บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับ ดังนี$
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการดําเนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผลการวิจยั
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึ กษาระดับ ปั จจัย จูงใจที ส่ ง ผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ของครู ในสถานศึ กษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพือศึกษาระดับความเป็ นครู มืออาชีพของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
3. เพื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจกั บ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
4. เพื อสร้ า งสมการพยากรณ์ ปั จ จัย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื$นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 2,037 คน จากสถานศึกษา จํานวน 203 แห่ง
2. กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ครู ผูส้ อนในสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื$นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี
และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง 324 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ตามสัดส่ วนของประชากรแต่ละเขตพื$นที
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การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในครั$ งนี$ เป็ นแบบสอบถามที ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ$ น
โดยมีค่าความเชือมันแบบสอบถามทั$งฉบับเท่ากับ 0.99 แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี$
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับปั จจัยที เป็ นแรงจูงใจทีส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ งาน
เพื อให้ เกิ ดความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั$น พื$ น ฐาน สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื$ น ที
การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 64 ข้อ โดยมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.31 - 0.86 และ
มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.98
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการปฏิ บตั ิงานเพือความเป็ นครู มืออาชี พของครู
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 30 ข้อ
โดยมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.56 - 0.86 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.97
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปเป็ นประเด็น
สําคัญ ดังนี$
1. ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัยจู งใจที ส่ งผลต่ อความเป็ นครู มื ออาชี พของครู ในสถานศึ กษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เมือพิจารณาโดยรวมและรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คือ การยอมรับของสังคม ความก้าวหน้า
ในงาน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน นโยบายขององค์การ บริ บทของการทํางาน ลักษณะงาน และ
ผลตอบแทน ตามลําดับ
2. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั$น พื$ น ฐาน
สัง กัดสํา นัก งานเขตพื$นที การศึ ก ษาประถมศึ กษาจันทบุ รี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก
เรี ยงลํา ดับ ค่า เฉลี ยจากมากไปหาน้อ ย คือ การปฏิ บ ตั ิต น การปฏิ บ ตั ิง าน ความรู ้ มีก ารปฏิ บ ตั ิ
อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะห์ค วามสัม พันธ์ระหว่า งปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ
ของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า
ปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ใ นสถานศึก ษาขั$น พื$ น ฐาน สัง กัด สํานักงาน
เขตพื$ นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันทางบวกทุ ก ด้า นอย่า งมี น ยั สํ า คัญ
ทางสถิ ติทีระดับ .01 โดยมีปัจจัยจูงใจที ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พที อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง
เรี ย งตามลํา ดับ ความสัม พัน ธ์จ ากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นการยอมรั บ ของสั ง คม (X7) มี ค่ า
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สัมประสิ ท ธิZ สหสัม พันธ์ เท่ ากับ 0.679 ความก้า วหน้าในงาน (X6) มี ค่า สัมประสิ ท ธิZ สหสัม พันธ์
เท่ากับ 0.670 ลักษณะงาน (X5) มีค่าสัมประสิ ทธิZสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.659 นโยบายขององค์การ (X2)
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิZ สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.607 ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผูร้ ่ ว มงาน (X4) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิZ
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.599 ผลตอบแทน (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.571 และบริ บท
ของการทํางาน (X1) มีค่าสัมประสิ ทธิZสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.500 ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยจูงใจที ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึ กษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์ เพือหา
ตัว พยากรณ์ ที ดี ที สุ ด พบว่า ปั จจัย จู งใจที ส่ ง ผลต่ อความเป็ นครู มื ออาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษา
ขั$นพื$ นฐาน สั ง กัดสํา นัก งานเขตพื$นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี มี 3 ด้า น เรี ย งตามลําดับ
ค่ า สัม ประสิ ท ธิZ การถดถอยของการพยากรณ์ ได้แก่ การยอมรั บ ของสั ง คม ลัก ษณะงาน และ
ความก้าวหน้าในงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.73 หมายถึง ปั จจัยด้าน
การยอมรับของสังคม ลักษณะงาน และความก้าวหน้าในงาน สามารถร่ วมกันพยากรณ์ความเป็ นครู
มืออาชีพของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ได้ร้อยละ 54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 เป็ นไปตามสมมุ ติฐานทีตั$งไว้ คือ ปั จจัยจูงใจ
ทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พอย่างน้อย 1 ด้าน ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และได้สมการในการพยากรณ์
หรื อสมการถดถอย ดังนี$
สมการพยากรณ์ถดถอยในรู ปคะแนนดิบ คือ
Ŷ
= a1 + b7X7 + b5X5 + b6X6
= 1.47 + 0.31X7 + 0.19X5 + 0.16X6
สมการพยากรณ์ถดถอย ในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
Ẑ
= β ZX7 + β ZX5 + β ZX6
= 0.35ZX7 + 0.25ZX5+ 0.20ZX6
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การศึกษาปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชีพของครู ในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สามารถอภิปรายผลทีเกิ ดขึ$น
ได้ดงั นี$
1. ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ระดับ ปั จจัย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อความเป็ นครู มื ออาชี พ ของครู
ในสถานศึ ก ษาขั$น พื$ น ฐาน สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื$น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ การยอมรับของสังคม ความก้าวหน้า
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ในงาน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน นโยบายขององค์การ บริ บทของการทํางาน ลักษณะงาน และ
ผลตอบแทน ตามลําดับ ทั$งนี$ ปั จจัยจู งใจที น่ าสนใจที สุ ด 3 ลําดับแรก คื อ การยอมรั บของสั งคม
ความก้า วหน้า ในงาน ความสัม พัน ธ์ก บั ผู ร้ ่ ว มงาน น่ า จะเป็ นเพราะว่า การได้รับ การยอมรับ
ในความสามารถจากผูบ้ ริ หาร ผูร้ ่ วมงาน และผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้อง จะทําให้ครู รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
เป็ นแรงผลักดัน ทํา ให้ครู เกิ ดแรงจูง ใจในการปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงพฤติ กรรม เพือพัฒนางาน
เป็ นไปตามแนวความคิดของ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212)
ที กล่ า วว่า คนเราต้องการได้รั บ การยกย่อง ชมเชย ไม่ ว่า บุ ค คลนั$น จะอยู่ใ นฐานะใดและดํา รง
ตําแหน่ งใด การยกย่องชมเชยทีเหมาะสมกับแต่ละคนจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจ ในการทํางานทีดี
สอดคล้องกับ มาสโลว์ (Maslow. 1970 : 102 ; อ้างถึ งใน ธงชัย สันติวงษ์. 2542 : 150) ทีกล่าวว่า
ความต้องการ การยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็ นความต้องการทีจะมีความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ซึ งเกิ ดจากการยกย่องและนับถื อจากบุคคลอื น โดยความรู ้ สึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื อเสี ยง
เกี ยรติ ยศ และการชื นชมจากสั งคม ดังที เราจะเห็ นได้จากบุ คคลที มี หน้าที การงานและรายได้ม นคง
ั
มีต าํ แหน่ ง หน้า ที และมีชื อเสี ย งเป็ นที ยอมรับ ของกลุ ่ม โดยจะเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสัง คม
เพือให้ได้รับการยอมรับและชื นชมจากบุคคลอืน ซึ งสอดคล้องกับ ควิก (Quicke. 2000 : 299 - 315)
ได้ท าํ การวิ จ ัย เรื อง วัฒนธรรมองค์การของครู มื ออาชี พกับ การเรี ย นรู ้ ใ นสัง คมร่ ว มกัน พบว่ า
ครู มื ออาชี พ ชอบบรรยากาศแบบเป็ นกันเองและยอมรั บ ซึ งกันและกันในความรู ้ ค วามสามารถ
และการส่ งเสริ มบรรยากาศในการร่ วมมือกันเป็ นสิ งจําเป็ นมาก
สําหรับความก้าวหน้าในงานนั$น เป็ นโอกาสที จะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จในชี วิต ทําให้
