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ความเป็นมา 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง (พ.ศ. 2554 - 2561) มีนโยบายที� เกี�ยวข้องกับ          
การศึกษา ซึ� งระบุให้ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้
มาตรฐานสากล ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงของโลกและ
ทดัเทียมกบั  มาตรฐานสากล และเพิ�มผลสัมฤทธิ; ของการศึกษาทุกระดบัชั=นโดยวดัผลจากการผ่าน
ทดสอบมาตรฐานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และเมื�อพิจารณายุทธศาสตร์การจดัการศึกษา
เพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนืของกระทรวงศึกษาธิการจาํนวน 9 ขอ้  จะพบวา่ในบางยุทธศาสตร์ไดก้าํหนดให้
มีการพฒันาสถานศึกษาและองค์ความรู้ การพฒันาครูทั=งระบบ และการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน      
ซึ� งสอดคล้องกับการดําเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบนัที�เน้นการพฒันา
คุณภาพการศึกษาใน 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่  1) การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  2) การพฒันาครูยุคใหม่  
3) การพฒันา คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  4) และการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 
และการพฒันา การศึกษาของประเทศต่างๆ ทั�วโลก ไดมุ้่งเน้นคุณภาพของการศึกษาเป็นอนัดบัแรก      
เช่นเดียวกนั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555 ก : บทนาํ)  
 จากนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจ้ดัทาํ
ขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ  1) จดัระบบและกลไกในการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจดัการเรียนการสอน บริหารจัดการและ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนที�ส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  2) พฒันาระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เอื=อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา               
3) จดัระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนให้เอื=อต่อการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 4) จดัระบบการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจและความกา้วหน้าในวิชาชีพของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา . 2553 ก : 17 - 28)  นอกจากนั=น
สาระการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าในโลกยุคใหม่ ซึ� งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Society) ครูจึงตอ้งมีบทบาทหน้าที�ซับซ้อนขึ=น มีความรู้ ประสบการณ์ และก้าวทนัสถานการณ์โลก     
เป็นผูม้องกวา้ง คิดไกล ใฝ่รู้ สามารถจดัระบบการเรียน การสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ        
การพฒันา คือ ตอ้งสอนโดยยึดพื=นฐาน ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน
เป็นหลกั ครูในอนาคตจึงตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพในระดบัครูมืออาชีพ ที�ไดรั้บการยอมรับจากสังคม             
ในระดบัสูง ดงันั=นครูจะตอ้งเตรียมพร้อมสําหรับสังคมยุคใหม่ ที�จะปรับเปลี�ยนไปทั=งในปัจจุบนั 
และในอนาคต โดยเชื�อว่าครูในปัจจุบนัและอนาคตจะตอ้งมีคุณลกัษณะโดดเด่น ดี เก่ง ทนัโลกและ  
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เป็นครูมืออาชีพ (โณทยั  อุดมบุญญานุภาพ.  ออนไลน์.  2552)  จากการสังเคราะห์งานวิจยัเกี�ยวกบั
คุณภาพการศึกษาไทย โดยสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปไดว้า่ ปัจจยัเชิงสาเหตุที�ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน        
การบริหารจดัการ การพฒันาครู/อาจารย ์การระดมทรัพยากรและการลงทุน และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  โดยปัจจยัครูเป็นปัจจยัที�สําคญัยิ�ง  เนื�องจากครู/อาจารยเ์ป็นตวัร่วมเชื�อมโยงกบัทุกปัจจยั       
ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ชุมชน ระหวา่งกลุ่มครูดว้ยกนัเอง และที�สําคญัที�สุด คือ ผูเ้รียน ดงันั=น ครู/
อาจารย ์จึงเป็นเสมือนกุญแจสําคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้ได้ศกัยภาพ
และมีคุณภาพ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 ข : 13) 
