
บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยั เรื�องปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงันี$  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา    

ขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 2. เพื�อศึกษาระดบัความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

 3. เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความเป็นครูมืออาชีพของครู                   
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

 4. เพื�อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยจูงใจที� ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู             
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื$นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 2,037 คน จากสถานศึกษา จาํนวน 203 แห่ง 

 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  ได้แก่  ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื$นที�   
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซี�

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 324 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเขตพื$นที� 
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 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั$ งนี$  เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ$ น     
โดยมีค่าความเชื�อมั�นแบบสอบถามทั$งฉบบัเท่ากบั 0.99  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี$  
 ตอนที�  1  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�เป็นแรงจูงใจที�ส่งผลต่อการปฏิบติังาน            
เพื�อให้เกิดความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�         
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 64 ขอ้ โดยมีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.31 - 0.86  และ            
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.98 
 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการปฏิบติังานเพื�อความเป็นครูมืออาชีพของครู              
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 30 ขอ้ 
โดยมีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.56 - 0.86 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปเป็นประเด็น
สาํคญั ดงันี$  
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา        
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เมื�อพิจารณาโดยรวมและรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ การยอมรับของสังคม ความกา้วหน้า 
ในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน นโยบายขององคก์าร บริบทของการทาํงาน  ลกัษณะงาน และ  
ผลตอบแทน ตามลาํดบั    
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน       
สังกดัสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก       
เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ การปฏิบตัิตน การปฏิบตัิงาน ความรู้ มีการปฏิบติั           
อยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี พบว่า 
ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานักงาน       
เขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนยัสําคญั       
ทางสถิติที�ระดบั .01 โดยมีปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพที�อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง 
เรียงตามลําดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการยอมรับของสังคม (X7)  มีค่า
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สัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.679 ความก้าวหน้าในงาน (X6) มีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์      
เท่ากบั 0.670 ลกัษณะงาน (X5) มีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.659 นโยบายขององคก์าร (X2) 
มีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.607 ความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงาน (X4) มีค่าสัมประสิทธิZ          
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.599  ผลตอบแทน (X3) มีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.571 และบริบท
ของการทาํงาน (X1) มีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.500 ตามลาํดบั    
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา     
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดว้ยสมการพยากรณ์ เพื�อหา 