ครู รู้สึกมันคงในงาน มีความเจริ ญก้าวหน้า ตรงกับแนวคิดของ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงิ นไทย (2546 : 210 - 212) ทีกล่าวว่า โอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีการงานเป็ นสิ งที
ทุกคนพึงปรารถนา การมีโอกาสเลือนตําแหน่งจะทําให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้นในการทํางาน
องค์การที มี การขยายงานและมี ตาํ แหน่ งเพิมอยู่เสมอ ย่อมสร้ างแรงจูงใจได้มากกว่าองค์การที มี
โอกาสเติ บโตช้า และไม่ มีโอกาสเลื อนตําแหน่ ง สอดคล้องกับ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา
(2555ข : 15-16) ทีกล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงานจะเพิมขึ$ นถ้าระบบงานให้โอกาสหรื อ
จัดการพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยจะต้องมีการทําอย่างต่อเนื อง และจะต้องพัฒนาทุกด้าน
ควบคู่กนั ไป เพือเตรี ยมรับหน้าทีใหม่ และปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ$น ซึ งสอดคล้องกับ
วากเนอร์ (Wagner. 2006 : 126 - 130) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจและความก้าวหน้าทางอาชี พ
ของครู บ รรจุ ใ หม่ โดยเขาได้สํ า รวจความสั ม พันธ์ ระหว่ า งแรงจู ง ใจของครู บ รรจุ ใ หม่ ในด้า น
ความก้าวหน้าในอาชี พกับความเปลียนแปลงในการฝึ กสอน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ในทางบวกระหว่างแรงจูงใจภายในของครู ตามการรายงานตนเอง กับความเปลี ยนแปลงในการฝึ กสอน
(จากการสังเกต)
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สําหรั บความสั มพันธ์ ก ับผูร้ ่ วมงานนั$น การทํา งานที มี ผูร้ ่ วมงานที ดี ย่อมทํา ให้เกิ ด
ความร่ วมมือกันในการทํางาน มีการทํางานเป็ นทีม พร้ อมทีจะช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนบรรลุ
สู่ เป้ าหมายทีตั$งไว้ได้ สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ที กล่ าวว่า ในการทํางานที มี
ความร่ วมงานทีดีน$ นั ย่อมต้องเป็ น หน่วยงานทีมีพนักงานทํางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยพนักงานแต่ละคน
จะต้องให้ความร่ วมมือร่ วมใจกันทั$งในระดับแนวตั$ง คือ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
แนวนอนนันก็คือเพือนร่ วมงาน หากพนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันแล้วเป้ าหมายองค์การ
ก็จะถึงจุดทีตั$งไว้ได้ สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน (2547 ก : 12)
ที กล่า วว่า โรงเรี ยนที ต้องการให้ก ารจัด การเรี ย นการสอนดํา เนิ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเน้นผู เ้ รี ย นเป็ นสํ า คัญ ที สามารถส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู แต่ละคนหรื อแต่ละทีมในโรงเรี ยนจึงควรทํางานให้สอดคล้องและ
ส่ งเสริ มกันแบบมืออาชี พ ซึ งสอดคล้องกับวากเนอร์ (Wagner. 2006 : 126 - 130) ทีทําการวิจยั เรื อง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าทางอาชีพของครู บรรจุใหม่ พบว่า การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร ธรรมชาติ
ของงาน และความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน เป็ นตัวแปรทํานายความสนใจภายในการพัฒนาอาชี พ
สอดคล้องกับ เรย์ (Ray. 1987 : 24 - A) ทีทําการวิจยั เรื อง ปั จจัยจูงใจของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา
ของรั ฐบาลในเมื องหลวง พบว่า การประสบความสํ าเร็ จในงาน การได้รั บ ความยอมรั บ นับ ถื อ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน กับกลุ่มเพือนผูป้ กครอง มีผลในทางบวกกับแรงจูงใจ
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ การปฏิบตั ิตน การปฏิบตั ิงาน และความรู ้ น่าจะเป็ นเพราะครู มองเห็นว่า
ครู จะต้องเป็ นแบบอย่างที ดี แก่ ศิษย์ในด้านการปฏิ บตั ิ ตนทั$งทางด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม อุ ทิศเวลา
ให้ ก ับการทํางานอย่ างเต็ มที เป็ นไปตามแนวความคิ ด ของ สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั$นพื$นฐาน (2553 : 25 - 38) ทีกล่าวว่า ครู ควรมีการประพฤติปฏิบตั ิตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พครู เป็ นแบบอย่า งที ดี แก่ ผูเ้ รี ยนและสัง คม เพื อสร้ างความศรั ท ธา
ในวิชาชี พ สอดคล้องกับ สํานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลและนิ ติการ (2553 : 7 - 40) ทีกล่าวว่า
เครื องหมายที ชี$ ให้ เ ห็ น ความเป็ นวิ ช าชี พ ชั$น สู ง หรื อ คุ ณ ลัก ษณะที ดี ข องครู อ ัน เป็ นที ต้อ งการ
ของสังคม ที ครู ตอ้ งมี ความรั กและเมตตาต่อศิ ษย์ เสี ยสละ หมันเพียรศึ กษา ปรั บปรุ งวิธีการสอน
เพือพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เอาใจใส่ ต่อศิษย์ทุกคน เป็ นกําลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ศิษย์
