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50601390 : สาขาการจดัการภาครัฐ และภาคเอกชน 
ค าส าคญั : การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวชิาชีพครู 
 อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล : ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่ม
วชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ. ดร. ธนินทรั์ฐ  
รัตนพงศภิ์ญโญ,  90 หนา้ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1)ระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพ
ของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
จ  านวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย 
ค่าความถ่ี ( f ) ค่าร้อยละ ( % )ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient ) 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1) ระดบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน โดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
 2) ระดับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
 3) ปัจจยัด้านการปฏิบติังานกับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 ผลจากการวิจยัพบว่า ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก ดงันั้น ครูจึงควรมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ และความช านาญการในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการพฒันาความกา้วหน้าในวิชาชีพ ทั้งในดา้นของต าแหน่ง วิทยฐานะ เงินเดือน 
และเพื่อใหต้นเองเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
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50601390 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD : CAREER DEVELOPMENT OF TEACHERS 
 AREERAT LAMJIAKMONGKOL  : FACTORS RELATED TO CAREER DEVELOPMENT 
OF TEACHERS IN THE MUNICIPALITY SCHOOL UNDER THE JURISDICTION OF LOCAL 
EDUCATION REGION I, INDEPENDENT STUDY ADVISOR : TANINRAT  RATTANAPONGPINYO 
Ph,D., 90 pp. 

 The purposes of this research were to study 1) The level of career development of teachers 
in the municipality school under the jurisdiction of local education region I and 2) Factors related to 
career development of teachers in municipality school under the jurisdiction of local education region 
I. The samples were 400 teachers of working in the municipality school under the jurisdiction of local 
education region I. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 
 The finding of the research were as fallow 
 1) The level of factors performance, as whole and as an individual, were found at a high 
level. 
 2) The level of to career development of teachers in municipality school under the 
jurisdiction of local education region I, as whole and as an individual, were found at a high level. 
 3) There was a relationship between factors performance and career development of 
teachers in the municipality school under the jurisdiction of local education region I, at .05 level of 
significance. 
 Recommendation of this research 
 The results of the research  were as follows. Progress in the self development are at a high 
level, so teacher should always have their own development. In terms of knowledge, skills and 
expertise in various fields in order to get the progressive development of the profession. In terms of 
position and salary grade for their own qualified personal. 
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การศึกษาตลอดจนอบรมสั่งสอน และใหค้  าปรึกษาท่ีดีเสมอมา 
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และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
การศึกษาถือว่าเป็นพลงัทางปัญญาส าหรับประชาชนในการพฒันาตนเอง สังคม และ

ชาติบา้นเมืองใหรุ่้งเรือง เน่ืองจากการพฒันาคนให้มีคุณภาพนั้น สามารถท าไดโ้ดยให้การศึกษาท่ีดี 
และถูกตอ้ง จึงท าให้บุคคลเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความเขา้ใจส่ิงต่างๆ ดีข้ึน ซ่ึง
บทบาทส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารพฒันางานให้มีคุณภาพท่ีดีนั้น มิใช่การท าคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ของระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นการท าให้คนรู้เท่าทนัความเจริญ มีหลกัยึดเหน่ียวทางจิตใจและ
สามารถด ารงตนให้อยู่ในโลกไดอ้ย่างมีความสุข ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนพฒันา
ตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดชีวิตตั้งแต่การวางรากฐานพฒันาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพฒันา
ศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะด ารงชีพและประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความสุข รู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรคพ์ฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 2) 

ครูเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของชาติ 
ครูจึงเป็นท่ียอมรับนบัถือในสังคม แมก้ารศึกษาในปัจจุบนัจะเจริญกา้วไกล มีส่ือเทคโนโลยีและ
แหล่งการเรียนรู้มากมายเพียงใดก็ตาม ครูยงัเป็นท่ียอมรับว่ามีความส าคญัไม่น้อยกว่าอดีต แต่
เพื่อท่ีจะใหค้รูมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทุกประเทศท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งมีการปฏิรูปครูไปพร้อม ๆ กนัดว้ยเสมอ 

 ส าหรับประเทศไทยในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดบ้ญัญติัให้มีการปฏิรูปครูไปพร้อมกบัการปฏิรูปการศึกษาในส่วน    
อ่ืน ๆ โดยบญัญติัไวใ้นหมวด 7 วา่ดว้ย ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการปฏิรูป
ทั้งการผลิตและการพฒันาครู การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
การให้มีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู การกระจายอ านาจในการ
บริหารงานบุคคล และให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์
ส าหรับขา้ราชการครู ซ่ึงรวมไปถึงการสร้างทางกา้วหนา้ในวชิาชีพครู (จรูญ มิลินทร์ 2544 : 1)  
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 ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ท่ีผ่านมาวิชาชีพครูกลับมี
ปัญหา ชวาสรณ์ ดีไชยา (2552) สรุปวา่ วชิาชีพครูมีปัญหาเก่ียวกบัการใชค้รู เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ การบ ารุงขวญัก าลงัใจครู การติดตามการประเมินผลปฏิบติังาน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใชค้รู เป็นตน้ อีกทั้งระบบปฏิบติัไม่เอ้ือต่อการพฒันางานและการ
พฒันาตนเอง การบริหารของระบบราชการจ ากดัเสรีภาพความกา้วหนา้ทางวิชาการ และไม่กระตุน้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องครู สรุปไดว้า่ วชิาชีพครูมีขอ้จ ากดัเร่ืองความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

 การพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพจึงเป็นส่ิงท่ีผู ้บริหารและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรใหค้วามส าคญั โดยตอ้งส่งเสริมใหมี้ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
อนัจะส่งผลไปสู่การพฒันาเด็กให้มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตร ซ่ึงก็คือการพฒันาครูให้มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียงัต้องส่งเสริมให้ครูมีการพฒันาวิทยฐานะของตนด้วย นั่นคือ 
สนบัสนุนให้ขา้ราชการครูสามารถเล่ือนต าแหน่งของตนเองดว้ย ซ่ึงสัญญา บุญส่ง (2542) กล่าววา่ 
การเล่ือนต าแหน่งขา้ราชการครู มีความส าคญัต่อขา้ราชการครูมาก ช่วยท าให้ขา้ราชการครูเกิดขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี พร้อมท่ีจะทุ่มเทก าลงัใจ ก าลงักายและสติปัญญาเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติโดยส่วนรวมได้
อยา่งยิง่ (บรรเจิด  ยอดมะลิ, 2552 : 1) 

 ดว้ยเห็นความส าคญัของการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู อนัจะ
ส่งผลต่อการรักษาและพฒันามาตรฐานของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู ว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อการพฒันา
ความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู และเพื่อให้มีการพฒันาความกา้วหน้าท่ีเป็นไปอย่างมี
ศกัยภาพสูงสุด 

วตัถุประสงค์กำรกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล                   

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ                  

กลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
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สมมติฐำนในกำรวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ขวญัและก าลงัใจใน

การปฏิบติังาน การประเมินผลการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ
ของกลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่ม

วชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรครู
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ในสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 จ  านวน 400 คน ผูศึ้กษาจะใชว้ธีิในการศึกษาวจิยั 2 วธีิดงัน้ี 
 1. ศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร บทความ และหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
 2. ศึกษาเชิงส ารวจ ด าเนินการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามกบับุคลากรครูท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดับประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถ่ินท่ี 1 จ านวน 400 คน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล น าแบบสอบถามมาแปลความหมาย และ
วเิคราะห์หาผลสรุปของงานวจิยั 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1. ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุราชการ รายได ้ในการศึกษา
วจิยัดา้นน้ีจะใชส้ถิติ  ค่าความถ่ี ( f ) และ ค่าร้อยละ ( % ) ในการวเิคราะห์ 
 2. ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน และค าถามเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหนา้
ในอาชีพ ในการศึกษาวิจยัดา้นน้ีจะใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ใน
การวเิคราะห์ 

 3. ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังาน กบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ  

กรอบแนวควำมคิดในกำรวจัิย  
 จากการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเ ก่ียวข้อง สามารถเขียนกรอบ

แนวความคิดในการวจิยั ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1. ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของวิชาชีพครู  
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูใหเ้กิดความกา้วหนา้ในอาชีพ 
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติังานและความก้าวหน้าใน         
การท างานของบุคลากรครู 

ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล          

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษาสูงสุด อายรุาชการ รายได ้
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของผูป้ฏิบติังานมีต่อ

งาน ซ่ึงในความรู้สึกหรือทศันคตินั้นอาจจะแสดงออกมาในเชิงบวกหรือลบก็ได้ และในความ             
พึงพอใจของแต่ละบุคคลจะไม่มีวนัส้ินสุด สามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอ้ม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - การศึกษาสูงสุด 
   - อายรุาชการ 
   - รายได ้

กำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของกลุ่ม
วชิำชีพครู 

1.  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี  
     2.  ความกา้วหนา้ในเงินเดือน 

3. ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง  

ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
   - ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
   - ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
   - การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน หมายถึง สภาวะจิตใจ  หรือความรู้สึกของบุคคลท่ี
เป็นพฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพแวดล้อมหรือปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอนัเป็นส่ิง          
บ่งช้ีให้เห็นถึงความตั้งใจ และท าให้เกิดก าลงัใจท่ีจะท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานให้ประสบ
ผลส าเร็จ เช่น ถา้บุคคลมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดี ยอ่มส่งผลต่อผลผลิตและความส าเร็จ
ของงาน  แต่ถา้บุคคลมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีไม่ดี  ยอ่มส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ในการท างานในแง่ท่ีผลงานออกมาไม่ดี  การท างานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือการปฏิบติังาน
ลม้เหลวได ้

 การประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในพิจารณาตดัสินใจ วินิจฉยั ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันา
พนกังาน เพื่อใหง้านท่ีปฏิบติัออกมาอยา่งมีคุณภาพและถือเป็นโอกาสการพฒันาความกา้วหนา้ของ
ผูป้ฏิบติังาน 

 ความกา้วหน้าในอาชีพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในบทบาทการท างาน ท่ีก่อให้เกิด
ความกา้วหนา้ในงาน เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือเงินเดือน หรือเปล่ียนไปสู่สายงานใหม่
ตามสายงานความกา้วหน้าท่ีก าหนด หรือไดรั้บการพฒันาเพิ่มเติมทกัษะความรู้โดยการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน การไดรั้บการศึกษาต่อ 

 โรงเรียนในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ประกอบดว้ย 5 
จงัหวดั ไดแ้ก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ จ านวน 32 โรง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู

ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ผูศึ้กษาไดท้  าการคน้ควา้เอกสาร ตลอดงานเอกสาร            

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับ

การศึกษา ดงัน้ี  

1. วชิาชีพครู 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในอาชีพ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

6. ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. วชิาชีพครู 

ความหมายของครู 

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 225) อธิบายค าวา่ “ครู” ไวว้่า              

ครูนั้นมาจากรากศพัทใ์นภาษาบาลีวา่ “คุรุ-ครุ” หรือจากภาษาสันสฤตวา่ “คุรุ” ในความหมายท่ีเป็น

ค านามแปลวา่ “ผูส้ั่งสอนศิษยห์รือผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศิษย ์ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ม.ป.ป. : 3) มาตรา 4 ไดบ้ญัญติัวา่ “ครู” 

หมายความวา่ บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนส่วน  

 พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (2548 : 16) มาตรา 4         

ได้ให้ความหมายของค าว่า “ครู” คือ บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางการเรียนการสอน และ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากว่า

ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

 สรุปไดว้า่ “ครู” หมายถึง บุคคลท่ีประกอบวชิาชีพทางการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีอบรมสั่งสอน

ศิษย ์ทั้งในดา้นความรู้ ความประพฤติ และส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย ์ เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย์

ในสถานศึกษาปฐมวยัขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

 มาตรฐานวชิาชีพครู 

 มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในการประกอบวิชาชีพครู โดยผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งน ามาตรฐานวิชาชีพเป็น

หลกัเกณฑ์ในประกอบวิชาชีพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 

49 ก าหนดใหมี้มาตรฐานวชิาชีพ 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้ก าหนดส าหรับผูท่ี้จะเขา้มา

ประกอบวิชาชีพ จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะ

สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมท่ีจะประกอบวชิาชีพทางการศึกษาได ้

 2. มาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพให้

เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความ

ช านาญในการประกอบวชิาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะดา้นและความช านาญตามล าดบัคุณภาพของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดว่ามีความรู้ 

ความสามารถ และความช านาญ เพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้

หรือไม่ นัน่ก็คือ การก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 

 3. มาตรฐานการปฏิบติัตน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประพฤติตนของผูป้ระกอบ

วชิาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวชิาชีพเป็นแนวทางและขอ้พึงระวงัในการประพฤติปฏิบติั เพื่อด ารง

ไวซ่ึ้งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพท่ีคุรุสภาจะก าหนดเป็นขอ้บงัคบัต่อไป หากผูป้ระกอบวิชาชีพผูใ้ดประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนไดรั้บการร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว้ ผูน้ั้นอาจถูก

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 1) ยกข้อกล่าวหา                
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2) ตกัเตือน 3) ภาคทณัฑ์ 4) พกัใช้ใบอนุญาตท่ีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ   

5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 16) 

2. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ 

 นฤมล นิราทร (2534 : 2) ให้ความหมาย ความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career 
Progression) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในบทบาทการท างาน ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนทั้งทางดา้น
จิตวทิยา หรือผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในงาน การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอด
จนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึกวา่ตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จ ซ่ึงอาจออกมาในรูปของ
อ านาจหนา้ท่ี สถานภาพท่ีสูงข้ึน ความกา้วหน้าในอาชีพงานจึงเป็นผลสุดทา้ยของการจดัการงาน
อาชีพท่ีเร่ิมต้นด้วยการวางแผนอาชีพงาน ก่อนท่ีจะไปสู่การพฒันาอาชีพงาน และการพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพงานในท่ีสุด 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2546 : 247) ให้ความหมาย ความกา้วหน้าในสายงานอาชีพ หมายถึง 
กิจกรรมทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีข้ึน เพื่อท่ีจะช่วยให้แต่ละคนไดมี้แผนส าหรับงาน
อาชีพของตนในอนาคตภายในองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะช่วยให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
ขณะเดียวกันพนักงานก็มีโอกาสท่ีจะมีผลส าเร็จในการพฒันาตนเองได้สูงสุด ซ่ึงการพฒันา
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพนั้น อยู่ในใจกลางของขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งหมด โดยเร่ิมจากการวางแผนก าลงัคน และท าการวิเคราะห์งานจนไดต้ าแหน่งงานและกลุ่มงาน
อาชีพ จากนั้นเขา้สู่กระบวนการสรรหา และคดัเลือกให้ได้คนท่ีเหมาะสมตรงตามคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการขอ้มูลทางต าแหน่งงานและความชอบพอในทางอาชีพจะถูกรวบรวมมาตลอดกระบวนการ
ขา้งตน้ และเม่ือมาถึงจุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชีพนั้นจะอาศยัผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประกอบการพิจารณาวางแผนและให้ค  าปรึกษาแก่พนกังานตลอดเวลา 
ดว้ยการให้การอบรมและพฒันา ซ่ึงในท่ีสุดจะส่งผลให้เขาไดรั้บการเล่ือนขั้น โยกยา้ยหรือไดรั้บ
ต าแหน่งใหม่ โดยไม่หยดุอยูก่บัท่ีเร่ือยไป ตามความเหมาะสมของจงัหวะเวลาจนถึงเกษียณอายุ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550) ได้กล่าวถึง เส้นทางงานอาชีพ 
(Career Paths) คือ เส้นทางความกา้วหนา้ในการท างานของพนกังาน ตลอดระยะเวลาท่ีเขาท างาน
อยูก่บัองคก์ร เส้นทางความกา้วหนา้ ตอ้งมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปล่ียนไดบ้า้งตามเหมาะสม  
 เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง (2550 : 225) ไดเ้สนอวา่ การพฒันาอาชีพเป็นการด าเนินการเพื่อมุ่ง
พฒันาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มข้ึนและมากข้ึน  ในการพฒันาอาชีพเป็นวงจรท่ีมีความ
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ต่อเน่ืองกนั 3 ขั้นตอน คือ  (1) ขั้นการประเมิน ทกัษะ ความสนใจ และค่านิยมของพนกังานจะถูก
ระบุ การประเมินน้ีพนกังานอาจด าเนินการเอง หรือองคก์รด าเนินการ หรือทั้งสองฝ่าย การประเมิน
ขององค์กรด าเนินการโดยอาศัยศูนย์การประเมิน การทดสอบทางจิตวิทยา การประเมินการ
ปฏิบติังาน การคาดคะเน ความสามารถเล่ือนชั้นเล่ือนต าแหน่ง และการวางแผนสู่ความส าเร็จ        
(2) ขั้นก าหนดทิศทาง คือ การพิจารณาประเภทของอาชีพท่ีพนกังานตอ้งการ และล าดบัขั้นท่ีตอ้ง
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายอาชีพให้เป็นความจริง ในขั้นน้ีพนกังานอาจไดรั้บการแนะแนวอาชีพหรือ
ขอ้มูลจากหลายแหล่ง รวมถึงระบบการประกาศต าแหน่ง บญัชีทกัษะ ทางเดินอาชีพ และศูนยข์อ้มูล
อาชีพ (3) ขั้นการพฒันา เป็นขั้นปฏิบติัการเพื่อสร้างและเพิ่มทกัษะ และความสามารถเล่ือนขั้น
ต าแหน่งของพนกังาน วิธีการท่ีใช้ทัว่ไปในโครงการพฒันา ไดแ้ก่ การมีพี่เล้ียง การสอนแนะ การ
หมุนเวยีนงาน และการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการศึกษา 
 ทนง ทองเต็ม (2538 : 1-4) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ          
วา่ เป็นกระบวนการพฒันาความกา้วหน้าของพนกังานตามสายอาชีพงานเดิม และการเปล่ียนสาย
งานใหม่เพื่อให้พนักงานประสบความส าเร็จก้าวหน้าและองค์กรได้รับประโยชน์จากทรัพยากร
บุคคลสูงสุด โดยใหแ้นวความคิดไวว้า่ การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพกระท าโดยการก าหนดกล
ยุทธ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละองค์กรตามสถานการณ์ บุคคล กาลเวลา และสถานท่ีโดยการผสมผสาน
แนวคิดในเร่ืองของการฝึกอบรมเพื่อเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งพนกังานในสายงานเดิม หรือเปล่ียน
ไปสู่สายงานใหม่เพื่อแกปั้ญหาเงินเดือน การจดัท าโครงสร้างต าแหน่งงาน สายทางเดินของอาชีพ 
ค าบรรยายลกัษณะงาน มาตรฐานงาน และตอ้งมีการร่วมมือกบัทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบุคคล ผูบ้งัคบับญัชา
และความสมคัรใจของพนกังาน 
 สรุปไดว้่า ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในบทบาทการท างานท่ี
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในงาน เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือเงินเดือน หรือเปล่ียนไปสู่สาย
งานใหม่ตามสายงานความก้าวหน้าท่ีก าหนด หรือไดรั้บการพฒันาเพิ่มเติมทกัษะความรู้โดยการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การได้รับการศึกษาต่อ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะน าไปสู่การ
ประสบความส าเร็จในชีวติ 

 องค์ประกอบของความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ความกา้วหนา้ในอาชีพ ประกอบดว้ย การวางแผนอาชีพงานและการพฒันาอาชีพงาน 
 1. การวางแผนอาชีพงาน (Career Planning) (นฤมล นิราทร, 2534 : 2) การวางแผน
อาชีพงาน เป็นกระบวนการของการจดัสร้างขั้นตอนของบุคคลในการท่ีจะก้าวไปสู่เส้นทางการ
ท างานตามทางเลือกต่าง ๆ ในชีวิตการท างาน การวางแผนอาชีพงานท่ีมีประสิทธิพล จะต้อง
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เช่ือมโยงและประสานการวางแผนทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรเขา้กบัความตอ้งการ ความคาดหวงั 
และแรงจูงใจของบุคคล ซ่ึงเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจากทั้งสองฝ่าย การวางแผนอาชีพ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีส าคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขา
วทิยาการจดัการ, 2531 : 552-554)  
  1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา ครอบครัว ประสบการณ์ แนวคิด
ส่วนบุคคล เพื่อน ความสนใจ ค่านิยม เป็นตน้ 
  1.2 ขอ้มูลเส้นทางสายอาชีพ คือ แผนผงัความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีเป็นไปได ้เส้นทาง
สายอาชีพจะประกอบไปดว้ยงานลกัษณะต่าง ๆ หลายลกัษณะเป็นล าดบัขั้น โดยองคก์รเล่ือนบุคคล
ข้ึนไปตามล าดบัขั้นตามเส้นทางสายอาชีพ 
  1.3 ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร ประกอบด้วยความตอ้งการขององค์กรในปัจจุบนัและ
อนาคต การวางแผนก าลงัคน การวเิคราะห์งานเป็นตน้ 
 2. การพฒันาอาชีพ (Career Development) (นฤมล นิราทร, 2534 : 2) เป็นกิจกรรมท่ี
บุคคลเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการท างานทั้งในปัจจุบนัและปรับปรุงคนให้เหมาะกบังานใน
อนาคต รวมถึงกิจกรรมท่ีองคก์รจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนให้แผนอาชีพงานของบุคคลบรรลุจุดหมายทั้ง
ในส่วนบุคคลและองคก์าร รวมทั้งก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในอาชีพงานดว้ย  

