บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิจยั ครั งนี เป็ นการศึ ก ษาเรื อง ปั จจัย จูงใจที ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องและได้นาํ เสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. ครู มืออาชีพ
1.1 ความหมายของครู มืออาชีพ
1.2 คุณลักษณะของครู มืออาชีพ
1.3 องค์ประกอบของครู มืออาชีพ
1.4 พฤติกรรมของครู มืออาชีพ
1.5 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1.6 ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาครู มืออาชีพ
2. แรงจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชีพ
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ
2.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้องกับแรงจูงใจ
2.4 หลักการและแนวคิดที เกี ยวข้องกับปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ปฏิบตั ิงาน
2.5 ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชีพ
3. บริ บทของครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เกียวกับความเป็ นครู มืออาชีพ
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
ครู มืออาชี พ
ความหมายของครู มืออาชี พ
กรมวิชาการ (2544 : 7) ได้ให้ความหมายของ ครู มืออาชี พว่า คือครู ทีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
ทีจะเป็ นครู คือ มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน มีความ
ประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป็ นครู และปฏิบตั ิหน้าทีด้วยจิตวิญญาณ
ของความเป็ นครู
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ติน ปรัชญพฤทธิE (2546 : 319) ได้ให้ความหมายของความเป็ นมืออาชี พว่าหมายถึง สมาชิ กของ
กลุ่มทางวิชาชีพ ซึ งมีลกั ษณะการยึดถือเอาทฤษฎีทีเป็ นระบบ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน การมี
ความรู ้ความสามารถในวิชาชี พของตนเอง การได้รับการฝึ กอบรมมาโดยเฉพาะ การมีจรรยาบรรณ
และการมีวฒั นธรรมเฉพาะกลุ่ม
สัมพันธ์ พันธุ์ พฤกษ์ (2546 : 9) ได้สรุ ปความหมายของครู มืออาชี พว่า คือ ครู ทีมีความรู ้
ทางวิ ช าการอย่า งลุ่ ม ลึ ก มี ค วามเชี ยวชาญทางวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ นกัล ยาณมิ ต ร มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ในการเป็ นครู ทีมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หวน พินธุ พนั ธ์ (2548 : 15 - 17) ได้ให้ความหมายของ มืออาชี พ คือ ผูท้ ีมีความชํานาญ
ทางด้านนัน ๆ เป็ นอย่างมาก จนกระทังสามารถนําเอาความรู ้ความชํานาญทีมีอยูน่ นไปใช้
ั
ประกอบ
อาชีพได้เป็ นอย่างดี
ศศิ ธร ขันติ ธรางกูร (2551 : 1 - 19) ได้ให้ความหมายของ ครู มืออาชี พ คื อ ครู ทีมีความรู ้
ในเนื อหาวิชาทีสอน มีความสามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ ง
ต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง เพือมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน
อย่างแท้จริ ง มีการบริ หารจัดการชันเรี ยนตลอดจนการสร้างบรรยากาศทีกระตุน้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้หรื อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
จากแนวคิ ดที กล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ครู มื ออาชี พ หมายถึ ง ครู ที มี ความเชี ยวชาญ
ทางวิชาชีพ สามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอย่างสมําเสมอ ยึดถือทฤษฎีทีเป็ นระบบ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน มีจรรยาบรรณ และวัฒนธรรม ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็ นครู มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของนักเรี ยนอย่างแท้จริ งเพือกระตุน้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง
คุณลักษณะของครู มืออาชี พ
สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ (2543 : 14) ได้กล่าวถึ งคุณลักษณะของครู มืออาชี พไว้วา่ ครู มืออาชี พ
เป็ นครู คุณภาพ เป็ นผูท้ ีรักและพร้อมทีจะเรี ยนรู ้และส่ งเสริ ม ชี แนะให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามศักยภาพ
และเป็ นผูร้ ั กในการเรี ยนรู ้ เพือยกมาตรฐานวิชาชี พครู ให้เป็ นวิช าชี พ ชันสู ง ครู มืออาชี พเป็ นครู
มุ่งพัฒนาการประเมินและปรับปรุ งตนเองอย่างต่อเนือง
วิเศษศักดิE โคตรอาษา (2547 : 31 - 36) ได้กล่าวว่า ครู มืออาชี พ ควรจะต้องมีลกั ษณะสําคัญ
4 ประการ คือ
1. รั กการเรี ยนรู ้ มี ความขยัน ศึ กษาหาความรู ้ ไม่หยุดอยู่กบั ที คิ ด วิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อมูลทีได้รับมาเพือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดองค์ความรู ้
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2. สอนเป็ นหลัก สามารถวิเคราะห์ พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย และนํามาจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและนักเรี ยน โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง สามารถนําเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการสอน เพือพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้เกิดความหลากหลาย และมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิงขึน สอดแทรกด้วยคุณธรรม นําความรู ้ ควบคู่ภาษา และเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมสร้างบรรยากาศ
กระตุน้ ส่ งเสริ ม ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างสมําเสมอ
3. เป็ นแบบอย่างทีดี ทังการแต่งกาย และความประพฤติ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเจตคติทีดีกบั วิชาชีพ ปฏิบตั ิตามหลักธรรม มีความเมตตา อดทน และเป็ นกัลยาณมิตร
4. มีทกั ษะในการวิจยั เพือนํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทีดียงขึ
ิ น
วิจิตร ศรี สอ้าน (ออนไลน์. 2550) กล่าวว่า คุ ณลักษณะครู มืออาชี พ คื อ ความสามารถ
ในการปรับการเรี ยน เปลียนการสอน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สามารถพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย
และได้มาตรฐาน สามารถออกแบบระบบการสอนทีเหมาะสมในสาขาวิชาทีรับผิดชอบ สามารถวิจยั
การสอนเพือนําผลมาใช้ปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ยิงขึ น สามารถจัดระบบ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ท้า ยสุ ด สามารถใช้เทคโนโลยี เ พื อการเรี ย นการสอนได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ดิเรก วรรณเศียร (ออนไลน์. 2550) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองของครู สู่ การเป็ นมืออาชี พ
สิ งทีจําเป็ นต้องมี คือ
1. เป็ นพหูสูต (อ่านมาก ฟังมาก)
2. เป็ นชาพร่ องถ้วย (เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาครู และกิจกรรมวิชาการสมําเสมอ)
3. เป็ นนักเรี ยนรู ้ (ศึกษาค้นคว้าจากสื อ เครื อข่าย และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ)
4. เป็ นนักศึกษา (ศึกษาต่อในระดับสู งขึน)
5. เป็ นนักกีฬา (สุ ขภาพกาย-จิต)
6. เป็ นผูใ้ ฝ่ หาธรรม (ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนา)
7. เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ (การคิด การสื อสาร บุคลิกภาพ เทคโนโลยี การจัดทําและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ฯลฯ)
สํานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลและนิ ติการ (2553 : 7 - 8) กล่าวถึ ง ลักษณะของ
ครู มืออาชี พ หมายถึง เครื องหมายทีชี ให้เห็นความเป็ นวิชาชี พชันสู ง หรื อคุณลักษณะทีดีของครู อนั เป็ น
ที ต้องการของสั งคม ที ครู ต้องมี ค วามรั กและเมตตาต่อศิ ษ ย์ เสี ยสละ หมันเพี ยรศึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง
วิธีการสอนเพือพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เอาใจใส่ ต่อศิษย์ทุกคน เป็ นกําลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั ศิษย์ เพือให้เป็ นคนใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน เป็ นแบบอย่างทีดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู
ใช้วิธีการสอนทีหลากหลาย มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล รักความยุติธรรม ยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง
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ของเด็ก แต่ ละคน มี อุดมการณ์ ยึดมันปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง และมี คุ ณธรรมยึดเหนี ยวจิ ตใจ
ของตนเอง
ยนต์ ชุ่ มจิ ต (2553 : 145) ได้กล่ าวถึ งคุ ณลักษณะของครู ทีดี ในยุคโลกาภิ วตั น์หรื อ
ยุคทีโลกไร้ พรมแดน เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารทีมนุ ษย์สามารถติดต่อถึ งกันได้อย่างรวดเร็ วและ
ทัวถึ ง เมื อเป็ นเช่ น นี ผู ้ที เป็ นครู ใ นยุ ค ที โลกไร้ พ รมแดนจึ ง จํา เป็ นต้อ งพัฒ นาตนเองให้ ท ัน ต่ อ
ความเจริ ญก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ ๆ ทีแพร่ กระจายไปทุกสังคมโลก ผูท้ ีเป็ นครู จะอาศัยความรู ้
ทีได้ศึกษาเล่าเรี ยนจากสถาบันการศึกษาหรื อจากตําราเพียงฝ่ ายเดียวย่อมไม่เป็ นการเพียงพอ จําเป็ น
จะต้องศึกษาหาความรู ้จากแหล่งอืน ๆ เพิมเติมอยู่เสมอ เพือให้มีความรอบรู ้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ทีมีผลกระทบต่อการดํารงชี วิตในสังคมปั จจุบนั อย่างไรก็ตามคุณลักษณะทีเป็ นความดี เป็ นสัจธรรม
ก็ยงั เป็ นความดีตลอดไป ดังนันหากพิจารณาถึงคุณลักษณะทีสําคัญ ๆ ของครู ทีดีในยุคโลกาภิวตั น์
ควรจะมีคุณลักษณะดังนี คือ รู ้ดี สอนดี มีวสิ ัยทัศน์ เจนจัดฝึ กฝนศิษย์ ดวงจิตใฝ่ คุณธรรม งามเลิศลํา
ด้วยจรรยา มีศรัทธาความเป็ นครู ดํารงอยูด่ ว้ ย ศีล สมาธิ ปั ญญา
วิไล ตังจิตสมคิด (2554 : 161) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของครู ทีดี ทีพึงปรารถนา ควรจะถึง
พร้อมด้วยคุณสมบัติทีสําคัญ และจําเป็ นสรุ ปได้เป็ น 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ
1. มีความรู ้ ดี ซึ งได้แก่ ความรู ้ ในวิชาการทัวไป ความรู ้ ในเนื อหาวิชาทีจะสอน ความรู ้
ในวิชาครู ความรู ้ในหน้าทีและงานครู ทุกประการ
2. มีทกั ษะในการสอน และการปฏิ บตั ิงานครู ซึงจําแนกออกเป็ นทักษะทีสําคัญและจําเป็ น
หลายประการ เช่ น อธิ บายเก่ ง สอนสนุ ก ใช้สือหรื ออุ ปกรณ์ เสมอ จัดกิ จกรรมสร้ างบรรยากาศ
ได้น่าเรี ยน เร้ าพฤติกรรม ตลอดจนชีแนะแนวทางในการศึกษาจนนําไปสู่ การดําเนิ นชี วิตทีถูกต้อง
โดยใช้นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีทีทันสมัย เป็ นต้น
3. มี คุ รุธรรมนิ ย ม อันได้แก่ คุ ณ ธรรมของครู จริ ย ธรรม และคติ นิย มในความเป็ นครู
ซึ งมีรายละเอียด เช่ น ภาคภูมิใจทีได้เป็ นครู มีทศั นะคติทีดี ต่ออาชี พครู รักการสอน พอใจทีได้ทาํ
ประโยชน์แก่การดําเนินชีวติ ของศิษย์ ช่วยพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนมีวญ
ิ ญาณแห่ งความเป็ นครู
เป็ นต้น
จากแนวคิ ดของนัก วิช าการ และองค์กรที กล่ าวมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ลัก ษณะของ
ครู มืออาชี พ คือ เป็ นผูท้ ีมีความรัก และศรัทธาในวิชาชี พครู สามารถจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและนักเรี ยน มีวิธีการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เอาใจใส่ ต่อศิษย์ทุกคน ยอมรับ
และเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มี ทกั ษะในการวิจยั เพือนํามาปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทีดียงขึ
ิ น สามารถใช้เทคโนโลยี สื อ และอุปกรณ์ทางการศึกษาทีทันสมัยเพือใช้
ในการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อคุ ณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนารู ปแบบการประเมิน
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ปรับปรุ งตนเองอย่างต่อเนื อง เพือพัฒนาศักยภาพของตนเองและยกระดับมาตรฐานวิชาชี พครู ให้
เป็ นวิชาชีพชันสู ง
องค์ ประกอบของครู มืออาชี พ
บลิสส์ และคณะ (Bliss and et al. 1991 : 8) กล่าวว่า ครู มืออาชีพ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี
1. มีความรู ้เกียวกับการเรี ยนการสอน
2. รู ้วา่ ต้องทําสิ งใดบ้างในโรงเรี ยน
3. มีความชืนชมยินดีในการทํางานและความสําเร็ จของงานตนเอง
4. สนับสนุนวัฒนธรรมในโรงเรี ยน
5. รู ้สึกมีพลังอํานาจในตัว (Empowerment) ทํางานและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2547 : 7 - 8) กล่าวว่า องค์ประกอบสําคัญของ
ความเป็ นมืออาชีพ มีอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. มี ความรู ้ อย่างแท้จริ งในเรื องที ทํา รู ้ หลักวิชา ที ไปที มาของเรื องที ทําอย่างรอบด้าน
และสามารถคาดคะเนเพือหาทางแก้ไขได้ในกรณี ทีมีเหตุผดิ ปกติเกิดขึน
2. มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ค วามรู ้ ไ ปใช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม ความสามารถนี
จะเกิดขึนได้จากประสบการณ์ ไหวพริ บ ปฏิภาณ จนกลายเป็ นความเชียวชาญพิเศษทีคนทัวไปไม่มี
3. มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ทีดี กบั ผูร้ ับบริ การ สื อสารทําความเข้าใจได้ดี
มี การสนทนาที สร้ า งสรรค์ รู ้ จกั อดทน อดกลันเพือที จะได้ทาํ ผลงานที ตอบสนองความต้องการ
ได้ถูกต้อง
นอกจากนัน สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษายังกล่าวว่า บทบาททีเปลียนไปของภาครัฐ
ในยุคปั จจุบนั ทีกําลังเข้าสู่ สังคมแห่ งความรู ้ สังคมมีการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ระบบราชการ
ในบทบาทใหม่ ซึ งส่ ว นใหญ่ เป็ นงานที เกี ยวข้อ งกับ เอกสารข้อ มู ล ก็ จาํ เป็ นต้อ งพัฒนาความรู ้
ความสามารถของข้าราชการ ให้สามารถทํางานอย่า งมื ออาชี พ และมี ค วามเชี ยวชาญในโลกยุค
ข้อมูลข่าวสาร ซึ งต้องการความสามารถเพิมอีกอย่างน้อย 3 เรื อง ได้แก่
1. ความสามารถในการใช้ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า ง ๆ เพื อให้ ท ํา งานได้
เบ็ดเสร็ จด้วยตนเอง เช่น รู ้จกั การใช้งานโทรศัพท์ โทรสาร เครื องถ่ายเอกสาร เครื องคอมพิวเตอร์
อินเทอร์ เน็ต เพือการติดต่อสื อสารและนําเสนอได้เอง
2. ความสามารถในการใช้ภาษาต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ งภาษาอังกฤษ ซึ งเป็ น
ภาษากลางในการสื อสาร และนําไปสู่ แหล่งความรู ้ทีสําคัญของโลกปั จจุบนั
3. ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ จากการรั บทราบข่ าวสารข้อมู ลความเคลื อนไหว
ทัวโลกในเวลาอันรวดเร็ ว เพือสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทนั กับสถานการณ์ทีเปลียนไป
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ศักดิE ไทย สุ รกิ จบวร (ออนไลน์. 2549) กล่ าวว่า ครู มืออาชี พ จะต้องมี ลกั ษณะพืนฐาน
ในตน 3 ประการ ได้แก่ ฉันทะ เมตตา และกัลยาณมิตร ซึ งถือว่าเป็ นคุณภาพพืนฐานทีสําคัญของครู
นอกจากนี จะต้องมี เจตคติทีดี ต่อวิชาชี พ มีภาพลักษณ์ ของความเป็ นครู ทีดี และสามารถจัดการเรี ยน
การสอนทีมี คุณภาพ ส่ งผลดี ต่อนักเรี ยนและเยาวชนของชาติ ดังคํากล่าวที ว่า “คุ ณภาพของเด็ก”
สะท้อน “คุณภาพของครู ” เพือพัฒนาศักดิEศรี ของอาชีพครู
มณนิ ภา ชุ ติบุตร (ออนไลน์. 2550) กล่ าวว่า การจะเป็ นครู ทีดี หรื อครู มืออาชี พจะต้อง
ประกอบด้วยความรู ้ ความสามารถและคุณธรรม จริ ยธรรม ดังนัน เมือได้ดาํ รงตําแหน่งครู ผชู ้ ่วย ซึ งจะมี
ระยะเวลา 2 ปี ในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพือเข้าสู่ ตาํ แหน่งครู และเมือเป็ นครู จะ
มีความก้าวหน้าตามทีระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 มาตรา 39 ระบุ ใ ห้ต าํ แหน่ ง ครู มี วิท ยฐานะดัง นี ครู ช ํา นาญการ ครู ช ํา นาญการพิ เศษ
ครู เชี ยวชาญ และครู เชี ยวชาญพิเศษ ดังนัน การจะพัฒนาสู่ ครู มืออาชี พมีเรื องใหญ่ ๆ ทีครู จะต้อง
ปฏิบตั ิอยู่ 2 เรื อง คือ การปฏิบตั ิตน และการปฏิบตั ิงาน ดังนี
1. การปฏิบตั ิตน ในขณะทีดํารงตําแหน่งครู ผชู ้ ่วยและครู จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตน ดังนี
1.1 เป็ นผูม้ ีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งประกอบด้วยการมีวินยั ในตนเอง การรักษาวินยั
ของทางราชการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม สําหรั บข้าราชการครู บทบาทหน้าที ของข้าราชการในฐานะ
เป็ นพลเมืองทีดี และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิราชการ
1.2 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.3 มีความตระหนัก รักและศรัทธา ตลอดจนมีจิตสํานึกทีดีของความเป็ นครู
1.4 สามารถพัฒนาตนเองให้เป็ นผูท้ ีทันต่อการเปลียนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิ จ
สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
1.5 ประพฤติปฏิบตั ิตนได้ถูกกาลเทศะ และเหมาะสมกับการเป็ นครู ทีดี
1.6 มีการดํารงชีวติ ทีเหมาะสม
2. การปฏิ บ ัติ ง านของครู จ ํา เป็ นอย่ า งยิ งที จะต้อ งมี ค วามรู ้ พื นฐานในวิ ช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู ้ ในวิชาชี พครู ในเรื องทีเกี ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัด
การเรี ยนรู ้ จิ ตวิ ทยาสํ าหรั บครู การวัดและประเมิ นผล การบริ ห ารจัด การในโรงเรี ย น การวิจ ัย
ทางการศึ กษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึ กษา และความเป็ นครู โดยความรู ้
ความเข้าใจทีมีจะต้องนําไปสู่ การปฏิบตั ิ ได้ดงั นี
2.1 ความรู ้พืนฐาน ครู ทุกคนจะต้องสามารถใช้ทกั ษะในการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศอืน ๆ เพือการสื อความหมายได้อย่างถูกต้อง
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ขนพื
ั นฐานได้
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2.2 ความรู ้ในวิชาชี พครู ครู นอกจากจะมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องต่าง ๆ ทีเกียวกับ
วิชาชีพแล้วจะต้องนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ในเรื องดังต่อไปนี
2.2.1 การพัฒนาหลักสู ตร ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสู ตรการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
2.2.2 การจัดการเรี ยนรู ้ ต้องมี ความสามารถในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธี การที หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน มี การบู รณาการ
และยึ ดผูเ้ รี ยนเป็ นสํ าคัญ สามารถเลื อกใช้ พัฒนา และสร้ า งสื อที ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น
และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.2.3 จิตวิทยาสําหรับครู ต้องเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ในวัยต่าง ๆ สามารถ
ช่ วยเหลื อ ให้คาํ แนะนําผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและมี คุณภาพชี วิต
ทีดีขึน ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความถนัดและความสนใจ
2.2.4 การวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง
และสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้และหลักสู ตร
2.2.5 การบริ ห ารจัดการในโรงเรี ย น ครู จ ะต้อ งมี ภ าวะผูน้ ํา สามารถบริ ห าร
จัดการในชันเรี ยน และสื อสารได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการประสานประโยชน์และนํา
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการ
2.2.6 การวิจยั ทางการศึ กษา ต้องมี ความสามารถในการทําวิจยั เพือพัฒนาการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยน ตลอดจนสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้
2.2.7 นวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา สามารถเลื อ กใช้
ออกแบบ สร้ าง ปรับปรุ งนวัตกรรม และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพือให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ทีดี ตลอดจนสามารถหาแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลายเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.2.8 ความเป็ นครู ต้อ งเป็ นผู ้ที มี ค วามรั ก เมตตา และปรารถนาดี ต่ อ ศิ ษ ย์
มีความอดทนและรับผิดชอบ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ ศรัทธา
ในวิชาชีพครู และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
จากแนวคิ ดที กล่ าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของครู มื ออาชี พประกอบไปด้วย
ความรู ้ ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การวัดและประเมินผล
การวิจ ัย การบริ ห ารจัด การในโรงเรี ย น ไปใช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม พัฒ นาสื อการเรี ย นการสอน
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ตรการจัดการเรี ย นรู ้ จิ ตวิ ท ยาสํ า หรั บ ครู สามารถคิ ด
วิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูล ความเคลื อนไหวทัวโลกในเวลาอันรวดเร็ ว มีเจตคติทีดี
ต่อวิชาชี พ มีความตระหนัก รักและศรัทธา ตลอดจนมีจิตสํานึกทีดี มีภาพลักษณ์ของความเป็ นครู ทีดี
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มี คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนตามมาตรฐานวิช าชี พและจรรยาบรรณวิช าชี พ ครู
เพือพัฒนาศักดิEศรี ของอาชีพครู
พฤติกรรมของครู มืออาชี พ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2541 : 11) กล่าวว่า ครู มืออาชี พ
มักจะแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของท้องถินได้
2. ศึ กษานักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลเพื อที จะเลื อกจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ และกําหนดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เขียนแผนการสอนและพัฒนาแผนการสอนให้ดียิงขึน ถูกต้องเหมาะสมยิงขึนอย่าง
ต่อเนืองและสมําเสมอ
4. จัดหาและผลิตสื อการเรี ยนการสอนทีจะช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้บทเรี ยนได้เร็ วขึน ง่ายขึน
และทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. สร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข รักอยากเรี ยนรู ้
และเห็นคุณค่าของตนเอง
7. วัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพทีแท้จริ ง เพือที จะให้ได้ความสามารถ
ทีแท้จริ งของนักเรี ยน
8. เลือกใช้เทคนิคการวัดผลทีถูกต้องเหมาะสมกับความสามารถทีต้องการวัด
9. ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการเรี ยนการสอน
10. บันทึ ก สะสมผลการประเมิ น จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ตามแผนการสอนไว้ทุ ก ครั ง
เพือศึกษาพัฒนาการของนักเรี ยน และเพือประเมินผลของภาคเรี ยน
11. นําผลการประเมินไปปรั บปรุ งการเรี ยนของนักเรี ยน และการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนของครู
12. เลือกใช้เทคนิคการสอนซ่อมหรื อเสริ มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
13. นําเสนอผลการพัฒนานักเรี ยนอย่างต่อเนืองและเป็ นระบบ
อารี รัตน์ วัฒนสิ น (2543 : 2 - 3) กล่าวว่า พฤติกรรมครู มืออาชี พตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีภาระงานดังนี
1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง เพือให้ตนเองมี คาํ ตอบที ถู กต้องหลาย ๆ คําตอบ ในคําถาม
หนึงคําถาม
2. วิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล ครู ตอ้ งรู ้ จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล เพราะแต่ละคน มี
วิธีการเรี ยนรู ้ ทีแตกต่างกัน ครู ตอ้ งสามารถจัดการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ของแต่ละ
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บุคคล จึงสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทุกคนพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละคนได้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
3. วิเคราะห์หลักสู ตร เพือออกแบบการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมมาตรฐานแต่ละช่วงชัน และ
เหมาะสมกับวุฒิภาวะและสภาพผูเ้ รี ยน
4. เตรี ย มการสอนก่ อนเข้า ห้องเรี ย น พึ ง ระลึ ก ไว้ว่า ไม่ มี รูป แบบการสอนใดที ดี ที สุ ด
ต้องหลากหลายและเหมาะสมกับ ครู แ ต่ ล ะคน และนัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม การออกแบบกิ จกรรม
ควรยึดหลักต่อไปนี
4.1 ออกแบบการเรี ยนการสอนตามลักษณะและธรรมชาติ วิชา เช่ น วิ ชาภาษาไทย
จุดเน้นอยูท่ ีการรับสาร ส่ งสาร และการวิเคราะห์สาร วิชาสังคม จุดเน้นอยูท่ ีการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข ต้องออกแบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะวิชา
4.2 ให้ นักเรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการออกแบบกิ จกรรมอิ สระด้วยตนเองบ้าง การเรี ยนรู ้
อย่างอิสระจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ข และสิ งทีเรี ยนรู ้ติดตัวคงทน
4.3 เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตัวนักเรี ยนเอง
ให้มาก โดยพยายามออกแบบให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ นําเสนอ อภิปรายสรุ ปได้เอง
4.4 ออกแบบกิ จกรรมให้นกั เรี ยนรั กการอ่านและเขี ยน ทุ กคาบเรี ยน เช่ น ต้องค้นคว้า
อภิปราย และรายงาน
4.5 เน้นการปฏิ บตั ิ จริ งให้มาก โดยคํานึ งจากประสบการณ์ เด่ น ๆ ของนักเรี ยนเอง
มาปฏิบตั ิ จะสอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวติ และความรู ้ติดคงตัว
4.6 จัดกิ จกรรมการเรี ยน การสอน การสอบให้เป็ นเนื อเดี ยวกัน คื อ เรี ยน สอน สอบ
ต่อเนื องกันตลอดเวลา ครู สามารถใช้ผลสอบเพือปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างต่อเนื อง และเติมเต็ม
ให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาครบถ้วนตามมาตรฐานของหลักสู ตร ตลอดจนใช้เป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ ง
การสอนของตนเองให้สมบูรณ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึนด้วย
5. จดบันทึ กข้อดี ข้อเสี ย ของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นบันทึ กสัน ๆ ทังตัวผูเ้ รี ย น
และตัวครู เองทุกคาบเรี ยน เพือใช้เป็ นร่ องรอยหลักฐานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาการสมอง
ของครู และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เพือการประเมินผลสุ ดท้าย และให้ระดับผลการเรี ยนทีเป็ นไปตาม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง กระบวนการนีจัดเป็ นการวิจยั ในชันเรี ยน
6. ปรับปรุ งออกแบบการเรี ยนการสอนจากหลักฐานร่ องรอยและการค้นคว้าเพิมเติมให้ได้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนของครู เองทีสมบูรณ์ มีประสิ ทธิ ภาพ ไว้ใช้ในภาคเรี ยนต่อ ๆ ไป
7. เผยแพร่ รูปแบบการเรี ยนการสอนของตนเอง เพือให้ผูอ้ ืนใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป

18
8. ครู มืออาชี พขณะจัดการเรี ยนการสอนทุกคาบ ต้องทําหน้าทีดังต่อไปนี
8.1 เป็ นครู แนะแนวตลอดเวลา ต้องสังเกตผูเ้ รี ยนและหาจังหวะโอกาส ช่ วยแนะนํา
ผูเ้ รี ยนทีพบว่ามีปัญหา ให้เขารู ้จกั ตนเอง แก้ปัญหาได้เอง
8.2 เป็ นครู ภาษาไทยตลอดเวลา ต้องดูแลการใช้ภาษาไทย ทังการพูดอภิปรายรายงานผล
การเขียนของผูเ้ รี ยน และหาโอกาสจังหวะปรับปรุ งภาษาไทยของผูเ้ รี ยนให้ถูกต้อง ในฐานะภาษาไทย
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
8.3 เป็ นครู คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดเวลา ครู มืออาชี พต้องหาจังหวะ โอกาสพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ให้แก่ผูเ้ รี ยน โดยสอดแทรกทุกวิชา และไม่ทาํ ให้ผูเ้ รี ยน
รู ้สึกเสี ยหน้าและอายได้
8.4 เป็ นครู ในศาสตร์ เฉพาะที ตนเองรั บผิดชอบ โดยพัฒนาศาสตร์ ของตนเองให้มี
คําตอบทีถูกต้องหลาย ๆ คําตอบ ตลอดเวลา
สถาบันพัฒนาความก้าวหน้ากรุ งเทพมหานคร (2543 : 105 - 110) กล่าวว่า พฤติกรรม
การพัฒนางานของครู มืออาชีพ ควรทําอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีการวางแผนล่วงหน้า พร้อมเก็บผลงาน
การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยควรยึดหลักตามกระบวนการทีสําคัญ ดังนี
1. วางแผนพัฒนางาน โดยการเริ มต้นกําหนดเป้ าหมายงานที จะพัฒนาให้ชัดเจนว่าจะ
พัฒนาให้ชดั เจนว่าจะพัฒนางานอะไร และเพือรองรับการประเมินด้านใด ควรวางแผนเตรี ยมการ
ก่อนล่วงหน้า ซึ งโดยหลักการแล้วควรเตรี ยมการในเรื องเกียวกับ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการพัฒนางาน
1.2 งานทีต้องพัฒนาและกิจกรรมย่อย (ทังด้านปริ มาณและคุณภาพ)
1.3 ระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกิจกรรม
1.4 วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายและสถานที
1.5 ตัวบุคคลทีจะช่วยดําเนินการ
1.6 ปฏิทินปฏิบตั ิงานโดยละเอียด
1.7 ระบบการจัดเก็บผลงาน
2. การพัฒนางานเพือรองรับการประเมิน ควรยึดหลักการพัฒนางานครังเดี ยว สามารถ
รองรั บ การประเมิ น ได้ทุ ก อย่ า ง ครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น เป็ นระบบและพร้ อ มรั บ การประเมิ น ได้
ตลอดเวลา ดังนันการพัฒนางานควรประกอบด้วยงานในแต่ละด้าน ดังนี
2.1 การพัฒนาตนเอง ถื อเป็ นเรื องที มีความสําคัญมาก เพราะเป็ นการเตรี ยมตัวเอง
ให้พร้ อมเพือสร้ างงานหรื อพัฒนางานให้กา้ วหน้ายิงขึ น เช่ น การไปเข้ารั บการศึกษาต่อในระดับ
ทีสู งขึน การเข้ารับการอบรม ประชุ มสัมมนา เป็ นวิทยากร ได้รับเชิ ญเข้าร่ วมอภิปรายหรื อร่ วมงาน
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วิชาการ การได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการในเชิ งวิชาการ หรื อการไปศึกษาดูงาน เหล่านี เป็ นต้น
ควรจะได้มีการจดบันทึก เก็บหลักฐาน จัดระบบให้เป็ นหมวดหมู่ ตามวัน เวลา ทีปฏิบตั ิให้ชดั เจน
2.2 การพัฒนางานในหน้า ที งานครู คื อ การสอน ดังนันการพัฒนางานในหน้า ที
จึงหมายถึง การพัฒนาการเรี ยนการสอน ซึ งครู ตอ้ งยึดหลักว่า “ผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด” ต้องพัฒนางาน
ในลักษณะการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ งานที ควร
พัฒนา ได้แก่
2.2.1 การพัฒนากิ จกรรมการสอนเพือสนองความสนใจและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลพัฒนาแบบฝึ กทักษะ กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหา และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้คิดอย่างสร้างสรรค์
2.2.2 พัฒนากิ จกรรมที ส่ งเสริ มให้นักเรี ย นได้ปฏิ บตั ิ จริ ง โดยส่ ง เสริ ม การคิ ด
การลงมือทําด้วยตนเอง
2.2.3 พัฒนากิ จกรรมที กระตุ ้นและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี ยนการเรี ยนรู ้
โดยกระบวนการกลุ่ม
2.2.4 พัฒ นากิ จ กรรมที นํา คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์
สอดแทรกไว้ทุกวิชา
2.2.5 สร้ างและพัฒนากิ จกรรมที ปลุ กเร้ า จูงใจและสร้ างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยน
ตืนตัวและเกิดความรู ้สึกอยากเรี ยนรู ้อยากเรี ยน
2.3 พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มุ่ ง เน้น ใน 2 ลัก ษณะ คื อ พัฒ นาด้า นความรู ้ ค วามสามารถ
และพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง พัฒนาตนเอง ครู เป็ น
ผูส้ ่ งเสริ ม สนับสนุน กระตุน้ ตักเตือนและชีแนะให้ถูกต้องเหมาะสมทังในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
2.4 พัฒ นาเพื อนร่ ว มงาน ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยเผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู ้
เกียวกับพัฒนาการเรี ยนการสอน ชีแนะ แนะนํา ทําตนเป็ นแบบอย่างคอยช่วยเหลือ
2.5 พัฒนาผูป้ กครอง ประชาชนในท้องถิ นชุ มชนและการพัฒนาสังคม ให้คาํ แนะนํา
ชี แนะแก่ ผูป้ กครองเกี ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอน การอบรม แก้ไขพฤติ กรรมของนักเรี ยน
การอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในท้องถินชุ มชนเกียวกับเรื องการศึกษา การเกษตร การดูแลสุ ขภาพ
อนามัย การรักษาวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถินชุ มชน หรื อเป็ นผูร้ ่ วมฟื นฟูวฒั นธรรมประเพณี ทีดี
งาม ร่ วมเป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ นเพือเสนอแนวทางในการพัฒนาชุ มชน ตลอดทังการให้บริ การ
ชุมชนโดยใช้โรงเรี ยนหรื อหลักห้องเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา เป็ นต้น
2.6 การเก็ บรั กษาผลงานการพัฒนา การพัฒนางานต่ าง ๆ ทุ กอย่าง ทุ กด้า นควรมี
การจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เป็ นปั จจุบนั พร้อมทีจะรับการตรวจได้อยูเ่ สมอ อาจจะจัดเก็บแฟ้ มพัฒนางาน
ตามสภาพทีแท้จริ ง หรื อสมุดบันทึ กงานพร้ อมเอกสารสําคัญ หรื อทําเป็ นกล่ องเก็บงาน ที สําคัญ
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ควรแยกออกเป็ นส่ วน ๆ และเรี ยงลําดับก่อนหลัง เพือให้ง่ายต่อการเก็บและค้นหา หากมีสารบัญ
เรื องรหัสควบคุมการจัดเก็บด้วยจะดีมาก ผลงานทีควรเก็บ ได้แก่
2.6.1 เอกสารบันทึ กผลงาน ประกอบด้วย สภาพปั ญหา กระบวนการ ขันตอน
ดําเนินการ ผลสําเร็ จ ปั ญหาอุปสรรค
2.6.2 ใบงาน/กิ จกรรม หรื อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ตลอดทังแบบฝึ ก
แบบวัดประเมินผล เอกสารเสริ ม
2.6.3 เอกสารประเภทหนังสื อราชการ คําสัง หนังสื อเชิ ญ วุฒิบตั ร หนังสื อชมเชย
หนังสื อขอบคุณ รายงานการประชุม ฯลฯ
2.6.4 ภาพถ่ายหรื อหลักฐานอย่างอืน ๆ เช่ น เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ถ้วยรางวัล เป็ น
ต้น
2.7 การตรวจสอบและประเมิ น ตนเอง เพื อปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ มี ค วามพร้ อ มและ
ก้าวได้ทนั ต่อความเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ ควรประเมินตนเองในเรื องดังต่อไปนี
2.7.1 การประเมินตนเอง แบ่งออกได้เป็ น 2 ประการ คือ
2.7.1.1 ประเมิ น ศัก ยภาพของตนเอง อัน ได้แก่ ความรู ้ ค วามสามารถ
และการก้าวทันต่อการเปลียนแปลง เรายังทันสมัย ทันเหตุการณ์อยูห่ รื อไม่
2.7.1.2 ประเมิ นพฤติ กรรมและการแสดงออก เราได้พฒั นาตนเองได้ดี
เพียงใด ควรปรับปรุ งแก้ไขในเรื องใดบ้าง
2.7.2 ประเมิ นการปฏิ บตั ิ ง าน โดยมุ่ งเน้นกระบวนการและวิธี ทาํ งานของเรา
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบนั หรื อไม่ การบริ หารเวลา การลงทุ น การแก้ไขปั ญหา
และการพัฒนามีความก้าวหน้าเพียงใด
2.7.3 ประเมิ นผลของความสําเร็ จและประโยชน์ ที ได้รั บจากผลการดําเนิ นงาน
ทีผ่านมาได้รับความสําเร็ จตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์มากน้อยเพียงใด ได้ส่งผลต่อนักเรี ยน
และประชาชนทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักมากน้อยเพียงใด มี ประเด็นใดทีเป็ นอุ ปสรรคและปั ญหา
ทีควรแก้ไข
2.7.4 ประเมิ น ความพึ ง พอใจของเพื อนร่ วมงาน ผู ้บ ริ หารและบุ ค คลอื น
ในการทํางานในยุคปั จจุบนั ต้องคํานึ งถึ งบุคคลอืน เพือนร่ วมงานพร้ อมกันไปด้วยว่าบุคคลดังกล่าว
มีความเห็นด้วย มีความชอบ หรื อพึงพอใจเพียงใด มีสิงทีจะต้องแก้ไขอีกหรื อไม่
2.7.5 ประเมินฐานะความเป็ นอยูข่ องตนเอง ในเรื องนีแม้จะมีส่วนเกียวข้องกับ
ผลของความสําเร็ จไม่มากนัก แต่จะมีอิทธิ พลในแง่ของการเสริ มสมรรถภาพความพร้ อมในการ
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ทํางานประสบความสําเร็ จได้ดียงขึ
ิ น จะต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบด้วยเช่นกัน เพือจะได้
ปรั บ ปรุ ง ฐานะความเป็ นอยู่ข องตนเองให้ม นคง
ั สามารถดํา รงตนและครอบครั ว อยู่ใ นสั ง คม
ได้อย่างมีความสุ ข
ทองพูล บุญอึง (2544 : 12) ได้แสดงทัศนะเกี ยวกับครู มืออาชี พ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติไว้ ดังนี
1. ครู มื อ อาชี พ ต้อ งศึ ก ษาปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ผูเ้ รี ย น รู ้ ข ้อ มู ล และปั ญ หาของผูเ้ รี ย น
เป็ นรายกลุ่ม เพือกําหนดวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู ้ และกําหนดกิ จกรรมการสอนให้เหมาะสม
ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
2. ครู มื ออาชี พ ต้องศึ กษาวิเคราะห์ หลักสู ตรและจัดทํา แผนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรี ยน ห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยน จัดทําและพัฒนาแผนการสอนให้ดียิงขึน เหมาะสม ทันสมัย
รู ้วธิ ี การสร้างสรรค์การเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม มีขนตอน
ั
และเป็ นกระบวนการ ผูเ้ รี ยนนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
3. ครู มืออาชี พต้องจัดทําสื อการสอน และนวัตกรรมการสอนเพือให้ผูเ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้
ได้ง่ายขึน เร็ วขึน และบทเรี ยนเป็ นทีน่าสนใจ สามารถมองเห็นช่องทางนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
4. ครู มืออาชี พต้องนําสื อการสอนและนวัตกรรมการสอนไปทดลองใช้จริ ง โดยการสังเกต
บันทึกผลทีเกิดขึน ทดสอบประเมินผลและสรุ ปผลทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ
5. ครู มืออาชี พต้องรายงานผลการพัฒนาของผูเ้ รี ยนไปอย่างเป็ นระบบ ซึ งต้องใช้เทคนิ ค
การวัดผลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล นําผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมเพือให้ปรับเปลียนวัฒนธรรมทางวิชาชีพครู ใหม่ได้ผลอย่างรวดเร็ ว
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 : 10) กล่าวถึงพฤติกรรมของครู มืออาชี พว่า ครู จะต้องจัดเนือหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ครู จึงต้อง
มีบทบาทในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนี
1. จัดเนื อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้
มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3. จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ทาํ ได้ คิดเป็ นทําเป็ น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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5. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน และ
อํา นวยความสะดวกเพื อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ และมี ค วามรอบรู ้ รวมทังสามารถใช้ก ารวิจ ัย
เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนีผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อการเรี ยน
การสอนและแหล่งวิชาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ นได้ทุกเวลา ทุ กสถานที มี การประสานความร่ วมมื อกับบิ ดา
มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่ าย เพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ จัดการเรี ยน
การสอนให้นกั เรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2553 : 25 - 38) ได้สรุ ป สมรรถนะของครู
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจําสายงาน ดังนี
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิE ในการปฏิบตั ิงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง
ความมุ่ งมันในการปฏิ บ ตั ิ ง านในหน้าที ให้มี คุ ณภาพ ถู ก ต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มี ความคิ ดริ เริ ม
สร้ างสรรค์ โดยมี การวางแผน กําหนดเป้ าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน และปรับปรุ ง
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพและผลงานอย่างต่อเนือง
1.2 การบริ การทีดี (Service Mind) หมายถึง ความตังใจและความเต็มใจในการให้บริ การ
และการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่า งต่ อเนื อง เพื อตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การ
1.3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึ ง การศึกษาค้นคว้า หาความรู ้
ติ ดตามและแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ องค์ความรู ้ ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชี พ มี ก ารสร้ างองค์ความรู ้
และนวัตกรรม เพือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
1.4 การทํางานเป็ นทีม (Team Work) หมายถึ ง การให้ความร่ วมมือ ช่ วยเหลื อ สนับสนุ น
เสริ มแรงให้กาํ ลังใจแก่เพือนร่ วมงาน การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ืนหรื อทีมงาน แสดงบทบาทการเป็ นผูน้ าํ
หรื อผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เพือสร้างและดํารงสัมพันธภาพของสมาชิ ก
ตลอดจนเพือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
1.5 จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึ ง
การประพฤติปฏิบตั ิตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พครู เป็ นแบบอย่างทีดี
แก่ผเู ้ รี ยน และสังคม เพือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ
2.1 การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ (Curriculum and Learning Management)
หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ างและพัฒนาหลักสู ตร การออกแบบการเรี ยนรู ้ อย่างสอดคล้อง
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และเป็ นระบบ จัดการเรี ยนรู ้ ที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ใช้และพัฒนาสื อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
การวัด ประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
2.2 การพัฒนาผูเ้ รี ยน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝั ง
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม การพัฒนาทักษะชี วิต สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิ ต ความเป็ นประชาธิ ป ไตย
ความภูมิใจในความเป็ นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
2.3 การบริ หารจัดการชันเรี ยน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชันเรี ยน/ประจําวิชา การกํากับดูแลชันเรี ยน
รายชัน/รายวิชา เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน (Analysis & Synthesis &
Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจ แยกประเด็นเป็ นส่ วนย่อย รวบรวม
ประมวลหาข้อสรุ ปอย่างมีระบบและนําไปใช้ในการวิจยั เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทังสามารถวิเคราะห์
องค์กรหรื องานในภาพรวมและดําเนินการแก้ปัญหา เพือพัฒนางานอย่างเป็ นระบบ
2.5 ภาวะผูน้ าํ ครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู
ทีแสดงถึงความเกียวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกันทังภายในและ
ภายนอกห้องเรี ยนโดยปราศจากการใช้อิทธิ พลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่ งการเรี ยนรู ้
เพือพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพ
2.6 การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ กับ ชุ ม ชนเพื อการจัด การเรี ยนรู ้
(Relationship & Collaborative - building for Learning Management) หมายถึ ง การประสาน
ความร่ วมมือ สร้างความสัมพันธ์ทีดี และเครื อข่ายกับผูป้ กครอง ชุ มชน และองค์กรอืน ๆ ทังภาครัฐ
และเอกชน เพือสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551 : 32 - 40) ได้กล่าวถึงสมรรถนะของครู มืออาชี พ
ในมลรัฐนิวเม็กซิ โก แบ่งออกมาเป็ น 9 ด้าน ได้แก่
1. สมรรถนะด้านหลักสู ตรและความรู ้ในสาขาวิชาทีสอน
1.1 สามารถส่ งเสริ มให้มีการใช้หลักสู ตรอย่างกว้างขวาง
1.2 สามารถอธิ บายเนือหาในบทเรี ยนอย่างชัดเจน
1.3 สามารถเชือมโยงเนือหาวิชาทีสอนภายในกลุ่มวิชา
1.4 สามารถบูรณาการเนือหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสู ตร
2. สมรรถนะในการใช้วธิ ี สอนและทรัพยากรในท้องถิน
2.1 สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสม เช่ น การเรี ยนรู ้ ในกลุ่ มขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก และให้นกั เรี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้
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2.2 สามารถใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย เช่ น การสาธิ ต การบรรยาย การทําโครงงาน
การแบ่งกลุ่ม การปฏิบตั ิงานอย่างอิสระ เพือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้ าหมายในการเรี ยน
การสอน
2.3 สามารถบูรณาการแหล่งข้อมูลทีหลากหลายในการเรี ยนการสอน รวมทังการจัด
ทัศนศึกษา การจัดหาเอกสารประกอบการสอนและการใช้เทคโนโลยี
2.4 มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้และทฤษฎีการเรี ยนรู ้
2.5 สามารถออกแบบการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรให้นกั เรี ยนพิการ
3. สมรรถนะในการสื อสารกับนักเรี ยน
3.1 สามารถอธิ บายเชือมโยงเนือหาในบทเรี ยน
3.2 แจ้งให้นกั เรี ยนทราบจุดมุ่งหมายในการเรี ยนการสอน
3.3 ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณลักษณะตามความคาดหวังของประเทศ
3.4 นําเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการอธิ บายเพือให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนอย่างชัดเจน
3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยน
3.6 รายงานความก้าวหน้าในการเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบอยูเ่ สมอ
4. สมรรถนะในการประยุกต์ใช้หลักการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของนักเรี ยน
4.1 สามารถบู รณาการ ทักษะทางปั ญญาในการสอน เช่ น การคิ ดเชิ งวิพากษ์ การคิ ด
แก้ปัญหา การคิดแบบอเนกนัย การสื บสอบและการตัดสิ นใจ
4.2 สามารถใช้เทคนิ คการสอน วัสดุและสื อการสอน แหล่งทรัพยากร/แหล่งการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับวิธีการเรี ยนรู ้และระดับชันของนักเรี ยน
5. สมรรถนะในการใช้วธิ ี การและเทคนิคการประเมินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1 เลือกใช้เครื องมือและยุทธศาสตร์ ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม
5.2 ใช้ก ารประเมิน ทังแบบโครงสร้า งรู ป แบบ (Formative) และแบบสรุ ป รวม
(Summative) ในการพัฒนานักเรี ยนและวางแผนการสอน
5.3 เก็บเอกสารสําคัญทีแสดงความก้าวหน้าของนักเรี ยน
5.4 แจ้งความก้าวหน้าในการเรี ยนให้นกั เรี ยนและครอบครัวทราบอย่างสมําเสมอ
6. สมรรถนะในการส่ งเสริ มพฤติกรรมด้านบวกและจัดการสิ งแวดล้อมทีปลอดภัยและ
เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของนักเรี ยน
6.1 อธิ บายและเป็ นแบบอย่างการสร้างพฤติกรรมทีดี
6.2 ดําเนินการสอนเป็ นกิจวัตรและมีประสิ ทธิ ภาพ
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6.3 ให้การเสริ มแรงเพือส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดีในชันเรี ยน
6.4 จัดการเวลาระหว่างการเปลียนชันเรี ยนได้ดี
6.5 เตรี ยมวัสดุและสื อล่วงหน้าให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยน
6.6 ลดสิ งรบกวนต่าง ๆ และการขัดจังหวะระหว่างการสอนได้
6.7 จัดการและแนะนําพฤติกรรมของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสม
6.8 ระบุอนั ตราย ประเมินและจัดการภาวะความเสี ยงได้เหมาะสม
7. สมรรถนะในการสร้ า งสรรค์บ รรยากาศในการเรี ย นรู ้ อย่า งมี ส่ วนร่ วมและพัฒนา
นักเรี ยนให้มีมโนทัศน์เกียวกับตนเอง (Self-concept)
7.1 ยอมรับความคิดเห็น ความต้องการการเรี ยนรู ้ ความสนใจและความรู ้สึกของนักเรี ยน
ทีด้อยความสามารถทางการเรี ยนรู ้ หรื อมีพนฐานมาจากวั
ื
ฒนธรรมต่าง ๆ
7.2 ชืนชมการแสดงออกและความสําเร็ จของนักเรี ยนอย่างสมําเสมอ
7.3 เข้าใจความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทีหลากหลายของนักเรี ยน
7.4 จัดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละคนประสบความสําเร็ จตามความต้องการในการเรี ยนรู ้
สู่ บุคคล
7.5 จัดกิจกรรมพิเศษทีให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมและแสดงความคิดสร้างสรรค์
7.6 จัดโอกาสให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน
7.7 พัฒนาให้นักเรี ยนมี การยอมรั บตนเอง มี แรงจูงใจ และมี คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองดี
7.8 สร้างความคาดหวังระดับสู งในการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนทุกคน
7.9 ยอมรั บภู มิ หลัง ประสบการณ์ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภาษา และวัฒนธรรม
ของนักเรี ยนแต่ละคน และนํามาสู่ การตัดสิ นใจพัฒนาหลักสู ตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
8. สมรรถนะในการศึ ก ษาความเปลี ยนแปลงและแนวโน้ม ทางการศึ ก ษา และนํา มา
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
8.1 แสวงหาข้อมูล เกี ยวกับ วิธีวิทยาการสอน การวิจยั และแนวโน้ม ทางการศึ กษา
ในปั จจุบนั เพือนํามาเพิมพูนคุณภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
8.2 นําความรู ้มาใช้ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
8.3 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการสอนและการริ เริ มการปฏิรูปภายในโรงเรี ยน
9. สมรรถนะในการทํางานร่ วมกับเพือนร่ วมงาน ผูป้ กครองและสมาชิกในชุมชน
9.1 ส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั บุคลากรในโรงเรี ยนอืน ๆ
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9.2 จัดระบบการสื อสารระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
9.3 ใช้ยทุ ธศาสตร์ แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
9.4 ส่ ง เสริ มให้ ผู ้ป กครองและสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี บ ทบาทในการจัด การเรี ย นรู ้
ให้นกั เรี ยน
9.5 สื อสารกับเพื อนร่ วมงาน ผูป้ กครอง และสมาชิ ก ชุ มชนในประเด็ นที เกี ยวกับ
การศึกษา
ณรงค์ พุทธิ ชีวิน (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า ครู มืออาชี พ ควรใช้หลักมืออาชี พ 6 ประการ
มาเป็ นตัวชีวัด ดังนี
1. ใช้ความรู ้ ในงาน ไม่ใช้ความเคยชิ นในงาน เพราะหากครู สอนด้วยความเคยชิ น เคยสอน
อย่างไรก็สอนอยู่อย่างนัน ความรู ้ ของศิษย์ก็ย่อมตกยุค ไม่ทนั โลก เพราะทุกวันนี โลกของความรู ้
เปลี ยนแปลง ไหวเคลื อน และเติบโตงอกงามรวดเร็ ว จําเป็ นยิงทีครู จะต้องตื นตัวเพือให้ทนั กับ
ความเปลียนแปลง ไหวเคลือน และงอกงามนัน
2. ใช้วงจร PDCA ในการทํางาน คื อ มี การวางแผน ปฏิ บตั ิ ตรวจสอบ และดําเนิ นการ
ให้ เหมาะสม เช่ น วางแผนการสอน สอนตามแผน ประเมินก่อนการสอน ระหว่างการสอน และ
หลังการสอน รวมทังการประเมินตัวครู เอง
3. ทุกสิ งทีทําต้องมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด พิจารณาว่าตนทํางานแบบ “เรื อลอย” ทีเพียงแค่
ประคองตัวให้ลอยอยูใ่ นนําไปวัน ๆ หรื อเป็ น “เรื อแล่น” ทีขับเคลือนไปสู่ เป้ าหมาย
4. ผูร้ ั บบริ การต้องประทับใจ ซึ งความประทับใจนันมี ความหมายลึ กซึ งกว่าความพอใจ
การทีครู จะทําให้นกั เรี ยนรู ้สึกพอใจนันไม่ใช่ เรื องยาก เพียงแค่ให้คะแนนดี ๆ เด็กก็พอใจแล้ว แต่จะ
ทําให้อย่างไรให้นกั เรี ยนประทับใจ จดจําและระลึ กถึ งสิ งดี ๆ ที ครู ปลู กฝั งให้ไม่รู้ลืม ทําอย่างไร
ให้นกั เรี ยนจดจําว่าครังหนึงตนเคยมีครู ดีในชีวติ
5. ทํา งานด้วยความทุ่ม เท อุ ตสาหะ วิริย ะ เด็ ก นัก เรี ย นทุ ก คนสามารถสั ม ผัส ได้ว่า
ครู คนไหน ทีสอนด้วยความทุ่มเท เอาจริ งเอาจัง ครู คนไหนทีใส่ ใจ ชี แนะและสอนซําโดยไม่รู้หน่าย
ในสิ งทีนักเรี ยนยังไม่เข้าใจถ่องแท้
6. เดิ นบนเส้นทางสายสุ จริ ตวิถี ซึ งจะทําให้บุคคลนันเกิ ดความน่ าเคารพนบไหว้และ
ความน่าเชือถือศรัทธา เป็ นอํานาจแห่ งคุณความดีและความซื อสัตย์สุจริ ตทีไม่มีทางลัด หากเกิดขึนได้
ด้วยการสังสมบ่มเพาะ เป็ นอํานาจแห่ งความดี งามทีเงิ นจํานวนมหาศาลเท่าไรก็ซือไม่ได้ ทังนี
พึงตระหนักไว้เสมอว่า วิถีสุจริ ตมีเพียงเส้นทางเดี ยวเท่านัน เมือใดก็ตามทีก้าวออกจากเส้นทางนี
แม้เพียงก้าวเดียวก็ไม่อาจเรี ยกว่าสุ จริ ตได้เลย
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จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมของครู มืออาชี พนันต้องมีการแสดงออก
ทางการพัฒนาตนเอง นําความรู ้ทีได้มาพัฒนาหลักสู ตร แผนการสอน สื อการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม
ต่าง ๆ มี การฝึ กทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการจัดการประเมินผลอย่างเป็ นระบบเพือจะ
สามารถนํามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื อง มี การร่ วมมื อกันระหว่างผูป้ กครอง
ชุ มชน บุคคลในชุ มชนและทุกฝ่ าย เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกัน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้ผูเ้ รี ยน
มีความรู ้ความสามารถ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐานวิชาชี พครู
สํานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา (ออนไลน์. 2548) กล่ าวว่า มาตรฐานวิชาชี พทางการศึ กษา
เป็ นเครื องมือสําคัญของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ซึ งจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ เพือให้เกิดผลดี ต่อผูร้ ับบริ การ
อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการประกอบวิชาชี พทางการศึกษา ซึ งผูป้ ระกอบวิชาชี พจะต้องศึกษา
เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง ให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็ น
วิชาชีพชันสู ง และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม โดยกําหนดให้มาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษา
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ประการ ดังนี
1. มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ
1.1 มาตรฐานความรู ้
มีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิอืนทีคุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู ้ ดังต่อไปนี
1.1.1 ภาษาและเทคโนโลยีสาํ หรับครู
1.1.2 การพัฒนาหลักสู ตร
1.1.3 การจัดการเรี ยนรู ้
1.1.4 จิตวิทยาสําหรับครู
1.1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1.6 การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
1.1.7 การวิจยั ทางการศึกษา
1.1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.1.9 ความเป็ นครู
สาระความรู ้และสมรรถนะของครู
1. ภาษาและเทคโนโลยีสาํ หรับครู
สาระความรู ้
1. ภาษาไทยสําหรับครู
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2. ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน ๆ สําหรับครู
3. เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
สมรรถนะ
1. สามารถใช้ทกั ษะในการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพือการสื อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถใช้ทกั ษะในการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอืน ๆ เพือการสื อความหมายได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ขนพื
ั นฐาน
2. การพัฒนาหลักสู ตร
สาระความรู ้
1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2. ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4. ทฤษฎีหลักสู ตร
5. การพัฒนาหลักสู ตร
6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันของหลักสู ตร
7. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
8. ปั ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสู ตร
สมรรถนะ
1. สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
2. สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย
3. สามารถประเมินหลักสู ตรได้ ทังก่อนและหลังการใช้หลักสู ตร
4. สามารถจัดทําหลักสู ตร
3. การจัดการเรี ยนรู ้
สาระความรู ้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอน
2. รู ปแบบการเรี ยนรู ้และการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
4. การบูรณาการเนือหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. การบูรณาการการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรวม
6. เทคนิค และวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้
7. การใช้และการผลิตสื อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู ้
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8. การจัดการเรี ยนรู ้แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
9. การประเมินผลการเรี ยนรู ้
สมรรถนะ
1. สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรี ยนรู ้รายภาคและตลอดภาค
2. สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
3. สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื ออุปกรณ์ทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. สามารถจัด กิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นและจํา แนกระดับ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการประเมินผล
4. จิตวิทยาสําหรับครู
สาระความรู ้
1. จิตวิทยาพืนฐานทีเกียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
2. จิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาํ ปรึ กษา
สมรรถนะ
1. เข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2. สามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3. สามารถให้คาํ แนะนําช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน
4. สามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
สาระความรู ้
1. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2. การสร้างและการใช้เครื องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. การประเมินตามสภาพจริ ง
4. การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน
5. การประเมินภาคปฏิบตั ิ
6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
สมรรถนะ
1. สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้และหลักสู ตร
6. การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
สาระความรู ้
1. ทฤษฎีและหลักการบริ หารจัดการ
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2. ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา
3. การคิดอย่างเป็ นระบบ
4. การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร
5. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6. การติดต่อสื อสารในองค์กร
7. การบริ หารจัดการชันเรี ยน
8. การประกันคุณภาพการศึกษา
9. การทํางานเป็ นทีม
10. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
11. การจัดโครงการฝึ กอาชีพ
12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพือพัฒนา
13. การจัดระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
14. การศึกษาเพือพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ
1. มีภาวะผูน้ าํ
2. สามารถบริ หารจัดการในชันเรี ยน
3. สามารถสื อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4. สามารถในการประสานประโยชน์
5. สามารถนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการ
7. การวิจยั ทางการศึกษา
สาระความรู ้
1. ทฤษฎีการวิจยั
2. รู ปแบบการวิจยั
3. การออกแบบการวิจยั
4. กระบวนการวิจยั
5. สถิติเพือการวิจยั
6. การวิจยั ในชันเรี ยน
7. การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั
8. การนําเสนอผลงานวิจยั
9. การค้นคว้า ศึกษางานวิจยั ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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10. การใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา
11. การเสนอโครงการเพือทําวิจยั
สมรรถนะ
1. สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. สามารถทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สาระความรู ้
1. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาทีส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนรู ้
2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. การวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ
4. แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
5. การออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้ การประเมินและการปรับปรุ งนวัตกรรม
สมรรถนะ
1. สามารถเลื อกใช้ ออกแบบ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง นวัตกรรมเพื อให้ผูเ้ รี ย น
เกิดการเรี ยนรู ้ทีดี
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีดี
3. สามารถแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
9. ความเป็ นครู
สาระความรู ้
1. ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที ภาระงานของครู
2. พัฒนาการของวิชาชีพครู
3. คุณลักษณะของครู ทีดี
4. การสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพครู
5. การเสริ มสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็ นครู
6. การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และการเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
9. กฎหมายทีเกียวข้องกับการศึกษา
สมรรถนะ
1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้ รี ยน
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2. อดทนและรับผิดชอบ
3. เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
4. มีวสิ ัยทัศน์
5. ศรัทธาในวิชาชีพครู
6. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 มาตรฐานประสบการณ์ของครู
ผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษา เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิ บตั ิ การสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข
ทีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังนี
1. การปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยน
2. การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึ กทักษะและสมรรถนะของครู
1. การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยน
สาระการฝึ กทักษะ
1. การบูรณาการความรู ้ทงหมดมาใช้
ั
ในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานศึกษา
2. ฝึ กปฏิ บตั ิ การวางแผนการศึกษาผูเ้ รี ยน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูลและนําเสนอผลการศึกษา
3. มี ส่วนร่ วมกับสถานศึ ก ษาในการพัฒนาและปรั บ ปรุ งหลักสู ตร รวมทัง
การนําหลักสู ตรไปใช้
4. ฝึ กการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ร่วมกับสถานศึกษา
5. ฝึ กปฏิ บตั ิการดําเนิ นการจัดกิ จกรรมเกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเข้าไป
มีส่วนร่ วมในสถานศึกษา
6. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
สมรรถนะ
1. สามารถศึกษาและแยกแยะผูเ้ รี ยนได้ตามความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
2. สามารถจัดทําแผนการเรี ยนรู ้
3. สามารถฝึ กปฏิ บตั ิ การสอน ตังแต่การจัดทําแผนการสอน ปฏิ บตั ิ การสอน
ประเมินผลและปรับปรุ ง
4. สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
2. การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึ กทักษะ
1. การบูรณาการความรู ้ทงหมดมาใช้
ั
ในการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
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2. การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
4. การเลือกใช้ การผลิตสื อและนวัตกรรมทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
7. การทําวิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน
8. การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
10. การสัมมนาทางการศึกษา
สมรรถนะ
1. สามารถจัดการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สมารถประเมิ น ปรั บปรุ ง และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. สามารถทําวิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานที 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ
การปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า
เพือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาการทีองค์การ
หรื อหน่วยงาน หรื อสมาคมจัดขึน เช่น การประชุ ม การอบรม การสัมมนา และการประชุ มปฏิบตั ิการ
เป็ นต้น ทังนีต้องมีผลงานหรื อรายงานทีปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที 2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
การตัด สิ น ใจปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลที จะเกิ ด กับ ผูเ้ รี ย น หมายถึ ง
การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผูเ้ รี ยน ดังนัน ในการเลือกกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และกิจกรรมอืน ๆ ครู ตอ้ งคํานึงถึงประโยชน์ทีจะเกิดแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นหลัก
มาตรฐานที 3 มุ่งมันพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
การมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ทีจะให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ให้มากทีสุ ด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย
ปั ญหา ความต้องการที แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ปรับเปลี ยนวิธีการสอนทีจะให้ได้ผลดี กว่าเดิ ม รวมทัง
การส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
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มาตรฐานที 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง
การพัฒ นาแผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้เ กิ ด ผลจริ ง หมายถึ ง การเลื อ กใช้
ปรับปรุ งหรื อสร้ างแผนการสอน บันทึกการสอน หรื อเตรี ยมการสอนในลักษณะอืน ๆ ทีสามารถ
นําไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้
มาตรฐานที 5 พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
การพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น
ผลิ ตเลื อกใช้ ปรับปรุ งเครื องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ งพิมพ์ เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที 6 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเกิ ดแก่ ผูเ้ รี ยน หมายถึ ง การจัดการเรี ยน
การสอนที มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จในการแสงหาความรู ้ ตามสภาพความแตกต่างของ
บุ ค คลด้ว ยการปฏิ บ ัติ จ ริ ง และสรุ ป ความรู ้ ท งหลายได้
ั
ด้ว ยตนเอง ก่ อ ให้ เ กิ ด ค่ า นิ ย มและนิ สั ย
ในการปฏิบตั ิจนเป็ นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเ้ รี ยนตลอดไป
มาตรฐานที 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี ระบบ หมายถึ ง การรายงานผล
การพัฒนาผูเ้ รี ยนทีเกิดจากการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปั จจัย และการดําเนิ นงาน
ทีเกียวข้อง โดยครู นาํ เสนอรายงานการปฏิบตั ิในรายละเอียด ดังนี
1. ปั ญหาความต้องการของผูเ้ รี ยนทีต้องได้รับการพัฒนา และเป้ าหมายของการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
2. เทคนิ ค วิธีการ หรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีนํามาใช้เพือการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยน และขันตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรมนัน ๆ
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวิธีการทีกําหนด ทีเกิดกับผูเ้ รี ยน
4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุ งและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้ผลดียงขึ
ิ น
มาตรฐานที 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน
การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และ
ปฏิบตั ิในด้านบุคลิกภาพทัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริ ยธรรมทีเหมาะสมกับความเป็ นครู
อย่างสมําเสมอ ทีทําให้ผเู ้ รี ยนเลือมใสศรัทธา และถือเป็ นแบบอย่าง
มาตรฐานที 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ
รับฟั งความคิ ดเห็ น ยอมรับในความรู ้ ความสามารถ ให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่าง ๆ
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ของเพือนร่ วมงานด้วยความเต็มใจ เพือให้บรรลุ เป้ าหมายของสถานศึ กษา และร่ วมรั บผลทีเกิ ดขึ น
จากการกระทํานัน
มาตรฐานที 10 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
การร่ วมมือกับผูอ้ ืนในชุ มชนอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การตระหนักถึ งความสําคัญ
รับฟั งความคิดเห็น ยอมรับในความรู ้ความสามารถของบุคคลอืนในชุ มชน และร่ วมมือปฏิ บตั ิงาน
เพือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ งกันและกัน และปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที 11 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจํา และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกียวกับวิชาชี พครู
สามารถวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล และใช้ ข ้อ มู ล ประกอบการแก้ปั ญ หา พัฒ นาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที 12 สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์
การสร้ างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ในทุ กสถานการณ์ หมายถึ ง การสร้ างกิ จกรรม
การเรี ย นรู ้ โดยการนําเอาปั ญหาหรื อความจําเป็ นในการพัฒนาต่า ง ๆ ที เกิ ดขึ นในการเรี ย นและ
การจัดกิ จกรรมอื น ๆ ในโรงเรี ยนมากําหนดเป็ นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพือนําไปสู่ การพัฒนาของ
ผูเ้ รี ย นที ถาวร เป็ นแนวทางในการแก้ปั ญหาของครู อีก แบบหนึ งที จะนําเอาวิก ฤติ ต่า ง ๆ มาเป็ น
โอกาสในการพัฒนา ครู จาํ เป็ นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปั ญหาแล้วผันมุมของปั ญหาไปในทางการ
พัฒนา กําหนดเป็ นกิ จกรรมในการพัฒนาของผูเ้ รี ยน ครู จึงต้องเป็ นผูม้ องมุมบวกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ กล้าทีจะเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปั ญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์
หรื อแง่ มุ มแบบตรงตัว ครู สามารถมองหักมุ มในทุ ก ๆ โอกาส มองเห็ นแนวทางที นําสู่ ผลก้าวหน้า
ของผูเ้ รี ยน
3. มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา ต้องมี วินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื อสัตย์สุจริ ต และรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ เป็ นสมาชิกทีดีขององค์กรวิชาชีพ
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จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
3. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาต้องรั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจ
แก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การตามบทบาทหน้าทีโดยเสมอหน้า
4. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา ต้องส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิ สั ย
ทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าทีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิEใจ
5. ผู ป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึก ษาต้อ งประพฤติป ฏิ บ ตั ิต นเป็ นแบบอย่า งที ดี
ทังทางกาย วาจา และจิตใจ
6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
7. ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้องให้ บ ริ การด้วยความจริ ง ใจและเสมอภาค
โดยไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาํ แหน่งหน้าทีโดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
8. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกือกูลซึ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมันในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
9. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา พึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตน เป็ นผูน้ าํ ในการอนุ รักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่ วนร่ วมและยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข
จากเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ที กล่ า วมา สรุ ปได้ว่ า มาตรฐานวิ ช าชี พ ของครู
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ประการ คื อ มาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชี พ มาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตน เป็ นเครื องมื อสําคัญของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ซึ งจะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิ เพือให้เกิดผลดีต่อผูร้ ับบริ การ อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการประกอบวิชาชี พครู
ซึ งผูป้ ระกอบวิชาชี พจะต้องศึกษาเพือให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจทีถูกต้อง สามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู ง และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม โดยเน้นผล
ทีเกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างถาวร
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครู มืออาชี พ
สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และคณะ (2542 : 5 - 8) กล่าวว่า เมือมองถึงระบบครู ประเทศไทย
ในปั จจุบนั จึงทํา ให้ไม่มนใจได้
ั
วา่ ครู ไทยวันนี จะรับภาระหน้าทีอันสําคัญนี ได้ดี เพราะทีผ่านมา
ทุกฝ่ าย ก็รู้วา่ ครู มีปัญหา แต่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข จนกล่าวได้วา่ “ครู ของเรา” ตอนนี ตกอยูใ่ นภาวะ
วิก ฤติ
แต่ อย่างไรก็ ตามประเทศกําลังพัฒนาหรื อที พัฒนาแล้วก็ ประสบปั ญหาเช่ นเดี ยวกัน
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ซึ งก็สามารถแก้ไขให้บรรลุ ผลสําเร็ จได้ หลักการหนึ งคื อต้องรู ้ จุดอ่อนปั ญหาของตัวเองเสี ยก่ อน
และปั ญหาต่าง ๆ ก็สรุ ปรวมได้ ดังนี
ประเด็นที 1 การไม่ได้คนเก่งและดีมาเรี ยนครู พบว่า ในปี 2539 ผูส้ มัครสอบคัดเลือก
เข้ามหาวิทยาลัยเลือกคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เป็ นอันดับสุ ดท้ายถึ ง ร้ อยละ 35 เป็ นเครื องแสดง
ให้เห็นว่าผูท้ ีจะ มาเป็ นครู ไม่ได้ตงใจจริ
ั
งในการเป็ นครู ทาํ ให้สังคมกล่าวขวัญว่า “ใคร ๆ ก็เป็ นครู ได้”
อีกทังจะเลื อกไปประกอบอาชี พอืน ๆ หากว่าสามารถประกอบอาชี พอืนได้ก็เลื อกที จะไม่เป็ นครู
ทังนี ก็มาจากเหตุหลายปั จจัย อาทิ ค่านิ ยมแรงจูงใจของเศรษฐกิ จยุคใหม่ ความก้าวหน้าต่ออาชี พ
ระบบและเกณฑ์การสรรหานักศึกษาครู เป็ นต้น สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ประสิ ทธิ ภาพการใช้ครู
พบว่า มีครู เพียงร้อยละ 49 - 63 เท่านัน ทีพร้อมจะสนับสนุนบุตรหลานให้ประกอบอาชีพครู
ประเด็นที 2 กระบวนการเรี ยนการสอนในสถาบันฝึ กหัดครู ทีมุ่งเน้นเนื อหาวิชามากกว่า
ทีจะส่ งเสริ ม พัฒนา บุคลิกภาพ สร้างนักศึกษาครู ทีมีคุณภาพ ทังสภาพแวดล้อมในสถาบันฝึ กหัดครู
ทีไม่เอือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ กระบวนการฝึ กอบรมหรื อประสบการณ์ วิชาชี พให้กบั นักศึกษาครู ยงั ขาด
การประสานสัมพันธ์กบั แกนนํา นักวิชาการท้องถินและชุ มชน ทําให้บณ
ั ฑิ ตครู ไม่สามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาวิชาชีพครู ให้เหมาะสมกลมกลืน ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ครู และสังคมได้เท่าทีควร
คณาจารย์ครุ ศาสตร์ ไม่นาํ เทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนขาดความเป็ นครู ตน้ แบบ
ขาดการยอมรับซึ งกันและกัน ขาดการร่ วมมือในการพัฒนาการเรี ยนการสอน สร้างองค์ความรู ้ใหม่
และความเป็ นเอกภาพของหลักสู ตร
ประเด็นที 3 ขาดระบบการพัฒนาครู ประจําการทีมีประสิ ทธิ ภาพ ในทางปฏิบตั ิพบว่าครู
ยังคงทําการสอนแบบเดิ มอาจเป็ นเพราะขาดระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพหรื อเกณฑ์ ที แน่ นอน
ตลอดจนกลไกในการส่ งเสริ มสนับสนุ น พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชี พอย่างต่อเนื อง ขาดระบบ
เครื อข่ายทีเอือต่อการประสานงานประสานความคิด และจากการสํารวจทัศนคติต่อการจัดการศึกษา
ในปั จจุบนั เมือเดือนสิ งหาคม 2540 โดยความร่ วมมือของสวนดุสิตโพลกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาแห่ ง ชาติ พบว่า ครู ไ ด้รับ การฝึ กอบรมเพือเพิมพูนความรู ้ เพีย งร้ อยละ 47 เท่านัน
ยิงซําร้ายกว่านัน เมือผลรายงานการวิจยั ออกมาว่าในส่ วนของการพัฒนาครู โรงเรี ยนมักจะใช้วิธีการ
คัดเลื อกครู ใ นการเข้า ร่ ว มสัม มนา โดยจะให้ก ารสนับ สนุ น ด้า นข้อ มูล การศึก ษาให้เ ท่า นัน
ส่ วนด้า นการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานยังไม่สอดคล้องกับ หลักการบริ หารงานบุคลากรครู ไม่มี
ส่ วนร่ วมในการ กําหนดเกณฑ์ การประเมิน และเห็ นว่าผลการประเมินใช้หลักทีว่าเป็ นคนของใคร
มากกว่าหลักผลของงาน ปั ญหาภาพรวมใหญ่ คือการเรี ยนการสอนที ยําเท้าอยู่กบั ที เวลาทีผ่านไป
เราก็หวังให้นาใหม่
ํ เข้ามาเปลี ยนนําเสี ย แต่นาใหม่
ํ มนั น้อย เข้ามาก็กลายเป็ นนําเสี ยหมดเพราะฉะนัน
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การหันมาบําบัดนําเสี ย เพือที จะให้นาทั
ํ งหมดกลายเป็ นนําดี ทีรดต้นไม้แล้วก็เจริ ญงอกงามได้ดี
จึงน่าจะเป็ นสิ งทีควรทําและสนับสนุนส่ งเสริ ม
ประเด็นที 4 ภาระงานของครู ครู มีภาระงานแบบครอบจักรวาล นอกจากภาระการสอน
ที มีม ากพออยู่แล้ว ซึ งทางคณะผูว้ ิจยั ได้สรุ ปในส่ วนที เกี ยวกับ ภาระงานของครู ว่า เป็ นประเด็น
ที ถู กนํา มาพูดถึ งค่อนข้างมากแทบทุ กกรณี ในฐานะปั จจัยที ส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของครู หลายโรงเรี ยนประสบปั ญหาครู ไม่พอ อันเป็ นปั ญหา “เชิ งปริ มาณ” ทําให้ครู บางคน
ต้องสอนสัปดาห์ละ 25 - 30 คาบ ในขณะทีหลายโรงเรี ยนประสบปั ญหา“เชิ งคุณภาพ” ในแง่วุฒิ
ความรู ้ ของครู กบั วิชาทีสอน โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทีมักไม่มีครู ทีเรี ยน
มาโดยตรงหรื อมีแต่ไม่พอ และหลายโรงเรี ยนก็เผชิ ญปั ญหา “เชิ งบริ หาร” งานแฝงหรื องานนอก
เหล่านี หลายกรณี กลายเป็ นงานทีเข้ามาเอาเวลาของครู ไปไม่น้อย อันเป็ นการแย่งคนดี ๆ อาจารย์
ดี ๆ ของเด็กไป ดังนันกลยุทธ์ในการจัดภาระงานของครู ภายใต้ขอ้ ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี จึงเป็ น
จุดทีมีความสําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของครู
ประเด็นที 5 ค่าตอบแทน ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั ทีกลายเป็ นสังคม
บริ โภคนิ ยมหรื อวัตถุ นิยม ระบบการให้ค่าตอบแทนแก่ ครู แบบเดิ มไม่สามารถจูงใจให้คนเก่งดี
มาเรี ยนครู ได้ เมือเปรี ยบเทียบรายได้จากครู ในโรงเรี ยนของรัฐทีจบปริ ญญาตรี เริ มต้นที 6,300 บาท
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมได้รับเงินเดือนตังต้น 12,000 - 20,000 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 11,000 18,000 บาท แม้แต่สาขาบริ หารจัดการตามธนาคาร โรงแรมและบริ ษทั เอกชนก็ได้รับเงิ นตังต้น
8,000 - 10,000 บาทเป็ นอย่างน้อย เสี ยงทีสะท้อนว่า อาชี พครู ไม่ต่างอะไรกับผูท้ ีหาเช้ากิ นคํา
ครู ในฐานะผูก้ ่อหนีก้อนใหญ่ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้และจากสถิติปัญหาหนีสิ นครู ทีมีจาํ นวนครู เป็ นหนี
ทังหมด 507,607 คน เป็ นวงเงินทังสิ นประมาณ 81,162 ล้านบาท ทําให้พอรู ้ได้วา่ มีครู อีกหลายคน
ทีต้องเป็ นเหยือของสภาพเศรษฐกิจขณะนี การหาอาชี พเสริ มหรื อลําไพ่พิเศษ จึงเข้ามามีบทบาทครู
กับธุ รกิจขายตรงนายหน้า ค้าทีดินหรื อแม้แต่การขายประกัน ซึ งก็ยงั เป็ นข้อถกเถียงกันอยูโ่ ดยมองว่า
ไม่เป็ นความประพฤติเยียงครู ปั จจุบนั ไม่แปลกใจเลยว่า “เมือก่อนเราเคยเห็นครู หอบหนังสื อเล่มหนา
แต่มาวันนีครู จะหันมาหอบสิ นค้าขายตรง”
ประเด็นที 6 ครู ขาดแรงจูงใจในการทํางาน จากการสํารวจของดุสิตโพล พบว่า ประมาณ
ร้อยละ 20 ของครู ไม่ตอ้ งการทีจะเป็ นครู เมือพิจารณาถึงความพึงพอใจในการทํางานและทัศนคติต่าง ๆ
ของบุคคลทีมีต่อองค์ประกอบของงาน มีส่วนสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานนัน
มากับความพึงพอใจ อันได้แก่ความรู ้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน จากรายงานการวิจยั
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ครู ของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา พบว่า ครู มี ความพึ งพอใจตํามาก
ในเรื องโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน และเงินเดือนเมือเทียบกับเพือนรุ่ นทีมีวุฒิเดียวกัน ครู ทุกสังกัด
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มีความเห็ นพ้องต้องกันว่ามี ความก้าวหน้าน้อยกว่าเพือนร่ วมรุ่ นเดี ยวกัน ในเรื องเงิ นเดื อนรายได้
และการเลื อนตําแหน่ ง นอกจากนี งานวิจยั ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที 7 :
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พบว่าคุ ณภาพชี วิตในการทํา งานครู นนั มีประเด็นบ่งชี
การด้อยคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน ได้แก่ เงินเดื อนไม่พอ การขาดโอกาสทีก้าวหน้า การไม่ได้
การยอมรับจากสังคมและความปลอดภัยในชี วิต กรณี พืนทีเสี ยงภัยและทุรกันดาร จากผลการประเมิน
ดังกล่าวทําให้เห็นว่า สถานภาพของวิชาชี พครู กาํ ลังเสื อมถอยลงไปทุกที ครู มีชีวิตอยูเ่ พือวันนี
เพราะไม่รู้พรุ่ งนี อนาคตจะเป็ นยังไงต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพื นฐาน (2547 ข : 34 - 39) มี แนวดําเนิ นการ
ในการพัฒนาครู สู่ มืออาชีพ ดังนี
1. การพัฒนาครู ใ ห้มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เพื อให้ค รู เกิ ดความรั กและศรั ท ธา
ในวิช าชี พ การปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที ดี มี ความเป็ นกัลยาณมิ ตร รั กและเมตตาศิ ษ ย์ ยอมรั บ
ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล เป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้ และมี ค วามมุ่ง มันพัฒนาผูเ้ รี ย นให้เต็ม
ตามศักยภาพ
2. การส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ ซึ งเป็ นงานหลักของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้
ของครู มืออาชีพ โดยพัฒนาครู ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างทักษะการบูรณาการ
ซึ งครอบคลุมงานด้านหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผล การจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และการวิจยั
3. การพัฒนานวัตกรรม เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเน้นสื อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื อสาร เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ค รู พ ฒั นานวัตกรรม/สื อในการจัดการเรี ย นรู ้
มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาวิธีสร้างสื อทีมีคุณภาพ พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้สือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ทีสอดคล้องและตอบสนองความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
4. พัฒนาให้ครู มีจิตวิทยาในการดูแลช่ วยเหลือพัฒนานักเรี ยนตามธรรมชาติโดยพัฒนา
ให้ครู รู้ และเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการ และพัฒนาการตามวัย ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย น
การพัฒนาเด็ก ตามศัก ยภาพ สามารถค้นพบความสามารถพิเศษของเด็กแต่ ละคน และสามารถ
จัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กพิเศษเรี ยนร่ วมได้
5. เพิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร การค้นคว้า และพัฒนาวิชาชี พให้แก่
ครู โดยให้ตระหนัก ถึ งความสํา คัญของภาษาอัง กฤษ มี ค วามรู้ เกี ยวกับศัพท์ สํา นวน โครงสร้ า ง
ประโยคง่าย ๆ ทีใช้ในชี วิตประจําวัน และสาขาวิชาทีตนรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื อสาร
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลียนข้อมูล ติดต่อสร้างปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และสามารถแสวงหาความรู ้เพิมเติมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื อ
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สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551 : 47 - 48) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ ที 2 เรื องการพัฒนา
คุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ งมีวตั ถุประสงค์ และกลยุทธ์/มาตรการ ดังนี
วัตถุประสงค์ :
เพือให้มีครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ มีคุณภาพสามารถ
จัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทังมีระบบการผลิ ตและพัฒนาครู คณาจารย์
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื อส่ ง เสริ ม คนดี คนเก่ ง เข้า มาสู่ วิ ช าชี พ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ น
จึงกําหนดกลยุทธ์/มาตรการสําคัญ ดังนี
กลยุทธ์/มาตรการ :
1. ขอคืน อัต ราเกษีย ณ และเกษีย ณก่อ นกํา หนด (Early Retire) และวงเงิ น ให้แ ก่
กระทรวงศึกษาธิ การ ในอัตราร้อยละ 100 ในเวลา 5 ปี
2. ยกเลิ ก ระบบครู อ ัต ราจ้า ง และจัด ให้ มี ร ะบบคัด สรรครู ที มี คุ ณ ภาพ เพื อรั บ บรรจุ
เป็ นข้าราชการครู
3. ปรั บเกณฑ์ ก ําหนดอัตราครู โดยกําหนดภาระงานครู ให้ ชัดเจนและจัดให้ มี บุ คลากร
สายสนับ สนุ น ให้ เ หมาะสมเพี ย งพอ และสนั บ สนุ น ให้ มี อ ัต รากํา ลัง ครู ต ามเกณฑ์ ที กํา หนด
ไม่ให้มีสถาบันใดขาดครู
4. พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็ นสถาบันการศึ กษาแห่ งชาติ (National Institute of
Education) ทีมีความเป็ นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู เน้นภารกิจการผลิตครู ใหม่ การพัฒนาครู
ประจําการ และการวิจยั เพือความเป็ นเลิศด้านวิชาชีพครู
5. สร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง เช่น การจัด
ให้มี เงิ นวิท ยพัฒน์ สํา หรั บ ครู ที เข้า รั บ การพัฒนาตนเอง เพื อเพิ มพูนความรู ้ ใ นหลัก สู ตรที ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็ นต้น
6. พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะวิชาชี พครู ให้เชื อมโยงกับความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
7. พัฒนาครู ป ระจําการและบุค ลากรทางการศึก ษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School
Based) ให้ทวถึ
ั งต่อเนือง ก้าวทันการเปลียนแปลงและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา
8. ส่ งเสริ มการผลิ ตครู ตามโครงการครู สหกิ จ เพื อให้ นิสิ ต/นักศึ กษาครู มี ประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยถือเป็ นส่ วนหนึงของมาตรฐานวิชาชีพครู
9. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาสาขาอื นที มี ใ จรั ก ในวิ ช าชี พ ครู มี โ อกาส
เข้ามาเป็ นครู โดยศึกษาวิชาครู เพิมเติมตามทีกําหนด
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สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2553 ข : 68) ได้กล่ าวถึ งยุทธศาสตร์ การปฏิ รูป
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552 - 2559)
มีการดําเนินงานใน 4 ด้าน คือ
1. การปฏิรูปการผลิตครู มีผลการดําเนินงานทีชัดเจน โดยมีนโยบายและแผนการผลิตครู
ทีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แล้ว คือ ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา
(พ.ศ. 2547-2556) ซึ งมีหลักสู ตรการผลิ ตครู หลายแบบ เช่ น การผลิ ตครู แนวใหม่ หลักสู ตร 5 ปี
ใน 8 สาขาวิชา ตามแผน 3 ปี (2547-2549) ที ให้เรี ยนและฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ 4 ปี และฝึ ก
ปฏิ บ ัติการสอนในสถานศึ กษาที สภาครู และบุ คลากรทางการศึ กษารั บรองอี ก 1 ปี ปี ละ 2,500 คน
รวม 7,500 คน ได้เปิ ดรับรุ่ นที 1 ในปี การศึกษา 2547 เข้าเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 50 แห่ ง
มีนกั ศึกษาเข้าเรี ยน 2,139 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.56 ของเป้ าหมาย และในระหว่างศึกษามีนกั ศึกษา
บางส่ วนลาออก บางส่ วนผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดต้องออกจากโครงการ ทําให้
เหลื อนักศึ กษาจํานวน 2,051 คน (ร้ อยละ 82.04) ที จะจบการศึ ก ษาในเดื อนมี นาคม 2552 ทังนี
นักศึ กษากลุ่มนี ได้รับทุ นการศึ กษาตลอดหลักสู ตรปี ละ 84,000 บาทต่อคน และมี การดําเนิ นการ
เพียงรุ่ นเดียว ส่ วนรุ่ นต่อไปจะเปิ ดรับหลังจากได้ผลการประเมินรุ่ นที 1 แล้ว นอกจากนี มีการผลิ ต
ครู ระดับ ปริ ญญาตรี หลักสู ตร 2 ปี สําหรั บ ผูจ้ บปริ ญญาตรี ส าขาวิชาอื นและประสงค์จะเป็ นครู
เข้าศึกษาต่อวิชาชี พครู 1 ปี การผลิ ตครู ระดับปริ ญญาโททางการสอน หลักสู ตร 3 ปี สําหรับผูจ้ บ
ปริ ญญาตรี ทุ ก สาขาเข้า ศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาโท 2 ปี และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
ที สภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารั บ รอง 1 ปี หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต 4 ปี และ
ประกาศนี ยบัตรวิ ช าชี พ ครู 1 ปี ภายใต้โ ครงการส่ ง เสริ ม และผลิ ต ครู ที มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) ทีเป็ นความร่ วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ สํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน เพือผลิตครู วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทีมีความสามารถพิเศษ และมีความ
ศรั ทธาในอาชี พครู และแก้ปัญหาการขาดแคลนครู วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทงด้
ั านปริ มาณ
และคุณภาพ เริ มดําเนิ นการระยะที 1 เมือปี พ.ศ. 2539 และสิ นสุ ดในปี 2545 และระยะที 2 เริ มเมือปี
2546 มีผจู ้ บการศึกษาได้รับการบรรจุ ตังแต่ปีการศึกษา 2546-2550 รวมประมาณ 1,500 คน เป็ นต้น
2. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา มี ยุท ธศาสตร์ การดํา เนิ นงาน
ทีชัดเจนในระดับกระทรวงเพือส่ งเสริ มครู ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง รวมทังสนับสนุ นการฝึ กอบรม
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื อให้ ค รู มี ส มรรถนะเพิ มขึ น โดยมี ก ารตังสถาบัน พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) เพือดําเนิ นการพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาหลายโครงการ เช่ น โครงการพัฒนาผูน้ าํ การเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอํานาจ
สําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นหลักสู ตรเข้ม 6 วัน 42 ชัวโมง มีเนื อหาเกียวกับ
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การบริ หาร การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานและการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่ วนครู และศึกษานิเทศก์เป็ นหลักสู ตรการพัฒนา 8 วัน 60 ชัวโมง
เนือหาประกอบด้วย ครู ผนู ้ าํ การเปลียนแปลง คุณธรรมนําความรู ้ การวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการนิ เทศติดตามผล โครงการพัฒนาสมรรถนะของครู ตามระบบการพัฒนาครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา เป็ นการพัฒนาครู ตามจุดเด่น จุดด้อย ทีแต่ละคนประเมินตนเองไว้ โครงการพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
นอกจากนี มี โครงการพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาทังระบบ โดยจัดให้มีระบบ
ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
มีการวิจยั และพัฒนานโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยทําการศึกษาสภาพปั ญหา
การจัดการเรี ยนการสอน ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาครู ทงในและต่
ั
างประเทศทีประสบความสําเร็ จ
ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ
โดยปรับหลักเกณฑ์ดา้ นคุณสมบัติของผูร้ ับการประเมิน วิธีการประเมินทีพิจารณาจากพฤติกรรม
และกระบวนการทํางาน ประจักษ์พยานเอกสารทีใช้ในการปฏิบตั ิหน้าทีและผลงานการปฏิบตั ิงาน
ทีส่ งผลต่อพัฒนาการของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. การพัฒนามาตรฐานวิชาชี พครู มีการดําเนิ นงานเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน คือ มีการแต่งตัง
คณะกรรมการคุ รุ ส ภา และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ก ารและสวัส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา มีการจัดทําข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ 3 ด้าน มีการกําหนดกรอบการพัฒนา
วิชาชี พครู ร่ างข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาและการส่ งเสริ มยกย่องวิชาชี พทางการศึกษา รวมทังมีมติ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาชีพสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วย
4. การปฏิรูป ระบบบริ หารงานบุค คล กฎหมายที สํา คัญและที เกี ยวข้อง 3 ฉบับ มีผ ล
บังคับใช้แล้วคือ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.เงินเดือน
เงิ นวิทยฐานะ และเงิ นประจําตําแหน่ งข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และ
พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2547 นอกจากนี มีการปฏิรูป
การบริ หารงานบุคคลในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มีการแต่งตังผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาและรองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ และการจัดสรรอัตรากําลังครู ในโรงเรี ยน
จากแนวทางการดําเนิ นการของการพัฒนาครู จนถึ งปั จจุบนั ได้พบว่า มีนกั เรี ยนจํานวนมาก
ให้ความสนใจทีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพือเข้าสู่ ความเป็ นครู ด้วยเงิ นเดื อนทีสู งขึน และ
สวัสดิการทีดี ขึน แต่อย่างไรก็ตาม ครู ก็ยงั จะต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้เกิ ดความรัก ความศรัทธา
ในวิชาชีพ ส่ งเสริ มให้จดั การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เสริ มสร้างงานวิจยั พัฒนางานนวัตกรรม เพิมพูน
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ เพือให้ใช้ในการจัดการเรี ยน การสอน ส่ งเสริ มคนดี คนเก่ง มีใจรั ก