เพื อให้ เ ป็ นคนใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน เป็ นแบบอย่ า งที ดี มี จ รรยาบรรณ มี จิ ต วิ ญญาณของความเป็ นครู
ใช้วิธีการสอนทีหลากหลาย มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล รักความยุติธรรม ยอมรับและเข้าใจ ความแตกต่าง
ของเด็ ก แต่ ล ะคน มี อุด มการณ์ ยึด มันปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และมี คุ ณธรรมยึ ดเหนี ยวจิ ตใจ
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ของตนเอง ซึ งสอดคล้องกับ สารวิน ควรหัตร์ (2552 : 94 - 98) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง คุ ณลักษณะ
ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิ ชาชี พครู ของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพื$ น ที การศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1 พบว่า
คุ ณ ลัก ษณะตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื$ น ที การศึ ก ษาลพบุ รี
เขต 1 จํา แนกเป็ นรายข้อ และโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จารณารายมาตรฐาน พบว่า
อยู่ในระดับมากที สุ ด 2 มาตรฐาน และอยู่ในระดับมาก 10 มาตรฐาน เรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด
3 มาตรฐานแรก ได้แก่ มาตรฐานที 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที 8
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน และมาตรฐานที 10 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุ มชน
ตามลําดับ
สําหรับการปฏิบตั ิงานนั$น สิ งทีจะทําให้ครู ประสบความสําเร็ จในวิชาชี พนั$น จําเป็ นต้อง
มีการพัฒนาตนเองเพือให้เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน ครู จึงต้องมีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยมี
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พ ครู เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับ สํานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา
(ออนไลน์. 2548) ทีกล่าวว่า มาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษาเป็ นเครื องมือสําคัญของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ซึ งจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ เพือให้เกิดผลดีต่อผูร้ ับบริ การ อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการประกอบ
วิชาชี พทางการศึ กษา ซึ งผูป้ ระกอบวิชาชี พจะต้องศึ กษาเพือให้เกิ ดความรู ้ ค วามเข้าใจที ถู ก ต้อง
ให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชี พให้สมกับการเป็ นวิชาชี พชั$นสู ง และได้รับการยอมรับ
ยกย่องจากสังคม สอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาความก้าวหน้ากรุ งเทพมหานคร (2543 : 105 - 110)
ที กล่ าวว่า พฤติ กรรมการพัฒนางานของครู มืออาชี พ ควรทําอย่างมี หลักเกณฑ์ และมี การวางแผน
ล่วงหน้า พร้อมเก็บผลงานการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ (2543 : 14)
ทีกล่าวว่า ครู มืออาชี พเป็ นครู คุณภาพ เป็ นผูท้ ีรักและพร้ อมทีจะเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ ม ชี$ แนะให้ผูเ้ รี ยน
ได้พฒั นาตามศักยภาพและเป็ นผูร้ ักในการเรี ยนรู ้ เพือยกมาตรฐานวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พชั$นสู ง
ครู มื อ อาชี พ เป็ นครู มุ่ง พัฒ นาการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ตนเองอย่า งต่อ เนื อง ซึ งสอดคล้อ งกับ
เอมอร ดวงจันทร์ โชติ (2555 : 67 - 71) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทีสุ ดเกื อบทุกมาตรฐาน
สําหรั บความรู ้ น$ นั ปั จจุ บนั เป็ นยุคโลกาภิ วตั น์ มีการเปลี ยนแปลงอยู่เสมอ ทําให้ครู
จะต้องมีการพัฒนา ประยุกต์ บูรณาการความรู ้ เทคโนโลยี และสื อต่าง ๆ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
เพื อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพแก่ ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ เป็ นไปตามแนวความคิ ดของ ยนต์ ชุ่ ม จิ ต
(2553 : 145) ทีกล่าวว่า คุ ณลักษณะของครู ทีดี ในยุคโลกาภิวตั น์หรื อยุคที โลกไร้ พรมแดน ครู
จําเป็ นต้องพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อความเจริ ญก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ ๆ ทีแพร่ กระจายไปทุกสังคม
โลก ผูท้ ีเป็ นครู จะอาศัยความรู ้ทีได้ศึกษาเล่าเรี ยนจากสถาบันการศึกษาหรื อจากตําราเพียงฝ่ ายเดียว
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ย่อมไม่เป็ นการเพียงพอ จําเป็ นจะต้องศึกษาหาความรู ้ จากแหล่งอืน ๆ เพิมเติ มอยู่เสมอ เพือให้มี
ความรอบรู ้ ใ นสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที มี ผ ลกระทบต่ อ การดํา รงชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ดัง นั$ น
หากพิจารณาถึงคุณลักษณะทีสําคัญ ๆ ของครู ทีดีในยุคโลกาภิวตั น์ ควรจะมีคุณลักษณะดังนี$ คือ รู ้ดี