ตวัพยากรณ์ที�ดีที�สุด พบว่า ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา         
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มี 3 ด้าน เรียงตามลาํดับ         
ค่าสัมประสิทธิZ การถดถอยของการพยากรณ์ ได้แก่ การยอมรับของสังคม ลักษณะงาน  และ      
ความกา้วหน้าในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.73  หมายถึง ปัจจยัดา้น  
การยอมรับของสังคม ลกัษณะงาน และความกา้วหนา้ในงาน สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเป็นครู
มืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ไดร้้อยละ 54 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั$งไว ้คือ ปัจจยัจูงใจ      
ที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพอยา่งนอ้ย 1 ดา้น ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี และไดส้มการในการพยากรณ์
หรือสมการถดถอย ดงันี$  
 สมการพยากรณ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ  คือ 
 Ŷ   = a1 + b7X7 + b5X5 + b6X6 
   = 1.47 + 0.31X7 + 0.19X5 + 0.16X6 
 สมการพยากรณ์ถดถอย ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ                               
 Ẑ   = β ZX7 + β ZX5 + β ZX6        
   = 0.35ZX7 + 0.25ZX5+ 0.20ZX6 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัการศึกษาปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี สามารถอภิปรายผลที�เกิดขึ$น
ไดด้งันี$  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู               
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม          
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย คือ การยอมรับของสังคม ความกา้วหน้า  
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ในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน นโยบายขององคก์าร บริบทของการทาํงาน ลกัษณะงาน และ  
ผลตอบแทน ตามลําดับ ทั$ งนี$ ปัจจัยจูงใจที�น่าสนใจที�สุด 3 ลําดับแรก คือ การยอมรับของสังคม        
ความกา้วหน้าในงาน  ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน น่าจะเป็นเพราะว่าการไดร้ับการยอมรับ        
ในความสามารถจากผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง จะทาํให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
เป็นแรงผลักดัน ทาํให้ครูเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม เพื�อพฒันางาน     
เป็นไปตามแนวความคิดของ สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212) 
ที�กล่าวว่า คนเราต้องการได้รับการยกย่อง ชมเชย ไม่ว่าบุคคลนั$นจะอยู่ในฐานะใดและดาํรง
ตาํแหน่งใด การยกย่องชมเชยที�เหมาะสมกบัแต่ละคนจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการทาํงานที�ดี 
สอดคลอ้งกบั มาสโลว ์(Maslow. 1970 : 102 ; อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ์. 2542 : 150) ที�กล่าวว่า 
ความตอ้งการ การยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการที�จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ซึ� งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื�น โดยความรู้สึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื�อเสียง 
เกียรติยศ และการชื�นชมจากสังคม ดังที�เราจะเห็นได้จากบุคคลที�มีหน้าที�การงานและรายได้มั�นคง           
มีตาํแหน่งหน้าที� และมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของกลุ่ม โดยจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม         
เพื�อใหไ้ดรั้บการยอมรับและชื�นชมจากบุคคลอื�น ซึ� งสอดคลอ้งกบั ควิก (Quicke. 2000 : 299 - 315) 

ได้ทาํการวิจัยเรื� อง  วฒันธรรมองค์การของครูมืออาชีพกบัการเรียนรู้ในสังคมร่วมกนั พบว่า           
ครูมืออาชีพชอบบรรยากาศแบบเป็นกันเองและยอมรับซึ� งกันและกันในความรู้ความสามารถ     
และการส่งเสริมบรรยากาศในการร่วมมือกนัเป็นสิ�งจาํเป็นมาก  
  สําหรับความกา้วหนา้ในงานนั$น เป็นโอกาสที�จะกา้วไปสู่ความสําเร็จในชีวิต ทาํให้
ครูรู้สึกมั�นคงในงาน มีความเจริญกา้วหนา้ ตรงกบัแนวคิดของ สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย (2546 : 210 - 212) ที�กล่าวว่า โอกาสความกา้วหน้าในหน้าที�การงานเป็นสิ�งที�      
ทุกคนพึงปรารถนา การมีโอกาสเลื�อนตาํแหน่งจะทาํให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน 
องค์การที�มีการขยายงานและมีตาํแหน่งเพิ�มอยู่เสมอ ย่อมสร้างแรงจูงใจได้มากกว่าองค์การที�มี
โอกาสเติบโตช้า และไม่มีโอกาสเลื�อนตาํแหน่ง สอดคล้องกบั สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2555ข : 15-16) ที�กล่าวว่า ประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานจะเพิ�มขึ$นถา้ระบบงานให้โอกาสหรือ
