
บทที�  2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 

 การวิจยัครั
 งนี
  เป็นการศึกษาเรื� อง ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู     
ในสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งและไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี
  
 1.  ครูมืออาชีพ 
  1.1  ความหมายของครูมืออาชีพ 
  1.2  คุณลกัษณะของครูมืออาชีพ 
  1.3  องคป์ระกอบของครูมืออาชีพ 
  1.4  พฤติกรรมของครูมืออาชีพ 
  1.5  เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
  1.6  ปัญหาและแนวทางการพฒันาครูมืออาชีพ 
 2.  แรงจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
  2.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
  2.2  ความสาํคญัของแรงจูงใจ 
  2.3  ทฤษฎีและแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงจูงใจ 
  2.4  หลกัการและแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ปฏิบติังาน 
  2.5  ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
 3.  บริบทของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี
เกี�ยวกบัความเป็นครูมืออาชีพ 
 4.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1  งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2  งานวจิยัในประเทศ 
 

ครูมืออาชีพ 
 ความหมายของครูมืออาชีพ 
 กรมวิชาการ (2544 : 7)  ไดใ้ห้ความหมายของ ครูมืออาชีพวา่ คือครูที�มีความพร้อมในทุก ๆ  ดา้น 
ที�จะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการให้การศึกษาอบรมศิษยใ์นทุก ๆ ดา้น มีความ
ประพฤติดี วางตวัดี เอาใจใส่ดูแลศิษยดี์ มีวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 
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 ติน ปรัชญพฤทธิE  (2546 : 319)  ไดใ้หค้วามหมายของความเป็นมืออาชีพวา่หมายถึง สมาชิกของ
กลุ่มทางวชิาชีพ  ซึ� งมีลกัษณะการยดึถือเอาทฤษฎีที�เป็นระบบ เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน การมี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง การไดรั้บการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ การมีจรรยาบรรณ 
และการมีวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม 
 สัมพนัธ์ พนัธ์ุพฤกษ์ (2546 : 9) ไดส้รุปความหมายของครูมืออาชีพว่า คือ ครูที�มีความรู้   
ทางวิชาการอย่างลุ่มลึก มีความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ มีความเป็นกัลยาณมิตร มีจิตวิญญาณ             
ในการเป็นครูที�มีอุดมการณ์ในวชิาชีพครู มีคุณสมบติัไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
 หวน พินธุพนัธ์ (2548 : 15 - 17) ไดใ้ห้ความหมายของ มืออาชีพ คือ ผูที้�มีความชาํนาญ
ทางดา้นนั
น ๆ เป็นอยา่งมาก จนกระทั�งสามารถนาํเอาความรู้ความชาํนาญที�มีอยูน่ั
นไปใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ศศิธร ขนัติธรางกูร (2551 : 1 - 19) ได้ให้ความหมายของ ครูมืออาชีพ คือ ครูที�มีความรู้    
ในเนื
อหาวิชาที�สอน มีความสามารถจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตอ้งพฒันาทกัษะวชิาชีพของตนเองอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพื�อมุ่งพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน
อยา่งแทจ้ริง มีการบริหารจดัการชั
นเรียนตลอดจนการสร้างบรรยากาศที�กระตุน้ส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้หรือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 จากแนวคิดที�กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที�มีความเชี�ยวชาญ      
ทางวชิาชีพ สามารถพฒันาทกัษะวชิาชีพของตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ ยดึถือทฤษฎีที�เป็นระบบ เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติังาน มีจรรยาบรรณ และวฒันธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยจิตวญิญาณของความเป็นครู มุ่งพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริงเพื�อกระตุน้ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 

 คุณลกัษณะของครูมืออาชีพ 

 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2543 : 14) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูมืออาชีพไวว้า่ครูมืออาชีพ
เป็นครูคุณภาพ เป็นผูที้�รักและพร้อมที�จะเรียนรู้และส่งเสริม ชี
 แนะให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ
และเป็นผูรั้กในการเรียนรู้ เพื�อยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั
นสูง ครูมืออาชีพเป็นครู     
มุ่งพฒันาการประเมินและปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
 วิเศษศกัดิE   โคตรอาษา (2547 : 31 - 36)  ไดก้ล่าววา่ ครูมืออาชีพ ควรจะตอ้งมีลกัษณะสําคญั       
4 ประการ  คือ 
 1. รักการเรียนรู้ มีความขยนั ศึกษาหาความรู้ ไม่หยุดอยู่กบัที� คิด วิเคราะห์ แยกแยะ     
ขอ้มูลที�ไดรั้บมาเพื�อนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้  
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 2. สอนเป็นหลกั สามารถวิเคราะห์ พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั และนาํมาจดัการศึกษา
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและนกัเรียน โดยยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง สามารถนาํเทคโนโลย ี 
มาประยุกตใ์ชใ้นการสอน เพื�อพฒันาสื�อการเรียนการสอนให้เกิดความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ
น สอดแทรกดว้ยคุณธรรม นาํความรู้ ควบคู่ภาษา และเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมสร้างบรรยากาศ
กระตุน้ ส่งเสริม ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งสมํ�าเสมอ 
 3. เป็นแบบอยา่งที�ดี ทั
งการแต่งกาย และความประพฤติ ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเจตคติที�ดีกบัวชิาชีพ ปฏิบติัตามหลกัธรรม มีความเมตตา อดทน และเป็นกลัยาณมิตร 
 4. มีทกัษะในการวจิยั เพื�อนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพที�ดียิ�งขึ
น  
 วิจิตร ศรีสอา้น (ออนไลน์. 2550) กล่าวว่า คุณลกัษณะครูมืออาชีพ คือ ความสามารถ     
ในการปรับการเรียน เปลี�ยนการสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั สามารถพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั
และไดม้าตรฐาน สามารถออกแบบระบบการสอนที�เหมาะสมในสาขาวิชาที�รับผิดชอบ สามารถวิจยั
การสอนเพื�อนาํผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ�งขึ
น สามารถจดัระบบ    
การประกันคุณภาพการศึกษา ท้ายสุดสามารถใช้เทคโนโลยีเพื�อการเรียนการสอนได้อย่างมี        
ประสิทธิภาพ 
 ดิเรก  วรรณเศียร (ออนไลน์.  2550)  กล่าววา่ การพฒันาตนเองของครูสู่การเป็นมืออาชีพ       
สิ�งที�จาํเป็นตอ้งมี คือ  
 1. เป็นพหูสูต (อ่านมาก ฟังมาก) 
 2. เป็นชาพร่องถว้ย (เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาครูและกิจกรรมวชิาการสมํ�าเสมอ) 
 3. เป็นนกัเรียนรู้ (ศึกษาคน้ควา้จากสื�อ เครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ) 
 4. เป็นนกัศึกษา (ศึกษาต่อในระดบัสูงขึ
น) 
 5. เป็นนกักีฬา (สุขภาพกาย-จิต) 
 6. เป็นผูใ้ฝ่หาธรรม (ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา) 
 7. เป็นผูน้าํทางวิชาการ (การคิด การสื�อสาร บุคลิกภาพ เทคโนโลยี การจดัทาํและเผยแพร่
ผลงานวชิาการ ฯลฯ) 
 สํานกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (2553 : 7 - 8) กล่าวถึง ลกัษณะของ         
ครูมืออาชีพ หมายถึง เครื�องหมายที�ชี
 ให้เห็นความเป็นวิชาชีพชั
นสูง หรือคุณลกัษณะที�ดีของครูอนัเป็น    
ที�ตอ้งการของสังคม ที�ครูต้องมีความรักและเมตตาต่อศิษย ์เสียสละ หมั�นเพียรศึกษา ปรับปรุง
วธีิการสอนเพื�อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เอาใจใส่ต่อศิษยทุ์กคน เป็นกาํลงัใจและช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ   
ใหก้บัศิษย ์เพื�อให้เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นแบบอยา่งที�ดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ใชว้ิธีการสอนที�หลากหลาย มีวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล รักความยุติธรรม ยอมรับและเขา้ใจความแตกต่าง
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ของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ ยึดมั�นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี�ยวจิตใจ      
ของตนเอง  
 ยนต์  ชุ่มจิต (2553 : 145) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของครูที�ดีในยุคโลกาภิวตัน์หรือ          
ยุคที�โลกไร้พรมแดน เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารที�มนุษยส์ามารถติดต่อถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและ   
ทั�วถึง เมื�อเป็นเช่นนี
 ผู ้ที� เป็นครูในยุคที�โลกไร้พรมแดนจึงจําเป็นต้องพฒันาตนเองให้ทันต่อ       
ความเจริญกา้วหนา้ในวิทยาการใหม่ ๆ ที�แพร่กระจายไปทุกสังคมโลก ผูที้�เป็นครูจะอาศยัความรู้    
ที�ไดศึ้กษาเล่าเรียนจากสถาบนัการศึกษาหรือจากตาํราเพียงฝ่ายเดียวยอ่มไม่เป็นการเพียงพอ จาํเป็น
จะตอ้งศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื�น ๆ เพิ�มเติมอยู่เสมอ เพื�อให้มีความรอบรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ    
ที�มีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามคุณลกัษณะที�เป็นความดี เป็นสัจธรรม 
ก็ยงัเป็นความดีตลอดไป ดงันั
นหากพิจารณาถึงคุณลกัษณะที�สําคญั ๆ ของครูที�ดีในยุคโลกาภิวตัน์ 
ควรจะมีคุณลกัษณะดงันี
  คือ รู้ดี สอนดี มีวสิัยทศัน์ เจนจดัฝึกฝนศิษย ์ดวงจิตใฝ่คุณธรรม งามเลิศลํ
า
ดว้ยจรรยา มีศรัทธาความเป็นครู ดาํรงอยูด่ว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา 
 วิไล  ตั
งจิตสมคิด (2554 : 161)  ไดก้ล่าววา่ คุณลกัษณะของครูที�ดี ที�พึงปรารถนา ควรจะถึง
พร้อมดว้ยคุณสมบติัที�สาํคญั และจาํเป็นสรุปไดเ้ป็น 3 ดา้นใหญ่ ๆ คือ 
 1. มีความรู้ดี ซึ� งไดแ้ก่ ความรู้ในวิชาการทั�วไป ความรู้ในเนื
อหาวิชาที�จะสอน ความรู้   
ในวชิาครู ความรู้ในหนา้ที�และงานครูทุกประการ 
 2. มีทกัษะในการสอน และการปฏิบติังานครูซึ� งจาํแนกออกเป็นทกัษะที�สําคญัและจาํเป็น
หลายประการ เช่น อธิบายเก่ง สอนสนุก ใช้สื�อหรืออุปกรณ์เสมอ จดักิจกรรมสร้างบรรยากาศ       
ไดน่้าเรียน เร้าพฤติกรรม ตลอดจนชี
แนะแนวทางในการศึกษาจนนาํไปสู่การดาํเนินชีวิตที�ถูกตอ้ง 
โดยใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั เป็นตน้ 
 3. มีคุรุธรรมนิยม อนัได้แก่ คุณธรรมของครู จริยธรรม และคตินิยมในความเป็นครู      
ซึ� งมีรายละเอียด เช่น ภาคภูมิใจที�ไดเ้ป็นครู มีทศันะคติที�ดีต่ออาชีพครู รักการสอน พอใจที�ไดท้าํ
ประโยชน์แก่การดาํเนินชีวติของศิษย ์ช่วยพฒันาคนและสังคม ตลอดจนมีวญิญาณแห่งความเป็นครู 
เป็นตน้ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการ และองค์กรที�กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า คุณลกัษณะของ      
ครูมืออาชีพ คือ เป็นผูที้�มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู สามารถจดัการศึกษาให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มและนกัเรียน มีวิธีการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เอาใจใส่ต่อศิษยทุ์กคน ยอมรับ
และเขา้ใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มีทกัษะในการวิจยั เพื�อนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอน    
ใหเ้กิดประสิทธิภาพที�ดียิ�งขึ
น  สามารถใชเ้ทคโนโลยี สื�อ และอุปกรณ์ทางการศึกษาที�ทนัสมยัเพื�อใช้
ในการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มุ่งพฒันารูปแบบการประเมิน 
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ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื�อง เพื�อพฒันาศกัยภาพของตนเองและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เป็นวชิาชีพชั
นสูง 
 องค์ประกอบของครูมืออาชีพ 
 บลิสส์  และคณะ (Bliss and et al. 1991 : 8)  กล่าววา่ ครูมืออาชีพ ควรมีคุณสมบติั ดงันี
  
 1. มีความรู้เกี�ยวกบัการเรียนการสอน 
 2. รู้วา่ตอ้งทาํสิ�งใดบา้งในโรงเรียน 
 3. มีความชื�นชมยนิดีในการทาํงานและความสาํเร็จของงานตนเอง 
 4. สนบัสนุนวฒันธรรมในโรงเรียน 
 5. รู้สึกมีพลงัอาํนาจในตวั (Empowerment) ทาํงานและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 7 - 8)   กล่าวว่า องค์ประกอบสําคญัของ     
ความเป็นมืออาชีพ มีอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ  
 1. มีความรู้อย่างแทจ้ริงในเรื�องที�ทาํ รู้หลกัวิชา ที�ไปที�มาของเรื� องที�ทาํอย่างรอบด้าน 
และสามารถคาดคะเนเพื�อหาทางแกไ้ขไดใ้นกรณีที�มีเหตุผดิปกติเกิดขึ
น 
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถนี
           
จะเกิดขึ
นไดจ้ากประสบการณ์ ไหวพริบ ปฏิภาณ จนกลายเป็นความเชี�ยวชาญพิเศษที�คนทั�วไปไม่มี 
 3. มีความสามารถในการประสานสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูรั้บบริการ สื�อสารทาํความเขา้ใจไดดี้ 
มีการสนทนาที�สร้างสรรค์ รู้จกัอดทน อดกลั
นเพื�อที�จะได้ทาํผลงานที�ตอบสนองความต้องการ      
ไดถู้กตอ้ง 
 นอกจากนั
น สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษายงักล่าววา่ บทบาทที�เปลี�ยนไปของภาครัฐ
ในยุคปัจจุบนัที�กาํลงัเขา้สู่สังคมแห่งความรู้ สังคมมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบราชการ   
ในบทบาทใหม่ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นงานที�เกี�ยวข้องกับเอกสารข้อมูล ก็จาํเป็นต้องพฒันาความรู้     
ความสามารถของขา้ราชการ ให้สามารถทาํงานอย่างมืออาชีพ และมีความเชี�ยวชาญในโลกยุค     
ขอ้มูลข่าวสาร ซึ� งตอ้งการความสามารถเพิ�มอีกอยา่งนอ้ย 3 เรื�อง ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื�อให้ทํางานได้
เบ็ดเสร็จดว้ยตนเอง เช่น รู้จกัการใช้งานโทรศพัท์ โทรสาร เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต เพื�อการติดต่อสื�อสารและนาํเสนอไดเ้อง 
 2. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งภาษาองักฤษ ซึ� งเป็น     
ภาษากลางในการสื�อสาร และนาํไปสู่แหล่งความรู้ที�สาํคญัของโลกปัจจุบนั 
 3. ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ จากการรับทราบข่าวสารข้อมูลความเคลื�อนไหว       
ทั�วโลกในเวลาอนัรวดเร็ว เพื�อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายใหท้นักบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไป 
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 ศกัดิE ไทย  สุรกิจบวร (ออนไลน์. 2549)  กล่าวว่า ครูมืออาชีพ จะตอ้งมีลกัษณะพื
นฐาน    
ในตน 3 ประการ ไดแ้ก่ ฉนัทะ เมตตา และกลัยาณมิตร ซึ� งถือวา่เป็นคุณภาพพื
นฐานที�สําคญัของครู 
นอกจากนี
  จะตอ้งมีเจตคติที�ดีต่อวิชาชีพ มีภาพลกัษณ์ของความเป็นครูที�ดี และสามารถจดัการเรียน
การสอนที�มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อนักเรียนและเยาวชนของชาติ ดงัคาํกล่าวที�ว่า “คุณภาพของเด็ก” 
สะทอ้น “คุณภาพของครู” เพื�อพฒันาศกัดิE ศรีของอาชีพครู 
 มณนิภา  ชุติบุตร (ออนไลน์.  2550)  กล่าวว่า การจะเป็นครูที�ดีหรือครูมืออาชีพจะตอ้ง
ประกอบดว้ยความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ดงันั
น เมื�อไดด้าํรงตาํแหน่งครูผูช่้วย  ซึ� งจะมี

ระยะเวลา 2 ปี ในการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้เพื�อเขา้สู่ตาํแหน่งครู และเมื�อเป็นครูจะ

มีความกา้วหน้าตามที�ระบุไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 มาตรา 39 ระบุให้ตาํแหน่งครูมีวิทยฐานะดังนี
  ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ         

ครูเชี�ยวชาญ และครูเชี�ยวชาญพิเศษ ดงันั
น การจะพฒันาสู่ครูมืออาชีพมีเรื� องใหญ่ ๆ ที�ครูจะตอ้ง

ปฏิบติัอยู ่2 เรื�อง คือ การปฏิบติัตน และการปฏิบติังาน ดงันี
  
 1. การปฏิบติัตน ในขณะที�ดาํรงตาํแหน่งครูผูช่้วยและครู จะตอ้งประพฤติปฏิบติัตน ดงันี
  
  1.1 เป็นผูมี้วินยั คุณธรรม จริยธรรม ซึ� งประกอบดว้ยการมีวินยัในตนเอง การรักษาวินยั
ของทางราชการ คุณธรรม จริยธรรม สําหรับข้าราชการครู บทบาทหน้าที�ของขา้ราชการในฐานะ    
เป็นพลเมืองที�ดี และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัราชการ 
  1.2 ประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
  1.3 มีความตระหนกั รักและศรัทธา ตลอดจนมีจิตสาํนึกที�ดีของความเป็นครู 
  1.4 สามารถพฒันาตนเองให้เป็นผูที้�ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ 
  1.5 ประพฤติปฏิบติัตนไดถู้กกาลเทศะ และเหมาะสมกบัการเป็นครูที�ดี 
    1.6 มีการดาํรงชีวติที�เหมาะสม 
 2. การปฏิบัติงานของครูจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องมีความรู้พื
นฐานในวิชาภาษาไทย       
ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้ในวิชาชีพครูในเรื�องที�เกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดั  
การเรียนรู้ จิตวิทยาสําหรับครู การวดัและประเมินผล การบริหารจดัการในโรงเรียน การวิจัย        
ทางการศึกษา นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเป็นครู โดยความรู้ 
ความเขา้ใจที�มีจะตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติั ไดด้งันี
  
  2.1 ความรู้พื
นฐาน ครูทุกคนจะตอ้งสามารถใชท้กัษะในการฟัง การพดู การอ่าน และ
การเขียนภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื�น ๆ เพื�อการสื�อความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และสามารถใชค้อมพิวเตอร์ขั
นพื
นฐานได ้
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  2.2 ความรู้ในวชิาชีพครู ครูนอกจากจะมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบั
วชิาชีพแลว้จะตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ในเรื�องดงัต่อไปนี
  
   2.2.1 การพฒันาหลกัสูตร ตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตรการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษา และการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
   2.2.2 การจดัการเรียนรู้ ต้องมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้    
ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที�หลากหลาย เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีการบูรณาการ      
และยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญ สามารถเลือกใช้ พฒันา และสร้างสื� อที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน        
และการประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.2.3 จิตวิทยาสําหรับครู ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน ในวยัต่าง ๆ สามารถ
ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพและมีคุณภาพชีวิต      
ที�ดีขึ
น ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความถนดัและความสนใจ 
   2.2.4 การวดัและประเมินผล สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง
และสามารถนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 
   2.2.5 การบริหารจัดการในโรงเรียน ครูจะต้องมีภาวะผูน้ํา สามารถบริหาร
จดัการในชั
นเรียน และสื�อสารไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีความสามารถในการประสานประโยชน์และนาํ
นวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ 
   2.2.6 การวิจยัทางการศึกษา ตอ้งมีความสามารถในการทาํวิจยัเพื�อพฒันาการ
เรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนสามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้
   2.2.7 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถเลือกใช ้    
ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวตักรรม และสามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื�อให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ที�ดี ตลอดจนสามารถหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
   2.2.8 ความเป็นครู ต้องเป็นผู ้ที� มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อศิษย ์           
มีความอดทนและรับผดิชอบ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูน้าํทางวิชาการ มีวิสัยทศัน์ ศรัทธา
ในวชิาชีพครู และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
 จากแนวคิดที�กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของครูมืออาชีพประกอบไปด้วย 
ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การวดัและประเมินผล 
การวิจัย การบริหารจัดการในโรงเรียน ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พฒันาสื�อการเรียนการสอน       
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาสําหรับครู สามารถคิด
วิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารขอ้มูล ความเคลื�อนไหวทั�วโลกในเวลาอนัรวดเร็ว มีเจตคติที�ดี   
ต่อวิชาชีพ  มีความตระหนกั รักและศรัทธา ตลอดจนมีจิตสํานึกที�ดี มีภาพลกัษณ์ของความเป็นครูที�ดี 
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มีคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู     
เพื�อพฒันาศกัดิE ศรีของอาชีพครู  
 พฤติกรรมของครูมืออาชีพ 
 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 11)  กล่าวว่า  ครูมืออาชีพ   
มกัจะแสดงพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอน ดงันี
  
 1. ศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของทอ้งถิ�นได ้
 2. ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเพื�อที�จะเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้และกาํหนดกิจกรรม   
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 3. เขียนแผนการสอนและพฒันาแผนการสอนให้ดียิ�งขึ
น ถูกตอ้งเหมาะสมยิ�งขึ
นอย่าง
ต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 
 4. จดัหาและผลิตสื�อการเรียนการสอนที�จะช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้บทเรียนไดเ้ร็วขึ
น ง่ายขึ
น 
และทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 
 5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 6. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข รักอยากเรียนรู้ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง 
 7. วดัและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพที�แทจ้ริง เพื�อที�จะให้ไดค้วามสามารถ     
ที�แทจ้ริงของนกัเรียน 
 8. เลือกใชเ้ทคนิคการวดัผลที�ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถที�ตอ้งการวดั 
 9. ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนการสอน 
 10. บนัทึกสะสมผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการสอนไวทุ้กครั
 ง      
เพื�อศึกษาพฒันาการของนกัเรียน และเพื�อประเมินผลของภาคเรียน 
 11. นาํผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน และการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 
 12. เลือกใชเ้ทคนิคการสอนซ่อมหรือเสริมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 13. นาํเสนอผลการพฒันานกัเรียนอยา่งต่อเนื�องและเป็นระบบ 
 อารีรัตน์  วฒันสิน (2543 : 2 - 3)  กล่าววา่ พฤติกรรมครูมืออาชีพตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีภาระงานดงันี
  
 1. พฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ตนเองมีคาํตอบที�ถูกตอ้งหลาย ๆ คาํตอบ ในคาํถาม   
หนึ�งคาํถาม 
 2. วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ครูตอ้งรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคน  มี
วิธีการเรียนรู้ที�แตกต่างกนั ครูตอ้งสามารถจดัการเรียนรู้ที�สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ของแต่ละ
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บุคคล จึงสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนทุกคนพฒันาเต็มศกัยภาพของแต่ละคนไดต้ามพระราชบญัญติั         
การศึกษาแห่งชาติ 
 3. วเิคราะห์หลกัสูตร เพื�อออกแบบการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมาตรฐานแต่ละช่วงชั
น และ
เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและสภาพผูเ้รียน 
 4. เตรียมการสอนก่อนเข้าห้องเรียน พึงระลึกไวว้่าไม่มีรูปแบบการสอนใดที�ดีที�สุด    
ต้องหลากหลายและเหมาะสมกับครูแต่ละคน และนักเรียนแต่ละกลุ่ม การออกแบบกิจกรรม       
ควรยดึหลกัต่อไปนี
  
  4.1 ออกแบบการเรียนการสอนตามลักษณะและธรรมชาติวิชา เช่น วิชาภาษาไทย      
จุดเนน้อยูที่�การรับสาร ส่งสาร และการวเิคราะห์สาร วิชาสังคม จุดเนน้อยูที่�การอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข ตอ้งออกแบบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะวชิา 
  4.2 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมอิสระด้วยตนเองบ้าง การเรียนรู้          
อยา่งอิสระจะทาํใหผู้เ้รียนมีความสุข และสิ�งที�เรียนรู้ติดตวัคงทน 
  4.3 เนน้กระบวนการคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหา และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง
ใหม้าก โดยพยายามออกแบบใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ วเิคราะห์ นาํเสนอ อภิปรายสรุปไดเ้อง 
  4.4 ออกแบบกิจกรรมให้นกัเรียนรักการอ่านและเขียน ทุกคาบเรียน เช่น ตอ้งคน้ควา้ 
อภิปราย และรายงาน 
  4.5 เน้นการปฏิบติัจริงให้มาก โดยคาํนึงจากประสบการณ์เด่น ๆ ของนักเรียนเอง    
มาปฏิบติั จะสอดคลอ้งกบัวถีิการดาํรงชีวติและความรู้ติดคงตวั 
  4.6 จดักิจกรรมการเรียน การสอน การสอบให้เป็นเนื
อเดียวกนั คือ เรียน สอน สอบ   
ต่อเนื�องกนัตลอดเวลา ครูสามารถใชผ้ลสอบเพื�อปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และเติมเต็ม
ให้ผูเ้รียนได้พฒันาครบถ้วนตามมาตรฐานของหลกัสูตร ตลอดจนใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง   
การสอนของตนเองใหส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ
นดว้ย 
 5. จดบนัทึกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการจดัการเรียนการสอนเป็นบนัทึกสั
 น ๆ ทั
 งตวัผูเ้รียน   
และตวัครูเองทุกคาบเรียน เพื�อใชเ้ป็นร่องรอยหลกัฐานในการตรวจสอบ ทบทวน พฒันาการสมอง
ของครูและพฒันาการของผูเ้รียน เพื�อการประเมินผลสุดทา้ย และให้ระดบัผลการเรียนที�เป็นไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง กระบวนการนี
จดัเป็นการวจิยัในชั
นเรียน 
 6.  ปรับปรุงออกแบบการเรียนการสอนจากหลกัฐานร่องรอยและการคน้ควา้เพิ�มเติมให้ได ้  
รูปแบบการเรียนการสอนของครูเองที�สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ไวใ้ชใ้นภาคเรียนต่อ ๆ ไป 
 7. เผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนของตนเอง เพื�อให้ผูอื้�นใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ต่อไป 
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 8. ครูมืออาชีพขณะจดัการเรียนการสอนทุกคาบ ตอ้งทาํหนา้ที�ดงัต่อไปนี
  
  8.1 เป็นครูแนะแนวตลอดเวลา ตอ้งสังเกตผูเ้รียนและหาจงัหวะโอกาส  ช่วยแนะนาํ      
ผูเ้รียนที�พบวา่มีปัญหา ใหเ้ขารู้จกัตนเอง แกปั้ญหาไดเ้อง 
  8.2 เป็นครูภาษาไทยตลอดเวลา ตอ้งดูแลการใชภ้าษาไทย ทั
งการพูดอภิปรายรายงานผล
การเขียนของผูเ้รียน และหาโอกาสจงัหวะปรับปรุงภาษาไทยของผูเ้รียนให้ถูกตอ้ง ในฐานะภาษาไทย
เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  
  8.3 เป็นครูคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลา ครูมืออาชีพตอ้งหาจงัหวะ โอกาสพฒันา   
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�พึงประสงคใ์ห้แก่ผูเ้รียน โดยสอดแทรกทุกวิชา และไม่ทาํให้ผูเ้รียน    
รู้สึกเสียหนา้และอายได ้
  8.4 เป็นครูในศาสตร์เฉพาะที�ตนเองรับผิดชอบ โดยพฒันาศาสตร์ของตนเองให้มี     
คาํตอบที�ถูกตอ้งหลาย ๆ คาํตอบ ตลอดเวลา 
 สถาบนัพฒันาความกา้วหน้ากรุงเทพมหานคร (2543 : 105 - 110) กล่าวว่า พฤติกรรม      
การพฒันางานของครูมืออาชีพ ควรทาํอยา่งมีหลกัเกณฑ์ และมีการวางแผนล่วงหนา้ พร้อมเก็บผลงาน
การพฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยควรยดึหลกัตามกระบวนการที�สาํคญั ดงันี
   