43
ในวิชาชี พครู และนํามาสู่ วิชาชี พครู เปลียนแปลงความคิดในการสอนรู ปแบบเดิม เป็ นการกําหนด
ภาระงานทีชัดเจน ส่ งเสริ มให้มีคุณภาพชีวติ ทีดี และสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงาน วางแผนการผลิต
และพัฒนาการใช้ค รู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อย่า งเป็ นระบบ รู ้ จกั พัฒ นาระบบ
และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ได้อย่างเหมาะสม ซึ งในแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ก็เป็ น
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึนกับครู เพือให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ งเราต้องเล็งเห็นถึงคุณภาพ
ของเด็กนันเป็ นการสะท้อนคุณภาพของครู เพราะปั จจุบนั ครู ไม่ควรทีจะยึดติดในการทํางานรู ปแบบเดิม
การทีมีการสร้างแนวทางการพัฒนา ก็เพือทีจะทําให้เกิดความกระตือรื อร้นในการทํางานเป็ นการสร้าง
เป้ าหมายให้กบั ครู ทีจะสามารถพัฒนาตนเอง เพือให้กา้ วไปถึงจุดมุ่งหมาย โดยมีคุณภาพเป็ นพืนฐาน
ทีสําคัญของครู และมีภาพลักษณ์ของความเป็ นครู ทีดี
จากที ได้ก ล่ า วมาในเรื องของครู มื อ อาชี พ สามารถสรุ ป ได้ว่า ครู มื อ อาชี พ ควรจะมี
คุณสมบัติ 3 ด้าน ซึ งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ของคุรุสภา คือ 1) ความรู ้ ครู ตอ้ งเป็ น
ผูท้ ี มีความรู ้ ความเชี ยวชาญทางวิชาชี พ สามารถบริ หารจัดการในห้องเรี ยน โดยใช้ทกั ษะในการวิจยั
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี สื อ และอุปกรณ์ทางการศึกษาทีทันสมัย นํามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยน
การสอน พร้ อ มทังพัฒ นาหลัก สู ต รได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารวัด และประเมิ น ผล โดยยึ ด
ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ เอาใจใส่ ต่อศิ ษ ย์ทุ ก คน ยอมรั บ และเข้า ใจความแตกต่ า งของเด็ก แต่ ละบุ ค คล
2) การปฏิบตั ิงาน สามารถพัฒนาทักษะวิชาชี พตนเองอย่างสมําเสมอ คิด วิเคราะห์จากการรับทราบ
ข่าวสารข้อมูล ความเคลื อนไหวทัวโลกในเวลาอันรวดเร็ ว มุ่งพัฒนาแผนการสอน สื อการเรี ยนรู ้
และนวัตกรรมต่างๆ เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื อง โดยยึดถือทฤษฎีทีเป็ น
ระบบในการปฏิ บตั ิงานเพือยกระดับมาตรฐานวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พชันสู ง มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง เพือกระตุน้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
3) การปฏิ บตั ิตน มีความรัก ศรัทธา เจตคติ จรรยาบรรณ และวัฒนธรรม การปฏิ บตั ิหน้าทีด้วยจิต
วิญญาณของความเป็ นครู มีภาพลักษณ์ ของความเป็ นครู ทีดี มี คุณธรรม และจริ ยธรรม ประพฤติ
ปฏิ บตั ิ ตนตามมาตรฐานวิชาชี พ และจรรยาบรรณวิช าชี พ ร่ วมมื อกันระหว่างผูป้ กครอง ชุ ม ชน
บุคคลในชุ มชน และทุ กฝ่ าย เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถ ปลู กฝั ง
คุ ณธรรม จริ ยธรรม โดยเน้นผลทีเกิ ดกับผูเ้ รี ยนอย่างถาวร ทังนี การที จะพัฒนาให้ครู มีคุณสมบัติ
ทัง 3 ด้า นดัง กล่า วมานันจะต้อ งมาจากแรงจู ง ใจของครู ท งในด้
ั
า นสถานที ทํา งาน ซึ งเกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมไม่เอือให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีนโยบายทีขาดเอกภาพ ส่ งผลต่อทัศนะคติในการทํางานทีมี
ส่ วนสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน นอกจากนี จะต้องส่ งเสริ มการพัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทัง
ประสานความร่ วมมือระหว่าง ผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้อง ทําให้เกิ ดความก้าวหน้าในงาน ได้รับเงิ นเดื อน
และตําแหน่งทีสู งขึน และเกิดการยอมรับของสังคม
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แรงจูงใจทีส่ งผลต่ อความเป็ นครู มืออาชี พ
ความหมายของแรงจูงใจ
ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 23) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นสิ งทีอยูภ่ ายในทีมีแรงผลักดันและ
มีทิศทางทีใช้กบั พฤติกรรมของมนุษย์เพือให้บรรลุถึงเป้ าหมายทีต้องการ
สมพร สุ ทศั นี ย ์ (2542 : 29) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นการกระตุน้ ให้บุคคลมีความกระตือรื อร้ น
หรื อมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทังพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมการทํางาน โดยเฉพาะ
ในองค์การผูน้ าํ มีหน้าทีโดยตรงในการจูงใจผูร้ ่ วมงานเพือให้งานประสบความสําเร็ จ ทังนี เพราะมนุ ษย์
จะทํางานเต็มความสามารถหรื อไม่นนขึ
ั นอยูก่ บั ความเต็มใจ ความกระตือรื อร้น ในการทํางาน
สมพงษ์ เกษมสิ น (2543 : 302) กล่าวว่า แรงจูงใจมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม คือ เป็ นวิธีการ
ทีจะชักนําพฤติกรรมผูอ้ ืนให้ประพฤติปฏิบตั ิตามวัตถุ ประสงค์ พฤติกรรมของคนจะเกิ ดขึนได้ตอ้ งมี
แรงจู งใจ ความพยายามที จะชักจูงให้ผูอ้ ื นแสดงออกหรื อปฏิ บ ตั ิ ตามต่อสิ งจู งใจ สิ งจู งใจอาจมี ได้
ทังจากภายในและภายนอกตัวบุคคล แต่มูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคล คือความต้องการ
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2553 : 111) กล่ าวว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง สภาวะของบุคคล
ทีถูกกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง ความต้องการจูงใจในการทํางาน จึงเป็ น
ความพยายามของบุคคลในการทํางานให้เจริ ญก้าวหน้า
ยงยุทธ เกษสาคร (2554 : 143) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะอินทรี ยภ์ ายในร่ างกาย
ของบุคคล ถูกกระตุน้ จากสิ งเร้ าเรี ยกว่า สิ งจูงใจ ก่อให้เกิ ดความต้องการอันจะนําไปสู่ แรงขับภายใน
(Internal Drive) ทีจะแสดงพฤติกรรมการทํางานทีมีคุณค่าในทิศทางทีถูกต้องตรงตามเป้ าหมายขององค์การ
ดํารง วัฒนา (2549 : 3) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับและความพยายามทีจะทําให้
เกิ ดความพอใจในความต้องการ (เป้ าหมาย) ทังนี ผูบ้ ริ หารจะต้องใช้เทคนิ คการบริ หารแบบให้
รางวัลหรื อสิ งจูงใจ ทําให้พนักงานพอใจ
เสนาะ ติ เยาว์ (2551 : 208) กล่ าวว่า การจู งใจ คื อการเต็มใจที จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มทีจนงานขององค์การบรรลุเป้ าหมายโดยมีเงือนไขว่า การทุ่มเทนันเพือสนองความต้องการ
ของคนนัน การระบุให้งานขององค์การบรรลุเป้ าหมายก็เพราะว่าการจูงใจเป็ นเรื องของการทํางาน
ให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
จากแนวคิ ดที กล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า แรงจู ง ใจ หมายถึ ง แรงผลัก ดัน แรงกระตุ ้น
ที จะชักจูงให้ผูอ้ ื นแสดงออกหรื อปฏิ บ ตั ิ ด้วยความกระตื อรื อร้ น เต็มใจ และทุ่มเทความสามารถ
อย่างเต็มทีเพือให้บรรลุ เป้ าหมายตามทีต้องการ และตอบสนองความต้องการของตน โดยแรงจูงใจ
จะมีได้ทงจากภายในซึ
ั
งเกิ ดจากตนเอง และภายนอกซึ งเกิ ดจากผูท้ ีมี ส่วนเกี ยวข้อง เช่ น ผูบ้ ริ หาร
เป็ นต้น
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ความสํ าคัญของแรงจูงใจ
วิภาพร มาพบสุ ข (2540 : 16) กล่าวว่า องค์ประกอบทีสําคัญประการหนึ ง ทีทําให้
การดําเนิ นกิจการงานประสบผลสําเร็ จได้ตามเป้ าหมายคือ การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้เกิดขึน
แก่ บุ คคล เพราะแรงจูง ใจจะช่ วยกระตุ น้ และผลัก ดันให้บุค คลมี ค วามรั ก ความตังใจ มี ก าํ ลัง ใจ
ขยันหมันเพียร และเต็มใจปฏิ บตั ิ หน้าที อย่างเต็มความสามารถ การสร้ างแรงจูงใจให้เกิ ดขึ นแก่
บุคคลจึงมีผลดีต่อบุคคลนัน รวมทังมีผลดี ต่อองค์การในภาพรวมด้วย กล่าวคือจะช่วยเพิมผลผลิ ต
ทังในเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพแก่องค์การ ดังนันผูบ้ ริ หารทีดี จึงควรเลือกใช้แรงจูงให้เหมาะสมกับ
พนักงานแต่ละคน อันจะนําผลดีมาสู่ พนักงานและองค์การ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2544 : 118) กล่าวถึ ง แรงจูงใจมาจากฐานคติทีว่า
โดยทัวไปแล้วคนอาจมิได้ทาํ งานเต็มความสามารถเท่าทีตนมีอยูเ่ สมอไป อันเป็ นผลมาจากแรงจูงใจ
ของบุ คคลนัน ๆ บุ คคลที มี แรงจูง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านจะมี แนวทางในการปฏิ บตั ิ งานที แน่ นอน
ระดับในการทํางานสมําเสมอและมีผลการปฏิบตั ิงานสู งกว่าบุคคลทีไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
จึ ง กล่ า วได้ว่า แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นเสมื อนพลัง กระตุ ้นพฤติ ก รรมให้แต่ ล ะบุ ค คลใช้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานไปในทิศทางทีจะนําไปสู่ เป้ าหมาย ซึ งแรงจูงใจในภาษาอังกฤษ คือ
คําว่า “Motivation” มีความหมายหลากหลายแตกต่างกันตามแนวคิดและการนําไปประยุกต์ใช้กบั
องค์การ การจูงใจเป็ นความพยายามอย่างมีระบบของหน่ วยงานทีจะลดปั ญหาต่าง ๆ ทีเผชิ ญหน้า
บุคลากรบรรจุใหม่ เพือให้เขาเกิดความสุ ขความพอใจกับงาน
ยงยุทธ เกษสาคร (2554 : 143) กล่าวว่า การจูงใจเป็ นการกระทําทุกวิถีทางทีจะกระตุน้ ให้
พนักงานในองค์การประพฤติ ปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้ าประสงค์ขององค์การ หากมีสิงจูงใจ
ทีเหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระทําหรื อแสดงพฤติกรรมทุกอย่างให้ได้มาซึ งความสําเร็ จ
อันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด แรงจูงใจเป็ นกระบวนการกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานปรับปรุ งผลงานให้ดีขึน
ซึ งทําให้ได้รับสิ งตอบแทนทางใจ จากผลการปฏิบตั ิงานของตน ทําให้ปฏิบตั ิงานทุ่มเทความอุตสาหะ
พยายามอย่างเต็มความสามารถ หากการจูงใจน้อยลง ความพยายามในการทํางานก็จะลดตําลงด้วย
สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง เพราะเป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้เกิดแรงผลักดัน
การกระตุน้ ให้เกิ ดความรัก ความตังใจ ความขยัน และเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงาน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ทีแน่นอน ระดับการทํางานสมําเสมอ ผลการปฏิบตั ิงานสู งขึน มีการปรับปรุ งผลงานอย่างสมําเสมอ
ซึ งถ้าหากแรงจูงใจลดน้อยลง ความพยายามในการทํางานก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้ องกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพและความสําเร็ จของงาน ผูท้ ี มี
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานสู งย่อมปฏิ บตั ิงานได้สําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าผูท้ ี มีแรงจูงใจ
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ในการปฏิบตั ิงานตํา องค์กรใดทีสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรได้ดียอ่ มทําให้
องค์กรนันประสบความสําเร็ จ ทังนี ทฤษฎีทีเกียวข้องกับแรงจูงใจมีอยูห่ ลายทฤษฎีดว้ ยกัน จึงควรมี
การเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับบุคคล สถานการณ์และองค์กร
1. ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory)
มาสโลว์ (Maslow. 1970 : 102 ; อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์. 2542 : 150) ได้กล่าวถึง ทฤษฎี
เกี ยวกับแรงจูงใจหรื อความต้องการทีเป็ นทียอมรับและมีชือเสี ยงทีสุ ดทฤษฎีหนึ งคือ ทฤษฎี ลาํ ดับ
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ งมีแนวคิดดังนี
1.1 ความต้องการของมนุ ษย์มี ล าํ ดับขัน โดยจะเริ มจากความต้องการขันตําสุ ดไปหา
ความต้องการสู งสุ ด
1.2 ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ มี ค วามต่ อ เนื อง มนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการไม่ สิ นสุ ด
เมือความ ต้องการอันหนึงอันใด ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความต้องการชนิดใหม่ขึนอีก
1.3 เมือมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการระดับตําแล้ว ก็จะมีความต้องการ
ระดับ สู ง ขึ นไป แต่ บ างครั งเมื อความต้อ งการระดับ สู ง ได้รั บ การตอบสนองแล้ว ก็ อ าจจะเกิ ด
ความต้องการระดับตําอีกก็ได้
1.4 ความต้องการแต่ล ะระดับ ของมนุ ษ ย์มี ความเกี ยวเนื องกัน และซําซ้อนกันอยู่
แม้ว่ า ความต้อ งการระดับ หนึ งระดับ ใดหายไปแล้ ว เกิ ด ความต้อ งการระดับ อื นเข้ า มาแทนที
แต่ความจริ งแล้วความต้องการเหล่านันได้รับการตอบสนองเพียงบางส่ วนเท่านัน ดังนันความต้องการ
ทุกระดับไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาด
ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) สามารถแบ่งลําดับขันความต้องการของมนุ ษย์
ออกเป็ น 5 ระดับต่อไปนี (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2551 : 82 - 84)
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขันพืนฐาน
ของชี วิ ตที มนุ ษ ย์ทุ ก คนจะต้องได้รั บ เพื อดํา รงชี วิตอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ อาหาร นํา อากาศ
การพักผ่อน และเสื อผ้า เป็ นต้น ซึ งบุคคลจะตอบสนองความต้องการขันพืนฐานจากรายได้ปกติ
ทีเขาได้รับจากการทํางาน
2. ความต้องการความมันคงและปลอดภัย (Safety/Security Needs) มนุ ษย์จะต้องการ
ความมันคง แน่ นอน และความปลอดภัยในชี วิต ทังในด้านเศรษฐกิ จและด้านอารมณ์ ความรู ้ สึก
โดยบุ ค คลจะแสวงหาความมันคงให้ แก่ ต ัวเองและครอบครั ว ดัง จะเห็ น ได้ว่า มนุ ษ ย์พ ยายาม
สร้างและสะสมหลักประกันในการดํารงชีวติ ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยสมาชิ กขององค์การ จะพิจารณา
ความมันคงในงาน ตําแหน่ ง และสถานะขององค์ก าร ซึ งจะมี ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และ
การใช้จ่ายของครอบครัวของเขา
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3. ความต้องการมีส่วนร่ วมในสังคม (Social Belonging Needs) มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม
ทีต้องการมีปฏิ สัมพันธ์และความผูกพันกับบุคคลอืน ตลอดจนได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ ง
ของสั ง คม ดัง นันเมื อความต้อ งการขันพื นฐานในการดํา รงชี วิ ต ได้รั บ การตอบสนอง และได้
หลักประกันว่าเขาสามารถจะดํารงชี วิตได้อย่างปลอดภัย เขาก็จะเข้าเป็ นสมาชิ กในสังคม โดยเฉพาะการ
ยอมรับและการสนับสนุ นทางด้านจิตใจจากภายในองค์การ ซึ งนับเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้บุคคล
เกิดความรู ้สึกเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
4. ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็ นความต้องการทีจะมีความรู ้สึก
ภาคภู มิ ใ จในตนเอง ซึ งเกิ ด จากการยกย่อ งและนับ ถื อ จากบุ ค คลอื น โดยความรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จ
ของบุคคลจะมาจากชื อเสี ยง เกียรติยศ และการชื นชมจากสังคม ดังทีเราจะเห็นได้จากบุคคลทีมีหน้าที
การงานและรายได้มนคง
ั มี ตาํ แหน่ งหน้าที และมี ชือเสี ยงเป็ นที ยอมรั บของกลุ่ ม โดยจะเข้าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม เพือให้ได้รับการยอมรับและชื นชมจากบุคคลอืน ซึ งองค์การจะต้องจัดตําแหน่งงาน
ในสํานักงานหรื อความรับผิดชอบในงาน เพือให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ
5. ความต้องการบรรลุ ในสิ งทีตังใจ (Self Actualization Needs) แต่ละบุคคลจะมี
ความต้องการที จะกระทําในสิ งที ตนเองสนใจ เพือให้ไ ด้ใช้ศ กั ยภาพหรื อตระหนัก ถึ งศัก ยภาพ
ของตนอย่างเต็มที “อาจจะกล่ าวได้ว่า ความต้องการบรรลุ ในสิ งที ตังใจ ถื อเป็ นความปรารถนา
ทีบุคคลอยากจะเป็ นอย่างอืนนอกจากทีเป็ นอยู่ เพือให้บรรลุถึงความพอใจและเข้าใจตนเอง” ซึ งจะ
เป็ นความต้องการขันสุ ดท้ายและสู งสุ ดของบุคคล
ทังนี ความต้องการในแต่ละขันของบุคคล จะต้องได้รับการบําบัดเรี ยงตามลําดับจาก
ความต้องการในระดับตําไปสู ง เมื อความต้องการในระดับใดได้รับการบําบัดแล้ว มนุ ษย์จะก้าว
ไปสู่ ระดับขันของความต้องการทีสู งขึน แต่ถา้ ความต้องการในระดับนันไม่ได้รับการตอบสนอง
มนุ ษย์ก็จะกลับลงสู่ ความต้องการในสภาวะเดิ ม และจะพยายามจนกว่าเขาจะบรรลุ ความพยายาม
ทีต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) ได้รับการยอมรับและนําไปประยุกต์ในหลายด้า น
โดยเฉพาะการบริ ห ารงานและบริ หารคน ทํา ให้ เ รารู ้ จ ัก ทฤษฎี นี ในชื อว่ า “ทฤษฎี ล ํา ดับ ขัน
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory)”
2. ทฤษฎีความต้องการของเมอร์ เรย์ (Murray ’s Manifest Needs Theory)
เมอร์ เรย์ (Murray. 1961 : 187 ; อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 : 117) ได้กล่าวว่า
ในเวลาเดี ยวกันบุ คคลอาจมี ความต้องการด้านใดด้านหนึ งหรื อหลายด้านสู ง และความต้องการ
ด้านอืนตําก็ได้ ความต้องการทีจําเป็ นและสําคัญเกียวกับการทํางานของคนมีอยู่ 4 ประการ คือ
2.1 ความต้องการความสําเร็ จ (Need for Achievement) หมายถึ ง ความต้องการทํา
สิ งหนึงสิ งใดได้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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2.2 ความต้องการมิ ตรสั มพันธ์ (Need for Affiliation) หมายถึ ง ความต้องการ
มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนอืน คํานึงถึงการยอมรับของเพือนร่ วมงาน
2.3 ความต้องการอิสระ (Need for Autonomy) หมายถึ ง ความต้องการที จะเป็ น
ตัวของตัวเอง
2.4 ความต้องการมีอาํ นาจ (Need for Power) หมายถึง ความต้องการทีจะมีอิทธิ พล
เหนือผูอ้ ืนและต้องการทีจะควบคุมคนอืนให้อยูใ่ นอํานาจของตน
3. ทฤษฎีการจูงใจ ERG (Existence-Relatedness-Growth Theory)
อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา. 2553 : 162) ได้กล่าวว่า
ทฤษฎีความต้องการ (Need Theory) : ทฤษฎีการจูงใจ ERG (Existence-Relatedness-Growth Theory
(ERG)) เน้นตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์โดยไม่คาํ นึ งถึ งขันความต้องการว่าความต้องการใด
จะเกิ ดขึ นก่ อนหรื อหลังหรื อความต้องการหลาย ๆ อย่าง อาจเกิ ดขึ นพร้ อมกันก็ ได้ โดยอัลเดอร์ เฟอร์
(Alderfer) แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 3 ประการ ดังนี
3.1 ความต้องการเพือความอยูร่ อด (Existence Needs (E)) เป็ นความต้องการพืนฐาน
ของร่ างกายเพือให้มนุ ษย์ดาํ รงชี วิตอยูไ่ ด้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื องนุ่งห่ ม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค
เป็ นต้น เป็ นความต้อ งการในระดับ ตําสุ ด และมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมสู ง สุ ด ประกอบด้ ว ย
ความต้องการทางร่ างกาย บวกด้วยความต้องการความปลอดภัยและความมันคงตามทฤษฎีของมาสโลว์
ผูบ้ ริ ห ารสามารถตอบสนองความต้อ งการในด้า นนี ได้ด้ว ยการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที เป็ นธรรม
มีสวัสดิการทีดี มีเงินโบนัส รวมถึงทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกมันคงปลอดภัยจากการทํางาน ได้รับ
ความยุติธรรม มีการทําสัญญาว่าจ้างการทํางาน เป็ นต้น
3.2 ความต้องการมีสัมพันธภาพ (Relatedness Needs (R)) เป็ นความต้องการทีจะให้
และได้รั บ ไมตรี จิ ต จากบุ ค คลที แวดล้อ ม เป็ นความต้อ งการที มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมน้ อ ยลง
ประกอบด้วยความต้องการความผูก พันหรื อการยอมรั บ (ความต้องการทางสั ง คม) ตามทฤษฎี
ของมาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมทีทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ
และผูต้ าม เป็ นต้น
3.3 ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs (G)) เป็ นความต้องการ
ในระดับ สู งสุ ดของบุ คคล ซึ งมี ความเป็ นรู ปธรรมตําสุ ด ประกอบด้วยความต้องการการยกย่อง
บวกด้วยความต้องการประสบความสําเร็ จในชี วิตตามทฤษฎี ของมาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ น
ให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าด้วยการพิจารณาเลื อนขัน เลื อนตําแหน่ ง หรื อมอบหมาย
ให้ รั บผิ ดชอบต่ องานกว้างขึ น โดยมี หน้าที การงานสู งขึ น อันเป็ นโอกาสที พนักงานจะก้าวไปสู่
ความสําเร็ จ
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ความแตกต่างระหว่างทฤษฎี การจูงใจ ERG ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) กับทฤษฎี
ลํา ดับ ขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) คื อ ทฤษฎี ก ารจูง ใจ ERG ของอัล เดอร์ เฟอร์
(Alderfer) เสนอว่า บุ ค คลจะได้รับ การกระตุ น้ โดยความต้องการมากกว่าหนึ งระดับ ตัวอย่า ง
ความต้องการทีจะได้รับประทานอาหารทีเพียงพอ (เป็ นความต้องการในการอยูร่ อด) ในขณะเดี ยวกัน
ก็อาจมีความต้องการการยอมรับจากเพือนร่ วมงาน (ความต้องการด้านความสัมพันธ์) และอาจจะมี
ความต้องการด้านความก้าวหน้าด้วยก็ได้ ในขณะทฤษฎี มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า บุคคลจะมี
ความต้องการตามลําดับขันจากระดับตําสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด นอกจากนี อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer)
ยังค้นพบว่า ลําดับความต้องการจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผูบ้ ริ โภคบางคนจะแสวงหาการยอมรับ
การยกย่องนับถื อ (ความต้องการด้านความสัมพันธ์) และความต้องการสร้างสรรค์ (ความต้องการ
ความเจริ ญ ก้า วหน้า ) ก่ อนที จะคํานึ งถึ งความต้องการทางกาย เช่ น ความหิ ว และความกระหาย
(ความต้องการในการอยูร่ อด)
4. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (McGregor : Theory X and Theory Y)
แมคเกรเกอร์ (McGregor. 1987 : 638 - 642 ; อ้างถึ งใน ภารดี อนันต์นาวี. 2552 :
123 - 124) ได้กล่าวถึง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) เป็ นทฤษฎีเกียวกับ
แรงจูงใจที พยายามอธิ บายหรื อผสมผสานแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกเข้าด้วยกัน คื อ
ทฤษฎี นีตังอยู่บนพืนฐานความเข้าใจที ว่า หัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารมีเจตคติ ต่อผูป้ ฏิ บตั ิงานหรื อ
ลูกน้องอย่างไร ความรู ้ สึกหรื อเจตคตินีจะเป็ นเครื องตัดสิ นว่า ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานมีลกั ษณะ
ความเป็ นผูน้ าํ ชนิดใด อาจจะสรุ ปได้ง่าย ๆ ว่าความรู ้สึกของผูบ้ ริ หารต่อผูป้ ฏิบตั ิงานนันเป็ นสาเหตุ
แห่ งพฤติกรรมหรื อการกระทําของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน เช่ น ถ้าผูบ้ ริ หารคิ ดว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีคุณลักษณะ
ไม่เป็ นไปตามทีองค์การต้องการแล้วปล่อยให้ทาํ งานไปตามธรรมชาติ ไม่มีการควบคุมดูแล ผลเสี ย
ก็จะตกแก่คนงานและองค์การเอง ในทางตรงข้ามถ้าผูบ้ ริ หารคิดว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสามารถและ
จัดให้เข้าได้ทาํ งานตามความสามารถควบคุมดูแลอย่างพอเหมาะก็จะช่วยให้งานพัฒนาไปสู่ เป้ าหมาย
ขององค์การได้ ผลลัพธ์ก็คือ งานจะสําเร็ จได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของผูป้ ฏิบตั ิเอง
หลักการของทฤษฎี X แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้ตงทฤษฎี
ั
X ขึนตามสมมติฐาน
ของ “การควบคุมหรื อการบังคับบัญชา” เป็ นหลัก ซึ งเป็ นแนวคิดแบบเก่า ความเชื อพืนฐานเกียวกับ
มนุษย์ของทฤษฎี X มีดงั นี
1. มนุษย์โดยทัวไปจะไม่ชอบงานและจะหลีกเลียงการทํางานถ้ามีโอกาส
2. เนื องจากธรรมชาติของมนุ ษย์มีความไม่ชอบทํางานนี เอง จึงต้องมีวิธีการบังคับ
ควบคุม หรื อขู่วา่ จะลงโทษเพือเป็ นตัวกระตุน้ ให้ทาํ งานสําเร็ จไปสู่ เป้ าหมายทีองค์การต้องการ
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3. มนุ ษ ย์โ ดยทัวไปมัก ชอบการบัง คับ ควบคุ ม ชอบหลี ก เลี ยงความรั บ ผิ ด ชอบ
มีความทะเยอทะยานเพียงเล็กน้อย และต้องการความมันคงปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี X นี จะเหมาะสําหรับชี วิตการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ก็ยงั เป็ นทฤษฎีทีไม่ได้คาํ นึงถึงความสามารถหรื อศักยภาพของคนทํางาน
หลักการของทฤษฎี Y แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้ตงทฤษฎี
ั
Y ขึนมาตามพืนฐาน
ความเชื อทีว่า มนุ ษย์สามารถกระตุน้ ได้ดว้ ย “แรงจูงใจ” ซึ งถือว่าเป็ นสิ งสําคัญทีจะช่วยให้สมาชิ ก
และองค์การประสบความสําเร็ จ ตลอดจนสนองความต้องการของสมาชิ กแล้วบรรลุ จุดประสงค์
ขององค์การด้วย นับเป็ นแนวคิดใหม่และอยูบ่ นรากฐานของการวิจยั ความเชื อพืนฐานของทฤษฎี Y
มีดงั นี
1. การใช้ความพยายามทางกายและทางสมองในการทํางานนัน เป็ นเสมื อนการเล่ น
หรื อการพักผ่อน
2. การควบคุ มโดยปั จจัยภายนอกและการขู่วา่ จะลงโทษไม่ช่วยให้งานบรรลุ เป้ าหมาย
ขององค์การ แต่มนุษย์จะต้องนําตนเองและควบคุมตนเองเพือให้งานไปสู่ เป้ าหมายตามทีตนคิด
3. การกําหนดจุดมุ่งหมายทีแน่นอนเป็ นเสมือนเครื องล่อใจทีก่อให้เกิดความสําเร็ จ
4. มนุ ษย์โดยทัวไปจะเรี ยนรู ้ เกี ยวกับการทํางาน ในสภาวการณ์ ทีเหมาะสม ซึ งไม่เพียง
แต่จะช่วยให้เขามีความรับผิดชอบต่องานเท่านัน แต่จะช่วยให้เขาแสวงหาความรับผิดชอบต่องานด้วย
5. ความสามารถที จะคิ ดสร้ า งสรรค์หรื อหาวิธีแก้ปั ญหาในองค์ก ารเป็ นสิ งสํา คัญ
ทีจะกระจายไปสู่ เพือนร่ วมงานอย่างกว้างขวาง
6. ภายใต้สภาวการณ์ ของอุ ตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติ ปัญญาของ
มนุษย์โดยทัวไปถูกนํามาใช้เพียงบางส่ วนเท่านัน
ทฤษฎี Y ตังอยู่บ นสมมติ ฐ านที ว่ า คนงานสามารถทํา งานให้ บ รรลุ จุ ด หมายตาม
ที ตนเองตังไว้ไ ด้ ถ้าอุ ทิ ศตนเองในการทํางานเพือให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ จากแนวคิ ดนี
จะเห็นได้วา่ คนงานจะต้องทํางานโดยอาศัยแรงจูงใจภายใน อันทีจริ งแล้ว ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y นัน
ตังอยูบ่ นแนวคิดเดียวกัน แต่อธิ บายธรรมชาติของมนุษย์คนละทิศทางเท่านัน
5. ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg Two Factor Theory)
เฮอร์ ซเบอร์ ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113 - 115 ; อ้างถึ งใน ศิริวรรณ
เสรี รัตน์. 2542 : 413 - 414) ได้สรุ ปว่ามีปัจจัยสําคัญ 2 ประเภท ที สัมพันธ์ กบั ความชอบ
หรื อไม่ ช อบงานของแต่ ล ะบุ ค คล ปั จ จัย ดัง กล่ า ว คื อ ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivation Factor) และ
ปั จจัยคําจุน (Maintenance Factor)
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ปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยทีเกี ยวข้องกับการทํางานโดยตรง เป็ นปั จจัยทีจูงใจให้คนชอบ
และรักงาน เป็ นตัวการสร้ างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กรปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิงขึน 5 ประการ คือ
1. ความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การทีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็ จสิ น
และประสบผลสําเร็ จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู ้ จกั ป้ องกันปั ญหาทีเกิ ดขึน
ผลงานสําเร็ จเขาจึงเกิดความรู ้สึกพึงพอใจและปลืมใจในผลสําเร็ จของงานนันอย่างยิง
2. การได้รับการยอมรับนับถื อ หมายถึ ง การได้รับการยอมรับนับถื อ ทังจากผูบ้ งั คับบัญชา
จากเพือน จากผูม้ าขอคําปรึ กษา หรื อจากบุคคลในงานด้วยกัน การยอมรับนี อาจจะอยู่ในรู ปของ
การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกอืน ๆ ทีส่ อให้เห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถ เมื อได้ทาํ งานอย่างใดอย่างหนึ งบรรลุ ผลสําเร็ จ การยอมรับนับถื อจะแฝงอยู่กบั
ความสําเร็ จในงาน
3. ลักษณะของงานที ปฏิ บตั ิ หมายถึ ง งานที น่ าสนใจ งานทีต้องอาศัยความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ตอ้ งลงมือทําหรื อเป็ นงานทีมีลกั ษณะสามารถทําตังแต่ตน้ จนจบได้โดยลําพัง
แต่ผเู ้ ดียว
4. ความรับ ผิด ชอบ หมายถึ ง ความพึง พอใจที เกิ ด ขึ นจากการได้รับ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที ไม่มีการตรวจหรื อควบคุ ม
อย่างใกล้ชิด
5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลือนตําแหน่งให้สูงขึนของบุคคลในองค์กรมีโอกาส
ศึกษาเพือหาความรู ้เพิมเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
ปั จจัยคําจุน หมายถึง ปั จจัยทีจะคําจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าไม่มีหรื อมีลกั ษณะทีไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กร จะเกิดความไม่ชอบงานขึน
ปั จจัยคําจุนมีดงั นี
1. นโยบายและการบริ หาร หมายถึ ง การจัดการและการบริ หารงานขององค์กร การ
ติดต่อสื อสารภายในองค์กร
2. การปกครองบังคับบัญชา หมายถึ ง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา ในการดําเนิ นงาน
หรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
3. ความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน หมายถึ ง การติดต่อไม่วา่ จะเป็ นกิ ริยา ท่าทาง หรื อวาจา
ทีแสดงถึง ความ สัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และสามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ งกันและกันอย่างดี
4. สภาพการทํางานและความมันคง หมายถึง สภาพทางกายภาพเช่น แสง เสี ยง อากาศ ชัวโมง
การทํางาน เครื องมื ออุ ปกรณ์ การทํางาน และความรู ้ สึ กถึ งความมันคงในการทํางาน ความยังยื น
ของอาชีพและองค์กร
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5. ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึ ง เงินเดื อน สวัสดิ การ และการเลื อนขันเงิ นเดื อน
ในหน่วยงานนันเป็ นทีพอใจของบุคลากรทีทํางาน
ปั จจัยคําจุนไม่ใช่เป็ นสิ งจูงใจทีจะทําให้ผลผลิตเพิมขึน แต่จะเป็ นข้อกําหนดเบืองต้น
เพื อป้ องกัน ไม่ ใ ห้ค นไม่ พ อใจในงานที ทํา อยู่เท่ า นันเอง การค้นพบที สํา คัญจากการศึ ก ษาของ
เฮอร์ ซเบอร์ ก คือ ปั จจัยทีเรี ยกว่าปั จจัยคําจุนนัน จะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานทีทํา และ
ปั จจัยจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานทีทํา กล่าวคือ ปั จจัยคําจุนย่อมจะเป็ นสาเหตุทีทําให้
คนเกิ ดความไม่พอใจในงานทีทํา ทังนี ปั จจัยคําจุนเป็ นเพียงข้อกําหนดเบืองต้นเพือป้ องกันไม่ให้
คนไม่ พ อใจในงานที ทํา เท่ า นันเอง ส่ ว นปั จ จัย จู ง ใจก็ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นปั จ จัย ที เป็ นสาเหตุ ที ทํา ให้เ กิ ด
ความไม่พอใจในงานทีทํา แต่จะเป็ นปั จจัยทีกระตุน้ หรื อจูงใจคน ให้เกิดความพอใจในงานทีทําเท่านัน
ดังนี สมมติ ฐานที สําคัญของเฮอร์ ซเบอร์ กก็คือ ความพอใจในงานที จะทําจะเป็ นสิ งจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
6. ทฤษฎีการกําหนดเป้ าหมาย (Goal Setting Theory)
ล็อค (Locke. 1976 : 146 ; อ้างถึงใน เนตร์ พณั ณา ยาวิราช. 2552 : 156 - 157) ได้กล่าวว่า
ทฤษฎี ก ารกํา หนดเป้ าหมาย หมายถึ ง ผู ้บ ริ ห ารกํา หนดเป้ าหมายที ต้อ งการ เพื อเป็ นแนวทาง
ให้ พ นั ก งานแสดงพฤติ ก รรมตามเป้ าหมายที กํา หนด ซึ งสอดคล้องกับ เป้ าหมายของพนั ก งาน
การกําหนดเป้ าหมายทีสามารถจูงใจได้คือ เป้ าหมายนันเป็ นทียอมรั บของพนักงาน (Acceptable)
เป้ าหมายนันท้าทาย (Challenging) และเป็ นเป้ าหมายทีเฉพาะเจาะจงชัดเจน (Specific) สามารถวัดได้
(Measurable) กําหนดปริ มาณได้ เช่น การเพิมผลผลิต หรื อการทํางานโดยใช้เวลาน้อยลง ทําให้ลูกค้า
ไม่ ต้องรอคอยเป็ นเวลานาน เป็ นต้น ข้อจํา กัดของการกําหนดเป้ าหมาย คื อ ถ้า งานนันเป็ นงาน
ที ต่ า งคนต่ า งทํา เป้ าหมายของแต่ ล ะบุ ค คลซําซ้ อ นกัน จะทํา ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขัน และทํา ให้ ข าด
ความร่ วมมือกัน ถ้าเป็ นงานทีต้องการความร่ วมมือกัน ผูบ้ ริ หารจะต้องสร้างทีมงานขึนมา บางครัง
ผูบ้ ริ ห ารกํา หนดเป้ าหมายที ง่ า ยเกิ น ไป พนัก งานก็ จ ะไม่ ท าํ งานที ดี ไ ปกว่า เป้ าหมายที กํา หนด
ผูบ้ ริ หารจึงควรกําหนดเป้ าหมายทีธรรมดา ๆ เป็ นเป้ าหมายทีสู งกว่าทีต้องการให้บรรลุผลสําเร็ จ
7. ทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement Performance Theory)
เนตร์ พ ณ
ั ณา ยาวิราช (2552 : 157 - 159) กล่า วถึ ง ผลการศึก ษา โดยนัก จิตวิท ยา
ชื อว่า เอ็ดเวอร์ ด ธอร์ นไดค์ (Edward Thorndike) เรื องกฎแห่ ง ผล (Law of Effect) หมายถึ ง
พฤติก รรมเกิ ดขึ นเมื อมี การกระตุ น้ ในทางบวกซําแล้วซําอี กทําให้มีการแสดงพฤติ กรรมออกมา
ที เรี ยกว่ า การเสริ มแรง (Reinforcement) ในการจู ง ใจพนั กงาน ผู ้บ ริ หารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรม
ของพนักงานทีช่วยให้พนักงานแสดงพฤติกรรมได้หลายแบบ ดังนี
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1. การเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การทํางานนันมีคุณค่าขึน
โดยทีพนักงานจะแสดงพฤติกรรมซํา ๆ หากได้รับการตอบแทนในทางทีดี มีความพึงพอใจในงาน
มีการประเมินผลการทํางานเป็ นทีน่าพอใจ ทําให้ได้รับค่าตอบแทนเพิมขึน การเสริ มแรงทางบวก
หรื อการทําให้เนื องานเพิมขึน (Enriched Jobs) ใช้ในการจูงใจพนักงานได้ ทําให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมทีไม่ใช่เพียงแค่เป็ นการทํางานธรรมดา
2. การเสริ ม แรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึ ง การลงโทษพนัก งาน
เพือไม่ให้พนักงานแสดงพฤติกรรมทีไม่ดีอีก เพือไม่ให้พนักงานแสดงพฤติกรรมทีไม่พึงปรารถนา
3. การลงโทษ (Punishment) หมายถึ ง การลงโทษเมื อพนัก งานทํา ผิด กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ พนักงานจะมี ความรู ้ สึกอารมณ์ ทีไม่ดี และทําให้เกิ ดการรั บรู ้ ถึงความไม่ยุติธรรมและ
ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน
4. การทําให้พฤติกรรมไม่ดีหมดไป (Extinction) หมายถึง การทําให้พฤติกรรมทีไม่ดี
หมดไป สู ญหายไป อาจทําได้โดยการไล่ออก
5. การเสริ มแรงทางบวกและทางลบมี ข ้อ สรุ ป ได้ ว่ า พนัก งานมี ค วามต้อ งการ
การเสริ มแรงทางบวกเพราะทําให้พนักงานแสดงพฤติกรรมซําอีก หลี กเลี ยงการเสริ มแรงทางลบ
ทําให้ไม่เกิดพฤติกรรมซําอีก ดังรู ป