จดัการพฒันาความสามารถของบุคลากร โดยจะตอ้งมีการทาํอย่างต่อเนื�อง และจะตอ้งพฒันาทุกดา้น
ควบคู่กนัไป เพื�อเตรียมรับหน้าที�ใหม่ และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ$น ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
วากเนอร์ (Wagner. 2006 : 126 - 130) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจและความกา้วหนา้ทางอาชีพ
ของครูบรรจุใหม่ โดยเขาได้สํารวจความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูบรรจุใหม่ ในด้าน          
ความกา้วหนา้ในอาชีพกบัความเปลี�ยนแปลงในการฝึกสอน พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั
ในทางบวกระหวา่งแรงจูงใจภายในของครู ตามการรายงานตนเอง กบัความเปลี�ยนแปลงในการฝึกสอน 
(จากการสังเกต) 
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  สําหรับความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงานนั$น การทาํงานที�มีผูร่้วมงานที�ดี ย่อมทาํให้เกิด  
ความร่วมมือกนัในการทาํงาน มีการทาํงานเป็นทีม พร้อมที�จะช่วยเหลือ ส่งเสริมให้โรงเรียนบรรลุ    
สู่เป้าหมายที�ตั$งไวไ้ด้ สอดคลอ้งกบั สมยศ นาวีการ (2549 : 420)  ที�กล่าวว่า ในการทาํงานที�มี              
ความร่วมงานที�ดีนั$นยอ่มตอ้งเป็น หน่วยงานที�มีพนกังานทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยพนกังานแต่ละคน
จะตอ้งให้ความร่วมมือร่วมใจกนัทั$งในระดบัแนวตั$ง คือ ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
แนวนอนนั�นก็คือเพื�อนร่วมงาน หากพนกังานมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัแลว้เป้าหมายองคก์าร     
ก็จะถึงจุดที�ตั$งไวไ้ด ้สอดคลอ้งกบั สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน (2547 ก : 12) 

ที�กล่าวว ่า  โรงเรียนที�ต้องการให้การจดัการเรียนการสอนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ              
มีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ที�สามารถส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน        
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   ครูแต่ละคนหรือแต่ละทีมในโรงเรียนจึงควรทาํงานให้สอดคลอ้งและ
ส่งเสริมกนัแบบมืออาชีพ ซึ� งสอดคลอ้งกบัวากเนอร์ (Wagner. 2006 : 126 - 130) ที�ทาํการวิจยัเรื�อง 
แรงจูงใจและความกา้วหนา้ทางอาชีพของครูบรรจุใหม่ พบวา่ การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ธรรมชาติ
ของงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน เป็นตวัแปรทาํนายความสนใจภายในการพฒันาอาชีพ 
สอดคลอ้งกบั เรย ์(Ray. 1987 : 24 - A) ที�ทาํการวิจยัเรื�อง ปัจจยัจูงใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา   
ของรัฐบาลในเมืองหลวง พบว่า การประสบความสําเร็จในงาน การได้รับความยอมรับนับถือ        
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น กบักลุ่มเพื�อนผูป้กครอง มีผลในทางบวกกบัแรงจูงใจ 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ระดบัความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบั     
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย คือ การปฏิบติัตน การปฏิบติังาน และความรู้ น่าจะเป็นเพราะครูมองเห็นวา่ 
ครูจะตอ้งเป็นแบบอย่างที�ดีแก่ศิษยใ์นด้านการปฏิบติัตนทั$งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม อุทิศเวลา    
ให้กับการทํางานอย่างเต็มที�  เป็นไปตามแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั$นพื$นฐาน (2553 : 25 - 38)  ที�กล่าววา่ ครูควรมีการประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผูเ้รียนและสังคม เพื�อสร้างความศรัทธา      
ในวิชาชีพ สอดคลอ้งกบั สํานกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (2553 : 7 - 40) ที�กล่าววา่ 
เครื� องหมายที�ชี$ ให้เห็นความเป็นวิชาชีพชั$ นสูง หรือคุณลักษณะที�ดีของครูอันเป็นที�ต้องการ         
ของสังคม ที�ครูตอ้งมีความรักและเมตตาต่อศิษย ์เสียสละ หมั�นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน   
เพื�อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เอาใจใส่ต่อศิษยทุ์กคน เป็นกาํลงัใจและช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัศิษย ์
เพื�อให้เป็นคนใฝ่รู้  ใฝ่ เรียน เป็นแบบอย่างที� ดี มีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู                   
ใชว้ิธีการสอนที�หลากหลาย มีวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล รักความยุติธรรม ยอมรับและเขา้ใจ ความแตกต่าง
ของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ ยึดมั�นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี�ยวจิตใจ        



 116

ของตนเอง ซึ� งสอดคลอ้งกบั สารวิน ควรหัตร์ (2552 : 94 - 98) ได้ทาํการวิจยัเรื� อง คุณลกัษณะ          
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า          
คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาลพบุรี        
เขต 1 จาํแนกเป็นรายข้อ และโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า           
อยู่ในระดับมากที�สุด 2 มาตรฐาน และอยู่ในระดับมาก 10 มาตรฐาน เรียงลําดับค่าเฉลี�ยสูงสุด             
3 มาตรฐานแรก  ไดแ้ก่ มาตรฐานที� 9 ร่วมมือกบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์มาตรฐานที� 8 
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน และมาตรฐานที� 10 ร่วมมือกบัผูอื้�นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน 
ตามลาํดบั 
  สาํหรับการปฏิบติังานนั$น สิ�งที�จะทาํให้ครูประสบความสําเร็จในวิชาชีพนั$น จาํเป็นตอ้ง
มีการพฒันาตนเองเพื�อให้เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียน ครูจึงตอ้งมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ โดยมี
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นแนวทางในการปฏิบติั สอดคล้องกบั สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(ออนไลน์. 2548)  ที�กล่าววา่ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื�องมือสําคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ซึ� งจะตอ้งประพฤติปฏิบติั เพื�อใหเ้กิดผลดีต่อผูรั้บบริการ อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ� งผูป้ระกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื�อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที�ถูกตอ้ง       
ให้สามารถนาํไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกบัการเป็นวิชาชีพชั$นสูง และไดรั้บการยอมรับ        
ยกยอ่งจากสังคม สอดคลอ้งกบั สถาบนัพฒันาความกา้วหนา้กรุงเทพมหานคร (2543 : 105 - 110)  
ที�กล่าวว่า พฤติกรรมการพฒันางานของครูมืออาชีพ ควรทาํอย่างมีหลกัเกณฑ์ และมีการวางแผน    
ล่วงหนา้ พร้อมเก็บผลงานการพฒันาอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2543 : 14) 

ที�กล่าวว่า ครูมืออาชีพเป็นครูคุณภาพ เป็นผูที้�รักและพร้อมที�จะเรียนรู้และส่งเสริม ชี$ แนะให้ผูเ้รียน   
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพและเป็นผูรั้กในการเรียนรู้ เพื�อยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั$นสูง      
ครูมืออาชีพเป็นครูมุ่งพฒันาการประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื�อง  ซึ� งสอดคล้องกบั         
เอมอร ดวงจนัทร์โชติ (2555 : 67 - 71) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบวา่ โดยรวม    
อยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากที�สุดเกือบทุกมาตรฐาน 
  สําหรับความรู้นั$น ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ มีการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ ทาํให้ครู  
จะตอ้งมีการพฒันา ประยกุต ์บูรณาการความรู้ เทคโนโลย ีและสื�อต่าง ๆ มาใชใ้นการเรียนการสอน 
เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพ เป็นไปตามแนวความคิดของ ยนต์  ชุ่มจิต             
(2553 : 145) ที�กล่าวว่า คุณลกัษณะของครูที�ดีในยุคโลกาภิวตัน์หรือยุคที�โลกไร้พรมแดน ครู
จาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้ในวทิยาการใหม่ ๆ ที�แพร่กระจายไปทุกสังคม
โลก  ผูที้�เป็นครูจะอาศยัความรู้ที�ไดศึ้กษาเล่าเรียนจากสถาบนัการศึกษาหรือจากตาํราเพียงฝ่ายเดียว
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ย่อมไม่เป็นการเพียงพอ จาํเป็นจะตอ้งศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื�น ๆ เพิ�มเติมอยู่เสมอ เพื�อให้มี        
ความรอบรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที� มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ดังนั$ น              
หากพิจารณาถึงคุณลกัษณะที�สาํคญั ๆ ของครูที�ดีในยคุโลกาภิวตัน์ ควรจะมีคุณลกัษณะดงันี$  คือ รู้ดี 
สอนดี มีวสิัยทศัน์ เจนจดัฝึกฝนศิษย ์ดวงจิตใฝ่คุณธรรม งามเลิศลํ$าดว้ยจรรยา มีศรัทธาความเป็นครู 
ดาํรงอยู่ดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา สอดคลอ้งกบั วิเศษศกัดิZ  โคตรอาษา (2547 : 31 - 36) ที�กล่าวว่า       
ครูมืออาชีพจะตอ้งมีลกัษณะสําคญั คือ รักการเรียนรู้ มีความขยนั ศึกษาหาความรู้ ไม่หยุดอยู่กบัที� 