 วตัถุประสงค์ของการพฒันาอาชีพ 
 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์(2541 : 176) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการพฒันาอาชีพไวว้า่ 
 1. เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายมีส่วน
ส าคญัต่อการพฒันาผูน้ าหรือผูบ้ริหารองค์การ เน่ืองจากประสบการณ์ของบุคคลจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ ทกัษะ และความเขา้ใจในธรรมชาติของงาน สภาพแวดลอ้ม โดยประสบการณ์ในอดีตจะท า
ให้บุคคลและองค์กรสามารถรองรับต่อปัญหาหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดจนสามารถ
ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เพื่อสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถ ศกัยภาพและความตั้งใจ ระบบงานพฒันา
ทรัพยากรบุคคล มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบติัหรือวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และภารกิจขององคก์ร ยอ่มจะจูงใจให้บุคคลท่ีมีศกัยภาพและตอ้งการความส าเร็จในชีวิต เกิดความ
สนใจในการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง 
 3. เพื่อจดัทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบังาน ทุกองคก์รยอ่มตอ้งการบุคคลท่ีมีความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงาน ตามค ากล่าวท่ีว่า “จดัคนให้เหมาะสมกบั
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งาน” เพื่อการพฒันาบุคคลกลุ่มน้ีใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในต าแหน่งงานหรือ
หนา้ท่ีท่ีมีความซบัซอ้นและมีความรับผดิชอบสูงข้ึน 
 4. เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ แต่ละบุคคลสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในฐานะสมาชิก
ขององคก์รอยา่งมีความสุขไดต้อ้งไดรั้บการยอมรับอยา่งเสมอภาพ และมีการพฒันาในฐานะท่ีเป็น
บุคคลอย่างสมบูรณ์ การพฒันาอาชีพถูกน ามาใช้ก าหนดแนวทางและเป้าหมายในอนาคตท่ีเป็น
รูปธรรม จะช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนจูงใจให้บุคคลปฏิบติังานและพฒันาตนเองอย่าง
เตม็ความสามารถ 
 5. เตรียมรับการเปล่ียนแปลง ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็วองคก์ร
ตอ้งมีการวางแผนและปรับตวัใหส้ามารถตอบสนองต่อโอกาสหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้งและ
ทนัเวลา การพฒันาอาชีพเป็นกระบวนการจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีน ามาประยุกต ์เพื่อเป็นแนวทาง
แก่ทั้งองคก์รและบุคลากรในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  
 ธงชยั สันติวงษ ์(2546 : 200) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาความกา้วหนา้
ในอาชีพ ไวด้งัน้ี 
 1. ลกัษณะงาน ในปัจจุบนัการพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชีพ จะมกัจ ากดัขอบเขต
เฉพาะกลุ่มอาชีพช านาญดา้นวชิาชีพ ดา้นเทคนิค หรือพนกังานระดบับริหาร เพราะงานบางประเภท
มีขอ้จ ากดัในการเปล่ียนสายงานและไม่ไดรั้บความร่วมมือจากพนกังาน 
 2.  ลกัษณะและความสนใจของพนกังาน  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจ ดงันั้น 
จึงยอ่มตอ้งข้ึนอยูก่บัความสนใจ และกระตือรือร้นของตวัพนกังานเอง ถา้หากพนกังานคนใดสนใจ
เร่ืองน้ีเป็นพิเศษแลว้ และหรือ ถา้ประจวบเหมาะกบัหวัหน้างานสนใจท าให้และเก่งในเร่ืองน้ีดว้ย
แลว้  การพฒันาความกา้วหนา้ก็จะท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. นโยบายและเป้าหมายขององค์กร หากองค์กรมีนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ี
ส่งเสริมและให้ความส าคญัต่องาน มีทศันคติท่ีให้ความส าคญักับทรัพยากรบุคคล การพฒันา
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพก็จะง่ายและมีความสมบูรณ์ 
 นฤมล นิราทร (2534 : 35) กล่าวถึงการสร้างเส้นทางอาชีพ (Career Paths) การวางแผน
อาชีพงานจะเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือบุคคลสามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองไดแ้ละแมว้า่จะเป็น
การยากท่ีจะก าหนดเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร แต่ก็สามารถท่ีจะ
ก าหนดในระดบัแผนกหรือระดบัองคก์รได ้Dalton เป็นผูห้น่ึงท่ีเสนอวา่ การท างานท่ีมีความหมาย
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และสอดคล้องกบัขั้นตอนของวงจรอาชีพ จะมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาหรือการเจริญเติบโตใน
อาชีพของแต่ละบุคคล 
 การจดัการอาชีพงาน การวางแผนอาชีพงาน และการสร้างความกา้วหน้าในอาชีพงาน
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาทั้งจากมุมขององคก์รและบุคคล โดยเฉพาะการสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเล่ือนไปสู่ระดบัสูงขององค์กรนั้น ควรได้รับการพิจารณาในมุมมองท่ี
กวา้งข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถรวมเอาการเคล่ือนไหวทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพและก่อให้เกิดผลบวก
ส าหรับบุคคล 

 บทบาทการพฒันาความก้าวหน้าโดยองค์กรหรือหน่วยงาน 
 นฤมล นิราทร (2534 : 35-38) กล่าวถึงบทบาทของบุคลากรในการวางระบบการ
วางแผนงานอาชีพ ดงัน้ี 
 1. การสร้างเส้นทางสายอาชีพ เพราะบุคคลจะวางแผนอาชีพได้ก็ต่อเม่ือสามารถ
มองเห็นเส้นทางอาชีพของตนได ้การจดัเส้นทางอาชีพจะประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอน คือ 
  1.1 การก าหนดกิจกรรมของงาน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เน้ือหาของงาน ซ่ึงจะท า
ได้โดยอาศยัข้อมูลจากบุคคลท่ีปฏิบติังานนั้นโดยตรงและจากผูบ้งัคบับญัชาของงานนั้น ทั้ งน้ี 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
  1.2 การระบุลกัษณะท่ีตอ้งการของผูท่ี้จะเขา้มาท างาน ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าหรับการ
วางเส้นทางอาชีพต่อไป 
  1.3 การก าหนดกลุ่มงานท่ีผูป้ฏิบติังานมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั (Job Families) เป็น
แนวทางท่ีจะท าใหบุ้คคลกา้วเขา้ไปสู่กลุ่มงานอ่ืน ๆ 
 การก าหนดกิจกรรมของงาน ประกอบดว้ย การวเิคราะห์เน้ือหาของงาน ซ่ึงจะท าไดโ้ดย
อาศยัขอ้มูลจากบุคคลท่ีปฏิบติังานนั้นโดยตรงและจากผูบ้งัคบับญัชาของงานนั้น ทั้งน้ีเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ จากนั้นจึงสามารถก าหนดคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งและกลุ่มงาน ซ่ึงจะ
เป็นพื้นฐานส าหรับการวางเส้นทางอาชีพต่อไป การเคล่ือนยา้ยท่ีท าอย่างระมดัระวงั โดยค านึงถึง
ความกา้วหนา้ในอาชีพจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพและอาจ
เป็นแนวทางท่ีจะท าใหบุ้คคลกา้วเขา้ไปสู่กลุ่มงานอ่ืน ๆ ดว้ย 
 การก าหนดเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจน จะเปรียบเสมือนการก าหนดเป้าหมายการท างาน
อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนให้กบัพนกังาน ซ่ึงหากความคาดหวงัเก่ียวกบัอาชีพของพนกังานไม่สามารถ
เป็นจริงไดใ้นทางปฏิบติั แผนอาชีพงานของพนกังาน ก็จะเป็นไปไดย้ากเช่นกนั และคงก่อให้เกิด
ปัญหาความไม่พอใจ ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ส่งผลถึงการปฏิบติังานและการออกจากงานใน
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ท่ีสุด เป้าหมายอาชีพของงานท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและมีความยากพอสมควรจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ดีในการจูงใจพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูง (Achievement Needs) 
หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูท่ี้มีบทบาทอย่างมากต่อการวางแผนอาชีพของพนักงาน การ
ร่วมกนัวางแผนเป้าหมายการท างานมกัจะน าไปสู่ความผูกพนัต่องาน และความส าเร็จของงานใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน และน าไปสู่ความเขา้ใจในศกัยภาพและการสร้างความคาดหวงัท่ีเป็นจริงและควรจะ
เป็นเก่ียวกบัอาชีพงานดว้ย 
 2. การให้ข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ การรับรู้ผลการ
ปฏิบติังาน ท าให้เกิดการเรียนรู้และจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบติังานในอนาคต ท าให้
บุคคลทราบว่าตนเองยืนอยู่ท่ีจุดไหน ถือเป็นรางวลัส าหรับการปฏิบติังาน ซ่ึงย่อมน าไปสู่ความ
พอใจดว้ย  และขอ้มูลยอ้นกลบัสามารถเป็นเคร่ืองเตือนใจให้พนกังานรู้จกัคิด ว่าจะตอ้งปรับปรุง
พฤติกรรมการท างาน 
 3. การสร้างให้พนกังานมีความคาดหวงัท่ีเป็นจริง ผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูมี้บทบาทอย่าง
มากต่อการวางแผนอาชีพงานของพนกังาน การร่วมกนัวางแผนเป้าหมายในการท างาน มกัน าไปสู่
ความผูกพนัต่องาน และความส าเร็จของงานในระดบัสูง และน าไปสู่ความเขา้ใจในศกัยภาพและ
เป็นการสร้างความคาดหวงัท่ีเป็นจริงและควรจะเป็นเก่ียวกบัอาชีพงานดว้ย 
 พนกังานมีความจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกการให้มีความดีความชอบของ
องค์กร คือตอ้งตระหนักว่า ความดีความชอบระดบัใดจึงจะได้รับรางวลั และรางวลัท่ีได้รับย่อม
ข้ึนกบัระดบัของผลการปฏิบติังาน เช่น การเล่ือนต าแหน่ง จะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัความตอ้งการท่ีจะ
ใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดจากความรู้ความสามารถของพนกังาน ขณะเดียวกนัความเสมอภาคใน
ความเขา้ใจของพนกังานก็มีความส าคญัเช่นกนั 
 4. การแบ่งแยกความรับผิดชอบระหว่างองค์กรกับพนักงาน องค์การถือเป็นความ
รับผิดชอบในการใชข้อ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นของพนกังาน ขณะท่ีพนกังานเองมีความรับผิดชอบต่อ
การวางแผนงานอาชีพท่ีเป็นไปได ้
 5. การจดัการกบัข่าวสารขอ้มูล ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พนักงานท่ีมีความส าคญัต่อการวางแผนงานอาชีพ เช่น ข้อมูลประวติั ผลการปฏิบติังานต่าง ๆ 
ส่วนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบาย แผนปฏิบติังานต่างๆ รวมทั้งต าแหน่งงานท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
ลว้นแต่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการวางแผนอาชีพงานของพนกังาน 
 6. การผสมผสานการวางแผนอาชีพงานเขา้กบักิจกรรมทางการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในฐานะท่ีการวางแผนอาชีพงาน ถือไดว้่าเป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อการวางแผนก าลงัคน การฝึกอบรม
พฒันา และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการพฒันาท่ีจดัข้ึนน้ี เป็นประโยชน์อย่างแทจ้ริงต่อทั้งองค์กร
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และพนกังาน การจดัหาคนเขา้ท างานก็ตอ้งค านึงถึงแผนอาชีพงานและความตอ้งการในการพฒันา
ของพนกังาน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550) เสนอว่า ในระหว่างเส้นทาง
ความกา้วหนา้ องคก์รยงัสามารถช่วยเหลือพนกังานแต่ละคนไดมี้โอกาสพฒันางานอาชีพ (Career 
Development) ของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในงานอาชีพของตนเอง ซ่ึงในการ
ด าเนินงาน ส านักงาน ก.พ. ไดพ้ฒันาระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง เพื่อพฒันาขา้ราชการพล
เรือนผูมี้ศกัยภาพสูงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ มีจุดเด่นของการพฒันา คือ เป็นระบบท่ีมีการวาง
เส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) โดยการวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัโอกาสการพฒันาของ
ขา้ราชการท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง ดงัน้ี 
 1. โอกาสในการพฒันา และความก้าวหน้า ทั้งน้ีขา้ราชการระดบั 4 จะสามารถข้ึนสู่
ระดบั 8 ไดใ้นเวลาประมาณ 7-8 ปี ท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนภายใตก้รอบการสั่งสมประสบการณ์ 
โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารหน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน พี่เล้ียง และส านกังาน ก.พ. 
 2. โอกาสในการไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทายและเหมาะสมกบัศกัยภาพ และ
การสร้างเครือข่ายการท างานกบัผูมี้ศกัยภาพสูงทั้งในภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ 
 3. โอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะความรู้ และสมรรถนะ โดยผ่านกลไกท่ี
หลากหลายเป็นบูรณาการ เช่น การพฒันารูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (Workshop) การพฒันา
ตนเองตามแนวทางท่ีก าหนด (Self –Directed Development)  การฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังาน ก.พ. 
และส่วนราชการตน้สังกดั  ทุนฝึกอบรม การศึกษาดูงานและเป็นคณะท างานพิเศษส าหรับผูบ้ริหาร 
 4. โอกาสในการไดรั้บพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นกรณีพิเศษ ด้วยโควตา้กลางท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมติัจดัสรร 
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542 : 226) เสนอวา่ บทบาทในการพฒันาอาชีพ (Role in Career 
Development) ผูบ้ริหารแต่ละคนต้องแสดงบาบาทให้มีการป้อนกลับผลการปฏิบติังานตาม
จุดมุ่งหมาย ก าหนดให้มีการพฒันาและช่วยเหลือ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายการพฒันา
อาชีพ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นเสมือนผูฝึ้กสอน (Coach) ผูป้ระเมิน (Appraiser) ผูใ้ห้ค  าปรึกษา 
(Advisor) และเป็นตวัแทนกลุ่มอา้งอิง (Referral agent) เช่นรับฟังและท าแผนอาชีพของพนกังานแต่
ละคนให้ชัดเจน จัดให้มีการป้อนกลับข้อมูล สร้างทางเลือกในงานอาชีพ นอกจากน้ีองค์กร 
(Organization) เองก็ตอ้งก าหนดบทบาทตนเองเช่นกนั ดงัน้ี 
 บทบาทองคก์ร 
 1. ส่ือสารนโยบายและกระบวนการท างาน 
 2. ใหโ้อกาสในการฝึกอบรมและการพฒันา 
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 3. มีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังาน 
 4. ใหโ้อกาสทางเลือกงานอาชีพท่ีหลากหลาย 
 บทบาทผูจ้ดัการ 
 1. ป้อนกลบัการท างานเป็นระยะ 
 2. มอบหมายการพฒันาและสนบัสนุน 
 3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายการพฒันาอาชีพ 
 4. สนบัสนุนการก าหนดแผนการพฒันา 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ (2547 : 18-26) กล่าวถึงการพฒันาสายความกา้วหนา้ในงานของ
องคก์ร ดงัน้ี 
 1. วางแผนเก่ียวกบัหนา้ท่ีของพนกังาน (Career Planning) เป็นกระบวนการวางแผนอนั
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายในชีวิตการท างาน หรือเป้าหมายในอนาคตของตวัพนกังานเอง ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัดงัน้ี คือ 
  1.1 ความสนใจในดา้นต่าง ๆ ของพนกังาน 
  1.2 ขีดความสามารถทั้งเฉพาะตวัและการท างานเป็นทีมของพนกังาน 
  1.3 ศึกษาและส ารวจต าแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ในองคก์ร 
  1.4 ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีพนกังานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 
  1.5 ฝึกอบรมและก าหนดแนวทางการพฒันาส าหรับพนกังานนั้น  
 2. การจดัการเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงานของพนกังาน (Career Management) 
  2.1 จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ซ่ึงเป็นผงัของผูบ้ริหารระดับรอง
ลงไป ท่ีพร้อมจะรับต าแหน่งหลกัแทนเจา้ของต าแหน่งเดิมในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการทรัพยากรบุคคลขององคก์ร 
  2.2 จดัท าสายทางเดินของต าแหน่ง (Career Path) จะตอ้งมีการระบุความตอ้งการขั้น
ต ่า ส าหรับต าแหน่งงาน (Basic Requirement) ไวเ้สมอ เช่น พื้นฐานการศึกษา อายุ ประสบการณ์
ท างาน เป็นตน้ 
  2.3 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีวา่งในองคก์ร โดยไม่เก็บไวเ้ป็นความลบัเพียงในหมู่
ผูบ้ริหารเท่านั้น เพื่อท่ีวา่พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งนั้น ๆ จะไดไ้ม่
ถูกมองขา้มไป ซ่ึงหนา้ท่ีน้ีฝ่ายการพนกังานจะตอ้งรับผิดชอบในการประกาศดว้ยส่ือต่าง ๆ ภายใน
องค์กร เช่น วารสารภายใน ติดบอร์ดประกาศภายใน ฯลฯ ซ่ึงต าแหน่งท่ีว่าจะตอ้งระบุถึงช่ือและ
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ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบท่ีแน่ชดั เงินเดือน สังกดั ความตอ้งการพื้นฐานของต าแหน่งนั้น ๆ ไว้
ดว้ย 
  2.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน จะท าให้ทราบไดว้่าพนกังานแต่ละ
คนมีผลการปฏิบติังานเป็นอยา่งไร 
  2.5 ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัหนา้ท่ีงาน (Career Counseling) โดยมีวธีิปฏิบติัดงัน้ี คือ 
   2.5.1 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูแ้นะน าปรึกษากับผูใ้ต้บังคบับัญชาในเร่ืองโอกาส
ความกา้วหนา้ในงาน 
   2.5.2  มีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นน้ี 
   2.5.3  จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Career workshop) โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
 ณฏัฐพนัธ์ เขจรพนัธ์ (2541 : 164-165) อธิบายถึงการพฒันาอาชีพโดยองคก์ร ดงัน้ี 
 1. การให้ข้อมูลจริงของงาน เป็นกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด
เก่ียวกบังานและองค์กรแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจท่ีแท้จริงในงานและต่อ
องคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความสนใจ ลดความเขา้ใจผดิ และลดอคติท่ีมีต่อองคก์ร 
 2. การจดัท าแบบจ าลองและแนวทางอาชีพ เป็นการศึกษาและก าหนดล าดบัขั้นตอนของ
ต าแหน่งงาน ความสัมพนัธ์ภายใน และความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพผา่นแนวทางการเล่ือนต าแหน่ง
ในสายอาชีพ และ/หรือการวเิคราะห์กลุ่มงาน เพื่อให้บุคลากรตดัสินใจและวางแผนเก่ียวกบัอนาคต
อยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การมอบหมายงานท่ีท้าทาย เป็นวิธีการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งงานท่ีซับซ้อนและมีความรับผิดชอบมากข้ึน ซ่ึงบุคลากรต้องใช้ความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเอง เป็นการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรใหมี้ความต่ืนตวัและรู้สึกวา่ไดรั้บความส าคญัจากองคก์ร 
 4. การหมุนเวียนงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน บุคลากร
มีความรู้ความเขา้ใจงานท่ีหลากหลาย รู้จกับุคลากรอ่ืนภายในแต่ละหน่วยงานเพิ่มข้ึน สามารถมอง
ความสัมพนัธ์ของแต่ละงานในองคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน 
 5. การใหข้อ้มูลการปฏิบติังาน การใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบับุคลากร เป็นการท่ีให้บุคลากร
รู้จกัตวัเองและจะไดป้รับปรุงและพฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากข้ึน 
 6. การให้ค  าปรึกษาดา้นอาชีพ จากผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในสายอาชีพ จะช่วยให้
บุคลากรเขา้ใจแนวทาง สามารถก าหนดเป้าหมายและวางแผนความกา้วหนา้ทางอาชีพได ้
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 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัอาชีพ เกิดความเขา้ใจในพฒันาการดา้นอาชีพและสามารถวางแผน
อาชีพของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 8. การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หลายองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานมาช่วง
ระยะเวลาหน่ึง สามารถลางานเพื่อศึกษาต่อและเพิ่มพนูความรู้ในระยะเวลาหน่ึง 