พฤติกรรม
(Behavior)

การเสริ มแรงทางบวก
(Positive Reinforcement)

พฤติกรรมเดิมเกิดขึนซําอีก

การเสริ มแรงทางลบ
(Negative Reinforcement)

พฤติกรรมเดิมไม่เกิดขึนซําอีก

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงพฤติกรรมการจูงใจแบบเสริ มแรง
ข้อสังเกตในเรื องของการเสริ มแรงคือบางครังพนักงานมีความคาดหวังผลในระยะสัน
เมือได้รับการเสริ มแรงแล้วก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนันอีก ผูบ้ ริ หารอาจให้การเสริ มแรงได้หลายอย่าง
เช่น การให้รางวัลตอบแทนทีไม่ใช่ตวั เงิน เช่น การแสดงความคิดเห็น ความคิดริ เริ มใหม่ ๆ การให้
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มี ค วามรั บ ผิ ดชอบมากขึ น การให้ ค วามเป็ นอิ ส ระในการทํา งาน การได้รับ การยอมรั บ การให้
ผลประโยชน์ ใ นหลายรู ป แบบ และการให้มี ส่ ว นในการตัด สิ น ใจ สิ งเหล่ า นี คื อ รางวัล ที ทํา ให้
พนักงานมีผลการทํางานทีดี
ผลทีได้รับจากการจูงใจ คือ พนักงานมีความเชื อว่าเขาสามารถทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
เพือผลทีได้รับในทางบวก พนักงานพยายามทํางานด้วยมีความคาดหวังในผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
พนัก งานอาจทํา งานนันโดยหวังเพื อผลลัพ ธ์ ซึ งอาจเป็ นความต้องการหลาย ๆ อย่า งพร้ อมกัน
และผลลัพธ์นนมี
ั คุณค่าต่อพนักงาน ผลลัพธ์จึงเป็ นเครื องมือในการจูงใจ
นอกจากนี เสนาะ ติเยาว์ (2551 : 227) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเสริ มแรงว่าเป็ นทฤษฎีทีช่วยให้
ผูบ้ ริ หารเข้า ใจถึ ง ผลของสภาพแวดล้อมในการทํา งานมี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมของผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน
อย่างไร ทฤษฎีการเสริ มแรงมีสาระสําคัญว่า ผลอันเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม
ของคน ซึ งแทนทีจะพิจารณาปั จจัยภายในตัวบุคคลทีมีต่อพฤติกรรม แต่ปัจจัยภายนอกและผลของมัน
จะส่ งผลต่อพฤติกรรม นันก็คือพฤติกรรมของคนเปลี ยนแปลงไปตามผลของพฤติกรรมนัน เช่น
พฤติกรรมทีดีก่อให้เกิดผลดีต่อคนนันเขาก็จะทําพฤติกรรมนันซํา ๆ กัน แต่หากพฤติกรรมใดทีไม่ดี
ก็จะส่ งผลในทางลบต่อคนนันเขาก็จะเลิกกระทําพฤติกรรมนัน
8. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิE (Achievement Motivation Theory)
แมคคลีแลนด์ (McClelland. 1953 : 415 - 416) ได้กล่าวว่า ทฤษฏีนีมีรูปแบบการจูงใจ
ความต้องการพืนฐาน 3 ประการ คือ
8.1 แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ (Need for Power) เป็ นความปรารถนาทีจะมีอิทธิ พลเหนื อคนอืน
สามารถสังการให้ผอู ้ ืนกระทําตาม เพือจุดมุ่งหมายของตนและส่ วนรวม
8.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Need for Affiliation) เป็ นความปรารถนาทีจะอยูก่ บั คนอืน
มีมิตรสัมพันธ์ทีดีและไม่ถูกปฏิเสธจากผูอ้ ืน
8.3 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิE (Need for Achievement) เป็ นความปรารถนาทีจะทํางาน
ให้สําเร็ จและพยายามทีจะทําให้ได้ตามเป้ าหมายทีตนกําหนดไว้ และพยายามจะปรับปรุ งงานให้ดี
ทีสุ ด
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 81) ได้ทาํ การศึกษาความต้องการของบุคคล ซึ งส่ งผลให้
ประเทศประสบความสําเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ งต่อมาได้ขยายขอบเขตประยุกต์มาใช้ในการ
พัฒนาบุ คคลในองค์การ โดยให้ความสําคัญกับความต้องการความสําเร็ จ (Achievement Needs)
ความต้องการอํานาจ (Power Needs) และความต้องการการมีส่วนร่ วม (Affiliation Needs) ทีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. แรงจูงใจซึ งเกิดจากตัวบุคคลเอง เช่น ความต้องการในปั จจัยพืนฐาน ไม่วา่ จะเป็ น
เรื องของ อาหาร นํา อากาศ การพักผ่อน และเสื อผ้า หรื อจะเป็ นความต้องการเงิ นเดื อนที สู งขึ น
ความมันคงในหน้าทีการงานและชี วิตครอบครัว การมีส่วนร่ วม ได้รับการยกย่อง ท้าทาย มีชือเสี ยง
เกียรติยศ ความภาคภูมิใจ และเพือให้บรรลุถึงความพอใจในสิ งทีตังใจและเข้าใจตนเอง มุ่งความเป็ นเลิศ
เพือความสําเร็ จ ความต้องการทีอยากให้คนอืนทําตามสิ งทีเราอยากเห็ นและอยากให้เป็ น ตลอดจน
ถึงความต้องการเป็ นมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร และสังคมทีดี
2. แรงจูงใจซึ งเกิดจากหัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หาร และผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้อง เป็ นสาเหตุ
แห่ งพฤติกรรม หรื อการกระทําของผูป้ ฏิ บตั ิงาน เช่น นโยบายและการบริ หาร การกําหนดเป้ าหมาย
ทีเหมาะสมเพือเป็ นแนวทางให้พนักงานยอมรับ ท้าทาย เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ การควบคุมดูแล
อย่างพอเหมาะ มีความยุติธรรม แสดงให้เห็นถึงโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน การให้อิสระในการทํางาน
โดยมีสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และเครื องมือทีเหมาะสมกับการทํางาน
ทังนี ทําให้เกิดความต้องการต่อเนื องไม่มีวนั สิ นสุ ด ความต้องการไม่สามารถแยกจากกัน
ได้ข าด ขึ นอยู่ก ับ ช่ วงเวลานันมี ค วามต้อ งการสิ งใดมากกว่า กัน การปฏิ บ ตั ิ ง านที สู ง ด้วยตัวเอง
สามารถนําไปสู่ ความพอใจและสร้ างแรงจูงใจ บุ คคลจะรู ้ สึกพอใจที กลับมาจูงใจพวกเขาให้ใช้
ความพยายามเพือผลการปฏิบตั ิงานทีสู งในอนาคต พฤติกรรมทีดี ก่อให้เกิดผลดีต่อคนนันเขาก็จะ
กระทําพฤติกรรมนันซํา หากพฤติกรรมใดทีไม่ดีก็จะส่ งผลในทางลบต่อคนนันเขาก็จะเลิกกระทํา
พฤติกรรมนัน การสร้างแรงจูงใจควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ควรปล่อยเวลาให้ผา่ นไปนาน
การสร้ างแรงจูงใจ ควรสร้ างแรงจูงใจอย่างต่อเนื องจนถึ งระดับพฤติกรรมทีต้องการแล้วจึงเปลียน
มาเป็ นวิธีการเสริ ม แรงจูงใจแบบเป็ นงวด ๆ ในการให้รางวัลควรจะมี ค วามยุติธ รรม เสมอภาค
เหมาะสมกับคุณภาพของงานทีได้ทาํ ลงไป
จากแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ทีได้กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจเป็ นสิ งทีจําเป็ น
และจะต้องมีในการทํางาน เพราะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิงานทีดี มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้เกิด
การพัฒนาสู่ ค วามก้า วหน้า นํา มาซึ งผลลัพ ธ์ ที ตอบสนองความต้อ งการ ส่ ง ผลให้ องค์ก ารและ
ตัวบุคคล ได้รับความสําเร็ จตรงตามเป้ าหมายทีวางไว้
หลักการและแนวคิดทีเกียวข้ องกับปัจจัยจูงใจทีส่ งผลต่ อประสิ ทธิผลของการปฏิบัติงาน
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212) กล่าวว่า เทคนิ ค
การจูงใจทีผูบ้ ริ หารพึงแสดงพฤติกรรมมีอยู่ 18 ประการดังนี คือ
1. สร้ า งลัก ษณะงานให้ มี ค วามท้า ทาย งานที มี ค วามท้า ทายต่ อความรู ้ ค วามสามารถ
ของบุคคล มีส่วนช่วยเสริ มแรงจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงานได้ดี เพราะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ ม
และความรู ้ ความถนัดของตนเองอย่ างเต็ มที ดังนันจึ ง ต้องออกแบบงานให้ ดี แต่ ต้องไม่ ลื ม ว่ า
งานทีท้าทายต่อคนหนึง อาจไม่เป็ นสิ งทีท้าทายต่ออีกคนหนึงก็ได้
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2. เปิ ดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่ วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนงาน
และกําหนดแนวทางการทํางานเอง จะทําให้เกิดแรงจูงใจทีจะทํางานนันให้สําเร็ จมากขึน อย่างไรก็ตาม
อาจมีบางคนทีต้องการเป็ นเพียงผูต้ ามและปฏิบตั ิงานตามทีได้รับมอบหมายเท่านัน
3. การให้การยกย่อง คนเราต้องการได้รับการยกย่องชมเชยไม่วา่ บุค คลนันจะอยูใ่ น
ฐานะใดและดํารงตําแหน่ งใด การยกย่องชมเชยทีเหมาะสมกับแต่ละคนจะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
ในการทํางานทีดี การยกย่องในบางกรณี อาจใช้รูปแบบการให้สิทธิ พิเศษ เช่ น จัดทีจอดรถประจํา
ตําแหน่ง ให้สิทธิ พกั ห้องพิเศษ เพือแสดงการให้เกียรติและให้ความสําคัญแก่บุคคล
4. การให้ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบทีเหมาะสม ก็เป็ นวิธีการหนึ ง
ในการจูงใจให้บุคคลปฏิบตั ิงานอย่างเต็มทีมากขึน การให้โอกาสได้รับการเลือนขัน เลือนตําแหน่ง
มีผลโดยตรงต่อการสร้างให้เกิดแรงจูงใจทีดี เพราะบุคคลจะมีความคาดหวังว่าจะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต ซึ งจะกระตุน้ และจูงใจให้คนทํางานอย่างทุ่มเทมากยิงขึน
5. ความมั นคงและปลอดภั ย การให้ ค วามมันใจว่ า บุ ค คลจะไม่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สิ งที
ไม่พึงปรารถนา เช่น การไม่มีงานทํา การสู ญเสี ยตําแหน่งงาน การถูกลดตําแหน่ง การสู ญเสี ยรายได้
จะช่ ว ยขจัด ความหวาดกลัว และสร้ า งความมันคงและปลอดภัย แก่ บุ ค คลได้ดี อย่า งไรก็ ต าม
การสร้ างแรงจูงใจด้วยความมันคงและปลอดภัยต้องมีอยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยถ้าน้อยเกิ นไป
อาจทําให้บุคคลมุ่งหางานใหม่มากกว่าการทุ่มเทและอุทิศตนต่อการทํางาน แต่ถา้ มากเกินไปอาจทําให้
บุคคลเกิดความเฉื อยชาในการทํางาน ส่ งผลต่อผลผลิตทีตกตําลงได้เช่นกัน
6. ความเป็ นอิสระในการทํางาน ในการปกครองคน ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความเป็ นอิสระ
ในการทํา งานแก่ บุ ค คล โดยเฉพาะกลุ่ ม บุ ค คลที มี ค วามสามารถและเชื อมันในตัว เองสู ง
จะต้องการความเป็ นอิสระในการทํางานมาก ผูบ้ ริ หารจึงไม่ควรจูจ้ ีจุกจิกมากเกินไป เพราะอาจทําให้
แรงจูงใจของกลุ่มบุคคลลดตําลง และเกิ ดความไม่พอใจในงานทีทําได้ ความเป็ นอิสระจึงเป็ นสิ งที
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจ
7. การพัฒนาและฝึ กอบรม ผูบ้ ริ หารจะต้องให้การส่ งเสริ มแก่ผูป้ ฏิ บตั ิงานให้มีโอกาส
ได้พฒั นาด้า นความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญมากยิงขึ นโดยการฝึ กอบรม การให้ดูงาน
นอกสถานที การสับเปลียนหมุนเวียนงาน และการสร้างเสริ มประสบการณ์ในการทํางานด้านต่าง ๆ
8. โอกาสความก้า วหน้า โอกาสความก้า วหน้า ในหน้า ที การงานเป็ นสิ งที ทุก คน
พึงปรารถนา การมีโอกาสเลื อนตําแหน่ งจะทําให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้นในการทํางาน องค์การ
ที มี การขยายงานและมี ตาํ แหน่ ง เพิ มอยู่เสมอ ย่อมสร้ างแรงจู งใจได้มากกว่า องค์การที มี โอกาส
เติบโตช้า และไม่มีโอกาสเลือนตําแหน่ง
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9. เงินตอบแทนในการทํา งาน องค์ก ารจะต้อ งจัด ระบบการจ่า ยผลตอบแทนในการ
ทํางานทีดี มีความเป็ นธรรม ทังในรู ปตัวเงิ นและในรู ปประโยชน์เกื อกูลต่าง ๆ เพือเป็ นสวัสดิ การ
และเป็ นการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลได้เป็ นอย่างดี
10. สภาพการทํางานทีดี การจัดบรรยากาศการทํางานให้ดี ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านกายภาพ
หรื อทางด้านจิตใจ หรื อสภาพแวดล้อมในการทํางาน จะมีผลต่อการสร้ างแรงจูงใจอย่างมาก องค์การ
ที จัด สภาพแวดล้อ มไม่ ดี เช่ น ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านต้อ งทํา งานและเผชิ ญ กับ ฝุ่ น ความร้ อ น เสี ย ง แสง
ความสันสะเทือน จะทําให้คนงานท้อแท้ เบือหน่ายในการทํางาน แต่ขณะเดียวกันสภาพการทํางาน
ทีดีเกินไป เช่น อยูใ่ นห้องปรับอากาศ มีอุปกรณ์การทํางานพร้อม อาจไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจเลยก็ได้
11. การให้ร างวัล ผูบ้ ริ ห ารอาจจะจัด ที ม การแข่ ง ขันในการทํา งานในรู ป แบบต่ า ง ๆ
การแข่ ง ขัน ทํา ให้ บุ ค คลมี ค วามกระตื อรื อ ร้ น และมี ค วามมานะพยายามมากขึ น เพราะทุ ก คน
ต่างต้องการครองความเป็ นหนึง และต้องการได้รับการยกย่องชมเชยด้วยกันทังนัน
12. ใช้พ ระคุ ณ มากกว่า พระเดช หลี ก เลี ยงการข่ ม ขู่และการลงโทษ ควรใช้ก ารข่ ม ขู่
และการลงโทษในสถานการณ์ ที จํา เป็ นจริ ง ๆ เท่ า นัน ทังนี เนื องจากการข่ ม ขู่และการลงโทษ
เป็ นมาตรการในทางลบ เป็ นการส่ งเสริ มให้บุคคลหลี กเลี ยงพฤติกรรมมากกว่าการเปลี ยนแปลง
พฤติ ก รรมในทางที ดี ขึ น บุ คคลจะมี ป ฏิ กิ ริย าไม่พ อใจและหาทางแสดงออกโดยทางอื น ดัง นัน
ผลที เกิ ดขึ นจึ งมักเป็ นสิ งที คาดไม่ถึง ดังนัน หากเป็ นไปได้ผูบ้ งั คับ บัญชาควรให้โอกาสเข้าร่ วม
ในการตัดสิ นใจ หรื อกําหนดทางเลือกเพือปรับปรุ งวิธีในการทํางาน
13. ให้ความช่ วยเหลื อ เมื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประสบปั ญหาในการทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ต้องสามารถช่วยและให้การสนับสนุนอย่างเต็มใจ
14. แสดงให้ บุ ค คลในองค์ก ารรู ้ ถึ ง สิ งที คาดหวัง ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาต้อ งชี แจงให้ บุ ค คล
ในองค์กรทราบว่า ท่านคาดหมาย หรื อคาดหวังอะไรในตัวเขา และเขาควรจะทําอะไรและทําอย่างไร
15. ให้ การประเมิ นผลย้อนกลับ ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องประเมิ นผลย้อนกลับให้ บุ คคล
ได้ทราบโดยทันที ในกรณี ทีงานประสบความสําเร็ จด้วยดี จะต้องยกย่องชมเชย แต่ถา้ งานนันไม่ได้รับ
ผลสําเร็ จเท่าที ควร จะต้องให้ขอ้ มูลแก่ บุคคลว่าจะปรั บปรุ งงานนันที จุ ดไหนอย่างไร อย่าประเมิ น
ย้อนกลับโดยไม่ชีแนะให้ทราบ
16. ให้ความสนใจเรื องส่ วนตัวของบุ คคลในองค์การ ธรรมชาติ ของมนุ ษย์ตอ้ งทําให้
ผูอ้ ื นใส่ ใ จ สนใจ เห็ นความสําคัญ ผูบ้ งั คับ บัญชาจึ ง ควรจะสละเวลาในการศึ กษาลู กที ม ถามไถ่
ถึ ง สารทุ ก ข์ สุ ก ดิ บ บ้า ง การแสดงความสนใจและเป็ นห่ ว งใยในความทุ ก ข์ สุ ข ของพนัก งาน
ย่อมเป็ นกําลังใจช่วยให้บุคคลทํางานได้ดียงขึ
ิ น
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17. ลดการอ้า งถึ ง กฎระเบี ย บ กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ เป็ นสิ งจํา เป็ นต้องมี ไ ว้ และปฏิ บ ัติ
อย่างเคร่ งครัด แต่ผบู ้ งั คับบัญชาไม่ควรยกขึนมากล่าวอ้างในทํานองจับผิดบุคคลในองค์การ เพราะ
จะทําให้เกิดความคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้กฎระเบียบเพือข่มขู่และคิดทีจะลงโทษ ทําให้หมดกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
18. ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องรั บฟั งและช่ วยแก้ไขปั ญหาข้อร้ องเรี ยนของบุ คคลในองค์การ
การปฏิ บตั ิงานนันอาจเกิ ดปั ญหาขึนได้ ดังนันปั ญหาทีเกิ ดขึนในงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน
จะต้องได้รับการแก้ไขทันท่วงที หากปล่อยให้ปัญหาได้รับการสะสมไว้มาก ๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไข
ปั ญหานันอาจถึงจุดระเบิดได้
หลักการสร้ างแรงจู งใจที ผูบ้ ริ หารควรกระทําเพื อสร้ างแรงจู งใจในการทํางานให้ เกิ ด
แก่บุคคลในองค์การมีดงั นี คือ
1. วิเคราะห์ ค วามต้องการของบุ คคล ผูบ้ ริ หารต้องวิเคราะห์ ความต้องการของบุ คคล
รวมทังความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ทีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ เพือให้รู้ถึงความต้องการทีแท้จริ ง
ของลูกน้องในสังกัด อันช่ วยให้สามารถเลื อกองค์ประกอบทีจะใช้ในการสร้ างแรงจูงใจแก่บุคคล
ได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น นโยบาย วิธีปฏิบตั ิ ลักษณะงาน ค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์การ
2. สํารวจสภาวะแวดล้อมขององค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์การมีส่วนเอื ออํานวย
ต่อการสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลในองค์การหรื อไม่ ผูบ้ ริ หารมีโอกาสจะปรับสภาวะแวดล้อมภายใน
องค์การให้เหมาะสมต่อการสร้ างแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยความเชื อ ทัศนคติ ค่านิ ยม
รวมทังแนวทางการบริ หารในปั จจุบนั ทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
3. พิจ ารณาเลือ กรู ป แบบการจูง ใจ การเลือ กรู ป แบบการจูง ใจต้อ งให้เ หมาะสมกับ
แต่ละบุ ค คล ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจว่ามนุ ษ ย์มีความแตกต่ างกัน ดังนันแรงจูงใจที ใช้ได้ก ับคนหนึ ง
อาจใช้ไม่ได้กบั อีกคนหนึงก็ได้
4. ใช้กระบวนการจูงใจอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง เมือเลือกใช้รูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ที เหมาะสมกับ แต่ ล ะบุ ค คลแล้ว ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งทดลองนํา ไปปฏิ บ ัติ และทํา การติ ด ตามผล
ด้วยการหมันสังเกตพฤติกรรมการเปลียนแปลงอย่างสมําเสมอว่าได้ผลเชิ งบวกหรื อลบ ทังนี เพือจะนํา
ผลลัพธ์ไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ได้กล่าวว่า ปั จจัยแรงจูงใจในการทํางานทีทําให้พนักงาน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีดงั นี
1. ปั จจัยด้านสถานที ทํางาน เป็ นปั จจัยที เกี ยวข้องกับตัวพนักงานมากที สุ ด เพราะ
ในวันทํางานพนักงานส่ วนใหญ่จะอยู่ในสถานทีทํางานมากกว่าทีบ้านของตนเอง ดังนันพนักงาน
จะมี ความคาดหวังถึ งสภาพการทํางานที ดี มี ความสะดวกสบาย มี อุปกรณ์ การทํางานครบครั น
เพือการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. ปั จจัยด้านนโยบายองค์การและการบริ หารในการทํางานของพนักงานจะบรรลุ ผ ล
สําเร็ จตามทีองค์การกําหนด องค์การจะต้องมีนโยบายการบริ หารงานทีชัดเจนและสามารถทําให้
พนักงานปฏิบตั ิตวั ได้โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน ซึ งนโยบายทีดีจะส่ งเสริ มให้พนักงานได้
อย่างเต็มความสามารถ มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเพิมขึนด้วย
3. ปั จจัยด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ เป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในด้านขวัญ และกําลังใจในการทํางานของพนักงานแต่ละคน เนื องจากพนักงานทีได้รับ
เงินเดื อน และผลประโยชน์ตอบแทนในการทํางานทีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของงานย่อมทําให้
พนักงานนันทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
4. ปั จจัยด้า นการบัง คับ บัญชา ในการบริ หารงานองค์การต่าง ๆ จะมีก ารจัดรู ป แบบ
การบริ หารที มีส ายการบัง คับ บัญชาตามลํา ดับ ความรับ ผิดชอบของงาน ดัง นันการบริ หารงาน
โดยผูบ้ งั คับบัญชาทีมีเหตุผล มีความชัดเจนในการสังงานจะทําให้เกิ ดความร่ วมมือในการทํางาน
จากพนักงานในหน่วยงานนัน ๆ
5. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ในการทํางานทีมีผูร้ ่ วมงานทีดี นนย่
ั อมต้องเป็ น
หน่วยงานทีมีพนักงานทํางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยพนักงานแต่ละคนจะต้องให้ความร่ วมมือร่ วมใจกัน
ทังในระดับแนวตัง คือ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และแนวนอนนันก็คือเพือนร่ วมงาน
หากพนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันแล้วเป้ าหมายองค์การก็จะถึงจุดทีตังไว้ได้
6. ปั จจัยด้านลักษณะงาน เนื องจากพนักงานแต่ละคนมีความรู ้ ความสามารถทีแตกต่างกัน
รวมถึ งความสนใจในลักษณะงานตามทีตนถนัด ดังนันการทีพนักงานได้ทาํ งานตรงกับลักษณะ
งานที ตนเองชอบหรื อถนัด ย่อมมี ผลทําให้พนักงานมี ความกระตื อรื อร้ นและมี ความภาคภูมิ ใจ
เมืองานทีตนรับผิดชอบบรรลุเป้ าหมาย
7. ปั จจัยด้านการเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื น องค์การทีมีการบริ หารงานทีให้โอกาสให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชี พ การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีมี รวมถึงการมีโอกาส
ก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอืน ๆ ย่อมเป็ นทีสนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่ วมทํางานและอยูก่ บั
องค์การเป็ นเวลานาน
8. ปั จจัยด้านก้าวหน้าในงาน องค์การที สนับสนุ นให้พนักงานได้ก้าวสู่ ตาํ แหน่ งในระดับ
ทีสู งขึน การให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่ วมในการบริ หาร ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความรู ้
ความสามารถมากขึน จะให้พนักงานมี ความรู ้ สึกว่าองค์การได้ดูแลพนักงานอย่างดี ซึ งพนักงาน
จะตอบแทนองค์การด้วยการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ธร สุ นทรายุทธ (2551 : 296) ได้กล่าวถึง นักจิตวิทยาทีได้ศึกษาและสรุ ปว่า องค์ประกอบ
ทีทําให้เกิ ดแรงจูงใจ มี 3 ด้าน คือ
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1. องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนี จะพิจารณา
ถึงความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ เช่น ความต้องการปั จจัย 4 เพือดํารงชี วิตอยูไ่ ด้ ซึ งแต่ละคน
จะมีความต้องการเหมือนกันหมด เพราะถ้าขาด มนุษย์จะดํารงชีวติ อยูไ่ ม่ได้
2. องค์ประกอบทางด้านการเรี ยนรู ้ (Learned Factor) องค์ประกอบทางด้านนี เป็ นผล
สื บ เนื องต่ อ จากองค์ ป ระกอบข้อ 1 ทังนี เพราะมนุ ษ ย์ทุ ก คนไม่ ส ามารถได้ รั บ การตอบสนอง
ความต้องการในปริ มาณ ชนิ ด และคุ ณภาพตามที ตนเองต้องการ และในหลาย ๆ ครั ง สิ งแวดล้อม
เป็ นตัววางเงื อนไขในการสร้ างแรงจูงใจของมนุ ษย์ ดังนัน องค์ประกอบทางด้านนี จึงมีความสําคัญ
ต่อเรื องแรงจูงใจของมนุษย์ทีจําเป็ นต้องศึกษา เพือทําความเข้าใจเรื องแรงจูงใจอย่างถูกต้อง
3. องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Factor) องค์ประกอบในด้านนี มี ส่วนสําคัญ
ในการเกิ ดแรงจู งใจของมนุ ษย์ ทังนี เพราะความคิ ดทําให้เกิ ดเป็ นความเชื อ ทัศนคติ และค่ านิ ยม
อันส่ งผลต่อการแสดงพฤติกรรมโดยตรง
โดยองค์ประกอบทีทําให้เกิ ดแรงจูงใจ 3 ด้าน ดังกล่ าวนัน ต้องมีภาวะการณ์ ของบุคคล
3 ประการ คือ
1. ความต้องการ (Needs) คือ ภาวการณ์ ขาดบางสิ งบางอย่างของอินทรี ย ์ อาจจะเป็ น
การขาดทางด้านร่ างกาย หรื อการขาดทางด้านจิตใจก็ได้
2. แรงขับ (Drive) เมือมนุษย์มีความขาดบางสิ งบางอย่างตามข้อ 1 ทีกล่าวมาแล้วก็จะเกิด
ภาวะตึ ง เครี ย ดขึ นภายในร่ า งกาย ภาวะตึ ง เครี ย ดนี จะกลายเป็ นแรงขับ หรื อตัวกํา หนดทิ ศ ทาง
(Action Oriented) เพือไปสู่ เป้ าหมาย อันจะเป็ นการลดภาวะความตึงเครี ยดนัน
3. แรงกระตุน้ (Incentive) หรื อ เป้ าหมาย (Goal) จะเป็ นตัวกระตุน้ หรื อเป็ นตัวล่อให้
มนุ ษย์แสดงพฤติ กรรม ตามที คาดหวัง หรื อที ต้องการ ซึ งอาจจะมี ได้หลายระดับ ตังแต่สิงล่ อใจ
ในเรื องพืนฐาน คือ ปั จจัย 4 ไปจนถึงความต้องการทางใจในด้านต่าง ๆ
เสนาะ ติเยาว์ (2551 : 210) ได้กล่าวว่า การจูงใจใด ๆ ก็ตาม ผลสุ ดท้ายจะอยูท่ ีผลตอบแทน
ที ได้รับ คนจะไม่ ทาํ งานหากไม่ ไ ด้รับผลตอบแทนจากการทํา งาน คนจะทํางานน้อยหากได้รับ
ผลตอบแทนจากการทํางานตํา และคนจะขยันทุ่มเทให้กบั งานหากระบบค่าตอบแทนดี ค่าตอบแทน
หรื อรางวัลตอบแทนจากการทํางานเป็ นสิ งทีแสดงว่าผลปฏิบตั ิงานหรื อผลจากการทํางานเป็ นสิ งทีมี
คุณค่า ผูป้ ฏิบตั ิงานจึงได้รับรางวัลเป็ นการตอบแทนทีทํางานนัน รางวัลตอบแทนมี 2 อย่าง
1. รางวัล ตอบแทนภายนอก (Extrinsic Reward) เป็ นค่า ตอบแทนที ได้จ ากคนอื น
โดยทัวไปก็คือ จากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตัวอย่างรางวัลตอบแทนทีได้จากการทํางาน
ก็ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างการเลือนขันเลือนตําแหน่ง การได้หยุดงาน การได้รับมอบหมายงานพิเศษ
เครื องใช้สาํ นักงาน คําชมเชยประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ใบประกาศเกียรติคุณ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่
ผลรางวัลภายนอกเกิดจากคนอืน
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2. รางวัลตอบแทนภายใน (Intrinsic Reward) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่าเป็ นรางวัลจาก
ธรรมชาติ (Natural Reward) เป็ นผลตอบแทนทีเกิดจากการกระทําของตัวเอง ซึ งเกิดขึนตามธรรมชาติ
จากการทําหน้าทีของมนุ ษย์ หากไม่ทาํ หน้าทีมนุ ษย์ก็มีชีวิตอยูไ่ ม่ได้ เมือคนทํางานเสร็ จก็จะชื นชม
ยินดี ต่อความสําเร็ จของตัวเอง รางวัลตอบแทนได้จากการกระทําโดยตรงของบุ คคล เช่ น ตัวเอง
มีความสามารถสู งขึน ตัวเองพัฒนามากขึน มีความรู ้มากขึน ควบคุมตัวเองได้ ภาคภูมิใจกับการทํางาน
หรื อทําประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม สิ งจูงใจเป็ นรางวัลตอบแทนภายใน เกิดขึนจากภายในตัวเองไม่ได้
เกิดจากคนอืน ตัวอย่างเช่น การเพิมงาน (Job Enrichment) และทีมทํางานบริ หารตัวเอง (Self-Managing
Work Team) ก็เป็ นกลยุทธ์การออกแบบงานทีทําให้คนทํางานเกิ ดความรู ้ สึกภายใน ผูบ้ ริ หารรู ้ ดี
ถึงคุณค่าของรางวัลตอบแทนภายใน จึงพยายามทุกวิถีทางในการเพิมงานและโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เสริ มพลังตัวเองด้วยการจูงใจจากภายใน
เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช (2552 : 156) ได้กล่าวว่า การจูงใจพนักงานโดยอาศัยวิธีต่าง ๆ
ในการกระตุน้ ให้พนักงานปฏิบตั ิงานโดยวิธีต่อไปนี
1. การใช้ความดี (Be Good) หมายถึ ง ผูน้ าํ ใช้ความดี ของตนเองในการเอาชนะจิตใจของ
พนัก งานเป็ นการจู ง ใจให้พ นัก งานทํา งานด้วยความรั บ ผิดชอบ มี อิส ระในการทํา งาน สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ผูน้ าํ มีหน้าทีในการส่ งเสริ ม สนับสนุนและจูงใจพนักงานเมือพนักงานทํางานได้ดี
ผลงานเป็ นทีน่าพอใจ ผูน้ าํ ให้รางวัลความดีความชอบตอบแทนแก่พนักงาน
2. การแข่งขัน (Competition) หมายถึ ง การที ผูน้ าํ เสนอความดี ความชอบให้แก่ ผูม้ ี ผลงาน
ดีเด่นสู งสุ ด ทําให้พนักงานมีเป้ าหมายในการทํางาน และคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลจากการได้รับ
ชัยชนะนัน การแข่ งขันในด้านปริ มาณงาน หรื อคุ ณภาพงาน เป็ นตัวตัดสิ นการให้รางวัลความดี
ความชอบ
3. การต่อรอง (Bargaining) หมายถึ ง การที ผูน้ ํายืนข้อเสนอที ทําให้พนักงานมี ความรู ้ สึ ก
ต้องการในผลทีจะได้รับ ซึ งอาจไม่ใช่ตวั เงินแต่อาจเป็ นผลประโยชน์อย่างอืนทีจะได้รับหากทํางาน
สําเร็ จ มีการเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพือให้ได้ขอ้ ตกลงร่ วมกันทังสองฝ่ าย
4. การใช้ค วามเด็ดขาด (Be Strong) หมายถึ ง การใช้อาํ นาจเด็ดขาดในการลงโทษ
หากพนักงานกระทําความผิด (Punishment) จะเป็ นการจูงใจให้พ นัก งานละเว้นการทําความผิด
ได้ด้วยความเกรงกลัว วิ ธี นี เป็ นวิ ธี ที ไม่ ค่ อ ยจะดี นัก แต่ เ หมาะสํา หรั บ พนัก งานที มี พ ฤติ ก รรม
ตามทฤษฎีเอ็กซ์ คือ มีความเกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบ และหลีกเลียงงาน วิธีนีควรเป็ นวิธีสุดท้าย
เพราะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ
สุ ธี พนาวร และจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย (2553 : 167) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจไม่ใช่
แค่กาํ ลังใจ คนจะรู ้สึกมีชีวิตชี วาในการทํางาน ก็ตอนทีได้ทาํ ในสิ งทีตนรัก หรื อสิ งทีตนเห็ นคุณค่า
แม้งานจะหนัก หรื อมีปริ มาณมากก็ไม่ทาํ ให้ยอ่ ท้อ หากเป็ นงานง่าย ๆ ทีใคร ๆ ก็ทาํ ได้ ก็คงไม่ตอ้ ง

62
ตังใจอะไรมากนัก ความตังใจแน่ วแน่ จะเกิ ดได้ก็ตอนทีได้ทาํ งานทีท้าทาย มี มาตรฐานสู งนันเอง
ข้อมูลในเรื องสถานะของบริ ษทั ผลประกอบการ ความคื บหน้าของงานแต่ละอย่าง สภาวะของ
คู่แข่ง บทบาทของพนักงานแต่ละคนในที มงาน หรื อบริ ษทั รวมถึ งการประเมินผลของแต่ละคน
มีส่วนจูงใจให้ทาํ งานได้ คนเราจะตังใจมากขึน หากมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่าง ๆ ทีตนเกียวข้องด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิงตอนทีมีคนรับฟังความคิดเห็นของตน
ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2553 : 197) ได้สรุ ปว่า การจูงใจเป็ นกิ จกรรมทางจิตวิทยาทีกระทํา
เพือกระตุน้ บุคคลให้ทาํ งานด้วยความเต็มใจ โดยคํานึ งถึงเป้ าหมายและคุณภาพของงานทีทําอยูเ่ ป็ นหลัก
ดังนัน ในการนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานเป็ นทีม ถ้าทีมงานใดทํางานด้วยความพึงพอใจทีมงานนัน
จะทํางานด้วยความขยันหมันเพียรและใช้สติปัญญาเพือหาแนวทางในการทํางานทีดี ทีสุ ด ทําให้
ผลงานทีได้รับมีคุณภาพดี มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลตามไปด้วย และไม่วา่ ทีมงานนันจะถูกจูงใจ
ให้ทาํ งานด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ชอบงานทีทํา พอใจทีได้ทาํ งาน อยากได้รางวัล หรื อชอบเพือน
ร่ วมทีมงาน ฯลฯ แต่ก็ส่งผลให้ทีมงานนันสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข ซึ งการมีแรงจูงใจ
ทีดีเช่นนี จะทําให้ทุกคนในทีมงานทํางานด้วยความรู ้สึกว่า จะต้องช่วยกันเพือให้งานประสบผลสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายให้ได้ ทุกคนจึงทุ่มเททํางานอย่างมุ่งมันตังใจ และเมือได้ทาํ งานจนประสบความสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายแล้ว จะรู ้ สึกพึงพอใจเป็ นอย่างมาก การจูงใจเช่ นนี จะถื อว่าเป็ นการจูงใจทีส่ งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานโดยตรง
จากที ได้กล่ าวมา สรุ ปได้ว่า ปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งานนัน
เริ มจากการเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการวางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางในการทํางาน
ที ชัด เจน มี ก ารมอบหมายภาระงานหน้า ที ให้ ต รงกับ ความสามารถและความถนัด ของบุ ค คล
มีการให้อิสระในการทํางาน ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และการทํางานเป็ นทีม
มี ก ารจัดบรรยากาศการทํา งานที ดี พร้ อมที จะรั บ ฟั ง และช่ วยเหลื อในการแก้ไ ขปั ญหา มี ก ารให้
รางวัลทังในรู ปของตัวเงิน คํายกย่องชมเชย และในรู ปแบบของประโยชน์เกือกูลต่าง ๆ เพือให้เกิ ด
ความก้า วหน้า ซึ งนอกจากนี ควรจะส่ ง เสริ ม ในเรื องของ ทัศนคติ และค่า นิ ย ม อันส่ ง ผลให้เกิ ด
การแสดงพฤติกรรมโดยตรง เมือมีการทํางานสําเร็ จก็จะชืนชมยินดีต่อความสําเร็ จของตัวเอง รางวัล
ตอบแทนได้จากการกระทําโดยตรงของบุคคล คนเราจะรู ้สึกมีชีวิตชี วาในการทํางาน ก็ตอนทีได้ทาํ
ในสิ งทีตนรัก หรื อสิ งทีตนเห็นคุณค่า แม้งานจะหนักหรื อมีปริ มาณมากก็ไม่ทาํ ให้ยอ่ ท้อ และทํางาน
ด้วยความเต็มใจได้อย่างภาคภูมิ
จากแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษาทีเกียวข้องกับปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการปฏิบตั ิงาน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์แต่ละปั จจัย สรุ ปเป็ นประเด็นได้ดงั ตาราง 1
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1. ปั จจัยด้านบริ บทของการทํางาน
2. ปั จจัยด้านนโยบายขององค์การ
3. ปั จจัยด้านผลตอบแทน
4. ปั จจัยด้านการบังคับบัญชา
5. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์
กับผูร้ ่ วมงาน
6. ปั จจัยด้านลักษณะงาน
7. ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
8. ปั จจัยด้านการยอมรับของสังคม
9. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
10. ปั จจัยด้านการประเมิน

รวม

เสนาะ ติเยาว์

สุ ธี พนาวร
และ จักรกฤษณ์
พุม่ ไพศาลชัย

สมาคม
สถาบันการศึกษา
การธนาคาร
และการเงินไทย

สมยศ นาวีการ

เนตร์พณั ณา ยาวิราช

ธร สุ นทรายุทธ

ทองทิพภา วิริยะพันธุ ์

ณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน์

Murray

McGregor

McClelland

Maslow

Herzberg

Edward Thorndike

ปัจจัยจูงใจทีส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิผลของการปฏิบัติงาน

Alderfer

ตาราง 1 แสดงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องกับปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน
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จากตาราง 1 แสดงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนักวิชาการทีเกียวข้องกับปั จจัยจูงใจ
ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน โดยการแจกแจงความถี สรุ ปได้วา่ ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บตั ิ ง าน เรี ยงจากมากไปหาน้อย คื อ ปั จจัย ด้านลัก ษณะงาน ปั จจัย ด้า น
ผลตอบแทน ปั จจัยด้านนโยบายขององค์การ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน ปั จจัยด้านความสัมพันธ์
กั บ ผู ้ร่ วมงาน ปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ ของสั ง คม ปั จ จัย ด้ า นบริ บ ทของการทํา งาน ปั จ จั ย
ด้านการบังคับบัญชา ปั จจัยด้านการประเมิน และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม โดย 3 ปั จจัยหลังมีนกั วิชาการ
กล่ าวถึ งเป็ นจํานวนน้อยกว่ากึ งหนึ งของทังหมด จึ งสามารถชี ได้ว่า 7 ปั จจัยแรกเป็ นปั จจัย ที มี
ความสําคัญมาก ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จึงนํา 7 ปั จจัยดังกล่าวมาใช้เป็ นตัวแปรในการศึกษาปั จจัยจูงใจ
ดังนี
1. ปั จจัยด้านบริ บทของการทํางาน
2. ปั จจัยด้านนโยบายขององค์การ
3. ปั จจัยด้านผลตอบแทน
4. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
5. ปั จจัยด้านลักษณะงาน
6. ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
7. ปั จจัยด้านการยอมรับของสังคม
ปัจจัยจูงใจทีส่ งผลต่ อความเป็ นครู มืออาชี พ
จากการศึ กษาเอกสารและข้อมูลสรุ ปได้ว่า ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ปฏิบตั ิงานมีความสําคัญกับความเป็ นครู มืออาชี พเช่นกัน เนื องจากโรงเรี ยนคือ องค์กรทีต้องการให้มี
ประสิ ทธิ ผลทีดีจากการปฏิบตั ิงาน โดยครู มีหน้าทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีต้องมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน จึงเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิงว่า แรงจูงใจทัง 7 ประการ น่าจะส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ปั จจัยด้านบริ บทของการทํางาน
สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ได้เสนอแนวคิดเกี ยวกับปั จจัยด้านสถานทีทํางานเป็ น
ปั จจัยทีเกียวข้องกับตัวพนักงานมากทีสุ ด เพราะวันทํางานของพนักงานส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นสถานที
ทํา งานมากกว่า ที บ้า นของตนเอง พนัก งานจะมี ค วามคาดหวัง ถึ ง สภาพการทํา งานที ดี มี ค วาม
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์การทํางานครบครัน เพือการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
สมาคมสถาบันการศึ กษาการธนาคารและการเงิ นไทย (2546 : 210 - 212) กล่ าวว่า
สภาพการทํางานทีดี การจัดบรรยากาศการทํางานให้ดี ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านกายภาพหรื อทางด้านจิตใจ
หรื อสภาพแวดล้อมในการทํางาน จะมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ อย่างมาก องค์การทีจัดสภาพแวดล้อม
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ไม่ดี เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทํางานและเผชิ ญกับฝุ่ น ความร้อน เสี ยง แสง ความสันสะเทือน จะทําให้
คนงานท้อแท้ เบือหน่ายในการทํางาน แต่ขณะเดียวกันสภาพการทํางานทีดีเกินไป เช่น อยู่ในห้อง
ปรับอากาศ มีอุปกรณ์การทํางานพร้อม อาจไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจเลยก็ได้ ทังนี สอดคล้องกับ ทฤษฎี
สองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) ทีได้กล่าวว่า สภาพทางกายภาพ เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ชัวโมง
การทํางาน เครื องมื ออุ ปกรณ์ การทํางาน และความรู ้ สึ กถึ งความมันคงในการทํางาน ความยังยื น
ของอาชี พและองค์กร ที จะคําจุ นให้แรงจูงใจในการทํางานของบุ คคลอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อ
มีลกั ษณะทีไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กร จะเกิดความไม่ชอบงานขึน (Herzberg
and et al. 1959 : 113-115 ; อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2542 : 413 - 414)
นอกจากนี สมหวัง พิธิยานุวฒั น์และคณะ (2542 : 5 - 8) ได้กล่าวถึง ภาระงานของครู วา่
เป็ นประเด็นทีถูกนํา มาพูดถึงค่อนข้างมากแทบทุกกรณี ในฐานะปั จจัยทีส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของครู หลายโรงเรี ยนประสบปั ญหาครู ไม่พอ อันเป็ นปั ญหา “เชิ งปริ มาณ” ทําให้ครู บางคน
ต้องสอนสัปดาห์ละ 25 - 30 คาบ ทังนี สอดคล้องกับ วรัยพร แสงนภาบวร (2550 : 81) ได้กล่าวว่า
การขาดแคลนครู เป็ นปั ญหาสําคัญ เพราะว่าครู คนเดียวต้องสอนหลายระดับและหลายกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ ปั ญหาเหล่ า นี ส่ ง ผลต่ อขวัญและกํา ลัง ใจในการปฏิ บตั ิ ง าน รวมทังการขาดบุ ค ลากร
สายสนับสนุ น เช่น ธุ รการ การเงิน พัสดุ และไม่มีภารโรง ทําให้ครู ตอ้ งรับภาระทุกอย่าง งบประมาณ
ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัวตามสั ด ส่ วนจํา นวนนัก เรี ย นที น้อ ย อาจไม่ เ พี ย งพอต่ อการจัดซื อวัส ดุ ค รุ ภณ
ั ฑ์
ทีจําเป็ นอย่างเพียงพอ ทําให้ไม่สามารถทีจะบริ หารและจัดการเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพได้
สรุ ป ได้ว่า ปั จ จัย ด้า นบริ บ ทของการทํา งาน คื อ สภาพแวดล้อ มและบรรยากาศ
ในการทํา งาน เช่ น แสง เสี ย ง อากาศ ความสะดวกสบาย และเครื องมื ออุ ป กรณ์ ใ นการทํา งาน
ซึ งถ้าหากมีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีไม่ดี จะมีผลต่อแรงจูงใจเป็ นอย่างมาก เพราะจะทําให้เกิด
ความท้อแท้ เบือหน่ ายในการทํางาน นอกจากนี ปั ญหาของโรงเรี ยนทีครู ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ครู คนเดียวจะมีชวโมงที
ั
ทําการสอนมาก ต้องสอนหลายระดับและหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทังนี
การขาดบุคลากรสายสนับสนุ น ก็ยิงทําให้ครู ตอ้ งแบกรับภาระทุกอย่าง ปั ญหาเหล่านี หากสามารถ
ขจัดออกไปได้ จะส่ งต่อขวัญและกําลังใจ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. ปั จจัยด้านนโยบายขององค์การ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 81) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจซึ งเกิดจากหัวหน้างานหรื อ
ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้อง เป็ นสาเหตุแห่ งพฤติกรรม หรื อการกระทําของผูป้ ฏิ บตั ิงาน เช่ น
นโยบายและการบริ หาร การกําหนดเป้ าหมายทีเหมาะสมเพือเป็ นแนวทางให้พนักงานยอมรับ ท้าทาย
เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ โดยจะต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่ วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนงานและกําหนดแนวทางการทํางานเอง จะทําให้เกิดแรงจูงใจทีจะทํางานนัน
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ให้สําเร็ จมากขึน ผูบ้ งั คับบัญชาต้องชีแจงให้บุคคลในองค์กรรู ้ ถึงสิ งทีคาดหวังทราบว่าท่านคาดหมาย
หรื อคาดหวังอะไรในตัวเขา และเขาควรจะทําอะไรและทําอย่างไร (สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย. 2546 : 210 - 212) ทังนี ความสามารถขององค์การทีจะทําให้เกิดความพึงพอใจกับ
บุคคล สามารถทําได้โดยเปิ ดโอกาสให้เขาแสดงอุดมคติโดยเสรี เพือก่อให้เกิ ดความภาคภูมิใจ
ในฝี มือ ในการทํา งานของพนัก งานจะบรรลุ ผ ลสํา เร็ จตามที องค์การกําหนด องค์ก ารจะต้องมี
นโยบายการบริ หารงานทีชัดเจนและสามารถทําให้พนักงานปฏิบตั ิตวั ได้โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การทํางาน ซึ งนโยบายทีดีจะส่ งเสริ มให้พนักงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานเพิมขึนด้วย (สมยศ นาวีการ. 2549 : 420)
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2555 ก : 21) ได้กล่ าวถึ งแนวทางการพัฒนาครู
ของประเทศอังกฤษ มี ประเด็นที น่ า สนใจคื อ มี การกํา หนดให้บทบาทครู ใ หญ่ในฐานะผูอ้ าํ นวย
ความสะดวกในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้มีครู มืออาชี พ โดยวางรู ปแบบการทํางานระหว่างครู
และครู ใหญ่ให้ครู ในโรงเรี ยนมีความเป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553 ก : 11) ได้กล่าวถึ ง ผลการสังเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สาเหตุปัญหา
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดจากการขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการทีเอือต่อการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทังนี สอดคล้องกับข้อสรุ ปของ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2555 ก : 25) ได้สรุ ปข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งประเทศที มี ผ ลการประเมิ น จากโครงการประเมิ น ผลนัก เรี ย นนานาชาติ สู ง สุ ด
ในสิ บอันดับแรก พบว่า การกําหนดนโยบายและนําสู่ การปฏิ บ ตั ิ อย่างเหมาะสม สามารถนํามา
ซึ งความสําเร็ จได้ แม้จะอยูใ่ นบริ บทหรื อวัฒนธรรมทีต่างกัน
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2552 ก : 22) ได้กล่าวว่า โรงเรี ยนทีมีคุณภาพ จําเป็ นต้อง
เปลี ยนแปลงและปรั บ ปรุ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของระบบ ตังแต่ ก ารจัด โครงสร้ า งงบประมาณจนถึ ง
การบริ หารจัดการ รวมทังการสร้ างแรงจูงใจในรู ปแบบต่าง ๆ นอกจากนันจําเป็ นต้องออกแบบ
ระบบให้มีลกั ษณะ/สภาพพืนฐานทีจําเป็ น เช่ น มาตรฐานและการประเมินอย่างจริ งจัง ความคาดหวัง/
เป้ าหมายทีชัดเจน และมาตรการสนับสนุนครู ในรู ปแบบทีหลากหลาย
สรุ ป ได้ว่า การที โรงเรี ย นจะมี คุ ณ ภาพ จํา เป็ นจะต้อ งเปลี ยนแปลงและปรั บ ปรุ ง
ส่ วนต่าง ๆ ของระบบ ตังแต่การจัดโครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนถึ งการบริ หารจัดการ รวมทัง
การสร้างแรงจูงใจในรู ปแบบต่าง ๆ มีการกําหนดเป้ าหมายและนโยบายทีดี เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วม
ในการวางแผน กําหนดแนวทางการทํางาน มีการชีแจงให้ครู ทราบถึงเป้ าหมาย และสิ งทีควรจะปฏิบตั ิ
ซึ งนํามาสู่ การปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เป็ นแนวทางทีทําให้ครู เกิดการยอมรับ ทําให้ครู ปฏิบตั ิงานได้
โดยไม่เป็ นอุปสรรค นโยบายทีดีจะส่ งเสริ มให้ครู สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ
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3. ปั จจัยด้านผลตอบแทน
ปั จจัย ด้า นผลตอบแทน เป็ นปั จจัย ที มี ค วามสํา คัญต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน
ในด้านขวัญ และกําลังใจในการทํางานของพนักงานแต่ละคน เนื องจากพนักงานทีได้รับเงินเดือน
และผลประโยชน์ ต อบแทนในการทํา งานที เหมาะสมกับ ความรั บ ผิ ด ชอบของงานย่อ มทํา ให้
พนักงานนันทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ (สมยศ นาวีการ. 2549 : 420)
สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และคณะ (2542 : 5 - 8) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน ภายใต้สภาพ
เศรษฐกิ จและสั ง คมปั จจุ บ นั ที กลายเป็ นสั ง คมบริ โภคนิ ยมหรื อวัตถุ นิยม ทํา ให้พ อรู ้ ไ ด้ว่า มี ค รู
อีกหลายคนทีต้องเป็ นเหยือของสภาพเศรษฐกิจขณะนี การหาอาชี พเสริ มหรื อลําไพ่พิเศษ จึงเข้ามา
มีบทบาทครู กบั ธุ รกิจขายตรงนายหน้าค้าทีดินหรื อแม้แต่การขายประกัน ซึ งก็ยงั เป็ นข้อถกเถียงกันอยู่
โดยมองว่าไม่ เป็ นความประพฤติ เยี ยงครู ปั จจุ บ นั ไม่ แปลกใจเลยว่า “เมื อก่ อนเราเคยเห็ นครู
หอบหนังสื อเล่มหนา แต่มาวันนีครู จะหันมาหอบสิ นค้าขายตรง”
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2552 ก : 26) ได้กล่าวว่า การใช้มาตรการเชิ งนโยบาย
ในด้านการให้ค่าตอบแทนที สู งตังแต่เริ มเข้าสู่ วิชาชี พ ส่ งผลต่อคุ ณภาพของผูท้ ี จะเข้าสู่ อาชี พครู
ได้อย่างจริ งจัง ในขณะเดียวกัน ก็พบว่าในระบบโรงเรี ยนทีด้อยคุ ณภาพมักจะไม่มีการดําเนิ นการ
ตามมาตรการนี
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2555 ก : 25) ได้กล่าวถึ ง แนวทางการพัฒนาครู
ของประเทศญีปุ่ นในศตวรรษที 21 ว่าด้วยการฝึ กอบรมครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ โดยการจัดให้มีกิจกรรม
ทีสําคัญ เช่น การสร้างระบบการเพิมเงินเดือน และรางวัลสําหรับครู ดีเด่น เป็ นต้น ทังนี สอดคล้องกับ
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. 2555 ก : 24) แนวทางการพัฒนาครู ของประเทศอังกฤษ
โดยยกตัวอย่างโครงการ Future Learning and Teaching Programme หรื อ FLAT เป็ นโครงการ
สนับสนุ นการส่ งเสริ มการนําร่ องการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยจัดงบประมาณ
สนับสนุ นโครงการนําร่ องนวัตกรรมของครู และหมวดวิชาละ 5,000 - 10,000 ปอนด์ ทํา ให้ค รู
มีแรงจูงใจและมีความพร้อมทีจะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
สรุ ป ได้ว่า ภายใต้ส ภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมปั จ จุ บ ัน การที ได้รั บ เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ตอบแทนในการทํางานทีสู ง เหมาะสมกับความรั บผิดชอบของงาน ส่ งผลทําให้ครู
มีคุณภาพ และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ นอกจากเงินเดือนและผลตอบแทนแล้ว
การสร้างกิจกรรมทีสําคัญ เช่น การสร้างระบบการเพิมเงินเดือน และรางวัลสําหรับครู ดีเด่น โดยมีการจัด
โครงการเพือส่ งเสริ มและสนับสนุ นโครงการในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน จะทําให้ครู มีแรงจูงใจ
และมีความพร้อมทีจะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ งจะทําให้เกิดการยกระดับสถานภาพ
ของวิชาชีพครู ให้สูงขึน
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4. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
ควากแมน (Kwakman. 2003 : 149 - 170) อธิ บายหลักการเรี ยนรู ้ของครู เพือสนับสนุ น
ให้ค รู เ รี ย นรู ้ แบบมี ส่ วนร่ วม เพื อสร้ างวัฒนธรรมของการเรี ยนรู ้ โดยสามารถนําไปปฏิ บ ตั ิ ได้จริ ง
และเกิดประโยชน์ไว้ 3 ประการ ดังนี
1. การเรี ยนรู ้ของครู ในฐานะเป็ นส่ วนร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน ช่วยให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างกระบวนการทํางานและกระบวนการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกัน ซึ งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
2. การเรี ยนรู ้ จากการมีปฏิ สัมพันธ์ในขณะทํางาน เป็ นการเรี ยนรู ้ แบบมีปฏิ สัมพันธ์
ในขณะทํางาน เกิดจากการร่ วมมือ รวมพลังในการทํางานในโรงเรี ยน ทําให้ได้ขอ้ มูลป้ อนกลับและ
สารสนเทศใหม่ ๆ เป็ นการช่วยสร้างวัฒนธรรมของการเรี ยนรู ้และสร้างแหล่งการเรี ยนรู ้
3. การเรี ยนรู ้ตอ้ งเกียวข้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชี พครู เช่น ด้านความรู ้ ด้านทักษะ
ที ใช้ในการสอน ด้า นการจัดการห้องเรี ยน ซึ งมี ความเกี ยวข้องกับสภาพการปฏิ บตั ิ งานจริ งและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และคณะ (2542 : 5 - 8) ได้กล่ าวถึ ง ระบบครู ของประเทศไทย
ในปั จจุ บ นั ว่าครู ย งั ขาดการประสานสั มพันธ์ ก ับแกนนํา นักวิชาการท้องถิ นและชุ มชน ทําให้ครู
ไม่สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชี พครู ให้เหมาะสมกลมกลืน ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ครู
และสังคมได้เท่าทีควร ทังนี สอดคล้องกับทฤษฏีการจูงใจ (ERG ของ Alderfer) คนเรามีความต้องการ
มีสัมพันธภาพ เป็ นความต้องการทีจะให้และได้รับไมตรี จิตจากบุคคลทีแวดล้อม ตามทฤษฎีลาํ ดับขัน
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) ทีผูบ้ ริ หารควรจะมีการส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อบุคคลภายนอกด้วย
(Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา. 2553 : 162)
การมีสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับบุคคลภายในหน่วยงานความผูกพันกับสถาบัน และการมี
ส่ ว นร่ ว มกับ กิ จ กรรมสถาบัน ในการทํางานที มี ความร่ วมงานที ดี นันย่อมต้องเป็ น หน่ ว ยงานที มี
พนักงานทํางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยพนักงานแต่ละคนจะต้องให้ความร่ วมมือร่ วมใจกันทังในระดับ
แนวตัง คือ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และแนวนอนนันก็คือเพือนร่ วมงาน หากพนักงาน
มีความสัมพันธ์อนั ดีกนั แล้วเป้ าหมายองค์การก็จะถึงจุดทีตังไว้ได้ (สมยศ นาวีการ. 2549 : 420)
อย่ า งไรก็ ดี ผู ้บ ังคับบัญชาจะต้ องรั บฟั งและช่ วยแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนของบุ คคลในองค์ การ
การปฏิ บตั ิงานนันอาจเกิ ดปั ญหาขึ นได้ ดังนันปั ญหาที เกิ ดขึนในงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน
จะต้องได้รับการแก้ไขทันท่วงที หากปล่อยให้ปัญหาได้รับการสะสมไว้มาก ๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไข
ปั ญหานันอาจถึ งจุ ดระเบิ ดได้ (สมาคมสถาบันการศึ กษาการธนาคารและการเงิ นไทย. 2546 :
210 - 212)
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 ก : 12) ได้กล่าวว่า โรงเรี ยนทีต้องการ
ให้ ก ารจัดการเรี ย นการสอนดํา เนิ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเน้น ผูเ้ รี ย น
เป็ นสําคัญที สามารถส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ครู แต่ละคน
หรื อแต่ละทีมในโรงเรี ยนจึงควรทํางานให้สอดคล้องและส่ งเสริ มกันแบบมืออาชีพ
สรุ ปได้ว่า ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน มีผลต่อการเรี ยนรู ้ ของครู ช่ วยให้เกิ ดการบูรณาการ
ระหว่างกระบวนการทํางานและกระบวนการเรี ยนรู ้ เข้าด้วยกัน การมีปฏิ สัมพันธ์ ทีดี เกิ ดการร่ วมมื อ
รวมพลังในการทํางานของโรงเรี ยน จะทําให้ได้ขอ้ มูลป้ อนกลับและสารสนเทศใหม่ ๆ เป็ นการช่วยสร้ าง
วัฒนธรรมของการเรี ยนรู ้ และสร้ างแหล่ งการเรี ยนรู ้ การทํางานที มี ความร่ วมมื อที ดี นันย่อมต้องเป็ น
หน่ วยงานที มี การทํา งานร่ วมกันเป็ นที ม ซึ งปั จจุ บนั ครู ย งั ขาดการประสานสั มพันธ์ ที ดี กบั ผูท้ ี มี
ส่ วนเกี ยวข้อง ทําให้ครู ไม่สามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พครู ให้เหมาะสมกลมกลื น ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ครู และสังคมได้เท่าทีควร ทังนี โรงเรี ยนทีต้องการให้การจัดการเรี ยน
การสอนดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ ครู แต่ละคนควรจะทํางานให้สอดคล้อง
และส่ ง เสริ ม กับ แบบมื ออาชี พ โดยมี ผูบ้ ริ หารคอยส่ ง เสริ ม รั บ ฟั ง และช่ วยแก้ไ ขปั ญหาของครู
อย่างทันท่วงที
5. ปั จจัยด้านลักษณะงาน
สุ ธี พนาวร และจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย (2553 : 167) กล่าวว่า แรงจูงใจไม่ใช่แค่
กํา ลัง ใจ คนจะรู ้ สึ กมี ชี วิ ตชี วาในการทํางาน ก็ ตอนที ได้ท าํ ในสิ งที ตนรั ก หรื อสิ งที ตนเห็ นคุ ณค่ า
แม้งานจะหนัก หรื อมี ปริ มาณมากก็ไม่ทาํ ให้ย่อท้อ หากเป็ นงานง่าย ๆ ทีใคร ๆ ก็ทาํ ได้ ก็คงไม่ตอ้ ง
ตังใจอะไรมากนัก ความตังใจแน่ วแน่ จะเกิ ดได้ก็ตอนทีได้ทาํ งานที ท้าทาย มี มาตรฐานสู งนันเอง
ทังนี เนื องจากพนักงานแต่ละคนมีความรู ้ ความสามารถทีแตกต่างกัน รวมถึงความสนใจในลักษณะงาน
ตามทีตนถนัด ดังนันการทีพนักงานได้ทาํ งานตรงกับลักษณะงานทีตนเองชอบหรื อถนัด ย่อมมีผล
ทําให้พนักงานมีความกระตือรื อร้ นและมีความภาคภูมิใจเมืองานที ตนรับผิดชอบบรรลุ เป้ าหมาย
(สมยศ นาวีการ. 2549 : 420) ซึ งสอดคล้องกับทฤษฏีการจูงใจ (ERG ของ Alderfer) ผูบ้ ริ หารควรมี
การมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึน โดยมีหน้าทีการงานสู งขึน อันเป็ นโอกาสทีพนักงาน
จะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จ (Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา. 2553 : 162)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212) กล่าวว่า การให้
ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานทีเหมาะสม งานทีมีความท้าทายต่อความรู ้ ความสามารถของบุคคล
มีอิสระในการทํางาน มีส่วนช่ วยเสริ มแรงจูงใจผูป้ ฏิ บตั ิงานได้ดี เพราะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิได้มีโอกาสใช้
ความคิ ดริ เริ มและความรู ้ ความถนัดของตนเองอย่างเต็มที ก็เป็ นวิธีการหนึ งในการจูง ใจให้บุคคล
ปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มที มากขึน ทังนี การทําให้คนชอบและรั กงาน เป็ นตัวการสร้ างความพึงพอใจ
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ให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ งานใหม่ ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที ไม่มีการตรวจหรื อ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด (Herzberg and et al. 1959. : 113 - 115 ; อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2542 :
413 - 414)
สเตราส์ และเซย์เลย์ (Strauss and Sayless. 1960 : 22 - 27) ให้ขอ้ สรุ ปว่า ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทีได้รับความสําเร็ จตามความนึ กคิดของตนแล้วนันจะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึก และปรารถนา
ที จะแสดงบทบาทได้เต็มขี ดความสามารถของเขาที มี อยู่ในชี วิต หากงานนันเป็ นสิ งที น่ าเบื อหน่ าย
ไม่ทา้ ทายและไม่ใ ห้อิสระ เขาก็จะเกิดความเบื อหน่าย หงุดหงิด รํา คาญใจ ซึ งจะส่ งผลโดยตรง
ต่อตัวเขา เพือนร่ วมงานและจะทําให้ก่อปั ญหาแก่สังคมในทีสุ ด เพราะการทํางานนันเป็ นสิ งสนอง
ความต้องการขันพืนฐานของมนุษย์
สรุ ปได้ว่า การได้ทาํ ในสิ งทีตนรัก หรื อสิ งทีตนเห็ นคุ ณค่า ท้าทาย ได้ทาํ งานตรงกับ
ลักษณะงานทีตนเองชอบและถนัด ย่อมมีผลทําให้ครู มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ น
โอกาสที ครู จ ะก้า วไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ การให้อิ ส ระในการปฏิ บ ตั ิ ง าน มี ส่ ว นช่ วยเสริ ม แรงจู ง ใจ
ในการปฏิ บตั ิ งานได้ดี เพราะครู จะมี โอกาสใช้ความคิ ดริ เริ ม ความรู ้ และความถนัดของตนเอง
อย่างเต็มที ทําให้ครู ชอบและรั กงาน เป็ นตัวการสร้ างความพึ งพอใจให้ก ับครู ในการปฏิ บตั ิ งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ซึ งถ้าหากงานนันเป็ นสิ งทีน่ าเบือหน่ าย ไม่ทา้ ทาย ไม่ให้อิสระ
จะทําให้ครู ขาดความพึงพอใจ ครู ก็จะเกิ ดความเบือหน่ าย หงุ ดหงิด รําคาญใจ ส่ งผลโดยตรงต่อตัวเขา
เพือนร่ วมงาน และทําให้เกิดปั ญหาแก่สังคมในทีสุ ด
6. ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2555 ข : 15 - 16) ได้กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
ผูป้ ฏิ บ ัติ งาน จะเพิ มขึ นถ้า ระบบงานให้ โ อกาสหรื อ จัด การพัฒ นาความสามารถของบุ ค ลากร
โดยจะต้องมี การทําอย่างต่อเนื อง และจะต้องพัฒนาทุ กด้านควบคู่กนั ไป ทังด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านจิ ตใจ หรื อด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ระบบงานจะต้องให้โอกาสแก่
บุคลากรและครู ได้พฒั นาประสบการณ์ ทังเป็ นคณะ รายบุคคล เพือเตรี ยมรับหน้าทีใหม่ และปรับปรุ งงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน จุดประสงค์ประการแรกของการพัฒนาบุคลากรนันเพือปรับปรุ งคุณภาพ
ของระบบงานหรื อ ระบบโรงเรี ยนให้สูงขึน ฉะนันจึงจําเป็ นจะต้องทําการปรับปรุ งให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ได้สามารถทํางานให้สอดคล้องกันและด้วยคุณภาพในระดับทัดเทียมกัน ระบบงานหรื อระบบโรงเรี ยน
ควรถือว่าการพัฒนาตัวบุคคลนันเป็ นการลงทุนรู ปแบบหนึ งทีจะให้ผลในระยะยาว นอกจากจะเป็ น
การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานแล้วยังเป็ นการทีจะดึงดูดคนให้ปรารถนาทีจะทํางาน