คิด วิเคราะห์แยกแยะขอ้มูลที�ได้รับมาเพื�อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดองค์ความรู้          
มีการสอนเป็นหลกั สามารถวิเคราะห์ พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัและนาํมาจดัการศึกษาให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและนกัเรียน โดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง สามารถนาํเทคโนโลยี มาประยุกตใ์ช ้
และพฒันาสื�อการเรียนการสอนให้เกิดความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ$น ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
ลูซิลิโอ (Lucilio. 2004 : 205 - 214) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบมุมมองระหว่างครู        
กบัผูบ้ริหารที�มีต่อการพฒันาวิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษาคาทอลิก พบว่า ครูตอ้งการโอกาส     
ในการพฒันาวิชาชีพเกี�ยวกบัเนื$อหาเฉพาะและการสาธิตวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื�อจะได้นาํไปใช ้     
ในชั$นเรียน สอดคลอ้งกบั ขวญัชยั ปัจจยัตา (2555 : 60 - 65) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษา        
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�    
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกับความเป็นครูมืออาชีพของครู              
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี พบวา่ ปัจจยัจูงใจ
ที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�     
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกดา้น กล่าวคือ เมื�อปัจจยัจูงใจดงักล่าวมีค่าเพิ�มมากขึ$น ความเป็นครูมืออาชีพ
ของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี           
ก็จะมากขึ$นดว้ย เรียงลาํดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การยอมรับของสังคม ความกา้วหนา้
ในงาน ลกัษณะงาน นโยบายขององค์การ ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ผลตอบแทน และบริบทของ   
การทาํงาน ตามลาํดบั ทั$งนี$ ปัจจยัจูงใจที�มีความสัมพนัธ์ที�สุด 3 ลาํดบัแรก คือ การยอมรับของ
สังคม ความกา้วหน้าในงาน และลกัษณะงาน น่าจะเป็นเพราะวา่ การยอมรับของสังคมมีส่วนทาํให้ครู
เกิดแรงกระตุน้ที�จะประพฤติและปฏิบติั เพื�อให้เป็นที�ยอมรับในความสามารถของตนเอง เป็นไปตาม
แนวความคิดของ อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา. 2553 : 162) ที�กล่าววา่ 
มนุษยมี์ความตอ้งการที�จะให้และไดรั้บไมตรีจิตจากบุคคลที�แวดลอ้ม ประกอบดว้ยความตอ้งการ
ความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ผูบ้ริหารควรส่งเสริม
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ใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อบุคคลภายนอก
ดว้ย เช่น การจดักิจกรรมที�ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและผูต้าม เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั 
เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113-115 ; อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2542 : 
413 - 414) ที�กล่าวว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา  จากเพื�อน จากผูม้าขอ          
คาํปรึกษา หรือจากบุคคลในงานด้วยกัน การยอมรับนี$ อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย      
แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอื�น ๆ ที�ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
เมื�อได้ทาํงานอย่างใดอย่างหนึ� งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบัความสําเร็จในงาน  
ซึ� งสอดคลอ้งกบั สุชาดา สุขบาํรุงศิลป์ (2553 : 72 - 80) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนวิศวแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า การไดค้วามยอมรับนบัถือ มีผลต่อแรงจูงใจ   
ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวศิวแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  
  สําหรับความกา้วหนา้ในงานนั$น ส่งผลต่อการปฏิบติังาน ครูที�ตอ้งการความกา้วหน้า     
ในงานจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถอยา่งต่อเนื�อง เป็นไปตามแนวความคิดของ 
สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546 : 210 - 212) ที�กล่าวว่า การพฒันา    
และฝึกอบรม ผูบ้ริหารจะต้องให้การส่งเสริมแก่ผูป้ฏิบติังานให้มีโอกาสได้พฒันาด้านความรู้    
ความสามารถ และความชาํนาญมากยิ�งขึ$นโดยการฝึกอบรม การให้ดูงานนอกสถานที� การสับเปลี�ยน        
หมุนเวียนงาน และการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่าง ๆ ทั$งนี$ องคก์ารที�สนบัสนุน 