 บทบาทการพฒันาความก้าวหน้าโดยบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงาน 
 นฤมล นิราทร (2534 : 34-42) ในการวางแผนงานอาชีพและการพฒันาความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพ บทบาทของบุคลากรจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
 1. การประเมินตนเอง (Self - Assessment) เพื่อท่ีจะทราบความตอ้งการ ความสนใจ
ตลอดจนมีความตระหนักในทักษะความสามารถท่ีมีอยู่ การประเมินตนเองประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าให้บุคคลรู้จกัตนเอง และสามารถน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพและการ
ด าเนินชีวติได ้เช่น สามารถท าใหต้ดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองส าคญั ๆ ต่อไปน้ี 
  1.1 ลกัษณะงานหรือต าแหน่งงานท่ีควรจะท าหรือปฏิเสธหรือหลีกเล่ียง 
  1.2 วธีิการท่ีควรจะใชใ้นการใหไ้ดม้าซ่ึงงานท่ีตอ้งการ 
  1.3 การตดัสินใจเลือกงานจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
  1.4 การยอมรับการเปล่ียนแปลงในงาน การโยกยา้ยหนา้ท่ี 
  1.5 การรู้จกัเลือกสรร จดัล าดบัของการกา้วของงาน เพื่อไปสู่ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ 
 การประเมินตนเองจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อสร้างความผสมผสานกลมกลืน
ระหวา่งบุคลิกภาพของตนกบัลกัษณะงานซ่ึงถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมี
ความสุขกบังาน และเป็นผลดีกบัทั้งองคก์รและสุขภาพจิตของบุคคล 
 2. การตั้งจุดหมายท่ีเก่ียวกบัอาชีพงานหรือการให้ความหมายต่องานและความส าเร็จ 
ความพอใจในอาชีพของตน ซ่ึงหมายความวา่บุคคลตอ้งรู้ถึงลกัษณะงานและบทบาทงาน รวมทั้ง
กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความพอใจในอาชีพงานของตน 
 การวางจุดมุ่งหมายในอาชีพงานตอ้งตระหนักถึง (1) กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จุดหมายอาชีพนั้น (2) ประเด็นทางสังคมและการเมืองทั้งภายใน ภายนอกองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ต าแหน่งงานนั้น (3) ผลกระทบท่ีมีต่อทั้งชีวติส่วนตวัและชีวิตครอบครัว (4) ล าดบัของต าแหน่งงาน
ท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายดงักล่าว 
 3. การวางแผนท่ีจะน าไปสู่จุดหมายในอาชีพของตน (Career Actions) หมายถึง การ
ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหน้าในอาชีพ ซ่ึงบุคคลจ าเป็นตอ้งเขา้ใจในจุดยืนอยู่
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ปัจจุบนักบัเป้าหมายท่ีตอ้งการจะไปให้ถึง ช่วงท่ีมีความส าคญัคือช่วงการตดัสินใจก่อนเขา้ท างาน
คร้ังแรก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีจะตอ้งผ่านการประเมินตนเองอละประเมินองค์กรแล้ว เม่ือเข้าไปอยู่ใน
องคก์ร การวางแผนอาชีพงานจึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าร่วมกนัระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร 
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542 : 226) เสนอว่า พนกังานแต่ละบุคคล (Individual) ต่างมี
บทบาทในการพฒันางานอาชีพของตน คือ บุคคลแต่ละคนตอ้งยอมรับความรับผิดชอบส าหรับงาน
อาชีพของตน ประเมินความสนใจ ทกัษะและค่านิยม รวมทั้งหาขอ้มูลและทรัพยากรท่ีเก่ียวกบังาน
อาชีพ ดงัน้ี 
 1. รับผดิชอบในงานอาชีพของตน 
 2. เขา้ถึงความสนใจ ทกัษะและคุณค่าของตนเอง 
 3. แสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
 4. ก าหนดเป้าหมายและวางแผนอาชีพ 
 5. ใชป้ระโยชน์จากโอกาสการพฒันา 
 6. พดูคุยกบัผูจ้ดัการของตนเองเก่ียวกบังานอาชีพ 
 7. ติดตามแผนงานอาชีพท่ีเป็นจริง 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2546 : 252-254) เสนอวา่ การพฒันาความกา้วหนา้ของสายงานอาชีพ
แต่ละคน ประกอบดว้ยขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การประเมินตนเอง (Self - Appraisal) ทุกคนควรจะไดมี้โอกาสรู้จกัตนเอง อาจจะท า
โดยการให้ค  าปรึกษาหรือแนะแนว หรืออาจจะกระท าโดยการทดสอบเพื่อท่ีจะให้แต่ละคนไดรู้้จกั
และประเมินถึงความสามารถ ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองออกมาให้เห็นตามสมควร ซ่ึงจะ
ช่วยให้บุคคลนั้ น ได้มีการตระหนักถึงตนเองในแง่เป็นจริงมากข้ึน ก่อนท่ีจะก าหนดแผน
ความกา้วหนา้ในชีวติของตนเอง 
 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นตนเองไดว้่า
จะมีทิศทางเติบโตไปทางใด 
 3. การก าหนดเป้าหมาย ผูต้อ้งการความกา้วหน้า ควรจะไดมี้การก าหนดเป้าหมายท่ีพึง
ประสงค์ในทางอาชีพของตนไวซ่ึ้งเป้าหมายของแต่ละคนมกัไม่เหมือนกัน หลักการวางแผน
ความกา้วหน้าในสายงานอาชีพ จะดีเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัความสามารถของแต่ละคนท่ีมีอยู่
เปรียบเทียบหับคนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้เก่ียวกบังานท่ีท าอยู่ว่าเป็นอย่างไร จะช่วยในการ
วางแผนไดม้าก 
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 4. การวางแผนความกา้วหนา้ของอาชีพและการด าเนินการตามแผน แผนอาชีพท่ีดี ควร
มีการแบ่งแยกเป็นระยะ ๆ ท่ีจะตรวจสอบเป็นขั้น ๆ ตามความส าเร็จของงาน เร่ือยไปจนถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ (2550) เสนอว่าในการท างานบุคคลยอ่มมีความตอ้งการและความ
มุ่งหวงัท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความช านาญ และมีทกัษะในงานท่ีรับผิดชอบทั้งงานใน
ปัจจุบนัและง่านท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าในอนาคตให้ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพการท างาน หวัใจของการ
พฒันาตนเองในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จอยูท่ี่กระบวนการสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ของ
ตนเอง โดยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง นั่นก็คือ การไม่หยุดน่ิงในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ขวนขวายและกระตือรือร้นท่ีจะรับฟังขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเป็นผูรู้้จกัฟัง 
คิด ถาม และจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บและเป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
 กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาองคก์รความรู้ให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ 
 1. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Learning) จากการอ่าน การฟัง การถาม และการคิดดว้ย
การคิดนอกกรอบ มีความยดืหยุน่ทางความคิด 
 2. การเรียนรู้ในขณะท างาน (On the Job Learning) สามารถเพิ่มพูนความรู้จากงานท่ี
ก าลังท าอยู่ เป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้ในขณะท างาน โดยการเรียนรู้จากการสอน 
เสนอแนะในงาน จากหวัหนา้โดยตรง หรือเพื่อนร่วมงานของคุณท่ีมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ 
 3. เรียนรู้จากปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดในงาน เพราะปัญหาจะท าให้เกิดกระบวนการของ
การเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด วิธีการน้ีเองจะช่วยให้มีพฒันาการขององคค์วามรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ หรือเรียนรู้
จากการโอนยา้ยหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน การท างานไดห้ลากหลายหนา้ท่ีงาน ย่อมจะท าให้มี
โอกาสพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของตวัเราเอง ซ่ึงการโอนยา้ยหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงานจะ
ท าใหเ้ป็นผูร้อบรู้ในงานท่ีหลากหลาย 
 4. เรียนรู้จากการฝึกอบรม (Learning From Training Program) เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะท า
ให้สามารถเพิ่มพูนองคค์วามรู้ได ้นั้นก็คือ การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ ท่ีจดั
ข้ึน 
 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2545 : 6) เสนอวา่ ในทางปฏิบติัพนกังานสามารถพฒันาสาย
ความกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเอง โดยการเรียนรู้จากเอกสารต ารา คู่มือปฏิบติังาน จากกระบวนการผลิต
ของบริษทั จากผูมี้ประสบการณ์ หรือฝึกฝนทกัษะดว้ยตนเองจนเป็นท่ีประจกัษ์ 
 บุญอนนัต ์พินยัทรัพย ์(2548 : 285) กล่าวถึงบทบาทของบุคลากรในเร่ืองการวางแผน
อาชีพ ดงัน้ี 
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 1.ริเร่ิมท่ีจะสอบถามขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัจุดแข็งและ
จุดอ่อนของพนกังาน 
 2.วเิคราะห์ล าดบัขั้นตอนการพฒันาอาชีพและความจ าเป็นท่ีตอ้งการพฒันา 
 3. มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 4. ติดต่อสัมพนัธ์กบับุคลากรจากกลุ่มงานอ่ืนท่ีแตกต่างกนั ทั้งภายในและภายนอก เช่น 
สมาคมวชิาชีพ 
 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์(2541 : 166-167) อธิบายถึงการพฒันาอาชีพโดยบุคลากร ดงัน้ี 
 1. รวบรวมขอ้มูล บุคลากรจะรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง งานท่ีน่าสนใจ และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ผา่นการพูดคุยและเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืน ตลอดจนการรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 2. ประเมินความก้าวหน้าและโอกาส บุคลากรจะน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาศึกษา
วิเคราะห์และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ตลอดจนพิจารณาโอกาสและข้อจ ากัดของ
พฒันาการดา้นอาชีพในอนาคต 
 3. การก าหนดเป้าหมายและวิธีการ บุคลากรจะน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมา
ประกอบการก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้แผนอาชีพมีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ซ่ึงจะท าใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 4. ด าเนินการ ความตอ้งการไม่สามารถเป็นจริงได ้ถา้บุคลากรไม่สามารถน ามาปฏิบติั
ให้เป็นรูปธรรมข้ึนได ้ดงันั้นตอ้งเร่ิมลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อจะไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ 
 โดยสรุป การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ เป็นเร่ืองของความร่วมมือระหวา่งบุคลากร
กับองค์กร เพื่อให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อการพฒันาทั้งการพฒันาองค์กร และการพฒันา
บุคลากร โดยองคก์รจะเป็นผูก้  าหนดโครงสร้างต าแหน่งงาน การมอบหมายงาน การจดัท าสายสาย
ความกา้วหนา้ในอาชีพของต าแหน่งงาน การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การพฒันาเพิ่มพูนความรู้ และในด้านบุคลากรก็จะพฒันาตนเองด้วยการ การประเมิน
ตนเอง การแสวงหาขอ้มูล ก าหนดเป้าหมายและวางแผนอาชีพ และการพฒันาตนเองโดยการเรียนรู้
ทั้งจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากหวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ หรือการฝึกอบรม ซ่ึง
เป้าหมายของการพฒันาทั้งหมดก็เพื่อศกัยภาพและประสิทธิภาพขององคก์ร 

 เคร่ืองมือทีช่่วยเหลอืในการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 
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 เคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือในการพฒันาความกา้วหน้าในสายงานอาชีพไดแ้ก่ (ธงชยั สันติ
วงษ,์ 2546 : 249) 
 1. Job Ladders เป็นแผนผงัท่ีแสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีจะกา้วหน้าจากงานหน่ึงไปยงังาน
อ่ืน ๆ ไดท้ั้งโดยในแนวนอนและเล่ือนไปยงัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อตัรา
เงินเดือน ประสบการณ์ การอบรมท่ีตอ้งการต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2. Job Posting เป็นวธีิการง่าย ๆ ท่ีใชเ้พื่อเปิดโอกาสใหค้นงานหาความกา้วหนา้โดยการ
เล่ือนชั้นหรือโยกยา้ยไปท างานท่ีชอบ ตามระบบน้ีเม่ือมีต าแหน่งใหม่เกิดข้ึนจะมีการแจง้ให้ทราบ
ในข่าวสารหรือการติดประกาศ ซ่ึงจะระบุถึงความสามารถ ประสบการณ์ และอายุงานท่ีจ าเป็น 
เพื่อใหพ้นกังานมีสิทธิสมคัรในต าแหน่งใหม่ท่ีเปิดได ้

 เกณฑ์หรือมาตรวดัความก้าวหน้าในอาชีพ 
 เกณฑห์รือมาตรวดัความกา้วหนา้ในอาชีพ ไดแ้ก่ (พงศ ์หรดาล, 2540 : 70) 
 1. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี การท่ีไดเ้ล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบสูงข้ึน ความกา้วหน้าในต าแหน่งวดัไดจ้ากการเปรียบเทียบกบัต าแหน่งท่ีไดด้ ารง
อยู่กับระยะเวลาในการรับราชการ หรือเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรนั้ น ๆหรืออาจ
เปรียบเทียบกบัเพื่อนร่วมรุ่น 
 2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน การได้รับเงินเดือนในอตัราสูง ความก้าวหน้าในอตัรา
เงินเดือนมีส่วนสัมพนัธ์ ส่งเสริม และสนบัสนุนกบัความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ี ผูก้า้วหนา้ใน
ต าแหน่งหน้าท่ีย่อมมีโอกาสท่ีได้รับเงินเดือนสูง หรือมีความกา้วหน้าในเงินเดือนท าให้มีโอกาส
กา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ย 
 3. ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง ความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ ความสามารถทกัษะ
และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพฒันาตนเองในดา้นจิตใจ ทศันคติ ตลอดจนนิสัยใน
การปฏิบติังาน อนัจะท าให้งานท่ีปฏิบติันั้นส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีความส าคัญมากท่ีสุดท่ีจะก้าวหน้าในชีวิตการท างาน
ผูป้ฏิบติังานท่ีพฒันาตนเองไดอ้ย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้าวหน้าทั้งต าแหน่งหน้าท่ีและเงินเดือน
เพราะการไดเ้ล่ือนต าแหน่งหรือไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนโดยปกติหรือพิเศษนั้น ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจ
พิจารณาความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของผูป้ฏิบติังานเป็นส าคญั 

 ประโยชน์ในการพฒันางานอาชีพ  
 การพฒันาความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์ร ดงัน้ี 
(ธงชยั สันติวงษ,์ 2546 : 200) 
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 1. เพื่อช่วยให้พนกังานและองค์กรบรรลุถึงวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีการจดัและก าหนด
แผนการเติบโตของพนกังานแต่ละคนท่ีจะมีโอกาสส าเร็จผลในการท างานตามเป้าหมายต่าง ๆ ของ
องคก์รไดส้ าเร็จ 
 2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัมิให้มีการหวงคนเอาไว ้เม่ือหัวหน้างานไดส้ร้างทีมงาน
ตวัเองข้ึนมาส าเร็จ ก็มกัจะไม่ยอมท่ีจะให้คนของตนเองออกไปอยูก่บัจุดอ่ืน ท าให้คนท่ีถูกดึงเอาไว้
นั้นพลาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือพฒันาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในจุดอ่ืนต่อไป ดงันั้นการ
จดัท าแผนการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงเท่ากับเป็นเคร่ืองป้องกันมิให้มีการกระท า
ดงักล่าว 
 3. ช่วยลดความลา้สมยัของพนกังานแต่ละคน เม่ือพนกังานท างานไปนาน ๆ ในจุดใดจุด
หน่ึงโดยไม่มีการโยกยา้ยนั้น มกัจะท าให้คนนั้นลา้ชา้ กลายเป็นคนแคบ ขาดทศันคติท่ีกวา้ง จึงท า
ใหแ้รงจูงใจของเขามีนอ้ยลงไป ซ่ึงหมายความวา่ไดท้  างานในหนา้ท่ีนั้นนานตามสมควรและมิไดมี้
ฝึกอบรมและเตรียมการท่ีจะไปสู่งานใหม่ 
 4. ช่วยลดอตัราการลาออกและต้นทุนด้านบุคลากร ถ้าหากองค์กรได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในการช่วยพนกังานในการวางแผนเก่ียวกบัอาชีพแลว้ ผลประโยชน์ท่ีพลอยได ้คือ ไดมี้
ส่วนลดการลาออกของพนกังานและลดตน้ทุนเก่ียวกบัการท่ีพนกังานลาหยดุดว้ย 
 สรุปแนวคิดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพได้ว่า  บุคลากรในองค์กรจะมี
ความก้าวหน้าในการท างานได้นั้น เกิดจากการกระท าท่ีเช่ือมโยงกนั ทั้งในส่วนขององค์กรและ
บุคลากรโดยท่ีองค์กรจะเป็นผูก้  าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในการท างานให้บุคลากรไดรั้บทราบ 
และในส่วนของบุคลากรก็จะตอ้งปฏิบติัตนเพื่อให้ไดรั้บความกา้วหนา้ในการท างานตามท่ีองคก์ร
ก าหนดเช่นกนั 

3. แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ี
เกิดจากการปฏิบติั และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 ยงยุทธ เกษสาคร (2541 : 81) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
หมายถึง ความรู้สึกยินดี มีความสุข และเต็มใจท่ีจะท างาน หรือ มีทศันคติทางบวกต่องานท่ีก าลงั
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ปฏิบติัอยู่ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน 
 อุทยัพรรณ สุดใจ (2545 : 7)ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก
หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือ
ทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 เดวิส (Davis 1972 : 81, 81 อา้งถึงใน นุชสรา แสงพิทกัษ์ 2552 : 10) ให้ความ
หมายความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บับุคคลเม่ือความตอ้งการพื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ไดรั้บการตอบสนองพฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นความพยายามท่ีจะขจดัความ
ตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะความไม่สมดุลในร่างกายเม่ือสามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ 
ออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 
 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของผูป้ฏิบติังานมีต่องาน ซ่ึง
ในความรู้สึกหรือทศันคตินั้นอาจจะแสดงออกมาในเชิงบวกหรือลบก็ได ้และในความพึงพอใจของ
แต่ละบุคคลจะไม่มีวนัส้ินสุด สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม 

 ความส าคัญของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความส าคญัของความพึงพอใจในกาปฏิบติังาน มีอยู่ด้วยกันหลายประการ (เทพนม 
เมืองแมนและสวงิ สุวรรณ 2540 : 100-101) ดงัน้ี 
 1. เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งของความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่าง ๆ 
 2. เพื่อใหเ้ขา้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัการปฏิบติังาน 
 3. เพื่อเรียนรู้วา่สถานท่ีท างานในบริเวณไหนท่ีผูป้ฏิบติังานพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 
 4. เพื่อเรียนรู้ถึงสัมพนัธภาพของความพึงพอใจกบัการฝึกอบรม การขาดงาน การออก
จากงาน และอ่ืน ๆ 
 เดวิส (Davis 1972 : 81 อา้งถึงใน นุชสรา แสงพิทกัษ ์2552 : 12) ไดใ้ห้ความส าคญัของ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี 
 1. ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 2. สร้างความซ่ือสัตยภ์กัดีใหมี้ต่อองคก์ร 
 3. เสริมสร้างวนิยัท่ีดี อนัจะท าใหมี้การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและค าสั่ง 
 4. ท าใหอ้งคก์รเป็นองคก์รท่ีแขง็แกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคบัขนั 
 5. ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจท่ีดีต่อองคก์รยิง่ข้ึน 
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 6. ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 7. ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รของตนเอง 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2547 : 122) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความพึงพอใจการ
ปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในงาน ท าให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใชใ้นการสร้างปัจจยัเหล่าน้ีใหเ้กิดประโยชน์ต่อการท างาน 
 2. ความพึงพอใจในการท างานท าให้บุคคลมีความตั้งใจในการท างาน ลดการขาดงาน 
การลางาน การมาท างานสายและการขาดความรับผดิชอบท่ีมีต่องาน 
 3.  ความพึงพอใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 สรุปไดว้่า ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจก็จะปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อท่ีจะให้งานบรรลุเป้าหมาย และจะท าให้องค์กรก้าวไปสู่
ความส าเร็จไดอ้ยา่งมัน่คง 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 123-129) ไดก้ล่าวไวว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานมีอยู ่3 ประการ ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal factors) 
  1.1 ประสบการณ์ในการท างาน บุคคลท่ีท างานจนมีความรู้ความช านาญในงานมาก
ข้ึน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ีท า 
  1.2 เพศ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงานท่ีท าว่าเป็นงานลกัษณะใด รวมทั้งเก่ียวขอ้งกับ
ระดบัความทะเยอทะยาน และความตอ้งการดา้นการเงิน 
  1.3 จ  านวนสมาชิกในความรับผดิชอบกลุ่มท่ีท างานดว้ยกนั มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานซ่ึงตอ้งการความสามารถหลายอย่างประกอบกนั ตอ้งมีสมาชิกท่ีมีทกัษะงานหลายดา้น
และความปรองดองกนัของสมาชิกในการท างานก็มีส่วนท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 
  1.4 อายุ เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างานผูท่ี้มีอายุมากมกัจะมี
ประสบการณ์ในการท างานนานดว้ย แต่ก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและสถานการณ์ในกาท างานดว้ย 
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  1.5 เวลาในการท างานท่ีท าในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในงานมากกว่างานท่ี
ตอ้งท าในเวลาท่ีบุคคลอ่ืนไม่ตอ้งท างานเพราะเก่ียวขอ้งกบัการพกัผ่อนและการสังสรรค์กบัผูอ่ื้น
ดว้ย 
  1.6 เชาวปั์ญญา ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และลกัษณะงานท่ีท า 
  1.7 การศึกษา ข้ึนอยูก่บัวา่งานท่ีท าเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถหรือไม่ 
  1.8 บุคลิกภาพ 
  1.9 ระดบัเงินเดือน เงินเดือนท่ีมากพอแก่การด ารงชีพตามสถานภาพ ท าให้บุคคลไม่
ตอ้งด้ินรนมากนกัท่ีจะไปท างานเพิ่มนอกเวลา และเงินเดือนยงัเก่ียวขอ้งกบัการสามารถจดัหาปัจจยั
อ่ืนท่ีส าคญัแก่การด ารงชีวติ 
  1.10 แรงจูงใจในการท างาน เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของบุคคล 
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจยัตวัผูท้  างานเองก็สร้างความพึงพอใจในการท างาน 
  1.11 ความสนใจในงาน บุคคลท่ีสนใจงานและไดท้ างานท่ีตวัเองถนดัและพอใจจะมี
ความสุขและความพึงพอใจในการท างานมากกวา่บุคคลท่ีมีศูนยค์วามสนใจในชีวติไม่ไดอ้ยูท่ี่งาน 
 2. ปัจจยัดา้นงาน (Factors in the job) 
  2.1 ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของตวังาน ความแปลกของงาน โอกาสท่ีจะได้
เรียนรู้และศึกษางาน การท่ีจะท าให้งานนั้นส าเร็จ การรับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบการควบคุมการ
ท างาน และวิธีการท างาน การท่ีผูท้  างานมีความรู้สึกต่องานท่ีท าอยู่ว่าเป็นงาน ท่ีสร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ ทา้ทาย เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจ ในการท างานมีความ
ตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานนั้น ๆ และเกิดความผกูพนักบังาน 
  2.2 ทกัษะในการท างาน ความช านาญในงานท่ีท ามกัจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบั
ลกัษณะของงาน ฐานะทางวชิาชีพ ความรับผิดชอบ เงินเดือนท่ีไดรั้บ ตอ้งพิจารณาไปดว้ยกนั จึงจะ
เกิดความพึงพอใจในงาน 
  2.3 ฐานะทางวิชาชีพ ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความอิสระในงาน และความ
ภาคภูมิใจในงานประกอบด้วย ทั้งน้ีเพราะฐานะทางวิชาชีพนอกจากข้ึนอยู่กับบุคคลนั้นเป็นผู ้
พิจารณา ความส าคญัแลว้ยงัข้ึนอยูก่บับุคคลอ่ืนในสังคมเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินดว้ยในแต่ละสังคมแต่
ละหน่วยงานใหค้วามส าคญัของฐานะทางวชิาชีพแตกต่างกนัไป ระยะเวลาท่ีผา่นไปความคิดเห็น 
  2.4 ขนาดของหน่วยงาน ในหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็กจะมีความพึงพอใจในงานมากกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานขนาดใหญ่ เน่ืองจากพนกังานมีความคุน้เคยกนัและรู้สึกเป็นกนัเอง 
ร่วมมือช่วยเหลือกนั มีขวญัในการท างานดี ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
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  2.5 ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน การท่ีบา้นห่างไกลเดินทางไม่สะดวกหรือ
ตอ้งเดินทางไปท างานอีกจงัหวดัหน่ึงในสภาพท่ีไม่คุน้เคย ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน
เน่ืองจากตอ้งปรับตวัและการสร้างความคุน้เคยตอ้งใชเ้วลานาน 
  2.6 สภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละพื้นท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการท างาน คนงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานนอ้ยกวา่คนงานในเมืองเล็ก ทั้งน้ี
เน่ืองจากความคุน้เคย ความใกลชิ้ดระหวา่งคนงานในเมืองเล็กมีมากกวา่คนงานในเมืองใหญ่ ท าให้
เกิดความอบอุ่นและมีความสัมพนัธ์กนั 
  2.7 โครงสร้างของงาน หมายถึงความชดัเจนของงานท่ีสามารถช้ีแจงเป้าหมายของ
งาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในกาปฏิบติังาน หากโครงสร้างของงานชดัเจนย่อม
สะดวกแก่ผูป้ฏิบติังานสามารถป้องกนัมิให้เกิดการบิดพล้ิวในการท างานดว้ย นอกจากน้ีงานใดท่ีมี
โครสร้างของงานดี รู้วา่จะท าอะไรและด าเนินการอยา่งไรสภาพการณ์จะควบคุมง่ายข้ึน 
 3. ปัจจยัดา้นการจดัการ (Factors controllable by management) 
  3.1 ความมัน่คงในงาน เป็นสวสัดิการอยา่งหน่ึงและเป็นความตอ้งการของพนกังาน 
นอกจากความตอ้งการอย่างอ่ืน ได้แก่ ความสนใจในงานท่ีตนเองถนัดและมีความสามารถ ไม่
ท างานท่ีหนกัและมากจนเกินไป งานท่ีท าให้เกิดความกา้วหนา้และไดรั้บรางวลัตอบแทนจากความ
ตั้งใจท างาน 
  3.2 รายรับ รายรับท่ีดีจะช่วยให้เกิดความพึงพอใจในงานไดโ้ดยเฉพาะภาวการณ์
ปัจจุบนัท่ีค่าครองชีพสูง รายรับจะเป็นความส าคญัอนัดบัแรก การเปล่ียนงานของผูป้ฏิบติังานใน
ภาครัฐเน่ืองมาจากรายรับของอีกหน่วยงานหน่ึงดีกวา่ ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐก็จะลาออก
ไปสู่ภาคเอกชน 
  3.3 ผลประโยชน์ เช่นเดียวกบัรายรับ การไดรั้บผลประโยชน์เป็นส่ิงชดเชยสร้างความ
พึงพอใจในงานได ้
  3.4 โอกาสกา้วหน้า โอกาสท่ีจะมีความกา้วหน้าในการท างานมีความส าคญัส าหรับ
หลายอาชีพ แต่ส าหรับผูสู้งวยัอาจให้ความสนใจนอ้ยกวา่ผูท่ี้อ่อนวยั เน่ืองจากผา่นโอกาสกา้วหน้า
มาแลว้ 
  3.5 สภาพการท างาน ความพอใจในการท างานมาจากสาเหตุของสภาพการท างาน 
  3.6 อ  านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี หมายถึง อ านาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามต าแหน่ง เพื่อ
ควบคุมสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานให้ปฏิบติัหนา้ท่ีมอบหมายให้ส าเร็จ งานบางอย่างมี
อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ีเด่นชดั งานบางอยา่งมีอ านาจท่ีไม่เด่นชดั ท าให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัยาก
และอึดอดั อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ีจึงมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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  3.7 เพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานท าใหค้นเรามีความสุขในท่ี
ท างาน สัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 
  3.8 ความรับผิดชอบงาน การท่ีมีความรับผิดชอบในงานสูงจะมีขวญัและความพึง
พอใจในการท างานดี และยงัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนอีกเช่น อายุ ประสบการณ์ เงินเดือน และ
ต าแหน่งดว้ย 
  3.9 การนิเทศงาน คือ การช้ีแนะในการท างานจากหน่วยงาน ดงันั้นความรู้สึกต่อผู ้
นิเทศก็มกัจะเนน้ความรู้สึกท่ีมีหน่วยงานและองคก์ารดว้ย 
  3.10 การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา 
  3.11 ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร พนกังานท่ีมีความช่ืนชมความสามารถของผูบ้ริหาร
จะมีขวญัและก าลังใจในการท างานเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจในงานด้วย ความศรัทธาใน
ความสามารถและความตั้งใจท่ีผูบ้ริหารมีต่อหน่วยงาน ท าให้พนกังานในหน่วยงานท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการท างานในหน่วยงานดว้ย 
  3.12 ความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัท าให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างาน 
 อารี เพชรผดุ (2530 : 56-57, อา้งถึงใน นุชสรา แสงพิทกัษ ์2552 : 19) ไดส้รุปปัจจยัท่ีท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
 1. งาน (Work) งานเป็นองค์ประกอบแรกท่ีท าให้บุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถ้า
บุคคลมีความชอบ มีความสนใจในงาน ก็จะมีความพึงพอใจในงานสูง ส าหรับงานท่ีท าให้คนเกิด
ความพึงพอใจ เช่น ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ งานมีระดบัความยากง่าย
เหมาะสม จ านวนงานหรือปริมาณงานเหมาะกบัความสามรถและเวลาของบุคคล งานท่ีส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสประสบความส าเร็จ ผูป้ฏิบติังานาสามารถควบคุมกระบวนการและพฒันางาน
ของตนเองได ้
 2. ค่าจ้าง (Pay) ค่าจ้างแรงงานเป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึง เน่ืองจากค่าจ้าง
สามารถน าใช้เป็นเคร่ืองมือในกรตอบสนองความต้องการของตนได้ อัตราค่าจ้างแรงงานท่ี
เหมาะสมจะท าให้ผูป้ฏิบติังานพึงพอใจ การจ่ายค่าจา้งท่ียุติธรรมและเท่าเทียมกนั วิธีในการจ่าย
ค่าจา้งแรงงาน เช่น รายเดือน รายวนั หรือจ่ายจากจ านวนผลผลิต ก็มีส่วนท าให้บุคคลพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ 
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 3. โอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ในการปฏิบติังานบุคคล
มกัจะคาดหวงัจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาท่ีเป็นธรรมและ
ทุกคนยอมรับได ้
 4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน เป็น
องค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ เช่นเม่ือบุคคลท าอะไรประสบ
ความส าเร็จควรไดรั้บการยกยอ่งหรือประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ 
 5. ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนท่ีบุคคลจะได้รับจากการ
ท างานหรือคาดหวงัว่าจะได้รับก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้ เช่น 
บ าเหน็จ บ านาญค่ารักษาพยาบาล การหยดุพกัผอ่นประจ าปี โบนสัประจ าปี เป็นตน้ 
 6. สภาพการท างาน (Working condition) สภาพการท างาน รวมถึงสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง และการจดัสภาพในห้องท างาน รวมถึงระยะเวลา
ในการท างาน การหยุดพกัในระหว่างท างาน เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างานได ้
 7. ผูน้ า (Leader) ผูน้  าหรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้
บุคคลท่ีท างานมีความพึงพอใจในการท างาน เช่น ผูน้ าแบบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่
เหมือนกนั ทกัษะในการบริหารงาน มนุษยสัมพนัธ์ และความสามารถการให้ค  าแนะน าเม่ือเกิด
ปัญหาในการท างานของผูน้ า เป็นตน้ 
 8. เพื่อนร่วมงาน (Co-worker) เพื่อนร่วมงานเป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงท่ีจะ
ส่งเสริมหรือหยดุย ั้งความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน เช่น เพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถ
สูงมีความพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและมีความเป็นมิตร อาจท าให้บุคคลมีความพึง
พอใจในการท างานมากข้ึน 
 9. องคก์ารและการจดัการ (Organization and management) นโยบายและการจดัการ
หรือหรือการบริหารภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบหน่ึง เช่น การท่ีองค์กรวางนโยบายท่ีแน่นอน 
เก่ียวกบัการจ่ายค่าแรง สวสัดิการ หรือเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างาน 
 พงษ ์หรดาล (2540 : 49) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดทศันคติและความพึงพอใจในการ
ท างานมีอยู ่4 ประการ คือ 
 1. ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) ประกอบไปดว้ย  ประสบการณ์ เพศ จ านวน
สมาชิกในความรับผดิชอบ อายุ เวลาท างาน เชาวปั์ญญา การศึกษา ระดบัเงินเดือน แรงจูงใจในการ
ท างาน ความสนใจในงาน 
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 2. ปัจจยัดา้นงาน (Factors in the job) ประกอบไปดว้ย ลกัษณะของงาน ทกัษะความ
ช านาญในการท างาน ฐานะทางอาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน 
สภาพทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างของงาน 
 3. ปัจจยัดา้นการจดัการ (Factors controllable by management) ประกอบไปดว้ย ความ
มัน่คงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหน้า อ านาจต าแหน่งหน้าท่ี สภาพการท างาน เพื่อ
ร่วมงาน ความรับผดิชอบ ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร ความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน 
 4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factors) ประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มดา้น
การเมืองและเศรษฐกิจ ลกัษณะอาชีพ ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน เทคโนโลย ี
 สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นการจดัการ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงในปัจจยั
แต่ละดา้นนั้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยพิจารณาจากทศันคติและความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน
ในทางบวกในแต่ละปัจจยั ไม่วา่จะเป็นดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้น
การบงัคบับญัชา ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความมัน่คงปลอดภยัในการท างานซ่ึงเป้าหมายสุดทา้ยของ
การปฏิบติังาน คือ การท างานอยา่งมีความสุข 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานได้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจก็จะ
ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานเพื่อท่ีจะให้งานบรรลุเป้าหมาย และ
จะท าใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความส าเร็จไดอ้ยา่งมัน่คง  

4. แนวคิดเกีย่วกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 
 ความหมายเกีย่วกบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้อธิบายความหมายของขวญัและ
ก าลงัใจไวว้า่ 
 “ขวญั” หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมงคล สิริ ความดี ไม่มีตวัตน นิยมกนัวา่มีอยู่ประจ าชีวิตของ
คนตั้งแต่เกิดมา ซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้มีขวญัอยูก่บัตวัเป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมัน่คง ถา้คนตกใจ
หรือเสียขวญั ขวญัก็ออกจากร่างไปเสียซ่ึงเรียกกนัวา่ขวญัหายขวญัหนี ขวญับิน เป็นตน้ และค าวา่ 
 “ก าลงัใจ” หมายถึง สภาพจิตใจท่ีมีความเช่ือมัน่และกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะเผชิญกบั
เหตุการณ์ทุกอยา่ง  
 “ขวญัและก าลังใจในการท างาน” หมายถึง สภาพทางจิตใจของผูป้ฏิบัติงาน เช่น 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีไดรั้บอิทธิพล แรงกดดนั หรือส่ิงเร้าจากปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีอยู่
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รอบตวัเขาและมีปฏิกิริยาโตต้อบกลบั คือ พฤติกรรมในการท างานซ่ึงมีผลโดยตรงต่อผลงานของ
บุคคลนั้น 
 กานดา  จนัทร์แยม้  (2546 : 94)  ให้ความหมาย ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน หมายถึง 
สภาพจิตใจของบุคคลในกลุ่มหรือองคก์รท่ีก่อให้เกิดก าลงัใจ  ทศันคติและความพอใจในงาน  ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานในความรับผดิชอบของคนเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
ท่ีวางไว ้
 สมคิด  บางโม  (2546 : 189-190)  กล่าววา่ ขวญั (Morale)  หมายถึง  ความพึงพอใจ 
และความตั้งใจในการปฏิบติังานของบุคคล  ท่ีจะอุทิศทุกส่ิงอยา่ง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและ
ทรัพยสิ์น  เพื่อสนองความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน  
 ประพนัธ์ สุริหาร (2547 : 45) ไดเ้สนอว่า การบริหารจะส าเร็จไม่ไดห้ากไม่ค  านึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ และการท างานผูบ้ริหารจะตอ้ง
ค านึงถึงส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ 1)เป้าหมายของงาน อนัไดแ้ก่ความกา้วหนา้ ความส าเร็จ
ของงานและ 2) เป้าหมายของคน ไดแ้ก่ ความพอใจในการท างานและความกา้วหน้าในอาชีพ ใน
ระบบราชการ (Bureaucracy) อ านาจการตดัสินใจของหน่วยงานหรือองคก์ร จะเป็นภารหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงานหรือองคก์รนั้น ๆ ส่วนรูปแบบหรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีมี
คุณภาพนั้น ผูบ้ริหารย่อมเป็นผูก้  าหนดว่าจะใช้รูปแบบใด หรืออาจจะใช้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม เช่น การบริหารแบบศูนยร์วมอ านาจ การบริหารแบบกระจายอ านาจ การบริหารแบบองค์
คณะบุคคล การบริหารแบบกลุ่มคุณภาพ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและอ่ืน ๆ แต่ไม่วา่ผูบ้ริหารจะ
เลือกรูปแบบหรือวิธีการใด ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้การปฏิบติังานกา้วไปสู่ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ก็คือ ความพึงพอใจและการมีขวญัก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังา
นัน่เอง 
 สรุปไดว้า่ ขวญัเป็นสภาวะจิตใจ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นพฤติกรรมแสดงออก
ต่อสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานอันเป็นส่ิงบ่งช้ีให้เห็นถึงความ
ตั้งใจ และท าใหเ้กิดก าลงัใจท่ีจะท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ เช่น ถา้บุคคล
มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดี ยอ่มส่งผลต่อผลผลิตและความส าเร็จของงาน แต่ถา้บุคคลมี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีไม่ดี  ย่อมส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการท างานในแง่ท่ี
ผลงานออกมาไม่ดี  การท างานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือการปฏิบติังานลม้เหลวได ้
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 ความส าคัญของขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 
 ขวญัก าลงัใจเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอเพราะถา้
การบ ารุงขวญัท่ีดีจะท าให้มีการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน  จึงตอ้งมีการเสริมสร้าง
ขวญัและบ ารุงขวญัของพนกังาน  เพื่อรักษาเสถียรภาพของผูป้ฏิบติังานให้อยูใ่นระดบัสูงตามความ
ตอ้งการ  และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
 ศิริพร วงศศ์รีโรจน์  (2540 :  241)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของขวญัในการปฏิบติังาน
ดงัน้ี 
 1. ก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 2. เกิดความจงรักภกัดี  ซ่ือสัตยต่์อหมู่คณะและองคก์ร 
 3. ปฏิบติัอยูใ่นกรอบแห่งระเบียบวนิยัและศีลธรรมอนัดีงาม 
 4. เกิดความสามคัคีในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลงัร่วม  (Group  Effort) และฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งหลายขององคก์รได ้
 5. เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นกิจการต่าง ๆ ขององคก์ร 
 6. เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์รท่ีตนปฏิบติัอยู ่
 ระวงั เนตรโพธ์ิแกว้ (2542 : 184) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของขวญัในการปฏิบติังาน 
ดงัน้ี  
 1. เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นอยา่งดี 
 2. ท าใหเ้กิดความรักความสามคัคีในหมู่เพื่อนร่วมงาน 
 3. เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาองคก์าร 
 4. สร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคลในองคก์าร 
 5. ท าใหเ้กิดความจงรักภกัดีในหมู่คณะขององคก์าร 
 6. สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นกิจการต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตราโรจน์  (2547 : 134-135)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของขวญัในการ
ปฏิบติังานวา่ ผูท่ี้มีขวญัดี มกัเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการท างานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การจดัการ จะสร้างผลงานท่ีคุณภาพใหก้บัหน่วยงาน บุคคลท่ีมีขวญัจะมีพฤติกรรม ต่อไปน้ี 
 1. มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานร่วมกนั เพื่อใหจุ้ดมุ่งหมายขององคก์ารบรรลุผล 
 2. มีความผกูพนัต่อองคก์ร 
 3. อยูใ่นระเบียบวนิยัและเตม็ใจท่ีจะท าตามกฎขอ้บงัคบัต่าง  ๆ  
 4. แมอ้งคก์ารจะมีปัญหาอย่างไรก็จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้นๆ
ใหลุ้ล่วงไป 
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 5. มีแรงจูงใจและความสนใจในงานอยา่งมากมาย 
 6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 7. มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล 
 สรุปไดว้า่ ขวญัและก าลงัใจเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีความส าคญัยิ่งในการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งค านึงถึง และจะตอ้งเสริมสร้างขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบติังานให้แก่ผูใ้ต้บังคบับญัชาในองค์กรของตน ถ้าผูป้ฏิบติังานมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานสูง ก็จะเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน มีความสามคัคี มีความ
ซ่ือสัตย์ต่อองค์กร มีความเช่ือมั่น มีความกระตือรือร้นในการท างาน ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 
 ธานิษฏ ์กองแกว้ (2551 : 6) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจของบุคลากรมี 9 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 1. เป้าหมายท่ีชดัเจน (Clarity of Goals) จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคลากรจะตอ้งรับทราบถึง
เป้าหมาย นโยบาย พนัธกิจ วิสัยทศัน์ ขององคก์ร หากสามารถเขา้ใจไดว้า่งานท่ีตนรับผิดชอบมี
ส่วนส าคญัอย่างไรในการท าให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย ก็จะท างานอยา่งเต็มท่ี และรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงของความส าเร็จขององคก์ร หนา้ท่ีขององคก์รคือ การแปลเป้าหมายขององคก์รออกมาเป็น
งานท่ีแต่ละคนรับผดิชอบไดอ้ยา่งชดัเจน  
 2. ความน่าสนใจและความทา้ทายของงาน (Job Interest and Challenge) องคก์รท่ีงานมี
ความทา้ทาย บุคลากรจะมีความสามารถในการแกปั้ญหาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจะเป็น
ส่วนส าคญัในการพฒันาองคก์รต่อไป 
 3. การให้ผลตอบแทน (Reward and Recognition) องค์กรมีแนวทางพิจารณา
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมเม่ือผูท่ี้ท  าผลงานไดดี้อยา่งไร อาจไม่อยูใ่นรูปแบบของตวัเงิน อาจประกาศ
ยกยอ่งเป็นบุคลากรดีเด่นหรืออาจมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ 
 4. การพฒันาบุคลากร (Personnel Development) องคก์รตอ้งมีการเสริมสร้างศกัยภาพ
ให้บุคลากร มีแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร บุคลากรมีส่วนร่วมตดัสินใจในการวางแผนการ
ฝึกอบรมของตนเอง และมีการประเมินผลวา่การฝึกอบรมช่วยพฒันาบุคลากรอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
 5. ความสัมพนัธ์ในการท างาน (Working Relation) ความไวเ้น้ือเช่ือใจ รวมถึงการให้
ความร่วมมือ และบรรยากาศในการท างานมีผลโดยตรงต่อขวญัและก าลังใจในการท างาน
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ความสัมพนัธ์ในการท างานอาจพิจารณาไดใ้น 2 ระดบั คือความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบั
ผูบ้ริหาร และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัเอง 
 6. ความกา้วหนา้ของงานท่ีท าอยู ่(Job Advancement) โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งหรือ
อนาคตในการท างานท่ีดีกวา่ยอ่มสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรท่ีจะทุ่มเทท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อองคก์ร 
ซ่ึงความกา้วหนา้น้ีตอ้งเป็นความกา้วหนา้ท่ีวดัมาจากผลการท างาน 
 7. ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร (Management Credibility) เป็นการดูท่ีความน่าเช่ือถือ
ของผูบ้ริหาร ความโปร่งใส ความยุติธรรมในการบริหารงาน รวมถึงการผลกัดนัให้เกิดการกระท า
ในนโยบายท่ีผูบ้ริหารแถลงไปแลว้ หากนโยบายหรือส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดป้ระกาศออกไปแลว้ไม่มีการ
ท างานรองรับ หรือไม่มีการด าเนินการต่อ ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารจะลดลง และส่งผลให้
บุคลากรไม่มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 8. การส่ือสารในองค์กร (Feedback and Communication) องคก์รท่ีมีการส่ือสารแบบ
สองทางยอ่มก่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัมากกวา่องคก์รประเภทท่ีหวัหนา้สั่งให้ลูกนอ้งท า การส่ือสาร
มีทั้งการส่ือสารระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง การส่ือสารระหวา่งเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงช่องทางการ
ส่งผา่นขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงงานจากบุคลากรไปสู่ผูบ้ริหาร 
 9. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty and Commitment) องคก์รท่ีบุคลากรใส่ใจและให้
ความส าคญักบัการท างานเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย บุคลากรยอ่มมีระดบัขวญัและก าลงัใจท่ีดี 
ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดีตามไปดว้ย 
 เกรียงศกัด์ิ อรุณศรีโสภณ (2538 : 15) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัของขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานดงัน้ี 
 1. การตรวจแนะน างานอยา่งใกลชิ้ดเพียงพอ ปัจจยัส่วนน้ีมาจากผูค้วบคุมงานขั้นตน้ซ่ึง
เป็นคนกลางผูติ้ดต่อระหวา่งสถาบนั และบรรดาผูป้ฏิบติังาน และมีอิทธิพลเหนือกิจกรรมประจ าวนั
ของผูป้ฏิบติังานทั้งปวง การตรวจแนะน างานของบรรดาผูป้ฏิบติังานอย่างใกลชิ้ดเพียงพอ ย่อมมี
ความส าคญัมาก เพราะท าให้ผูป้ฏิบติังานตระหนกัวา่ ผลงานของตนรู้ถึงสถาบนัอยู่ตลอดเวลา ไม่
วา้เหว ่การท างานไดผ้ลดีผูป้ฏิบติังานจึงมีขวญัและก าลงัใจดี 
 2. ความพอใจในงาน คนเราโดยมากมีความพอใจแท้จริง เม่ือได้ท างานท่ีตนชอบ
ผูป้ฏิบติังานจะชอบงานของตนเม่ือไดรั้บการตรวจแนะน าอยา่งใกลชิ้ด ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้จะท างาน
นั้น ๆ ได้อย่างสบายใจมาก จะพยายามท าอย่างดี และรู้สึกว่างานนั้นให้โอกาสแก่ตนท่ีจะใช้
ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและตนเองเจริญข้ึนดว้ย 
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 3. เขา้กบัเพื่อนผูป้ฏิบติังานคนอ่ืนได ้คนเราจะมีความพอใจในงานมากเม่ือรู้สึกวา่ไดรั้บ
การตอ้นรับและความเป็นเพื่อนของบรรดาผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั ผูค้วบคุมงานพึงสนใจสอดส่องและ
กล่อมเกลาใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดแ้ละกลมเกลียวกนัในหมู่ผูป้ฏิบติังาน 
 4. สถาบนัมีความมุ่งหมายอนัมีค่าและด าเนินงานไดต้ามสมควร บรรดาผูป้ฏิบติังานตอ้ง
ร่วมอยูใ่นสถาบนัท่ีมีความมุ่งหมายอนัมีค่าซ่ึงเป็นท่ีรองรับกนั และยอ่มตอ้งการใหส้ถาบนัของตนมี
ประสิทธิภาพด าเนินงานไดผ้ลตามความมุ่งหมายร่วมกนันั้นตามความสมควร ผูเ้ล่นฟุตบอลในทีมท่ี
ชนะมีความพอใจฉนัใด ผูป้ฏิบติังานในสถาบนัท่ีมีความมุ่งหมายอนัมีค่าและด าเนินงานไดผ้ลตาม
สมควรก็ยอ่มมีความพอใจฉนันั้น 
 5. ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอนัน่าพอใจตามสมควร ในการปฏิบติังานร่วมมือ
ช่วยเหลือให้ทีมหรือหน่วยงานของตนด าเนินงานได้นั้น ย่อมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตาม
สมควร เม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ในสถาบันเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
ผูป้ฏิบติังานท านองเดียวกนัในสถาบนัอ่ืน ๆ ดว้ย แต่การเปรียบเทียบในประการหลงั มีความส าคญั
นอ้ยกว่าการเปรียบเทียบในประการแรก ฉะนั้นการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบนัจะตอ้งเป็นไปอยา่งยติุธรรม 
 สุรพล พยอมแยม้  (2541 :  66-68)ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก าหนดขวญั ซ่ึงได้
แบ่งไว ้6 ประเภท 
 1. เป้าหมายของหน่วยงาน 
 2. ฐานะของบุคคลในหน่วยงาน 
 3. ความพอใจในงาน 
 4. การบงัคบับญัชาในระดบัตน้ 
 5. การบงัคบับญัชาในระดบัสูง 
 6. การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
 สรุปได้ว่า การท่ีจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้หรือการท างานร่วมกนัของ
บุคคลหลาย ๆ คนจะตอ้งมีขวญัและก าลงัใจในการท างานท่ีดี มีความเต็มใจในการท างานและมี
ความสุขกบัการท างาน รวมถึงให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและมีความรู้สึกอยาก
ท างาน ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นต้องรู้ให้แน่ชัดว่าอะไรคือส่ิงท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่พอใจ การท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานไดต้อ้งอาศยัส่ิงจูงใจ และการท่ีองคก์ร
ใดมีส่ิงจูงใจมากผูป้ฏิบติังานในองคก์รนั้นยอ่มจะมีขวญัและก าลงัใจมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานไดว้า่ ขวญัและก าลงัใจเป็นส่ิง
ท่ีมีประโยชน์และมีความส าคญัยิ่งในการปฏิบติังาน  ซ่ึงผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งเสริมสร้างขวญั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 35 

และก าลงัใจในการปฏิบติังาน  ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองค์การของตน  อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึง
องค์ประกอบและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขวญัและก าลังใจอีกด้วย  ซ่ึงขวญัและก าลังใจเป็น
แรงผลักดันให้ผูป้ฏิบติังาน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมุ่งหวงัถึง ความก้าวหน้า 
รายได ้ความมัน่คงในอาชีพท่ีรับผดิชอบ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีอยูใ่นทุกคน  
 จากการศึกษาแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานและแนวคิดขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานขา้งตน้ ผูศึ้กษาเห็นว่าเน้ือหาของแนวคิดทั้งสองนั้นมีความสอดคลอ้งกบัตวัทฤษฎี
สององค์ประกอบของ Herzberg เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง (2551 : 318) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสอง
องคป์ระกอบของ Herzberg ไวว้า่ ทฤษฎีสององคป์ระกอบเป็นทฤษฎีจูงใจท่ีศึกษาถึงสาเหตุจูงใจให้
ท างาน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่มี 2 องคป์ระกอบ คือ 
 1. องค์ประกอบกระตุน้  (Motivation Factors)  หรือปัจจยัจูงใจ  มีลกัษณะสัมพนัธ์กบั
เร่ืองของงานโดยตรง  เป็นส่ิงท่ีจูงใจบุคคลให้มีความตั้งใจในการท างานและเกิดความพอใจในการ
ท างาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 
  1.1 ความส าเร็จในงาน (Achievement) เช่น การท่ีสามารถท างานไดส้ าเร็จทนัตาม
เป้าหมาย หรือการมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้ ความสามารถใน
การแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและเม่ืองานส าเร็จเกิดความรู้สึกพอใจใน
ผลส าเร็จของงานนั้น ไดแ้ก่ การไดใ้ช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีคาดไว ้
การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจในการท างานของตนเองไดต้ามความเหมาะสม  ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของความส าเร็จของงานและผลของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้             
  1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือการได้รับการยอมรับนับถือจาก
บุคคลรอบขา้ง การไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในความสามารถทั้งการใหก้ าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืน
ใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์กร  ความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ความมีเกียรติศกัด์ิศรีในอาชีพ เป็นตน้ 
  1.3 ลักษณะงานท่ีท า (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน  ความท้าทาย  
ความสามารถในการท างาน  ความอิสระในการท างาน  งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความถนดัตรง
ตามความรู้ท่ีไดศึ้กษา เป็นตน้ 
  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การท่ีไดมี้โอกาสไดรั้บมอบหมายงานหรือ
มีส่วนร่วมในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของปริมาณงาน  การไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบและการไดรั้บ
การมอบหมายงานท่ีส าคญั เป็นตน้ 
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  1.5  ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) คือการมีโอกาสกา้วหน้าข้ึนสู่
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือปฏิบติังานส าเร็จ เป็นตน้ 
  1.6 โอกาสในการเจริญเติบโตส่วนตวั (Personal Growth) คือ การไดมี้โอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ ความช านาญ ตลอดจนโอกาสท่ีไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่ง 
 2. องค์ประกอบค ้ าจุน (Hygiene Factors) หรือปัจจยัค ้ าจุน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดล้อมในการท างานหรือส่วนประกอบของงาน ท าหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้คนเกิดความไม่พึง
พอใจในการท างาน กล่าวคือ หากขาดปัจจยัเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานแต่
แมว้า่จะมีปัจจยัเหล่าน้ีอยูก่็ไม่อาจยนืยนัไดว้า่เป็นส่ิงจูงใจของผูป้ฏิบติังาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 
  2.1 ค่าตอบแทน (Pay) เช่น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจา้งสวสัดิการต่าง ๆ   เป็น
ตน้ 
  2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  (Interpersonal Relations) เช่น ความสนิทสนม ความ
จริงใจ ความร่วมมือการไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงาน 
  2.3 นโยบายและการบริหารงานของบริษทั (Company Policies) เช่น นโยบายการ
ควบคุมดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ขอ้บงัคบั วธีิการท างาน การจดัการหรือวิธีการบริหารงาน
ขององค์กร มีการแบ่งงานไม่ซ ้ าซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายท่ีชัดเจน  มีการแจ้ง
นโยบายใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 
  2.4 สภาพการท างาน (Working Conditions) เช่น สภาพการท างานในท่ีท างาน  แสง
สวา่ง อุณหภูมิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการท างาน               
  2.5 ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) เช่น ความมัน่คงของบริษทั ภาพพจน์ 
ช่ือเสียงหรือขนาดของบริษทั               
  2.6 การบงัคบับญัชา (Supervisors Technical) เช่น ลกัษณะการบงัคบับญัชาของ
หวัหนา้งาน ความยติุธรรมในการกระจายงานของผูบ้งัคบับญัชา ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนินงานหรือความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การ
สั่งงาน การมอบหมายงานมีความชดัเจน วธีิการดูแลควบคุมการปฏิบติังานการรับฟังขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสอนงาน ความยติุธรรมในการมอบหมายงาน เป็นตน้ 
 สรุปว่า ทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีท าให้ผูบ้ริหารไดท้ราบ
ปัจจยัใดท่ีเป็นแรงจูงใจในการท างานของบุคคล เพื่อท่ีจะให้บุคคลท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท างานใหอ้งคก์รอยา่งเตม็ท่ี และทราบวา่ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมความพึงพอใจ และปัจจยัใดท่ี
ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงหากปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้น ไดรั้บการยอมรับก็
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จะส่งผลต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานในทางท่ีดีข้ึน อนัจะท าให้ผูป้ฏิบติังานมีก าลงัใจท่ีจะท างาน
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ  
 ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะน าทฤษฎีของ Herzberg ท่ีมาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดยจะ
พิจารณาทั้งสององคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบกระตุน้หรือปัจจยัจูงใจ และองคป์ระกอบค ้าจุนหรือ
ปัจจยัค ้าจุน เน่ืองจากเห็นวา่ทฤษฎีของ Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง และ
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา  

5. แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ธงชยั สันติวงษ์ (2546 : 198) ให้ความหมายการประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง 
กิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกบัวิธีการท่ีซ่ึงหน่วยงานพยายามท่ีจะก าหนดให้ทราบแน่
ชดัวา่พนกังานของตนสามารถปฏิบติังานได ้ประสิทธิภาพดีมากนอ้ยเพียงใด 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 224) กล่าววา่ การประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง 
กิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเพื่อวดัผลการ
ปฏิบติังานทั้งดา้นคุณลกัษณะ และผลงานท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ 
 อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539 : 12) กล่าววา่ การประเมินผลการปฏิบติังาน
เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ี
มีคุณค่าต่อการปฏิบติังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่างแน่นอน ภายใตก้ารสังเกต จดบนัทึก
และประเมินโดยหวัหนา้งาน โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกนั มี
เกณฑก์ารประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติัใหค้วามเป็นธรรมโดยทัว่กนั 
 พยอม วงศ์สารศรี (2542 :188-189) กล่าวว่า การประเมินผลพนักงาน คือ ระบบ
ประเมินผลตวับุคคลอนัเก่ียวเน่ืองมาจากผลการปฏิบติังาน โดยอาศยัหลกัเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ 
อย่างปราศจากอคติใด ๆ ทั้งน้ี เพื่อด าเนินการตดัสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันา
พนกังานให้มีคุณภาพมากข้ึนจนเป็นท่ีพึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานเห็นช่องทาง
ความกา้วหนา้ของเขา ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รเจริญเติบโต 
 สรุปไดว้า่ การประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในพิจารณาตดัสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม 
และพฒันาพนักงาน เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติออกมาอย่างมีคุณภาพและถือเป็นโอกาสการพฒันา
ความกา้วหนา้ของผูป้ฏิบติังาน 
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 วตัถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบติังานมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั ดงัต่อไปน้ี (วิชยั โถสุวรรณจินดา, 
2551 : 99) 
 1. เพื่อทราบผลการปฏิบติังานโดยทัว่ไปของพนกังาน   
 2. เพื่อทราบจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของพนกังาน  
 3. เพื่อใชป้ระกอบพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 
 4. เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาความดีความชอบ เล่ือนขั้น หรือปรับเงินเดือน 
 5. เพื่อใชใ้นการจดัฝึกอบรม เพิ่มคุณภาพของพนกังาน 
 6. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการโอนยา้ย เลิกจา้ง การรับคนเขา้ท างาน 
 7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 

 ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบติังานมีความส าคญัทั้งต่อพนกังาน ผูบ้งัคบับญัชา และองคก์ร
ดงัน้ีคือ (อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร, 2546 : 2) 
 1. ความส าคญัต่อพนกังาน พนกังานยอ่มตอ้งการทราบวา่ ผลการปฏิบติังานของตนเป็น
อย่างไรมีคุณค่าหรือไม่เพียงใดในสายตาของผูบ้งัคบับญัชา มีจุดบกพร่องท่ีควรจะตอ้งปรับปรุง
หรือไม่ เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบติังานและแจง้ผลให้พนกังานทราบก็จะไดรั้บรู้การปฏิบติังาน
เป็นอยา่งไร หากไม่มีการประเมินผล พนกังานก็ไม่มีทางรู้ถึงผลการปฏิบติังานของตนวา่ มีส่วนใด
ท่ีควรจะคงไวแ้ละส่วนใดควรจะปรับปรุง พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีอยูแ่ลว้ก็จะ
ไดเ้สริมสร้างใหมี้ผลการปฏิบติังานดียิง่ข้ึน 
 2. ความส าคญัต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน  ยอ่มส่งผลต่อ
การปฏิบติังานโดยส่วนรวมในความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา  การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานจึงมีความส าคญัต่อผูบ้งัคบับญัชา  เพราะจะท าให้รู้วา่พนกังานมีคุณค่าต่องานหรือต่อ
องค์กรมากน้อยเท่าใด  จะหาวิ ธี ส่ ง เส ริม  รักษา  และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งไร  ควรจะให้ท าหนา้ท่ีเดิมหรือสับเปล่ียนโอนยา้ยหนา้ท่ีไปท างานใด  จึงจะ
ไดป้ระโยชน์ต่อองคก์รยิ่งข้ึน  หากไม่มีการประเมินผลการปฏิบติังานก็ไม่สามารถจะพิจารณาใน
เร่ืองเหล่าน้ีได ้
 3. ความส าคญัต่อองค์กร เน่ืองจากผลส าเร็จขององค์กรมาจากผลการปฏิบติังานของ
พนกังานแต่ละคน ดงันั้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานจะท าให้รู้วา่พนกังานแต่ละคน
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์รอยูใ่นระดบัใด มีจุดเด่นหรือจุดดอ้ยอะไรบา้ง เพื่อองคก์รจะ
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ไดห้าทางปรับปรุงหรือจดัสรรพนกังานให้เหมาะสมกบัความสามารถซ่ึงจะท าให้การด าเนินงาน
ขององคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังานมีดงัน้ี (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2545 : 
73) 
 1.ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงานอยา่งเป็นธรรม 
 2. สร้างแรงจูงใจและให้รางวลัตอบแทนพนกังานท่ีมีผลงานไดม้าตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐาน  
 3. รักษาความเป็นธรรมภายใน ทั้งในด้านการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และการ
บริหารงานบุคคล กล่าวคือสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรจากการ
ประเมินผลการปฏิบติังานวา่ใหค้วามส าคญักบัผลงานหรือใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรม 
 4.ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสอนงานและพฒันาพนกังาน กล่าวคือการประเมินผลการปฏิบติังาน
เป็นกระบวนการหน่ึงในการพฒันาพนกังาน ไดแ้ก่ 
  4.1 ช่วยในการตดัสินใจในการสนบัสนุนพนกังานท่ีมีผลงานไดม้าตรฐานหรือสูงกวา่
ใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  
  4.2 ช่วยคดัพนกังานท่ีมีผลงานต ่ากวา่มาตรฐานออกจากองคก์ร 
  4.3 ไดข้อ้มูลความตอ้งการฝึกอบรม  และช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคข์องการ  
ฝึกอบรมสัมมนา  
 4.4 ช่วยใหข้อ้มูลเพื่อการโอนยา้ย 
 4.5 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับเงินเดือนได้อย่างยุติธรรม (Lustily merit 
increases)   
 4.6 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการเล่ือนขั้น  เล่ือนต าแหน่งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
หรือ การพฒันาสายอาชีพ (Career development) 
 5. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใหพ้นกังานยดึถือระเบียบ ขอ้บงัคบัร่วมกนัอยา่งเท่าเทียม 
 6. ให้พนกังานไดท้ราบถึงความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผูบ้งัคบับญัชา 
และ/หรือเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 7. เป็นการทดสอบความยุติธรรมของผู ้บังคับบัญชา  หากไม่ยุติธรรมแล้ว คนท่ีมี
ความสามารถก็จะหนีจากผูบ้งัคบับญัชา ในท่ีสุดผูบ้งัคบับญัชาตอ้งท างานนั้นดว้ยตนเองและท างาน
หนกัมาก ข้ึน 
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 8. ช่วยวเิคราะห์ปัญหาขององคก์รในดา้นต่าง ๆ เช่น ปัญหาในการก าหนดความตอ้งการ
ฝึกอบรม ความรอบรู้ (Knowledge) ความสามารถ (ability) ทกัษะ (skills) ของพนักงานและ
ลกัษณะการวา่จา้ง เป็นตน้ 
 9.ใช้เป็นขอ้มูลในการป้องกนัปัญหาทางการบริหาร กล่าวคือ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สามารถจะวเิคราะห์การประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงานวา่ยติุธรรมหรือไม่  
 เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญ  และมีประโยชน์ต่อการ
บริหารงานดงัท่ีกล่าวมา  หน่วยงานต่าง ๆ จึงก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานข้ึนภายใน
หน่วยงานของตน  การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบ  เพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ติดตามมาในภายหลงัจากท่ีน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานมาใช ้ เช่น  การต่อตา้นจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีท าหนา้ท่ีประเมิน  การไม่
ยอมรับของพนักงานผูรั้บการประเมิน  การไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้หลงัจากท่ีท าการ
ประเมินแลว้  เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ว่า การประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นกระบวนการหน่ึงทางการบริหารท่ีมีความส าคญั  มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบผลการ
ปฏิบติังานแลว้น าผลการประเมินนั้นไปใชใ้นการพิจารณาการเล่ือนขั้นต าแหน่งงาน ปรับเงินเดือน 
และน าไป ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาพนกังาน เพื่อให้งานท่ีปฏิบติัออกมาอยา่งมีคุณภาพและถือ
เป็นโอกาสการพฒันาความกา้วหน้าของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจากแนวความคิดน้ีผูศึ้กษาเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบติังานน่าจะเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีจะน าบุคลากรไปสู่การพฒันาความกา้วหน้าใน
อาชีพ 

6. ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2478  ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีจดัการศึกษาเพื่อให้
ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรมเขา้ไวด้ว้ยดงันั้นหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินจึงไดต้กอยูใ่น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินนั้ นๆ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478  ก าหนดให้มีการโอนโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของ
เทศบาลทั้งหมดหากทอ้งถ่ินใดมีปริมาณโรงเรียนไม่เพียงพอก็ให้เทศบาลจดัตั้งเพิ่มข้ึนและด ารง
โรงเรียนประถมศึกษาเหล่านั้นดว้ยเงินรายไดข้องเทศบาลเอง  จากผลของพระราชบญัญติัสองฉบบั
ดงักล่าวรัฐบาลในสมยันั้นจึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกามอบอ านาจการจดัการประถมศึกษาในเขต
เทศบาลให้เทศบาลรับไปด าเนินการเม่ือ พ.ศ. 2479  และเทศบาลได้รับโอนโรงเรียนเทศบาลมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 41 

ด าเนินการคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2480  การโอนโรงเรียนเทศบาลมาด าเนินการคร้ังน้ีเทศาลไดรั้บโอนมา
ทั้งหมดคือ โรงเรียน กิจการของโรงเรียน  ทรัพย์สิน  และครู  โดยให้ครูโอนมาเป็นพนักงาน
เทศบาล  การโอนการประถมศึกษามาอยู่กับเทศบาลในระยะนั้ นประสบปัญหาต่าง ๆ มาก  
งบประมาณของเทศบาลมีจ านวนนอ้ย  ท าให้การศึกษาของเทศบาลไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร  จึงไดมี้
การโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยูก่บักระทรวงศึกษาอีกคร้ังหน่ึง 
 พ.ศ. 2504  รัฐบาลจึงไดโ้อนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปให้เทศบาลรับผิดชอบ
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีแนวทางปฏิบติั คือ 
 1. ใหก้ระทรวงมหาดไทย ควบคุมดูแลการจดัการศึกษาในเขตเทศบาล 
 2. ส่งเสริมใหเ้ทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปด าเนินกาใหม้ากท่ีสุด  เวน้
แต่โรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวป้รับปรุงในทางวชิาการ และเป็นตวัอยา่งเท่านั้น 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ  ควรจ่ายเงินอุดหนุนเป็นการช่วยเหลือการศึกษาในเขตเทศบาล  
ซ่ึงอาจจะค านวณเป็นรายหวันกัเรียน  ซ่ึงอาจจะไดพ้ิจารณาต่อไป 
 ดังนั้ นการจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาลจึงอยู่ในการก ากับดูแลควบคุมของ
เทศบาลตลอดมาจนทุกวนัน้ี และประกอบกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 41ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใด ระดบัหน่ึง หรือทุกระดบั
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 
ม.ป.ป. : 1-2) 
 วสัิยทศัน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 จดัการศึกษาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพคนในทอ้งถ่ินให้มีคุณลกัษณะท่ีสามารถบูรณา
การวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  ตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 ภารกจิการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 1. จดัการศึกษาปฐมวยั 

 2. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. จดับริการใหค้วามรู้ดา้นอาชีพ 

 4. จดัส่งเสริมกีฬานนัทนาการกิจกรรมเยาวชน 

 5. การด าเนินงานดา้นศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
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สังคม สติปัญญา ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลกัสูตรอยา่งเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั 
 3. เพื่อพฒันาการด าเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย  วตัถุประสงคเ์ป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด  และตรง
ตามความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ินโดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา  
จิตใจ ร่างกาย สังคม ระดบัความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ซ่ึงเนน้วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ความหลากหลายและใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั 
 4. เพื่อให้การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินด าเนินการตามความตอ้งการและค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมการสนบัสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทอ้งถ่ิน ในการจดัการศึกษาทุกระดบัตาม
ศกัยภาพและความสามารถของทอ้งถ่ิน 
 5. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้อกก าลงักายและฝึกฝนกีฬา   
ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมพฒันาเยาวชน  เพื่อพฒันาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพทั้งร่างกาย  
สติปัญญา จิตใจ และสังคมโดยมีความตระหนกัในคุณค่าของการกีฬา นนัทนาการ และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 6. เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในการสร้าง และพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะในกลุ่มผูข้าดโอกาส ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการทุพพลภาพ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพใหมี้งานท า ไม่เป็นภาระแก่สังคม 
 7. เพื่อบ ารุงการศาสนาและอนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีแลภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน มีความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 นโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 1. นโยบายดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งรัดจดัการศึกษา
ใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ให้
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 2. นโยบายดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั จดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัไดเ้ขา้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ินมีสิทธิและมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
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 3. นโยบายดา้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพฒันาคุณภาพและมาตรฐานและจดัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 
  4. นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา จัดระบบบริหาร และการจัด
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบติั อีกทั้งมีความพร้อมในการด าเนินการ
จดัการศึกษา และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน การก าหนดนโยบายและ
แผนการจดัการศึกษาให้ค  านึงถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของ
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย 
  5. นโยบายดา้นครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคลเพื่อใช้ใน
การประสานข้อมูล และเป็นข้อมูลในการน าเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร  พร้อมทั้ งมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน์สวสัดิการ 
ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพชั้นสูง 
  6. นโยบายหลกัสูตร ให้สถานศึกษาจดัท ารายละเอียด สาระหลกัสูตรแกนกลางและ
สาระหลักสูตรท้องถ่ินท่ีเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั โดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดีของสังคมและชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ 
  7. นโยบายดา้นกระบวนการเรียนรู้  จดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีจิตส านึก
ในความเป็นไทยและสามารถเรียนรู้พฒันาตนเองได ้โดยถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด การจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มตามศกัยภาพ ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต  และส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบั
การศึกษา 
  8. นโยบายดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านงบประมาณการเงิน ทรัพย์สินใน
ประเทศจากรัฐ  บุคคล องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบนั
สังคมอ่ืน และต่างประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการ  สถาบนัสังคมอ่ืน  และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา  และจดัสรรงบประมาณให้กบั
การศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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  9. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและ
พฒันาแบบเรียน เอกสารทางวชิาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน
โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการ
ผลิต  รวมถึงการพฒันาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนการส่ือสารทุก
รูปแบบ ส่ือตวัน าและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์วิทยุโทร
คมนาคและการส่ือสารในรูปอ่ืน 
  10. นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ส่งเสริม 
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬานนัทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติทุกรูปแบบ บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนอยา่งหลากหลาย พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  11. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลืออาชีพ ให้มีการ
ประกอบอาชีพอิสระท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายจดัให้มีการรวมกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สนบัสนุน
ระดมทุนและการจดัการน าวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพการ
จดัการดา้นการตลาดใหไ้ดม้าตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพทอ้งถ่ิน 
  12. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
บ ารุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ สถาบนัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมท่ีเอ้ืออาทรต่อกนั สืบทอดวฒันธรรม
ความภาพภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย, 2549 : 9-11) 
  วธีิการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  เพื่อใหก้ารบริหารการศึกษาของทอ้งถ่ินเป็นไปโดยเหมาะสม  ทางราชการจึงไดก้ าหนด
แนวทางเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน  โดยก าหนดให้ส่วนกลางมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของหน่วยทอ้งถ่ินและให้ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาโดยตรงหน่วยงาน
ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงัน้ี 
  1. กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบควบคุมส่งเสริมในด้านธุรการ
เก่ียวกับนโยบายและการจดัการศึกษาท้องถ่ินให้เป็นไปตามเป้าหมาย จดัสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ให้ค  าแนะน าส่งเสริมและ
ช่วยเหลือหน่วยการปกครองท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
อ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
  2. กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมใน
การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมีหน้าท่ีในการประสานส่งเสริมองค์กร
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ปกครองทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
การเสนอแนะกายจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3. คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) มีหนา้ท่ีส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
โดยก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การยา้ย
การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการ
รักษาวนิยัและการด าเนินการทางวนิยั การอุทธรณ์ การร้องทุกข ์และการใหอ้อกจากราชการ 
  การบริหารการศึกษาของเทศบาล 
  เน่ืองจากรัฐบาลและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดให้หน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าว เทศบาลและเมืองพทัยาจึงตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในการจดัการศึกษาในเขตของตนอย่างเต็มท่ี  โดยถือปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ความรับผดิชอบของเทศบาลและเมืองพทัยา อาจสรุปไดด้งัน้ี 
  1. มีหนา้ท่ีการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. จดัใหเ้ด็กท่ีมีอายถึุงเกณฑใ์นเขตเทศบาลไดเ้ขา้เรียนโดยทัว่ถึง 
  3. เป็นผูจ้ดัตั้งและด ารงโรงเรียนเทศบาล 
  4. ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 
  เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพทัยาน้ี เทศบาลและเมืองพทัยาเป็น
ผูบ้ริหารและด าเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเ้ขา้เก่ียวขอ้งใน
รายละเอียดของการปฏิบติั  นอกจากการส่งเสริมสนบัสนุนให้เทศบาลและเมืองพทัยาด าเนินการไดโ้ดย
เรียบร้อยและบรรลุผลดียิ่งข้ึนเทศบาลและเมืองพทัยาจึงมีอ านาจท่ีจะใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจ
ด าเนินการในเร่ืองใด ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป. : 2-3) 
  สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1  
  สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 เป็นสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ของ 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดัสมุทรปราการ 
และจงัหวดัสมุทรสาคร  ซ่ึงประกอบดว้ย เทศบาล 10 แห่ง จ านวน 32 โรง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ยเทศบาล 1 แห่งคือ  

 1.1 เทศบาลนครนครปฐม มีสถานศึกษา 7 แห่งคือ 
 1.1.1  โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม ( สามคัคีพิทยา ) 
 1.1.2  โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัเสนหา ( สมคัรพลผดุง ) 
 1.1.3  โรงเรียนเทศบาล ๓ ( สระกระเทียม ) 
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 1.1.4  โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เชาวนปรีชาอุทิศ ) 
 1.1.5  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพระปฐมเจดีย)์ 
 1.1.6  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
 1.1.7  โรงเรียนทวารวดี 

 2. จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ยเทศบาล 2 แห่งคือ  
 2.1 เทศบาลนครนนทบุรี มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ  
 2.1.1 โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 1 วดัทา้ยเมือง 
 2.1.2 โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 2 วดัทินกรนิมิต 
 2.1.3 โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 3 วดันครอินทร์ 
 2.1.4 โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 4 วดับางแพรกเหนือ 
 2.1.5 โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ 
 2.2 เทศบาลเมืองบางบวัทอง มีสถานศึกษา 1แห่ง คือ  

 2.2.2 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร 
 3. จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ยเทศบาล 2 แห่ง คือ  
 3.1 เทศบาลเมืองปทุมธานี มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ 
 3.1.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
 3.2 เทศบาลต าบลท่าโขลง มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
 3.2.1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง  
 4. จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ยเทศบาล 2 แห่ง คือ 

4.1 เทศบาลนครสมุทรปราการ มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ  
 4.1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 ( เยีย่มเกษสุวรรณ ) 
 4.1.2 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วดัใน ) 
 4.1.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ( คลองตาเคด็ ) 
 4.1.4 โรงเรียนเทศบาล 4 ( สิทธิไชยอุปถมัภ ์) 
 4.1.5 โรงเรียนเทศบาล 5 ( วดักลางวรวหิาร ) 
 4.2 เทศบาลเมืองพระประแดง มีสถานศึกษา 3 แห่ง คือ 
 4.2.1 โรงเรียนเทศบาลป้องแผลงไฟฟ้า 
 4.2.2 โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม 
 4.2.3 โรงเรียนเทศบาลวดัแค 
 5. จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบดว้ยเทศบาล 3 แห่ง คือ  
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 5.1 เทศบาลนครสมุทรสาคร มีสถานศึกษา 6 แห่ง คือ  
 5.1.1 โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั ( อนุกลูราษฎร์ ) 
 5.1.2 โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม ( วฒันรามวทิยา ) 
 5.1.3 โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม ( สุมทรคุณากร )  
 5.1.4 โรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก ( กรับวทิยาทาน) 
 5.1.5 โรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม ( เชยวทิยาทาน ) 
 5.1.6 โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม ( เป่ียมวทิยาคม ) 
 5.2 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ  
 5.2.1 โรงเรียนเทศบาลวดัดอนไก่ดี ( สังวรจนัทสรราษฎรวทิยา )  
 5.2.2 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 
 5.2.3 เทศบาลเมืองออ้มนอ้ย มีสถานศึกษา 1  แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลออ้มนอ้ย 
(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2552 : 297-336) 

7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ธนกร จนัทร์ระวาง (2553 : ง) ศึกษาวิจยั เร่ือง “ความกา้วหนา้ในอาชีพของขา้ราชการ
ส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ความก้าวหน้าของอาชีพขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดั
เชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ระยะเวลาในการโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัจ านวน
คร้ังในการไดรั้บการพิจารณาใหเ้ล่ือนระดบั การไดรั้บการพิจารณาให้เล่ือนต าแหน่ง และการไดรั้บ
การพิจารณาความดีความชอบพิเศษประจ าปี 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และระยะเวลาในการโอน ไม่มีผลต่อระดบัความกา้วหน้า
ในอาชีพของขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 4. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความก้าวหน้าในอาชีพของ
ขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ ปัจจยัทางการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัทางการเมือง และปัจจยัทาง
สภาพแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในอาชีพของขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไป
สังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 บรรเจิด  ยอดมะลิ (2552 : ก) ศึกษาวิจยั เร่ือง “การพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพของ
พนกังานครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง จงัหวดัประทุมธานี” ผลการศึกษาพบวา่ 
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 1. ในทรรศนะของพนักงานครู ความก้าวหน้าในวิชาชีพ หมายถึง การได้เล่ือนวิทย
ฐานะ เพราะจะมีผลท าใหไ้ดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนตามไปดว้ย ซ่ึงจ าท าให้ชีวิตมีความมัน่คงทางการเงิน
เพิ่มมากข้ึน และพนกังานครูมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล่ือนวิทยฐานะในสายวิชาชีพดงัน้ี การเล่ือน
วทิยฐานะเร่ิมจากต าแหน่งพนกังานครูตามภารกิจ ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งรับราชการในต าแหน่งครู
ผูช่้วย ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ ตามล าดบั ซ่ึงต าแหน่ง
ตั้งแต่ครูช านาญการข้ึนไปจะมีค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 
 2. การพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในวชิาชีพ สามารถท าได ้2 วธีิ คือ  
  2.1 การท าวจิยัในชั้นเรียน  
  2.2 การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 
 3. ส่ิงท่ีสนบัสนุนการพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพ มี 2 ประการ คือ วุฒิการศึกษาและ
การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ส่วนอุปสรรคต่อการพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพ คือ ความไม่พร้อม
ของตวัพนกังานครูเองท่ีขาดประสบการณ์ ความไม่ถนดัหรือมีความเขา้ใจไม่ดีพอเก่ียวกบังานท่ี
รับผิดชอบ และค่าครองชีพในปัจจุบนัมีค่าสูง ท าให้มีเงินไม่พอท่ีจะใชจ่้ายส าหรับศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโท 
 4. สมรรถนะของความเป็นครูท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา มีอยู ่5 เร่ือง คือ 
  4.1 สมรรถนะเก่ียวกบัหลกัสูตรโดยเฉพาะหลกัสูตรปฐมวยั 
  4.2 สมรรถนะดา้นการใชส่ื้อการสอน 
  4.3 การวดัและการประเมินผล 
  4.4 การจดัการเรียนรู้ 
  4.5 เทคนิค วธีิการท าผลงานทางวชิาการและการน าเสนอผลงาน 
 5. พนักงานครูตอ้งให้เทศบาลเมืองท่าโขลงและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่า
โขลงจดัสรรทุนการศึกษาให้ส าหรับพนกังานครูได้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท จดัโครงพฒันา
พนกังานครูใหมี้ความรู้ความสามารถ และทกัษะเก่ียวกบั 
  5.1 หลกัสูตรโดยเฉพาะดา้นหลกัสูตรปฐมวยั ทั้งในเร่ืองของการวิเคราะห์หลกัสูตร 
ก าหนดจุดประสงค ์เลือกเน้ือหา จดัระบบเน้ือหา เลือกกิจกรรมประเมินผล บริหารหลกัสูตร รวมถึง
การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
  5.2 การใช้ส่ือการสอน ทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการน าส่ือการสอนมาใช้ในการเรียนการ
สอน การเลือก ออกแบบและสร้างส่ือการสอน ตลอดจนการประเมินผลการใชส่ื้อการสอน 
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  5.3 การวดัและประเมินผล อันประกอบด้วย หลักการวดัและประเมินผล แนว
ทางการวดัและประเมินผล และการสร้างรูปแบบการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กและ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของตนเอง 
  5.4 การจดัการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยเร่ืองทฤษฎีการเรียนรู้ หลกัการจดัการ
เรียนรู้ แนวทางจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รูปแบบและวธีิการจดัการเรียนรู้ 
  5.5 เทคนิค วิธีการท าผลงานทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน ได้แก่ เทคนิค
วิธีการพื้นฐานทัว่ไปท่ีจ าเป็นในการท าผลงานทางวิชาการ และวิธีการน าเสนอผลงานเพื่อขอเล่ือน
ต าแหน่งเพื่อความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 วสันต ์พลัว่พนัธ์ (2550 : ข) ศึกษาวจิยั เร่ือง “การศึกษาขวญัและก าลงัใจพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ กรณีศึกษา : มูลนิธิโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร “ ผลการศึกษาพบว่า ขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยรวมอยูใ่นระดบักลาง เม่ือพิจารณาใน
รายดา้นพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการมีขวญัและก าลงัใจดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการดูแลสุขภาพและดา้นสวสัดิการในหน่วยงาน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่วนขวญัและก าลังใจในด้านสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา ด้านความพึงพอใจในงานท่ี
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัสูง พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีสถานภาพส่วนตวัต่างกนั คือ อายุ เงินเดือน เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาร่วมงานกับองค์กรต่างกันมีขวญัและก าลังใจในการท างานไม่
แตกต่างกนั 
 ช านาญ อินทร์ชยั (2549 : ง) ศึกษาวจิยั เร่ือง “ ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานของข้าราชการ ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดา้นความพึงพอใจในงาน โดยในสภาพการปฏิบติังานขา้ราชการมีความรู้สึก
ภูมิใจเม่ือได้รับทราบข่าวเก่ียวกับความส าเร็จของหน่วยงาน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการรู้วา่ผูบ้งัคบับญัชาของตนยินดีสนบัสนุนและส่งเสริม
ความกา้วหนา้ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความสามารถ ความเพียรพยายามเสมอ และดา้นความพึง
พอใจในงาน ขา้ราชการตอ้งการปฏิบติัหนา้ท่ีในราชการในต าแหน่งน้ีต่อไปเร่ือย  
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 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ ขา้ราชการส านกังานเขต
บางแค กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ และต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 จตุพร วงศ์ศรีเผือก (2549 : ง) ศึกษาวิจยั เร่ือง “ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการ ตอนกองบญัชาการ กองบญัชาการกองทพัไทย (อตัราเพื่อพราง) ” 
ผลการศึกษาพบว่า ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส าหรับขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานและด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงานอยูใ่นระดบัสูง ส่วนระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดา้น
การยอมรับในการท างาน และความมั่นคงด้านนโยบายการบริหารของผู ้บังคับบัญชาด้าน
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นสวสัดิการของหน่วยงาน ดา้นสภาพการท างานและความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการและพนักงานราชการ ตอนกองบญัชาการ กองบญัชาการกองทพัไทย 
(อตัราเพื่อพราง) พบวา่ ขา้ราชการและพนกังานราชการ ตอนกองบญัชาการ กองบญัชาการกองทพั
ไทย (อตัราเพื่อพราง)ท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
ส่วนปัจจัย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ชั้ นยศ เงินเดือน (รายได้) อายุราชการ 
(ประสบการณ์การท างาน) ต่างมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 เจือจนัทร์  อ่ิมส าราญ (2548 : ง) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพชรบุรี
เขต 2” ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนช่วงชั้นปี
ท่ี 3-4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตาม
ปัจจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ดา้นปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนปัจจยัดา้นปัจจยัค ้าจนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนช่วงชั้นปีท่ี 3-4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ทั้งสองปัจจยัไม่แตกต่างกนั 
 ณัฎฐ์ธมล  แสงอรุณ (2548 : 4) ได้ศึกษาเร่ือง “สภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานประกนัสังคม เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่ 
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 1. บุคลากรส านกังานประกนัสังคม เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพการปฏิบติังานในภาพรวม ด้านการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สถานท่ีท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน และดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงานอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสวสัดิการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 2. บุคลากรท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวม ดา้นสถานท่ีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน และดา้นสวสัดิการแตกต่างกนั ส่วน
ดา้นงานท่ีปฏิบติั และด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนบุคลากรท่ีมีสถานท่ีท างานต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวม
ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ส่วนดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพการงาน และดา้นสวสัดิการมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุและวฒิุก่ีศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู
ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1”   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความก้าวหน้าใน
อาชีพของกลุ่มวชิาชีพครู เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของ
กลุ่มวชิาชีพครู ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

 1. การออกแบบการวจิยั 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3. วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวดัตวัแปร 
 5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 6. การประมวลผลขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. การออกแบบการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) บุคลากรครูในโรงเรียนสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 เป็นหน่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการตามกระบวนการวิจยั
เชิงปริมาณ (quantitative research) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 
ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ จ านวน
ทั้งส้ิน 1,681 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง 
  1. การก าหนดตวัอย่างผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มของบุคลากรครูท่ีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
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ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยก าหนดตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่ง จากสูตร Taro Yamane (1973) ซ่ึงมีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% จากการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 400 คน  
  สูตร n     =            N 

               1+Ne2 

  เม่ือ  n   =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N   =    จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

   e   =    ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

  สูตร n     =               1,681 

         1+1,681(0.05)2  

                =     399.762187 

    = 400     คน 

  2. การสุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตาม
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวดั ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และ
สมุทรปราการ จ านวน 5 จงัหวดั 400 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรครูในโรงเรียนในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา 
  ทอ้งถ่ินท่ี 1 จ  าแนกตามจงัหวดั 

 

                 โรงเรียน 
จังหวดั 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

นนทบุรี 208 50 
นครปฐม 414 100 
ปทุมธานี 337 75 
สมุทรสาคร 362 90 
สมุทรปราการ 360 85 
รวม 1,681 400 
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3. วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บขอ้มูลในการศึกษาแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการแจกแบบสอบถามบุคลากร
ครูจากการสุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถตอบแบบสอบถามไดห้รือยนิดีในการใหข้อ้มูล 
 2. การเก็บข้อมูลในการศึกษาแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิได้จากแนวคิดและทฤษฎี ต ารา
หนังสือเก่ียวกับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบติังาน งานวิจยั วิทยานิพนธ์และเอกสารอ่ืน ๆ จากห้องสมุด และข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ 

4. การวดัตัวแปร 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 1. ตวัแปรอิสระ 
       1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อายรุาชการ รายได ้
 1.2 ปัจจยัด้านการปฏิบติังาน ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 2. ตวัแปรตาม คือ การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ 