 จากรายงานการวิจยัเกี�ยวกับเรื� อง ประสิทธิภาพการใช้ครูของ สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์        
และคณะ (2542 : 5 - 8)  พบวา่ ประมาณ ร้อยละ 20 ของครู ไม่ตอ้งการที�จะเป็นครู เมื�อพิจารณาถึง
ความพึงพอใจในการทํางานและทัศนคติต่าง ๆ  ของบุคคลที�มีต่อองค์ประกอบของงาน                     
มีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทาํงานนั=นมากบัความพึงพอใจ อนัได้แก่    
ความรู้สึกวา่มีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ครูทุกสังกดัมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่มีความกา้วหนา้
นอ้ยกวา่เพื�อนร่วมรุ่นเดียวกนั  ในเรื�องเงินเดือนรายไดแ้ละการเลื�อนตาํแหน่ง นอกจากนั=นยงัพบวา่ 
คุณภาพชีวติในการทาํงานครูนั=น  มีประเด็นบ่งชี=การดอ้ยคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ไดแ้ก่ เงินเดือน
ไม่พอ การขาดโอกาสที�กา้วหน้า การไม่ไดก้ารยอมรับจากสังคมและความปลอดภยัในชีวิต กรณี  
พื=นที�เสี�ยงภยัและทุรกนัดาร  จากผลการประเมินดงักล่าวทาํให้เห็นวา่ สถานภาพของวิชาชีพครู
กาํลงัเสื�อมถอยลงไปทุกที ทั=งนี=การทาํงานของแต่ละบุคคลยอ่มขึ=นอยูก่บัแรงจูงใจ ที�เป็นสิ�งกระตุน้
ให้แต่ละคนทาํงาน ผลงานจะดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ=นอยู่กบัปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ� งแวดล้อม ในการทาํงาน เช่น สถานที� แสงสว่าง ระเบียบ กฏเกณฑ ์         
ของสถานที�ทาํงาน บรรยากาศ เวลาในการทาํงาน เป็นตน้ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าจา้ง ค่าแรง      
เ งินเดือน โบนัส ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน รวมทั= งฐานะทางครอบครัว ฐานะทางสังคม                
การเป็นส่วนหนึ� งของงานและสังคม ตาํแหน่งงาน หน้าที�การงานของแต่ละคนไดรั้บการยอมรับ 
จากสังคม ก็จะทาํให้บุคคลนั=นเกิดความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบมากขึ=น ส่วนปัจจยัภายใน      
ไดแ้ก่ เจตคติต่องาน ความรู้สึกว่างานนั=นมีคุณค่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ตนเองและสังคมก็จะทําให้บุคคลนั= นภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบมากขึ= น ส่วนความอิสระ            
ในการทาํงาน สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที� โดยไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบับญัชา ไม่ได้รับ    
การบีบบงัคบัจากผูอื้�น  มีอิสระในการทาํงาน เป็นมูลเหตุให้คนตั=งใจทาํงานและมีความสุขในการทาํงาน 
(ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. 2553 : 120)  ทั=งนี=สมยศ  นาวีการ (2549 : 420) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบั
ปัจจยัจูงใจที�ทาํให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ  1) สถานที�ทาํงาน เพราะส่วนใหญ่         
จะอยู่ในสถานที�ทาํงานมากกว่าที�บ้านของตนเอง  2) นโยบายขององค์การจะตอ้งมีความชัดเจน 
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นโยบายที�ดีจะส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง เต็มความสามารถ  3) ผลตอบแทน มีความสําคญั
ต่อขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  4) การบงัคบับญัชา มีความชดัเจนในการสั�งงานจะทาํให้เกิด   
ความร่วมมือในการทาํงาน  5) ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน ในการทาํงานที�ดีย่อมเป็นหน่วยงาน        
ที�มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  6) ลกัษณะของงาน การที�พนกังานไดท้าํงานตรงกบัความสามารถ 
ของตน ย่อมมีผลทาํให้พนกังานมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจเมื�อปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  
7) การเปรียบเทียบกบับุคคลอื�น องค์การที�มีการให้โอกาสความกา้วหน้ามากกวา่หน่วยงานอื�น ๆ 
ยอ่มเป็นที�สนใจและจูงใจในการ เขา้ร่วมทาํงาน และอยูก่บัองคก์ารเป็นเวลานาน  8) ความกา้วหนา้
ในงาน องค์กรที�มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ความสามารถมากขึ=น จะทาํให้มีความรู้สึกว่า 
องคก์ารไดดู้แลเป็นอยา่งดี ทาํใหต้อบแทนองคก์ารดว้ยการทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ  
 การที�จะปฏิรูปการศึกษาของไทยนั= น ครูเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ�งที�จะทาํให้เกิด         