อยูก่ บั องค์กร/โรงเรี ยนนัน ๆ มากขึน อันเป็ นการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้แก่ระบบงาน/โรงเรี ยนนัน
โดยตรง
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สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิ นไทย (2546 : 210 - 212) กล่าวว่า
การพัฒ นาและฝึ กอบรม ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ ก ารส่ ง เสริ ม แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติง านให้มี โอกาสได้พ ฒ
ั นา
ด้านความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญมากยิงขึ นโดยการฝึ กอบรม การให้ดูงานนอกสถานที
การสับเปลียนหมุนเวียนงาน และการสร้างเสริ มประสบการณ์ในการทํางานด้านต่าง ๆ ทังนี องค์การ
ที สนับ สนุ น ให้พ นัก งานได้ก้า วสู่ ตาํ แหน่ ง ในระดับที สู ง ขึ น การให้พ นัก งานมี โอกาสเข้า ร่ วม
ในการบริ หาร ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความรู ้ความสามารถมากขึน จะทําให้พนักงาน
มีความรู ้ สึกว่าองค์การได้ดูแลพนักงานเป็ นอย่างดี พนักงานจะตอบแทนองค์การด้วยการทํางาน
อย่างเต็มกําลังความสามารถ (สมยศ นาวีการ. 2549 : 420) ซึ งสอดคล้องกับทฤษฏีการจูงใจ (ERG
ของ Alderfer) ทีได้กล่าวว่า คนเรามีความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นความต้องการในระดับ
สู งสุ ดของบุคคล ต้องการความประสบความสําเร็ จในชี วิต (Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึงใน ปณิ ศา
มี จินดา. 2553 : 162) นอกจากความก้าวหน้าในงานแล้ว จะต้องมี ความมันคง และปลอดภัย
(Safety/Security Needs) มนุ ษย์จะต้องการความมันคง แน่นอน และความปลอดภัยในชี วิต ทังใน
ด้านเศรษฐกิจและด้านอารมณ์ ความรู ้สึก โดยบุคคลจะแสวงหาความมันคงให้แก่ตวั เองและครอบครัว
ดังจะเห็ นได้ว่า มนุ ษย์พ ยายามสร้า งและสะสมหลัก ประกัน ในการดํา รงชี ว ิต ในรู ป แบบต่า ง ๆ
โดยสมาชิ กขององค์การจะพิจารณาความมันคงในงาน ตําแหน่ ง และสถานะขององค์การ ซึ งจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการใช้จ่ายของครอบครัวของเขา (Maslow. 1970 : 102 ; อ้างถึ งใน
ธงชัย สันติวงษ์. 2542 : 150)
สรุ ป ได้ว่า ครู จ ะต้อ งมี ก ารพัฒ นาตนเอง เพื อให้เ กิ ดความเจริ ญก้า วหน้า ประสบ
ความสําเร็ จในชี วิต เพราะความเจริ ญก้าวหน้ามีผลโดยตรงต่อรายได้และการใช้จ่ายของครอบครัว
ซึ งจะทําให้เกิดความมันคง และปลอดภัยในชีวติ ประสิ ทธิ ผลของระบบงานขึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานจะเพิมขึนถ้าระบบงานให้โอกาสหรื อจัดการพัฒนา
ความสามารถของครู ตามศักยภาพ และทําอย่างต่อเนื อง โดยการพัฒนาจะต้องมีการพัฒนาทุกด้าน
ควบคู่กนั ไป ทังด้านสุ ขภาพอนามัย ความรู ้ ความสามารถ จิตใจ คุณธรรม และจริ ยธรรม เพือปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพตามที ได้รั บมอบหมาย ระบบงานจะต้องให้ โอกาสแก่ ครู ได้พ ฒ
ั นาประสบการณ์
เพื อเตรี ยมรั บหน้า ที ใหม่ และปรั บ ปรุ ง ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ขึ น ผูบ้ ริ หารควรถื อว่า การพัฒนา
ตัวบุคคลนันเป็ นการลงทุนรู ปแบบหนึ งทีจะให้ผลในระยะยาว ทําให้ครู มีความรู ้ สึกว่าได้รับการดูแล
เป็ นอย่างดี และตอบแทนด้วยการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
7. ปั จจัยด้านการยอมรับของสังคม
เฮอร์ ซเบอร์ ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113 - 115 ; อ้างถึงใน ศิริวรรณ
เสรี รัตน์. 2542 : 413 - 414) กล่าวว่า การได้รับการยอมรับ นับถือไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพือน
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จากผูม้ าขอคําปรึ กษา หรื อจากบุ คคลในงานด้วยกัน การยอมรับนี อาจจะอยู่ในรู ปของการยกย่อง
ชมเชย แสดงความยิ น ดี การให้ ก ํา ลัง ใจ หรื อ การแสดงออกอื น ๆ ที ส่ อให้ เ ห็ น ถึ ง การยอมรั บ
ในความสามารถ เมื อได้ทาํ งานอย่างใดอย่างหนึ งบรรลุ ผลสําเร็ จ การยอมรับนับถื อจะแฝงอยู่กบั
ความสําเร็ จในงาน ทังนี สอดคล้องกับ ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow ’s Hierarchy
of Needs Theory) ได้กล่าวว่า ความต้องการ การยอมรับนับถื อ (Esteem Needs) เป็ นความต้องการ
ทีจะมีความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ งเกิดจากการยกย่องและนับถื อจากบุคคลอืน โดยความรู ้สึก
ภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื อเสี ยง เกี ยรติ ยศ และการชื นชมจากสังคม ดังทีเราจะเห็ นได้จาก
บุคคลที มีหน้าทีการงานและรายได้มนคง
ั มีตาํ แหน่ งหน้าที และมีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับของกลุ่ม
โดยจะเข้าร่ วมกิ จกรรมทางสังคม เพือให้ได้รับการยอมรับและชื นชมจากบุคคลอื น ซึ งองค์การ
จะต้องจัดตําแหน่งงานในสํานักงานหรื อความรับผิดชอบในงาน เพือให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ
(Maslow. 1970 : 102 ; อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์. 2542 : 150)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิ นไทย (2546 : 210 - 212) กล่าวว่า
ธรรมชาติของมนุ ษย์ตอ้ งทําให้ผูอ้ ืนใส่ ใจ สนใจ เห็ นความสําคัญ คนเราต้องการได้รับการยกย่อง
ชมเชยไม่วา่ บุคคลนันจะอยูใ่ นฐานะใดและดํารงตําแหน่งใด การยกย่องชมเชยทีเหมาะสมกับแต่ละคน
จะเป็ นการสร้างแรงจูงใจ ในการทํางานทีดี การยกย่องในบางกรณี อาจใช้รูปการให้สิทธิ พิเศษ เช่น
จัดที จอดรถประจํา ตํา แหน่ ง ให้ สิ ท ธิ พ กั ห้องพิ เศษ เพื อแสดงการให้เกี ย รติ และให้ค วามสํา คัญ
แก่บุคคล
สฎายุ ธี ระวณิ ชตระกูล (2547 : 15 - 26) กล่าวว่า ผูท้ ีจะประสบความสําเร็ จในการทํางาน
หรื อ ในอาชี พทุกอาชี พล้วนต้องมี 3 กําลังเป็ นมาตรฐาน ได้แก่ กําลังใจ กําลังความคิ ด และกําลังกาย
โดยสู ตรสําเร็ จของทุกอาชี พต้องมีกาํ ลังใจเป็ นสําคัญในการขับเคลือน (Drive) กําลังกายและกําลัง
ความคิด เนืองจากความสําเร็ จในชีวติ จะเกิดขึนไม่ได้หากปราศจากกําลังใจทีเป็ นเสมือนแรงบันดาลใจ
ในการทํา งานให้ แต่ ล ะคนมี เ ป้ าหมายและมี พ ลัง ในการฟั นฝ่ าอุ ป สรรค ดัง นัน กํา ลัง ใจจึ ง เป็ น
ส่ วนสําคัญทีสุ ดเพราะจะทําให้คนมีความคิดเชิ งบวก (Positive Thinking) ซึ งจะช่ วยสนับสนุ น
ให้ค นกล้า คิด (กําลังความคิด) กล้าทํา (กําลังกาย) จนนําไปสู่ เป้ าหมายของงานและความสําเร็ จ
ในชีวติ ได้
สรุ ปได้วา่ ธรรมชาติของมนุษย์ตอ้ งการทําให้ผอู ้ ืนใส่ ใจ สนใจ เห็นความสําคัญ คนเรา
ต้องการได้รับการยกย่อง ชมเชย ทีเหมาะสม ความสําเร็ จในชี วิตจะเกิดขึนไม่ได้หากปราศจากกําลังใจ
ทีเป็ นเสมือนแรงบันดาลใจในการทํางานให้ครู แต่ละคนมีเป้ าหมายและมีพลังในการฟั นฝ่ าอุปสรรค
กํา ลัง ใจจึ ง เป็ นส่ วนสําคัญที ทํา ให้ก ล้า คิ ด กล้า ทํา จนนํา ไปสู่ เป้ าหมายของงานและความสําเร็ จ
ในชี วิต เพราะการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั ความสําเร็ จในงาน การยอมรับนีอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบ
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ของการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกอืน ๆ ทีจะสื อให้เห็ นถึ ง
การยอมรับในความสามารถ เมือได้ทาํ งานอย่างใดอย่างหนึงบรรลุผลสําเร็ จ
บริ บทของครู ใ นสถานศึ ก ษาสั งกัดสํ า นั ก งานเขตพื9นทีการศึ กษาประถมศึ ก ษาจั นทบุ รี เกียวกับ
ความเป็ นครู มืออาชี พ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (2551 : 4 - 16) ได้สรุ ปแนวทาง
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นผูท้ ีมีคุณภาพ สามารถส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยน
มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับ ที 2) พ.ศ.2545 จากแผนพัฒนาตนเองของครู พบว่า ความต้องการของครู และ
ผูบ้ ริ หารที มี ต่อการอบรม ต้องการที จะไปดู ง านด้า นต่ าง ๆ ที ดี และเป็ นตัวอย่า งได้ ไม่ต้องการ
วิทยากรบรรยายในห้อง มีความต้องการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ เพือเป็ นการตอบสนองความต้องการ
สํานักงานเขตพืนที จึ งได้วางแนวทางการพัฒนาครู ผูบ้ ริ หาร และบุ คลากรทางการศึ กษา เพือให้
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามสามารถและปฏิ บ ัติห น้า ที บรรลุ ตามนโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษา และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิEของเด็กนักเรี ยนภายในเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี โดยมี
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาอยู่ 5 ด้าน คือ 1) สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 2) สร้ า งและพัฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยในการพัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึก ษา 3) พัฒ นาข้า ราชการและบุค ลากรทางการศึก ษาให้ม ีคุ ณ ธรรมและคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชี พและพัฒนาตนเองให้เป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ 4) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้มี
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรนวัตกรรม และเทคโนโลยี การประเมินผลการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และ 5) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
และสามารถดูแลรักษาเทคโนโลยีได้
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (2553 : 1 - 7) ใช้วิธีการพัฒนา
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยใช้วิธี การพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยดําเนิ นการ
ทังระบบ เริ มตังแต่ดา้ นปั จจัยนําเข้า คือ ผูท้ ีจะต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารการศึ กษา และศึ กษานิ เทศก์ ฯลฯ ผูท้ ี จะมี บทบาทในการช่ วยอบรม พัฒนา มี การสร้ า ง
ระบบการพัฒนาสร้างเครื อข่ายทีจะช่วยพัฒนาครู รวมทังระบบข้อมูลสารสนเทศ เพือเชื อมโยงเรื อง
การพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพครู ยุคใหม่ พัฒนา
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษายุ คใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุ ณ ภาพการบริ หารจัดการใหม่ ซึ งมี ยุ ทธศาสตร์
ในการปฏิ บ ตั ิ 4 ด้าน คื อ 1) พัฒนาและส่ งเสริ ม ความสามารถด้า นเทคโนโลยี เพือเป็ นเครื องมื อ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ และสร้ างเครื อข่ายเทคโนโลยีเพือการศึกษา 2) พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
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ทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 3) พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วนและความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เพือส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัด
การศึกษา และ 4) ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การประเมินผล การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพิมประสิ ทธิ ภาพระบบนิ เทศ ติดตาม
ประเมินผล
จากแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ได้ให้ความสําคัญต่อเรื องปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ น
ครู มืออาชี พ โดยมีเป้ าหมายทีจะสร้างสรรค์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพืนที 1 และ 2
เป็ นครู มื อ อาชี พ โดยมี คุ ณ ธรรม นํา ความรู ้ ตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มี ค วามก้า วหน้า ตามมาตรฐานวิช าชี พ มาตรฐานตามตํา แหน่ ง และพัฒ นาตนเองให้เ ป็ นบุ ค คล
แห่ งการเรี ยนรู ้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง มีเกียรติ ได้รับการยกย่อง
และมี ข วัญ กํา ลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน ทังนี ได้ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น
ครู มืออาชี พดังต่อไปนี คือ 1) บริ บ ทของการทํา งาน มีการจัดทําหลักสู ตร นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเครื อข่าย สื อ และเทคโนโลยี เพือเป็ นเครื องมือ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ทีเชื อมโยงกัน และส่ งผ่านข้อมูลถึงกันทุกระดับ
มีก ารระดมทรัพ ยากรเพื อนํา ไปใช้ใ นการพัฒ นา จัด การเรี ย นรู ้ โดยมีก ารจัด สรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการ 2) นโยบายและการบริ หาร จะพบว่า สถานศึกษามีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาและแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
มีการประสานงานและบูรณาการแผนการพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด โดยการจัดทําปฏิ ทินปฏิบตั ิงานการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพือสร้ างแนว
ทางการดําเนิ นงานตามนโยบายขององค์การทีชัดเจน 3) ผลตอบแทน มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการ
ทําวิจยั ผลงาน และนวัตกรรม สร้ างแรงจูงใจให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีมีผลงานดี เด่น
ในทุกระดับ โดยมีแผนงาน/โครงการ และหรื อการวิจยั เพือส่ งเสริ มให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตํา แหน่ ง มาตรฐานวิ ท ยฐานะ มาตรฐานวิ ช าชี พ และมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ กษาขันพื นฐาน
4) ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และสร้ างระบบเครื อข่ายในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทังภายในและภายนอก เพือให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาครู มีการจัดเวทีกลางแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ แนวปฏิ บตั ิทีดี เลิ ศ (Best Practice) จากผลการ
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พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทังนิ เทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดําเนิ นงานให้มีคุณภาพ
5) ลักษณะงาน มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะของครู เพือให้เชื อมโยง สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอน
เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตามแผนพัฒนารายบุคคลตามมาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน 6) ความก้าวหน้าในงาน มีการส่ งเสริ ม
พัฒนาทักษะ และยกระดับสมรรถภาพทางวิชาชี พ พร้อมทังส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เกียวกับการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพือนําผลการวิจยั ทีเกียวข้องมาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีการฝึ กอบรมในด้านหลักสู ตร นวัตกรรม สื อ เทคโนโลยีพร้ อมทังวิธีการบํารุ งรักษา เพือพัฒนา
เรี ยนรู ้ ได้อย่างมีคุ ณ ภาพ และเกิ ดความก้า วหน้า ในวิช าชี พ 7) การยอมรับ ของสัง คม ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ น ยกย่อง เชิ ดชูเกียรติ ครู ดี ครู เก่ง มีคุณธรรม คุ ณภาพ มีผลการปฏิ บตั ิงานดีเด่น เพือเป็ น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
โอโกมากะ (Ogomaka. 1986 : 3536 - A) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง องค์ประกอบของแรงจูงใจของครู
ในโรงเรี ย นสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส พบว่า ปั จ จัย ที เป็ นแรงจูง ใจ คือ การได้รับ ความ
เจริ ญก้า วหน้าในงาน รองลองมาได้แก่ การได้ยอมรั บ นับถื อ ผลสั มฤทธิE ในงาน การได้รับ การ
ตอบสนอง การสนับสนุนของฝ่ ายบริ หาร ลักษณะของงาน ข้อตกลงทางศาสนา ส่ วนความสัมพันธ์
กับครู และนักเรี ยน ความสนับสนุ นจากผูป้ กครอง ความมันคงปลอดภัยและเงิ นเดื อนไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจ ของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ โอกาสทีจะก้าวหน้าและแรงจูงใจภายนอก ได้แก่
นโยบายของเงินเดือน ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน และสภาพการทํางานมีผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก
เรย์ (Ray. 1987 : 24 - A) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ปั จจัยจูงใจของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาของ
รั ฐบาลในเมื อ งหลวง พบว่ า การประสบความสํ า เร็ จ ในงาน การได้รั บ ความยอมรั บ นั บ ถื อ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน กับกลุ่มเพือนผูป้ กครอง มีผลในทางบวกกับแรงจูงใจ เงินเดือน ความมันคง
ในงาน ทังทางบวกและทางลบ แรงจูงใจภายใน ภายนอก ได้แก่ ลักษณะงาน
ควิก (Quicke. 2000 : 299 - 315) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง วัฒนธรรมองค์การของครู มืออาชี พ
กับการเรี ยนรู ้ ในสั งคมร่ วมกันเพื อประเมิ นความคิ ดของความเป็ นครู มื ออาชี พในบริ บทในขณะนัน
เพือแนะนําให้เกิดองค์การเรี ยนรู ้ ในสถาบันทีครู มืออาชี พทํางานอยู่ พบว่า การสร้างแนวความคิดใหม่
ของครู มืออาชีพ ต้องเน้นความเป็ นประชาธิ ปไตยร่ วมกันบนพืนฐานของการสื อสารอย่างสมเหตุผล
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ในบริ บทที เปลี ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี ยนแปลงโครงสร้ างจากระบบราชการ (Bureaucratic)
ให้หลวมมากขึนในชันของอํานาจ การสื อสารทีไม่เป็ นทางการ ความเป็ นกันเองระหว่างครู มืออาชี พ
ด้ว ยกัน ความไว้เ นื อเชื อใจกันในการทํา งาน ความเป็ นอิ ส ระในการทํา งานที มี ก ารตรวจสอบ
อย่างเป็ นธรรม และความรับผิดชอบ ครู มืออาชี พจะทํางานกับผูน้ าํ ทีมีใจ จริ งใจให้ความเป็ นอิสระ
และสามารถให้การสนับสนุ นเพือการพัฒนาตนเองได้ในทุกด้าน รวมทังสังคม ความเป็ นครู มืออาชี พ
ไม่ชอบอํานาจ แต่ชอบบรรยากาศแบบเป็ นกันเองและยอมรับซึ งกันและกันในความรู ้ ความสามารถ
การส่ งเสริ มบรรยากาศในการร่ วมมือกันเป็ นสิ งจําเป็ นมาก การสื อสารแบบไม่เป็ นทางการ การสนับสนุน
การทํางานและด้านส่ วนตัวเพือให้มีศกั ดิEศรี
ลูซิลิโอ (Lucilio. 2004 : 205 - 214) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึกษาเปรี ยบเทียบมุมมอง
ระหว่างครู กบั ผูบ้ ริ หารทีมีต่อการพัฒนาวิชาชี พในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาคาทอลิก พบว่า ครู ตอ้ งการ
โอกาสในการพัฒนาวิชาชี พเกียวกับเนื อหาเฉพาะและการสาธิ ตวิธีการสอนใหม่ ๆ เพือจะได้นาํ ไปใช้
ในชันเรี ยน ทังครู และผูบ้ ริ หารมีความเห็นร่ วมกันว่าอุปสรรคทียิงใหญ่ทีสุ ดต่อการพัฒนาวิชาชี พ
ทีดีคือ เวลา และงบประมาณ
วากเนอร์ (Wagner. 2006 : 126 - 130) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจและความก้าวหน้า
ทางอาชี พของครู บรรจุ ใหม่ โดยเขาได้สํา รวจความสัม พันธ์ ระหว่างแรงจูงใจของครู บรรจุ ใหม่
ในด้า นความก้า วหน้า ในอาชี พ กับ ความเปลี ยนแปลงในการฝึ กสอน ผลการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
การวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ (Multivariate Regression Analysis) พบว่า มีค วามสัม พัน ธ์
อย่างมีนยั สําคัญในทางบวกระหว่างแรงจูงใจภายในของครู ตามการรายงานตนเอง กับความเปลียนแปลง
ในการฝึ กสอน (จากการสั ง เกต) ตัว แปร 3 ประการในด้า นแรงจู ง ใจในการทํา งาน ซึ งได้แ ก่
การสนับสนุ นของผูบ้ ริ หาร ธรรมชาติ ของงาน และความสัมพันธ์ กบั เพือนร่ วมงาน เป็ นตัวแปร
ทํานายความสนใจภายในการพัฒนาอาชี พ สําหรั บผลการวิเคราะห์ ในด้านคุ ณภาพพบว่าวิธีการ
ซึ งจะมีปฏิ กิริยา/ส่ งผลกระทบระหว่าง แรงจูงใจ กิ จกรรมพัฒนาอาชี พกับบรรยากาศการทํางาน
ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทังในทางบวกและลบ
งานวิจัยในประเทศ
ชลิล ปาลเดชพงศ์ (2548 : 94 - 97) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ในกลุ่มโรงเรี ยนเลิ ศหล้า พบว่า บุคลากรในกลุ่มโรงเรี ยนเลิ ศหล้า มีระดับแรงจูงใจในการทํางาน
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี แรงจูงใจระดับมาก จํานวน 10 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน
ด้านลักษณะงานทีปฏิ บตั ิ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านสถานภาพหน่ วยงาน ด้านภาวะเงื อนไข
ในการทํางาน ด้านความก้าวหน้า ในหน้าที การงาน ด้านความสัมพันธ์ ก ับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
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แรงจูงใจในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านความรู ้สึกมันคง
ในหน้าทีการงาน ด้านชีวติ ส่ วนตัวและด้านเงินเดือนหรื อรายได้
ปราณี จันทราราชัย (2550 : 210 - 214) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุ ของความเป็ นครู มืออาชี พในสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่า ปั จจัยที มี อิทธิ พลทางตรง
และอิทธิ พลรวมต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ได้แก่ ภูมิหลังของครู การสนับสนุ นในสถานศึกษา และ
การพัฒนาตนเองของครู ข้อค้นพบดังกล่าว เป็ นการสร้ างความกระจ่างชัดเจนว่า การทีจะทําให้เกิ ด
ครู มืออาชีพ นันขึนอยูก่ บั ปั จจัยทีเกียวข้องกับตัวครู เองเป็ นหลัก ทีสําคัญทีสุ ดคือภูมิหลังของตนเอง
ในเรื องเจตคติต่อวิชาชีพครู คุณลักษณะส่ วนตัว ความรู ้ทางวิชาชีพ ตําแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์
ตามด้วยการพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะในการวิจยั และวิธีการเรี ยนรู ้ ในขณะเดียวกับก็ตอ้ งอาศัย
ปั จจัยด้านการสนับสนุ นในสถานศึกษาทีเกิ ดจากตัวผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและเพือนครู ทงในเรื
ั
อง
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร การนิ เทศการศึกษา การสนับสนุ นทรัพยากร และคุณลักษณะของบุคลากร
ในสถานศึกษา
สารวิน ควรหัตร์ (2552 : 94 - 98) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง คุ ณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชี พครู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาลพบุ รี เขต 1 พบว่า คุ ณลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกเป็ นรายข้อ และ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด 2 มาตรฐาน
และอยู่ในระดับมาก 10 มาตรฐาน เรี ยงลําดับค่าเฉลียสู งสุ ด 3 มาตรฐานแรก ได้แก่ มาตรฐานที 9
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน
และมาตรฐานที 10 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน ตามลําดับ
สุ ชาดา สุ ขบํารุ งศิลป์ (2553 : 72 - 80) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ครู โรงเรี ยนวิศวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้กรอบแรงจูงใจตามทฤษฎี
ของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) ปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยคําจุน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ หัวหน้างาน จํานวน
3 คน หัวหน้า สาขาวิชา จํานวน 6 คน ครู ผูส้ อนจํา นวน 26 คน รวม 35 คน การรวบรวมข้อมู ล
ใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ ผทู ้ ีเกียวข้อง ผลการวิจยั พบว่า ความสําเร็ จของงาน การได้
ความยอมรั บ นับ ถื อ ความก้า วหน้า ความรั บ ผิ ด ชอบ ลัก ษณะงานที ปฏิ บ ัติ นโยบายและการ
บริ หารงาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน เงิ นเดื อน สภาพการทํางาน มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนวิศวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี แนวทางการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารควรยกย่องชมเชยครู เมือปฏิ บตั ิ งานได้สําเร็ จ รั บฟั งความคิ ดเห็ นของครู ให้ครู มีอาํ นาจ
ในการตัดสิ นใจ มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบของโรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารควรวางตัว
เป็ นกันเอง ส่ งเสริ มให้ครู ทาํ กิ จกรรมนันทนาการร่ วมกัน เพือสร้ างความสัมพันธ์ ทีดี ระหว่างกัน