5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
การศึกษาสูงสุด อายุราชการ รายได้ ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน โดยในส่วนของปัจจยัดา้นความ         
พึงพอใจในการปฏิบติังาน และขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือตามแนว
ทฤษฎีของ Herzberg (เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง , 2551 : 318) ประกอบไปด้วย 12 ประการคือ                   
1. ความส าเร็จในงาน 2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ี 4. ความ
รับผิดชอบ 5. ลกัษณะงาน 6. โอกาสความกา้วหนา้ในงาน 7. นโยบายการพฒันาบุคลากร/งานของ
ผูบ้ริหาร 8. การบงัคบับญัชา 9. สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูร่้วมงาน/ผูบ้ริหาร 10. รายได้/ค่าตอบแทน              
11. ความมัน่คง 12. สภาพการท างาน และในส่วนของการประเมินผลการปฏิบติังานผูว้ิจยัสร้าง
เคร่ืองมือตามแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 ตอนที 3 สอบถามเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ โดยสร้างเคร่ืองมือตาม
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบไปดว้ย 1. ความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หนา้ท่ี 2. ความกา้วหนา้ในเงินเดือน และ 3. ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 
 ส าหรับแบบสอถามในตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี  3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ของ Likert (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 114-115) โดย
ก าหนดค่าน ้าหนกัของคะแนน ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2  แสดงระดบัความคิดเห็น และคะแนนของตวัเลือก 

ระดับความคิดเห็น คะแนนของตัวเลอืก 
มากท่ีสุด หรือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 5 
มาก หรือ เห็นดว้ย ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 
ปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 3 
นอ้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 2 
นอ้ยท่ีสุด หรือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 1 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามมีขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) จะใชค้่าเฉล่ียเป็นตวัเลขสถิติ เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉล่ียออกเป็นช่วง โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้ น 
ดงัต่อไปน้ี 
 อนัตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนชั้น 
    =   5 – 1 
         5 
    = 0.8 
 ดงันั้น ระดบัความคิดเห็นจะมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร ต าราทางวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามตามลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบภายใตค้  าแนะน า
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งและ
ครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าผลการพิจารณามาแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ จ านวน 30 ชุด แลว้น าคะแนนท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามกลบัมาหาค่าความเช่ือมัน่ ( reliability ) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98  
 4. ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือพบว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได้ จึงน า
แบบสอบถามไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

6. การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 
 2. ลงรหสัแบบสอบถาม 
 3. ลงรหสัขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยการ
วเิคราะห์สถิติ 
 4. น าผลมาสร้างตาราง อ่านค่าและวเิคราะห์ผล 

  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ค่าความถ่ี ( f ) และ ค่าร้อยละ ( % ) ใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของปัจจยัส่วน
บุคคล ส าหรับแบบสอบถามตอนท่ี 1 
 2. ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ใช้วิเคราะห์ปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังานและการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ ตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 เพื่อใชว้ดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลางและการกระจายขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
กบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ ส าหรับนยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ก าหนดไวท่ี้ 
0.05 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ใน
อาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2554 ไดรั้บการตอบกลบัคืนมา
ครบทุกฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือได้ขอ้มูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกออกเป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
 ตอนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพ
ครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการปฏิบติังานกับการพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการเก็บขอ้มูลจากครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 จ  านวน 400 คน พบ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม              
                                            (n = 400) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
              หญิง 

 
187 
213 

 
46.75 
53.25 

รวม 400 100.00 
2. อาย ุ

นอ้ยกวา่ 25 ปี 
26 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

 
12 
96 

102 
114 
76 

 
3.00 

24.00 
25.50 
28.50 
19.00 

รวม 400 100.00 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
375 
21 
4 

 
93.75 
5.25 
1.00 

รวม 400 100.00 
4. อายรุาชการ 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี   
16 – 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

 
25 

114 
125 
65 
71 

 
6.25 

28.50 
31.25 
16.25 
17.75 

รวม 400 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)       
         

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
5. รายได ้

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป  

 
111 
110 
93 
90 

 
32.51 
31.20 
19.47 
16.82 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.25)  
รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 46.75)  มีอายุ 41 - 50 ปี มากท่ีสุด  (ร้อยละ 28.50 ) รองลงมา  อาย ุ
31-40 ปี  (ร้อยละ 25.43)  และอายุน้อยกว่า 25 ปี นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 3.00) วุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด  (ร้อยละ 93.75) รองลงมา ปริญญาโท (ร้อยละ 5.25)  และปริญญาเอก น้อย
ท่ีสุด (ร้อยละ 1.00) อายุราชการ11 – 15 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 31.25) รองลงมาคือ 6-10 (ร้อยละ 
28.50) และไม่เกิน 5 ปี น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 6.25) รายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท  มากท่ีสุด (ร้อยละ 
32.51) รองลงมาคือ มีรายได ้10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 31.20) และมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป 
นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 16.82) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที ่2  ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที ่1 
จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความพึงพอใจ ดา้นขวญัและก าลงัใจ และดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยรวม และรายดา้น       

      (n = 400) 

ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดบั 
1. ดา้นความพึงพอใจ 
2. ดา้นขวญัและก าลงัใจ 
3. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

4.02 
4.25 
4.24 

0.21 
0.45 
0.23 

มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.20 0.24 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการปฏิบติังานของครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
ดา้นขวญัและก าลงัใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.24 และดา้นความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ตามล าดบั 
 
 เม่ือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการปฏิบติังานของครูในสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 5 – 7 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความพึงพอใจ 

                                 (n = 400) 

ดา้นความพึงพอใจ 
ระดบัด าเนินการ ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.  ท่านเห็นวา่ความส าเร็จของงาน
ท่ีปฏิบติัท าใหเ้กิดความพึง
พอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.07 
 
 
 

0.49 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2.  ท่านเห็นวา่การไดรั้บความ
ยอมรับนบัถือจากผูร่้วมงาน 
ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดความพึง
พอใจการพฒันาความกา้วหนา้ 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

3.98 
 
 
 

0.53 
 
 
 

มาก 
 
 
 

3.  ท่านเห็นวา่ความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งการงานท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.09 
 
 
 

0.49 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.  ท่านเห็นวา่หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของตนเองท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

3.94 
 
 
 

0.54 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5.  ท่านเห็นวา่ลกัษณะงานท่ี
เหมาะสมของตนเองท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

45 
(11.3) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

14 
(3.5) 

7 
(1.8) 

4.25 
 
 
 

0.64 
 
 
 

มาก 
 
 
 

6.  ท่านเห็นวา่โอกาส
ความกา้วหนา้ในงานของ
ตนเองท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในการพฒันาความกา้วหนา้ 

43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

3.84 
 
 
 

0.64 
 
 
 

มาก 
 
 
 

 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 5 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความพึงพอใจ 

                                 (n = 400) 

ดา้นความพึงพอใจ 
ระดบัด าเนินการ ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

7.  ท่านเห็นวา่นโยบายการพฒันา
บุคลากร/งานของผูบ้ริหารท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
พฒันาความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.07 
 
 

 

0.49 
 
 

 

มาก 
 
 

 
8.  ท่านเห็นวา่การบงัคบับญัชาท่ี

เป็นธรรมท าใหเ้กิดความพึง
พอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

3.88 
 
 
 

0.34 
 
 
 

มาก 
 
 
 

9.  ท่านเห็นวา่สมัพนัธภาพท่ีดีกบั 
ผูร่้วมงาน/ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดความ

พึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.06 
 
 
 

0.21 
 
 
 

มาก 
 
 
 

10.  ท่านเห็นวา่รายได/้
ค่าตอบแทนต่างๆท่ีไดรั้บใน
ปัจจุบนัท าใหเ้กิดความพึง
พอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.05 
 
 
 
 

0.31 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

11.  ท่านเห็นวา่ความมัน่คงของ
หนา้ท่ีการงานท่ีไดป้ฏิบติัใน
ปัจจุบนัท าใหเ้กิดความพึง
พอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.04 
 
 
 
 

0.21 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

12.  ท่านเห็นวา่สภาพการท างานท่ี
เหมาะสมท าใหเ้กิดพึงพอใจใน
การพฒันาความกา้วหนา้ 

38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.06 0.44 
 

มาก 
 

โดยรวม 44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.02 0.21 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี  5 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.02  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านเห็นว่าลกัษณะงานท่ี
เหมาะสมของตนเองท าให้เกิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหน้า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  รองลงมาคือ ท่านเห็นวา่ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานท าให้เกิดความพึง
พอใจในการพฒันาความกา้วหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และท่านเห็นว่าโอกาสความกา้วหน้าใน
งานของตนเองท าให้เกิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหน้า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.84   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นขวญัและก าลงัใจ 

                                (n = 400) 

ดา้นขวญัและก าลงัใจ 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.  ท่านเห็นวา่ความส าเร็จในงานท่ี
ปฏิบติัท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจใน
การพฒันาความกา้วหนา้ 

47 
(11.7) 

185 
(46.3) 

131 
(32.8) 

22 
(5.5) 

15 
(3.7) 

4.12 
 
 

0.35 
 
 

มาก 
 

 
2.  ท่านเห็นวา่การไดรั้บความ

ยอมรับนบัถือจากผูร่้วมงาน 
ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจ
ในพฒันาความกา้วหนา้ 

41 
(10.3) 

173 
(43.3) 

167 
(41.7) 

11 
(2.7) 

8 
(2.0) 

4.32 
 
 
 

0.24 
 
 
 

มาก 
 
 

 
3.  ท่านเห็นวา่การไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการ
งานท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจใน
พฒันาความกา้วหนา้ 

38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.25 
 
 
 

0.21 
 
 
 

มาก 
 
 

 

4.  ท่านเห็นวา่หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.36 
 
 

0.36 
 
 

มาก 
 

 
5.  ท่านเห็นวา่ภาระงานท่ี

เหมาะสมท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.21 
 

 

0.54 
 

 

มาก 
 

 
6.  ท่านเห็นวา่โอกาส

ความกา้วหนา้ในงานท าใหเ้กิด
ขวญัก าลงัใจในพฒันา
ความกา้วหนา้ 

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

4.18 0.32 มาก 

7.  ท่านเห็นวา่นโยบายการพฒันา
บุคลากร/งานท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

45 
(11.3) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

14 
(3.5) 

7 
(1.8) 

4.17 0.33 มาก 

8.  ท่านเห็นวา่การบงัคบับญัชาท่ี
เป็นธรรมท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

4.16 
 

0.41 
 

มาก 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 6 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นขวญัและก าลงัใจ 

                                (n = 400) 

ดา้นขวญัและก าลงัใจ 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

9.  ท่านเห็นวา่การมีสมัพนัธภาพท่ี
ดีกบัผูร่้วมงาน/ผูบ้ริหารท าให้
เกิดขวญัก าลงัใจในพฒันา
ความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.19 
 
 
 

0.22 
 
 
 

มาก 
 
 
 

10.  ท่านเห็นวา่รายได/้
ค่าตอบแทนต่างๆท าใหเ้กิด
ขวญัก าลงัใจพฒันา
ความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.16 
 
 

0.31 
 
 

มาก 
 

 

11.  ท่านเห็นวา่ความมัน่คงของ
หนา้ท่ีการงานท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

 
4.17 

 

 
0.44 

 

 
มาก 

 
12.  ท่านเห็นวา่สภาพการท างานท่ี

เหมาะสมท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

 
4.18 

 
0.21 

 
มาก 

 

โดยรวม 46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.25 0.45 มาก 

 

 จากตารางท่ี  6 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นขวญัและก าลงัใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.25  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านเห็นว่าหน้าท่ีความ
รับผดิชอบท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 
รองลงมาคือ ท่านเห็นวา่การไดรั้บความยอมรับนบัถือจากผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารท าให้เกิดขวญัก าลงัใจ
ในพฒันาความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และท่านเห็นวา่ความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติัท าให้เกิด
ขวญัก าลงัใจในการพฒันาความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
ปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน                                  

            (n = 400) 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.  ท่านเห็นวา่การประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นการเพ่ิมโอกาส
ใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันา
ใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน เช่น การ
เล่ือน ต าแหน่งและ
ผลตอบแทนต่าง ๆ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.11 
 
 
 
 

0.21 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

2.  ท่านคิดวา่การประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเท่ียงตรงมีผล
ต่อการพฒันาความกา้วหนา้ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.23 
 
 

0.33 
 
 

มาก 
 
 

3.  ท่านคิดวา่การประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อตวัผูป้ฏิบติังานและ
หน่วยงาน 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.  ท่านคิดวา่การท่ีผูป้ฏิบติังาน
ทราบผลการประเมินในแต่ละ
คร้ังจะช่วยใหมี้การปรับปรุง
และพฒันาการท างานของ
ผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.33 
 
 
 
 

0.67 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

 
5.  โดยภาพรวมแลว้ท่านคิดวา่การ

ประเมินผลการปฏิบติังานมีผล
อยา่งยิง่ต่อการพฒันา
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.26 0.47 มาก 

โดยรวม 44 
(11.0) 

201 
(50.2) 

137 
(34.2) 

11 
(2.8) 

7 
(1.8) 

4.24 0.23 มาก 

 

   ส
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 จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านคิดวา่การ
ท่ีผูป้ฏิบติังานทราบผลการประเมินในแต่ละคร้ังจะช่วยให้มีการปรับปรุงและพฒันาการท างานของ
ผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ โดยภาพรวมแลว้ท่านคิด
วา่การประเมินผลการปฏิบติังานมีผลอยา่งยิง่ต่อการพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.26 และท่านเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการ
พฒันาให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน เช่น การเล่ือนต าแหน่งและผลตอบแทนต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11   
 
ตอนที่ 3  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัด

เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1 
จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู

ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ดา้นความกา้วหนา้
ในเงินเดือน และดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 8 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันา

ความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1
โดยรวม และรายดา้น 

                 (n = 400) 

การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวชิาชีพครู 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดบั 
1. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 
2. ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 
3. ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

4.16 
4.07 
4.13 

0.37 
0.44 
0.38 

มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.12 0.24 มาก 
 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของ
กลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ดา้นความกา้วหน้าในการพฒันา
ตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ตามล าดบั 
 เม่ือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่ม
วิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ในแต่ละด้านเป็นรายขอ้ย่อยได้ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 9 - ตารางท่ี  11 
 
ตารางท่ี 9  คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา

ความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

                                                     (n = 400) 

ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ท่ี 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.  ท่านไดรั้บการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่ง/วทิยฐานะ เสมอ 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.24 
 

0.41 
 

มาก 
 

2.  นบัตั้งแต่รับราชการมาจนถึง
ปัจจุบนัท่านไดรั้บการสบัเปล่ียน
หมุนเวยีนงานบ่อยคร้ังเพียงใด 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.25 
 

 

0.39 
 

 

มาก 
 

 
3.  ท่านไดรั้บมอบหมายให้

รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน 
47 

(11.7) 
201 

(50.3) 
120 

(30.0) 
24 

(6.0) 
8 

(2.0) 
4.18 

 
0.43 

 
มาก 

 
4.  ท่านคิดวา่ต าแหน่งท่ีท่านได้

ปฏิบติังานอยูใ่นขณะน้ีมี
ความกา้วหนา้เพียงใดเม่ือเทียบ
กบัเพ่ือนรุ่นเดียวกนั 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.15 
 
 

 

0.46 
 
 

 

มาก 
 
 

 
5.  ท่านคิดวา่ต าแหน่งท่ีท่านได้

ปฏิบติังานอยูใ่นขณะน้ีมี
ความกา้วหนา้ท่ีเหมาะสมกบัอายุ
ราชการของท่าน 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

3.96 
 

0.66 
 

มาก 
 

โดยรวม 46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.16 0.37 มาก 
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  จากตารางท่ี 9 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของ
กลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก
ข้อ โดยนับตั้ งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบันท่านได้รับการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานบ่อยคร้ัง
เพียงใด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ท่านได้รับการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และท่านคิดวา่ต าแหน่งท่ีท่านไดป้ฏิบติังานอยูใ่น
ขณะน้ีมีความกา้วหนา้ท่ีเหมาะสมกบัอายรุาชการของท่าน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96   

ตารางท่ี 10 คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  
ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 

                                                     (n = 400) 

ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.  ท่านไดรั้บการพิจารณาระดบั
เงินเดือนของท่านเสมอ 

44 
(11.0) 

201 
(50.2) 

137 
(34.2) 

11 
(2.8) 

7 
(1.8) 

4.11 
 

0.41 
 

มาก 
 

2.  ขั้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บใน
ปัจจุบนัจดัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ
เพียงใดเม่ือเทียบกบัเพ่ือนรุ่น
เดียวกนั 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.12 
 
 

 

0.39 
 
 

 

มาก 
 
 

 
3.  ท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนท่ีสูงข้ึน

จะส่งผลใหต้ าแหน่งงานเพ่ิม
สูงข้ึนไปดว้ย 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.03 
 
 

0.43 
 
 

มาก 
 
 

4.  ท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนของ
ท่านเหมาะสมดีแลว้กบัอายุ
ราชการขณะน้ี 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.00 
 

0.46 
 

มาก 
 

โดยรวม 46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.07 0.44 มาก 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่ม
วิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน โดยรวม อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขั้น
เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนัจดัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเพียงใดเม่ือเทียบกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนั มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ท่านไดรั้บการพิจารณาระดบัเงินเดือนของท่าน
เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนของท่านเหมาะสมดีแลว้กบัอายุราชการ
ขณะน้ี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  
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ตารางท่ี 11  คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
ความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1
ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

                                                 (n = 400) 

ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.  นบัตั้งแตท่่านรับราชการครูจนถึง
ปัจจุบนัท่านมีโอกาสศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

47 
(11.7) 

185 
(46.3) 

131 
(32.8) 

22 
(5.5) 

15 
(3.7) 

4.18 
 
 

0.40 
 

 

มาก 
 

 
2.  ท่านไดรั้บการสนบัสนุนทาง

การศึกษาจากองคก์ร 
41 

(10.3) 
173 

(43.3) 
167 

(41.7) 
11 

(2.7) 
8 

(2.0) 
4.08 

 
0.39 

 
มาก 

 
3.  ท่านเพ่ิมระดบัการศึกษาดว้ยทุน

ทรัพยข์องท่านเอง 
38 

(9.5) 
196 

(49.0) 
139 

(34.7) 
14 

(3.5) 
13 

(3.3) 
4.10 

 
0.41 

 
มาก 

 
4.  ความกา้วหนา้ทางการศึกษามีผลต่อ

การพฒันาต าแหน่งและเงินเดือน 
44 

(11.0) 
194 

(48.7) 
138 

(34.4) 
18 

(4.5) 
6 

(1.4) 
4.16 

 
0.31 
 

มาก 
 

5.  ท่านมีโอกาสเขา้รับการอบรม 
สมัมนา เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความ
ช านาญในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มากนอ้ยเพียงใด 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.17 
 
 

 

0.33 
 

 

มาก 
 
 

 
6. ท่านไดรั้บโอกาสไดไ้ปศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศบ่อยคร้ัง 
47 

(11.7) 
201 

(50.3) 
120 

(30.0) 
24 

(6.0) 
8 

(2.0) 
4.12 

 
0.23 
 

มาก 
 

7.  ท่านคิดวา่การพฒันาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ ส่งผลต่อความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

45 
(11.3) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

14 
(3.5) 

7 
(1.8) 

4.13 0.21 
 

มาก 
 

โดยรวม 43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

4.13 0.38 มาก 

  
  จากตารางท่ี 11 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของ
กลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ โดยนบัตั้งแต่ท่านรับราชการครูจนถึงปัจจุบนัท่านมีโอกาสศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียมาก
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ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสเขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทกัษะและ
ความช านาญในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และ
ท่านไดรั้บการสนบัสนุนทางการศึกษาจากองคก์ร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 

ตอนที ่4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
กลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1 

ตารางที ่12  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัการพฒันาความ 
กา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

 

   Y1 Y2 Y3 Ytot 
X1 Pearson Correlation .713(**) .717(**) .689(**) .823 (**) 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
X2 Pearson Correlation .712(**) .683(**) .625(**) .789 (**) 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
X3 Pearson Correlation .663(**) .713(**) .702(**) .862 (**) 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
Xtot Pearson Correlation .785(**) .801(**) .727(**) .857 (**) 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

          ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี12 พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ทุกคู่                     
มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือ              
มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัทุกคู่   
 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดย
มีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  0.857)   
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู
ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวชิาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 รวม
ทั้งส้ิน 400 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยแบบสอบถาม
ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการปฏิบติังาน และการ
พฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 
ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง และท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  
product – moment  correlation  coefficient) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป   