การพฒันาของผูเ้รียน ครูจึงจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สามารถรองรับ           

การเปลี�ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และเพิ�มผลสัมฤทธิ; ของการศึกษา         
ทุกระดบัชั=น การที�จะพฒันาครูนั=นประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่งดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ โดยในแต่ละ

ปัจจยัเป็นแรงจูงใจที�สําคญัที�จะส่งเสริมให้ครูเกิดความตอ้งการที�จะพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นครู

ที� ดี มีความเป็นมืออาชีพ โดยสํานกังานเลขาธิการคุรุสภา ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของครูที �ดี               
ที�พึงประสงค ์ควรมีลกัษณะที�สําคญั คือ มีความรู้ในวิชาที�ตนสอน รู้จกัแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

อธิบายไดร้วบรัด ทาํเรื�องที�ยากให้เป็นเรื� องง่าย มีบุคลิกภาพที�ดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย พูดจา
ไพเราะนุ่มนวล นํ= าเสียงชัดเจน มีลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. 2551 : เอกสารอดัสาํเนา)  
 การพฒันาตนเองของครูในจงัหวดัจนัทบุรี จากสถิติของสํานักงานเขตพื=นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีครูจาํนวนทั=งสิ=น 1,009 คน โดยมีผูเ้สนอขอให้มีและเลื�อนวิทยฐานะ       
ในตาํแหน่งที�สูงขึ=นจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 ของครูทั=งหมด (สํานักงานเขตพื=นที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. 2555 ก : 12) ส่วนสํานกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 มีครูจาํนวนทั=งสิ=น 1,028 คน โดยมีผูเ้สนอขอให้มีและเลื�อนวิทยฐานะในตาํแหน่งที�
สูงขึ=นจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของครูทั=งหมด (สํานกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 2. 2555 ก : 10)  เมื�อพิจารณาจากขอ้มูลการพฒันาครูดงักล่าวขา้งตน้ ซึ� งมีจาํนวน 
ไม่สูงมากนักเป็นเครื� องบ่งชี= ให้ เห็นว่าครูย ังมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ                 
ค่อนขา้งน้อย ทั=งนี= หากมีการสร้างแรงจูงใจที�ดีให้กบัครูผูส้อนเพื�อการพฒันาและปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ=น น่าจะส่งผลให้ครูเกิดการพฒันา อนัจะส่งผลต่อเนื�องไปยงัคุณภาพของผูเ้รียน 
และสถานศึกษา 
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 จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเกี�ยวกับปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อ    
ความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นที�การศึกษา      
ประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งประกอบไปดว้ย บริบทของการทาํงาน นโยบายขององคก์าร ผลตอบแทน 
ความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงาน  ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในงาน และการยอมรับของสังคม              
เพื�อให้ทราบถึงระดับปัจจยัจูงใจในแต่ละปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กัน พร้อมทั= งส่งผลทาํให้ครู       
เกิดการพฒันาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาครูในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี และเขตพื=นที�การศึกษา หรือหน่วยงาน      
ที�เหนือกวา่สถานศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั= งนี=  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี=  
 1. เพื�อศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา     
ขั=นพื=นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 2. เพื�อศึกษาระดบัความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสํานกังาน
เขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 3. เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความเป็นครูมืออาชีพของครู              
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 4. เพื�อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยจูงใจที� ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู                     
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ในการวิจัยครั= งนี= ทาํให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู            
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งผลการวิจยั
จะเป็นประโยชน์กับผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยที�ได ้       
ไปปรับใชใ้นการวางแผนเพื�อพฒันาคุณภาพของครูใหมี้ความเป็นมืออาชีพต่อไป 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื=นที�   
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 2,037  คน จากสถานศึกษา จาํนวน 203  แห่ง 
(สํานกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. 2555 ข : 12, สํานกังานเขตพื=นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2. 2555 ข : 10) 
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   2. กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เป็นครูผูส้อน 324 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
ของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)  และใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเขตพื=นที� 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตัวแปรพยากรณ์  ได้แก่  ปัจจัยจูงใจที� ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู              
ในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 7 ด้าน      
ดงันี=  
  1.1 ดา้นบริบทของการทาํงาน 
  1.2 ดา้นนโยบายขององคก์าร 
  1.3 ดา้นผลตอบแทน 
  1.4 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
  1.5 ดา้นลกัษณะงาน 
  1.6 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
  1.7 ดา้นการยอมรับของสังคม 
 2. ตวัแปรเกณฑ ์ ไดแ้ก่  ความเป็นครูมืออาชีพ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวจิยัครั= งนี=  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี=  
 ปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั.นพื.นฐาน สังกัดสํานักงาน  
เขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  หมายถึง  ปัจจยัที�เป็นแรงจูงใจที�ส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
เพื�อให้เกิดความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื=นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งประกอบไปดว้ยปัจจยั 7 ดา้น คือ บริบทของการทาํงาน นโยบายขององคก์าร 
ผลตอบแทน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ลกัษณะงาน ความกา้วหน้าในงาน และการยอมรับของสังคม 

รายละเอียดดงันี=  
 1. ดา้นบริบทของการทาํงาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในและบรรยากาศในการทาํงาน
และห้องเรียนที�ดี เช่น แสง เสียง อากาศ ความสะดวกสบาย และเครื�องมืออุปกรณ์ในการทาํงาน 
นอกจากนี=  ยงัรวมถึงบุคลากรที�เพียงพอ ชั�วโมงในการสอน และภาระงานที�ครูไดรั้บ 
 2. ดา้นนโยบายขององคก์าร หมายถึง การที�สถานศึกษามีการกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย
ที�ดีและชัดเจน เพื�อเป็นแนวทางให้ครูเกิดการยอมรับ สามารถวดัได้ ซึ� งนํามาสู่การปฏิบัติได ้     
อยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนและกาํหนดแนวทางการทาํงาน สามารถ      
ทาํให้ครูปฏิบติังานไดโ้ดยไม่เป็นอุปสรรค พร้อมทั=งมีนโยบายการพฒันาครูให้สามารถทาํงานได ้      
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3. ด้านผลตอบแทน หมายถึง การที�ครูได้รับเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน   
ในการทาํงานเป็นที�น่าพอใจ เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของงาน มีการสร้างระบบการเพิ�มเงินเดือน
และรางวลั เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
 4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงาน เช่น กริยา       
ท่าทาง หรือวาจาที�แสดงถึงความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ� งกันและกัน พร้อมทั= งมี        
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของครู ผูบ้ริหาร และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม   
โดยแต่ละคนมีการทาํงานที�สอดคลอ้งและส่งเสริม พร้อมทั=งมีผูบ้ริหารคอย รับฟัง และช่วยแกไ้ข
ปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5. ด้านลกัษณะงาน หมายถึง การได้ทาํงานตรงตามวิชา ลกัษณะงานที�ตนเองชอบและมี
ความถนัด มีโอกาสได้เรียนรู้ ใช้ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ได้รับผิดชอบในงานที�ทา้ทาย พร้อม      
ทั=งมีอาํนาจในการตดัสินใจ มีการควบคุมที�พอเหมาะ พร้อมทั=งมีอิสระในการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที� 
 6. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง มีการส่งเสริมให้ครูมีการพฒันาทกัษะ เพื�อยกระดบั
สมรรถภาพทางวิชาชีพครู ให้โอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ โดยการฝึกอบรม 
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที�  การสับเปลี�ยนหมุนเวียนงาน และการสร้างเสริมประสบการณ์              
ในการทาํงานด้านต่าง ๆ เพื�อให้มีความสามารถมากขึ= น ประสบความสําเร็จในหน้าที�การงาน      
ความมั�นคง และปลอดภยัในชีวติ 
 7. ด้านการยอมรับของสังคม หมายถึง  การได้รับการยอมรับของสังคมจากผูบ้ริหาร   
เพื�อนครู และผู ้ที� มีส่วนเกี�ยวข้อง การยอมรับนี= อาจจะอยู่ในรูปแบบของการยกย่อง ชมเชย         
แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ การให้เกียรติ และความสําคญั หรือการแสดงออกอื�น ๆ ที�แสดง   
ใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถของตน 
 ครูมืออาชีพ  หมายถึง  การที�ครูผูส้อนมีการประพฤติ ปฏิบติังานที�ดีตามเกณฑ์ของคุรุสภา 
ประกอบดว้ยคุณสมบติั 3 ดา้น คือ  1) ความรู้ หมายถึง เป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ 
สามารถบริหารจดัการในห้องเรียน โดยใช้ทกัษะในการวิจยั ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี สื�อ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาที�ทนัสมยั นาํมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั=งพฒันาหลกัสูตร  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการวดัและประเมินผล โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เอาใจใส่ต่อศิษยท์ุกคน 

ยอมรับและเขา้ใจความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล  2) การปฏิบติังาน  หมายถึง ความสามารถ
พฒันาทกัษะวชิาชีพตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ คิด วเิคราะห์จากการรับทราบข่าวสารขอ้มูล ความเคลื�อนไหว
ทั�วโลกในเวลาอนัรวดเร็ว มุ่งพฒันาแผนการสอน สื�อการเรียนรู้ และนวตักรรมต่าง ๆ เพื�อนาํมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื�อง โดยยึดถือทฤษฎีที� เป็นระบบในการปฏิบัติงาน         
เพื�อยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั=นสูง มุ่งพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนอย่างแทจ้ริง     
เพื�อกระตุน้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  3) การปฏิบติัตน 
หมายถึง  การเป็นผูมี้ความรัก ศรัทธา เจตคติ จรรยาบรรณ และวฒันธรรม การปฏิบติัหน้าที�ดว้ย    



 7 

จิตวิญญาณของความเป็นครู มีภาพลกัษณ์ของความเป็นครูที�ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมมือกันระหว่างผูป้กครอง ชุมชน 
บุคคลในชุมชน และทุกฝ่าย เพื�อพฒันาผูเ้รียนร่วมกัน ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ปลูกฝัง          
คุณธรรม จริยธรรม โดยเนน้ผล ที�เกิดกบัผูเ้รียนอยา่งถาวร 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัครั= งนี=  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแรงจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา 
ขั=นพื=นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ� งผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัจูงใจ
จากแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113 - 115 ; อา้งถึงใน             
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2542 : 413 - 414) ; สมยศ  นาวีการ (2549 : 420) ; ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 296) ; 
เสนาะ  ติเยาว ์(2551 : 210) ; เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : 156)  สรุปไดว้า่ ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อ 
ความเป็นครูมืออาชีพ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น ดงันี=   1) ดา้นบริบทของการทาํงาน  2) ดา้นนโยบาย
ขององคก์าร  3) ดา้นผลตอบแทน  4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  5) ดา้นลกัษณะงาน  6) ดา้น
ความกา้วหน้าในงาน  7) ดา้นการยอมรับของสังคม และนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัครั= งนี=  
ดงัภาพประกอบ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเป็นครูมืออาชีพ 
 
 

ปัจจยัจูงใจที
ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 

 1.  ดา้นบริบทของการทาํงาน 

 2.  ดา้นนโยบายขององคก์าร 

 3.  ดา้นผลตอบแทน 

 4.  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 

 5.  ดา้นลกัษณะงาน 

 6.  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

 7.  ดา้นการยอมรับของสังคม 

ตวัแปรพยากรณ์ ตวัแปรเกณฑ์ 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
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สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเป็น      
ครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี  
 2. ปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อความเป็น       
ครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั=นพื=นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื=นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี 

 