78
มี ข ันตอนการปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะฝ่ ายให้ ชัดเจน โรงเรี ย นควรสนับ สนุ น ทุ น ในการศึ ก ษาต่ อ
และพิจารณาค่าตอบแทนให้กบั ครู ทีมีปริ มาณงานมากและประสบการณ์มากให้เหมาะสม เพือเป็ น
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู และโรงเรี ยนเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว
ณรงค์ศกั ดิE สาลี (2554 : 82 - 84) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจและแนวทางการเสริ มสร้ าง
แรงจู ง ใจ ในการปฏิ บ ัติง านของข้า ราชการครู ใ นอํา เภอโป่ งนําร้ อน สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที
การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ความสําเร็ จของงาน และลักษณะของงาน
สําหรับปั จจัยคําจุนพบว่าอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การปกครองบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน นโยบายและการบริ หาร สภาพแวดล้อมการทํางาน และเงิ นเดื อน
และผลประโยชน์ เกื อกู ล ในส่ วนของแนวทางการเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
ข้า ราชการครู ใ นอํา เภอโป่ งนําร้ อน สั ง กัดสํ า นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาจันทบุ รี เขต 2 ในด้า น
ความสําเร็ จ ได้แก่ ควรมีการมอบหมายหน้าทีและงานพิเศษอืน ๆ นอกจากงานทีมีอยู่ ในด้านการ
ยอมรับนับถือ ได้แก่ ควรได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ หาร โดยมอบหมายงานสําคัญ ๆ ให้ปฏิ บตั ิ
ในด้านลักษณะของงาน ได้แก่ การได้รับการมอบหมายงานให้ปฏิ บตั ิเหมาะสมกับความสามารถ
ของท่าน ในด้านความรั บผิดชอบ ได้แก่ การให้ความภูมิใจในงานและหน้าที ที ได้รับมอบหมาย
ในด้านความก้าวหน้า ได้แก่ ควรมีการประชุ มอบรมและสัมมนาเพิมความสามารถในการทํางาน
ในด้านนโยบายและการบริ หาร ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้มีการตัดสิ นใจร่ วมกันเมือเกิดปั ญหาสําคัญขึน
ในหน่ ว ยงาน ในด้า นการปกครองบัง คับ บัญ ชา ได้แ ก่ การได้รั บ การมอบหมายอํา นาจหน้า ที
และความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การได้รับความสนใจ
และเป็ นกัน เองกับ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาอย่ า งจริ ง ใจ ในด้า นสภาพการปฏิ บ ัติ ง าน ได้แ ก่ การมี
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานจึงจะสามารถปฏิบตั ิงานจนสําเร็ จได้
ขวัญชัย ปั จจัยตา (2555 : 60 - 65) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู ข องข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 3 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ มาตรฐานที 2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึ งถึงผลทีจะเกิดกับผูเ้ รี ยน มีการปฏิบตั ิ
มาตรฐานที 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ มาตรฐานที 3 มุ่งมัน
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ มาตรฐานที 11 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลในการพัฒนา มาตรฐานที 10
ร่ วมมื อกับ ผูอ้ ื นอย่า งสร้ างสรรค์ในชุ ม ชน มาตรฐานที 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิ บ ตั ิ
ได้เกิ ดผลจริ ง มาตรฐานที 5 พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที 8
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน มาตรฐานที 6 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวร
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ทีเกิดแก่ผเู ้ รี ยน มาตรฐานที 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที 7 รายงาน
ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ และมาตรฐานที 12 สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนรู ้ทุกสถานการณ์
เอมอร ดวงจันทร์ โชติ (2555 : 67 - 71) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การปฏิ บตั ิงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชี พครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ ด
เกือบทุกมาตรฐาน โดยเรี ยงจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานการปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการ
เกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ มาตรฐานการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน มาตรฐาน
การพัฒนาแผนการสอนให้ปฏิ บ ตั ิ ให้เกิ ดผลจริ ง มาตรฐานความร่ วมมื อกับผูอ้ ื นอย่างสร้ างสรรค์
ในชุ มชน มาตรฐานการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ มาตรฐานการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานการมุ่งมันพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ มาตรฐานความร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานการจัดกิจกรรมการสอนโดยเป็ นผลทีเกิดขึนแก่
ผูเ้ รี ยน มาตรฐานการสร้ า งโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ ในทุ ก สถานการณ์ มาตรฐานการตัดสิ นใจ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึ งถึงผลทีจะเกิ ดแก่ผเู ้ รี ยน และมาตรฐานการรายงานผลการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผลทีเกิดขึนแก่ผเู ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ ตามลําดับ
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง มี ผูก้ ล่ า วถึ ง ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ไว้
หลายประการ ผูว้ ิจยั ได้ยึดตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ของคุ รุสภา สรุ ปได้ว่า ครู มืออาชี พ
ควรจะมีคุณสมบัติ 3 ด้าน คือ 1) ความรู ้ มีความรู ้และความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าทีได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ 2) การปฏิบตั ิงาน มีความสามารถในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื อง
และ 3) การปฏิบตั ิตน คือ มีการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็ นครู โดยเน้นผลทีเกิดกับ
ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ทังนี ในการจะทํา ให้ค รู มี พ ฤติ ก รรมเป็ นครู มื ออาชี พ ตรงตามคุ ณ สมบัติที ได้
กล่าวมานัน ต้องอาศัยแรงจูงใจเป็ นตัวสําคัญทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงไป ซึ งจากการวิเคราะห์
ปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ประกอบด้วยปั จจัย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริ บทของ
การทํางาน เพราะเมือบรรยากาศในการทํางานทีดี มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จะทําให้เกิดแรงกระตุน้
ในการทํา งาน 2) ด้า นนโยบายขององค์ การ เมื อมี การเปิ ดโอกาสให้ มี ส่ วนร่ วมในการวางแผน
และกําหนดแนวทาง เข้าใจเป้ าหมายขององค์ก ารแล้ว ก็ จ ะทํา ให้ ท ราบถึ ง แนวทางการทํา งาน
เกิ ดการปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ น 3) ด้านผลตอบแทน เป็ นปั จจัยที มี ความสําคัญ
ต่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน 4) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน เมื อมีความสัมพันธ์ทีดี กบั
เพือนร่ วมงานก็จะทําให้การปฏิบตั ิงานเกิดความสอดคล้องและส่ งเสริ ม มีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
ทําให้งานสําเร็ จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ ว 5) ด้านลักษณะงาน เมือมีการทํางานทีตนเองถนัดและสนใจ
จะทํา ให้เ กิ ดแรงกระตุ น้ ในการทํา งานเพื อให้ง านสํา เร็ จได้ดว้ ยดี 6) ด้า นความก้าวหน้า ในงาน
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จะส่ งเสริ มให้ครู มีความสามารถ พัฒนาทักษะและวิชาชี พให้เจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และ
7) ด้านการยอมรั บของสังคม เมื อมี การให้เกี ยรติ ยกย่อง ชมเชย และยอมรั บในความ สามารถย่อม
ทําให้เกิดพลังในการฟั นฝ่ าอุปสรรค กล้าคิด กล้าทํา จนนําไปสู่ ความสําเร็ จในชี วิต เมือการปฏิบตั ิงาน
มีแรงกระตุ น้ ทังจากภายใน และภายนอก จะทําให้เกิดการเปลี ยนแปลง ส่ งผลให้ครู มีการพัฒนา
ตนเอง พร้ อ มที จะใฝ่ รู ้ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยใจที มุ่ ง มัน เกิ ด ประโยชน์ ก ับ ตนเอง นัก เรี ย น และ
สถานศึกษา ทําให้ครู มีประสิ ทธิ ภาพพร้อมทีจะก้าวไปสู่ ความเป็ นครู มืออาชี พ นักเรี ยนเกิดการพัฒนา
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยังยืน