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.25)  รองลงมาเป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 46.75)  มีอายุ 41 - 50 ปี มากท่ีสุด  (ร้อยละ 28.50 ) รองลงมา  อาย ุ31-40 ปี  (ร้อยละ 25.43)  
และอายุน้อยกว่า 25 ปี นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 3.00) วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  (ร้อยละ 
93.75) รองลงมา ปริญญาโท (ร้อยละ 5.25)  และปริญญาเอก นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 1.00) อายุราชการ
11 – 15 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 31.25) รองลงมาคือ 6-10 (ร้อยละ 28.50) และไม่เกิน 5 ปี นอ้ยท่ีสุด 
(ร้อยละ 6.25) รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท  มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.51) รองลงมาคือ มีรายได้ 10,001 – 
15,000 บาท (ร้อยละ 31.20) และมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 16.82) 
 2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครูในสังกัดเทศบาล                   
กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นขวญัและก าลงัใจ          
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และดา้นความ        
พึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการปฏิบติังานของครูในสังกัดเทศบาล            
กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ด้านความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02              
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านเห็นว่าลกัษณะงานท่ีเหมาะสมของ
ตนเองท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  
รองลงมาคือ ท่านเห็นว่าความกา้วหน้าในต าแหน่งการงานท าให้เกิดความพึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และท่านเห็นวา่โอกาสความกา้วหนา้ในงานของตนเองท าให้
เกิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  
  2.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล               
กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นขวญัและก าลงัใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านเห็นวา่หนา้ท่ีความรับผิดชอบท าให้
เกิดขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหน้า  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมาคือ 
ท่านเห็นว่าการไดรั้บความยอมรับนบัถือจากผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารท าให้เกิดขวญัก าลงัใจในพฒันา
ความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และท่านเห็นว่าความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติัท าให้เกิดขวญั
ก าลงัใจในการพฒันาความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12   
  2.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการปฏิบติังานของครูในสังกดัเทศบาล               
กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.24  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านคิดวา่การท่ีผูป้ฏิบติังาน
ทราบผลการประเมินในแต่ละคร้ังจะช่วยให้มีการปรับปรุงและพฒันาการท างานของผูป้ฏิบติังาน
ให้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ โดยภาพรวมแล้วท่านคิดว่าการ
ประเมินผลการปฏิบติังานมีผลอยา่งยิ่งต่อการพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 
และท่านเห็นวา่การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นการเพิ่มโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันาให้
กา้วหน้ายิ่งข้ึน เช่น การเล่ือนต าแหน่งและผลตอบแทนต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.11   
 3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี                           
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 และด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ตามล าดับ             
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู
ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
นบัตั้งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบนัท่านได้รับการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานบ่อยคร้ังเพียงใด มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ท่านได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 และท่านคิดว่าต าแหน่งท่ีท่านได้ปฏิบติังานอยู่ในขณะน้ีมี
ความกา้วหนา้ท่ีเหมาะสมกบัอายรุาชการของท่าน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96   
  3.2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู
ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก        
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขั้นเงินเดือนท่ีท่าน
ไดรั้บในปัจจุบนัจดัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเพียงใดเม่ือเทียบกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ท่านไดรั้บการพิจารณาระดบัเงินเดือนของท่านเสมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.11 และท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนของท่านเหมาะสมดีแลว้กบัอายุราชการขณะน้ี มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
  3.3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู
ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเองโดยรวม อยูใ่น
ระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
นบัตั้งแต่ท่านรับราชการครูจนถึงปัจจุบนัท่านมีโอกาสศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด          
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสเขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทกัษะและความ
ช านาญในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และท่าน
ไดรั้บการสนบัสนุนทางการศึกษาจากองคก์ร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
 4. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดย
มีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  0.857)   

การอภิปรายผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ าไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

 

 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของครูใน
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นขวญัและก าลงัใจ ดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และด้านความพึงพอใจ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ       
ณัฎฐ์ธมล  แสงอรุณ (2548 : 4) ได้ศึกษาเร่ือง “สภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงาน
ประกนัสังคม เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่ 1) บุคลากรส านกังานประกนัสังคม 
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านการ
ปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสถานท่ีท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงานอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ        
จตุพร วงศศ์รีเผือก (2549 : ง) ศึกษาวิจยั เร่ือง “ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและ
พนกังานราชการ ตอนกองบญัชาการ กองบญัชาการกองทพัไทย (อตัราเพื่อพราง)” ผลการศึกษา
พบวา่ ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานและดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูร่้วมงานอยู่ในระดับสูง ส่วนระดับขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานด้านการยอมรับในการ
ท างาน และความมัน่คงดา้นนโยบายการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้น
สวสัดิการของหน่วยงาน ดา้นสภาพการท างานและความรับผิดชอบในหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจือจนัทร์  อ่ิมส าราญ (2548 : ง) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของข้าราชการครูในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพชรบุรีเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูใน
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนช่วงชั้นปีท่ี 3-4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามปัจจยั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ดา้น
ปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้านปัจจยัค ้ าจนัอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของบรรเจิด  ยอดมะลิ (2552 : ก) ศึกษาวิจยั เร่ือง “การพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพของ
พนกังานครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง จงัหวดัประทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า ใน
ทรรศนะของพนกังานครู ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ หมายถึง การไดเ้ล่ือนวทิยฐานะ เพราะจะมีผลท า
ให้ได้เล่ือนขั้นเงินเดือนตามไปด้วย ซ่ึงจะท าให้ชีวิตมีความมัน่คงทางการเงินเพิ่มมากข้ึน และ
พนกังานครูมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล่ือนวทิยฐานะในสายวชิาชีพดงัน้ี การเล่ือนวิทยฐานะเร่ิมจาก
ต าแหน่งพนกังานครูตามภารกิจ ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งรับราชการในต าแหน่งครูผูช่้วย ครูช านาญ
การ ครูช านาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ ตามล าดบั  
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 2. จากผลการวิจยั พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ
ของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี ด้านความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง และด้าน
ความกา้วหนา้ในเงินเดือน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนกร จนัทร์ระวาง (2553 : ง)  
ศึกษาวิจยั เร่ือง “ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลใน
จงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้าของอาชีพขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไป
สังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก  
 3. จากการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านการปฏิบติังานกบัการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ
ของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ย
ตามกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนกร จนัทร์ระวาง (2553 : ง) ศึกษาวิจยั เร่ือง “ความกา้วหนา้
ในอาชีพของขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษา
พบวา่   ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในอาชีพของขา้ราชการ
ส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจัย ท่ี มีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ ปัจจยัทางการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัทางการเมือง และปัจจยัทาง
สภาพแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในอาชีพของขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไป
สังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัฎฐ์ธมล  แสงอรุณ (2548 : 4) ได้
ศึกษาเร่ือง สภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานประกนัสังคม เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวม ดา้นสถานท่ีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน และดา้นสวสัดิการแตกต่างกนั ส่วน
ดา้นงานท่ีปฏิบติั และด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนบุคลากรท่ีมีสถานท่ีท างานต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวม
ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ส่วนดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพการงาน และดา้นสวสัดิการมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุและวฒิุก่ีศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 จากข้อมูลผลการวิจัย  จะเห็นได้ว่า  การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพนั้ น มี
ความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านการปฏิบติังานเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากผลการวิจยัท่ีแสดง
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ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครู
ในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือ มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคล้อยตามกนัทุกคู่   เม่ือ
พิจารณาจะพบว่า 1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
นั้น มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัประสิทธิภาพในการท างาน หากบุคคลใดมีขวญัและก าลงัใจดี มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติัท่ีไดรั้บมอบหมาย ก็น่าจะท างานอย่างมีความสุข รักในงาน มองเห็น
คุณค่าของงาน เกิดความรักและความผูกพนัต่องานท่ีรับผิดชอบ และย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นมี
ความก้าวหน้าในงาน และ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญและสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพของงานเช่นกัน ทั้งน้ีเพื่อให้งานท่ีท าออกมาอย่างมีคุณภาพ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยให้ครูทราบว่าผลการปฏิบัติเป็นเช่นใด และยงัท าให้ทราบ
ข้อบกพร่องว่าตนเอง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู ้บริหารและองค์กร ในการพิจารณา
ความกา้วหนา้ใหแ้ก่ครู 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจ ตลอดจนขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหาร
และเพื่อนร่วมงาน การใหก้ารผลตอบแทนอาจจะเป็นรูปแบบของตวัเงินหรือการยกยอ่งชมเชย การ
ให้โอกาสการพฒันาทางการศึกษา เป็นตน้  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และขวญัก าลงัใจ ในการปฏิบติังาน จะเป็นแรงผลกัดนั ให้ครู
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลจากการวิจยัพบวา่ การประเมินผลการปฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก ดงันั้น ในการประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้ริหารตอ้งมีความเป็นธรรมในการพิจารณาผลการ
ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ  เพื่อใหอ้งคก์รและบุคลากรพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3. ผลจากการวิจยัพบว่า ความกา้วหน้าในการพฒันาตนเองมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ดงันั้น ครูจึงควรมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ และความช านาญ
การในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ไดรั้บการพฒันาความกา้วหน้าในวิชาชีพ ทั้งในด้านของต าแหน่ง วิทย
ฐานะ เงินเดือน และเพื่อใหต้นเองเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยคุณภาพชีวิตของครูในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 
เน่ืองจากหากครูมีคุณภาพชีวติท่ีดีจะส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการวิจยับทบาทของผูบ้ริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาความกา้วหนา้ใน
อาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 เน่ืองจากผูบ้ริหารมีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนุนการพฒันาความกา้วหนา้ในองคก์ร  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 80 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 
2545 กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารขนส่งสินคา้อละพสัดุ, ม.ป.ป. 

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุ์รุสภา, 2548) 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, สถิติขอ้มูลการศึกษาทอ้งถ่ิน  โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน  ปีการศึกษา  2552 (กรุงเทพฯ : ส่วนแผนงานและงบประมาณทางการศึกษา,  
2552. 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, ส่วนการ 
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถ่ิน, การบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานครูเทศบาล , 
กรุงเทพฯ : ม.ป,ท.,ม.ป.ป. 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประจ าปีการศึกษา 2549 ,ม.ป.ท.,  
ม.ป.ป.. 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน,ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน,ส่วนการ 
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถ่ิน,การบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานครูเทศบาล 
กรุงเทพฯ : ม.ป,ท., ม.ป.ป.. 

กานดา  จนัทร์แยม้. จิตวทิยาอุตสาหกรรมเบ้ืองตน้ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546. 
เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิง่, การบริหารทรัพยากรมนุษย ์กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ส านกังาน. แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : อรรค  

พลการพิมพ,์ 2544. 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, ส านกังาน. ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง”. ท่ี นร 1003/ว 7   

ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550. (อดัส าเนา) 
จรูญ มิลินทร์.ระบบความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 29 สิงหาคม 2554 เขา้ถึงจาก  

http://www.moe.go.th/ 
เจือจนัทร์  อ่ิมส าราญ. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 

ช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพชรบุรี เขต 2” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี, 2548. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.moe.go.th/


 81 

ชลิดา ศรมณี และ พนูรี สงวนชีพ, การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ : แสงจนัทร์การ 
พิมพ,์ 2546. 

ช านาญ อินทร์ชยั. “ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ  
             ส านกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหาร 
             ทัว่ไป มหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. การจดัการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั, 2541. 
ณฏัฐธ์มล  แสงอรุณ. “สภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานประกนัสังคม เขตพื้นท่ี 
 กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548. 
ทนง ทองเตม็. “การจดัท าโครงการพฒันาอาชีพพนกังาน”. เอกสารประกอบการบรรยายการจดัท า 

โครงการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2538.  
(อดัส าเนา) 

เทพนม เมืองแมนและสวงิ สุวรรณ. พฤติกรรมองคก์าร (ฉบบัปรับปรุงใหม่).พิมพค์ร้ังท่ี 2,  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพาณิชย,์ 2540. 

ธานิษฏ ์กองแกว้. “ก าลงัใจของพนกังานมาจากไหน,” Productivity Coner. ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 95  
กุมภาพนัธ์ 2551 หนา้ท่ี 6และฉบบัท่ี 96 มีนาคม 2551 หนา้ท่ี 6. 

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ฉบบัปรับปรุงใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ : บริษทั 
ประชุมช่าง จ ากดั, 2546 

ธนกร จนัทร์ระวาง. “ความกา้วหนา้ในอาชีพของขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลใน 
            จงัหวดัเชียงใหม่” การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
นฤมล นิราทร. การวางแผนอาชีพและการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ. งานวจิยัเสริมหลกัสูตร 
            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2534. 
นุชสรา แสงพิทกัษ.์ “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ของส านกังานคุมประพฤติในสังกดัเขตพื้นท่ี 4-5” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน, 2552. 

บรรเจิด ยอดมะลิ. “การพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพของพนกังานครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
             เมืองท่าโขลง จงัหวดัประทุมธานี” การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา 

ปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552. 
บุญอนนัต ์พินยัทรัพย.์ “การวางแผนอาชีพ เพื่อการพฒันาองคก์าร (Career planning)”. ประชาชาติ 

ธุรกิจ 28 (5 พฤษภาคม 2548) : 6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 82 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. กาบริหารทรัพยากรมนุษยแ์นวใหม่. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2545 
ประพนัธ์ สุริหาร. “ศกัยภาพการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอนแก่น เขต 1” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547. 

ปรียาพร  วงศอ์นุตราโรจน์. จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพฯ, 2547 
“พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546”, ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 120.  

ตอนท่ี 52 ก (11 มิถุนายน 2546), 
พงศ ์หรดาล. จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารเบ้ืองตน้. กรุงเทพฯ : เจริญศิลป์, 2540. 

งานวจิยัเสริมหลกัสูตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสาตร์, 2534. 
จตุพร  วงศศ์รีเผอืก. “ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานราชการ ตอน 
             กองบญัชาการ กองบญัชาการกองทพัไทย (อตัราเพื่อพราง)” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
             มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไปมหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 
พยอม วงศส์ารศรี. องคก์ารและการจดัการ กรุงเทพฯ : สุภา, 2542. 
พวงรัตน์ ทวรัีตน์. วธีิการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านกัทดสอบ 

ทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540. 
เพญ็แข  ช่อมณี. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน. กรุงเทพฯ : เอมพนัธ์, 2544. 
วชิยั โถสุวรรณจินดา. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์ฟรเพซ, 2551. 
ยงยทุธ เกษสาคร 2541.การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์กรุงเทพฯ:วีเจพร้ินต้ิง,  

2541.   
ระวงั  เนตรโพธ์ิแกว้. องคก์ารและการจดัการ กรุงเทพฯ : พิทกัษอ์กัษร, 2542. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพ ฯ : นานมีบุคพบัลิเค 
             ชนัส์, 2546. 
วสันต ์พลัว่พนัธ์. “การศึกษาขวญัและก าลงัใจพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา : มูลนิธิ 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
             อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 
วรรณพนัธ์ุ อ่อนแยม้. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพการท าวจิยัจากงานประจ าของพนกังาน 

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล” การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การจดัการภาครัฐและเอกชน มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552” 

ศิริพร  พงศศ์รีโรจน์. องคก์ารและการจดัการ, พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์  
สุโขทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั. สาขาวทิยาการจดัการ. การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 83 

กรุงเทพฯฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531.  
สุรพล  พยอมแยม้. จิตวทิยาอุตสาหกรรม พิมพค์ร้ังท่ี 2. กาญจนบุรี : ส านกัพิมพ ์ธรรมเมธี – สหาย

พฒันการพิมพ,์ 2545. 
สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ กรุงเทพฯ : บริษทัธีระฟิลม์และไซเทก็ส์ จ  ากดั,  

2542. 
สมคิด บางโม. องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพฯ : จูนพบัลิซซ่ิง, 2546.  
อุทยัพรรณ  สุดใจ.  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการขององคก์ารงโทรศพัทแ์ห่ง 
 ประเทศไทย จงัหวดัชลบุรี.  กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  2545. 
อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร. การประเมินผลการปฏิบติังาน. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลย ี(ไทย- ญ่ีปุ่น), 2546. 
อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์. Career Development in Practice. กรุงเทพ ฯ : บริษทั เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั,  

2547. 
อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์. “กลยทุธ์การบริหารและพฒันาพนกังานดาวเด่น”. [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 29    

สิงหาคม 2554 เขา้ถึงจาก http://www.hrcenter.co.th. 
Yamane, Taro. Statistics : An Introductory Analysis. 2nd ed. New York : Harper and Row, 1973. 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 85 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูในสงักดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐ

และเอกชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคล 

1. เพศ 

(          ) ชาย      (          ) หญิง 

2. อาย ุ

(          ) ต ่ากวา่หรือเทียบเท่า 25 ปี    (          ) 26 – 30 ปี 

(          ) 31 – 40 ปี     (          ) 41 – 50 ปี 

(          ) 51 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(          ) ปริญญาตรี     (          ) ปริญญาโท 

(          ) ปริญญาเอก   

4. อายรุาชการ 

(          ) ไม่เกิน 5 ปี     (          ) 6 – 10 ปี 

(          ) 11 – 15 ปี     (          ) 16 – 20 ปี 

(          ) 21 ปีข้ึนไป 

5. รายได ้

(          ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท    (          ) 10,001 – 15,000 บาท 

(          ) 15,001 – 20,000 บาท     (          ) 20,001 บาทข้ึนไป  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัด้านการปฏิบัตงิาน  

ปัจจยัด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความพงึพอใจ 
6. ท่านเห็นวา่ความส าเร็จของงานท่ีปฏิบติัท าใหเ้กิด

ความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 
     

7. ท่านเห็นวา่การไดรั้บความยอมรับนบัถือจาก
ผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดความพึงพอใจการ
พฒันาความกา้วหนา้ 

     

8. ท่านเห็นวา่ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานท าให้
เกิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

9. ท่านเห็นวา่หนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองท าให้
เกิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

10. ท่านเห็นวา่ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมของตนเองท าให้
เกิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

11. ท่านเห็นวา่โอกาสความกา้วหนา้ในงานของตนเอง
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

12. ท่านเห็นวา่นโยบายการพฒันาบุคลากร/งานของ
ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

     

13. ท่านเห็นวา่การบงัคบับญัชาท่ีเป็นธรรมท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

14. ท่านเห็นวา่สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูร่้วมงาน/ผูบ้ริหาร
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

15. ท่านเห็นวา่รายได/้ค่าตอบแทนต่างๆท่ีไดรั้บใน
ปัจจุบนัท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ 

     

16. ท่านเห็นวา่ความมัน่คงของหนา้ท่ีการงานท่ีได้
ปฏิบติัในปัจจุบนัท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
พฒันาความกา้วหนา้ 
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ปัจจยัด้านการปฏิบัตงิาน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

17. ท่านเห็นวา่สภาพการท างานท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิด
พึงพอใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

ด้านขวญัและก าลงัใจ 

18. ท่านเห็นวา่ความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติัท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

19. ท่านเห็นวา่การไดรั้บความยอมรับนบัถือจาก
ผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจในพฒันา
ความกา้วหนา้ 

     

20. ท่านเห็นวา่การไดรั้บความกา้วหนา้ในต าแหน่งการ
งานท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

21. ท่านเห็นวา่หนา้ท่ีความรับผิดชอบท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

22. ท่านเห็นวา่ภาระงานท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

23. ท่านเห็นวา่โอกาสความกา้วหนา้ในงานท าใหเ้กิด
ขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

24. ท่านเห็นวา่นโยบายการพฒันาบุคลากร/งานท าให้
เกิดขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

25. ท่านเห็นวา่การบงัคบับญัชาท่ีเป็นธรรมท าใหเ้กิด
ขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

26. ท่านเห็นวา่การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูร่้วมงาน/
ผูบ้ริหารท าใหเ้กิดขวญัก าลงัใจในพฒันา
ความกา้วหนา้ 

     

27. ท่านเห็นวา่รายได/้ค่าตอบแทนต่างๆท าใหเ้กิดขวญั
ก าลงัใจพฒันาความกา้วหนา้ 

     

28. ท่านเห็นวา่ความมัน่คงของหนา้ท่ีการงานท าใหเ้กิด
ขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 

     

29. ท่านเห็นวา่สภาพการท างานท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิด
ขวญัก าลงัใจในพฒันาความกา้วหนา้ 
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ปัจจยัด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

30. ท่านเห็นวา่การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นการเพ่ิม
โอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันาใหก้า้วหนา้
ยิ่งข้ึน เช่น การเล่ือนต าแหน่งและผลตอบแทนต่าง ๆ 

     

31. ท่านคิดวา่การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
เท่ียงตรงมีผลต่อการพฒันาความกา้วหนา้ 

     

32. ท่านคิดวา่การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชนอ์ยา่งยิ่งต่อตวัผูป้ฏิบติังานและหน่วยงาน 

     

33. ท่านคิดวา่การท่ีผูป้ฏิบติังานทราบผลการประเมินใน
แต่ละคร้ังจะช่วยใหมี้การปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานของผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

     

34. โดยภาพรวมแลว้ท่านคิดวา่การประเมินผลการ
ปฏิบติังานมีผลอยา่งยิ่งต่อการพฒันาความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ 

     

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 

การพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
35. ท่านไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

เสมอ 
     

36. นบัตั้งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบนัท่านไดรั้บการ
สบัเปล่ียนหมุนเวียนงานบ่อยคร้ังเพียงใด 

     

37. ท่านไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน      
38. ท่านคิดวา่ต าแหน่งท่ีท่านไดป้ฏิบติังานอยูใ่นขณะน้ี

มีความกา้วหนา้เพียงใดเม่ือเทียบกบัเพ่ือนรุ่น
เดียวกนั 
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การพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความก้าวหน้าในเงนิเดอืน 

39. ท่านไดรั้บการพิจารณาระดบัเงินเดือนของท่านเสมอ      

40. ขั้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนัจดัอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพอใจเพียงใดเม่ือเทียบกบัเพ่ือนรุ่นเดียวกนั 

     

41. ท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนท่ีสูงข้ึนจะส่งผลให้
ต าแหน่งงานเพ่ิมสูงข้ึนไปดว้ย 

     

42. ท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนของท่านเหมาะสมดีแลว้
กบัอายรุาชการขณะน้ี 

     

ด้านความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง 

43. นบัตั้งแต่ท่านรับราชการครูจนถึงปัจจุบนัท่านมี
โอกาสศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

     

44. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนทางการศึกษาจากองคก์ร      

45. ท่านเพ่ิมระดบัการศึกษาดว้ยทุนทรัพยข์องท่านเอง      

46. ความกา้วหนา้ทางการศึกษามีผลต่อการพฒันา
ต าแหน่งและเงินเดือน 

     

47. ท่านมีโอกาสเขา้รับการอบรม สมัมนา เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะและความช านาญในการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มากนอ้ยเพียงใด 

     

48. ท่านไดรั้บโอกาสไดไ้ปศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศบ่อยคร้ัง 

     

49. ท่านคิดวา่การพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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