 1. วางแผนพฒันางาน โดยการเริ�มตน้กาํหนดเป้าหมายงานที�จะพฒันาให้ชัดเจนว่าจะ
พฒันาให้ชดัเจนวา่จะพฒันางานอะไร และเพื�อรองรับการประเมินดา้นใด ควรวางแผนเตรียมการ
ก่อนล่วงหนา้ ซึ� งโดยหลกัการแลว้ควรเตรียมการในเรื�องเกี�ยวกบั 
  1.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันางาน 
  1.2 งานที�ตอ้งพฒันาและกิจกรรมยอ่ย (ทั
งดา้นปริมาณและคุณภาพ) 
  1.3 ระยะเวลาดาํเนินการในแต่ละกิจกรรม 
  1.4 วสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายและสถานที� 
    1.5 ตวับุคคลที�จะช่วยดาํเนินการ 
    1.6 ปฏิทินปฏิบติังานโดยละเอียด 
    1.7 ระบบการจดัเก็บผลงาน 
 2. การพฒันางานเพื�อรองรับการประเมิน ควรยึดหลกัการพฒันางานครั
 งเดียว สามารถ
รองรับการประเมินได้ทุกอย่าง ครอบคลุมทุกด้าน เป็นระบบและพร้อมรับการประเมินได้
ตลอดเวลา ดงันั
นการพฒันางานควรประกอบดว้ยงานในแต่ละดา้น ดงันี
  
  2.1 การพฒันาตนเอง ถือเป็นเรื� องที�มีความสําคญัมาก เพราะเป็นการเตรียมตวัเอง   
ให้พร้อมเพื�อสร้างงานหรือพฒันางานให้กา้วหน้ายิ�งขึ
น เช่น การไปเขา้รับการศึกษาต่อในระดบั     
ที�สูงขึ
น การเขา้รับการอบรม ประชุมสัมมนา เป็นวิทยากร ไดรั้บเชิญเขา้ร่วมอภิปรายหรือร่วมงาน
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วิชาการ การไดรั้บการแต่งตั
งเป็นกรรมการในเชิงวิชาการ หรือการไปศึกษาดูงาน เหล่านี
 เป็นตน้ 
ควรจะไดมี้การจดบนัทึก เก็บหลกัฐาน จดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่ ตามวนั เวลา ที�ปฏิบติัใหช้ดัเจน 
  2.2 การพฒันางานในหน้าที� งานครู คือ การสอน ดังนั
นการพฒันางานในหน้าที�     
จึงหมายถึง การพฒันาการเรียนการสอน ซึ� งครูตอ้งยึดหลกัวา่ “ผูเ้รียนสําคญัที�สุด” ตอ้งพฒันางาน
ในลกัษณะการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ งานที�ควร
พฒันา ไดแ้ก่ 
   2.2.1 การพฒันากิจกรรมการสอนเพื�อสนองความสนใจและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลพฒันาแบบฝึกทกัษะ กิจกรรมพฒันากระบวนการคิดการแกปั้ญหา และส่งเสริมให้นกัเรียน
ไดคิ้ดอยา่งสร้างสรรค ์
   2.2.2 พฒันากิจกรรมที�ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบติัจริง โดยส่งเสริมการคิด  
การลงมือทาํดว้ยตนเอง 
   2.2.3 พฒันากิจกรรมที�กระตุ้นและส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แลกเปลี�ยนการเรียนรู้  
โดยกระบวนการกลุ่ม 
   2.2.4 พัฒนากิจกรรมที�นําคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที�พึงประสงค ์     
สอดแทรกไวทุ้กวชิา 
   2.2.5 สร้างและพฒันากิจกรรมที�ปลุกเร้า จูงใจและสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียน   
ตื�นตวัและเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้อยากเรียน 
  2.3 พฒันาผูเ้รียนให้มุ่งเน้นใน 2 ลักษณะ คือ พฒันาด้านความรู้ความสามารถ       
และพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง พฒันาตนเอง ครูเป็น  
ผูส่้งเสริม สนบัสนุน กระตุน้ ตกัเตือนและชี
แนะใหถู้กตอ้งเหมาะสมทั
งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
  2.4 พฒันาเพื�อนร่วมงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเผยแพร่ให้ความรู้     
เกี�ยวกบัพฒันาการเรียนการสอน ชี
แนะ แนะนาํ ทาํตนเป็นแบบอยา่งคอยช่วยเหลือ 
  2.5 พฒันาผูป้กครอง ประชาชนในทอ้งถิ�นชุมชนและการพฒันาสังคม ให้คาํแนะนํา       
ชี
 แนะแก่ผูป้กครองเกี�ยวกับการพฒันาการเรียนการสอน การอบรม แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน          
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งถิ�นชุมชนเกี�ยวกบัเรื�องการศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ
อนามยั การรักษาวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิ�นชุมชน หรือเป็นผูร่้วมฟื
 นฟูวฒันธรรมประเพณีที�ดี
งาม ร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บา้นเพื�อเสนอแนวทางในการพฒันาชุมชน ตลอดทั
งการให้บริการ
ชุมชนโดยใชโ้รงเรียนหรือหลกัหอ้งเรียนเป็นฐานในการพฒันา เป็นตน้ 
  2.6 การเก็บรักษาผลงานการพฒันา การพฒันางานต่าง ๆ ทุกอย่าง ทุกด้านควรมี        
การจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ เป็นปัจจุบนั พร้อมที�จะรับการตรวจไดอ้ยูเ่สมอ อาจจะจดัเก็บแฟ้มพฒันางาน     
ตามสภาพที�แทจ้ริง หรือสมุดบนัทึกงานพร้อมเอกสารสําคญั หรือทาํเป็นกล่องเก็บงาน ที�สําคญั  
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ควรแยกออกเป็นส่วน ๆ และเรียงลาํดบัก่อนหลงั เพื�อให้ง่ายต่อการเก็บและคน้หา หากมีสารบญั
เรื�องรหสัควบคุมการจดัเก็บดว้ยจะดีมาก ผลงานที�ควรเก็บ ไดแ้ก่ 
   2.6.1 เอกสารบนัทึกผลงาน ประกอบด้วย สภาพปัญหา กระบวนการ ขั
นตอน
ดาํเนินการ ผลสาํเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

   2.6.2 ใบงาน/กิจกรรม หรือวสัดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตลอดทั
งแบบฝึก 

แบบวดัประเมินผล เอกสารเสริม 
   2.6.3 เอกสารประเภทหนงัสือราชการ คาํสั�ง หนงัสือเชิญ วุฒิบตัร หนงัสือชมเชย 

หนงัสือขอบคุณ รายงานการประชุม ฯลฯ  
   2.6.4 ภาพถ่ายหรือหลกัฐานอยา่งอื�น ๆ เช่น เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ถว้ยรางวลั เป็น

ตน้ 

  2.7 การตรวจสอบและประเมินตนเอง เพื�อปรับปรุงตนเองให้มีความพร้อมและ     
กา้วไดท้นัต่อความเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ควรประเมินตนเองในเรื�องดงัต่อไปนี
  

   2.7.1 การประเมินตนเอง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 
      2.7.1.1 ประเมินศักยภาพของตนเอง อันได้แก่ ความรู้ความสามารถ    

และการกา้วทนัต่อการเปลี�ยนแปลง เรายงัทนัสมยั ทนัเหตุการณ์อยูห่รือไม่ 

      2.7.1.2 ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออก เราได้พฒันาตนเองได้ดี
เพียงใด ควรปรับปรุงแกไ้ขในเรื�องใดบา้ง 

   2.7.2 ประเมินการปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการและวิธีทาํงานของเรา 

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่ การบริหารเวลา การลงทุน การแก้ไขปัญหา 
และการพฒันามีความกา้วหนา้เพียงใด 

   2.7.3 ประเมินผลของความสําเร็จและประโยชน์ที�ได้รับจากผลการดําเนินงาน           
ที�ผ่านมาไดรั้บความสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ได้ส่งผลต่อนักเรียน  

และประชาชนที�เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัมากน้อยเพียงใด มีประเด็นใดที�เป็นอุปสรรคและปัญหา      

ที�ควรแกไ้ข 
   2.7.4 ประเมินความพึงพอใจของเพื�อนร่วมงาน ผู ้บริหารและบุคคลอื�น            

ในการทาํงานในยุคปัจจุบนัตอ้งคาํนึงถึงบุคคลอื�น เพื�อนร่วมงานพร้อมกนัไปด้วยว่าบุคคลดงักล่าว     

มีความเห็นดว้ย มีความชอบ หรือพึงพอใจเพียงใด มีสิ�งที�จะตอ้งแกไ้ขอีกหรือไม่ 

   2.7.5 ประเมินฐานะความเป็นอยูข่องตนเอง ในเรื�องนี
แมจ้ะมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั

ผลของความสําเร็จไม่มากนกั แต่จะมีอิทธิพลในแง่ของการเสริมสมรรถภาพความพร้อมในการ
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ทาํงานประสบความสาํเร็จไดดี้ยิ�งขึ
น จะตอ้งไดรั้บการประเมินและตรวจสอบดว้ยเช่นกนั เพื�อจะได้

ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้มั�นคง สามารถดํารงตนและครอบครัวอยู่ในสังคม           

ไดอ้ยา่งมีความสุข    

 ทองพูล บุญอึ�ง (2544 : 12) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัครูมืออาชีพ ตามพระราชบญัญติั     
การศึกษาแห่งชาติไว ้ดงันี
  
 1. ครูมืออาชีพต้องศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ผูเ้รียน รู้ข้อมูลและปัญหาของผูเ้รียน       
เป็นรายกลุ่ม เพื�อกาํหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้และกาํหนดกิจกรรมการสอนให้เหมาะสม  
ตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
 2. ครูมืออาชีพตอ้งศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและจดัทาํแผนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน ห้องเรียน ผูเ้รียน จดัทาํและพฒันาแผนการสอนให้ดียิ�งขึ
น เหมาะสม ทนัสมยั  
รู้วธีิการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้อยา่งมีความสุข จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม มีขั
นตอน
และเป็นกระบวนการ ผูเ้รียนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 3. ครูมืออาชีพตอ้งจดัทาํสื�อการสอน และนวตักรรมการสอนเพื�อให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้    
ไดง่้ายขึ
น เร็วขึ
น และบทเรียนเป็นที�น่าสนใจ สามารถมองเห็นช่องทางนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 4. ครูมืออาชีพตอ้งนาํสื�อการสอนและนวตักรรมการสอนไปทดลองใชจ้ริง โดยการสังเกต
บนัทึกผลที�เกิดขึ
น ทดสอบประเมินผลและสรุปผลที�เกิดขึ
นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 5. ครูมืออาชีพตอ้งรายงานผลการพฒันาของผูเ้รียนไปอยา่งเป็นระบบ ซึ� งตอ้งใชเ้ทคนิค
การวดัผลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล นาํผลการประเมินไปใช้
ในการพฒันาและจดักิจกรรมเพื�อใหป้รับเปลี�ยนวฒันธรรมทางวชิาชีพครูใหม่ไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 10) กล่าวถึงพฤติกรรมของครูมืออาชีพวา่ ครูจะตอ้งจดัเนื
อหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และความแตกต่างของผูเ้รียน  ครูจึงตอ้ง
มีบทบาทในการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงันี
  
 1. จดัเนื
อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน 
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้
มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็นทาํเป็น   
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 
 4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั
งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
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 5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียน และ
อาํนวยความสะดวกเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั
งสามารถใช้การวิจัย      
เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้ ทั
งนี
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื�อการเรียน 
การสอนและแหล่งวชิาการประเภทต่าง ๆ  
 6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ
นได้ทุกเวลา ทุกสถานที� มีการประสานความร่วมมือกบับิดา 
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื�อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ จดัการเรียน
การสอนใหน้กัเรียน 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน (2553 : 25 - 38)  ไดส้รุป สมรรถนะของครู 
ในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั และสมรรถนะ
ประจาํสายงาน ดงันี
  
 1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิE ในการปฏิบติังาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง 
ความมุ่งมั�นในการปฏิบติังานในหน้าที�ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ� ม   
สร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กาํหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และปรับปรุง
พฒันาประสิทธิภาพและผลงานอยา่งต่อเนื�อง 
  1.2 การบริการที�ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั
งใจและความเต็มใจในการให้บริการ 
และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองความต้องการ        
ของผูรั้บบริการ   
  1.3 การพฒันาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้      
ติดตามและแลกเปลี�ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้    
และนวตักรรม เพื�อพฒันาตนเอง และพฒันางาน 
  1.4 การทาํงานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน 
เสริมแรงใหก้าํลงัใจแก่เพื�อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอื้�นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้าํ
หรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น เพื�อสร้างและดาํรงสัมพนัธภาพของสมาชิก 
ตลอดจนเพื�อพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
  1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง 
การประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอยา่งที�ดี
แก่ผูเ้รียน และสังคม เพื�อสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู 
 2. สมรรถนะประจาํสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ คือ  
  2.1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) 
หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคลอ้ง
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และเป็นระบบ จดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ใช้และพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยี และ      
การวดั ประเมินผลการเรียนรู้ เพื�อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
  2.2 การพฒันาผูเ้รียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝัง  
คุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย 
ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
  2.3 การบริหารจดัการชั
นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจดับรรยากาศ
การเรียนรู้ การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั
นเรียน/ประจาํวิชา การกาํกบัดูแลชั
นเรียน
รายชั
น/รายวชิา เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน   
  2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื�อพฒันาผูเ้รียน (Analysis & Synthesis & 
Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย รวบรวม 
ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและนาํไปใชใ้นการวิจยัเพื�อพฒันาผูเ้รียน รวมทั
งสามารถวิเคราะห์
องคก์รหรืองานในภาพรวมและดาํเนินการแกปั้ญหา เพื�อพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
  2.5 ภาวะผูน้าํครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครู   
ที�แสดงถึงความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัทั
งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลงัแห่งการเรียนรู้
เพื�อพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
  2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื�อการจัดการเรียนรู้ 
(Relationship & Collaborative - building for Learning Management) หมายถึง การประสาน     
ความร่วมมือ สร้างความสัมพนัธ์ที�ดี และเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รอื�น ๆ ทั
งภาครัฐ
และเอกชน เพื�อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 32 - 40)   ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะของครูมืออาชีพ     
ในมลรัฐนิวเมก็ซิโก แบ่งออกมาเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. สมรรถนะดา้นหลกัสูตรและความรู้ในสาขาวชิาที�สอน 
  1.1 สามารถส่งเสริมใหมี้การใชห้ลกัสูตรอยา่งกวา้งขวาง 
  1.2 สามารถอธิบายเนื
อหาในบทเรียนอยา่งชดัเจน 
    1.3 สามารถเชื�อมโยงเนื
อหาวชิาที�สอนภายในกลุ่มวชิา 
    1.4 สามารถบูรณาการเนื
อหาวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตร 
 2. สมรรถนะในการใชว้ธีิสอนและทรัพยากรในทอ้งถิ�น 
    2.1 สามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น การเรียนรู้ในกลุ่มขนาดใหญ่ 
ขนาดเล็ก และใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 
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    2.2 สามารถใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสาธิต การบรรยาย การทาํโครงงาน     
การแบ่งกลุ่ม การปฏิบติังานอยา่งอิสระ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียน
การสอน 
  2.3 สามารถบูรณาการแหล่งขอ้มูลที�หลากหลายในการเรียนการสอน รวมทั
งการจดั
ทศันศึกษา การจดัหาเอกสารประกอบการสอนและการใชเ้ทคโนโลย ี
  2.4 มีความรู้ความเขา้ใจวธีิการเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ 
  2.5 สามารถออกแบบการเรียนการสอนและหลกัสูตรใหน้กัเรียนพิการ 
 3. สมรรถนะในการสื�อสารกบันกัเรียน 
  3.1 สามารถอธิบายเชื�อมโยงเนื
อหาในบทเรียน 
    3.2 แจง้ใหน้กัเรียนทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน 
    3.3 ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะตามความคาดหวงัของประเทศ 
    3.4 นาํเสนอวธีิการต่าง ๆ ในการอธิบายเพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนอยา่งชดัเจน 
    3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหน้กัเรียน 
    3.6 รายงานความกา้วหนา้ในการเรียนใหน้กัเรียนทราบอยูเ่สมอ 

 4. สมรรถนะในการประยกุตใ์ชห้ลกัการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 

  4.1 สามารถบูรณาการ ทกัษะทางปัญญาในการสอน เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด      
แกปั้ญหา การคิดแบบอเนกนยั การสืบสอบและการตดัสินใจ 
    4.2 สามารถใช้เทคนิคการสอน วสัดุและสื�อการสอน แหล่งทรัพยากร/แหล่งการเรียนรู้
ใหเ้หมาะสมกบัวธีิการเรียนรู้และระดบัชั
นของนกัเรียน 
 5. สมรรถนะในการใชว้ธีิการและเทคนิคการประเมินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5.1 เลือกใชเ้ครื�องมือและยทุธศาสตร์ในการประเมินผลการเรียนรู้ที�เหมาะสม     
  5.2 ใชก้ารประเมินทั
งแบบโครงสร้างรูปแบบ  (Formative) และแบบสรุปรวม 
(Summative) ในการพฒันานกัเรียนและวางแผนการสอน 
  5.3 เก็บเอกสารสาํคญัที�แสดงความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
  5.4 แจง้ความกา้วหนา้ในการเรียนใหน้กัเรียนและครอบครัวทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 
 6. สมรรถนะในการส่งเสริมพฤติกรรมดา้นบวกและจดัการสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยัและ
เป็นผลดีต่อสุขภาพของนกัเรียน 
  6.1 อธิบายและเป็นแบบอยา่งการสร้างพฤติกรรมที�ดี 
  6.2 ดาํเนินการสอนเป็นกิจวตัรและมีประสิทธิภาพ 
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  6.3 ใหก้ารเสริมแรงเพื�อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีในชั
นเรียน 
  6.4 จดัการเวลาระหวา่งการเปลี�ยนชั
นเรียนไดดี้ 
  6.5 เตรียมวสัดุและสื�อล่วงหนา้ใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียน 
  6.6 ลดสิ�งรบกวนต่าง ๆ และการขดัจงัหวะระหวา่งการสอนได ้
  6.7 จดัการและแนะนาํพฤติกรรมของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
  6.8 ระบุอนัตราย ประเมินและจดัการภาวะความเสี�ยงไดเ้หมาะสม 
 7. สมรรถนะในการสร้างสรรค์บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและพฒันา       
นกัเรียนใหมี้มโนทศัน์เกี�ยวกบัตนเอง (Self-concept) 
  7.1 ยอมรับความคิดเห็น ความตอ้งการการเรียนรู้ ความสนใจและความรู้สึกของนกัเรียน
ที�ดอ้ยความสามารถทางการเรียนรู้ หรือมีพื
นฐานมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  7.2 ชื�นชมการแสดงออกและความสาํเร็จของนกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 

  7.3 เขา้ใจความแตกต่างในการเรียนรู้ของนกัเรียนและปรับวิธีการสอนให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการที�หลากหลายของนกัเรียน 

  7.4 จดัโอกาสให้นกัเรียนแต่ละคนประสบความสําเร็จตามความตอ้งการในการเรียนรู้ 

สู่บุคคล 
  7.5 จดักิจกรรมพิเศษที�ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดสร้างสรรค ์

  7.6 จดัโอกาสใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
  7.7 พฒันาให้นักเรียนมีการยอมรับตนเอง มีแรงจูงใจ และมีคุณลกัษณะความเป็น   

พลเมืองดี 

  7.8 สร้างความคาดหวงัระดบัสูงในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนทุกคน 
  7.9 ยอมรับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสามารถในการเรียนรู้ ภาษา และวฒันธรรม            
ของนกัเรียนแต่ละคน และนาํมาสู่การตดัสินใจพฒันาหลกัสูตรและวธีิการจดัการเรียนการสอน 
 8. สมรรถนะในการศึกษาความเปลี�ยนแปลงและแนวโน้มทางการศึกษา และนํามา
ปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
  8.1 แสวงหาข้อมูลเกี�ยวกบัวิธีวิทยาการสอน การวิจยัและแนวโน้มทางการศึกษา     
ในปัจจุบนั เพื�อนาํมาเพิ�มพนูคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  8.2 นาํความรู้มาใชใ้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  8.3 มีส่วนร่วมในการพฒันาการสอนและการริเริ�มการปฏิรูปภายในโรงเรียน 
 9. สมรรถนะในการทาํงานร่วมกบัเพื�อนร่วมงาน ผูป้กครองและสมาชิกในชุมชน 
  9.1 ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบับุคลากรในโรงเรียนอื�น ๆ 
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    9.2 จดัระบบการสื�อสารระหวา่งครูกบัผูป้กครอง 
    9.3 ใชย้ทุธศาสตร์แกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งเหมาะสม 
    9.4 ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้           
ใหน้กัเรียน 
    9.5 สื�อสารกับเพื�อนร่วมงาน ผูป้กครอง และสมาชิกชุมชนในประเด็นที�เกี�ยวกับ    
การศึกษา 
 ณรงค ์พุทธิชีวิน (ออนไลน์.  2553)  กล่าววา่ ครูมืออาชีพ ควรใชห้ลกัมืออาชีพ 6 ประการ    

มาเป็นตวัชี
วดั ดงันี
   

 1. ใชค้วามรู้ในงาน ไม่ใชค้วามเคยชินในงาน เพราะหากครูสอนดว้ยความเคยชิน เคยสอน

อย่างไรก็สอนอยู่อย่างนั
น ความรู้ของศิษยก์็ย่อมตกยุค ไม่ทนัโลก เพราะทุกวนันี
 โลกของความรู้

เปลี�ยนแปลง ไหวเคลื�อน และเติบโตงอกงามรวดเร็ว จาํเป็นยิ�งที�ครูจะตอ้งตื�นตวัเพื�อให้ทนักบั  

ความเปลี�ยนแปลง ไหวเคลื�อน และงอกงามนั
น 

 2. ใช้วงจร PDCA ในการทาํงาน คือ มีการวางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ และดาํเนินการ         

ให้ เหมาะสม เช่น วางแผนการสอน สอนตามแผน ประเมินก่อนการสอน ระหว่างการสอน และ

หลงัการสอน รวมทั
งการประเมินตวัครูเอง 

 3. ทุกสิ�งที�ทาํตอ้งมีประสิทธิภาพสูงสุด พิจารณาว่าตนทาํงานแบบ “เรือลอย” ที�เพียงแค่

ประคองตวัใหล้อยอยูใ่นนํ
าไปวนั ๆ หรือเป็น “เรือแล่น” ที�ขบัเคลื�อนไปสู่เป้าหมาย 

 4. ผูรั้บบริการตอ้งประทบัใจ ซึ� งความประทบัใจนั
นมีความหมายลึกซึ
 งกว่าความพอใจ   

การที�ครูจะทาํให้นกัเรียนรู้สึกพอใจนั
นไม่ใช่เรื�องยาก เพียงแค่ให้คะแนนดี ๆ เด็กก็พอใจแลว้ แต่จะ 

ทาํให้อย่างไรให้นกัเรียนประทบัใจ จดจาํและระลึกถึงสิ� งดี ๆ ที�ครูปลูกฝังให้ไม่รู้ลืม ทาํอย่างไร        

ใหน้กัเรียนจดจาํวา่ครั
 งหนึ�งตนเคยมีครูดีในชีวติ 

 5. ทาํงานด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ วิริยะ เด็กนักเรียนทุกคนสามารถสัมผสัได้ว่า         

ครูคนไหน ที�สอนดว้ยความทุ่มเท เอาจริงเอาจงั ครูคนไหนที�ใส่ใจ ชี
 แนะและสอนซํ
 าโดยไม่รู้หน่าย     

ในสิ�งที�นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจถ่องแท ้

 6. เดินบนเส้นทางสายสุจริตวิถี ซึ� งจะทาํให้บุคคลนั
นเกิดความน่าเคารพนบไหวแ้ละ

ความน่าเชื�อถือศรัทธา เป็นอาํนาจแห่งคุณความดีและความซื�อสัตยสุ์จริตที�ไม่มีทางลดั หากเกิดขึ
นได้

ดว้ยการสั�งสมบ่มเพาะ เป็นอาํนาจแห่งความดีงามที�เงินจาํนวนมหาศาลเท่าไรก็ซื
อไม่ได ้ ทั
งนี
        

พึงตระหนกัไวเ้สมอว่า วิถีสุจริตมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั
น เมื�อใดก็ตามที�กา้วออกจากเส้นทางนี
    

แมเ้พียงกา้วเดียวก็ไม่อาจเรียกวา่สุจริตไดเ้ลย 
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 จากแนวคิดที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พฤติกรรมของครูมืออาชีพนั
นตอ้งมีการแสดงออก

ทางการพฒันาตนเอง นาํความรู้ที�ไดม้าพฒันาหลกัสูตร แผนการสอน สื�อการเรียนรู้  และนวตักรรม
ต่าง ๆ มีการฝึกทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการจดัการประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื�อจะ

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื�อง มีการร่วมมือกนัระหว่างผูป้กครอง      
ชุมชน บุคคลในชุมชนและทุกฝ่าย เพื�อพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้ผูเ้รียน     

มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ออนไลน์.  2548) กล่าวว่า มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา     
เป็นเครื�องมือสําคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึ� งจะตอ้งประพฤติปฏิบติั เพื�อให้เกิดผลดีต่อผูรั้บบริการ     
อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ� งผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งศึกษา
เพื�อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง ใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพให้สมกบัการเป็น
วชิาชีพชั
นสูง และไดรั้บการยอมรับยกยอ่งจากสังคม โดยกาํหนดใหม้าตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ประการ ดงันี
  
 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 
  1.1 มาตรฐานความรู้ 
   มีคุณวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื�นที�คุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู้ ดงัต่อไปนี
  