สอนดี มีวสิ ัยทัศน์ เจนจัดฝึ กฝนศิษย์ ดวงจิตใฝ่ คุณธรรม งามเลิศลํ$าด้วยจรรยา มีศรัทธาความเป็ นครู
ดํารงอยู่ดว้ ย ศีล สมาธิ ปั ญญา สอดคล้องกับ วิเศษศักดิZ โคตรอาษา (2547 : 31 - 36) ทีกล่าวว่า
ครู มืออาชี พจะต้องมีลกั ษณะสําคัญ คือ รักการเรี ยนรู ้ มีความขยัน ศึกษาหาความรู ้ ไม่หยุดอยู่กบั ที
คิ ด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมู ลที ได้รับ มาเพื อนํา มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และก่ อให้เกิ ดองค์ความรู ้
มีการสอนเป็ นหลัก สามารถวิเคราะห์ พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยและนํามาจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและนักเรี ยน โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง สามารถนําเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้
และพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้เกิดความหลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ$น ซึ งสอดคล้องกับ
ลูซิลิโอ (Lucilio. 2004 : 205 - 214) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึกษาเปรี ยบเทียบมุมมองระหว่างครู
กับผูบ้ ริ หารที มี ต่อการพัฒนาวิชาชี พในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาคาทอลิ ก พบว่า ครู ตอ้ งการโอกาส
ในการพัฒนาวิช าชี พเกี ยวกับเนื$ อหาเฉพาะและการสาธิ ตวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื อจะได้นาํ ไปใช้
ในชั$นเรี ยน สอดคล้องกับ ขวัญชัย ปั จจัย ตา (2555 : 60 - 65) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึก ษา
การปฏิ บ ตั ิง านตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย จู ง ใจกับ ความเป็ นครู มื ออาชี พของครู
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ปั จจัยจูงใจ
ที ส่ ง ผลต่ อความเป็ นครู มืออาชี พ ของครู ใ นสถานศึก ษาขั$น พื$ น ฐาน สัง กัด สํา นัก งานเขตพื$ น ที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับค่อนข้างสู งอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 ทุกด้าน กล่าวคือ เมือปั จจัยจูงใจดังกล่าวมีค่าเพิมมากขึ$น ความเป็ นครู มืออาชี พ
ของครู ใ นสถานศึก ษาขั$น พื$น ฐาน สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื$น ที การศึก ษาประถมศึก ษาจัน ทบุรี
ก็จะมากขึ$นด้วย เรี ยงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับของสังคม ความก้าวหน้า
ในงาน ลักษณะงาน นโยบายขององค์การ ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ผลตอบแทน และบริ บทของ
การทํา งาน ตามลํา ดับ ทั$ง นี$ ปั จจัย จูง ใจที มีค วามสัม พันธ์ที สุ ด 3 ลํา ดับ แรก คือ การยอมรับ ของ
สังคม ความก้าวหน้าในงาน และลักษณะงาน น่ าจะเป็ นเพราะว่า การยอมรับของสังคมมีส่วนทําให้ครู
เกิ ดแรงกระตุน้ ทีจะประพฤติและปฏิ บตั ิ เพือให้เป็ นทียอมรับในความสามารถของตนเอง เป็ นไปตาม
แนวความคิดของ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา. 2553 : 162) ทีกล่าวว่า
มนุ ษย์มีความต้องการทีจะให้และได้รับไมตรี จิตจากบุคคลทีแวดล้อม ประกอบด้วยความต้องการ
ความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ ม
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ให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อบุคคลภายนอก
ด้วย เช่ น การจัดกิ จกรรมทีทําให้เกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม เป็ นต้น สอดคล้องกับ
เฮอร์ ซเบอร์ ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113-115 ; อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2542 :
413 - 414) ทีกล่าวว่า การได้รับการยอมรับนับถื อไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพือน จากผูม้ าขอ
คํา ปรึ ก ษา หรื อ จากบุ ค คลในงานด้ว ยกัน การยอมรั บ นี$ อาจจะอยู่ใ นรู ป ของการยกย่อ งชมเชย
แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกอื น ๆ ทีส่ อให้เห็ นถึ งการยอมรั บในความสามารถ
เมือได้ทาํ งานอย่างใดอย่างหนึ งบรรลุ ผลสําเร็ จ การยอมรับนับถื อจะแฝงอยู่กบั ความสําเร็ จในงาน
ซึ งสอดคล้องกับ สุ ชาดา สุ ขบํารุ งศิลป์ (2553 : 72 - 80) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู โรงเรี ยนวิศวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า การได้ความยอมรับนับถื อ มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนวิศวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สําหรับความก้าวหน้าในงานนั$น ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ครู ทีต้องการความก้าวหน้า
ในงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนื อง เป็ นไปตามแนวความคิดของ
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิ นไทย (2546 : 210 - 212) ทีกล่าวว่า การพัฒนา
และฝึ กอบรม ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ก ารส่ ง เสริ ม แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านให้มี โอกาสได้พ ฒ
ั นาด้า นความรู ้
ความสามารถ และความชํานาญมากยิงขึ$ นโดยการฝึ กอบรม การให้ดูงานนอกสถานที การสับเปลี ยน
หมุนเวียนงาน และการสร้างเสริ มประสบการณ์ในการทํางานด้านต่าง ๆ ทั$งนี$ องค์การทีสนับสนุ น
ให้พนักงานได้กา้ วสู่ ตาํ แหน่ งในระดับที สู งขึ$น การให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่ วมในการบริ หาร
ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความรู ้ ความสามารถมากขึ$น จะทําให้พนักงานมี ความรู ้ สึกว่า
องค์การได้ดูแลพนักงานเป็ นอย่างดี พนักงานจะตอบแทนองค์การด้วยการทํางานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ สอดคล้องกับ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึงใน ปณิ ศา มีจินดา. 2553 :
162) ที กล่ าวว่า ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ประกอบด้วยความต้องการการยกย่องบวกด้วย
ความต้องการประสบความสําเร็ จในชี วิตตามทฤษฎี ของมาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ นให้พนักงาน
พัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าด้วยการพิจารณาเลื อนขั$น เลือนตําแหน่ ง หรื อมอบหมายให้รับผิดชอบ
ต่ องานกว้า งขึ$ น โดยมี หน้ า ที การงานสู ง ขึ$ น อันเป็ นโอกาสที พนัก งานจะก้าวไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ
ซึ งสอดคล้องกับ ชลิ ล ปาลเดชพงศ์ (2548 : 94 - 97) ได้ท าํ การวิจยั เรื อง แรงจู งใจในการทํางาน
ของบุคลากรในกลุ่มโรงเรี ยนเลิ ศหล้า พบว่า บุ คลากรในกลุ่ มโรงเรี ยนเลิ ศหล้า มี ระดับแรงจูงใจ
ในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน อยูใ่ นระดับมาก
สําหรั บลักษณะงานนั$น เมือครู ได้ทาํ งานที ตนเองสนใจ และถนัด พร้ อมทั$งมี อิสระ
ในการทํางาน ทําให้ครู เกิ ดความพร้ อมทีจะปฏิ บตั ิงานด้วยความเต็มใจ เป็ นไปตามแนวความคิดของ
สเตราส์ และเซย์เลย์ (Strauss and Sayless. 1960 : 22 - 27) ทีกล่าวว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานทีได้รับความสําเร็ จ
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ตามความนึ กคิดของตนแล้วนั$นจะทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความรู ้สึก และปรารถนาทีจะแสดงบทบาท
ได้เต็มขีดความสามารถของเขาทีมีอยูใ่ นชีวติ หากงานนั$นเป็ นสิ งทีน่าเบือหน่าย ไม่ทา้ ทายและไม่ให้
อิสระ เขาก็จะเกิดความเบือหน่ าย หงุดหงิด รําคาญใจ ซึ งจะส่ งผลโดยตรงต่อตัวเขา เพือนร่ วมงาน
และจะทําให้ก่อปั ญหาแก่สังคมในทีสุ ด เพราะการทํางานนั$นเป็ นสิ งสนองความต้องการขั$นพื$นฐาน
ของมนุ ษย์ สอดคล้องกับ สุ ธี พนาวร และจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย (2553 : 167) ทีกล่าวว่า คนจะรู ้สึก
มีชีวิตชี วาในการทํางาน ก็ตอนทีได้ทาํ ในสิ งทีตนรัก หรื อสิ งทีตนเห็นคุณค่า แม้งานจะหนัก หรื อมี
ปริ มาณมากก็ไม่ทาํ ให้ย่อท้อ หากเป็ นงานง่าย ๆ ที ใคร ๆ ก็ทาํ ได้ ก็คงไม่ตอ้ งตั$งใจอะไรมากนัก
ความตั$งใจแน่ วแน่ จะเกิ ดได้ก็ตอนที ได้ท าํ งานที ท้า ทาย มี ม าตรฐานสู งนันเอง ซึ งสอดคล้องกับ
ณรงค์ศกั ดิZ สาลี (2554 : 82 - 84) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจและแนวทางการเสริ มสร้ างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในอําเภอโป่ งนํ$าร้อน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี
เขต 2 พบว่า ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีแนวทางการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในอําเภอโป่ งนํ$าร้อน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ในด้า นลัก ษณะของงาน ได้แ ก่ การได้ รั บ การมอบหมายงานให้ ป ฏิ บ ัติ เ หมาะสมกับ
ความสามารถ
4. ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์ พบว่า
มี 3 ปั จจัยทีร่ วมกันส่ งผลต่อการทํางานของครู ได้เป็ นอย่างดี คือ ด้านการยอมรับของสังคม ลักษณะงาน
และความก้าวหน้าในงาน 3 ปั จจัยนี$ร่วมกันส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พเพราะ การยอมรับของสังคม
เป็ นความต้องการอย่างหนึ งของบุคคล เป็ นไปตามแนวความคิดของ มาสโลว์ (Maslow. 1970 : 102 ;
อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์. 2542 : 150) ทีกล่าวว่า ความต้องการ การยอมรับนับถือ (Esteem Needs)
เป็ นความต้องการทีจะมีความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอืน
ความรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จของบุ ค คลจะมาจากชื อเสี ย ง เกี ย รติ ย ศ และการชื นชมจากสั ง คม ดัง ที เรา
จะเห็ นได้จากบุคคลทีมีหน้าทีการงานและรายได้มนคง
ั มีตาํ แหน่ งหน้าที และมีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับ
ของกลุ่ ม โดยจะเข้า ร่ ว มกิ จกรรมทางสั ง คม เพื อให้ไ ด้รับ การยอมรั บ และชื นชมจากบุ ค คลอื น
ซึ งองค์ก ารจะต้องจัดตํา แหน่ ง งานในสํา นัก งานหรื อความรั บ ผิดชอบในงาน เพื อให้บุ ค คลเกิ ด
ความภาคภูมิใจ สอดคล้องกับ เฮอร์ ซเบอร์ ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959. : 113-115 ; อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2542 : 413 - 414) ทีกล่าวว่า การได้รับการยอมรับนับถือ ทั$งจากผูบ้ งั คับบัญชา
จากเพือน จากผูม้ าขอคําปรึ กษา หรื อจากบุคคลในงานด้วยกัน การยอมรับนี$ อาจจะอยูใ่ นรู ปของ
การยกย่อ งชมเชย แสดงความยิน ดี การให้ก าํ ลัง ใจ หรื อ การแสดงออกอื น ๆ ที ส่ อ ให้เ ห็ น ถึ ง
การยอมรับในความสามารถ เมื อได้ทาํ งานอย่างใดอย่า งหนึ งบรรลุ ผลสําเร็ จ การยอมรับนับถื อ
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จะแฝงอยูก่ บั ความสําเร็ จในงาน ทําให้ครู มีความมันคงในอาชี พ ส่ วนลักษณะงานนั$นก็เป็ นปั จจัยหนึ ง
ในการทํางานทีจะส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชีพ เพราะการได้ทาํ งานในสิ งทีตนรัก ถนัด และสนใจ
มีความท้าทาย เป็ นการเสริ มแรงจูงใจให้ครู ได้เป็ นอย่างดี เป็ นไปตามแนวความคิดของ เฮอร์ ซเบอร์ ก
และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113-115 ; อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2542 : 413 - 414)
ทีกล่าวว่า การทําให้คนชอบและรักงาน เป็ นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ$ น ความพึงพอใจที เกิ ดขึ$นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที ไม่มีการตรวจหรื อควบคุ มอย่างใกล้ชิ ด
สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ทีกล่าวว่า พนักงานแต่ละคนมีความรู ้ ความสามารถ
ทีแตกต่างกัน รวมถึงความสนใจในลักษณะงานตามทีตนถนัด ดังนั$นการทีพนักงานได้ทาํ งานตรงกับ
ลักษณะงานทีตนเองชอบหรื อถนัด ย่อมมีผลทําให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นและมีความภาคภูมิใจ
เมื องานที ตนรั บผิดชอบบรรลุ เป้ าหมาย สอดคล้องกับ สเตราส์ และเซย์เลย์ (Strauss and Sayless.
1960 : 22 - 27) ได้สรุ ปว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานทีได้รับความสําเร็ จตามความนึ กคิดของตนแล้วนั$นจะทําให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน มี ความรู ้ สึก และปรารถนาทีจะแสดงบทบาทได้เต็มขีดความสามารถของเขาทีมี อยู่
ในชีวติ สําหรับความก้าวหน้าในงานก็เป็ นปั จจัยหนึ งทีจะต้องมีในวิชาชี พ เพราะความก้าวหน้าในงาน
ทํา ให้ค รู มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า มี ห น้า มี ตา เป็ นที ยอมรั บในสั งคม เป็ นไปตามแนวความคิ ดของ
อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อ้างถึ งใน ปณิ ศา มีจินดา. 2553 : 162) ทีกล่าวว่า คนเรา
มี ค วามต้อ งการความเจริ ญก้ า วหน้ า เป็ นความต้อ งการในระดับ สู ง สุ ด ของบุ ค คล ต้อ งการ
ความประสบความสําเร็ จในชี วิตสอดคล้องกับ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2555 ข : 15 - 16)
ที กล่า วว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะเพิมขึ$นถ้าระบบงานให้โอกาสหรื อจัดการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื อง เพือปรับปรุ งคุ ณภาพของระบบงานหรื อระบบโรงเรี ย น
ให้สู งขึ$ น สอดคล้องกับ เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช (2552 : 157 - 159) ทีกล่าวว่า บางครั$งพนักงาน
มีความคาดหวังผลในระยะสั$น เมือได้รับการเสริ มแรงแล้วก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนั$นอีก ผูบ้ ริ หาร
อาจให้ ก ารเสริ ม แรงได้ห ลายอย่า ง เช่ น การให้ ร างวัล ตอบแทนที ไม่ ใ ช่ ต ัว เงิ น เช่ น การให้ มี
ความรั บ ผิ ด ชอบมากขึ$ น การให้ ค วามเป็ นอิ ส ระในการทํา งาน การได้รับ การยอมรับ การให้
ผลประโยชน์ใ นหลายรู ป แบบ และการให้มีส่ วนในการตัดสิ น ใจ สิ งเหล่า นี$ คือ รางวัล ที ทํา ให้
พนักงานมีผลการทํางานทีดี ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โอโกมากะ (Ogomaka. 1986 : 3536 - A)
ได้ทาํ การวิจยั เรื อง องค์ประกอบของแรงจูงใจของครู ในโรงเรี ยนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส
พบว่า ปั จจัยทีเป็ นแรงจูงใจ คือ การได้รับความเจริ ญก้าวหน้าในงาน รองลองมาได้แก่ การได้ยอมรับ
นับถือ ผลสัมฤทธิZ ในงาน การได้รับการตอบสนอง การสนับสนุ นของฝ่ ายบริ หาร ลักษณะของงาน
นอกจากนั$นการได้รับการยอมรับนับถือ โอกาสทีจะก้าวหน้าและแรงจูงใจภายนอก มีผลความพึงพอใจ
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ในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับ เรย์ (Ray. 1987 : 24 - A) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ปั จจัยจูงใจ
ของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐบาลในเมืองหลวง พบว่า การประสบความสําเร็ จในงาน การได้รับ
ความยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน กับกลุ่มเพือนผูป้ กครอง มีผลในทางบวกกับแรงจูงใจ
สอดคล้องกับ ควิก (Quicke. 2000 : 299 - 315) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง วัฒนธรรมองค์การของครู มืออาชี พ
กับการเรี ยนรู ้ในสังคมร่ วมกัน พบว่า ครู มืออาชี พจะทํางานกับผูน้ าํ ทีมีใจ จริ งใจให้ความเป็ นอิสระ
และสามารถให้การสนับสนุนเพือการพัฒนาตนเองได้ในทุกด้าน รวมทั$งสังคมความเป็ นครู มืออาชี พ
ไม่ชอบอํานาจ แต่ชอบบรรยากาศแบบเป็ นกันเองและยอมรับงกันและกันในความรู ้ ความสามารถ
สอดคล้องกับ ปราณี จันทราราชัย (2550 : 210 - 214) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความเป็ นครู มืออาชี พในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน พบว่า ปั จจัยทีมี อิท ธิ พ ลทางตรงและอิท ธิ พ ล
รวมต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ได้แก่ ภูมิหลังของครู การสนับสนุ นในสถานศึกษา และการพัฒนาตนเอง
ของครู ข้อค้นพบดังกล่ าว เป็ นการสร้ างความกระจ่ างชัดเจนว่า การที จะทําให้เกิ ดครู มื ออาชี พนั$น
ขึ$นอยู่กบั ปั จจัยทีเกียวข้องกับตัวครู เองเป็ นหลัก สอดคล้องกับ สุ ชาดา สุ ขบํารุ งศิลป์ (2553 : 72 - 80)
ได้ทาํ การวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนวิศวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี
วิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้กรอบแรงจูงใจตามทฤษฎี ของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) ผลการวิจยั พบว่า
การได้ความยอมรับนับถื อ ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ทีปฏิ บตั ิ มี ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ของครู โรงเรี ยนวิศวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ณรงค์ศกั ดิZ สาลี (2554 : 82 - 84) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง
แรงจูงใจและแนวทางการเสริ มสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในอําเภอโป่ งนํ$าร้อน
สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับ
ค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที ความสําเร็ จ
ของงาน และลักษณะของงาน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาปั จ จัย จูง ใจที ส่ ง ผลต่อ ความเป็ นครู ม ือ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึก ษา
ขั$น พื$ น ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุรี ควรนําผลการศึกษาไปใช้
และศึกษาค้นคว้าวิจยั ดังนี$
ข้ อเสนอแนะเกียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั ปั จจัย จูงใจที ส่ ง ผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ของครู ใ นสถานศึก ษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อ
ความเป็ นครู มืออาชี พ ด้านการยอมรับของสังคม มีผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีสูงสุ ด ดังนั$นผูบ้ ริ หาร เพือนครู
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และผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง ควรส่ งเสริ มให้มีการยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติ และยอมรับในความสามารถ
สําหรั บครู ทีได้ทาํ ประโยชน์ ชื อเสี ยง และปฏิ บตั ิ งานด้วยความเต็มใจ เพือเป็ นขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทีตั$งไว้
2. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของครู มีการส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาส
ให้ครู ได้พฒั นาทักษะ ความรู ้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน เพือยกระดับสมรรถภาพทางวิชาชี พ
และปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาทีกําหนดไว้
3. ผูบ้ ริ หารควรจะมอบหมายงานให้ตรงตามความถนัดของครู เปิ ดโอกาสให้ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานทีท้าทาย พร้อมทั$งให้อิสระ และอํานาจในการตัดสิ นใจ โดยมีการควบคุม
ทีพอเหมาะ เพือให้การทํางานมีความหลากหลาย โดยยึดผลของการปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั+งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ ของสั ง คมที มี ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของครู
ในสถานศึกษา
2. ควรทําวิจยั เชิ งคุ ณภาพปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่ อความเป็ นครู มืออาชี พ โดยใช้ตวั แปร คื อ
การยอมรับของสังคม ความก้าวหน้าในงาน และลักษณะงาน
3. ควรทําการวิจยั แบบผสม เพือให้ได้องค์ความรู ้ ในด้านปั จจัยของความเป็ นครู มืออาชี พ
ทีส่ งผลต่อการยอมรับของสังคม
4. ควรศึก ษารู ป แบบของการพัฒ นาครู ใ นสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ความเป็ น
ครู มืออาชีพ โดยใช้ปัจจัยจูงใจ