ให้พนกังานไดก้า้วสู่ตาํแหน่งในระดบัที�สูงขึ$น การให้พนกังานมีโอกาสเขา้ร่วมในการบริหาร 

ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานไดมี้ความรู้ความสามารถมากขึ$น จะทาํให้พนกังานมีความรู้สึกว่า
องค์การไดดู้แลพนกังานเป็นอย่างดี พนักงานจะตอบแทนองค์การด้วยการทาํงานอย่างเต็มกาํลงั
ความสามารถ สอดคลอ้งกบั อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา. 2553 : 
162) ที�กล่าวว่า ความตอ้งการความเจริญก้าวหน้า ประกอบด้วยความตอ้งการการยกย่องบวกด้วย           
ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว ์ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้พนกังาน
พฒันาตนเองให้เจริญกา้วหนา้ดว้ยการพิจารณาเลื�อนขั$น เลื�อนตาํแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบ
ต่องานกว้างขึ$ น โดยมีหน้าที�การงานสูงขึ$ น อันเป็นโอกาสที�พนักงานจะก้าวไปสู่ความสําเร็จ             
ซึ� งสอดคล้องกับ ชลิล ปาลเดชพงศ์ (2548 : 94 - 97)  ได้ทาํการวิจยัเรื� อง แรงจูงใจในการทาํงาน               
ของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหลา้ พบว่า บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า มีระดบัแรงจูงใจ     
ในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน อยูใ่นระดบัมาก 
  สําหรับลกัษณะงานนั$น เมื�อครูได้ทาํงานที�ตนเองสนใจ และถนดั พร้อมทั$งมีอิสระ   
ในการทาํงาน ทาํให้ครูเกิดความพร้อมที�จะปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ เป็นไปตามแนวความคิดของ 
สเตราส์ และเซยเ์ลย ์(Strauss and Sayless. 1960 : 22 - 27) ที�กล่าววา่ ผูป้ฏิบติังานที�ไดรั้บความสําเร็จ



 119

ตามความนึกคิดของตนแลว้นั$นจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึก และปรารถนาที�จะแสดงบทบาท
ไดเ้ตม็ขีดความสามารถของเขาที�มีอยูใ่นชีวติ หากงานนั$นเป็นสิ�งที�น่าเบื�อหน่าย ไม่ทา้ทายและไม่ให้
อิสระ เขาก็จะเกิดความเบื�อหน่าย หงุดหงิด รําคาญใจ ซึ� งจะส่งผลโดยตรงต่อตวัเขา เพื�อนร่วมงาน
และจะทาํใหก่้อปัญหาแก่สังคมในที�สุด เพราะการทาํงานนั$นเป็นสิ�งสนองความตอ้งการขั$นพื$นฐาน
ของมนุษย ์สอดคลอ้งกบั สุธี  พนาวร และจกัรกฤษณ์  พุ่มไพศาลชยั (2553 : 167) ที�กล่าววา่ คนจะรู้สึก
มีชีวิตชีวาในการทาํงาน ก็ตอนที�ไดท้าํในสิ�งที�ตนรัก หรือสิ�งที�ตนเห็นคุณค่า แมง้านจะหนกั หรือมี
ปริมาณมากก็ไม่ทาํให้ย่อทอ้ หากเป็นงานง่าย ๆ ที�ใคร ๆ ก็ทาํได ้ก็คงไม่ตอ้งตั$งใจอะไรมากนัก 
ความตั$งใจแน่วแน่จะเกิดได้ก็ตอนที�ได้ทาํงานที�ทา้ทาย มีมาตรฐานสูงนั�นเอง ซึ� งสอดคล้องกับ 
ณรงค์ศกัดิZ  สาลี (2554 : 82 - 84) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจและแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจ      
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอาํเภอโป่งนํ$าร้อน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 พบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอาํเภอโป่งนํ$าร้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 ในด้านลักษณะของงาน ได้แก่ การได้รับการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเหมาะสมกับ           
ความสามารถ 
 4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา    
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์ พบว่า    
มี 3 ปัจจยัที�ร่วมกนัส่งผลต่อการทาํงานของครูไดเ้ป็นอยา่งดี คือ ดา้นการยอมรับของสังคม ลกัษณะงาน 
และความกา้วหนา้ในงาน 3 ปัจจยันี$ ร่วมกนัส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพเพราะ การยอมรับของสังคม 
เป็นความตอ้งการอยา่งหนึ�งของบุคคล เป็นไปตามแนวความคิดของ มาสโลว ์(Maslow. 1970 : 102 ; 
อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ.์ 2542 : 150) ที�กล่าววา่ ความตอ้งการ การยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) 
เป็นความตอ้งการที�จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ� งเกิดจากการยกยอ่งและนบัถือจากบุคคลอื�น 
ความรู้สึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื�อเสียง เกียรติยศ และการชื�นชมจากสังคม ดังที� เรา          
จะเห็นไดจ้ากบุคคลที�มีหน้าที�การงานและรายไดม้ั�นคง มีตาํแหน่งหน้าที� และมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับ
ของกลุ่ม โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เพื�อให้ได้รับการยอมรับและชื�นชมจากบุคคลอื�น        
ซึ� งองค์การจะต้องจดัตาํแหน่งงานในสํานักงานหรือความรับผิดชอบในงาน เพื�อให้บุคคลเกิด     
