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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2) ศึกษา
ระดับความเป็น ครูมือ อาชีพในศตวรรษที่ 21 และ 3) วิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ 21 ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่ าง ข้าราชการครูในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก จ านวน 334 คน สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับ
ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ 21 ของครู อ ยู่ ใ นระดั บ มาก และ 3) แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยด้านความสัมพันธ์ส่งผลต่อความเป็น ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านความก้าวหน้า และด้านลักษณะของงาน ตามลาดับ
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน; ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21; ประถมศึกษา
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Abstract
Objectives of this research were: 1. To study the level of work motivation
of teachers. 2. To study the level of teacher professional in the 21st century and
3. To study the Influence of work motivation on schoolteacher professional in the
21th century. The questionnaire was distributed and responded by 334
government teachers under Nakhonnayok Primary Education Service Area Office.
The statistics used to analyze the data in this study were frequency, percentage,
mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis.
The result showed that: 1. The level of work motivation was at the highest
level, 2. The level of teacher professional in the 21st century was at high level
and 3. The influence of working motivation on schoolteacher professional in the
21th century was significant at 0.01 level. Relationship had the most effects on
teacher professional in the 21st century, then career path and job function
respectively.
Keywords: work motivation; professional teachers in the 21st century; primary
school

บทนา
จากผลการประเมินการทดสอบในระดับประเทศยังบ่งบอกถึงปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้น
ซึ่งวัดได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของปีการศึกษา 2562 มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ทุกวิชา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2562) จาก
ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ปั ญหาสังคมและทักษะชีวิตของผู้เรียน เมื่อเป็นเช่นนี้ครูผู้สอนจึงต้อง
พร้อมที่จะปรับตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นหลักของการพัฒนา
ครูในศตวรรษที่ 21 ครูควรจะต้องมีทักษะความรู้รอบด้านที่สาคัญสาหรับครูผู้สอน ส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ครู โดยเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ น าทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม จั ด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้จากประสบการณ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้
นักเรียนทางานเป็นทีมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา อีกทั้งครูในศตวรรษที่
21 ยังจะต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ทักษะสาคัญที่สุดของศตวรรษ
ที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ คือหลัก 3R X 8C (แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 - 2579)
การที่ครูจะมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานได้นั้นต้องเกิดจากการมีแรงจูงใจ
ซึ่งแรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจาก
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แรงจูงใจเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทาหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการทางาน
ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทางานย่อมทาให้บุคลากรเกิดความขยันขันแข็งและกระตือรือร้น
มากขึ้น (กนกพร กระจ่างแสง, 2553)
จากทฤษฎีหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึง แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาค
ของการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญในการที่จะทาให้ครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ส่งผลถึงความสามารถของการทางานที่ดีขึ้น และยังส่งผลถึงผู้เรียนและ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา วงษ์เมืองแก่น (2558) ที่ได้ทาการศึกษา แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานพบว่า แรงจูงใจในด้านความสาเร็จ ด้านการรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน
ด้านความก้าวหน้าในการงาน และด้านการยอมรับ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นสามารถสรุป
ได้ว่าแรงจูงใจจะเป็นอิทธิพลทางบวกที่ช่วยปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมของการทางาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและส่งผลสาเร็จ ซึ่งเป้าหมายและความสาเร็จในที่นี้นั้นคือผู้เรียน โรงเรียน และ
คุณภาพการศึกษาของประเทศ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ 21 นั้ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ของ
ครูผู้สอน เพราะการที่ครูมีคุณลักษณะและทักษะการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 มีส่วน
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษา อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
2. เพื่อศึกษาระดับความเป็น ครู มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิจั ยเป็ นแบบการวิจั ยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
ข้าราชการครู ในส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษานครนายก กลุ่ มตัว อย่าง ได้ แ ก่
ข้าราชการครูในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จานวน 278 คน ได้มาจาก
การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และเพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด อีกทั้ง
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เพื่อป้องกันปัญหาความไม่สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน มา ผู้วิจัยจึงทาการ
ปรับจานวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ซึ่งรวมกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวนทั้งสิ้น 334 คน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้นตามนิยามตัวแปรที่
ศึกษาของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพล
ของแรงจูงใจในการทางานต่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครู 2) นาผลการศึกษา
มาสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) ตรวจสอบ
ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทาการ
พิจารณาโครงสร้างแบบสอบถาม เนื้อหา และภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม โดยใช้แบบประเมินหาค่า
IOC (Index of Objective Congruence) จากผลการทดสอบพบว่ า มี ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC
0.66 ขึ้นไป ทุกข้อ 4) นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) จานวน
ทั้งสิ้น 50 คน 5) นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ทั้งฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise

ผลการวิจัย
1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวมพบว่า ระดับแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x̅ = 4.24 S.D.= .435) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้าน
ความสัมพันธ์ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายองค์กรและ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ และด้านการ
ยอมรับของสังคม โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ (x̅ = 4.31 S.D.= .521)
รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงาน (x̅ = 4.26 S.D.= .512) ด้านนโยบายองค์กร และ ส่งเสริม
พัฒนาความรู้ (x̅ = 4.25 S.D.= .508) ด้านการยอมรับของสังคม (x̅ = 4.24 S.D.= .499) และ
ด้านผลตอบแทนสวัสดิการ (x̅ = 4.19 S.D.= .576) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน (x̅ = 4.17 S.D.= .562)
2. ระดับความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14 S.D.= .314)
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการเสริมแรง
ทางบวกต่อผู้เรียน ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู (x̅ = 4.42 S.D.= .455) รองลงมา คือ ด้านการมีมนุษย์สั ม พัน ธ์
(x̅ = 4.32 S.D.= .488) ด้ า นการเสริ ม แรงทางบวกต่ อ ผู้ เ รี ย น (x̅ = 4.29 S.D.= .486) ด้ า น
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ความรู้ความสามารถ (x̅ = 4.24 S.D.= .491) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.22 S.D.=
.520) ด้านการพัฒนาตนเอง (x̅ = 4.20 S.D.= .533) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการวิจัยและวัดประเมินผล (x̅ = 3.75 S.D.= .326)
3. อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่
21 ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวม
พบว่า มีค่า R2 เท่ากับ .458 สามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม ได้ ร้ อ ยละ 45.80 โดยด้ า น
ความสัมพันธ์ (X6) ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ .238 และในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .396 ลาดับต่อมา คือ ด้านความก้าวหน้า (X1) ส่งผลต่อความเป็น
ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ .106 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .190 และ
ด้านลักษณะของงาน (X5) ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ .117 และใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .191 ตามลาดับ
.

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดั บแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของครู ใ นโรงเรี ยนสังกัดสานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จากผลการวิจัยและการสรุปผลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์
รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายองค์กร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ ด้านการ
ยอมรับของสังคม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 2 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนสวัสดิการ และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา วงษ์เมืองแก่น (2558) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พบว่า แรงจูงใจในด้านความสาเร็จ ด้านการรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในการงาน และด้านการยอมรับ ในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ชู
กาแพง (2559) ที่ได้ทาการศึกษาแรงจู ง ใจในการปฏิบั ติงานของข้าราชการครู พบว่าความ
ต้องการสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พิรุณย์ ป้องทับ
ไทย (2560) ที่กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับลักษณะความสามารถของ
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บุคคล เงินเดือนที่ได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เพื่อเป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับครูในการ
ปฏิบัติงาน
2. ระดับความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จากผลการวิจัยและการสรุปผลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาตามรายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 5 ด้ า น คื อ ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพครู รองลงมา ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการเสริมแรงทางบวกต่อผู้เรียน
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ จากผลการวิจัยและการสรุปผลระดับ
ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเองให้ทันกับยุค การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 3 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 ได้กล่าวว่า
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ คือ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ดี และ
อยู่อย่างพอเพียง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยังมีจุดเน้นที่ผู้สอนควร
ยึดหลักนาไปปฏิบัติ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกยึดมั่นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการกาหนดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้
ให้ตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัด มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งพัฒนา
ทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายในการนาเสนอ มีการวัดประเมินผล การรายงานผล และการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
3. อิทธิ พลของแรงจู งใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความเป็น ครูสู่ความเป็นมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
นครนายก
การอภิปรายผลอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความเป็นครูสู่ความ
เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยภาพรวม มีทั้งหมด 3 ด้านที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 คือ
1) ด้านความสัมพันธ์ 2) ด้านความก้าวหน้า และ 3) ด้านลักษณะของงาน อย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review

103

องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครนายก
ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัยได้ดังนี้
แรงจูงใจด้าน
1. ด้านความก้าวหน้าในงาน
2. ด้านนโยบายองค์กรและส่งเสริมพัฒนาความรู้
3. ด้านการยอมรับของสังคม
4. ด้านผลตอบแทนสวัสดิการ
5. ด้านลักษณะของงาน
6. ด้านความสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของครู

โรงเรียน
ครู นักเรียน

ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
1. ด้านการพัฒนาตนเอง
2. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
4. ด้านการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
5. ด้านความรู้ความสามารถ
6. ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์
7. ด้านการวิจัยและประเมินผล
8. ด้านการเสริมแรงทางบวกต่อผู้เรียน

ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ด้าน มาใช้ในการ
วางแผนการทางานของสถานศึกษา เป็นจุดเน้นในการบริงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน เช่น การ
บริหารงานวิชาการ นาด้านนโยบายองค์กร และการส่งเสริมพัฒนาความรู้ เป็นจุดเน้น ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ฝ่ายการบริหารงานทั่วไป นาด้านการยอมรับของสังคม และด้านความสัมพันธ์
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ด้านความก้าวหน้า และด้านผลตอบแทนสวัสดิการ มาเป็นจุดเน้นในการวางแผนงาน เพื่อส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสามารถนาข้อมูลระดับความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ทุกด้านไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา และส่งเสริมความสามารถของครูเพิ่มเติม
ตามด้านความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการส่งเข้าร่วมการอบรม หรือจัดการ
อบรมพัฒ นาครู ในสถานศึ ก ษา เพื่อให้ ครู ผู้ ส อนมี ความรู้ ความสามารถเป็ น ครู มื อ อาชี พ ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นาความรู้ความสามารถทักษะ มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ไม่ว่าจะ
เป็นกับผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงาน บริหารควรให้ความสนใจ และจัดรูปแบบการทางาน ให้เกิด
ความสั ม พั น ธ์ ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา ในด้ า นของความก้ า วหน้ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญกับการทางานที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านลักษณะของงานผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญกับ
ลักษณะการทางานของครู ให้ความสาคัญกับวางแผนการทางานการมอบหมายงาน เพราะ
ลักษณะของการทางานที่เหมาะสม ส่งผลทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการทางาน
4. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญ และนาหลักทั้ง 3 ด้านมาพัฒนาปรับใช้ในการบริหารใน
โรงเรี ย น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาหรื อ เป็น นโยบายในการบริ ห ารงาน 4 ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้กับครูผู้สอนเพื่อทาให้ครูเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่องานปฏิบัติงานจะช่วยส่งผลครูมีการ พัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เมื่อครูมีพัฒนาการ มีความสามารถเพิ่มขึ้นก็ย่อมส่งผลดี
ต่อสถานศึกษาองค์กร และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ปั จ จั ย จู ง ใจที่ ส่ ง ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ครู สู่ ค วามเป็ นมื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ ตั ว แปรคือ
ด้านความสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้า และด้านลักษณะของงาน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาครูในสถานศึกษาให้สอดคล้ องกับ
ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ปัจจัยจูงใจ
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ครู มื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน
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