาระการปฏิ รูปสั งคมและเศรษฐกิ จ พบว่าในโลกยุคใหม่ ซึ งเป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Society) ครู จึงต้องมี บทบาทหน้าที ซับซ้อนขึ=น มี ความรู ้ ประสบการณ์ และก้าวทันสถานการณ์ โลก
เป็ นผูม้ องกว้าง คิ ดไกล ใฝ่ รู ้ สามารถจัดระบบการเรี ยน การสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลางของ
การพัฒนา คือ ต้องสอนโดยยึดพื=นฐาน ความรู ้ ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน
เป็ นหลัก ครู ในอนาคตจึงต้องมีมาตรฐานคุณภาพในระดับครู มืออาชี พ ทีได้รับการยอมรับจากสังคม
ในระดับสู ง ดังนั=นครู จะต้องเตรี ยมพร้ อมสําหรับสังคมยุคใหม่ ที จะปรั บเปลี ยนไปทั=งในปั จจุบนั
และในอนาคต โดยเชื อว่าครู ในปั จจุบนั และอนาคตจะต้องมี คุณลักษณะโดดเด่ น ดี เก่ ง ทันโลกและ
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เป็ นครู มืออาชี พ (โณทัย อุดมบุญญานุ ภาพ. ออนไลน์. 2552) จากการสังเคราะห์งานวิจยั เกียวกับ
คุณภาพการศึกษาไทย โดยสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา สรุ ปได้วา่ ปั จจัยเชิ งสาเหตุทีส่ งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วยปั จจัยทีเกี ยวข้องกับหลักการจัดการศึกษา กระบวนการเรี ยนการสอน
การบริ หารจัดการ การพัฒนาครู /อาจารย์ การระดมทรัพยากรและการลงทุน และการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชน โดยปั จจัยครู เป็ นปั จจัยที สําคัญยิง เนื องจากครู /อาจารย์เป็ นตัวร่ วมเชื อมโยงกับทุ กปั จจัย
ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร ชุ มชน ระหว่างกลุ่มครู ดว้ ยกันเอง และทีสําคัญทีสุ ด คือ ผูเ้ รี ยน ดังนั=น ครู /
อาจารย์ จึงเป็ นเสมือนกุญแจสําคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้ศกั ยภาพ
และมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. 2552 ข : 13)
จากรายงานการวิจยั เกี ยวกับ เรื อง ประสิ ทธิ ภาพการใช้ค รู ข อง สมหวัง พิ ธิ ย านุ วฒั น์
และคณะ (2542 : 5 - 8) พบว่า ประมาณ ร้อยละ 20 ของครู ไม่ตอ้ งการทีจะเป็ นครู เมือพิจารณาถึง
ความพึ ง พอใจในการทํา งานและทัศ นคติ ต่ า ง ๆ ของบุ ค คลที มี ต่ อ องค์ ป ระกอบของงาน
มีส่วนสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานนั=นมากับความพึงพอใจ อันได้แก่
ความรู ้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ครู ทุกสังกัดมีความเห็นพ้องต้องกันว่ามีความก้าวหน้า
น้อยกว่าเพือนร่ วมรุ่ นเดียวกัน ในเรื องเงินเดือนรายได้และการเลือนตําแหน่ง นอกจากนั=นยังพบว่า
คุณภาพชีวติ ในการทํางานครู น= นั มีประเด็นบ่งชี=การด้อยคุณภาพชี วิตในการทํางาน ได้แก่ เงินเดือน
ไม่พอ การขาดโอกาสทีก้าวหน้า การไม่ได้การยอมรับจากสังคมและความปลอดภัยในชี วิต กรณี
พื=นทีเสี ยงภัยและทุรกันดาร จากผลการประเมินดังกล่าวทําให้เห็ นว่า สถานภาพของวิชาชี พครู
กําลังเสื อมถอยลงไปทุกที ทั=งนี= การทํางานของแต่ละบุคคลย่อมขึ=นอยูก่ บั แรงจูงใจ ทีเป็ นสิ งกระตุน้
ให้แต่ละคนทํางาน ผลงานจะดี มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ขึ=นอยู่กบั ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
ปั จ จัย ภายนอก ได้แ ก่ สิ งแวดล้อ ม ในการทํา งาน เช่ น สถานที แสงสว่า ง ระเบี ย บ กฏเกณฑ์
ของสถานที ทํางาน บรรยากาศ เวลาในการทํางาน เป็ นต้น ด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ ค่า จ้า ง ค่ าแรง
เงิ น เดื อ น โบนั ส ค่ า สมนาคุ ณ ค่ า ตอบแทน รวมทั=ง ฐานะทางครอบครั ว ฐานะทางสั ง คม
การเป็ นส่ วนหนึ งของงานและสังคม ตําแหน่ งงาน หน้าทีการงานของแต่ละคนได้รับการยอมรั บ
จากสังคม ก็จะทําให้บุคคลนั=นเกิ ดความภาคภูมิใจ มี ความรั บผิดชอบมากขึ=น ส่ วนปั จจัยภายใน
ได้แก่ เจตคติต่องาน ความรู ้ สึกว่างานนั=นมีคุณค่าเป็ นการรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิ ดประโยชน์
แก่ ตนเองและสั ง คมก็ จะทําให้ บุ คคลนั=นภาคภู มิ ใจ มี ความรั บผิ ดชอบมากขึ= น ส่ วนความอิ สระ