ความภาคภูมิใจ สอดคลอ้งกบั เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg and et al. 1959. : 113-115 ; อา้งถึงใน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2542 : 413 - 414) ที�กล่าววา่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ทั$งจากผูบ้งัคบับญัชา 
จากเพื�อน จากผูม้าขอคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในงานดว้ยกนั การยอมรับนี$ อาจจะอยูใ่นรูปของ  
การยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอื�น ๆ ที�ส่อให้เห็นถึง       
การยอมรับในความสามารถ เมื�อไดท้าํงานอย่างใดอย่างหนึ� งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนบัถือ   
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จะแฝงอยูก่บัความสําเร็จในงาน ทาํให้ครูมีความมั�นคงในอาชีพ ส่วนลกัษณะงานนั$นก็เป็นปัจจยัหนึ�ง
ในการทาํงานที�จะส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ เพราะการไดท้าํงานในสิ�งที�ตนรัก ถนดั และสนใจ 
มีความทา้ทาย เป็นการเสริมแรงจูงใจให้ครูไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นไปตามแนวความคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก 
และคณะ (Herzberg and et al. 1959 : 113-115 ; อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2542 : 413 - 414)     
ที�กล่าววา่ การทาํใหค้นชอบและรักงาน เป็นตวัการสร้างความพึงพอใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ$น ความพึงพอใจที�เกิดขึ$นจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มที� ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกลชิ้ด 
สอดคลอ้งกบั สมยศ  นาวีการ (2549 : 420) ที�กล่าววา่ พนกังานแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ       
ที�แตกต่างกนั รวมถึงความสนใจในลกัษณะงานตามที�ตนถนดั ดงันั$นการที�พนกังานไดท้าํงานตรงกบั
ลกัษณะงานที�ตนเองชอบหรือถนดั ยอ่มมีผลทาํให้พนกังานมีความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจ
เมื�องานที�ตนรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกบั สเตราส์ และเซยเ์ลย ์(Strauss and Sayless.     
1960 : 22 - 27) ไดส้รุปวา่ ผูป้ฏิบติังานที�ไดรั้บความสําเร็จตามความนึกคิดของตนแลว้นั$นจะทาํให ้   
ผูป้ฏิบติังาน มีความรู้สึก และปรารถนาที�จะแสดงบทบาทไดเ้ต็มขีดความสามารถของเขาที�มีอยู ่  
ในชีวติ สาํหรับความกา้วหนา้ในงานก็เป็นปัจจยัหนึ�งที�จะตอ้งมีในวิชาชีพ เพราะความกา้วหนา้ในงาน
ทาํให้ครูมีความเจริญก้าวหน้า มีหน้า  มีตา เป็นที�ยอมรับในสังคม เป็นไปตามแนวความคิดของ         
อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา. 2553 : 162) ที�กล่าวว่า คนเรา               
มีความต้องการความเจริญก้าวหน้า เป็นความต้องการในระดับสูงสุดของบุคคล ต้องการ             
ความประสบความสําเร็จในชีวิต สอดคลอ้งกบั สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 ข : 15 - 16)   
ที�กล่าวว่า ประสิทธิภาพของ ผูป้ฏิบติังานจะเพิ�มขึ$นถา้ระบบงานให้โอกาสหรือจดัการพฒันา     
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อปรับปรุงคุณภาพของระบบงานหรือระบบโรงเรียน
ให้สูงขึ$น สอดคลอ้งกบั เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : 157 - 159) ที�กล่าวว่า บางครั$ งพนกังาน        
มีความคาดหวงัผลในระยะสั$ น เมื�อไดรั้บการเสริมแรงแลว้ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนั$นอีก ผูบ้ริหาร
อาจให้การเสริมแรงได้หลายอย่าง เช่น การให้รางวลัตอบแทนที�ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้มี        
ความรับผิดชอบมากขึ$ น การให้ความเป็นอิสระในการทาํงาน การไดร้ับการยอมรับ การให้          
ผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ และการให้มีส่วนในการตดัสินใจ สิ�งเหล่านี$คือรางวลัที�ทาํให้
พนกังานมีผลการทาํงานที�ดี ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอโกมากะ (Ogomaka. 1986 : 3536 - A)  
ได้ทาํการวิจยัเรื� อง องค์ประกอบของแรงจูงใจของครูในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส 
พบวา่ ปัจจยัที�เป็นแรงจูงใจ คือ การไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ในงาน รองลองมาไดแ้ก่ การไดย้อมรับ
นบัถือ ผลสัมฤทธิZ ในงาน การไดรั้บการตอบสนอง การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร ลกัษณะของงาน 
นอกจากนั$นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โอกาสที�จะกา้วหน้าและแรงจูงใจภายนอก มีผลความพึงพอใจ
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ในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก สอดคลอ้งกบั เรย ์(Ray. 1987 : 24 - A) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ปัจจยัจูงใจ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลในเมืองหลวง พบวา่ การประสบความสําเร็จในงาน การไดรั้บ
ความยอมรับนบัถือ ความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น กบักลุ่มเพื�อนผูป้กครอง มีผลในทางบวกกบัแรงจูงใจ 
สอดคลอ้งกบั ควิก (Quicke. 2000 : 299 - 315) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง วฒันธรรมองคก์ารของครูมืออาชีพ 
กบัการเรียนรู้ในสังคมร่วมกนั พบวา่ ครูมืออาชีพจะทาํงานกบัผูน้าํที�มีใจ จริงใจให้ความเป็นอิสระ 
และสามารถใหก้ารสนบัสนุนเพื�อการพฒันาตนเองไดใ้นทุกดา้น รวมทั$งสังคมความเป็นครูมืออาชีพ
ไม่ชอบอาํนาจ แต่ชอบบรรยากาศแบบเป็นกนัเองและยอมรับงกนัและกนัในความรู้ความสามารถ 
สอดคลอ้งกบั ปราณี จนัทราราชยั (2550 : 210 - 214)  ไดท้าํการวจิยัเรื�อง รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน พบว่า ปัจจยัที�มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล 
รวมต่อความเป็นครูมืออาชีพ ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของครู การสนบัสนุนในสถานศึกษา และการพฒันาตนเอง
ของครู ข้อค้นพบดังกล่าว เป็นการสร้างความกระจ่างชัดเจนว่า การที�จะทาํให้เกิดครูมืออาชีพนั$น        
ขึ$นอยู่กบัปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัครูเองเป็นหลกั สอดคลอ้งกบั สุชาดา สุขบาํรุงศิลป์ (2553 : 72 - 80) 

ไดท้าํการวจิยัเรื�อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวิศวแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ดว้ยวิธี
วิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบแรงจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)   ผลการวิจยัพบว่า  
การได้ความยอมรับนบัถือ ความกา้วหน้า ลกัษณะงาน ที�ปฏิบติั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนวิศวแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  ณรงคศ์กัดิZ   สาลี (2554 : 82 - 84) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง 
แรงจูงใจและแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอาํเภอโป่งนํ$ าร้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที� ความสําเร็จ 
ของงาน และลกัษณะของงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา        
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ควรนาํผลการศึกษาไปใช ้  
และศึกษาคน้ควา้วจิยั ดงันี$  
 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจยัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา       
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี พบว่า ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อ
ความเป็นครูมืออาชีพ ดา้นการยอมรับของสังคม มีผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีสูงสุด ดงันั$นผูบ้ริหาร เพื�อนครู 
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และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ควรส่งเสริมให้มีการยกยอ่ง ชมเชย ให้เกียรติ และยอมรับในความสามารถ
สําหรับครูที�ได้ทาํประโยชน์ ชื�อเสียง และปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ     
ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคที์�ตั$งไว ้
 2. ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองของครู มีการส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ครูไดพ้ฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพื�อยกระดบัสมรรถภาพทางวิชาชีพ 
และปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภาที�กาํหนดไว ้
 3. ผูบ้ริหารควรจะมอบหมายงานใหต้รงตามความถนดัของครู เปิดโอกาสให้ไดใ้ชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการทาํงานที�ทา้ทาย พร้อมทั$งให้อิสระ และอาํนาจในการตดัสินใจ โดยมีการควบคุม
ที�พอเหมาะ เพื�อใหก้ารทาํงานมีความหลากหลาย โดยยดึผลของการปฏิบติังานเป็นหลกั 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั+งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยที� ส่งผลต่อการยอมรับของสังคมที� มีต่อการปฏิบัติงานของครู            
ในสถานศึกษา 
 2. ควรทาํวิจยัเชิงคุณภาพปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้ตวัแปร คือ  
การยอมรับของสังคม ความกา้วหนา้ในงาน และลกัษณะงาน  
 3. ควรทาํการวิจยัแบบผสม เพื�อให้ได้องค์ความรู้ในด้านปัจจยัของความเป็นครูมืออาชีพ        
ที�ส่งผลต่อการยอมรับของสังคม 
 4. ควรศึกษารูปแบบของการพฒันาครูในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเป็น       
ครูมืออาชีพ โดยใชปั้จจยัจูงใจ 