   1.1.1 ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู 
   1.1.2 การพฒันาหลกัสูตร 
   1.1.3 การจดัการเรียนรู้ 
   1.1.4 จิตวทิยาสาํหรับครู 
   1.1.5 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
   1.1.6 การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 
   1.1.7 การวจิยัทางการศึกษา 
   1.1.8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
   1.1.9 ความเป็นครู 
   สาระความรู้และสมรรถนะของครู 
   1. ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู 
    สาระความรู้ 
    1. ภาษาไทยสาํหรับครู 
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    2. ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื�น ๆ สาํหรับครู 
    3. เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับครู 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถใช้ทกัษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื�อการสื�อ
ความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    2. สามารถใช้ทกัษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื�น ๆ เพื�อการสื�อความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ขั
นพื
นฐาน 
   2. การพฒันาหลกัสูตร 
    สาระความรู้ 
    1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
    2. ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย 
    3. วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย 
    4. ทฤษฎีหลกัสูตร 
    5. การพฒันาหลกัสูตร 
    6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั
นของหลกัสูตร 
    7. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
    8. ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 
    2. สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 
    3. สามารถประเมินหลกัสูตรได ้ทั
งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 
    4. สามารถจดัทาํหลกัสูตร 
   3. การจดัการเรียนรู้ 
    สาระความรู้ 
    1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
    2. รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
    3. การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
    4. การบูรณาการเนื
อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    5. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
    6. เทคนิค และวทิยาการจดัการเรียนรู้ 
    7. การใชแ้ละการผลิตสื�อและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้ 
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    8. การจดัการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
    9. การประเมินผลการเรียนรู้  
    สมรรถนะ 
    1. สามารถนาํประมวลรายวชิามาจดัทาํแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 
    2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
    3. สามารถเลือกใช ้พฒันาและสร้างสื�ออุปกรณ์ที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
    4. สามารถจดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจาํแนกระดับ     
การเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 
   4. จิตวทิยาสาํหรับครู 
    สาระความรู้ 
    1. จิตวทิยาพื
นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการมนุษย ์
    2. จิตวทิยาการศึกษา 
    3. จิตวทิยาการแนะแนวและใหค้าํปรึกษา 
    สมรรถนะ 
    1. เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
    2. สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
    3. สามารถใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติที�ดีขึ
น 
    4. สามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
   5. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
    สาระความรู้ 
    1. หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
    2. การสร้างและการใชเ้ครื�องมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
    3. การประเมินตามสภาพจริง 
    4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
    5. การประเมินภาคปฏิบติั 
    6. การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง 
    2. สามารถนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 
   6. การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 
    สาระความรู้ 
    1. ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ 
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    2. ภาวะผูน้าํทางการศึกษา 
    3. การคิดอยา่งเป็นระบบ 
    4. การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 
    5. มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร 
    6. การติดต่อสื�อสารในองคก์ร 
    7. การบริหารจดัการชั
นเรียน 
    8. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
    9. การทาํงานเป็นทีม 
    10. การจดัทาํโครงงานทางวชิาการ 
    11. การจดัโครงการฝึกอาชีพ 
    12. การจดัโครงการและกิจกรรมเพื�อพฒันา 
    13. การจดัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 
    14. การศึกษาเพื�อพฒันาชุมชน 
    สมรรถนะ 
    1. มีภาวะผูน้าํ 
    2. สามารถบริหารจดัการในชั
นเรียน 
    3. สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
    4. สามารถในการประสานประโยชน์ 
    5. สามารถนาํนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ 
   7. การวจิยัทางการศึกษา 
    สาระความรู้ 
    1. ทฤษฎีการวจิยั 
    2. รูปแบบการวจิยั 
    3. การออกแบบการวจิยั 
    4. กระบวนการวจิยั 
    5. สถิติเพื�อการวจิยั 
    6. การวจิยัในชั
นเรียน 
    7. การฝึกปฏิบติัการวจิยั 
    8. การนาํเสนอผลงานวจิยั 
    9. การคน้ควา้ ศึกษางานวจิยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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    10. การใชก้ระบวนการวจิยัในการแกปั้ญหา 
    11. การเสนอโครงการเพื�อทาํวจิยั 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
    2. สามารถทาํวจิยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
   8. นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
    สาระความรู้ 
    1. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวตักรรมการศึกษาที�ส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ 
    2. เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
    3. การวเิคราะห์ปัญหาที�เกิดจากการใชน้วตักรรม เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
    4. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
    5. การออกแบบ การสร้าง การนาํไปใช ้การประเมินและการปรับปรุงนวตักรรม 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพื�อให้ผูเ้รียน    
เกิดการเรียนรู้ที�ดี  
    2. สามารถพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี 
    3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
   9. ความเป็นครู 
    สาระความรู้ 
    1. ความสาํคญัของวชิาชีพครู บทบาท หนา้ที� ภาระงานของครู 
    2. พฒันาการของวชิาชีพครู 
    3. คุณลกัษณะของครูที�ดี 
    4. การสร้างทศันคติที�ดีต่อวชิาชีพครู 
    5. การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
    6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้าํทางวชิาการ 
    7. เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
    8. จรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
    9. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา 
    สมรรถนะ 
    1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน 
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    2. อดทนและรับผดิชอบ 
    3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูน้าํทางวชิาการ 
    4. มีวสิัยทศัน์ 
    5. ศรัทธาในวชิาชีพครู 
    6. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
  1.2 มาตรฐานประสบการณ์ของครู 
   ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข      
ที�คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด ดงันี
  
   1. การปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 
   2. การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 
   สาระการฝึกทกัษะและสมรรถนะของครู 
   1. การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 
    สาระการฝึกทกัษะ 
    1. การบูรณาการความรู้ทั
งหมดมาใชใ้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศึกษา 
    2. ฝึกปฏิบติัการวางแผนการศึกษาผูเ้รียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม  
ขอ้มูลและนาํเสนอผลการศึกษา 
    3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร รวมทั
ง  
การนาํหลกัสูตรไปใช ้
    4. ฝึกการจดัทาํแผนการเรียนรู้ร่วมกบัสถานศึกษา 
    5. ฝึกปฏิบติัการดาํเนินการจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยเขา้ไป  
มีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
    6. การจดัทาํโครงงานทางวชิาการ 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถศึกษาและแยกแยะผูเ้รียนไดต้ามความแตกต่างของผูเ้รียน 
    2. สามารถจดัทาํแผนการเรียนรู้ 
    3. สามารถฝึกปฏิบติัการสอน ตั
งแต่การจดัทาํแผนการสอน ปฏิบติัการสอน 
ประเมินผลและปรับปรุง 
    4. สามารถจดัทาํโครงงานทางวชิาการ 
   2. การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 
    สาระการฝึกทกัษะ 
    1. การบูรณาการความรู้ทั
งหมดมาใชใ้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
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    2. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
    3. การจดักระบวนการเรียนรู้ 
    4. การเลือกใช ้การผลิตสื�อและนวตักรรมที�สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
    5. การใชเ้ทคนิคและยทุธวธีิในการจดัการเรียนรู้ 
    6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
    7. การทาํวจิยัในชั
นเรียนเพื�อพฒันาผูเ้รียน 
    8. การนาํผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
    9. การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
    10.  การสัมมนาทางการศึกษา 
    สมรรถนะ 
    1. สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวชิาเฉพาะ 
    2. สมารถประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศกัยภาพของผูเ้รียน  
    3. สามารถทาํวจิยัในชั
นเรียนเพื�อพฒันาผูเ้รียน 
    4. สามารถจดัทาํรายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน 
 2. มาตรฐานการปฏิบติังาน 
  มาตรฐานที�  1  ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกี�ยวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ 
  การปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกี�ยวกบัการพฒันาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา คน้ควา้
เพื�อพฒันาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการที�องค์การ
หรือหน่วยงาน หรือสมาคมจดัขึ
น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบติัการ 
เป็นตน้ ทั
งนี
ตอ้งมีผลงานหรือรายงานที�ปรากฏชดัเจน 
  มาตรฐานที�  2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลที�เกิดแก่ผูเ้รียน 
  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลที�จะเกิดกับผูเ้รียน หมายถึง        
การเลือกอยา่งชาญฉลาด ดว้ยความรัก และหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั
น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื�น ๆ ครูตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ที�จะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั 
  มาตรฐานที�  3  มุ่งมั�นพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
  การมุ่งพฒันาผูเ้รียน หมายถึง การใชค้วามพยายามอยา่งเต็มความสามารถของครูที�จะให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที�สุด ตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหา ความตอ้งการที�แทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปลี�ยนวิธีการสอนที�จะให้ไดผ้ลดีกว่าเดิม รวมทั
ง 
การส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 
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  มาตรฐานที�  4  พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ้       
ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลกัษณะอื�น ๆ ที�สามารถ  
นาํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  มาตรฐานที�  5  พฒันาสื�อการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
  การพฒันาสื�อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ 
ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื�องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ�งพิมพ ์เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนบรรลุ  
จุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที�  6  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรที�เกิดแก่ผูเ้รียน 
  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที�เกิดแก่ผูเ้รียน หมายถึง การจดัการเรียน  
การสอนที�มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการแสงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของ
บุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั
 งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัย           
ในการปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 
  มาตรฐานที�  7  รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 
  การรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผล   
การพฒันาผูเ้รียนที�เกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจยั และการดาํเนินงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง โดยครูนาํเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด ดงันี
  
  1. ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนที�ตอ้งไดรั้บการพฒันา และเป้าหมายของการพฒันา 
ผูเ้รียน 
  2. เทคนิค วิธีการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนที�นาํมาใช้เพื�อการพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียน และขั
นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั
น ๆ 
  3. ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวธีิการที�กาํหนด ที�เกิดกบัผูเ้รียน 
  4. ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ  ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิ�งขึ
น 
  มาตรฐานที�  8  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน 
  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และ
ปฏิบติัในดา้นบุคลิกภาพทั�วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที�เหมาะสมกบัความเป็นครู
อยา่งสมํ�าเสมอ ที�ทาํใหผู้เ้รียนเลื�อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอยา่ง 
  มาตรฐานที�  9  ร่วมมือกบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
  ร่วมมือกบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การตระหนกัถึงความสําคญั 
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
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ของเพื�อนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที�เกิดขึ
น  
จากการกระทาํนั
น 
  มาตรฐานที�  10  ร่วมมือกบัผูอื้�นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
  การร่วมมือกบัผูอื้�นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนกัถึงความสําคญั 

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื�นในชุมชน และร่วมมือปฏิบติังาน

เพื�อพฒันางานของสถานศึกษา ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ�งกนัและกนั และปฏิบติังาน

ร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ 

  มาตรฐานที�  11  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 

  การแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การคน้หา สังเกต จดจาํ และ

รวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะสารสนเทศเกี�ยวกบัวิชาชีพครู 

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พฒันาตนเอง        

พฒันางาน และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  มาตรฐานที�  12  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

  การสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม   

การเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือความจาํเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ที�เกิดขึ
 นในการเรียนและ      

การจดักิจกรรมอื�น ๆ ในโรงเรียนมากาํหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อนําไปสู่การพฒันาของ       

ผูเ้รียนที�ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ� งที�จะนําเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็น

โอกาสในการพฒันา ครูจาํเป็นตอ้งมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการ

พฒันา กาํหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์  

ต่าง ๆ ได ้กลา้ที�จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแกปั้ญหา มิไดต้อบสนองปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์ 

หรือแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที�นําสู่ผลก้าวหน้า       

ของผูเ้รียน 

 3. มาตรฐานการปฏิบติัตน 

  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

  1. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินัยในตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

  จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

  2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซื�อสัตยสุ์จริต และรับผิดชอบต่อ

วชิาชีพ เป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รวชิาชีพ 
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  จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 

  3. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาํลงัใจ  

แก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที�โดยเสมอหนา้ 
  4. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย        
ที�ถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธิE ใจ 
  5. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที �ดี       
ทั
งทางกาย วาจา และจิตใจ 
  6. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ 
  7. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค        
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ที�โดยมิชอบ 
  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
  8. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื
อกูลซึ� งกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์
โดยยดึมั�นในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
  จรรยาบรรณต่อสังคม 
  9. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน เป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์
และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนร่วมและยดึมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข 
  จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที�กล่าวมา สรุปได้ว่า มาตรฐานวิชาชีพของครู 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ประการ คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบติัตน  เป็นเครื�องมือสําคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ซึ� งจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติั เพื�อใหเ้กิดผลดีต่อผูรั้บบริการ  อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวิชาชีพครู 
ซึ� งผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งศึกษาเพื�อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง สามารถนาํไปใช้ในการ
ประกอบวชิาชีพใหส้มกบัการเป็นวชิาชีพชั
นสูง และไดรั้บการยอมรับยกยอ่งจากสังคม โดยเนน้ผล
ที�เกิดกบัผูเ้รียนอยา่งถาวร 
 ปัญหาและแนวทางการพฒันาครูมืออาชีพ 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และคณะ (2542 : 5 - 8)  กล่าวว่า เมื�อมองถึงระบบครูประเทศไทย    
ในปัจจุบนั จึงทาํ ให้ไม่มั�นใจไดว้า่ครูไทยวนันี
 จะรับภาระหน้าที�อนัสําคญันี
 ไดดี้ เพราะที�ผ่านมา     
ทุกฝ่าย ก็รู้วา่ครูมีปัญหา แต่ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข จนกล่าวไดว้า่ “ครูของเรา” ตอนนี
ตกอยูใ่นภาวะ
วิกฤติ  แต่อย่างไรก็ตามประเทศกําลังพฒันาหรือที�พฒันาแล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน                  
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ซึ� งก็สามารถแก้ไขให้บรรลุผลสําเร็จได้ หลกัการหนึ� งคือตอ้งรู้จุดอ่อนปัญหาของตวัเองเสียก่อน     
และปัญหาต่าง ๆ ก็สรุปรวมได ้ดงันี
  
 ประเด็นที�  1  การไม่ไดค้นเก่งและดีมาเรียนครู พบวา่ ในปี 2539 ผูส้มคัรสอบคดัเลือก 
เขา้มหาวทิยาลยัเลือกคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นอนัดบัสุดทา้ยถึง ร้อยละ 35 เป็นเครื�องแสดง

ใหเ้ห็นวา่ผูที้�จะ มาเป็นครูไม่ไดต้ั
งใจจริงในการเป็นครูทาํ ให้สังคมกล่าวขวญัวา่ “ใคร ๆ ก็เป็นครูได”้ 

อีกทั
งจะเลือกไปประกอบอาชีพอื�น ๆ  หากว่าสามารถประกอบอาชีพอื�นไดก้็เลือกที�จะไม่เป็นครู     
ทั
งนี
 ก็มาจากเหตุหลายปัจจยั อาทิ ค่านิยมแรงจูงใจของเศรษฐกิจยุคใหม่ ความกา้วหน้าต่ออาชีพ 

ระบบและเกณฑ์การสรรหานกัศึกษาครูเป็นตน้ สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัประสิทธิภาพการใช้ครู 
พบวา่ มีครูเพียงร้อยละ 49 - 63 เท่านั
น ที�พร้อมจะสนบัสนุนบุตรหลานใหป้ระกอบอาชีพครู 

 ประเด็นที�  2  กระบวนการเรียนการสอนในสถาบนัฝึกหดัครู ที�มุ่งเนน้เนื
อหาวิชามากกว่า    

ที�จะส่งเสริม พฒันา บุคลิกภาพ สร้างนกัศึกษาครูที�มีคุณภาพ ทั
งสภาพแวดลอ้มในสถาบนัฝึกหดัครู
ที�ไม่เอื
อให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ วิชาชีพให้กบันกัศึกษาครูยงัขาด

การประสานสัมพนัธ์กบัแกนนาํ นกัวิชาการทอ้งถิ�นและชุมชน ทาํให้บณัฑิตครูไม่สามารถเรียนรู้   

และพฒันาวชิาชีพครูใหเ้หมาะสมกลมกลืน ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชค้รูและสังคมไดเ้ท่าที�ควร 
คณาจารยค์รุศาสตร์ไม่นาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ขาดความเป็นครูตน้แบบ 

ขาดการยอมรับซึ� งกนัและกนั ขาดการร่วมมือในการพฒันาการเรียนการสอน สร้างองคค์วามรู้ใหม่

และความเป็นเอกภาพของหลกัสูตร 

 ประเด็นที�  3  ขาดระบบการพฒันาครูประจาํการที�มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบติัพบวา่ครู

ยงัคงทาํการสอนแบบเดิมอาจเป็นเพราะขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพหรือเกณฑ์ที�แน่นอน     
ตลอดจนกลไกในการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาทางดา้นวิชาการและวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง ขาดระบบ

เครือข่ายที�เอื
อต่อการประสานงานประสานความคิด และจากการสํารวจทศันคติต่อการจดัการศึกษา  
ในปัจจุบนั เมื�อเดือนสิงหาคม 2540 โดยความร่วมมือของสวนดุสิตโพลกบัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ พบว่าครูได้รับการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู้เพียงร้อยละ 47 เท่านั
น                

ยิ�งซํ
 าร้ายกวา่นั
น เมื�อผลรายงานการวจิยัออกมาวา่ในส่วนของการพฒันาครู โรงเรียนมกัจะใชว้ิธีการ 

คดัเลือกครูในการเขา้ร่วมสัมมนา โดยจะให้การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลการศึกษาให้เท่านั
น       

ส่วนดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานยงัไม่สอดคลอ้งกบั หลกัการบริหารงานบุคลากรครูไม่มี

ส่วนร่วมในการ กาํหนดเกณฑ ์การประเมิน และเห็นว่าผลการประเมินใช้หลกัที�ว่าเป็นคนของใคร
มากกว่าหลกัผลของงาน ปัญหาภาพรวมใหญ่ คือการเรียนการสอนที� ย ํ�าเทา้อยู่กบัที� เวลาที�ผา่นไป     

เราก็หวงัให้นํ
 าใหม่เขา้มาเปลี�ยนนํ
 าเสีย แต่นํ
 าใหม่มนัน้อย เขา้มาก็กลายเป็นนํ
 าเสียหมดเพราะฉะนั
น 
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การหันมาบาํบดันํ
 าเสีย เพื�อที�จะให้นํ
 าทั
งหมดกลายเป็นนํ
 าดีที�รดตน้ไมแ้ล้วก็เจริญงอกงามได้ดี       

จึงน่าจะเป็นสิ�งที�ควรทาํและสนบัสนุนส่งเสริม 
 ประเด็นที�  4  ภาระงานของครู ครูมีภาระงานแบบครอบจกัรวาล นอกจากภาระการสอน     
ที�มีมากพออยู่แลว้ ซึ� งทางคณะผูว้ิจยัไดส้รุปในส่วนที�เกี�ยวกบัภาระงานของครูว่าเป็นประเด็น    
ที�ถูกนาํ มาพูดถึงค่อนขา้งมากแทบทุกกรณี ในฐานะปัจจยัที�ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ          
การทาํงานของครู หลายโรงเรียนประสบปัญหาครูไม่พอ อนัเป็นปัญหา “เชิงปริมาณ” ทาํให้ครูบางคน
ตอ้งสอนสัปดาห์ละ 25 - 30 คาบ ในขณะที�หลายโรงเรียนประสบปัญหา“เชิงคุณภาพ” ในแง่วุฒิ
ความรู้ของครูกบัวิชาที�สอน โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที�มกัไม่มีครูที�เรียน     
มาโดยตรงหรือมีแต่ไม่พอ และหลายโรงเรียนก็เผชิญปัญหา “เชิงบริหาร” งานแฝงหรืองานนอก
เหล่านี
 หลายกรณีกลายเป็นงานที�เขา้มาเอาเวลาของครูไปไม่น้อย อนัเป็นการแย่งคนดี ๆ อาจารย์
ดี ๆ ของเด็กไป ดงันั
นกลยุทธ์ในการจดัภาระงานของครูภายใตข้อ้ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี
 จึงเป็น   
จุดที�มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพการทาํงานของครู 
 ประเด็นที�  5  ค่าตอบแทน ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัที�กลายเป็นสังคม
บริโภคนิยมหรือวตัถุนิยม ระบบการให้ค่าตอบแทนแก่ครูแบบเดิมไม่สามารถจูงใจให้คนเก่งดี     
มาเรียนครูได ้เมื�อเปรียบเทียบรายไดจ้ากครูในโรงเรียนของรัฐที�จบปริญญาตรี เริ�มตน้ที� 6,300 บาท 
บณัฑิตสาขาวิศวกรรมไดรั้บเงินเดือนตั
งตน้ 12,000 - 20,000 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 11,000 - 
18,000 บาท แมแ้ต่สาขาบริหารจดัการตามธนาคาร โรงแรมและบริษทัเอกชนก็ไดรั้บเงินตั
งตน้ 
8,000 - 10,000 บาทเป็นอย่างน้อย เสียงที�สะทอ้นวา่ อาชีพครูไม่ต่างอะไรกบัผูที้�หาเช้ากินคํ�า        
ครูในฐานะผูก่้อหนี
กอ้นใหญ่ ก็ไม่อาจปฏิเสธไดแ้ละจากสถิติปัญหาหนี
 สินครูที�มีจาํนวนครูเป็นหนี

ทั
งหมด 507,607 คน เป็นวงเงินทั
งสิ
นประมาณ 81,162 ลา้นบาท ทาํให้พอรู้ไดว้า่มีครูอีกหลายคน  
ที�ตอ้งเป็นเหยื�อของสภาพเศรษฐกิจขณะนี
  การหาอาชีพเสริมหรือลาํไพ่พิเศษ จึงเขา้มามีบทบาทครู
กบัธุรกิจขายตรงนายหนา้ คา้ที�ดินหรือแมแ้ต่การขายประกนั ซึ� งก็ยงัเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยูโ่ดยมองว่า
ไม่เป็นความประพฤติเยี�ยงครู ปัจจุบนัไม่แปลกใจเลยวา่ “เมื�อก่อนเราเคยเห็นครูหอบหนงัสือเล่มหนา 
แต่มาวนันี
ครูจะหนัมาหอบสินคา้ขายตรง” 
 ประเด็นที�  6  ครูขาดแรงจูงใจในการทาํงาน จากการสํารวจของดุสิตโพล พบวา่ ประมาณ 
ร้อยละ 20 ของครู ไม่ตอ้งการที�จะเป็นครู เมื�อพิจารณาถึงความพึงพอใจในการทาํงานและทศันคติต่าง ๆ 
ของบุคคลที�มีต่อองคป์ระกอบของงาน มีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานนั
น
มากบัความพึงพอใจ อนัไดแ้ก่ความรู้สึกวา่มีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน จากรายงานการวิจยั
ประสิทธิภาพการใช้ครูของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ครูมีความพึงพอใจตํ�ามาก        
ในเรื�องโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน และเงินเดือนเมื�อเทียบกบัเพื�อนรุ่นที�มีวุฒิเดียวกนั ครูทุกสังกดั
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มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ามี ความกา้วหน้าน้อยกว่าเพื�อนร่วมรุ่นเดียวกนั ในเรื�องเงินเดือนรายได ้   
และการเลื�อนตาํแหน่ง นอกจากนี
 งานวิจยัประเมินผลแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที� 7 :          
ครู อาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา พบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํ งานครูนั
น มีประเด็นบ่งชี
          
การดอ้ยคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ไดแ้ก่ เงินเดือนไม่พอ การขาดโอกาสที�กา้วหนา้ การไม่ได ้    
การยอมรับจากสังคมและความปลอดภยัในชีวิต กรณีพื
นที�เสี�ยงภยัและทุรกนัดาร จากผลการประเมิน
ดงักล่าวทาํให้เห็นว่า สถานภาพของวิชาชีพครูกาํลงัเสื�อมถอยลงไปทุกที ครูมีชีวิตอยูเ่พื�อวนันี
  
เพราะไม่รู้พรุ่งนี
อนาคตจะเป็นยงัไงต่อไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน (2547 ข : 34 - 39) มีแนวดาํเนินการ              
ในการพฒันาครูสู่มืออาชีพ ดงันี
  

 1. การพฒันาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื�อให้ครูเกิดความรักและศรัทธา      
ในวิชาชีพ การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดี มีความเป็นกัลยาณมิตร รักและเมตตาศิษย ์ยอมรับ     

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความมุ่งมั�นพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม      

ตามศกัยภาพ 
 2. การส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ซึ� งเป็นงานหลกัของการปฏิรูปการเรียนรู้

ของครูมืออาชีพ โดยพฒันาครูให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ สร้างทกัษะการบูรณาการ 
ซึ� งครอบคลุมงานดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล การจดัแหล่งเรียนรู้ และการวจิยั 

 3. การพฒันานวตักรรม เทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ที�เน้นสื�อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื�อสาร เป็นการส่งเสริมให้ครูพฒันานวตักรรม/สื�อในการจดัการเรียนรู้             
มีการศึกษาวจิยัและพฒันาวธีิสร้างสื�อที�มีคุณภาพ พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชสื้�อระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ที�สอดคลอ้งและตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน 

 4. พฒันาให้ครูมีจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือพฒันานกัเรียนตามธรรมชาติโดยพฒันา
ให้ครูรู้ และเขา้ใจธรรมชาติ ความตอ้งการ และพฒันาการตามวยั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

การพฒันาเด็กตามศกัยภาพ สามารถคน้พบความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคน  และสามารถ       
จดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมได ้

 5. เพิ�มพนูทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร การคน้ควา้ และพฒันาวิชาชีพให้แก่

ครู โดยให้ตระหนักถึงความสําคญัของภาษาองักฤษ มีความรู้เกี�ยวกบัศพัท์ สํานวน โครงสร้าง
ประโยคง่าย ๆ ที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั และสาขาวิชาที�ตนรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื�อสาร 

สามารถใชภ้าษาองักฤษในการแลกเปลี�ยนขอ้มูล ติดต่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ตามวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา และสามารถแสวงหาความรู้เพิ�มเติมโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อ 
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 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 47 - 48)  ไดก้ล่าวถึงยุทธศาสตร์ที� 2  เรื�องการพฒันา    

คุณภาพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ� งมีวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์/มาตรการ ดงันี
  

 วตัถุประสงค ์:  

 เพื�อให้มีครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ มีคุณภาพสามารถ

จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั
งมีระบบการผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษา เพื�อส่งเสริมคนดี คนเก่งเข้ามาสู่วิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตดีขึ
 น            

จึงกาํหนดกลยทุธ์/มาตรการสาํคญั ดงันี
  

 กลยทุธ์/มาตรการ : 

 1. ขอคืนอตัราเกษียณ และเกษียณก่อนกําหนด  (Early  Retire)  และวงเงินให้แก่

กระทรวงศึกษาธิการ ในอตัราร้อยละ 100 ในเวลา 5 ปี 

 2. ยกเลิกระบบครูอัตราจ้าง และจัดให้มีระบบคัดสรรครูที�มีคุณภาพ เพื�อรับบรรจุ         

เป็นขา้ราชการครู 

 3. ปรับเกณฑ์กําหนดอัตราครู โดยกําหนดภาระงานครูให้ชัดเจนและจัดให้มีบุคลากร           

สายสนับสนุนให้เหมาะสมเพียงพอ และสนับสนุนให้มีอัตรากําลังครูตามเกณฑ์ที�ก ําหนด              

ไม่ใหมี้สถาบนัใดขาดครู 

 4. พฒันาสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of 

Education) ที�มีความเป็นเลิศดา้นการผลิตและพฒันาครู เนน้ภารกิจการผลิตครูใหม่ การพฒันาครู

ประจาํการ และการวจิยัเพื�อความเป็นเลิศดา้นวชิาชีพครู 

 5. สร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง เช่น การจดั

ให้มีเงินวิทยพฒัน์สําหรับครูที�เข้ารับการพฒันาตนเอง เพื�อเพิ�มพูนความรู้ในหลกัสูตรที�ได้รับ   

ความเห็นชอบ เป็นตน้  

 6. พฒันาระบบประเมินสมรรถนะวชิาชีพครูให้เชื�อมโยงกบัความสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนเพื�อพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 7. พฒันาครูประจาํการและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 

Based) ใหท้ั�วถึงต่อเนื�อง กา้วทนัการเปลี�ยนแปลงและความตอ้งการในการพฒันาการศึกษา 

 8. ส่งเสริมการผลิตครูตามโครงการครูสหกิจ เพื�อให้นิสิต/นักศึกษาครูมีประสบการณ์    

การสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยถือเป็นส่วนหนึ�งของมาตรฐานวชิาชีพครู 

 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาอื�นที�มีใจรักในวิชาชีพครูมีโอกาส         

เขา้มาเป็นครู โดยศึกษาวชิาครูเพิ�มเติมตามที�กาํหนด 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 ข : 68) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูป           
ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)     
มีการดาํเนินงานใน 4  ดา้น คือ 
 1. การปฏิรูปการผลิตครู มีผลการดาํเนินงานที�ชดัเจน โดยมีนโยบายและแผนการผลิตครู
ที�ผา่นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว้ คือ ยทุธศาสตร์การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(พ.ศ. 2547-2556) ซึ� งมีหลกัสูตรการผลิตครูหลายแบบ เช่น การผลิตครูแนวใหม่ หลกัสูตร 5 ปี    
ใน 8 สาขาวิชา ตามแผน 3 ปี (2547-2549) ที�ให้เรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 ปี  และฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที�สภาครูและบุคลากรทางการศึกษารับรองอีก 1 ปี ปีละ 2,500 คน      
รวม 7,500 คน ไดเ้ปิดรับรุ่นที� 1 ในปีการศึกษา 2547 เขา้เรียนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 50 แห่ง 
มีนกัศึกษาเขา้เรียน 2,139 คน คิดเป็นร้อยละ 85.56 ของเป้าหมาย และในระหวา่งศึกษามีนกัศึกษา
บางส่วนลาออก บางส่วนผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนดตอ้งออกจากโครงการ ทาํให้
เหลือนักศึกษาจาํนวน 2,051 คน (ร้อยละ 82.04) ที�จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2552 ทั
งนี
        
นกัศึกษากลุ่มนี
 ไดรั้บทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตรปีละ 84,000 บาทต่อคน และมีการดาํเนินการ
เพียงรุ่นเดียว ส่วนรุ่นต่อไปจะเปิดรับหลงัจากไดผ้ลการประเมินรุ่นที� 1 แลว้ นอกจากนี
  มีการผลิต
ครูระดบัปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สําหรับผูจ้บปริญญาตรีสาขาวิชาอื�นและประสงค์จะเป็นครู       
เขา้ศึกษาต่อวิชาชีพครู 1 ปี การผลิตครูระดบัปริญญาโททางการสอน หลกัสูตร 3 ปี สําหรับผูจ้บ
ปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 ปี  และฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา           
ที�สภาครูและบุคลากรทางการศึกษารับรอง 1 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมและผลิตครูที�มีความสามารถพิเศษ          
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที�เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ สํานกัคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั
นพื
นฐาน เพื�อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที�มีความสามารถพิเศษ และมีความ
ศรัทธาในอาชีพครู และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั
งดา้นปริมาณ  
และคุณภาพ เริ�มดาํเนินการระยะที� 1 เมื�อปี พ.ศ. 2539 และสิ
นสุดในปี 2545 และระยะที� 2 เริ�มเมื�อปี 
2546 มีผูจ้บการศึกษาไดรั้บการบรรจุ ตั
งแต่ปีการศึกษา 2546-2550 รวมประมาณ 1,500 คน เป็นตน้  
 2. การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มียุทธศาสตร์การดาํเนินงาน        
ที�ชดัเจนในระดบักระทรวงเพื�อส่งเสริมครูใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง รวมทั
งสนบัสนุนการฝึกอบรม
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้ครูมีสมรรถนะเพิ�มขึ
 น โดยมีการตั
 งสถาบันพฒันาครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา (สคบศ.) เพื�อดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหลายโครงการ เช่น โครงการพฒันาผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเพื�อรองรับการกระจายอาํนาจ 
สาํหรับผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นหลกัสูตรเขม้ 6 วนั 42 ชั�วโมง  มีเนื
อหาเกี�ยวกบั



 

 

42

การบริหาร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการปฏิรูปการเรียนรู้เพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่วนครูและศึกษานิเทศกเ์ป็นหลกัสูตรการพฒันา  8 วนั 60 ชั�วโมง 
เนื
อหาประกอบดว้ย ครูผูน้าํการเปลี�ยนแปลง คุณธรรมนาํความรู้ การวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน 
และการนิเทศติดตามผล โครงการพฒันาสมรรถนะของครูตามระบบการพฒันาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เป็นการพฒันาครูตามจุดเด่น จุดดอ้ย ที�แต่ละคนประเมินตนเองไว ้โครงการพฒันาครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 นอกจากนี
  มีโครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั
งระบบ โดยจดัให้มีระบบ 
ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
มีการวจิยัและพฒันานโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยทาํการศึกษาสภาพปัญหา
การจดัการเรียนการสอน ศึกษาหาแนวทางการพฒันาครูทั
งในและต่างประเทศที�ประสบความสําเร็จ 
ปรับหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื�อนวิทยฐานะ 
โดยปรับหลกัเกณฑ์ดา้นคุณสมบติัของผูรั้บการประเมิน วิธีการประเมินที�พิจารณาจากพฤติกรรม
และกระบวนการทาํงาน ประจกัษพ์ยานเอกสารที�ใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที�และผลงานการปฏิบติังาน
ที�ส่งผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 3. การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู มีการดาํเนินงานเป็นรูปธรรมที�ชดัเจน คือ มีการแต่งตั
ง

คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา มีการจดัทาํขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดา้น มีการกาํหนดกรอบการพฒันา

วิชาชีพครู ร่างขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพฒันาและการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั
งมีมติ
กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบประกอบวชิาชีพสาํหรับผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาดว้ย 

 4. การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล กฎหมายที�สําคญัและที�เกี�ยวขอ้ง 3 ฉบบั มีผล

บงัคบัใชแ้ลว้คือ พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.เงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 

พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวทิยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่ง (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2547 นอกจากนี
 มีการปฏิรูป

การบริหารงานบุคคลในสํานกังานเขตพื
นที�การศึกษา มีการแต่งตั
งผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื
นที�
การศึกษาและรองผูอ้าํนวยการ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ และการจดัสรรอตัรากาํลงัครูในโรงเรียน 

 จากแนวทางการดาํเนินการของการพฒันาครูจนถึงปัจจุบนั ไดพ้บวา่ มีนกัเรียนจาํนวนมาก
ให้ความสนใจที�จะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา เพื�อเขา้สู่ความเป็นครู ดว้ยเงินเดือนที�สูงขึ
น และ 

สวสัดิการที�ดีขึ
น แต่อย่างไรก็ตาม ครูก็ยงัจะตอ้งมีการพฒันาตนเอง ให้เกิดความรัก  ความศรัทธา

ในวชิาชีพ ส่งเสริมใหจ้ดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างงานวจิยั พฒันางานนวตักรรม เพิ�มพูน
ศกัยภาพการใช้ภาษาองักฤษ เพื�อให้ใช้ในการจดัการเรียน การสอน ส่งเสริมคนดี คนเก่ง มีใจรัก    



 

 

43

ในวิชาชีพครู และนาํมาสู่วิชาชีพครู เปลี�ยนแปลงความคิดในการสอนรูปแบบเดิม เป็นการกาํหนด

ภาระงานที�ชดัเจน ส่งเสริมใหมี้คุณภาพชีวติที�ดี และสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบติังาน วางแผนการผลิต 
และพฒันาการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ รู้จกัพฒันาระบบ       

และเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะวชิาชีพครูไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ� งในแนวทางการพฒันาต่าง ๆ ก็เป็น
การสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดขึ
นกบัครู เพื�อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ซึ� งเราตอ้งเล็งเห็นถึงคุณภาพ

ของเด็กนั
นเป็นการสะทอ้นคุณภาพของครู เพราะปัจจุบนัครูไม่ควรที�จะยึดติดในการทาํงานรูปแบบเดิม 

การที�มีการสร้างแนวทางการพฒันา ก็เพื�อที�จะทาํให้เกิดความกระตือรือร้นในการทาํงานเป็นการสร้าง
เป้าหมายให้กบัครูที�จะสามารถพฒันาตนเอง เพื�อให้กา้วไปถึงจุดมุ่งหมาย โดยมีคุณภาพเป็นพื
นฐาน   

ที�สาํคญัของครู และมีภาพลกัษณ์ของความเป็นครูที�ดี   
 จากที�ได้กล่าวมาในเรื� องของครูมืออาชีพ สามารถสรุปได้ว่า  ครูมืออาชีพควรจะมี           
คุณสมบติั 3 ดา้น ซึ� งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา คือ 1) ความรู้ ครูตอ้งเป็น  
ผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถบริหารจดัการในห้องเรียน โดยใช้ทกัษะในการวิจยั 
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลย ีสื�อ และอุปกรณ์ทางการศึกษาที�ทนัสมยั นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียน
การสอน พร้อมทั
 งพฒันาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวดัและประเมินผล โดยยึด             
ผูเ้รียนเป็นสําคญั เอาใจใส่ต่อศิษยทุ์กคน ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล         
2) การปฏิบติังาน สามารถพฒันาทกัษะวิชาชีพตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ คิด วิเคราะห์จากการรับทราบ
ข่าวสารขอ้มูล ความเคลื�อนไหวทั�วโลกในเวลาอนัรวดเร็ว มุ่งพฒันาแผนการสอน สื�อการเรียนรู้ 
และนวตักรรมต่างๆ เพื�อนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเนื�อง โดยยึดถือทฤษฎีที�เป็น
ระบบในการปฏิบติังานเพื�อยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั
นสูง มุ่งพฒันาศกัยภาพ
ของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง เพื�อกระตุน้ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
3) การปฏิบติัตน มีความรัก ศรัทธา เจตคติ จรรยาบรรณ และวฒันธรรม การปฏิบติัหน้าที�ดว้ยจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีภาพลกัษณ์ของความเป็นครูที�ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมมือกันระหว่างผูป้กครอง ชุมชน 
บุคคลในชุมชน และทุกฝ่าย เพื�อพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ปลูกฝัง   
คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นผลที�เกิดกบัผูเ้รียนอยา่งถาวร  ทั
งนี
การที�จะพฒันาให้ครูมีคุณสมบติั   
ทั
ง 3 ดา้นดงักล่าวมานั
นจะตอ้งมาจากแรงจูงใจของครูทั
งในด้านสถานที�ทาํงาน ซึ� งเกิดจาก     
สภาพแวดลอ้มไม่เอื
อใหเ้กิดการเรียนรู้ มีนโยบายที�ขาดเอกภาพ ส่งผลต่อทศันะคติในการทาํงานที�มี
ส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงาน นอกจากนี
 จะตอ้งส่งเสริมการพฒันาครูให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั
ง
ประสานความร่วมมือระหว่าง ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ทาํให้เกิดความกา้วหน้าในงาน ไดรั้บเงินเดือน
และตาํแหน่งที�สูงขึ
น และเกิดการยอมรับของสังคม 
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แรงจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
 ความหมายของแรงจูงใจ 
 ธงชยั  สันติวงษ ์(2540 : 23)  กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นสิ�งที�อยูภ่ายในที�มีแรงผลกัดนัและ       
มีทิศทางที�ใชก้บัพฤติกรรมของมนุษยเ์พื�อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายที�ตอ้งการ 
 สมพร  สุทศันีย ์(2542 : 29)   กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นการกระตุน้ให้บุคคลมีความกระตือรือร้น 
หรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทั
งพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมการทาํงาน โดยเฉพาะ
ในองคก์ารผูน้าํมีหนา้ที�โดยตรงในการจูงใจผูร่้วมงานเพื�อให้งานประสบความสําเร็จ ทั
งนี
 เพราะมนุษย ์    
จะทาํงานเตม็ความสามารถหรือไม่นั
นขึ
นอยูก่บัความเตม็ใจ ความกระตือรือร้น ในการทาํงาน 
 สมพงษ์  เกษมสิน (2543 : 302)  กล่าวว่า แรงจูงใจมีลกัษณะเป็นนามธรรม คือ เป็นวิธีการ           
ที�จะชกันาํพฤติกรรมผูอื้�นให้ประพฤติปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ พฤติกรรมของคนจะเกิดขึ
นไดต้อ้งมี
แรงจูงใจ ความพยายามที�จะชักจูงให้ผูอื้�นแสดงออกหรือปฏิบติัตามต่อสิ� งจูงใจ สิ� งจูงใจอาจมีได ้      
ทั
งจากภายในและภายนอกตวับุคคล แต่มูลเหตุจูงใจอนัสาํคญัของบุคคล คือความตอ้งการ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 111)  กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคล             
ที�ถูกกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทาง ความตอ้งการจูงใจในการทาํงาน จึงเป็น
ความพยายามของบุคคลในการทาํงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 ยงยุทธ  เกษสาคร (2554 : 143)  กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะอินทรียภ์ายในร่างกาย
ของบุคคล ถูกกระตุน้จากสิ�งเร้าเรียกว่า สิ�งจูงใจ ก่อให้เกิดความตอ้งการอนัจะนาํไปสู่แรงขบัภายใน 
(Internal Drive) ที�จะแสดงพฤติกรรมการทาํงานที�มีคุณค่าในทิศทางที�ถูกตอ้งตรงตามเป้าหมายขององคก์าร 
 ดาํรง  วฒันา (2549 : 3)  กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง แรงขบัและความพยายามที�จะทาํให้
เกิดความพอใจในความตอ้งการ (เป้าหมาย)  ทั
งนี
 ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้เทคนิคการบริหารแบบให้
รางวลัหรือสิ�งจูงใจ ทาํใหพ้นกังานพอใจ 
 เสนาะ  ติเยาว ์(2551 : 208)  กล่าวว่า การจูงใจ คือการเต็มใจที�จะทุ่มเทความพยายาม          

อยา่งเตม็ที�จนงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมายโดยมีเงื�อนไขวา่ การทุ่มเทนั
นเพื�อสนองความตอ้งการ
ของคนนั
น การระบุให้งานขององคก์ารบรรลุเป้าหมายก็เพราะวา่การจูงใจเป็นเรื�องของการทาํงาน

ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
 จากแนวคิดที�กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดัน แรงกระตุ้น        

ที�จะชักจูงให้ผูอื้�นแสดงออกหรือปฏิบติัด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ และทุ่มเทความสามารถ  

อย่างเต็มที�เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามที�ตอ้งการ และตอบสนองความตอ้งการของตน โดยแรงจูงใจ  
จะมีไดท้ั
งจากภายในซึ� งเกิดจากตนเอง และภายนอกซึ� งเกิดจากผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร 

เป็นตน้ 
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 ความสําคัญของแรงจูงใจ 

 วิภาพร  มาพบสุข (2540 : 16)  กล่าวว่า องค์ประกอบที�สําคญัประการหนึ� ง ที�ทาํให ้     

การดาํเนินกิจการงานประสบผลสําเร็จไดต้ามเป้าหมายคือ การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้เกิดขึ
น

แก่บุคคล เพราะแรงจูงใจจะช่วยกระตุน้และผลกัดันให้บุคคลมีความรัก ความตั
งใจ มีกาํลงัใจ     
ขยนัหมั�นเพียร และเต็มใจปฏิบติัหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ
นแก่

บุคคลจึงมีผลดีต่อบุคคลนั
น รวมทั
งมีผลดีต่อองค์การในภาพรวมดว้ย กล่าวคือจะช่วยเพิ�มผลผลิต
ทั
งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแก่องค์การ ดงันั
นผูบ้ริหารที�ดี จึงควรเลือกใชแ้รงจูงให้เหมาะสมกบั

พนกังานแต่ละคน อนัจะนาํผลดีมาสู่พนกังานและองคก์าร  

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2544 : 118)  กล่าวถึง แรงจูงใจมาจากฐานคติที�ว่า    
โดยทั�วไปแลว้คนอาจมิไดท้าํงานเตม็ความสามารถเท่าที�ตนมีอยูเ่สมอไป อนัเป็นผลมาจากแรงจูงใจ

ของบุคคลนั
น ๆ บุคคลที�มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานจะมีแนวทางในการปฏิบติังานที�แน่นอน 

ระดบัในการทาํงานสมํ�าเสมอและมีผลการปฏิบติังานสูงกวา่บุคคลที�ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
จึงกล่าวได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นเสมือนพลังกระตุ้นพฤติกรรมให้แต่ละบุคคลใช ้   

ความสามารถในการปฏิบติังานไปในทิศทางที�จะนาํไปสู่เป้าหมาย ซึ� งแรงจูงใจในภาษาองักฤษ คือ 
คาํว่า “Motivation” มีความหมายหลากหลายแตกต่างกนัตามแนวคิดและการนาํไปประยุกตใ์ช้กบั

องค์การ การจูงใจเป็นความพยายามอย่างมีระบบของหน่วยงานที�จะลดปัญหาต่าง ๆ ที�เผชิญหน้า

บุคลากรบรรจุใหม่ เพื�อใหเ้ขาเกิดความสุขความพอใจกบังาน 
 ยงยุทธ  เกษสาคร (2554 : 143) กล่าวว่า การจูงใจเป็นการกระทาํทุกวิถีทางที�จะกระตุน้ให้
พนกังานในองค์การประพฤติปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ขององค์การ หากมีสิ� งจูงใจ     
ที�เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบดว้ยการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยา่งให้ไดม้าซึ� งความสําเร็จ
อนัเป็นเป้าหมายสูงสุด แรงจูงใจเป็นกระบวนการกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานปรับปรุงผลงานให้ดีขึ
น 
ซึ� งทาํให้ไดรั้บสิ�งตอบแทนทางใจ จากผลการปฏิบติังานของตน ทาํให้ปฏิบติังานทุ่มเทความอุตสาหะ 
พยายามอยา่งเตม็ความสามารถ หากการจูงใจนอ้ยลง ความพยายามในการทาํงานก็จะลดตํ�าลงดว้ย 
 สรุปไดว้า่ แรงจูงใจ มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง เพราะเป็นส่วนสําคญัที�ทาํให้เกิดแรงผลกัดนั 
การกระตุน้ให้เกิดความรัก ความตั
งใจ ความขยนั และเต็มใจที�จะปฏิบติังาน โดยมีแนวทางปฏิบติั   
ที�แน่นอน ระดบัการทาํงานสมํ�าเสมอ ผลการปฏิบติังานสูงขึ
น มีการปรับปรุงผลงานอยา่งสมํ�าเสมอ 
ซึ� งถา้หากแรงจูงใจลดนอ้ยลง ความพยายามในการทาํงานก็จะลดลงดว้ยเช่นกนั 
 ทฤษฎแีละแนวคิดที�เกี�ยวข้องกบัแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จของงาน  ผูที้�มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงย่อมปฏิบติังานได้สําเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าผูที้�มีแรงจูงใจ  
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ในการปฏิบติังานตํ�า องคก์รใดที�สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบับุคลากรไดดี้ยอ่มทาํให้
องคก์รนั
นประสบความสาํเร็จ ทั
งนี
ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงจูงใจมีอยูห่ลายทฤษฎีดว้ยกนั จึงควรมี
การเลือกใชง้านใหเ้หมาะสมกบับุคคล สถานการณ์และองคก์ร  
 1. ทฤษฎีลาํดบัขั
นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) 
  มาสโลว ์(Maslow. 1970 : 102 ; อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ.์ 2542 : 150)  ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎี
เกี�ยวกบัแรงจูงใจหรือความตอ้งการที�เป็นที�ยอมรับและมีชื�อเสียงที�สุดทฤษฎีหนึ� งคือ ทฤษฎีลาํดบั
ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ� งมีแนวคิดดงันี
  
  1.1 ความต้องการของมนุษยมี์ลาํดับขั
น โดยจะเริ� มจากความต้องการขั
นตํ�าสุดไปหา
ความตอ้งการสูงสุด 
  1.2 ความต้องการของมนุษย์มีความต่อเนื� อง มนุษย์มีความต้องการไม่สิ
 นสุด             
เมื�อความ ตอ้งการอนัหนึ�งอนัใด ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะเกิดความตอ้งการชนิดใหม่ขึ
นอีก  
  1.3 เมื�อมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการระดบัตํ�าแล้ว ก็จะมีความตอ้งการ
ระดับสูงขึ
 นไป แต่บางครั
 งเมื�อความต้องการระดับสูงได้รับการตอบสนองแล้ว ก็อาจจะเกิด        
ความตอ้งการระดบัตํ�าอีกก็ได ้
  1.4 ความต้องการแต่ละระดับของมนุษย์มีความเกี�ยวเนื�องกัน และซํ
 าซ้อนกันอยู ่   
แม้ว่าความต้องการระดับหนึ� งระดับใดหายไปแล้วเกิดความต้องการระดับอื�นเข้ามาแทนที�                 
แต่ความจริงแลว้ความตอ้งการเหล่านั
นไดรั้บการตอบสนองเพียงบางส่วนเท่านั
น ดงันั
นความตอ้งการ
ทุกระดบัไม่สามารถแยกออกจากกนัไดเ้ด็ดขาด 
  ตามแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow) สามารถแบ่งลาํดบัขั
นความตอ้งการของมนุษย์
ออกเป็น 5 ระดบัต่อไปนี
  (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์.  2551 : 82 - 84) 
  1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั
นพื
นฐาน   
ของชีวิตที�มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ เพื�อดํารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ อาหาร นํ
 า อากาศ        
การพกัผ่อน และเสื
 อผา้ เป็นตน้ ซึ� งบุคคลจะตอบสนองความตอ้งการขั
นพื
นฐานจากรายได้ปกติ     
ที�เขาไดรั้บจากการทาํงาน 
  2. ความตอ้งการความมั�นคงและปลอดภยั (Safety/Security Needs)  มนุษยจ์ะตอ้งการ
ความมั�นคง แน่นอน และความปลอดภยัในชีวิต ทั
งในดา้นเศรษฐกิจและดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
โดยบุคคลจะแสวงหาความมั�นคงให้แก่ตัวเองและครอบครัว ดังจะเห็นได้ว่า มนุษย์พยายาม       
สร้างและสะสมหลกัประกนัในการดาํรงชีวติในรูปแบบต่าง ๆ โดยสมาชิกขององคก์าร จะพิจารณา
ความมั�นคงในงาน ตาํแหน่ง และสถานะขององค์การ ซึ� งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และ      
การใชจ่้ายของครอบครัวของเขา 
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  3. ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 
ที�ตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์และความผูกพนักบับุคคลอื�น ตลอดจนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ� ง
ของสังคม ดังนั
 นเมื�อความต้องการขั
นพื
นฐานในการดํารงชีวิตได้รับการตอบสนอง และได ้       
หลกัประกนัวา่เขาสามารถจะดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยั เขาก็จะเขา้เป็นสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะการ
ยอมรับและการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจจากภายในองค์การ ซึ� งนบัเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้บุคคล
เกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
  4. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการที�จะมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ� งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื�น โดยความรู้สึกภาคภูมิใจ        
ของบุคคลจะมาจากชื�อเสียง เกียรติยศ และการชื�นชมจากสังคม ดงัที�เราจะเห็นไดจ้ากบุคคลที�มีหนา้ที�
การงานและรายไดม้ั�นคง มีตาํแหน่งหน้าที� และมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของกลุ่ม โดยจะเขา้ร่วม    
กิจกรรมทางสังคม เพื�อให้ไดรั้บการยอมรับและชื�นชมจากบุคคลอื�น ซึ� งองคก์ารจะตอ้งจดัตาํแหน่งงาน
ในสาํนกังานหรือความรับผดิชอบในงาน เพื�อใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจ 
  5. ความตอ้งการบรรลุในสิ�งที�ตั
งใจ (Self Actualization Needs) แต่ละบุคคลจะมี   
ความต้องการที�จะกระทาํในสิ� งที�ตนเองสนใจ เพื�อให้ได้ใช้ศกัยภาพหรือตระหนักถึงศกัยภาพ      
ของตนอย่างเต็มที� “อาจจะกล่าวได้ว่า ความตอ้งการบรรลุในสิ�งที�ตั
งใจ ถือเป็นความปรารถนา        
ที�บุคคลอยากจะเป็นอยา่งอื�นนอกจากที�เป็นอยู ่เพื�อให้บรรลุถึงความพอใจและเขา้ใจตนเอง”  ซึ� งจะ
เป็นความตอ้งการขั
นสุดทา้ยและสูงสุดของบุคคล 
  ทั
งนี
ความตอ้งการในแต่ละขั
นของบุคคล จะตอ้งไดรั้บการบาํบดัเรียงตามลาํดบัจาก
ความตอ้งการในระดบัตํ�าไปสูง เมื�อความตอ้งการในระดบัใดได้รับการบาํบดัแลว้ มนุษยจ์ะก้าว
ไปสู่ระดบัขั
นของความตอ้งการที�สูงขึ
น แต่ถา้ความตอ้งการในระดบันั
นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
มนุษยก์็จะกลบัลงสู่ความตอ้งการในสภาวะเดิม และจะพยายามจนกว่าเขาจะบรรลุ ความพยายาม    
ที�ตอ้งการตามแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow)  ไดรั้บการยอมรับและนาํไปประยุกต์ในหลายดา้น 

โดยเฉพาะการบริหารงานและบริหารคน ทําให้เรารู้จักทฤษฎีนี
 ในชื�อว่า “ทฤษฎีลําดับขั
 น           
ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory)” 

 2. ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย ์(Murray ’s Manifest Needs Theory)  
  เมอร์เรย ์(Murray. 1961 : 187 ; อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์.  2553 : 117) ไดก้ล่าววา่   
ในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความตอ้งการด้านใดด้านหนึ� งหรือหลายด้านสูง และความตอ้งการ   
ดา้นอื�นตํ�าก็ได ้ความตอ้งการที�จาํเป็นและสาํคญัเกี�ยวกบัการทาํงานของคนมีอยู ่4 ประการ คือ 
  2.1 ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความตอ้งการทาํ       
สิ�งหนึ�งสิ�งใดไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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   2.2 ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation)  หมายถึง ความตอ้งการ                     
มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนอื�น คาํนึงถึงการยอมรับของเพื�อนร่วมงาน 
  2.3 ความตอ้งการอิสระ (Need for Autonomy) หมายถึง ความตอ้งการที�จะเป็น            
ตวัของตวัเอง  
  2.4 ความตอ้งการมีอาํนาจ (Need for Power) หมายถึง ความตอ้งการที�จะมีอิทธิพล
เหนือผูอื้�นและตอ้งการที�จะควบคุมคนอื�นใหอ้ยูใ่นอาํนาจของตน 
 3. ทฤษฎีการจูงใจ ERG (Existence-Relatedness-Growth Theory) 
  อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา. 2553 : 162) ไดก้ล่าววา่ 
ทฤษฎีความตอ้งการ (Need Theory) : ทฤษฎีการจูงใจ ERG (Existence-Relatedness-Growth Theory 
(ERG)) เนน้ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยไม่คาํนึงถึงขั
นความตอ้งการวา่ความตอ้งการใด   
จะเกิดขึ
 นก่อนหรือหลังหรือความต้องการหลาย ๆ อย่าง อาจเกิดขึ
 นพร้อมกันก็ได้ โดยอลัเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer) แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประการ ดงันี
  
  3.1 ความตอ้งการเพื�อความอยูร่อด (Existence Needs (E)) เป็นความตอ้งการพื
นฐาน
ของร่างกายเพื�อให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ความตอ้งการอาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
เป็นต้น เป็นความต้องการในระดับตํ� าสุดและมีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบด้วย           
ความตอ้งการทางร่างกาย บวกดว้ยความตอ้งการความปลอดภยัและความมั�นคงตามทฤษฎีของมาสโลว ์
ผูบ้ริหารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี
 ได้ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที� เป็นธรรม               
มีสวสัดิการที�ดี มีเงินโบนสั รวมถึงทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกมั�นคงปลอดภยัจากการทาํงาน ไดรั้บ
ความยติุธรรม มีการทาํสัญญาวา่จา้งการทาํงาน เป็นตน้ 
  3.2 ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพ (Relatedness Needs (R)) เป็นความตอ้งการที�จะให้
และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลที�แวดล้อม เป็นความต้องการที� มีลักษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง 
ประกอบด้วยความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎี     
ของมาสโลว ์ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ตลอดจนสร้าง
ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อบุคคลภายนอกดว้ย เช่น การจดักิจกรรมที�ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํ
และผูต้าม เป็นตน้ 
  3.3 ความตอ้งการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs (G)) เป็นความตอ้งการ          
ในระดับสูงสุดของบุคคล ซึ� งมีความเป็นรูปธรรมตํ�าสุด ประกอบด้วยความต้องการการยกย่อง        
บวกด้วยความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว ์ผูบ้ริหารควรสนับสนุน     
ให้พนกังานพฒันาตนเองให้เจริญกา้วหน้าด้วยการพิจารณาเลื�อนขั
น เลื�อนตาํแหน่ง หรือมอบหมาย   
ให้รับผิดชอบต่องานกวา้งขึ
 น โดยมีหน้าที�การงานสูงขึ
 น อันเป็นโอกาสที�พนักงานจะก้าวไปสู่      
ความสาํเร็จ 
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  ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) กบัทฤษฎี
ลาํดบัขั
นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) คือ ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอลัเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer) เสนอว่า บุคคลจะได้รับการกระตุน้โดยความต้องการมากกว่าหนึ� งระดับ ตวัอย่าง      
ความตอ้งการที�จะไดรั้บประทานอาหารที�เพียงพอ (เป็นความตอ้งการในการอยูร่อด) ในขณะเดียวกนั 
ก็อาจมีความตอ้งการการยอมรับจากเพื�อนร่วมงาน (ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์) และอาจจะมี
ความตอ้งการดา้นความกา้วหน้าดว้ยก็ได ้ในขณะทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow)  กล่าวว่า บุคคลจะมี
ความต้องการตามลาํดับขั
นจากระดับตํ�าสุดไปยงัระดับสูงสุด นอกจากนี
 อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer)          
ยงัคน้พบวา่ ลาํดบัความตอ้งการจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ผูบ้ริโภคบางคนจะแสวงหาการยอมรับ
การยกยอ่งนบัถือ (ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์) และความตอ้งการสร้างสรรค ์(ความตอ้งการ
ความเจริญก้าวหน้า) ก่อนที�จะคาํนึงถึงความต้องการทางกาย เช่น ความหิว และความกระหาย     
(ความตอ้งการในการอยูร่อด) 
 4. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์  (McGregor : Theory X and Theory Y) 
  แมคเกรเกอร์ (McGregor. 1987 : 638 - 642 ; อา้งถึงใน ภารดี อนนัตน์าวี. 2552 :     
123 - 124)  ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎี X  และทฤษฎี Y ของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) เป็นทฤษฎีเกี�ยวกบั
แรงจูงใจที�พยายามอธิบายหรือผสมผสานแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกเขา้ด้วยกนั คือ 
ทฤษฎีนี
 ตั
งอยู่บนพื
นฐานความเขา้ใจที�ว่า หัวหน้างานหรือผูบ้ริหารมีเจตคติต่อผูป้ฏิบติังานหรือ    
ลูกน้องอยา่งไร ความรู้สึกหรือเจตคตินี
 จะเป็นเครื�องตดัสินว่า ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานมีลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํชนิดใด อาจจะสรุปไดง่้าย ๆ วา่ความรู้สึกของผูบ้ริหารต่อผูป้ฏิบติังานนั
นเป็นสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมหรือการกระทาํของผูป้ฏิบติังาน เช่น ถา้ผูบ้ริหารคิดว่า ผูป้ฏิบติังานมีคุณลกัษณะ    
ไม่เป็นไปตามที�องคก์ารตอ้งการแลว้ปล่อยให้ทาํงานไปตามธรรมชาติ ไม่มีการควบคุมดูแล ผลเสีย  
ก็จะตกแก่คนงานและองคก์ารเอง ในทางตรงขา้มถา้ผูบ้ริหารคิดวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถและ
จดัให้เขา้ไดท้าํงานตามความสามารถควบคุมดูแลอยา่งพอเหมาะ ก็จะช่วยให้งานพฒันาไปสู่เป้าหมาย
ขององคก์ารได ้ผลลพัธ์ก็คือ งานจะสําเร็จไดต้ามวตัถุประสงคข์ององคก์ารและบรรลุวตัถุประสงค์
ของผูป้ฏิบติัเอง 
  หลกัการของทฤษฎี X แมคเกรเกอร์ (McGregor)  ไดต้ั
งทฤษฎี X ขึ
นตามสมมติฐาน
ของ “การควบคุมหรือการบงัคบับญัชา” เป็นหลกั  ซึ� งเป็นแนวคิดแบบเก่า ความเชื�อพื
นฐานเกี�ยวกบั
มนุษยข์องทฤษฎี X  มีดงันี
  
  1. มนุษยโ์ดยทั�วไปจะไม่ชอบงานและจะหลีกเลี�ยงการทาํงานถา้มีโอกาส 
  2.  เนื�องจากธรรมชาติของมนุษยม์ีความไม่ชอบทาํงานนี
 เอง จึงตอ้งมีวิธีการบงัคบั 
ควบคุม หรือขู่วา่จะลงโทษเพื�อเป็นตวักระตุน้ใหท้าํงานสาํเร็จไปสู่เป้าหมายที�องคก์ารตอ้งการ 
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  3.  มนุษย์โดยทั�วไปมักชอบการบังคับควบคุม ชอบหลีกเลี�ยงความรับผิดชอบ           

มีความทะเยอทะยานเพียงเล็กนอ้ย และตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั 

  อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี X นี
  จะเหมาะสําหรับชีวิตการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

แต่ก็ยงัเป็นทฤษฎีที�ไม่ไดค้าํนึงถึงความสามารถหรือศกัยภาพของคนทาํงาน 

  หลกัการของทฤษฎี Y แมคเกรเกอร์ (McGregor) ไดต้ั
งทฤษฎี Y ขึ
นมาตามพื
นฐาน

ความเชื�อที�วา่ มนุษยส์ามารถกระตุน้ไดด้ว้ย “แรงจูงใจ” ซึ� งถือวา่เป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้สมาชิก

และองค์การประสบความสําเร็จ ตลอดจนสนองความตอ้งการของสมาชิกแลว้บรรลุจุดประสงค์

ขององคก์ารดว้ย นบัเป็นแนวคิดใหม่และอยูบ่นรากฐานของการวจิยั ความเชื�อพื
นฐานของทฤษฎี Y 

มีดงันี
   

  1. การใช้ความพยายามทางกายและทางสมองในการทาํงานนั
น เป็นเสมือนการเล่น 

หรือการพกัผอ่น 

  2. การควบคุมโดยปัจจยัภายนอกและการขู่วา่จะลงโทษไม่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย

ขององคก์าร แต่มนุษยจ์ะตอ้งนาํตนเองและควบคุมตนเองเพื�อใหง้านไปสู่เป้าหมายตามที�ตนคิด 

  3. การกาํหนดจุดมุ่งหมายที�แน่นอนเป็นเสมือนเครื�องล่อใจที�ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จ 

  4. มนุษยโ์ดยทั�วไปจะเรียนรู้เกี�ยวกบัการทาํงาน ในสภาวการณ์ที�เหมาะสม ซึ� งไม่เพียง  

แต่จะช่วยใหเ้ขามีความรับผดิชอบต่องานเท่านั
น แต่จะช่วยใหเ้ขาแสวงหาความรับผดิชอบต่องานดว้ย 

  5. ความสามารถที�จะคิดสร้างสรรค์หรือหาวิธีแก้ปัญหาในองค์การเป็นสิ� งสําคญั       

ที�จะกระจายไปสู่เพื�อนร่วมงานอยา่งกวา้งขวาง 

  6.  ภายใตส้ภาวการณ์ของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ความสามารถทางสติปัญญาของ

มนุษยโ์ดยทั�วไปถูกนาํมาใชเ้พียงบางส่วนเท่านั
น 

  ทฤษฎี Y ตั
 งอยู่บนสมมติฐานที�ว่าคนงานสามารถทาํงานให้บรรลุจุดหมายตาม           

ที�ตนเองตั
งไวไ้ด้ ถ้าอุทิศตนเองในการทาํงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ จากแนวคิดนี
        

จะเห็นไดว้า่ คนงานจะตอ้งทาํงานโดยอาศยัแรงจูงใจภายใน อนัที�จริงแลว้ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y นั
น 

ตั
งอยูบ่นแนวคิดเดียวกนั แต่อธิบายธรรมชาติของมนุษยค์นละทิศทางเท่านั
น  

 5. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factor Theory) 

  เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113 - 115 ; อา้งถึงใน ศิริวรรณ           

เสรีรัตน์.  2542 : 413 - 414) ไดส้รุปว่ามีปัจจยัสําคญั 2 ประเภท ที�สัมพนัธ์กบัความชอบ                   

หรือไม่ชอบงานของแต่ละบุคคล ปัจจัยดังกล่าว คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และ             

ปัจจยัคํ
าจุน (Maintenance Factor) 
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  ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานโดยตรง เป็นปัจจยัที�จูงใจให้คนชอบ
และรักงาน เป็นตวัการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ
น 5 ประการ คือ 
  1.  ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การที�บุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จสิ
น
และประสบผลสําเร็จอย่างดี ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาที�เกิดขึ
น 
ผลงานสาํเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลื
มใจในผลสาํเร็จของงานนั
นอยา่งยิ�ง 
  2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทั
งจากผูบ้งัคบับญัชา  
จากเพื�อน จากผูม้าขอคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในงานด้วยกนั การยอมรับนี
 อาจจะอยู่ในรูปของ   
การยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอื�น ๆ ที�ส่อให้เห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถ เมื�อได้ทาํงานอย่างใดอย่างหนึ� งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั
ความสาํเร็จในงาน 
  3. ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั หมายถึง งานที�น่าสนใจ งานที�ตอ้งอาศยัความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์ทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํหรือเป็นงานที�มีลกัษณะสามารถทาํตั
งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยลาํพงั
แต่ผูเ้ดียว 
  4. ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความพึงพอใจที�เกิดขึ
นจากการไดร้ับมอบหมาย     
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มที� ไม่มีการตรวจหรือควบคุม   
อยา่งใกลชิ้ด 
  5.  ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งให้สูงขึ
นของบุคคลในองคก์รมีโอกาส 
ศึกษาเพื�อหาความรู้เพิ�มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 
  ปัจจยัคํ
าจุน หมายถึง ปัจจยัที�จะคํ
าจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลอยูต่ลอดเวลา 

ถา้ไม่มีหรือมีลกัษณะที�ไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ร บุคคลในองคก์ร จะเกิดความไม่ชอบงานขึ
น 

ปัจจยัคํ
าจุนมีดงันี
  

  1. นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจดัการและการบริหารงานขององค์กร การ

ติดต่อสื�อสารภายในองคก์ร 

  2. การปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา ในการดาํเนินงาน   

หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

  3. ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยา ท่าทาง หรือวาจา    

ที�แสดงถึง ความ สัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และสามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซึ� งกนัและกนัอยา่งดี 

  4. สภาพการทาํงานและความมั�นคง หมายถึง สภาพทางกายภาพเช่น แสง เสียง อากาศ ชั�วโมง

การทาํงาน เครื� องมืออุปกรณ์การทาํงาน และความรู้สึกถึงความมั�นคงในการทาํงาน ความย ั�งยืน       

ของอาชีพและองคก์ร 
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  5. ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง เงินเดือน สวสัดิการ และการเลื�อนขั
นเงินเดือน

ในหน่วยงานนั
นเป็นที�พอใจของบุคลากรที�ทาํงาน 

  ปัจจยัคํ
าจุนไม่ใช่เป็นสิ�งจูงใจที�จะทาํให้ผลผลิตเพิ�มขึ
น แต่จะเป็นขอ้กาํหนดเบื
องตน้

เพื�อป้องกัน ไม่ให้คนไม่พอใจในงานที�ทาํอยู่เท่านั
นเอง การค้นพบที�สําคญัจากการศึกษาของ   

เฮอร์ซเบอร์ก คือ ปัจจยัที�เรียกวา่ปัจจยัคํ
าจุนนั
น จะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที�ทาํ และ

ปัจจยัจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที�ทาํ กล่าวคือ ปัจจยัคํ
าจุนยอ่มจะเป็นสาเหตุที�ทาํให้

คนเกิดความไม่พอใจในงานที�ทาํ ทั
งนี
  ปัจจยัคํ
าจุนเป็นเพียงขอ้กาํหนดเบื
องตน้เพื�อป้องกนัไม่ให ้

คนไม่พอใจในงานที�ทาํเท่านั
 นเอง ส่วนปัจจยัจูงใจก็ไม่ได้เป็นปัจจยัที�เป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิด      

ความไม่พอใจในงานที�ทาํ แต่จะเป็นปัจจยัที�กระตุน้หรือจูงใจคน ให้เกิดความพอใจในงานที�ทาํเท่านั
น 

ดงันี
  สมมติฐานที�สําคญัของเฮอร์ซเบอร์กก็คือ ความพอใจในงานที�จะทาํจะเป็นสิ�งจูงใจในการ

ปฏิบติังาน 

 6. ทฤษฎีการกาํหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory)  

  ล็อค (Locke.  1976 : 146 ; อา้งถึงใน เนตร์พณัณา  ยาวิราช.  2552 : 156 - 157) ไดก้ล่าววา่ 

ทฤษฎีการกําหนดเป้าหมาย หมายถึง ผู ้บริหารกําหนดเป้าหมายที�ต้องการ เพื�อเป็นแนวทาง            

ให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายที�กําหนด ซึ� งสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงาน             

การกาํหนดเป้าหมายที�สามารถจูงใจได้คือ เป้าหมายนั
นเป็นที�ยอมรับของพนกังาน (Acceptable)  

เป้าหมายนั
นทา้ทาย (Challenging) และเป็นเป้าหมายที�เฉพาะเจาะจงชดัเจน (Specific) สามารถวดัได ้

(Measurable) กาํหนดปริมาณได ้เช่น การเพิ�มผลผลิต หรือการทาํงานโดยใชเ้วลานอ้ยลง ทาํให้ลูกคา้

ไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานาน เป็นต้น ข้อจาํกดัของการกาํหนดเป้าหมาย คือ ถ้างานนั
นเป็นงาน          

ที�ต่างคนต่างทาํ เป้าหมายของแต่ละบุคคลซํ
 าซ้อนกันจะทาํให้เกิดการแข่งขันและทาํให้ขาด       

ความร่วมมือกนั  ถา้เป็นงานที�ตอ้งการความร่วมมือกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างทีมงานขึ
นมา บางครั
 ง

ผูบ้ริหารกําหนดเป้าหมายที�ง่ายเกินไป พนักงานก็จะไม่ทาํงานที�ดีไปกว่าเป้าหมายที�กําหนด             

ผูบ้ริหารจึงควรกาํหนดเป้าหมายที�ธรรมดา ๆ เป็นเป้าหมายที�สูงกวา่ที�ตอ้งการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  

 7. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Performance Theory) 

  เนตร์พณัณา ยาวิราช  (2552 : 157 - 159) กล่าวถึงผลการศึกษา โดยนกัจิตวิทยา     

ชื�อว่า  เอ็ดเวอร์ด ธอร์นไดค์ (Edward Thorndike) เรื�องกฎแห่งผล (Law of Effect) หมายถึง 

พฤติกรรมเกิดขึ
นเมื�อมีการกระตุน้ในทางบวกซํ
 าแล้วซํ
 าอีกทาํให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา        

ที� เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) ในการจูงใจพนักงาน ผู ้บริหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม            

ของพนกังานที�ช่วยใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมไดห้ลายแบบ ดงันี
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  1.  การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การทาํงานนั
นมีคุณค่าขึ
น

โดยที�พนกังานจะแสดงพฤติกรรมซํ
 า ๆ หากไดรั้บการตอบแทนในทางที�ดี มีความพึงพอใจในงาน 

มีการประเมินผลการทาํงานเป็นที�น่าพอใจ ทาํให้ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มขึ
น การเสริมแรงทางบวก

หรือการทาํให้เนื
องานเพิ�มขึ
น (Enriched Jobs)  ใช้ในการจูงใจพนกังานได ้ทาํให้พนกังานแสดง

พฤติกรรมที�ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการทาํงานธรรมดา 

  2.  การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การลงโทษพนักงาน    

เพื�อไม่ใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมที�ไม่ดีอีก เพื�อไม่ใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมที�ไม่พึงปรารถนา  

  3.  การลงโทษ (Punishment)  หมายถึง การลงโทษเมื�อพนักงานทาํผิดกฎระเบียบ      

ขอ้บงัคบั พนักงานจะมีความรู้สึกอารมณ์ที�ไม่ดี และทาํให้เกิดการรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมและ      

ขาดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

  4.  การทาํใหพ้ฤติกรรมไม่ดีหมดไป (Extinction) หมายถึง การทาํให้พฤติกรรมที�ไม่ดี

หมดไป สูญหายไป อาจทาํไดโ้ดยการไล่ออก 

  5. การเสริมแรงทางบวกและทางลบมีข้อสรุปได้ว่าพนักงานมีความต้องการ                   

การเสริมแรงทางบวกเพราะทาํให้พนกังานแสดงพฤติกรรมซํ
 าอีก หลีกเลี�ยงการเสริมแรงทางลบ    

ทาํใหไ้ม่เกิดพฤติกรรมซํ
 าอีก ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  2  ภาพแสดงพฤติกรรมการจูงใจแบบเสริมแรง 
 
  ขอ้สังเกตในเรื�องของการเสริมแรงคือบางครั
 งพนกังานมีความคาดหวงัผลในระยะสั
 น 
เมื�อไดรั้บการเสริมแรงแลว้ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนั
นอีก ผูบ้ริหารอาจให้การเสริมแรงไดห้ลายอยา่ง 
เช่น การให้รางวลัตอบแทนที�ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ�มใหม่ ๆ การให้

การเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) 

การเสริมแรงทางลบ 
(Negative Reinforcement) 

พฤติกรรม  
(Behavior) 

พฤติกรรมเดิมเกิดขึ
นซํ
 าอีก 

พฤติกรรมเดิมไม่เกิดขึ
นซํ
 าอีก
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มีความรับผิดชอบมากขึ
 น การให้ความเป็นอิสระในการทาํงาน การได้รับการยอมรับ การให ้        
ผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ และการให้มีส่วนในการตดัสินใจ สิ� งเหล่านี
 คือรางวลัที�ทาํให้
พนกังานมีผลการทาํงานที�ดี 
  ผลที�ไดรั้บจากการจูงใจ คือ พนกังานมีความเชื�อวา่เขาสามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย 
เพื�อผลที�ไดรั้บในทางบวก พนกังานพยายามทาํงานดว้ยมีความคาดหวงัในผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดรั้บ 
พนักงานอาจทาํงานนั
นโดยหวงัเพื�อผลลัพธ์ ซึ� งอาจเป็นความตอ้งการหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน      
และผลลพัธ์นั
นมีคุณค่าต่อพนกังาน ผลลพัธ์จึงเป็นเครื�องมือในการจูงใจ 
  นอกจากนี
  เสนาะ ติเยาว ์(2551 : 227) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเสริมแรงวา่เป็นทฤษฎีที�ช่วยให้
ผูบ้ริหารเข้าใจถึงผลของสภาพแวดล้อมในการทาํงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน     
อยา่งไร ทฤษฎีการเสริมแรงมีสาระสาํคญัวา่ ผลอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม
ของคน ซึ� งแทนที�จะพิจารณาปัจจยัภายในตวับุคคลที�มีต่อพฤติกรรม แต่ปัจจยัภายนอกและผลของมนั
จะส่งผลต่อพฤติกรรม นั�นก็คือพฤติกรรมของคนเปลี�ยนแปลงไปตามผลของพฤติกรรมนั
น เช่น 
พฤติกรรมที�ดีก่อใหเ้กิดผลดีต่อคนนั
นเขาก็จะทาํพฤติกรรมนั
นซํ
 า ๆ กนั แต่หากพฤติกรรมใดที�ไม่ดี
ก็จะส่งผลในทางลบต่อคนนั
นเขาก็จะเลิกกระทาํพฤติกรรมนั
น 
 8. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิE  (Achievement Motivation Theory) 
  แมคคลีแลนด ์(McClelland. 1953 : 415 - 416) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฏีนี
 มีรูปแบบการจูงใจ 
ความตอ้งการพื
นฐาน 3 ประการ คือ 
  8.1 แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Need for Power) เป็นความปรารถนาที�จะมีอิทธิพลเหนือคนอื�น 
สามารถสั�งการใหผู้อื้�นกระทาํตาม เพื�อจุดมุ่งหมายของตนและส่วนรวม 
  8.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความปรารถนาที�จะอยูก่บัคนอื�น  
มีมิตรสัมพนัธ์ที�ดีและไม่ถูกปฏิเสธจากผูอื้�น 
  8.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิE  (Need for Achievement) เป็นความปรารถนาที�จะทาํงาน    
ให้สําเร็จและพยายามที�จะทาํให้ไดต้ามเป้าหมายที�ตนกาํหนดไว ้และพยายามจะปรับปรุงงานให้ดี   
ที�สุด 
  ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551 : 81)  ไดท้าํการศึกษาความตอ้งการของบุคคล ซึ� งส่งผลให้
ประเทศประสบความสําเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ ซึ� งต่อมาไดข้ยายขอบเขตประยุกตม์าใชใ้นการ
พฒันาบุคคลในองค์การ โดยให้ความสําคญักับความต้องการความสําเร็จ (Achievement Needs)  
ความตอ้งการอาํนาจ (Power Needs) และความตอ้งการการมีส่วนร่วม (Affiliation Needs) ที�มีผลต่อ
แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  1.  แรงจูงใจซึ� งเกิดจากตวับุคคลเอง เช่น ความตอ้งการในปัจจยัพื
นฐาน ไม่วา่จะเป็น
เรื� องของ อาหาร นํ
 า อากาศ การพกัผ่อน และเสื
 อผา้ หรือจะเป็นความต้องการเงินเดือนที�สูงขึ
 น      
ความมั�นคงในหน้าที�การงานและชีวิตครอบครัว การมีส่วนร่วม ไดรั้บการยกย่อง ทา้ทาย  มีชื�อเสียง 
เกียรติยศ ความภาคภูมิใจ และเพื�อใหบ้รรลุถึงความพอใจในสิ�งที�ตั
งใจและเขา้ใจตนเอง มุ่งความเป็นเลิศ
เพื�อความสําเร็จ ความตอ้งการที�อยากให้คนอื�นทาํตามสิ�งที�เราอยากเห็นและอยากให้เป็น  ตลอดจน   
ถึงความตอ้งการเป็นมิตร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล องคก์ร และสังคมที�ดี 
  2.  แรงจูงใจซึ� งเกิดจากหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหาร และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เป็นสาเหตุ
แห่งพฤติกรรม หรือการกระทาํของผูป้ฏิบติังาน เช่น นโยบายและการบริหาร การกาํหนดเป้าหมาย    
ที�เหมาะสมเพื�อเป็นแนวทางให้พนกังานยอมรับ ทา้ทาย เฉพาะเจาะจง สามารถวดัได ้การควบคุมดูแล
อยา่งพอเหมาะ   มีความยติุธรรม แสดงใหเ้ห็นถึงโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน การใหอิ้สระในการทาํงาน 
โดยมีสภาพแวดลอ้ม อุปกรณ์ และเครื�องมือที�เหมาะสมกบัการทาํงาน  
  ทั
งนี
ทาํให้เกิดความตอ้งการต่อเนื�องไม่มีวนัสิ
นสุด ความตอ้งการไม่สามารถแยกจากกนั
ได้ขาด ขึ
 นอยู่กับช่วงเวลานั
นมีความต้องการสิ� งใดมากกว่ากัน การปฏิบติังานที�สูงด้วยตวัเอง
สามารถนาํไปสู่ความพอใจและสร้างแรงจูงใจ บุคคลจะรู้สึกพอใจที�กลบัมาจูงใจพวกเขาให้ใช ้ 
ความพยายามเพื�อผลการปฏิบติังานที�สูงในอนาคต พฤติกรรมที�ดีก่อให้เกิดผลดีต่อคนนั
นเขาก็จะ
กระทาํพฤติกรรมนั
นซํ
 า หากพฤติกรรมใดที�ไม่ดีก็จะส่งผลในทางลบต่อคนนั
นเขาก็จะเลิกกระทาํ
พฤติกรรมนั
น การสร้างแรงจูงใจควรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ไม่ควรปล่อยเวลาให้ผา่นไปนาน 
การสร้างแรงจูงใจ ควรสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื�องจนถึงระดบัพฤติกรรมที�ตอ้งการแลว้จึงเปลี�ยน
มาเป็นวิธีการเสริมแรงจูงใจแบบเป็นงวด ๆ ในการให้รางวลัควรจะมีความยุติธรรม เสมอภาค 
เหมาะสมกบัคุณภาพของงานที�ไดท้าํลงไป 
  จากแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ แรงจูงใจเป็นสิ�งที�จาํเป็น 
และจะตอ้งมีในการทาํงาน เพราะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติังานที�ดี มีประสิทธิภาพ  ทาํให้เกิด
การพฒันาสู่ความก้าวหน้า นํามาซึ� งผลลัพธ์ที�ตอบสนองความต้องการ ส่งผลให้องค์การและ        
ตวับุคคล ไดรั้บความสาํเร็จตรงตามเป้าหมายที�วางไว ้ 
 หลกัการและแนวคิดที�เกี�ยวข้องกบัปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212)  กล่าววา่ เทคนิค
การจูงใจที�ผูบ้ริหารพึงแสดงพฤติกรรมมีอยู ่18 ประการดงันี
  คือ 
 1. สร้างลักษณะงานให้มีความท้าทาย งานที�มีความท้าทายต่อความรู้ความสามารถ       
ของบุคคล มีส่วนช่วยเสริมแรงจูงใจผูป้ฏิบติังานไดดี้ เพราะทาํให้ผูป้ฏิบติัไดมี้โอกาสใชค้วามคิดริเริ�ม
และความรู้ ความถนัดของตนเองอย่างเต็มที�  ดังนั
 นจึงต้องออกแบบงานให้ดี แต่ต้องไม่ลืมว่า           
งานที�ทา้ทายต่อคนหนึ�ง อาจไม่เป็นสิ�งที�ทา้ทายต่ออีกคนหนึ�งก็ได ้



 

 

56

 2. เปิดโอกาสใหบุ้คคลมีส่วนร่วมในการวางแผน ถา้บุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนงาน

และกาํหนดแนวทางการทาํงานเอง จะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจที�จะทาํงานนั
นให้สําเร็จมากขึ
น อยา่งไรก็ตาม

อาจมีบางคนที�ตอ้งการเป็นเพียงผูต้ามและปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมายเท่านั
น 

 3. การให้การยกยอ่ง คนเราตอ้งการไดร้ับการยกยอ่งชมเชยไม่วา่บุคคลนั
นจะอยูใ่น

ฐานะใดและดาํรงตาํแหน่งใด การยกยอ่งชมเชยที�เหมาะสมกบัแต่ละคนจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ในการทาํงานที�ดี การยกย่องในบางกรณีอาจใช้รูปแบบการให้สิทธิพิเศษ เช่น จดัที�จอดรถประจาํ

ตาํแหน่ง ใหสิ้ทธิพกัหอ้งพิเศษ เพื�อแสดงการใหเ้กียรติและใหค้วามสาํคญัแก่บุคคล 

 4. การใหค้วามรับผดิชอบ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบที�เหมาะสม ก็เป็นวิธีการหนึ�ง

ในการจูงใจใหบุ้คคลปฏิบติังานอยา่งเตม็ที�มากขึ
น การให้โอกาสไดรั้บการเลื�อนขั
น  เลื�อนตาํแหน่ง 

มีผลโดยตรงต่อการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที�ดี เพราะบุคคลจะมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บความกา้วหน้า

ในอนาคต ซึ� งจะกระตุน้และจูงใจใหค้นทาํงานอยา่งทุ่มเทมากยิ�งขึ
น 

 5. ความมั�นคงและปลอดภัย การให้ความมั�นใจว่าบุคคลจะไม่ต้องเผชิญกับสิ� งที�                 

ไม่พึงปรารถนา เช่น การไม่มีงานทาํ การสูญเสียตาํแหน่งงาน การถูกลดตาํแหน่ง การสูญเสียรายได ้      

จะช่วยขจัดความหวาดกลัว และสร้างความมั�นคงและปลอดภัยแก่บุคคลได้ดี อย่างไรก็ตาม          

การสร้างแรงจูงใจดว้ยความมั�นคงและปลอดภยัตอ้งมีอยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยถา้น้อยเกินไป

อาจทาํใหบุ้คคลมุ่งหางานใหม่มากกวา่การทุ่มเทและอุทิศตนต่อการทาํงาน แต่ถา้มากเกินไปอาจทาํให้

บุคคลเกิดความเฉื�อยชาในการทาํงาน ส่งผลต่อผลผลิตที�ตกตํ�าลงไดเ้ช่นกนั 

 6. ความเป็นอิสระในการทาํงาน ในการปกครองคน ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความเป็นอิสระ

ในการทํางานแก่บุคคล โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที� มีความสามารถและเชื� อมั�นในตัวเองสูง                   

จะตอ้งการความเป็นอิสระในการทาํงานมาก ผูบ้ริหารจึงไม่ควรจูจี้
 จุกจิกมากเกินไป เพราะอาจทาํให้

แรงจูงใจของกลุ่มบุคคลลดตํ�าลง และเกิดความไม่พอใจในงานที�ทาํได ้ความเป็นอิสระจึงเป็นสิ�งที�    

ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจ 

 7. การพฒันาและฝึกอบรม ผูบ้ริหารจะตอ้งให้การส่งเสริมแก่ผูป้ฏิบติังานให้มีโอกาส  

ได้พฒันาด้านความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญมากยิ�งขึ
 นโดยการฝึกอบรม การให้ดูงาน     

นอกสถานที� การสับเปลี�ยนหมุนเวยีนงาน และการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่าง ๆ 

 8. โอกาสความกา้วหน้า โอกาสความกา้วหน้าในหน้าที�การงานเป็นสิ�งที�ทุกคน        

พึงปรารถนา การมีโอกาสเลื�อนตาํแหน่งจะทาํให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน องค์การ 

ที�มีการขยายงานและมีตาํแหน่งเพิ�มอยู่เสมอ ย่อมสร้างแรงจูงใจได้มากกว่าองค์การที�มีโอกาส      

เติบโตชา้ และไม่มีโอกาสเลื�อนตาํแหน่ง 
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 9. เงินตอบแทนในการทาํงาน องคก์ารจะตอ้งจดัระบบการจ่ายผลตอบแทนในการ
ทาํงานที�ดี มีความเป็นธรรม ทั
งในรูปตวัเงินและในรูปประโยชน์เกื
อกูลต่าง ๆ เพื�อเป็นสวสัดิการ
และเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
 10.  สภาพการทาํงานที�ดี การจดับรรยากาศการทาํงานให้ดี ไม่วา่จะเป็นทางดา้นกายภาพ
หรือทางดา้นจิตใจ หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จะมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจอยา่งมาก องคก์าร  
ที�จ ัดสภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น ผูป้ฏิบัติงานต้องทาํงานและเผชิญกับฝุ่ น ความร้อน เสียง แสง       
ความสั�นสะเทือน จะทาํใหค้นงานทอ้แท ้เบื�อหน่ายในการทาํงาน แต่ขณะเดียวกนัสภาพการทาํงาน
ที�ดีเกินไป เช่น อยูใ่นหอ้งปรับอากาศ มีอุปกรณ์การทาํงานพร้อม อาจไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจเลยก็ได ้
 11.  การให้รางวลั ผูบ้ริหารอาจจะจดัทีมการแข่งขนัในการทาํงานในรูปแบบต่าง ๆ     
การแข่งขนัทาํให้บุคคลมีความกระตือรือร้น และมีความมานะพยายามมากขึ
 น เพราะทุกคน         
ต่างตอ้งการครองความเป็นหนึ�ง และตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยดว้ยกนัทั
งนั
น 
 12.  ใช้พระคุณมากกว่าพระเดช หลีกเลี�ยงการข่มขู่และการลงโทษ ควรใช้การข่มขู่     
และการลงโทษในสถานการณ์ที�จาํเป็นจริง ๆ เท่านั
น ทั
 งนี
 เนื�องจากการข่มขู่และการลงโทษ        
เป็นมาตรการในทางลบ เป็นการส่งเสริมให้บุคคลหลีกเลี�ยงพฤติกรรมมากกว่าการเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที�ดีขึ
 น บุคคลจะมีปฏิกิริยาไม่พอใจและหาทางแสดงออกโดยทางอื�น ดังนั
น        
ผลที�เกิดขึ
 นจึงมกัเป็นสิ�งที�คาดไม่ถึง ดงันั
น หากเป็นไปได้ผูบ้งัคบับญัชาควรให้โอกาสเขา้ร่วม      
ในการตดัสินใจ หรือกาํหนดทางเลือกเพื�อปรับปรุงวธีิในการทาํงาน 
 13.  ให้ความช่วยเหลือ เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบปัญหาในการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งสามารถช่วยและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ใจ 
 14.  แสดงให้บุคคลในองค์การรู้ถึงสิ� งที�คาดหวงั ผูบ้ ังคบับัญชาต้องชี
 แจงให้บุคคล        
ในองคก์รทราบวา่ ท่านคาดหมาย หรือคาดหวงัอะไรในตวัเขา และเขาควรจะทาํอะไรและทาํอยา่งไร 
 15.  ให้การประเมินผลยอ้นกลับ ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องประเมินผลยอ้นกลับให้บุคคล        
ไดท้ราบโดยทนัที ในกรณีที�งานประสบความสําเร็จดว้ยดี จะตอ้งยกยอ่งชมเชย แต่ถา้งานนั
นไม่ไดรั้บ
ผลสําเร็จเท่าที�ควร จะตอ้งให้ขอ้มูลแก่บุคคลว่าจะปรับปรุงงานนั
นที�จุดไหนอย่างไร อย่าประเมิน   
ยอ้นกลบัโดยไม่ชี
แนะใหท้ราบ 
 16.  ให้ความสนใจเรื� องส่วนตวัของบุคคลในองค์การ ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งทาํให ้     
ผูอื้�นใส่ใจ สนใจ เห็นความสําคญั ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรจะสละเวลาในการศึกษาลูกทีม ถามไถ่       
ถึงสารทุกข์สุกดิบบ้าง การแสดงความสนใจและเป็นห่วงใยในความทุกข์สุขของพนักงาน               
ยอ่มเป็นกาํลงัใจช่วยใหบุ้คคลทาํงานไดดี้ยิ�งขึ
น 
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 17.  ลดการอ้างถึงกฎระเบียบ กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นสิ� งจาํเป็นต้องมีไว ้และปฏิบัติ      
อยา่งเคร่งครัด แต่ผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรยกขึ
นมากล่าวอา้งในทาํนองจบัผิดบุคคลในองคก์าร เพราะ
จะทาํใหเ้กิดความคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชก้ฎระเบียบเพื�อข่มขู่และคิดที�จะลงโทษ ทาํให้หมดกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังาน 
 18.  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนของบุคคลในองค์การ   
การปฏิบติังานนั
นอาจเกิดปัญหาขึ
นได ้ดงันั
นปัญหาที�เกิดขึ
นในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน    
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขทนัท่วงที หากปล่อยให้ปัญหาไดรั้บการสะสมไวม้าก ๆ โดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
ปัญหานั
นอาจถึงจุดระเบิดได ้
 หลักการสร้างแรงจูงใจที�ผูบ้ริหารควรกระทาํเพื�อสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้เกิด         
แก่บุคคลในองคก์ารมีดงันี
  คือ 
 1. วิเคราะห์ความตอ้งการของบุคคล ผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของบุคคล  
รวมทั
งความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ที�มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ เพื�อให้รู้ถึงความตอ้งการที�แทจ้ริง
ของลูกน้องในสังกดั อนัช่วยให้สามารถเลือกองค์ประกอบที�จะใช้ในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคล 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม อาทิเช่น นโยบาย วธีิปฏิบติั ลกัษณะงาน ค่านิยม ทศันคติ วฒันธรรมองคก์าร 
 2. สํารวจสภาวะแวดลอ้มขององค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์การมีส่วนเอื
ออาํนวย   
ต่อการสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลในองคก์ารหรือไม่ ผูบ้ริหารมีโอกาสจะปรับสภาวะแวดลอ้มภายใน
องค์การให้เหมาะสมต่อการสร้างแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยความเชื�อ ทศันคติ ค่านิยม 
รวมทั
งแนวทางการบริหารในปัจจุบนัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร 
 3. พิจารณาเลือกรูปแบบการจูงใจ การเลือกรูปแบบการจูงใจตอ้งให้เหมาะสมกบั       
แต่ละบุคคล ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจว่ามนุษยมี์ความแตกต่างกนั ดังนั
นแรงจูงใจที�ใช้ได้กับคนหนึ� ง   
อาจใชไ้ม่ไดก้บัอีกคนหนึ�งก็ได ้
 4. ใชก้ระบวนการจูงใจอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง เมื�อเลือกใชรู้ปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ที�เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแล้ว ผู ้บริหารจะต้องทดลองนําไปปฏิบัติ และทาํการติดตามผล          
ดว้ยการหมั�นสังเกตพฤติกรรมการเปลี�ยนแปลงอยา่งสมํ�าเสมอวา่ไดผ้ลเชิงบวกหรือลบ ทั
งนี
 เพื�อจะนาํ
ผลลพัธ์ไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 สมยศ นาวีการ (2549 : 420) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานที�ทาํให้พนกังาน
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงันี
  
 1. ปัจจยัด้านสถานที�ทาํงาน เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัพนักงานมากที�สุด เพราะ          
ในวนัทาํงานพนกังานส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานที�ทาํงานมากกว่าที�บา้นของตนเอง ดงันั
นพนกังาน 
จะมีความคาดหวงัถึงสภาพการทาํงานที�ดี มีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์การทาํงานครบครัน             
เพื�อการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ 
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 2. ปัจจยัด้านนโยบายองค์การและการบริหารในการทาํงานของพนักงานจะบรรลุผล
สําเร็จตามที�องค์การกาํหนด องค์การจะตอ้งมีนโยบายการบริหารงานที�ชดัเจนและสามารถทาํให้
พนกังานปฏิบติัตวัไดโ้ดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน ซึ� งนโยบายที�ดีจะส่งเสริมให้พนกังานได้
อยา่งเตม็ความสามารถ มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานเพิ�มขึ
นดว้ย 
 3. ปัจจยัดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ เป็นปัจจยัที�มีความสําคญัต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานในดา้นขวญั และกาํลงัใจในการทาํงานของพนกังานแต่ละคน เนื�องจากพนกังานที�ไดรั้บ
เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนในการทาํงานที�เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของงานยอ่มทาํให้
พนกังานนั
นทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 4. ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา ในการบริหารงานองค์การต่าง ๆ จะมีการจดัรูปแบบ
การบริหารที�มีสายการบงัคบับญัชาตามลาํดบัความรับผิดชอบของงาน  ดงันั
นการบริหารงาน       
โดยผูบ้งัคบับญัชาที�มีเหตุผล มีความชดัเจนในการสั�งงานจะทาํให้เกิดความร่วมมือในการทาํงาน
จากพนกังานในหน่วยงานนั
น ๆ  
 5. ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ในการทาํงานที�มีผูร่้วมงานที�ดีนั
นย่อมตอ้งเป็น 
หน่วยงานที�มีพนกังานทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยพนกังานแต่ละคนจะตอ้งให้ความร่วมมือร่วมใจกนั
ทั
งในระดบัแนวตั
ง คือ ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแนวนอนนั�นก็คือเพื�อนร่วมงาน 
หากพนกังานมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัแลว้เป้าหมายองคก์ารก็จะถึงจุดที�ตั
งไวไ้ด ้
 6. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน เนื�องจากพนกังานแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที�แตกต่างกนั     
รวมถึงความสนใจในลกัษณะงานตามที�ตนถนดั ดงันั
นการที�พนกังานได้ทาํงานตรงกบัลกัษณะ   
งานที�ตนเองชอบหรือถนัด ย่อมมีผลทาํให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจ         
เมื�องานที�ตนรับผดิชอบบรรลุเป้าหมาย 
 7. ปัจจยัดา้นการเปรียบเทียบกบับุคคลอื�น องค์การที�มีการบริหารงานที�ให้โอกาสให้
พนกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ การกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการที�มี รวมถึงการมีโอกาส
กา้วหนา้มากกวา่หน่วยงานอื�น ๆ ยอ่มเป็นที�สนใจและจูงใจให้พนกังานเขา้มาร่วมทาํงานและอยูก่บั
องคก์ารเป็นเวลานาน 
 8. ปัจจยัด้านก้าวหน้าในงาน องค์การที�สนับสนุนให้พนกังานได้ก้าวสู่ตาํแหน่งในระดบั     
ที�สูงขึ
น การให้พนกังานมีโอกาสเขา้ร่วมในการบริหาร ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานไดมี้ความรู้
ความสามารถมากขึ
น จะให้พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์การได้ดูแลพนักงานอย่างดี ซึ� งพนกังาน    
จะตอบแทนองคก์ารดว้ยการทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 
 ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 296) ไดก้ล่าวถึง นกัจิตวิทยาที�ไดศึ้กษาและสรุปว่า องค์ประกอบ     
ที�ทาํให้เกิดแรงจูงใจ มี 3 ดา้น คือ  
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 1. องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ (Biological Factor) ในองคป์ระกอบดา้นนี
  จะพิจารณา
ถึงความตอ้งการทางกายภาพของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการปัจจยั 4 เพื�อดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ซึ� งแต่ละคน
จะมีความตอ้งการเหมือนกนัหมด เพราะถา้ขาด มนุษยจ์ะดาํรงชีวติอยูไ่ม่ได ้
 2. องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ (Learned Factor) องค์ประกอบทางด้านนี
  เป็นผล      
สืบเนื�องต่อจากองค์ประกอบข้อ 1 ทั
 งนี
 เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถได้รับการตอบสนอง            
ความต้องการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามที�ตนเองตอ้งการ และในหลาย ๆ ครั
 ง สิ� งแวดล้อม    
เป็นตวัวางเงื�อนไขในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย ์ดงันั
น องค์ประกอบทางดา้นนี
  จึงมีความสําคญั   
ต่อเรื�องแรงจูงใจของมนุษยที์�จาํเป็นตอ้งศึกษา เพื�อทาํความเขา้ใจเรื�องแรงจูงใจอยา่งถูกตอ้ง 
 3. องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Factor) องค์ประกอบในดา้นนี
  มีส่วนสําคญั       
ในการเกิดแรงจูงใจของมนุษย์ ทั
 งนี
 เพราะความคิดทาํให้เกิดเป็นความเชื�อ ทศันคติ และค่านิยม         
อนัส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมโดยตรง 
 โดยองค์ประกอบที�ทาํให้เกิดแรงจูงใจ 3 ดา้น ดงักล่าวนั
น ตอ้งมีภาวะการณ์ของบุคคล     
3 ประการ คือ 
 1. ความตอ้งการ (Needs) คือ ภาวการณ์ขาดบางสิ�งบางอย่างของอินทรีย ์อาจจะเป็น    
การขาดทางดา้นร่างกาย หรือการขาดทางดา้นจิตใจก็ได ้
 2. แรงขบั (Drive) เมื�อมนุษยมี์ความขาดบางสิ�งบางอยา่งตามขอ้ 1 ที�กล่าวมาแลว้ก็จะเกิด
ภาวะตึงเครียดขึ
 นภายในร่างกาย ภาวะตึงเครียดนี
 จะกลายเป็นแรงขบั หรือตวักําหนดทิศทาง 
(Action Oriented) เพื�อไปสู่เป้าหมาย อนัจะเป็นการลดภาวะความตึงเครียดนั
น 
 3. แรงกระตุน้ (Incentive) หรือ เป้าหมาย (Goal) จะเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัล่อให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรม ตามที�คาดหวงัหรือที�ตอ้งการ ซึ� งอาจจะมีได้หลายระดบั ตั
งแต่สิ� งล่อใจ      
ในเรื�องพื
นฐาน คือ ปัจจยั 4 ไปจนถึงความตอ้งการทางใจในดา้นต่าง ๆ 
 เสนาะ  ติเยาว ์(2551 : 210)  ไดก้ล่าววา่ การจูงใจใด ๆ ก็ตาม ผลสุดทา้ยจะอยูที่�ผลตอบแทน     
ที�ได้รับ คนจะไม่ทาํงานหากไม่ได้รับผลตอบแทนจากการทาํงาน คนจะทาํงานน้อยหากได้รับ      
ผลตอบแทนจากการทาํงานตํ�า และคนจะขยนัทุ่มเทใหก้บังานหากระบบค่าตอบแทนดี ค่าตอบแทน
หรือรางวลัตอบแทนจากการทาํงานเป็นสิ�งที�แสดงวา่ผลปฏิบติังานหรือผลจากการทาํงานเป็นสิ�งที�มี
คุณค่า ผูป้ฏิบติังานจึงไดรั้บรางวลัเป็นการตอบแทนที�ทาํงานนั
น รางวลัตอบแทนมี 2 อยา่ง 
 1. รางวลัตอบแทนภายนอก  (Extrinsic Reward) เป็นค่าตอบแทนที�ได้จากคนอื�น   
โดยทั�วไปก็คือ จากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารระดบัสูง ตวัอย่างรางวลัตอบแทนที�ไดจ้ากการทาํงาน     
ก็ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้งการเลื�อนขั
นเลื�อนตาํแหน่ง การไดห้ยุดงาน การไดรั้บมอบหมายงานพิเศษ 
เครื�องใชส้าํนกังาน คาํชมเชยประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื�น ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้  ส่วนใหญ่
ผลรางวลัภายนอกเกิดจากคนอื�น 
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 2. รางวลัตอบแทนภายใน (Intrinsic Reward)  หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่เป็นรางวลัจาก
ธรรมชาติ (Natural Reward)  เป็นผลตอบแทนที�เกิดจากการกระทาํของตวัเอง ซึ� งเกิดขึ
นตามธรรมชาติ
จากการทาํหนา้ที�ของมนุษย ์หากไม่ทาํหนา้ที�มนุษยก์็มีชีวิตอยูไ่ม่ได ้เมื�อคนทาํงานเสร็จก็จะชื�นชม
ยินดีต่อความสําเร็จของตวัเอง รางวลัตอบแทนได้จากการกระทาํโดยตรงของบุคคล เช่น ตวัเอง       
มีความสามารถสูงขึ
น ตวัเองพฒันามากขึ
น มีความรู้มากขึ
น ควบคุมตวัเองได ้ภาคภูมิใจกบัการทาํงาน
หรือทาํประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม สิ�งจูงใจเป็นรางวลัตอบแทนภายใน เกิดขึ
นจากภายในตวัเองไม่ได้
เกิดจากคนอื�น ตวัอยา่งเช่น การเพิ�มงาน (Job Enrichment) และทีมทาํงานบริหารตวัเอง (Self-Managing 

Work Team) ก็เป็นกลยุทธ์การออกแบบงานที�ทาํให้คนทาํงานเกิดความรู้สึกภายใน ผูบ้ริหารรู้ดี      
ถึงคุณค่าของรางวลัตอบแทนภายใน จึงพยายามทุกวถีิทางในการเพิ�มงานและโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน
เสริมพลงัตวัเองดว้ยการจูงใจจากภายใน 
 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : 156) ไดก้ล่าวว่า การจูงใจพนกังานโดยอาศยัวิธีต่าง ๆ       
ในการกระตุน้ใหพ้นกังานปฏิบติังานโดยวธีิต่อไปนี
  
 1. การใช้ความดี (Be Good) หมายถึง ผูน้าํใช้ความดีของตนเองในการเอาชนะจิตใจของ
พนักงานเป็นการจูงใจให้พนักงานทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีอิสระในการทาํงาน สามารถ     
ควบคุมตนเองได ้ผูน้าํมีหนา้ที�ในการส่งเสริม สนบัสนุนและจูงใจพนกังานเมื�อพนกังานทาํงานไดดี้ 
ผลงานเป็นที�น่าพอใจ ผูน้าํใหร้างวลัความดีความชอบตอบแทนแก่พนกังาน 
 2. การแข่งขนั (Competition) หมายถึง การที�ผูน้าํเสนอความดีความชอบให้แก่ผูมี้ผลงาน       
ดีเด่นสูงสุด ทาํให้พนกังานมีเป้าหมายในการทาํงาน และคาดหวงัว่าจะไดรั้บรางวลัจากการไดรั้บ   
ชัยชนะนั
น การแข่งขนัในด้านปริมาณงาน หรือคุณภาพงาน เป็นตวัตดัสินการให้รางวลัความดี   
ความชอบ 
 3. การต่อรอง (Bargaining) หมายถึง การที�ผูน้ ํายื�นข้อเสนอที�ทาํให้พนักงานมีความรู้สึก
ตอ้งการในผลที�จะไดรั้บ ซึ� งอาจไม่ใช่ตวัเงินแต่อาจเป็นผลประโยชน์อยา่งอื�นที�จะไดรั้บหากทาํงาน
สาํเร็จ มีการเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพื�อใหไ้ดข้อ้ตกลงร่วมกนัทั
งสองฝ่าย 
 4. การใช้ความเด็ดขาด (Be Strong) หมายถึง การใช้อาํนาจเด็ดขาดในการลงโทษ   
หากพนกังานกระทาํความผิด (Punishment) จะเป็นการจูงใจให้พนกังานละเวน้การทาํความผิด   
ได้ด้วยความเกรงกลัว วิธีนี
 เป็นวิธีที�ไม่ค่อยจะดีนัก แต่เหมาะสําหรับพนักงานที�มีพฤติกรรม       
ตามทฤษฎีเอก็ซ์ คือ มีความเกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบ และหลีกเลี�ยงงาน วิธีนี
 ควรเป็นวิธีสุดทา้ย
เพราะทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ 
 สุธี  พนาวร และจกัรกฤษณ์  พุ่มไพศาลชยั (2553 : 167)  ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจไม่ใช่      
แค่กาํลงัใจ คนจะรู้สึกมีชีวิตชีวาในการทาํงาน ก็ตอนที�ไดท้าํในสิ�งที�ตนรัก หรือสิ�งที�ตนเห็นคุณค่า     
แมง้านจะหนกั หรือมีปริมาณมากก็ไม่ทาํให้ยอ่ทอ้ หากเป็นงานง่าย ๆ ที�ใคร ๆ ก็ทาํได ้ก็คงไม่ตอ้ง
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ตั
งใจอะไรมากนกั ความตั
งใจแน่วแน่จะเกิดไดก้็ตอนที�ได้ทาํงานที�ทา้ทาย มีมาตรฐานสูงนั�นเอง    
ขอ้มูลในเรื�องสถานะของบริษทั ผลประกอบการ ความคืบหน้าของงานแต่ละอย่าง สภาวะของ       
คู่แข่ง บทบาทของพนกังานแต่ละคนในทีมงาน หรือบริษทั รวมถึงการประเมินผลของแต่ละคน      
มีส่วนจูงใจใหท้าํงานได ้คนเราจะตั
งใจมากขึ
น หากมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่าง ๆ ที�ตนเกี�ยวขอ้งดว้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตอนที�มีคนรับฟังความคิดเห็นของตน 
 ทองทิพภา  วิริยะพนัธ์ุ (2553 : 197)  ไดส้รุปวา่ การจูงใจเป็นกิจกรรมทางจิตวิทยาที�กระทาํ 
เพื�อกระตุน้บุคคลใหท้าํงานดว้ยความเต็มใจ โดยคาํนึงถึงเป้าหมายและคุณภาพของงานที�ทาํอยูเ่ป็นหลกั 
ดงันั
น ในการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานเป็นทีม ถา้ทีมงานใดทาํงานดว้ยความพึงพอใจทีมงานนั
น
จะทาํงานดว้ยความขยนัหมั�นเพียรและใช้สติปัญญาเพื�อหาแนวทางในการทาํงานที�ดีที�สุด  ทาํให ้  
ผลงานที�ไดรั้บมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามไปดว้ย และไม่วา่ทีมงานนั
นจะถูกจูงใจ
ให้ทาํงานดว้ยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ชอบงานที�ทาํ พอใจที�ไดท้าํงาน อยากไดร้างวลั หรือชอบเพื�อน
ร่วมทีมงาน ฯลฯ  แต่ก็ส่งผลใหที้มงานนั
นสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ซึ� งการมีแรงจูงใจ
ที�ดีเช่นนี
  จะทาํใหทุ้กคนในทีมงานทาํงานดว้ยความรู้สึกวา่ จะตอ้งช่วยกนัเพื�อให้งานประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายใหไ้ด ้ทุกคนจึงทุ่มเททาํงานอยา่งมุ่งมั�นตั
งใจ และเมื�อไดท้าํงานจนประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายแลว้ จะรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก การจูงใจเช่นนี
 จะถือว่าเป็นการจูงใจที�ส่งผลต่อ  
การปฏิบติังานโดยตรง 
 จากที�ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังานนั
น    
เริ�มจากการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน กาํหนดนโยบายและแนวทางในการทาํงาน      
ที�ชัดเจน มีการมอบหมายภาระงานหน้าที�ให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของบุคคล            
มีการให้อิสระในการทาํงาน ส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถ และการทาํงานเป็นทีม   
มีการจดับรรยากาศการทาํงานที�ดี พร้อมที�จะรับฟังและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา มีการให้
รางวลัทั
งในรูปของตวัเงิน คาํยกยอ่งชมเชย และในรูปแบบของประโยชน์เกื
อกูลต่าง ๆ เพื�อให้เกิด
ความก้าวหน้า ซึ� งนอกจากนี
 ควรจะส่งเสริมในเรื�องของ ทศันคติ และค่านิยม อนัส่งผลให้เกิด     
การแสดงพฤติกรรมโดยตรง เมื�อมีการทาํงานสาํเร็จก็จะชื�นชมยนิดีต่อความสําเร็จของตวัเอง รางวลั
ตอบแทนไดจ้ากการกระทาํโดยตรงของบุคคล คนเราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาในการทาํงาน ก็ตอนที�ไดท้าํ
ในสิ�งที�ตนรัก หรือสิ�งที�ตนเห็นคุณค่า แมง้านจะหนกัหรือมีปริมาณมากก็ไม่ทาํให้ยอ่ทอ้ และทาํงาน
ดว้ยความเตม็ใจไดอ้ยา่งภาคภูมิ 
 จากแนวคิดของนกัวชิาการ นกัการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการปฏิบติังาน ผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์แต่ละปัจจยั สรุปเป็นประเด็นไดด้งัตาราง 1 
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ตาราง  1  แสดงหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน 
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1. ปัจจยัดา้นบริบทของการทาํงาน 
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2. ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์าร  
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3. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 
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4. ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา   

 

�   
 

�  
 

�    
 

� 
 

�   5 
5. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์          
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6. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
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7. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
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8. ปัจจยัดา้นการยอมรับของสังคม 
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9. ปัจจยัดา้นการส่งเสริม 
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10. ปัจจยัดา้นการประเมิน  
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 จากตาราง  1  แสดงหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของนกัวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัจูงใจ
ที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังาน โดยการแจกแจงความถี� สรุปไดว้า่ ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจยัด้านลักษณะงาน ปัจจยัด้าน        
ผลตอบแทน ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์าร ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์
กับผู ้ร่วมงาน ปัจจัยด้านการยอมรับของสังคม ปัจจัยด้านบ ริบ ท ข อง ก า ร ทํา ง า น  ปัจจัย                 
ดา้นการบงัคบับญัชา ปัจจยัดา้นการประเมิน และปัจจยัดา้นการส่งเสริม โดย 3 ปัจจยัหลงัมีนกัวิชาการ
กล่าวถึงเป็นจาํนวนน้อยกว่ากึ� งหนึ� งของทั
งหมด จึงสามารถชี
 ได้ว่า 7 ปัจจยัแรกเป็นปัจจยัที�มี     
ความสาํคญัมาก ในการวจิยัครั
 งนี
  ผูว้จิยัจึงนาํ 7 ปัจจยัดงักล่าวมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาปัจจยัจูงใจ 
ดงันี
  
 1. ปัจจยัดา้นบริบทของการทาํงาน 
 2. ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์าร 
 3. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 
 4. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
 5. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
 6. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
 7. ปัจจยัดา้นการยอมรับของสังคม 
 ปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
 จากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลสรุปไดว้่า ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

ปฏิบติังานมีความสําคญักบัความเป็นครูมืออาชีพเช่นกนั เนื�องจากโรงเรียนคือ องค์กรที�ตอ้งการให้มี

ประสิทธิผลที�ดีจากการปฏิบติังาน โดยครูมีหนา้ที�เป็นผูป้ฏิบติังานในโรงเรียนที�ตอ้งมีประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน จึงเป็นสิ�งสําคญัอยา่งยิ�งวา่ แรงจูงใจทั
ง 7 ประการ น่าจะส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี
  

 1. ปัจจยัดา้นบริบทของการทาํงาน 
  สมยศ นาวีการ (2549 : 420)  ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นสถานที�ทาํงานเป็น
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัพนกังานมากที�สุด เพราะวนัทาํงานของพนกังานส่วนใหญ่จะอยูใ่นสถานที�
ทาํงานมากกว่าที�บ้านของตนเอง พนักงานจะมีความคาดหวงัถึงสภาพการทาํงานที�ดี มีความ
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์การทาํงานครบครัน เพื�อการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ 
  สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212)  กล่าวว่า    
สภาพการทาํงานที�ดี การจดับรรยากาศการทาํงานให้ดี ไม่วา่จะเป็นทางดา้นกายภาพหรือทางดา้นจิตใจ 
หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จะมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ อยา่งมาก องคก์ารที�จดัสภาพแวดลอ้ม
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ไม่ดี เช่น ผูป้ฏิบติังานตอ้งทาํงานและเผชิญกบัฝุ่ น ความร้อน เสียง แสง ความสั�นสะเทือน จะทาํให้
คนงานทอ้แท ้เบื�อหน่ายในการทาํงาน แต่ขณะเดียวกนัสภาพการทาํงานที�ดีเกินไป เช่น อยู่ในห้อง
ปรับอากาศ มีอุปกรณ์การทาํงานพร้อม อาจไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจเลยก็ได ้ทั
งนี
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎี
สองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ที�ไดก้ล่าวว่า สภาพทางกายภาพ เช่น แสง เสียง อากาศ ชั�วโมง
การทาํงาน เครื� องมืออุปกรณ์การทาํงาน และความรู้สึกถึงความมั�นคงในการทาํงาน ความย ั�งยืน      
ของอาชีพและองค์กร ที�จะคํ
 าจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือ       
มีลกัษณะที�ไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์กร บุคคลในองคก์ร จะเกิดความไม่ชอบงานขึ
น (Herzberg  
and et al.  1959 : 113-115 ; อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2542 : 413 - 414) 
  นอกจากนี
  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์และคณะ (2542 : 5 - 8) ไดก้ล่าวถึง ภาระงานของครูวา่
เป็นประเด็นที�ถูกนาํ มาพดูถึงค่อนขา้งมากแทบทุกกรณี ในฐานะปัจจยัที�ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานของครู หลายโรงเรียนประสบปัญหาครูไม่พอ อนัเป็นปัญหา “เชิงปริมาณ” ทาํให้ครูบางคน
ตอ้งสอนสัปดาห์ละ 25 - 30 คาบ  ทั
งนี
 สอดคลอ้งกบั วรัยพร  แสงนภาบวร (2550 : 81)  ไดก้ล่าวว่า      
การขาดแคลนครู เป็นปัญหาสําคญั เพราะว่าครูคนเดียวตอ้งสอนหลายระดบัและหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปัญหาเหล่านี
 ส่งผลต่อขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังาน รวมทั
งการขาดบุคลากร      
สายสนบัสนุน เช่น ธุรการ การเงิน พสัดุ และไม่มีภารโรง ทาํให้ครูตอ้งรับภาระทุกอยา่ง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายรายหัวตามสัดส่วนจาํนวนนักเรียนที�น้อย อาจไม่เพียงพอต่อการจดัซื
 อวสัดุครุภณัฑ ์          
ที�จาํเป็นอยา่งเพียงพอ ทาํใหไ้ม่สามารถที�จะบริหารและจดัการเรียนการสอนที�มีคุณภาพได ้
  สรุปได้ว่าปัจจัยด้านบริบทของการทาํงาน คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ           
ในการทาํงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ความสะดวกสบาย และเครื� องมืออุปกรณ์ในการทาํงาน         

ซึ� งถา้หากมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ไม่ดี จะมีผลต่อแรงจูงใจเป็นอยา่งมาก เพราะจะทาํให้เกิด

ความทอ้แท ้เบื�อหน่ายในการทาํงาน นอกจากนี
 ปัญหาของโรงเรียนที�ครูไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ     
ครูคนเดียวจะมีชั�วโมงที�ทาํการสอนมาก ตอ้งสอนหลายระดบัและหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั
งนี

การขาดบุคลากรสายสนบัสนุน ก็ยิ�งทาํให้ครูตอ้งแบกรับภาระทุกอยา่ง ปัญหาเหล่านี
 หากสามารถ

ขจดัออกไปได ้จะส่งต่อขวญัและกาํลงัใจ ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 2. ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์าร 
  ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551 : 81) ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจซึ� งเกิดจากหวัหนา้งานหรือ
ผูบ้ริหาร และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เป็นสาเหตุแห่งพฤติกรรม หรือการกระทาํของผูป้ฏิบติังาน เช่น 
นโยบายและการบริหาร การกาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมเพื�อเป็นแนวทางให้พนกังานยอมรับ ทา้ทาย 
เฉพาะเจาะจง สามารถวดัได ้โดยจะตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผน ถา้บุคคลไดมี้
ส่วนร่วมในการวางแผนงานและกาํหนดแนวทางการทาํงานเอง จะทาํให้เกิดแรงจูงใจที�จะทาํงานนั
น
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ให้สําเร็จมากขึ
น ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งชี
 แจงให้บุคคลในองค์กรรู้ถึงสิ�งที�คาดหวงัทราบว่าท่านคาดหมาย 
หรือคาดหวงัอะไรในตวัเขา และเขาควรจะทาํอะไรและทาํอยา่งไร (สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคาร  
และการเงินไทย. 2546 : 210 - 212) ทั
งนี
ความสามารถขององคก์ารที�จะทาํให้เกิดความพึงพอใจกบั
บุคคล สามารถทาํไดโ้ดยเปิดโอกาสให้เขาแสดงอุดมคติโดยเสรี เพื�อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  
ในฝีมือ ในการทาํงานของพนักงานจะบรรลุผลสําเร็จตามที�องค์การกาํหนด  องค์การจะต้องมี
นโยบายการบริหารงานที�ชดัเจนและสามารถทาํให้พนกังานปฏิบติัตวั ไดโ้ดยไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การทาํงาน  ซึ� งนโยบายที�ดีจะส่งเสริมให้พนกังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ มีผลทาํให้ประสิทธิภาพ
การทาํงานเพิ�มขึ
นดว้ย (สมยศ นาวกีาร. 2549 : 420) 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 ก : 21) ได้กล่าวถึงแนวทางการพฒันาครู        
ของประเทศองักฤษ  มีประเด็นที�น่าสนใจคือ มีการกาํหนดให้บทบาทครูใหญ่ในฐานะผูอ้าํนวย 
ความสะดวกในการบริหารจดัการโรงเรียนให้มีครูมืออาชีพ โดยวางรูปแบบการทาํงานระหวา่งครู
และครูใหญ่ใหค้รูในโรงเรียนมีความเป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียน 
  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 ก : 11) ได้กล่าวถึง ผลการสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา่ สาเหตุปัญหา
การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดจากการขาดระบบและกลไกการพฒันาคุณภาพการจดั 
การเรียนการสอน และการบริหารจดัการที�เอื
อต่อการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั
งนี
 สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 ก : 25) ไดส้รุปขอ้มูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างประเทศที�มีผลการประเมินจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติสูงสุด              
ในสิบอนัดบัแรก พบว่า การกาํหนดนโยบายและนาํสู่การปฏิบติัอย่างเหมาะสม สามารถนํามา                 
ซึ� งความสาํเร็จได ้แมจ้ะอยูใ่นบริบทหรือวฒันธรรมที�ต่างกนั  
  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ก : 22) ไดก้ล่าววา่ โรงเรียนที�มีคุณภาพ จาํเป็นตอ้ง
เปลี�ยนแปลงและปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของระบบ ตั
 งแต่การจัดโครงสร้างงบประมาณจนถึง           
การบริหารจดัการ รวมทั
งการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั
นจาํเป็นตอ้งออกแบบ
ระบบให้มีลกัษณะ/สภาพพื
นฐานที�จาํเป็น เช่น มาตรฐานและการประเมินอย่างจริงจงั ความคาดหวงั/
เป้าหมายที�ชดัเจน และมาตรการสนบัสนุนครูในรูปแบบที�หลากหลาย 
  สรุปได้ว่า การที�โรงเรียนจะมีคุณภาพ จาํเป็นจะต้องเปลี�ยนแปลงและปรับปรุง       
ส่วนต่าง ๆ ของระบบ ตั
งแต่การจดัโครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนถึงการบริหารจดัการ รวมทั
ง
การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ มีการกาํหนดเป้าหมายและนโยบายที�ดี เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม
ในการวางแผน กาํหนดแนวทางการทาํงาน มีการชี
แจงให้ครูทราบถึงเป้าหมาย และสิ�งที�ควรจะปฏิบติั 
ซึ� งนาํมาสู่การปฏิบติัอยา่งเหมาะสม เป็นแนวทางที�ทาํให้ครูเกิดการยอมรับ ทาํให้ครูปฏิบติังานได้
โดยไม่เป็นอุปสรรค นโยบายที�ดีจะส่งเสริมใหค้รูสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  
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 3. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 
  ปัจจยัด้านผลตอบแทน เป็นปัจจยัที�มีความสําคญัต่อการปฏิบติังานของพนักงาน      
ในดา้นขวญั และกาํลงัใจในการทาํงานของพนกังานแต่ละคน เนื�องจากพนกังานที�ไดรั้บเงินเดือน 
และผลประโยชน์ตอบแทนในการทาํงานที�เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงานย่อมทาํให้
พนกังานนั
นทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ (สมยศ นาวกีาร. 2549 : 420) 
  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และคณะ (2542 : 5 - 8) ไดก้ล่าวว่า ค่าตอบแทน ภายใตส้ภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัที�กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมหรือวตัถุนิยม ทาํให้พอรู้ได้ว่ามีครู          
อีกหลายคนที�ตอ้งเป็นเหยื�อของสภาพเศรษฐกิจขณะนี
  การหาอาชีพเสริมหรือลาํไพ่พิเศษ จึงเขา้มา    
มีบทบาทครูกบัธุรกิจขายตรงนายหนา้คา้ที�ดินหรือแมแ้ต่การขายประกนั ซึ� งก็ยงัเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยู่
โดยมองว่าไม่เป็นความประพฤติเยี�ยงครู ปัจจุบนัไม่แปลกใจเลยว่า “เมื�อก่อนเราเคยเห็นครู            
หอบหนงัสือเล่มหนา แต่มาวนันี
ครูจะหนัมาหอบสินคา้ขายตรง” 
  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ก : 26) ไดก้ล่าววา่ การใชม้าตรการเชิงนโยบาย 
ในด้านการให้ค่าตอบแทนที�สูงตั
 งแต่เริ�มเขา้สู่วิชาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพของผูที้�จะเข้าสู่อาชีพครู     
ไดอ้ย่างจริงจงั ในขณะเดียวกนั ก็พบวา่ในระบบโรงเรียนที�ดอ้ยคุณภาพมกัจะไม่มีการดาํเนินการ
ตามมาตรการนี
  
  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 ก : 25) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาครู    
ของประเทศญี�ปุ่นในศตวรรษที� 21 วา่ดว้ยการฝึกอบรมครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการจดัให้มีกิจกรรม
ที�สําคญั เช่น การสร้างระบบการเพิ�มเงินเดือน และรางวลัสําหรับครูดีเด่น เป็นตน้ ทั
งนี
สอดคลอ้งกบั 
(สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555 ก : 24)   แนวทางการพฒันาครูของประเทศองักฤษ         

โดยยกตวัอยา่งโครงการ Future Learning and Teaching Programme หรือ FLAT เป็นโครงการ
สนบัสนุนการส่งเสริมการนาํร่องการใชน้วตักรรมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยจดังบประมาณ
สนับสนุนโครงการนาํร่องนวตักรรมของครูและหมวดวิชาละ 5,000 - 10,000 ปอนด์ ทาํให้ครู         
มีแรงจูงใจและมีความพร้อมที�จะพฒันาและสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ  
  สรุปได้ว่า ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน การที�ได้รับเงินเดือนและ           
ผลประโยชน์ตอบแทนในการทาํงานที�สูง เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของงาน ส่งผลทาํให้ครู     
มีคุณภาพ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ นอกจากเงินเดือนและผลตอบแทนแลว้ 
การสร้างกิจกรรมที�สาํคญั เช่น การสร้างระบบการเพิ�มเงินเดือน และรางวลัสําหรับครูดีเด่น โดยมีการจดั
โครงการเพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการในการจดัการศึกษาของโรงเรียน จะทาํให้ครูมีแรงจูงใจ
และมีความพร้อมที�จะพฒันาและสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ ซึ� งจะทาํให้เกิดการยกระดบัสถานภาพ
ของวชิาชีพครูใหสู้งขึ
น 
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 4. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
  ควากแมน (Kwakman. 2003 : 149 - 170)  อธิบายหลกัการเรียนรู้ของครู เพื�อสนบัสนุน    
ให้ครูเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื�อสร้างวฒันธรรมของการเรียนรู้ โดยสามารถนําไปปฏิบติัได้จริง          
และเกิดประโยชน์ไว ้3 ประการ ดงันี
  
  1. การเรียนรู้ของครูในฐานะเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยให้เกิดการบูรณาการ
ระหวา่งกระบวนการทาํงานและกระบวนการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั ซึ� งมีประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง 
  2. การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ในขณะทาํงาน เป็นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์
ในขณะทาํงาน เกิดจากการร่วมมือ รวมพลงัในการทาํงานในโรงเรียน ทาํให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบัและ
สารสนเทศใหม่ ๆ เป็นการช่วยสร้างวฒันธรรมของการเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ 
  3. การเรียนรู้ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการพฒันาวิชาชีพครู เช่น ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ที�ใช้ในการสอน ด้านการจดัการห้องเรียน ซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งกบัสภาพการปฏิบติังานจริงและ
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และคณะ (2542 : 5 - 8)  ได้กล่าวถึง ระบบครูของประเทศไทย               
ในปัจจุบนัว่าครูยงัขาดการประสานสัมพนัธ์กับแกนนํา นักวิชาการท้องถิ�นและชุมชน ทาํให้ครู          
ไม่สามารถเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพครูให้เหมาะสมกลมกลืน ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชค้รู 
และสังคมไดเ้ท่าที�ควร ทั
งนี
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจูงใจ (ERG ของ Alderfer) คนเรามีความตอ้งการ
มีสัมพนัธภาพ เป็นความตอ้งการที�จะให้และไดรั้บไมตรีจิตจากบุคคลที�แวดลอ้ม ตามทฤษฎีลาํดบัขั
น
ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) ที�ผูบ้ริหารควรจะมีการส่งเสริม 
ใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อบุคคลภายนอกดว้ย 
(Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา  มีจินดา. 2553 : 162) 
  การมีสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบับุคคลภายในหน่วยงานความผกูพนักบัสถาบนั และการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมสถาบัน ในการทาํงานที�มีความร่วมงานที�ดีนั
 นย่อมต้องเป็น หน่วยงานที�มี
พนกังานทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยพนกังานแต่ละคนจะตอ้งให้ความร่วมมือร่วมใจกนัทั
งในระดบั
แนวตั
ง คือ ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแนวนอนนั�นก็คือเพื�อนร่วมงาน หากพนกังาน 
มีความสัมพนัธ์อนัดีกนัแลว้เป้าหมายองค์การก็จะถึงจุดที�ตั
งไวไ้ด ้ (สมยศ  นาวีการ. 2549 : 420) 
อย่างไรก็ ดี ผู ้บังคับบัญชาจะต้องรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของบุคคลในองค์การ                      
การปฏิบติังานนั
นอาจเกิดปัญหาขึ
นได้ ดงันั
นปัญหาที�เกิดขึ
นในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน     
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขทนัท่วงที หากปล่อยให้ปัญหาไดรั้บการสะสมไวม้าก ๆ โดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
ปัญหานั
นอาจถึงจุดระเบิดได้ (สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย. 2546 :              

210 - 212) 
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  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน (2547 ก : 12)  ไดก้ล่าววา่ โรงเรียนที�ตอ้งการ
ให้การจัดการเรียนการสอนดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียน        
เป็นสําคญัที�สามารถส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูแต่ละคน    
หรือแต่ละทีมในโรงเรียนจึงควรทาํงานใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมกนัแบบมืออาชีพ  
  สรุปไดว้่า ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  มีผลต่อการเรียนรู้ของครู ช่วยให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างกระบวนการทาํงานและกระบวนการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดี เกิดการร่วมมือ 
รวมพลงัในการทาํงานของโรงเรียน จะทาํให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบัและสารสนเทศใหม่ ๆ เป็นการช่วยสร้าง
วฒันธรรมของการเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ การทาํงานที�มีความร่วมมือที�ดีนั
 นย่อมต้องเป็น       
หน่วยงานที�มีการทาํงานร่วมกันเป็นทีม   ซึ� งปัจจุบนัครูยงัขาดการประสานสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูที้�มี    
ส่วนเกี�ยวขอ้ง ทาํให้ครูไม่สามารถเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพครูให้เหมาะสมกลมกลืน ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชค้รูและสังคมไดเ้ท่าที�ควร ทั
งนี
 โรงเรียนที�ตอ้งการให้การจดัการเรียน
การสอนดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ครูแต่ละคนควรจะทาํงานให้สอดคลอ้ง
และส่งเสริมกับแบบมืออาชีพ โดยมีผูบ้ริหารคอยส่งเสริม รับฟัง และช่วยแก้ไขปัญหาของครู    
อยา่งทนัท่วงที 
 5. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
  สุธี  พนาวร และจกัรกฤษณ์  พุ่มไพศาลชยั (2553 : 167) กล่าววา่ แรงจูงใจไม่ใช่แค่
กาํลังใจ คนจะรู้สึกมีชีวิตชีวาในการทาํงาน ก็ตอนที�ได้ทาํในสิ� งที�ตนรัก หรือสิ� งที�ตนเห็นคุณค่า         
แมง้านจะหนัก หรือมีปริมาณมากก็ไม่ทาํให้ย่อทอ้ หากเป็นงานง่าย ๆ ที�ใคร ๆ ก็ทาํได้ ก็คงไม่ตอ้ง    
ตั
งใจอะไรมากนกั ความตั
งใจแน่วแน่จะเกิดไดก้็ตอนที�ไดท้าํงานที�ทา้ทาย มีมาตรฐานสูงนั�นเอง    
ทั
งนี
 เนื�องจากพนกังานแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที�แตกต่างกนั รวมถึงความสนใจในลกัษณะงาน
ตามที�ตนถนดั ดงันั
นการที�พนกังานไดท้าํงานตรงกบัลกัษณะงานที�ตนเองชอบหรือถนดั ยอ่มมีผล
ทาํให้พนกังานมีความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจเมื�องานที�ตนรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย 
(สมยศ นาวีการ. 2549 : 420) ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจูงใจ (ERG ของ Alderfer) ผูบ้ริหารควรมี
การมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกวา้งขึ
น โดยมีหนา้ที�การงานสูงขึ
น อนัเป็นโอกาสที�พนกังาน
จะกา้วไปสู่ความสาํเร็จ (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา. 2553 : 162) 
  สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212)  กล่าววา่ การให้
ความรับผิดชอบ   การมอบหมายงานที�เหมาะสม  งานที�มีความทา้ทายต่อความรู้ความสามารถของบุคคล   
มีอิสระในการทาํงาน มีส่วนช่วยเสริมแรงจูงใจผูป้ฏิบติังานไดดี้ เพราะทาํให้ผูป้ฏิบติัไดมี้โอกาสใช้
ความคิดริเริ�มและความรู้ ความถนัดของตนเองอย่างเต็มที� ก็เป็นวิธีการหนึ� งในการจูงใจให้บุคคล
ปฏิบติังานอย่างเต็มที�มากขึ
น  ทั
งนี
  การทาํให้คนชอบและรักงาน เป็นตวัการสร้างความพึงพอใจ    
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ใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ
น ความพึงพอใจที�เกิดขึ
นจากการไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบ งานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที� ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด (Herzberg and et al. 1959. : 113 - 115 ; อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2542 : 
413 - 414) 
  สเตราส์ และเซยเ์ลย ์(Strauss and Sayless. 1960 : 22 - 27)  ให้ขอ้สรุปวา่ ผูป้ฏิบติังาน         
ที�ไดรั้บความสําเร็จตามความนึกคิดของตนแลว้นั
นจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึก และปรารถนา
ที�จะแสดงบทบาทได้เต็มขีดความสามารถของเขาที�มีอยู่ในชีวิต หากงานนั
นเป็นสิ�งที�น่าเบื�อหน่าย       
ไม่ทา้ทายและไม่ให้อิสระ เขาก็จะเกิดความเบื�อหน่าย หงุดหงิด รําคาญใจ ซึ� งจะส่งผลโดยตรง   
ต่อตวัเขา เพื�อนร่วมงานและจะทาํให้ก่อปัญหาแก่สังคมในที�สุด เพราะการทาํงานนั
นเป็นสิ�งสนอง
ความตอ้งการขั
นพื
นฐานของมนุษย ์ 
  สรุปไดว้่า การไดท้าํในสิ�งที�ตนรัก หรือสิ�งที�ตนเห็นคุณค่า ทา้ทาย ไดท้าํงานตรงกบั
ลกัษณะงานที�ตนเองชอบและถนดั ยอ่มมีผลทาํให้ครูมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน อนัเป็น
โอกาสที�ครูจะก้าวไปสู่ความสําเร็จ การให้อิสระในการปฏิบติังาน มีส่วนช่วยเสริมแรงจูงใจ           
ในการปฏิบติังานได้ดี เพราะครูจะมีโอกาสใช้ความคิดริเริ� ม ความรู้ และความถนัดของตนเอง    
อย่างเต็มที� ทาํให้ครูชอบและรักงาน เป็นตวัการสร้างความพึงพอใจให้กับครูในการปฏิบติังาน      
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ
น ซึ� งถา้หากงานนั
นเป็นสิ�งที�น่าเบื�อหน่าย ไม่ทา้ทาย ไม่ให้อิสระ   
จะทาํให้ครูขาดความพึงพอใจ ครูก็จะเกิดความเบื�อหน่าย หงุดหงิด รําคาญใจ ส่งผลโดยตรงต่อตวัเขา 
เพื�อนร่วมงาน และทาํใหเ้กิดปัญหาแก่สังคมในที�สุด  
 6. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 ข : 15 - 16)  ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพของ  
ผูป้ฏิบัติงาน จะเพิ�มขึ
 นถ้าระบบงานให้โอกาสหรือจัดการพฒันาความสามารถของบุคลากร           
โดยจะตอ้งมีการทาํอย่างต่อเนื�อง และจะตอ้งพฒันาทุกด้านควบคู่กนัไป ทั
งด้านสุขภาพอนามยั   
ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านจิตใจ หรือด้านคุณธรรม จริยธรรม ระบบงานจะตอ้งให้โอกาสแก่
บุคลากรและครูไดพ้ฒันาประสบการณ์ ทั
งเป็นคณะ รายบุคคล เพื�อเตรียมรับหนา้ที�ใหม่ และปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ
น จุดประสงค์ประการแรกของการพฒันาบุคลากรนั
นเพื�อปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบงานหรือ ระบบโรงเรียนให้สูงขึ
น ฉะนั
นจึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการปรับปรุงให้ผูป้ฏิบติังาน
ไดส้ามารถทาํงานให้สอดคลอ้งกนัและดว้ยคุณภาพในระดบัทดัเทียมกนั ระบบงานหรือระบบโรงเรียน
ควรถือวา่การพฒันาตวับุคคลนั
นเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ�งที�จะให้ผลในระยะยาว นอกจากจะเป็น
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานแลว้ยงัเป็นการที�จะดึงดูดคนให้ปรารถนาที�จะทาํงาน
อยูก่บัองคก์ร/โรงเรียนนั
น ๆ มากขึ
น อนัเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ระบบงาน/โรงเรียนนั
น
โดยตรง 
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  สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212) กล่าวว่า  
การพฒันาและฝึกอบรม ผูบ้ริหารจะต้องให้การส่งเสริมแก่ผูป้ฏิบัติงานให้มีโอกาสได้พฒันา       
ด้านความรู้ ความสามารถ และความชํานาญมากยิ�งขึ
นโดยการฝึกอบรม การให้ดูงานนอกสถานที�    
การสับเปลี�ยนหมุนเวยีนงาน และการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่าง ๆ ทั
งนี
องคก์าร
ที�สนับสนุน ให้พนักงานได้ก้าวสู่ตาํแหน่ง ในระดับที�สูงขึ
 น  การให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วม        
ในการบริหาร ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้ความรู้ความสามารถมากขึ
น จะทาํให้พนกังาน
มีความรู้สึกว่าองค์การได้ดูแลพนกังานเป็นอย่างดี พนกังานจะตอบแทนองค์การด้วยการทาํงาน
อยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ (สมยศ นาวีการ. 2549 : 420) ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจูงใจ (ERG 
ของ Alderfer) ที�ไดก้ล่าววา่ คนเรามีความตอ้งการความเจริญกา้วหน้า เป็นความตอ้งการในระดบั
สูงสุดของบุคคล ตอ้งการความประสบความสําเร็จในชีวิต (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา  
มีจินดา. 2553 : 162) นอกจากความก้าวหน้าในงานแล้ว จะต้องมีความมั�นคง และปลอดภัย 
(Safety/Security Needs) มนุษยจ์ะตอ้งการความมั�นคง แน่นอน และความปลอดภยัในชีวิต ทั
งใน
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นอารมณ์ ความรู้สึก โดยบุคคลจะแสวงหาความมั�นคงให้แก่ตวัเองและครอบครัว 
ดงัจะเห็นได้ว่า มนุษย์พยายามสร้างและสะสมหลกัประกนัในการดาํรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ      
โดยสมาชิกขององคก์ารจะพิจารณาความมั�นคงในงาน ตาํแหน่ง และสถานะขององค์การ ซึ� งจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละการใช้จ่ายของครอบครัวของเขา (Maslow. 1970 : 102 ; อา้งถึงใน 
ธงชยั  สันติวงษ.์ 2542 : 150) 
  สรุปได้ว่า ครูจะต้องมีการพฒันาตนเอง เพื�อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบ      
ความสําเร็จในชีวิต เพราะความเจริญกา้วหน้ามีผลโดยตรงต่อรายไดแ้ละการใชจ่้ายของครอบครัว 

ซึ� งจะทาํใหเ้กิดความมั�นคง และปลอดภยัในชีวติ ประสิทธิผลของระบบงานขึ
นอยูก่บัความสามารถ

ของผูป้ฏิบติังาน ประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานจะเพิ�มขึ
นถา้ระบบงานให้โอกาสหรือจดัการพฒันา
ความสามารถของครู ตามศกัยภาพ และทาํอยา่งต่อเนื�อง โดยการพฒันาจะตอ้งมีการพฒันาทุกดา้น

ควบคู่กนัไป ทั
งดา้นสุขภาพอนามยั ความรู้ ความสามารถ จิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม เพื�อปรับปรุง

ประสิทธิภาพตามที�ได้รับมอบหมาย ระบบงานจะต้องให้โอกาสแก่ครูได้พฒันาประสบการณ์          
เพื�อเตรียมรับหน้าที�ใหม่ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ
 น ผูบ้ริหารควรถือว่าการพฒันา        

ตวับุคคลนั
นเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ� งที�จะให้ผลในระยะยาว ทาํให้ครูมีความรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล
เป็นอยา่งดี และตอบแทนดว้ยการทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 

 7. ปัจจยัดา้นการยอมรับของสังคม 
  เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113 - 115 ; อา้งถึงใน ศิริวรรณ        
เสรีรัตน์. 2542 : 413 - 414)  กล่าววา่ การไดรั้บการยอมรับ นบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา  จากเพื�อน   
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จากผูม้าขอคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในงานดว้ยกนั การยอมรับนี
 อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่อง     
ชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื�น ๆ ที�ส่อให้เห็นถึงการยอมรับ             
ในความสามารถ เมื�อได้ทาํงานอย่างใดอย่างหนึ� งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบั
ความสาํเร็จในงาน ทั
งนี
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีลาํดบัขั
นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy 
of Needs Theory) ไดก้ล่าววา่ ความตอ้งการ การยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการ       
ที�จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ� งเกิดจากการยกย่องและนบัถือจากบุคคลอื�น โดยความรู้สึก
ภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื�อเสียง เกียรติยศ และการชื�นชมจากสังคม ดงัที�เราจะเห็นได้จาก
บุคคลที�มีหน้าที�การงานและรายไดม้ั�นคง มีตาํแหน่งหน้าที� และมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของกลุ่ม 
โดยจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม เพื�อให้ไดรั้บการยอมรับและชื�นชมจากบุคคลอื�น  ซึ� งองคก์าร
จะตอ้งจดัตาํแหน่งงานในสํานกังานหรือความรับผิดชอบในงาน เพื�อให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 
(Maslow. 1970 : 102 ; อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ.์ 2542 : 150) 
  สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212) กล่าวว่า 
ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งทาํให้ผูอื้�นใส่ใจ สนใจ เห็นความสําคญั คนเราตอ้งการไดรั้บการยกย่อง 
ชมเชยไม่วา่บุคคลนั
นจะอยูใ่นฐานะใดและดาํรงตาํแหน่งใด การยกยอ่งชมเชยที�เหมาะสมกบัแต่ละคน
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการทาํงานที�ดี การยกยอ่งในบางกรณีอาจใชรู้ปการให้สิทธิพิเศษ เช่น 
จดัที�จอดรถประจาํตาํแหน่ง ให้สิทธิพกัห้องพิเศษ เพื�อแสดงการให้เกียรติและให้ความสําคัญ       
แก่บุคคล 
  สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล (2547 : 15 - 26)  กล่าววา่ ผูที้�จะประสบความสําเร็จในการทาํงาน

หรือ ในอาชีพทุกอาชีพล้วนตอ้งมี 3 กาํลงัเป็นมาตรฐาน ได้แก่ กาํลงัใจ กาํลงัความคิด และกาํลงักาย 

โดยสูตรสําเร็จของทุกอาชีพตอ้งมีกาํลงัใจเป็นสําคญัในการขบัเคลื�อน (Drive) กาํลงักายและกาํลงั

ความคิด เนื�องจากความสาํเร็จในชีวติจะเกิดขึ
นไม่ไดห้ากปราศจากกาํลงัใจที�เป็นเสมือนแรงบนัดาลใจ

ในการทาํงานให้แต่ละคนมีเป้าหมายและมีพลังในการฟันฝ่าอุปสรรค ดังนั
น กําลังใจจึงเป็น       

ส่วนสําคญัที�สุดเพราะจะทาํให้คนมีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซึ� งจะช่วยสนบัสนุน  

ให้คนกลา้คิด (กาํลงัความคิด) กลา้ทาํ (กาํลงักาย) จนนาํไปสู่เป้าหมายของงานและความสําเร็จ     

ในชีวติได ้

  สรุปไดว้า่ ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการทาํใหผู้อื้�นใส่ใจ สนใจ เห็นความสําคญั คนเรา
ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย ที�เหมาะสม ความสําเร็จในชีวิตจะเกิดขึ
นไม่ไดห้ากปราศจากกาํลงัใจ  
ที�เป็นเสมือนแรงบนัดาลใจในการทาํงานใหค้รูแต่ละคนมีเป้าหมายและมีพลงัในการฟันฝ่าอุปสรรค 
กาํลงัใจจึงเป็นส่วนสําคญัที�ทาํให้กล้าคิด กล้าทาํ จนนาํไปสู่เป้าหมายของงานและความสําเร็จ       
ในชีวิต เพราะการยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบัความสําเร็จในงาน การยอมรับนี
อาจจะอยูใ่นรูปแบบ
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ของการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอื�น ๆ ที�จะสื�อให้เห็นถึง
การยอมรับในความสามารถ เมื�อไดท้าํงานอยา่งใดอยา่งหนึ�งบรรลุผลสาํเร็จ 
 
บริบทของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื9นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เกี�ยวกับ   

ความเป็นครูมืออาชีพ 
 สํานกังานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 (2551 : 4 - 16) ไดส้รุปแนวทาง   
การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผูที้�มีคุณภาพ สามารถส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียน 
มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และแกไ้ข
เพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2545 จากแผนพฒันาตนเองของครู พบวา่ ความตอ้งการของครูและ         
ผูบ้ริหารที�มีต่อการอบรม ต้องการที�จะไปดูงานด้านต่าง ๆ ที�ดี และเป็นตวัอย่างได้ ไม่ต้องการ
วิทยากรบรรยายในห้อง มีความตอ้งการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื�อเป็นการตอบสนองความตอ้งการ 
สํานักงานเขตพื
นที�จึงได้วางแนวทางการพฒันาครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื�อให้
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที�บรรลุตามนโยบายการปฏิรูป         
การศึกษา และสามารถยกระดบัผลสัมฤทธิE ของเด็กนกัเรียนภายในเขตพื
นที�การศึกษาจนัทบุรี โดยมี
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาอยู ่5 ดา้น คือ 1) สร้างและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2) สร้างและพฒันาระบบเครือข่ายในการพฒันาครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา 3) พฒันาขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมและคุณภาพ          
ตามมาตรฐานวิชาชีพและพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี   
การวิจยัและพฒันาหลกัสูตรนวตักรรม และเทคโนโลยี การประเมินผลการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ 5) พฒันาบุคลากรให้มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 
และสามารถดูแลรักษาเทคโนโลยไีด ้
 สํานกังานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 (2553 : 1 - 7)  ใชว้ิธีการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้วิธีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดาํเนินการ        
ทั
งระบบ เริ�มตั
งแต่ดา้นปัจจยันาํเขา้ คือ ผูที้�จะตอ้งไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ผูบ้ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ฯลฯ ผูที้�จะมีบทบาทในการช่วยอบรม พฒันา มีการสร้าง
ระบบการพฒันาสร้างเครือข่ายที�จะช่วยพฒันาครู รวมทั
งระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อเชื�อมโยงเรื�อง
การพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาเขา้ด้วยกนั มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ พฒันา   
คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซึ� งมียุทธศาสตร์                
ในการปฏิบติั 4 ด้าน คือ 1) พฒันาและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื�อเป็นเครื�องมือ      
ในการจดัการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีเพื�อการศึกษา 2) พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา  ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 3) พฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา ตามหลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษา และ 4) ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร นวตักรรม และเทคโนโลย ี
การประเมินผล การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพิ�มประสิทธิภาพระบบนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล  
 จากแนวทางการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานกังานเขตพื
นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ สํานกังานเขตพื
นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ไดใ้ห้ความสําคญัต่อเรื�องปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็น    
ครูมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายที�จะสร้างสรรคใ์ห้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื
นที� 1 และ 2 
เป็นครูมืออาชีพ โดยมีคุณธรรม นําความรู้ ตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตามตาํแหน่งและพฒันาตนเองให้เป็นบุคคล       
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงการพฒันาบุคลากรให้เป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง   มีเกียรติ ไดรั้บการยกยอ่ง 
และมีขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน  ทั
 งนี
 ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยที�ส่งผลต่อความเป็น               
ครูมืออาชีพดงัต่อไปนี
  คือ 1) บริบทของการทาํงาน มีการจดัทาํหลกัสูตร นวตักรรม เทคโนโลย ี    
ที�มีคุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาเครือข่าย สื�อ และเทคโนโลยี เพื�อเป็นเครื�องมือ
ในการจดัการเรียนรู้ และพฒันางานในดา้นต่าง ๆ ที�เชื�อมโยงกนั และส่งผา่นขอ้มูลถึงกนัทุกระดบั 
มีการระดมทรัพยากรเพื �อนําไปใช้ในการพฒันา  จดัการเรียนรู้  โดยมีการจดัสรรงบประมาณ       
ให้เพียงพอ และตรงกบัความตอ้งการ 2) นโยบายและการบริหาร จะพบวา่ สถานศึกษามีการจดัทาํ
แผนกลยทุธ์การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ให้สอดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายการจดัการศึกษาขั
นพื
นฐาน 
มีการประสานงานและบูรณาการแผนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา     
ในสังกดั โดยการจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อสร้างแนว
ทางการดาํเนินงานตามนโยบายขององคก์ารที�ชดัเจน 3) ผลตอบแทน มีการส่งเสริม สนบัสนุนการ
ทาํวจิยั ผลงาน และนวตักรรม สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีผลงานดีเด่น              
ในทุกระดบั โดยมีแผนงาน/โครงการ และหรือการวิจยั เพื�อส่งเสริมให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตาํแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั
นพื
นฐาน             
4) ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีการส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างระบบเครือข่ายในการพฒันาครู   
และบุคลากรทางการศึกษา ทั
งภายในและภายนอก เพื�อให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดอ้ย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ  โดยจะบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาครู มีการจดัเวทีกลางแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวปฏิบติัที�ดีเลิศ (Best Practice)  จากผลการ
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พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั
งนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดาํเนินงานให้มีคุณภาพ 
5) ลกัษณะงาน มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรั้บการพฒันา
ตามสมรรถนะของครูเพื�อให้เชื�อมโยง สอดคล้องกบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอน    
เพื�อพฒันาผูเ้รียนเป็นสําคญั ตามแผนพฒันารายบุคคลตามมาตรฐานตาํแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ 
มาตรฐานวชิาชีพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั
นพื
นฐาน 6) ความกา้วหนา้ในงาน มีการส่งเสริม 
พฒันาทกัษะ และยกระดบัสมรรถภาพทางวชิาชีพ พร้อมทั
งส่งเสริมให้มีการวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อนาํผลการวิจยัที�เกี�ยวขอ้งมาพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการฝึกอบรมในดา้นหลกัสูตร นวตักรรม สื�อ เทคโนโลยีพร้อมทั
งวิธีการบาํรุงรักษา เพื�อพฒันา
เรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ และเกิดความกา้วหน้าในวิชาชีพ 7)  การยอมรับของสังคม ส่งเสริม 
สนบัสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม คุณภาพ มีผลการปฏิบติังานดีเด่น เพื�อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ   
 โอโกมากะ (Ogomaka. 1986 : 3536 - A) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง องคป์ระกอบของแรงจูงใจของครู

ในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส  พบวา่ ปัจจยัที�เป็นแรงจูงใจ คือการไดร้ับความ

เจริญก้าวหน้าในงาน รองลองมาได้แก่ การได้ยอมรับนับถือ ผลสัมฤทธิE ในงาน การได้รับการ

ตอบสนอง การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร ลกัษณะของงาน ขอ้ตกลงทางศาสนา ส่วนความสัมพนัธ์

กบัครูและนกัเรียน ความสนับสนุนจากผูป้กครอง ความมั�นคงปลอดภยัและเงินเดือนไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจ   ของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ โอกาสที�จะกา้วหนา้และแรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่ 

นโยบายของเงินเดือน ความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น และสภาพการทาํงานมีผลความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก 

 เรย ์(Ray. 1987 : 24 - A) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ปัจจยัจูงใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาของ         

รัฐบาลในเมืองหลวง พบว่า การประสบความสําเร็จในงาน การได้รับความยอมรับนับถือ           

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น กบักลุ่มเพื�อนผูป้กครอง มีผลในทางบวกกบัแรงจูงใจ เงินเดือน ความมั�นคง

ในงาน  ทั
งทางบวกและทางลบ แรงจูงใจภายใน ภายนอก ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน 

 ควิก (Quicke. 2000 : 299 - 315)  ไดท้าํการวิจยัเรื�อง วฒันธรรมองคก์ารของครูมืออาชีพ    
กบัการเรียนรู้ในสังคมร่วมกนัเพื�อประเมินความคิดของความเป็นครูมืออาชีพในบริบทในขณะนั
น   
เพื�อแนะนาํให้เกิดองคก์ารเรียนรู้ในสถาบนัที�ครูมืออาชีพทาํงานอยู ่พบวา่ การสร้างแนวความคิดใหม่
ของครูมืออาชีพ ตอ้งเนน้ความเป็นประชาธิปไตยร่วมกนับนพื
นฐานของการสื�อสารอยา่งสมเหตุผล           
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ในบริบทที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างจากระบบราชการ (Bureaucratic)  
ให้หลวมมากขึ
นในชั
นของอาํนาจ การสื�อสารที�ไม่เป็นทางการ ความเป็นกนัเองระหวา่งครูมืออาชีพ
ด้วยกัน ความไวเ้นื
อเชื�อใจกันในการทาํงาน ความเป็นอิสระในการทาํงานที�มีการตรวจสอบ      
อยา่งเป็นธรรม และความรับผิดชอบ ครูมืออาชีพจะทาํงานกบัผูน้าํที�มีใจ จริงใจให้ความเป็นอิสระ 
และสามารถให้การสนบัสนุนเพื�อการพฒันาตนเองไดใ้นทุกดา้น รวมทั
งสังคม ความเป็นครูมืออาชีพ
ไม่ชอบอาํนาจ แต่ชอบบรรยากาศแบบเป็นกนัเองและยอมรับซึ� งกนัและกนัในความรู้ความสามารถ 
การส่งเสริมบรรยากาศในการร่วมมือกนัเป็นสิ�งจาํเป็นมาก การสื�อสารแบบไม่เป็นทางการ การสนบัสนุน 
การทาํงานและดา้นส่วนตวัเพื�อใหมี้ศกัดิE ศรี 
 ลูซิลิโอ (Lucilio.  2004 : 205 - 214) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบมุมมอง
ระหวา่งครูกบัผูบ้ริหารที�มีต่อการพฒันาวิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษาคาทอลิก พบวา่ ครูตอ้งการ
โอกาสในการพฒันาวิชาชีพเกี�ยวกบัเนื
อหาเฉพาะและการสาธิตวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื�อจะไดน้าํไปใช้
ในชั
นเรียน ทั
งครูและผูบ้ริหารมีความเห็นร่วมกนัว่าอุปสรรคที�ยิ�งใหญ่ที�สุดต่อการพฒันาวิชาชีพ   
ที�ดีคือ เวลา และงบประมาณ   
 วากเนอร์ (Wagner. 2006 : 126 - 130) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจและความกา้วหนา้

ทางอาชีพของครูบรรจุใหม่ โดยเขาได้สํารวจความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูบรรจุใหม่      

ในด้านความก้าวหน้าในอาชีพกับความเปลี�ยนแปลงในการฝึกสอน ผลการวิเคราะห์โดยใช ้        

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multivariate Regression Analysis) พบว่า มีความสัมพนัธ์    

อยา่งมีนยัสาํคญัในทางบวกระหวา่งแรงจูงใจภายในของครูตามการรายงานตนเอง กบัความเปลี�ยนแปลง

ในการฝึกสอน (จากการสังเกต) ตัวแปร 3 ประการในด้านแรงจูงใจในการทาํงาน ซึ� งได้แก่         

การสนับสนุนของผูบ้ริหาร ธรรมชาติของงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน เป็นตวัแปร

ทาํนายความสนใจภายในการพฒันาอาชีพ สําหรับผลการวิเคราะห์ในด้านคุณภาพพบว่าวิธีการ     

ซึ� งจะมีปฏิกิริยา/ส่งผลกระทบระหว่าง แรงจูงใจ กิจกรรมพฒันาอาชีพกบับรรยากาศการทาํงาน     

ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทั
งในทางบวกและลบ 

 งานวจัิยในประเทศ 
 ชลิล  ปาลเดชพงศ ์(2548 : 94 - 97)  ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากร
ในกลุ่มโรงเรียนเลิศหลา้ พบว่า บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหลา้ มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี
  แรงจูงใจระดบัมาก จาํนวน 10 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน 
ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ด้านสถานภาพหน่วยงาน ด้านภาวะเงื�อนไข   
ในการทาํงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที�การงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ     
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แรงจูงใจในระดบัปานกลาง จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความรู้สึกมั�นคง
ในหนา้ที�การงาน ดา้นชีวติส่วนตวัและดา้นเงินเดือนหรือรายได ้
 ปราณี  จนัทราราชยั (2550 : 210 - 214) ได้ทาํการวิจยัเรื�อง รูปแบบความสัมพนัธ์          
เชิงสาเหตุของความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน พบว่า ปัจจยัที�มีอิทธิพลทางตรง   
และอิทธิพลรวมต่อความเป็นครูมืออาชีพ ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของครู การสนบัสนุนในสถานศึกษา และ
การพฒันาตนเองของครู ขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นการสร้างความกระจ่างชดัเจนว่า การที�จะทาํให้เกิด  
ครูมืออาชีพ นั
นขึ
นอยูก่บัปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัครูเองเป็นหลกั ที�สําคญัที�สุดคือภูมิหลงัของตนเอง
ในเรื�องเจตคติต่อวชิาชีพครู คุณลกัษณะส่วนตวั ความรู้ทางวชิาชีพ ตาํแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์       
ตามดว้ยการพฒันาตนเองใหเ้กิดสมรรถนะในการวจิยัและวธีิการเรียนรู้ ในขณะเดียวกบัก็ตอ้งอาศยั
ปัจจยัด้านการสนบัสนุนในสถานศึกษาที�เกิดจากตวัผูบ้ริหารสถานศึกษาและเพื�อนครูทั
งในเรื�อง
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การนิเทศการศึกษา การสนบัสนุนทรัพยากร และคุณลกัษณะของบุคลากร
ในสถานศึกษา 
 สารวิน  ควรหัตร์ (2552 : 94 - 98)  ไดท้าํการวิจยัเรื�อง คุณลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน          
วิชาชีพครู ของครูสังกดัสํานักงานเขตพื
นที�การศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า คุณลกัษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู ของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื
นที�การศึกษาลพบุรี เขต 1 จาํแนกเป็นรายขอ้ และ
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า อยูใ่นระดบัมากที�สุด 2 มาตรฐาน 
และอยู่ในระดบัมาก 10 มาตรฐาน เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 มาตรฐานแรก ไดแ้ก่ มาตรฐานที� 9 
ร่วมมือกบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์มาตรฐานที� 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน 
และมาตรฐานที� 10 ร่วมมือกบัผูอื้�นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน ตามลาํดบั 
 สุชาดา  สุขบาํรุงศิลป์ (2553 : 72 - 80) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ครูโรงเรียนวิศวแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้รอบแรงจูงใจตามทฤษฎี
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ปัจจยักระตุน้ และปัจจยัคํ
าจุน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ หวัหนา้งาน จาํนวน 
3 คน หัวหน้าสาขาวิชา จาํนวน 6 คน ครูผูส้อนจาํนวน 26 คน รวม 35 คน การรวบรวมข้อมูล         
ใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผูที้�เกี�ยวขอ้ง ผลการวิจยั พบว่า ความสําเร็จของงาน การได้
ความยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที�ปฏิบัติ นโยบายและการ
บริหารงาน วิธีการปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน เงินเดือน สภาพการทาํงาน มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวิศวแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี แนวทางการพฒันา            
ผูบ้ริหารควรยกย่องชมเชยครูเมื�อปฏิบติังานได้สําเร็จ รับฟังความคิดเห็นของครู ให้ครูมีอาํนาจ     
ในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย กฎระเบียบของโรงเรียน และผูบ้ริหารควรวางตวั
เป็นกนัเอง ส่งเสริมให้ครูทาํกิจกรรมนันทนาการร่วมกนั เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี ระหว่างกนั       



 

 

78

มีขั
นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โรงเรียนควรสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อ       
และพิจารณาค่าตอบแทนให้กบัครูที�มีปริมาณงานมากและประสบการณ์มากให้เหมาะสม เพื�อเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู และโรงเรียนเพิ�มขึ
นอยา่งรวดเร็ว 
 ณรงค์ศกัดิE   สาลี (2554 : 82 - 84) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจและแนวทางการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอาํเภอโป่งนํ
 าร้อน สังกัดสํานักงานเขตพื
นที�        
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที� ความสําเร็จของงาน และลกัษณะของงาน 
สําหรับปัจจยัคํ
าจุนพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การปกครองบงัคบับญัชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และเงินเดือน
และผลประโยชน์เกื
อกูล ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ           
ข้าราชการครูในอาํเภอโป่งนํ
 าร้อน สังกัดสํานักงานเขตพื
นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ในด้าน     
ความสําเร็จ ไดแ้ก่ ควรมีการมอบหมายหน้าที�และงานพิเศษอื�น ๆ นอกจากงานที�มีอยู่ ในดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ไดแ้ก่ ควรไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริหาร โดยมอบหมายงานสําคญั ๆ ให้ปฏิบติั 
ในดา้นลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ การไดรั้บการมอบหมายงานให้ปฏิบติัเหมาะสมกบัความสามารถ
ของท่าน ในด้านความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การให้ความภูมิใจในงานและหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย     
ในดา้นความกา้วหน้า ไดแ้ก่ ควรมีการประชุมอบรมและสัมมนาเพิ�มความสามารถในการทาํงาน    
ในดา้นนโยบายและการบริหาร ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหมี้การตดัสินใจร่วมกนัเมื�อเกิดปัญหาสําคญัขึ
น
ในหน่วยงาน ในด้านการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ การได้รับการมอบหมายอาํนาจหน้าที�        
และความรับผดิชอบอยา่งยติุธรรม ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ การไดรั้บความสนใจ
และเป็นกันเองกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ ในด้านสภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ การมี          
ความปลอดภยัในการปฏิบติังานจึงจะสามารถปฏิบติังานจนสาํเร็จได ้
 ขวญัชยั  ปัจจยัตา (2555 : 60 - 65)  ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ มาตรฐานที� 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลที�จะเกิดกบัผูเ้รียน มีการปฏิบติั 
มาตรฐานที� 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกี�ยวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ มาตรฐานที� 3 มุ่งมั�น
พฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ มาตรฐานที� 11 แสวงหาและใช้ขอ้มูลในการพฒันา มาตรฐานที� 10 
ร่วมมือกบัผูอื้�นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานที� 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติั      
ไดเ้กิดผลจริง มาตรฐานที� 5 พฒันาสื�อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที� 8 
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน มาตรฐานที� 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร 
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ที�เกิดแก่ผูเ้รียน มาตรฐานที� 9 ร่วมมือกบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์มาตรฐานที� 7 รายงาน
ผลการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ และมาตรฐานที� 12 สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนรู้ทุกสถานการณ์ 
 เอมอร  ดวงจนัทร์โชติ (2555 : 67 - 71) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การปฏิบติังานตามเกณฑ ์ 
มาตรฐานวิชาชีพครู ของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากที�สุด
เกือบทุกมาตรฐาน โดยเรียงจากค่าเฉลี�ยมากไปหานอ้ย คือ มาตรฐานการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการ
เกี�ยวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ มาตรฐานการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน มาตรฐาน
การพฒันาแผนการสอนให้ปฏิบติัให้เกิดผลจริง มาตรฐานความร่วมมือกับผูอื้�นอย่างสร้างสรรค ์       
ในชุมชน มาตรฐานการพฒันาสื�อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ มาตรฐานการแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา มาตรฐานการมุ่งมั�นพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ มาตรฐานความร่วมมือ
กบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์มาตรฐานการจดักิจกรรมการสอนโดยเป็นผลที�เกิดขึ
นแก่   
ผูเ้รียน มาตรฐานการสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มาตรฐานการตดัสินใจ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลที�จะเกิดแก่ผูเ้รียน และมาตรฐานการรายงานผลการเรียนการสอน 
โดยเนน้ผลที�เกิดขึ
นแก่ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ ตามลาํดบั 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้อง มีผูก้ล่าวถึงความเป็นครูมืออาชีพไว ้     
หลายประการ ผูว้ิจยัไดย้ึดตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา สรุปได้ว่า ครูมืออาชีพ
ควรจะมีคุณสมบติั 3 ดา้น คือ 1) ความรู้ มีความรู้และความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การปฏิบติังาน มีความสามารถในการพฒันาทกัษะวชิาชีพของตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
และ 3) การปฏิบติัตน คือ มีการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยเนน้ผลที�เกิดกบั
ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทั
 งนี
 ในการจะทาํให้ครูมีพฤติกรรมเป็นครูมืออาชีพตรงตามคุณสมบัติที�ได ้   
กล่าวมานั
น ตอ้งอาศยัแรงจูงใจเป็นตวัสาํคญัที�จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไป ซึ� งจากการวิเคราะห์ 
ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น ได้แก่ 1) ด้านบริบทของ      
การทาํงาน เพราะเมื�อบรรยากาศในการทาํงานที�ดี มีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ จะทาํให้เกิดแรงกระตุน้
ในการทาํงาน 2) ด้านนโยบายขององค์การ เมื�อมีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน            
และกําหนดแนวทาง เข้าใจเป้าหมายขององค์การแล้ว ก็จะทาํให้ทราบถึงแนวทางการทาํงาน          
เกิดการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ
 น 3) ด้านผลตอบแทน เป็นปัจจยัที�มีความสําคญั       
ต่อขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน เมื�อมีความสัมพนัธ์ที�ดีกบั
เพื�อนร่วมงานก็จะทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดความสอดคลอ้งและส่งเสริม มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 
ทาํให้งานสําเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 5)  ดา้นลกัษณะงาน เมื�อมีการทาํงานที�ตนเองถนดัและสนใจ 
จะทาํให้เกิดแรงกระตุน้ในการทาํงานเพื�อให้งานสําเร็จไดด้ว้ยดี 6) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน      
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จะส่งเสริมให้ครูมีความสามารถ พฒันาทกัษะและวิชาชีพให้เจริญกา้วหน้าในหนา้ที�การงาน และ  
7) ด้านการยอมรับของสังคม เมื�อมีการให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย และยอมรับในความ สามารถย่อม    
ทาํใหเ้กิดพลงัในการฟันฝ่าอุปสรรค กลา้คิด กลา้ทาํ จนนาํไปสู่ความสําเร็จในชีวิต เมื�อการปฏิบติังาน
มีแรงกระตุน้ ทั
งจากภายใน และภายนอก จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง ส่งผลให้ครูมีการพฒันา 
ตนเอง พร้อมที�จะใฝ่รู้ มีการปฏิบติังานด้วยใจที�มุ่งมั�น เกิดประโยชน์กับตนเอง นักเรียน และ    
สถานศึกษา ทาํให้ครูมีประสิทธิภาพพร้อมที�จะกา้วไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ นกัเรียนเกิดการพฒันา 
สถานศึกษามีคุณภาพ ไดรั้บการยอมรับจากสังคมอยา่งย ั�งยนื 
   