ในการทํางาน สามารถใช้ความรู ้ ความสามารถได้เต็มที โดยไม่ตอ้ งมี ใครมาบังคับบัญชา ไม่ได้รับ
การบีบบังคับจากผูอ้ ืน มีอิสระในการทํางาน เป็ นมูลเหตุให้คนตั=งใจทํางานและมีความสุ ขในการทํางาน
(ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 : 120) ทั=งนี=สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับ
ปั จจัยจูงใจที ทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ 1) สถานทีทํางาน เพราะส่ วนใหญ่
จะอยู่ในสถานที ทํางานมากกว่าที บ้านของตนเอง 2) นโยบายขององค์การจะต้องมี ความชัดเจน
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นโยบายทีดีจะส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิงานได้อย่าง เต็มความสามารถ 3) ผลตอบแทน มีความสําคัญ
ต่อขวัญและกํา ลัง ใจในการทํางาน 4) การบังคับบัญชา มีความชัดเจนในการสังงานจะทําให้เกิ ด
ความร่ วมมือในการทํางาน 5) ความสัมพันธ์ กบั เพือนร่ วมงาน ในการทํางานที ดี ย่อมเป็ นหน่ วยงาน
ทีมีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม 6) ลักษณะของงาน การทีพนักงานได้ทาํ งานตรงกับความสามารถ
ของตน ย่อมมีผลทําให้พนักงานมีความกระตือรื อร้ นและภาคภูมิใจเมือปฏิบตั ิงานบรรลุ เป้ าหมาย
7) การเปรี ยบเทียบกับ บุ ค คลอื น องค์การทีมีการให้โอกาสความก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอืน ๆ
ย่อมเป็ นทีสนใจและจูงใจในการ เข้าร่ วมทํางาน และอยูก่ บั องค์การเป็ นเวลานาน 8) ความก้าวหน้า
ในงาน องค์กรทีมี การส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความรู ้ ความสามารถมากขึ=น จะทําให้มีความรู ้ สึกว่า
องค์การได้ดูแลเป็ นอย่างดี ทําให้ตอบแทนองค์การด้วยการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
การที จะปฏิ รู ป การศึ ก ษาของไทยนั=น ครู เ ป็ นองค์ป ระกอบสํ า คัญ ยิงที จะทํา ให้ เ กิ ด
การพัฒ นาของผูเ้ รี ย น ครู จึ ง จํา เป็ นจะต้อ งมี ก ารพัฒ นาอย่ างสมําเสมอ เพื อให้ ส ามารถรองรั บ
การเปลี ยนแปลงของโลกและทัดเที ย มกับ มาตรฐานสากล และเพิมผลสั ม ฤทธิ; ของการศึ ก ษา
ทุกระดับชั=น การทีจะพัฒนาครู น= นั ประกอบด้วยปั จจัยหลายอย่างดังทีกล่าวมาข้างต้น โดยในแต่ละ
ปั จจัยเป็ นแรงจูงใจทีสําคัญทีจะส่ งเสริ มให้ครู เกิดความต้องการทีจะพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นครู
ที ดี มี ค วามเป็ นมือ อาชี พ โดยสํ า นัก งานเลขาธิ ก ารคุรุ ส ภา ได้ก ล่า วถึง ลัก ษณะของครู ที ดี
ที พึง ประสงค์ ควรมีลกั ษณะที สําคัญ คื อ มี ความรู ้ ในวิชาที ตนสอน รู ้ จกั แสวงหาความรู ้ ใหม่ ๆ
อธิ บายได้รวบรัด ทําเรื องที ยากให้เป็ นเรื องง่าย มีบุคลิ กภาพทีดี แต่งกายสะอาด เรี ยบร้ อย พูดจา
ไพเราะนุ่ ม นวล นํ=าเสี ย งชัดเจน มี ลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ มี มนุ ษยสั มพันธ์ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี (สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา. 2551 : เอกสารอัดสําเนา)
การพัฒนาตนเองของครู ในจังหวัดจันทบุ รี จากสถิ ติของสํานักงานเขตพื=นที การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีครู จาํ นวนทั=งสิ= น 1,009 คน โดยมีผเู ้ สนอขอให้มีและเลือนวิทยฐานะ
ในตําแหน่ งที สู งขึ= นจํา นวน 142 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.07 ของครู ท= งั หมด (สํา นัก งานเขตพื=นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. 2555 ก : 12) ส่ วนสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีครู จาํ นวนทั=งสิ= น 1,028 คน โดยมีผเู ้ สนอขอให้มีและเลือนวิทยฐานะในตําแหน่งที
สู งขึ=นจํานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ของครู ท= งั หมด (สํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2. 2555 ก : 10) เมื อพิจารณาจากข้อมูลการพัฒนาครู ดงั กล่าวข้างต้น ซึ งมีจาํ นวน
ไม่ สู งมากนั ก เป็ นเครื องบ่ ง ชี= ให้ เ ห็ น ว่ า ครู ยัง มี แ รงจู ง ใจในการพัฒ นาตนเองสู่ ครู มื อ อาชี พ
ค่อนข้างน้อย ทั=งนี= หากมีการสร้างแรงจูงใจทีดีให้กบั ครู ผสู ้ อนเพือการพัฒนาและปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ=น น่าจะส่ งผลให้ครู เกิดการพัฒนา อันจะส่ งผลต่อเนื องไปยังคุณภาพของผูเ้ รี ยน
และสถานศึกษา
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จากแนวคิ ด ดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาเกี ยวกับ ปั จ จัย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ
ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั=น พื= น ฐาน สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื= น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ซึ งประกอบไปด้วย บริ บทของการทํางาน นโยบายขององค์การ ผลตอบแทน
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผูร้ ่ ว มงาน ลัก ษณะงาน ความก้า วหน้า ในงาน และการยอมรั บ ของสั ง คม
เพื อให้ ท ราบถึ ง ระดับ ปั จ จัย จู ง ใจในแต่ ล ะปั จ จัย ที มี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน พร้ อ มทั=ง ส่ ง ผลทํา ให้ค รู
เกิดการพัฒนาสู่ ความเป็ นครู มืออาชี พ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาครู ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึ กษาจันทบุรี และเขตพื=นที การศึกษา หรื อหน่ วยงาน
ทีเหนือกว่าสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั=งนี= มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี=
1. เพือศึ กษาระดับ ปั จจัย จูงใจที ส่ ง ผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ของครู ในสถานศึ กษา
ขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพือศึกษาระดับความเป็ นครู มืออาชีพของครู ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
3. เพื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย จู ง ใจกั บ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
4. เพื อสร้ า งสมการพยากรณ์ ปั จ จั ย จู ง ใจที ส่ งผลต่ อ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ประโยชน์ ของการวิจัย
ในการวิ จ ัย ครั= งนี= ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ งผลการวิจยั
จะเป็ นประโยชน์ ก ับ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา และผูบ้ ริ หารการศึ ก ษา สามารถนํา ผลการวิจ ัย ที ได้
ไปปรับใช้ในการวางแผนเพือพัฒนาคุณภาพของครู ให้มีความเป็ นมืออาชีพต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื=นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 2,037 คน จากสถานศึกษา จํานวน 203 แห่ ง
(สํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. 2555 ข : 12, สํานักงานเขตพื=นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2555 ข : 10)
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2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นครู ผสู ้ อน 324 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) และใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามสัดส่ วนของประชากรแต่ละเขตพื=นที
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัว แปรพยากรณ์ ได้ แ ก่ ปั จ จัย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู
ในสถานศึ กษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี จํานวน 7 ด้าน
ดังนี=
1.1 ด้านบริ บทของการทํางาน
1.2 ด้านนโยบายขององค์การ
1.3 ด้านผลตอบแทน
1.4 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
1.5 ด้านลักษณะงาน
1.6 ด้านความก้าวหน้าในงาน
1.7 ด้านการยอมรับของสังคม
2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความเป็ นครู มืออาชีพ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจยั ครั=งนี= กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะทีเกียวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนี=
ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่ อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึ กษาขั.นพืน. ฐาน สั งกัดสํ านักงาน
เขตพืน. ทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี หมายถึง ปั จจัยทีเป็ นแรงจูงใจทีส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
เพือให้เกิดความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ซึ งประกอบไปด้วยปั จจัย 7 ด้าน คือ บริ บทของการทํางาน นโยบายขององค์การ
ผลตอบแทน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในงาน และการยอมรับของสังคม
รายละเอียดดังนี=
1. ด้านบริ บทของการทํางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในและบรรยากาศในการทํางาน
และห้องเรี ยนทีดี เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ความสะดวกสบาย และเครื องมืออุปกรณ์ในการทํางาน
นอกจากนี= ยังรวมถึงบุคลากรทีเพียงพอ ชัวโมงในการสอน และภาระงานทีครู ได้รับ
2. ด้านนโยบายขององค์การ หมายถึง การทีสถานศึกษามีการกําหนดเป้ าหมาย นโยบาย
ที ดี แ ละชัดเจน เพื อเป็ นแนวทางให้ ค รู เกิ ดการยอมรั บ สามารถวัดได้ ซึ งนํา มาสู่ ก ารปฏิ บ ัติไ ด้
อย่างเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกําหนดแนวทางการทํางาน สามารถ
ทําให้ครู ปฏิบตั ิงานได้โดยไม่เป็ นอุปสรรค พร้ อมทั=งมีนโยบายการพัฒนาครู ให้สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ด้า นผลตอบแทน หมายถึ ง การที ครู ไ ด้รั บ เงิ นเดื อน และผลประโยชน์ตอบแทน
ในการทํางานเป็ นทีน่าพอใจ เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน มีการสร้างระบบการเพิมเงินเดือน
และรางวัล เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนือง
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน หมายถึ ง การมีปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน เช่น กริ ยา
ท่ า ทาง หรื อ วาจาที แสดงถึ ง ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ กัน มี ค วามเข้า ใจซึ งกัน และกัน พร้ อมทั=ง มี
การเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม ของครู ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ีมี ส่วนเกี ยวข้อง มี การทํางานร่ วมกันเป็ นที ม
โดยแต่ละคนมีการทํางานทีสอดคล้องและส่ งเสริ ม พร้อมทั=งมีผูบ้ ริ หารคอย รับฟั ง และช่วยแก้ไข
ปั ญหาได้เป็ นอย่างดี
5. ด้านลักษณะงาน หมายถึ ง การได้ทาํ งานตรงตามวิชา ลักษณะงานที ตนเองชอบและมี
ความถนัด มี โอกาสได้เรี ยนรู ้ ใช้ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ ได้รับผิดชอบในงานที ท้าทาย พร้ อม
ทั=งมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ มีการควบคุมทีพอเหมาะ พร้อมทั=งมีอิสระในการทํางานได้อย่างเต็มที
6. ด้านความก้าวหน้าในงาน หมายถึง มีการส่ งเสริ มให้ครู มีการพัฒนาทักษะ เพือยกระดับ
สมรรถภาพทางวิชาชี พครู ให้โอกาสได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ โดยการฝึ กอบรม
ทัศ นศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที การสั บ เปลี ยนหมุ นเวี ย นงาน และการสร้ า งเสริ มประสบการณ์
ในการทํางานด้า นต่ า ง ๆ เพื อให้ มี ค วามสามารถมากขึ= น ประสบความสํา เร็ จในหน้า ที การงาน
ความมันคง และปลอดภัยในชีวติ
7. ด้านการยอมรั บของสั งคม หมายถึ ง การได้รับการยอมรั บของสั งคมจากผูบ้ ริ หาร
เพื อนครู และผู ้ที มี ส่ ว นเกี ยวข้อ ง การยอมรั บ นี= อาจจะอยู่ ใ นรู ป แบบของการยกย่ อ ง ชมเชย
แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ การให้เกี ยรติ และความสําคัญ หรื อการแสดงออกอื น ๆ ทีแสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถของตน
ครู มืออาชี พ หมายถึง การทีครู ผสู ้ อนมีการประพฤติ ปฏิบตั ิงานทีดี ตามเกณฑ์ของคุรุสภา
ประกอบด้วยคุ ณสมบัติ 3 ด้าน คือ 1) ความรู ้ หมายถึ ง เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความเชี ยวชาญทางวิชาชี พ
สามารถบริ หารจัดการในห้องเรี ยน โดยใช้ทกั ษะในการวิจยั ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี สื อ และ
อุปกรณ์ ทางการศึกษาทีทันสมัย นํามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน พร้ อมทั=งพัฒนาหลักสู ตร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการวัดและประเมินผล โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เอาใจใส่ ต่อศิษ ย์ทุก คน
ยอมรับ และเข้า ใจความแตกต่างของเด็ก แต่ละบุค คล 2) การปฏิ บ ตั ิง าน หมายถึ ง ความสามารถ
พัฒนาทักษะวิชาชีพตนเองอย่างสมําเสมอ คิด วิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูล ความเคลือนไหว
ทัวโลกในเวลาอันรวดเร็ ว มุ่งพัฒนาแผนการสอน สื อการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพือนํามา
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาอย่า งต่ อ เนื อง โดยยึ ด ถื อ ทฤษฎี ที เป็ นระบบในการปฏิ บ ัติ ง าน
เพือยกระดับมาตรฐานวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พชั=นสู ง มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
เพือกระตุน้ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อสร้ างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง 3) การปฏิ บตั ิ ตน
หมายถึ ง การเป็ นผูม้ ีความรัก ศรัทธา เจตคติ จรรยาบรรณ และวัฒนธรรม การปฏิ บตั ิหน้าทีด้วย
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จิตวิญญาณของความเป็ นครู มีภาพลักษณ์ของความเป็ นครู ทีดี มีคุณธรรม และจริ ยธรรม ประพฤติ
ปฏิ บตั ิ ตนตามมาตรฐานวิชาชี พ และจรรยาบรรณวิช าชี พ ร่ วมมื อกันระหว่างผูป้ กครอง ชุ ม ชน
บุ คคลในชุ มชน และทุ กฝ่ าย เพื อพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ให้ ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถ ปลู กฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม โดยเน้นผล ทีเกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างถาวร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั=งนี= ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาแรงจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษา
ขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยจูงใจ
จากแนวคิดของ เฮอร์ ซเบอร์ ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113 - 115 ; อ้างถึ งใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2542 : 413 - 414) ; สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ; ธร สุ นทรายุทธ (2551 : 296) ;
เสนาะ ติเยาว์ (2551 : 210) ; เนตร์ พณั ณา ยาวิราช (2552 : 156) สรุ ปได้วา่ ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อ
ความเป็ นครู มืออาชี พ ประกอบด้วยปั จจัย 7 ด้าน ดังนี= 1) ด้านบริ บ ทของการทํางาน 2) ด้านนโยบาย
ขององค์การ 3) ด้านผลตอบแทน 4) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน 5) ด้านลักษณะงาน 6) ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน 7) ด้านการยอมรับของสังคม และนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั=งนี=
ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณฑ์

ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชีพ
1. ด้านบริ บทของการทํางาน
2. ด้านนโยบายขององค์การ
3. ด้านผลตอบแทน
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
5. ด้านลักษณะงาน
6. ด้านความก้าวหน้าในงาน
7. ด้านการยอมรับของสังคม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ความเป็ นครู มืออาชีพ
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัย จู งใจที ส่ งผลต่ อความเป็ นครู มื ออาชี พ มี ค วามสั มพันธ์ ท างบวกกับ ความเป็ น
ครู มืออาชี พของครู ในสถานศึ กษาขั=นพื= นฐาน สั งกัดสํานักงานเขตพื=นที การศึ กษาประถมศึ กษา
จันทบุรี
2. ปั จจัยจู งใจที ส่ ง ผลต่ อความเป็ นครู มื อ อาชี พ อย่า งน้อ ย 1 ด้า น ส่ ง ผลต่ อความเป็ น
ครู มืออาชี พของครู ใ นสถานศึ กษาขั=นพื=นฐาน สัง กัดสํา นัก งานเขตพื=นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรี

