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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจเพื่อใชเปนขอมูลความรู  ขอมูลประกอบในการดําเนินการวิจัย  ซ่ึงไดมีแนวคิด  
หลักการ  ทฤษฎี  และผลการวิจัยโดยสรุปตามลําดับ  ดังนี้

2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2.1.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2   องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.3  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.4  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.2  แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.4  หลักการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.5  การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.6  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2.3 ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  4  ดาน

2.3.1 ดานวิชาการ
2.3.2 ดานงบประมาณ
2.3.3 ดานบุคลากร
2.3.4 ดานบริหารทั่วไป

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1  งานวิจัยในประเทศ
2.4.2  งานวิจัยในตางประเทศ

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
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2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาในประเทศไทยในปจจุบันกิจกรรมกวารอยละ  98  เปนการจัดการศึกษา

ในระบบโรงเรียน  (Formal  Education)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหคําอธิบายวา  
“การศึกษาในระบบ”  เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของ
การศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

ในปจจุบัน  สถานศึกษาของไทยจัดการศึกษาในระบบเปนอันดับตางๆ  เหมือน
ของสากล  คือ ระดับอนุบาล ซ่ึงระดับอนุบาลนั้นมีอยู  2  ระบบ  คือ ระดับอนุบาล 3  ป และระดับ
อนุบาล  2  ป  ระดับประถมศึกษา  6  ป  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3  ป  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  3  ป  และระดับอุดมศึกษาแบงเปน  2  กลุม  คือ  อุดมศึกษากอนปริญญาตรี  สวนใหญ
เปนหลักสูตร  2  ป  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเทาระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา  ดังภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 5)

ปริญญาโท – เอก
5  ป ประกาศนียบัตร  2  ป

ปริญญาตรี  4  - 5  ป
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ  3  ป
มัธยมศึกษาตอนตน  3  ป
ประถมศึกษา  6  ป

อนุบาลศึกษา  2 – 3  ป

ภาพ  3  ระบบการศึกษาของประเทศไทย

จากภาพจะเห็นไดวา  ระบบการศึกษาของไทยเปนเพียงระบบที่แข็งและตายตัว  
เนนใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบเพียงอยางเดียว  แมกระทั้งการศึกษาในระดับอนุบาล  
ซ่ึงนักการศึกษาหลายคนมีความเห็นวา  นาจะจัดการศึกษาแบบ  “นอกระบบโรงงเรียน”  มากกวา
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ที่ผานมาการจัดการศึกษาของเด็กอนุบาลเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน  จึงมี
ผูพยายาม จะใหมีหลักสูตร  การวัดผล  และกําหนดเวลาเรียนที่ชัดเจน  ซ่ึงทําใหผิดเพี้ยนไป
จากปรัชญา  และวัตถุประสงคที่แทจริงของอนุบาล  (Kindergarten)  คือ  เพื่อเตรียมความพรอม
ที่จะเรียนของเด็กมากกวาที่จะยัดเยียดความรูให  ไดมีการทบทวนกันใหมวา  การศึกษาในระดับ
อนุบาลนั้น ควรจะใหเปนการศึกษานอกโรงเรียนที่มีความยืดหยุนมากกวา  เพราะในปจจุบัน
การศึกษาระดับอนุบาลของประเทศไทย  เปนการศึกษาในระบบที่เขมมาก  เด็กมาอยูโรงเรียนทั้งวัน  
และตองเรียนหนังสือเกือบเต็มวันจะมีเวลาวางก็ตอเมื่อเด็กไดนอนพักในชวงบาย  ปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งที่โรงเรียนตองพิจารณาทบทวนเรื่องอนุบาลศึกษา  คือ  ในการกําหนดพระราชบัญญัติ
การศกึษาภาคบังคับใหมนั้น  อายุเด็กที่เขาเรียนอนุบาล  1  สําหรับอนุบาลประเภท  3  ป  จะเริ่มตน
ที่อายุ  2  ป  4  เดือน  ซ่ึงในดานความพรอมดูเหมือนวาเด็กจะยังไมพรอม  ควรจะปรับจาก  2  ป  
เปน  3  ป  เพื่อเด็กจะไดเร่ิมเขาเรียนเมื่ออายุ  3  ป  4  เดือน  สวนการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
รัฐบาลสามารถจัดการศึกษาไดเกือบครบทุกคน  รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็เชนเดียวกัน  
การศึกษาในระบบตั้งแตประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  ถือเปนการศึกษาภาคบังคับ  และรัฐกําลังสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียน
ตอถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป

2.1.2  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช  เมื่อวันที่ 31  ธันวาคม 2546   กําหนดให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทน
องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุ
และหรือองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการ
และเลขานุการ  และนอกจากนั้นยังไดกําหนดจํานวน  คุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการดวย
 การกําหนดจํานวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไมเกิน  300  คน  ใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  9  คน  ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ  1  คน
(2) ผูแทนผูปกครอง  1  คน
(3) ผูแทนครู  1  คน
(4) ผูแทนศิษยเกา  1  คน
(5) ผูแทนองคกรศาสนา  1  คน
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(6) ผูแทนองคกรชุมชน  1  คน
(7) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  1  คน
(8) ผูทรงคุณวุฒิ  1  คน
(9) ผูอํานวยการสถานศึกษา  1  คน

2) สถานศึกษาขนาดใหญมีนักเรียนเกิน  300  คนขึ้นไปใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  คน  ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ  1  คน
(2) ผูแทนผูปกครอง  1  คน
(3) ผูแทนครู  1  คน
(4) ผูแทนศิษยเกา  1  คน
(5) ผูแทนองคกรศาสนา  2  คน
(6) ผูแทนองคกรชุมชน  1  คน
(7) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  1  คน
(8) ผูทรงคุณวุฒิ  6  คน
(9) ผูอํานวยการสถานศึกษา  1  คน

 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มีอายุไมต่ํากวา  20  ปบริบูรณ
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุกับสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผูแทนผูปกครอง  ใชวิธีสมัครหรือเสนอชื่อไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
 ผูแทนครู  ใชวิธีการสมัครหรือเสนอชื่อไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
 ผูแทนองคกรชุมชน  ใชวิธีการเสนอชื่อโดยประธานหรือผูนําชุมชนไปยัง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชวิธีการเสนอชื่อโดยประธานของ
องคกรไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
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 ผูแทนศิษยเกา  ใชวิธีการสมัครหรือเสนอชื่อไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
 ผูแทนองคกรศาสนา  ใชวิธีสมัครหรือเสนอชื่อไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
 ผูทรงคุณวุฒิ  ใชวิธีการสรรหาโดยสมัครดวยตนเอง หรือไดรับการเสนอชื่อ
โดยผูแทนจากกลุมบุคคลทั้ง  7  กลุมขางตน
 วาระการดํารงตําแหนง
 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได

ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกับ

สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง  สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบ
ที่กฎหมายกําหนด  ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการ  จึงเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่ตองอาศัยความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานตางๆ 
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสําคัญ
ตอการจัดการศึกษา  ดังนี้

ผูแทนผูปกครอง  เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพ
ทางการศึกษาและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนทั้งในสวนที่คาดหวังและสภาพ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้น   และรวมมือกับครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครองและชุมชนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูแทนครูเปนผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครูมีความสําคัญตอการนําเสนอ
ขอมูลดานกระบวนการเรียนรู  ปญหา  และความตองการการสนับสนุน  ชวยเหลือ  รวมทั้งรายงาน
ผลการจัดการศึกษา

ผูแทนองคกรชุมชนเปนผูสะทอนสภาพของปญหาและความตองการ
ในการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชน  และใหความรวมมือกับสถานศึกษา
ทั้งในดานภูมิปญญาทองถ่ินแหลงเรียนรู

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนผูสะทอนสภาพปญหาและ
ความตองการครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา  และมีความสําคัญตอสถานศึกษา
อยางยิ่งในเรื่องการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาทองถ่ิน

ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  เปนผูที่สะทอนภาพของความรัก  ความศรัทธา  
ความภาคภูมิใจตอสถาบันการศึกษาที่ตนไดรับการศึกษาชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสูศิษย
รุนหลังใหประสพความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน
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ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  เปนผูนําเสนอ
และเติมเต็มขอมูลดานคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัด
การเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม

ผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานตางๆ 
ที่จะชวยเสริมในสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆ  ดานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธภิาพ  ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูบริหารสถานศึกษา  ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของ
สถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ  ผูชวยเหลือ  ใหคําปรึกษา  
สรางแรงจูงใจ  กระตุนการทํางาน  ทบทวนรายงาน  สะทอนความคิด  เปดโอกาสใหผูแทน
แตละกลุมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  รายงานผล
การประชุม  และสนับสนุนดานอุปกรณ  หองประชุม  วัสดุใชสอย  ฯลฯ  รวมทั้งการพิจารณานํามติ  
ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ

ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนองคคณะบุคคลในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม  จึงตองอาศัยผูรู  ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย  และเขาใจ
การศึกษา  มีความมุงมั่น  มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานตามที่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตองการ  ซ่ึงจะสงผลใหชุมชน  สังคม
เขมแข็ง และประเทศชาติกาวหนา  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 11 – 12)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา
ซ่ึงจะทําหนาที่ในการกํากับ  สนับสนุนและสงเสริมกิจการของสถานศึกษาเปนบทบาท  หนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนด  เปนภารกิจหลัก
ของการทํางานรวมกับสถานศึกษาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษารวมกัน  
ดังนั้นความคาดหวังที่มีตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปไดดังนี้

1)  มีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการทํางานรวมกับสถานศึกษามีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

2)  มีความกระตือรือรน  เต็มใจ  อุทิศ  ทุมเท  และเสียสละเวลาที่จะเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษารวมกับสถานศึกษา

3)  มีปฏิสัมพันธที่เคารพสิทธิพื้นฐานซึ่งกันและกัน
4)  ยอมรับความสามารถของบุคคลที่มีความแตกตางกัน
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2.1.3  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไวดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  ดานวิชาการ
     1.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียน
ชุมชนและทองถ่ิน

1.  ดานวิชาการ
     1.1  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน

     1.2  จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดลอม
บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง

1.2  ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุน
ในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  กระบวน
การเรียนรู  แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน
ฯลฯ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

1.3 จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และรายงานผลการประเมินให
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ

2.  ดานงบประมาณ
     2.1  จัดตั้งและรับผิดชอบการใชงบประมาณ
ของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด

      1.3  รับทราบ  และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา

2.  ดานงบประมาณ
     2.1  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง  และการใชจายงบประมาณของ
สถานศึกษา

2.2  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ และ
แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
และการจัดหารายไดจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด

  2.2  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ในการออก
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได
จากทรัพยสินของสถานศึกษา  หรือปฏิบัติ
หนาที่
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  ดานบริหารบุคลากร
     ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด

3.  ดานบริหารบุคลากร
     ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด
ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  ดานบริหารทั่วไป
     4.1  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความตองการของ
ชุมชน  และทองถ่ิน

4.  ดานบริหารทั่วไป
     4.1  ใหความเห็น  เสนอแนะและให
คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความ
ตองการของชุมชน  และทองถ่ิน

4.2  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลงานตาม
แผนงาน  โครงการของสถานศึกษา

4.2  รับทราบ ใหความเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน  และรายงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวง
ศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     4.3  ประสานการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา
ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย  ระเบียบ
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด

     4.3  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ประสาน
สงเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา
ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา  ตามที่กฎหมายระเบียบ  ประกาศ
ฯลฯ  กําหนด

     4.4  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ
แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  ในการดําเนินงานดานตางๆ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด

      4.4  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะและ
ใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ  ขอบังคับ
ประกาศ  แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  ในการดําเนิน
งานดานตางๆ  ของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย
ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด

     4.5  สงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ
สรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ  ในชุมชน
และทองถ่ิน
     4.6  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา  หรือตามที่ไดรับมอบหมายและ
ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ
กําหนด

     4.5  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ และ
ใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเข็มแข็ง
ในชุมชนและทองถ่ิน
     4.6  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ
ฯลฯ  กําหนด  ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาไมสอดคลองหรือไมปฏิบัติตาม  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ  นโยบาย  
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอความคิดเห็นดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใหสถานศึกษาปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ฯลฯ  
ตอไป



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

18

2.1.4  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากสถานศึกษาเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให

บรรลุตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ  จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการซึ่งเปนองคคณะบุคคลทําหนาที่
กํากับ  และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย  มาตรการ
ในการบริหารจัดการทางการศึกษาทั้งนี้  การดําเนินงานใหประสพความสําเร็จนั้นสถานศึกษา
และคณะกรรมการตองเขาใจบทบาทหนาที่ของกันและกัน  ควรมีรูปแบบ  วิธีการทํางานที่ประสาน
สอดคลองกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหบรรลุผลตามที่รวมกันกําหนดขึ้น

ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดดังนี้
 1)   กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน

2)   สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตางๆ  ของสถานศึกษา
3)   มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษากําหนด

4)   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ   กําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เมื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  
อาจแบงไดเปน  3  ลักษณะ  คือ  (1)  กํากับ  (2)  สงเสริม  สนับสนุน  และ (3)  มีอํานาจอื่นตามที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด  ซ่ึงมีกรอบในการดําเนินงาน  ดังนี้

1)   อํานาจหนาที่ในการกํากับ  หมายถึงการกํากับใหสถานศึกษาดําเนินงาน
ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคลากร  และการบริหารทั่วไป  ใหสอดคลองกับ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อํานาจหนาที่ในการกํากับ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

19

การดําเนินงานของสถานศึกษา  หลายคนเปรียบเทียบวาทําหนาที่คลายกรรมการกํากับเสน  
(Lineman)  ในกีฬาฟุตบอล  คือ  กรรมการกํากับเสนไมใชผูตัดสิน  และไมใชตัวนักกีฬาฟุตบอล
ในสนาม  ไมมีสิทธิเปานกหวีด  ไมมีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะที่มีการแขงขันเพราะคนมีสิทธิ
เปานกหวีดคือกรรมการตัดสิน  (Referee)  คนมีสิทธิเตะฟุตบอล  คือ  นักกีฬาของทั้งสองทีม  
สวนกรรมการกํากับเสนมีสิทธิและหนาที่ในการยกธงเมื่อผูเลนไมปฏิบัติตามกติกา  เมื่อกรรมการ
กํากับเสนยกธง  กรรมการตัดสินก็จะเปานกหวีดยุติการแขงขันชั่วคราวกอนเริ่มเลนใหม  ซ่ึงโดย
บทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาตองคอยกํากับสถานศึกษา  โดยการติดตามการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษารวมทั้งใหความเห็น  ใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาเพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎกติกา ไดแก  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ    คําสั่ง  และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา  
และของสถานศึกษาออกเองหากสถานศึกษาดําเนินการไมสอดคลอง  หรือไมดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายดังกลาว  คณะกรรมการสถานศึกษา
ตองแจงใหสถานศึกษาดําเนินการ  หากสถานศึกษายังไมดําเนินการ  คณะกรรมการตองเสนอ
ความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน  (เปานกหวีด)   ซ่ึงไดแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
ส่ังการหรือแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการตามอํานาจหนาที่ตอไป

2)   อํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาแกเยาวชน
และประชาชนไดอยางกวางขวางทั่วถึง  และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ  ศรัทธา  
เชื่อถือของประชาชน  ชุมชน  และทองถ่ิน

3)   อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล  สําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา  อํานาจหนาที่ในสวนนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4)   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนดใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังกลาว  อาจเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ดังตารางตอไปนี้
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2.2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  job  satisfaction  

ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไวมากมาย  เชน
ทัศนคติของผูปฏิบัติงานในองคการเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะมีผลไปยังประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  มีนักวิชาการหลายคนไดกลาว
เกี่ยวกับ  “ความพึงพอใจในงาน”  ไวอยางกวางขวาง  แตในที่นี้จะกลาวเพียงสังเขป  ดังนี้

บลัม และ เนยเยอร  (Blum and Naylor. 1968 : อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 
: 17)  กลาววา   ความพึงพอใจในงาน   คือ  ผลรวมของทัศนคติตางๆ  ที่แสดงออกโดยผูปฏิบัติงาน  
ทัศนคติเหลานี้มีความสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติและเกี่ยวของกับปจจัย  เชน  คาจาง  ความมั่นคง  
สภาพการทํางาน  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา  การไดรับและการยอมรับนับถือ  ความยุติธรรม  
ความสัมพันธทางสังคม  การไดรับความเอาใจใส
 มอรส  (Morse.  1955  อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  ไดใหความหมาย
ในเชิงจิตวิทยาวา   ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลดความเครียด
ของผูทํางานใหนอยลง  ถามีความเครียดมากจะเกิดความไมพอใจในงานและความเครียดนี้มีผลมา
จากความตองการของมนุษย  เมื่อเกิดความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง  เมื่อไดรับ
การตอบสนองความเครียดนั้นจะลดลงหรือหมดไป  ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได
 สมิท  (Smith.  1972  อางถึงใน  รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  มีความเห็นวา  
ความพึงพอใจในงานที่ทํานั้นเกี่ยวของกับความตองการของบุคคลและการจูงใจ  และยังเกี่ยวของ
กับสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสภาพแวดลอมอีกดวย  โดยไดกลาวถึงความพึงพอใจในการทํางาน
วา  “เปนผลรวมทางจิตวิทยาสรีรวิทยา และสิ่งแวดลอม  ซ่ึงจะทําใหผูทํางานในหนวยงานพูดได
อยางจริงใจวาเขาพอใจในงานที่ทํา”

นิวสตรอม และ เดวิส  (Newstrom and Davis.  1989 : 175 - 177)  กลาววา  
ความพึงพอใจในงานเปนทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบของผูปฏิบัติงานที่มีตองานที่ทํา  ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวามีขอผูกพันหรือขอตกลงระหวางความคาดหวังจากงานของผูปฏิบัติกับผลตอบแทน
ที่จะไดรับจากงาน  ระดับความพึงพอใจนี้มีลักษณะไมอยูนิ่ง  กลาวคือ  เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา

ล็อค  (Locke.  1992  อางถึงใน  กิติมา   ปรีดีดิลก.  2529 : 321)  ไดใหความหมาย
ไววา  เปนสภาวะของอารมณที่มีความชื่นชม  หรือท่ีเปนบวกจากผลของการประเมินงานของ
บุคคลนั้น  หรือจากประสบการณของการทํางาน
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กิลเมอร (Gilmer.  1966 : 254 - 255)  อธิบายวาความพึงพอใจในงานหมายถึงผล
ของเจตคติตางๆ ของบุคลที่มีตอองคประกอบของงาน  และมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึงความพอใจนั้นไดแก  รูสึกวามีความสําเร็จในผลงาน  รูสึกวาไดรับ
การยกยอง  และรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน

กูด  (Good  : อางถึงใน  ปราณี  ศรีใส.  2534 : 13)  ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจ  หมายถึง

1)   ทศันคติและความรูสึกของครูที่เกี่ยวกับหนาที่  ความรับผิดชอบ  เปาหมาย  
ผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน

2)   สถานภาพทางจิตใจของครูที่มีตองาน  ซ่ึงอาจจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ  เชน  ปจจัยในความเพียงพอของรายได  สถานภาพใหออกจากงาน  การลาปวย  การให
บําเหน็จ  บํานาญ  การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร  โอกาสกาวหนา  และสถิติ
ปญญาการสรางสรรคที่เกิดจากการควบคุมการปฏิบัติงาน

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532  : 321)  ไดสรุปไววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึง  ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงาน  และ
ผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองตามความตองการของเขาได

นภดล  เชนะโยธิน  (2531 : 175)  กลาววา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง
ความรูสึกพอใจหรือชอบใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ

จากความหมายของความพึงพอใจในงานตามที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวไว
พอจะสรุปไดวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึงความรูสึกหรือเจตคติของบุคคลที่มี
ตอการปฏิบัติงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน  ถาบุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติที่ดีตอ
การทํางานจะมีผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มีการเสียสละ  อุทิศกาย  ใจ  และสติปญญา
ใหแกงาน  ทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

จากที่นักวิชาการไดใหความหมายไวดังกลาว  สรุปไดวา  ความพึงพอใจในงาน
เปนการแสดงออก  หรือความรูสึกที่ดีที่มีตองานที่เขากระทําอยู  ซ่ึงความรูสึกนี้เกิดจากการที่บุคคล
ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกายและจิตใจ  จนเกิดทัศนคติชอบตองานที่เขาปฏิบัติ  และ
ความพึงพอใจในงานนี้เปนเรื่องของแตละบุคคล  ที่อาจจะมีความพึงพอใจในงานจากปจจัยที่
ตางกัน  เชน  คาจาง  ความมั่นคง  สภาพการทํางาน  โอกาสที่ไดรับความกาวหนา  การยอมรับ
นับถือ  ความสัมพันธทางสังคม  และปจจัยอ่ืนๆ ถาหากปจจัยตางๆ  ไมตอบสนองความตองการ
ยอมทําใหผูปฏิบัติงานเกิดทัศนคติทางลบ  และยังผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานขึ้น
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2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ  ไดพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ  

จนเปนแบบที่ใชกันอยูถึงปจจุบัน  บุคคลที่มีสวนผลักดันที่สําคัญ  คือ  Mary  Parker  Follet   
ซ่ึงเขาไดเขียนหนังสือบทความสนับสนุนการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ

ตอมาก็ไดมีการทดลองที่โรงงาน  Hawthorne ของบริษัท  Western  Electric  
ในเมืองชิคาโก  ผลการทดลองมีบทบาทสําคัญ  ในการเปลี่ยนแปลงความคดิของการบริหารงาน
ที่เนนปจจัยตอบแทนดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  มาคํานึงถึงปจจัยจูงใจภายในที่ทําใหบุคคล
มีความพึงพอใจในงาน  อันจะมีผลตอประสิทธิภาพของการทํางาน

นอกจากนั้นศาสตราจารย Elton Mayo และ Fritz Roethlisberger แหงมหาวิทยาลัย  
Harvard  ไดทําการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของคนงานคลายกับการทดลองที่โรงงาน  
Hawthorne  ผลการทดลองสรุปไดวา  ความสัมพันธกันระหวางกลุมมีผลตอ  การทํางาน

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานในการคํานึงถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหคน
มีความพึงพอใจในการทํางานและมีขวัญก็ไดนํามาใชในปจจุบันมากขึ้น  (Hoy  and  Miskel.  1992)

จากผลของการทดลองของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาแลวทําใหเกิดความเชื่อ
วาการสรางทัศนคติที่ดีตองานจะมีผลตอการปฏิบัติงาน  การบริหารงานก็จําเปนที่จะตองตระหนัก
ถึงปจจัยตางๆ  ที่จะสรางทัศนคติที่ดีกับบุคคลเพื่อเขาจะไดมีความพึงพอใจในการทํางาน  
ในการสรางความพึงพอใจนั้นจะตองใชทฤษฎีแรงจูงใจ

ชูเดน และ เชอรแมน (Chruden and  Sherman. 1968 : 309)   ไดกลาวถึง
ความพึงพอใจและการจูงใจวา  การบริหารงานเปนสิ่งที่มีความสําคัญอันดับแรกในการกระตุน
ใหผูปฏิบัติงานเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นพรอมๆ  กับผูปฏิบัติงานเองก็พยายามที่จะแสวงหาสิ่งตอบแทน
ที่สนองความตองการของตนดวย  แตมีบางอยางที่ควรคํานึงถึง  คือ  ผูปฏิบัติงานที่ไดรับ
การตอบสนอง  ความตองการของตนแลวจะไมมีแรงจูงใจอีกตอไป  และยังพบวาปจจัยที่ไดรับ
การตอบสนองแลวไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป  จะพยายามหลีกเลี่ยงไมอยากเขาไปเกี่ยวพันกับงานนั้น
อีกตอไป  ดังนั้นในการจูงใจที่ฝายบริหารนําไปใชจะตองหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะทําใหเกิดความไมพอ
ใจ  และเกิดความขัดเคืองใจแกผูปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เนื่องจากแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน  
การจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  อาศัยส่ิงจูงใจหลายอยาง  และมีสัดสวน
ที่เหมาะสม  ส่ิงจูงใจอยางหนึ่งอาจเหมาะสําหรับบุคคลกลุมหนึ่งเทานั้น  ไมอาจมีผลตอบุคคล
กลุมอื่นได  ส่ิงจูงใจมี  2  ประเภท  คือ

1)  ส่ิงจูงใจในทางบวก  โดยท่ัวไปแลว  ไดแก  เงิน  ความมั่นคงในการทํางาน  
การไดรับการยกยองนับถือ  การมีความรูสึกเปนสวนหนนึ่งของกลุม  การมีการแขงขันกัน  
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การมีโอกาสที่จะไดรับความรูหรือประสบการณที่ เพิ่มขึ้น  และตลอดทั้งการมีสวนรวม
ในการทํางาน  เปนตน

2)  ส่ิงจูงใจในทางลบ  ไดแก  การลงโทษ  หรือขูเข็ญที่จะผลักดันใหบุคคล
มีพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ  โดยทั่วไปไดแกการตักเตือน  การตัดเงินเดือน  การใหออก  
และการออกจากงาน  เปนตน

เซเลส  และสตรอส  (Sayles  and  Strauss.  1981 : 19  อางถึงใน  กิติมา   ปรีดีดิลก.  
2529 : 321)   กลาววา  บุคคลมีความตองการจากการปฏิบัติงานตางกัน  3  ลักษณะคือ

1)   ความตองการทางดานรางกาย  และความปลอดภัย  เปนตนวา  ความหิว
กระหาย  ที่พักอาศัย และอื่นๆ  และส่ิงเหลานี้จะตองมีความมั่นคงดวย

2)   ความตองการทางสังคม   คือ  การไดรับความชวยเหลือ  การยอมรับจาก
บุคคลอื่น

3)   ความตองการความสําเร็จ  คือ  ความพยายามที่จะบรรลุความสําเร็จ
ในสิ่งใดๆ  ดวยตนเอง

จากการที่แตละบุคคลมีพื้นฐานความตองการที่แตกตางกัน  และจากการที่
ฝายบริหารในปจจุบัน  ไดเล็งเห็นความสําคัญตอความตองการในสวนของการจูงใจในการทํางาน  
ใหสัมฤทธิ์ผลจึงจะนําไปสูความพึงพอใจตอไปนั้น  พอจะกลาวโดยสรุปไดวา  องคการและ
การบริหารในปจจุบันไดเห็นความสําคัญตอความตองการสวนบุคคลซึ่งมีแตกตางกัน  โดยคํานึง
ถึงความรูสึกและทัศนคติของบุคคล  จึงถือเปนปจจัยสําคัญในการที่จะสรางแรงจูงใจ  ใหเกิดขึ้น
แกผูปฏิบัติงาน  โดยมิไดมุงเนนเพียงดานผลผลิตดังที่เคยมีมาแตเพียงอยางเดียว  ความพยายาม
ของบุคคลที่เกิดจากแรงจูงใจจึงเปนการตอบสนองทั้งความตองการสวนตนและขององคการ
ในการเพิ่มผลผลิตไปพรอมๆ  กันจนสงผลตอความพึงพอใจและขวัญกําลังใจตอไป

2.2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีหลายทฤษฎี  ซ่ึงแตละ

ทฤษฎีก็มีแนวทางและขอสรุปที่แตกตางกันไปตามทัศนะของผูสรางทฤษฎีนั้น
ลูแทน  (Luthans.  1992 : 420  อางถึงใน  กิติมา  ปรีดีดิลก.  2529 : 321)  กลาววา  

ความพึงพอใจในงานมีสวนที่สําคัญ  3  ดาน  คือ  (1)  ความพึงพอใจเปนอารมณที่สนองตอบ
ตองานในสถานการณนั้น  (2)  ความพึงพอใจในงานจะขึ้นอยูกับผลของงานออกมาเปนอยางไร  
เชน  ผูปฏิบัติงานรูสึกวาเขาทํางานหนักกวาคนอื่นแตไดรับคาตอบแทนนอยกวา  เขาจะมีทัศนคติ
ที่ไมดีตองาน  ตอหัวหนา และไดผลตอบแทนที่คุมคากับงาน  เขาจะมีทัศนคติที่ดีตองานนั้น  นั่นคือ  
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เขามีความพึงพอใจในงาน  (3)  ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับทัศนคติหลายๆ  อยาง  
Smith,  Kedall และ Hulin  ไดเสนอแนะไว  5  ดาน  คือ

1)  ตัวของงานเอง  รวมไปถึงการที่ไดรับมอบหมายงานที่เขาสนใจ  มีโอกาส
ไดเรียนรูในงาน และจะไดเปนผูรับผิดชอบงาน

2)  การจายคาตอบแทน จํานวนเงิน จะตองเหมาะสมเมื่อเทียบกับคนอื่น
ในหนวยงานเดียวกัน

3)  การมีโอกาสที่จะไดเล่ือนตําแหนง
4)   การนิเทศงาน  ความสามารถของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา  ไดมีสวน

ชวยเหลือเขา
5)   เพื่อนรวมงาน  ใหเขามีความรูสึกวาเขาไดพัฒนาในงาน  และสังคม

ยอมรับ
นักวิชาการแบงทฤษฎีการจูงใจไว  2  กลุม  คือ  ทฤษฎีเนนกระบวนการ  (Process  

Theories)  และทฤษฎีที่เนนปจจัย  (Content  Theories)
1)  ทฤษฎีเนนกระบวนการ  (Process  Theories)  ซ่ึงมีทฤษฎีดังตอไปนี้

(1)   ทฤษฎีความคาดหวัง  หรือ  The Expectancy Theory (Vroom. 1964 : 
อางถึงใน  Hellriegel and Woodman. 1989)  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดพื้นฐานสําคัญ  4  ประการ  คือ

ก.   ตัวบุคคลเองและสภาพแวดลอมจะรวมกันกําหนดพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น

ข.   บุคคลจะตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในองคการ   
คนสวนใหญจะมีการตัดสินใจ  2  ประเภท  คือ  ตัดสินใจในการไปทํางาน  ซ่ึงรวมถึงการคงอยูใน
หนวยงานเดิม  หรือการไปรวมงานกับหนวยงานอื่น  และการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เชน  
จะทํางานมากเทาไร  หนักเทาไร  จะทํางานอยางมีคุณภาพมากเทาใด  เปนตน

ค.  บุคคลแตละคนจะมีรูปแบบของความตองการและเปาหมาย
แตกตางกันไป

ง.  บุคคลจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เห็นวา  จะสามารถนําไปสู
เปาหมายหรือผลลัพธที่ปรารถนาได

นอกจากนี้ยังมีตัวแปรสําคัญ 4 ประการที่เขามาเกี่ยวของกับทฤษฎีนี้
ไดแก

ก.  ผลลัพธระดับแรกและระดับที่สอง  (First  and  Second  Level  
Outcomes)  ผลลัพธระดับแรก  หมายถึง  ผลของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน  ประกอบดวย
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การขาดงาน  การออกจากงาน  ผลผลิต  คุณภาพของงาน  สวนผลลัพธระดับที่สอง  หมายถึง  ผลที่
เกิดจากผลลัพธระดับแรก  ไดแก  การเพิ่มเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  การไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนรวมงาน  ความมั่นคงในงาน  เปนตน

ข.  ความคาดหวัง  (Expectancy)  หมายถึง  ความพยายามของบุคคล
ที่ใชไปเพื่อใหไดผลลัพธในระดับที่หนึ่งมานั้น  จะถูกกําหนดโดยอิทธิพลของความคาดหวัง
ของบุคคลที่มีตอผลลัพธที่จะเกิดขึ้น  หากเห็นวา  โอกาสของการดําเนินงานใหเกิดผลลัพธดังกลาว
มีโอกาสสําเร็จนอย  หรือไมมีอยูเลย  ความมานะพยายามก็จะมีนอยหรือไมมีตามไปดวย  
ตรงกันขามหากโอกาสที่การกระทําเพื่อใหถึงจุดหมายมีอยูสูง  บุคคลนั้นอาจจะทุมใหงานนั้น
อยางสุดความสามารถของตน

ค.  คุณคา  (Value)  หมายถึง  การเห็นคุณคาหรือความชอบของ
แตละบุคคลที่มีตอผลลัพธระดับที่สอง

ง.  ความเปนเครื่องมือ  (Instrumentality)  หมายถึง  ความสัมพันธ
ระหวางผลลัพธระดับแรกกับระดับที่สอง  กลาวคือ  มีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางการทํางานกับ
ผลลัพธ

(2)  ทฤษฎีการกําหนดเปาหมายของล็อค  (Locke Goal-setting Theory)
ลอค  (Locke. 1992  อางถึงใน  กิติมา   ปรีดีดิลก.  2529 : 321)  

เปนผูตั้งทฤษฎีโดยอาศัยพื้นฐานตามแนวคิดของ  Tolman  เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จุดมุงหมาย  
และความสําคัญของคุณคาของคน  Locke  มีความรูสึกวา ทุกคนจะพยายามที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมาย  เพื่อจะทําใหเกิดความพึงพอใจเปาหมายเปนตัวกําหนดทิศทาง และความคิดในการทํางาน  
ใหผลลัพธมากกวาสิ่งอื่น แตละคนจะปฏิบัติงานโดยมีเปาหมาย  (Goal)  ถึงแมวาเขาจะไมบรรลุ
เปาหมายก็ตามขอมูลยอนกลับ หรือการเสริมแรงจะมีผลตอการตอบสนอง  ดังภาพตอไปนี้
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ภาพ 4  แรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีการกําหนดเปาหมายของ  Locke

นักวิจัยหลายคนไดนําทฤษฎีการกําหนดเปาหมายเปนกรอบแนวคิด
ในการทําวิจัย  Gary  Latern   และคณะเปนกลุมหนึ่งที่ไดนําทฤษฎีนี้ไปใชในการวิจัย  เขาไดวิจัย
เพื่อทดสอบความเชื่อมโยงระหวางการกําหนดเปาหมาย  และการปฏิบัติงาน  สรุปไดดังนี้

ก.   มีกําหนดเปาหมายเฉพาะ  (Specific  Goal)  ดีกวาเปาหมายทั่วไป  
หรือเปาหมายที่ไมชัดเจน

ข.   ความยากหรือลักษณะทาทายของเปาหมาย  (Difficult  or  
Challenging  Goal)   เปาหมายที่ยากดีกวาเปาหมายที่งาย  แตตองไมเปนเปาหมายที่งาย  แตตอง
ไมเปนเปาหมายที่ยากจนเกินไป ที่คนทั่วไปจะสามารถบรรลุได   ถาคนไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวจะมีความคับของใจ

ค.  เปาหมายของตัวเองหรือเปาหมายที่ไดรับการยอมรับ  (Owned  
หรือ  Accepted  Goal)  ซ่ึงเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติงานเปนคนกําหนด  จะดีกวาเปาหมายที่ฝาย
บริหารกําหนดให

คุณคาและ
การตัดสิน
คุณคา

Value  and
Value
Judgement

อารมณ
และความ
ตองการ

Emotions
and
Desires

การตอบ
สนอง
การกระทํา
การปฏิบัติ

Reponses/
Action/
Performance

เจตนาหรือ
เปาหมาย

Intention
Goal

Consequences
/Feedback/
Reinforcement

ผลลัพธ
ขอมูล
ยอนกลับ
การเสริมแรง
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ง.  วัตถุประสงค  ขอมูลยอนกลับ  (Objective  and  Feedback)  
เกี่ยวกับความกาวหนาของงานจะดีกวา  การไมมีขอมูลยอนกลับ  การปอนขอมูลยอนกลับเปน
ส่ิงจําเปน  แตเปนการไมเพียงพอที่จะทําใหผูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

ทฤษฎีนี้   นําไปใชกับการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  (MBO)  
ซ่ึงกําหนดเปน  5 ขั้นตอน  ดังนี้

ก.   การกําหนดวัตถุประสงครวมกัน
ข.   พัฒนาองคการสําหรับการบริหารงาน  แบบ   MBO
ค.   กําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติงานของแตละคน
ง.   ติดตามประเมินผลเปนระยะ  พรอมใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ

ความกาวหนาของงาน  และปรับปรุงแกไข
จ.   ประเมินผลครั้งสุดทาย

(3)  ทฤษฎีความเสมอภาค  (Equity  Theory : Singer.  1990)
เจ. สแตซี่  อาดัมส  (J. Stacy  Adams.  อางถึงใน  นรา   สมประสงค.  

2536 : 154)  เปนผูคิดขึ้นใน  ค.ศ. 1963  ทฤษฎีนี้มีความคิดพื้นฐานวา  แตละคนมีความปรารถนา
ความยุติธรรม  เขาจะเปรียบเทียบรางวัลที่เขาไดรับกับความเหน็ดเหนื่อย  หรือความพยายาม  
(Effort)  ในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน  ที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน  สภาพงานคลายกัน  
ความเสมอภาคเกิดขึ้น  เมื่อเขารูสึกวาสัดสวนของความพยายามรางวัลหรือคาตอบแทนที่เขาไดรับ  
มีความเหมาะสมกัน  เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานดวยกัน  ถาหากเขาเห็นวาสัดสวน
ของรางวัล  หรือคาตอบแทนกับความพยายามในการทํางานมากหรือนอยกวาเพื่อนรวมงาน  
ความไมสมดุล  (Inequity)  เกิดขึ้น

ทฤษฎีความเสมอภาค  (Equity  theory)  ตามแนวคิดของ  Adams  
มีองคประกอบหลัก  4  ประการ  คือ

ก.  บุคคล  (Person)  หมายถึง  บุคคลที่รับรูเกี่ยวกับตัวเองแลวนําไป
เปรียบเทียบกับคนอื่น

ข.  คนอื่นๆ (Other) หมายถึง บุคคลที่เปนเกณฑในการที่จะนําตัวเขา
ไปเปรียบเทียบ

ค.  ปจจัยปอน  (Inputs)  หมายถึง  องคประกอบของแตละบุคคล
ทั้งหมด  ซ่ึงมีผลตอสภาพแวดลอมในการทํางาน   ไดแก  ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  
วัยวุฒิ  ทักษะ  และความสามารถพิเศษ
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ง.  ผลที่ไดรับ  (Outcomes) หมายถึง  ผลที่ไดรับทั้งหมด  หรือรางวัล
ที่แตละคนไดรับในการทํางาน  ไดแก  เงิน  ประโยชนเกื้อกูล  โอกาสในการที่ไดรับเล่ือนตําแหนง
และสถานภาพ

ทฤษฎีความเสมอภาค  เกี่ยวกับการรักษาความสมดุลของสัดสวน
ระหวางปจจัย  (Inputs)  กับผลที่ไดรับ  (Outcomes)  แลวนําไปเปรียบเทียบกับสัดสวนของปจจัย
ปอน  (Other  Inputs)  กับผลที่ไดรับของบุคคลอื่น  (Other  Outcomes)  ซ่ึงเขียนเปนสูตรไดดังนี้

ผลที่ไดรับ  (Person  Outcomes          =         ผลที่ไดรับของคนอื่น  (Other  Outcomes)
  ปจจัยปอน  (Person  Inputs)                            ปจจัยปอนของคนอื่น  (Other  Inputs)

อดัมส  สรุปวา  บุคคลสามารถที่จะตัดสินวาปริมาณของปจจัยปอน  
(Inputs)  กับผลที่ไดรับ  (Outcomes)  เปนสัดสวนที่สมดุลกันหรือไม  ถาสถานภาพความสมดุล
ยังคงมีอยู  แรงจูงใจในการทํางาน  ก็ยังคงมีอยูเชนกัน  แตถาหากวาบุคคลตัดสินวาสวนของปจจัย
กับผลที่ไดรับของเขาเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสัดสวนปจจัยปอนของคนอื่น  (Other  Inputs)  
กับผลที่ไดรับของคนอื่น  (Other  Outcomes)  ไมสมดุลกัน  เขาจะรูสึกวาเกิดความไมเสมอภาค  
(Inequity)  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเครียดในตัวบุคคลนั้น  ถาหากความไมเสมอภาคเพิ่มมากขึ้น
ความเครียดก็เพิ่มมากขึ้นดวย  ดังนั้นการสรางแรงจูงใจ  ในการที่จะลดความเครียดก็ตองมีมากดวย

คูนส และ เวฮริช (Koontz and Weihrich. 1990)  ไดสรุปทฤษฎี
ความเสมอภาคไว  3  สถานการณตามภาพไวดงันี้

ก.  เมื่อบุคคลใดรูสึกวาไดรับรางวัลที่ไมสมดุล  เขาจะไมมีความ
พึงพอใจ  ไมตั้งใจทํางาน  ทําใหผลิตลดต่ําลง  และในที่สุดอาจออกจากองคการนั้น

ข.   ถาบุคคลใดรูสึกวาไดรับรางวัลท่ีสมดุลกับคาแรงงานที่เขาทํา
เขาจะทํางานตอไป  จะรักษาระดับผลผลิตไวเหมือนเดิม

ค.  แตถาบุคคลใดรูสึกวารางวัลที่ไดรับมากกวา  คาแรงที่เขาทํา
เขาอาจจะทํางานหนักขึ้นกวาเดิม
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ภาพ  5  ความสัมพันธของความพึงพอใจกับรางวัลของทฤษฎีความเสมอภาคตามทัศนะของ
คูนสและเวฮริช   

กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการ  (Process  Theories)  สามารถกลาว
โดยสรุปไดดังนี้

ก.  เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงภาพรวมในการสรางแรงจูงใจโดยไม
พยายามอธิบายถึงสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอย

ข.  ทฤษฎีที่สําคัญมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงแนวทฤษฎีอ่ืนๆ  
ทั้งหมดคือ  ทฤษฎีความคาดหวัง  (Expectancy  Theory)

ค.  พื้นฐานแนวคิดในกลุมนี้คือ  บุคคลมีความพยายามในการทํางาน  
จากความคาดหวัง  โดยคาดหวังวา  ความพยายามที่ใหไปจะสามารถสงผลตอการปฏิบัติงานและ
ผลการปฏิบัติงานนั้นจะสงผลใหไดรับสิ่งตอบแทนบางอยาง

ง.  ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดเปรียบเทียบแลวเห็นวา
มีความเสมอภาคระหวางความพยายามที่ใหไปกับผลตอบแทนที่ไดรับ

ความสมดุล
หรือไมสมดุล
ของรางวัล

    สมดุล
  (Equity)

ทํางานตอไป
ผลผลิตระดับ
เดิม

มากกวา
(More than
Equity)

ทํางานหนัก
กวาเดิม

ไมสมดุล
(Inequity)

ไมพึงพอใจ
ผลผลิตต่ําลง
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จ.  นอกจากบุคคลจะเปรียบเทียบระหวางความพยายามที่ใหไปกับ
ผลตอบแทนที่ไดรับแลว  ยังเปรียบเทียบระหวางตนเองกับบุคคลอื่นดวย  ตอความพยายามที่ใหไป
กับผลตอบแทนที่ไดรับ  ซ่ึงจะตองมีความเสมอภาคกัน

ฉ.  เมื่อบุคคลเห็นวาไดรับความเสมอภาค  ก็อาจจะเกิดผลทั้งตอ
การที่จะลดความพยายามในการเพิ่มผลผลิต  หรือไมก็พยายามที่จะแสวงหาสิ่งตอบแทนใหสูงขึ้น
ก็ได

2)  ทฤษฎีที่เนนปจจัย  (Content  Theories)
เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางาน

ประกอบดวยทฤษฎีที่สําคัญดังตอไปนี้
(1)   ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ  ของมาสโลว  (Maslow’s  Need 

Hierachy)
อับราฮัม เอช. มาสโลว  (Abraham  H.  Maslow.  1987)  ไดตั้ง

สมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไวดังนี้  (สมพงศ   เกษมสิน.  2526 : 305)
ก.  ลักษณะความตองการของมนุษย

ก)  ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับขั้นความสําคัญ
โดยเริ่มจากระดับความตองการขั้นต่ํา  ไปสูความตองการขั้นสูง

ข)  มนุษยมีความตองการอยูเสมอ  เมื่อความตองการอยางหนึ่ง
ไดรับการตอบสนองแลว  ก็จะมีความตองการในสิ่งใหมเขามาแทนที่

ค)  เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว  
จะไมจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น  แตจะมีความความตองการในระดับสูงเขามาแทนและเปน
แรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในสิ่งนั้น

ง)  ความตองการที่เกิดขึ้นอาศัยซ่ึงกันและกันมีลักษณะควบคูกัน  
คือ  เมื่อความตองการอยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไปก็มีความตองการอึกอยางเกิดขึ้นมา

ข.  ลําดับขั้นความตองการของมนุษย  (Hierachy  of  Need)  ลําดับ
ขั้นความตองการของมนุษย  มี  5  ระดับ  คือ

ก)  ความตองการทางดานกายภาพ  (Physiological  Needs)  เปน
ความตองการเบื้องตนเพื่อการอยูรอด  เชน  ความตองการในเรื่องของอาหาร  ที่อยูอาศัยและ
ความตองการทางเพศ  ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเมื่อ
ความตองการทั้งหมดของตนยังไมไดรับการตอบสนอง

ข)  ความตองการทางดานความปลอดภัย  (Safety  Needs)  เปน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย  
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ความเจ็บปวยและความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ  รวมถึงการรับประกันตอความมั่นคงในหนาที่
การงาน  และการสงเสริมเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ

ค)  ความตองการทางดานสังคม(Social Needs) เปนความตองการ
ที่เกี่ยวกับการอยูรวมกันและการยอมรับจากบุคคลอื่น  โดยมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมทางสังคมอยู เสมอ  เมื่อความตองการทางดานกายภาพและความปลอดภัยไดรับ
การตอบสนองแลว  ความตองการทางดานสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน  
ทั้งนี้เพราะคนมีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนกลุม

ง)   ความตองการที่จะไดรับการยกยอง  (Esteem  Needs)  เปน
ความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรูความสามารถเปน
ความตองการที่จะใหผูอ่ืนยกยองสรรเสริญเมื่อทํางานสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดสําเร็จ  และความพึงพอใจ
ในการที่มีฐานะเดนทางสังคม

จ)  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต  (Self-
Actualization  Needs)  เปนความตองการที่พิจารณาถึงสมรรถนะที่เปนไปไดของตนและการบรรลุ
เปาหมายที่ตนตองการ  เมื่อบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทของเขาในชีวิตวาจะเปนอยางไร  
บุคคลนั้นจะผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไปในทางที่ดีที่สุดตามที่คาดหมายไว  อยางไรก็ตาม
ยอมขึ้นอยูกับขีดความสามารถของเขาเองดวย

(2)   ทฤษฎีการจูงใจวาดวย  (ERG   ของ   Alderfer. 1972 : 9 – 13)  
(Alderfer’s Existence – Relatedness – Growth  Theoey)

ทฤษฎี  ERG  หรือที่เรียกวา  Alderfer’s  Modification  คิดคนโดย  
Clayton  P.  Alderfer  โดยปรับปรุงแนวความคิดทฤษฎีของมาสโลว  จากความตองการ  5  ระดับ
มาเปนความตองการ  3  ระดับ  เขาไดทําการทดสอบเพื่อหาทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย  
และเสนอผลของการทดสอบที่เรียกวา  “An Empirical Test of a New  Theory of  Human Need”  
ใน  ค. ศ.  1969  ผลการศึกษาพบวา  ความตองการของมนุษยนาจะแยกเปน  3  ประเภท  ซ่ึงจะใช
สะดวกและตรงกับความเปนจริงมากกวา  ความตองการของมนุษยทั้ง  3  ประเภทจะประกอบดวย  
E  หรือความตองการอยูรอด  (Existence)  R  หรือความตองการมีความสัมพันธทางสังคม  
(Relatedness)  และ G  หรือความตองการกาวหนาและเติบโต  (Growth)  ซ่ึงความตองการแตละ
ประเภทขยายความ  ดังนี้

ความตองการอยูรอด   
จะเกี่ยวของกับความตองการทางดานรางกาย  และปรารถนาอยากมี

ส่ิงของเครื่องใชตางๆ  เชน  ความตองการอาหาร  ที่อยูอาศัย  เปนตน  สําหรับชีวิตจริงใจ
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ในองคการนั้นการตองการคาจางเงินโบนัส  และผลประโยชนตอบแทน  ตลอดจนสภาพเงื่อนไข
การทํางานที่ดีและสัญญาการวาจางเหลานี้ลวนแตเปนเครื่องตอบสนองสิ่งจูงใจดานนี้ทั้งสิ้นและ
ถาหากจะมาเปรียบเทียบกันแลวความตองการอยูรอดนี้จะเทียบไดกับความตองการทางดานรางกาย
และความตองการดานความปลอดภัยของมาสโลวนั่นเอง

ความสัมพันธทางสังคม   
จะประกอบดวยเร่ืองราวสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธตางๆ  ที่มีอยูตอกัน

ระหวางบุคคลในองคการ  ทั้งนี้ความสัมพันธเหลานี้จะหมายถึงความตองการทุกชนิดที่มี
ความหมายความสําคัญในเชิงมนุษยสัมพันธ  ซ่ึงสําหรับชีวิตจริงในองคการณนั้น  ความตองการ
ของคนที่ตองการจะเปนผูนําหรือมียศฐานะเปนหัวหนา  ความตองการที่จะเปนผูตามและ
ความตองการอยากมีสายสัมพันธทางมิตรภาพกับใครๆ  เหลานี้ลวนจัดอยูในความตองการ
ประเภทนี้  ความสัมพันธทางสังคมนี้ถาเทียบกับความตองการที่มาสโลวกําหนดไว  ก็จะเทากับ
ความตองการทางดานความมั่นคงทางใจ  การไมถูกทอดทิ้ง  ความตองการทางสังคม  และ
ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมงานและหัวหนา

ความตองการความกาวหนาและเติบโต   
ความตองการชนิดนี้จะเปนความตองการที่ เกี่ยวกับเรื่องราวของ

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะสภาพ  และการเติบโตกาวหนาของคนผูทํางาน  ความตองการ
อยากเปน  ผูมีความคิดริเร่ิมบุกเบิก  มีขอบเขตอํานาจขยายกวางออกไปเรื่อย  และการพัฒนาการ
เติบโตดวยความรูความสามารถตางก็เปนความตองการประเภทนี้  ซ่ึงสําหรับชีวิตจริงในองคการ
นั้นความตองการที่จะไดรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  หรือความตองการอยากไดทํากิจกรรมใหมๆ   
ที่มีโอกาสใชความสามารถใหมๆ  และไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสกับงานใหมๆ  อีกหลายดานมากขึ้น
เหลานี้  ลวนจัดอยูในประเภทความตองการกาวหนาและเติบโตทั้งสิ้น  ความตองการประเภทนี้
จะเปรียบเทียบไดกับความตองการที่จะไดรับความจําเปนทางใจและความสําเร็จตามความนึกคิด
ทุกอยางของมาสโลวนั่นเอง

ทฤษฎี  ERG  นี้  จะมีขอสมมติฐาน  3  ประการ  เปนกลไกสําคัญอยูคือ
ก.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนอง  (Needs  Satisfaction)  นั่นคือ  

หากความตองการระดับใดไดรับการตอบสนองนอย  ความตองการประเภทนั้นจะมีอยูสูง  ตัวอยาง
เชน  ถาพนักงานไดรับการตอบสนองนอย  ความตองการประเภทนั้นจะมีอยูสูง  ตัวอยางเชน  
ถาพนักงานไดรับการตอบสนองดานเงินเดือนนอยเกินไปดังนี้  ความตองการดานเงินเดือน
ก็จะมีอยูสูง
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ข.  ขนาดความตองการ  (Desire  Strength)
ถาหากความตองการประเภทที่อยูต่ํากวาไดรับการตอบสนองมาก

พอแลว  ก็จะยิ่งทําใหความตองการประเภทที่อยูสูงกวามีมากยิ่งขึ้น  ตัวอยางเชน  ถาหัวหนางานได
รับการตอบแทนดานคาจางและอื่นๆ  มากพอแลว  หัวหนางานคนนั้นก็จะตองการไดรับการยอมรับ
และนับถือจากกลุมเพื่อนรวมงาน

ค.  ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง  (Need  Frustration)
ถาหากความตองการประเภทที่อยู สูงมี อุปสรรคติดขัดได รับ

การตอบสนองนอยก็จะทําใหความตองการประเภทที่อยูต่ําลงไปมีความสําคัญมากขึ้น  เชน  
ถาหัวหนางานไมอาจมีโอกาสที่จะไดเปลี่ยนไปทํางานใหมที่ทาทายมากขึ้น  กรณีเชนนี้  
หัวหนางานคนนี้จะหันมาสนใจและตองการที่จะได รับความอบอุนสัมพันธใกลชิดกับ
เพื่อนรวมงานและลูกนองในกลุม

(3)  ทฤษฎีความตองการประสพความสําเร็จ (Mc Clelland. 1961 : 43 - 168)
ทฤษฎีนี้เชื่อวา  มนุษยทุกคนตางมีความตองการเหมือนกัน  แตจะมี

ขนาดมากนอยตางกัน  ความตองการนั้นมี  3  ชนิด  คือ
ก.  ความตองการดานอํานาจ  (Need for Power : n/Power)  คือ ความ

ตองการที่อยากจะมีอํานาจเหนือบุคคลอื่นและพยายามแสดงออกเพื่อมีอิทธิพลและอํานาจควบคุม
มักจะแสวงหาตําแหนงผูนําอยูเสมอ

ข.  ความตองการมีสายสัมพันธ  (Need  for  Affiliation  :  n/Aff)  เปน
ความตองการที่จะสรางความรัก  ไมตรีและความสัมพันธระหวางกัน  และหวังจะไดรับการมีน้ําใจ
ตอบแทนจากคนอื่นๆ

ค.  ความตองการดานความสําเร็จ  (Need  for  Achievement  :  n/Ach)  
เปนความตองการที่จะประสพผลสําเร็จในการใหไดผลดีดวยตนเอง  บุคคลที่มีความตองการดานนี้
จะตองการการทาทายและชอบเสี่ยง  ชอบวิเคราะหและประเมินปญหา  และจะสนใจความสําเร็จ
ที่ไดตั้งใจเปนสําคัญมากกวาจะคํานึงถึงความลมเหลวหากจะเกิดขึ้น

ประโยชนจากการทราบถึงความตองการของมนุษยตามทฤษฎีนี้  คนทุกคน
จะมีความแตกตางกันในประสบการณที่แตละคนมีทั้งในแงของความตองการดานความสําเร็จ  
ดานอํานาจและดานสายสัมพันธ  ดังนั้น  จึงเปนขอคิดสําคัญสําหรับผูบริหารทุกคนที่จะตอง
ประเมินถึงความรุนแรงของความตองการดังกลาวที่มีอยูในตัวผูปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เพื่อจะไดรูจักใช
กลยุทธวิธีการจูงใจใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ  ไดรับการตอบสนองตามความตองการมากที่สุด  
ตามลักษณะและชนิดของความตองการที่แตละคนมีอยู
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2.2.4  หลักการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองกระทําเพื่อ

ประโยชนที่จะเกิดแกหนวยงาน  วิธีการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีหลายวิธี  สวนใหญ
จะเปนวิธีการตอบสนองความตองการของบุคคลในหนวยงานพึงจะมี  ดังเชน  Bstmstd  (1989  :  
142-149)  ไดเสนอในสิ่งที่ชวยกระตุนใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน  8  ประการ คือ

1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ  (material  inducement)  ไดแก  เงินทอง  ส่ิงของที่ใหแก
พนักงานเปนรางวัลที่เขาปฏิบัติงานเปนอยางดี

2)  โอกาสของบุคคลที่ไมใชวัตถุ (personal  non-material  opportunity)  เปนสิ่ง
จูงใจที่สําคัญ  เพราะสิ่งจูงใจที่เปนโอกาสเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานไดรับแตกตางกัน  ไดแก  เกียรติยศ  
อํานาจ

3)  สถานภาพที่พึงประสงค  (desirable  physical  condition) หมายถึง ส่ิงแวดลอม
ในการทํางาน  ไดแก  สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ

4)  ส่ิงตอบแทนทางจิตใจ  (ideal  benefaction)  ไดแกสภาพของหนวยงานที่อาจ
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ  การไดแสดงความสามารถ  การมีโอกาสชวยเหลือผูอ่ืน

5)  การดึงดูดทางสังคม  (asssociational attractiveness)  หมายถึงความสัมพันธ
อันดีระหวางผูรวมงานทั้งหลาย
 6)  การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับนิสัยและเจตคติ  (adaptation of  
conditions to habitual and attitude)  ไดแก  ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคคล

7)  โอกาสมีสวนรวมในการทํางาน(opportunity of enlarge participation) หมายถึง  
การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอันกอใหเกิดความรูสึกเทาเทียมกัน
ในการทํางาน

8)  สภาพการรวมกันอยู (the condition of community) ไดแก สภาพความพึงพอใจ 
ในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม

ฮาเรล  (Harell :  อางถึงใน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2532 : 128–135)  ไดกลาวถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลดานความพึงพอใจในงาน  พอสรุปไดเปนขอๆ  ดังนี้

1)  ปจจัยดานบุคคล  (personnel  factors)  ไดแก
(1)   ประสบการณ  จากการศึกษาวิจัยพบวาประสบการณในการทํางานมีสวน

เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานที่ทํา  บุคคลที่ทํางานมานานจนเกิดมีความรูความชํานาญในงาน
มากขึ้นจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํา
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(2)   เพศ  แมวางานวิจัยหลายงานจะพบวา  เพศ  ไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในงานก็ตาม  แตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด  รวมทั้งเกี่ยวของ
กับระดับความทะเยอทะยานและความตองการทางดานการเงิน  เพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางาน
ที่ตองใชฝมือและงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาเพศชาย

(3)  จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ  กลุมที่ทํางานรวมกันจะมีผลตอ
ความพึงพอใจในงาน  งานที่ตองการความสามารถหลายอยางประกอบกันตองมีสมาชิกที่มีทักษะ
ในงานหลายดาน  และความสามัคคีของสมาชิกยอมมีสวนนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน

(4)  อายุ  แมวาอายุจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัดนัก  แตอายุก็มีสวนเกี่ยวของ
กับระยะเวลาและประสบการณในการทํางาน  ผูมีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางาน
มากดวย  แตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานและสถานการณในการทํางานดวย

(5)  ชวงเวลาในการทํางาน  งานที่ทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในงาน
มากกวางานที่ตองทําในเวลาที่บุคคลอื่นไมตองทํางาน  เพราะเกี่ยวกับการพักผอนและการสังสรรค
กับผูอ่ืนดวย

(6)  เชาวนปญญา  ในบางลักษณะไมพบความแตกตางระหวางเชาวนปญญา
กับความพึงพอใจในงาน  แตในลักษณะงานบางอยางพบวาความแตกตางกัน  พนักงานในโรงงาน
แหงหนึ่งมีเชาวนปญญาในระดับสูงมักจะเบื่องานไดงาย  และมีเจตคติที่ไมดีตอการทํางาน
ในโรงงานเนื่องจากงานที่ทําไมเหมาะสมกับความสามารถของเขา

(7)  ผลการวิจัยเกี่ยวของกับการศึกษาและความพึงพอใจในงานนั้น  มีผล
ไมเดนชัดนัก  จากงานวิจัยบางแหงพบวาการศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวางความพึงพอใจ
ในงาน  แตมักขึ้นอยูกับงานที่ทําวาเหมาะสมกับความรูความสามารถของเขาหรือไม  จากงานวิจัย
หลายฉบับพบวานักวิชาการ  นักวิชาชีพ  เชน  แพทย  วิศวกร  ทนายความ  เปนตน มีความพึงพอใจ
ในงานสูงกวาคนงานและพนักงานลูกจางที่ใชแรงงานทั่วไป  รวมทั้งเสมียนพนักงานดวย

(8)  บุคลิกภาพ  ปญหาเรื่องบุคลิกภาพกบัความพึงพอใจในงานนั้นอยูที่เครื่องมือ
วัดบุคลิกภาพที่ไมเที่ยงตรง  ส่ิงหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนก็คือ  คนที่มีอาการของโรคประสาทมักจะไม
พอใจในการทํางานมากกวาคนที่ปกติ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะความไมพึงพอใจในการทํางานเปนเหตุ
ใหเกิดโรคประสาทได  เพราะตองเครียดกับภาวะของความไมพึงพอใจในการทํางาน

(9)  ระดับเงินเดือน  จากการวิจัยหลายฉบับพบวาเงินเดือนหรือสวนในการสราง
ความพึงพอใจในการทํางาน  เงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพทําใหบุคคลไมตอง
ดิ้นรนมากนักที่จะไปทํางานนอกเวลา  และเงินเดือนที่ยังเกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหา
ปจจัยอ่ืนที่สําคัญแกการดํารงชีวิตอีกดวย  ผูที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอในในการทํางานสูงกวา
ผูที่มีเงินเดือนต่ํา
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(10)   แรงจูงใจในการทํางาน  แรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของ
บุคคล  โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยผูทํางานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการทํางาน

(11)  ความสนใจในงาน  บุคคลที่สนใจในงานและไดทํางานที่ตนเองถนัดและ
พอใจ  โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเอง  จะมีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน
มากกวาบุคคลที่ไมสนใจในงาน

2)  ปจจัยดานงาน
(1)  ลักษณะของงาน  ไดแก  ความนาสนใจในตัวงาน  ความแปลกของงาน  

โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ  การรับรูหนาที่รับผิดชอบ  
การควบคุมการทํางานและวิธีทํางาน  และการที่ผูทํางานมีความรูสึกตองานที่ทําอยูวาเปนงาน
ที่สรางสรรค  เปนประโยชน  ทาทาย  ส่ิงเหลานี้จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน  ความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันกับงาน

(2)  ทักษะในการทํางาน  ความชํานาญในงานที่ทํามกัจะตองพิจารณาคูไปกับ
ลักษณะของงาน  ฐานะทางอาชีพ  ความรับผิดชอบ  เงินเดือนที่ไดรับ  ส่ิงเหลานี้จะตองพิจารณา
ไปดวยกันจึงจะเกิดความพึงพอใจในงาน

(3)  ฐานะทางวิชาชีพ  จากการศึกษาวิจัยพบวา  ประมาณครึ่งหนึ่งของเสมียน
มีความพึงพอใจในการทํางาน  และจะมีถึงรอยละ  17  ที่ระบุวาถามีโอกาสก็อยากจะเปลี่ยนงาน  
ในสภาวะที่เศรษฐกิจดี  มีงานใหเลือกทํา  จะมีการเปลี่ยนงานบอยเพื่อจะเลื่อนเงินเดือน  เล่ือนฐานะ
ของตนเอง  ดังนั้นตําแหนงทางการงานที่มีฐานะทางวิชาชีพสูง  เชน  การเปนเจาของกิจการ  
ผูจัดการจะมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาระดับอาชีพที่มีฐานะทางวิชาชีพต่ํากวา  ความจริง
แลวตองพิจารณาควบคูไปกับความเปนอิสระในงานและความภาคภูมิใจในงานประกอบไปดวย  
ทั้งนี้ก็เพราะฐานะทางอาชีพนอกจากจะขึ้นอยูกับบุคคลนั้นเปนผูพิจารณาความสําคัญแลว  ยังขึ้นอยู
กับบุคคลอื่นในสังคมเปนผูตัดสินดวย  ในแตละสังคมแตละหนวยงานจะใหความสําคัญของฐานะ
ทางวิชาชพีแตกตางกันไป  เมื่อระยะเวลาผานไปความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพก็เปล่ียนไป
ดวย

(4)   ขนาดของหนวยงาน  ความพึงพอใจในการทํางานในหนวยงานขนาดเล็ก
จะดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานขนาดใหญแลว  หนวยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรูจักกัน
ทํางานคุนเคยกันไดงายกวาหนวยงานใหญ  ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวย
เหลือกัน  ขวัญในการทํางานดี  ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

(5)   ความหางไกลของบานและที่ทํางาน  การที่บานอยูหางไกล  การเดินทาง
ไมสะดวก  ตองตื่นแตเชามืด  รถติดและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง  มีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน  คนที่เปนคนจังหวัดหนึ่งแตตองไปทํางานในอีกจังหวัดหนึ่ง  สภาพของทองถ่ิน  
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ความเปนอยู  ภาษาและความไมคุนเคย  ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน  เนื่องจาก
การปรับตัวและการสรางความคุนเคยตองใชระยะเวลานาน

(6)   สภาพทางภูมิศาสตรในแตละทองถ่ินแตละพื้นที่จะมีสวนสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน  คนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาคน
ในเมืองเล็ก  ทั้งนี้เนื่องจากความคุนเคย  ความใกลชิดระหวางคนงานในเมืองเล็กมีมากกวาคนงาน
ในเมืองใหญ  ทําใหเกิดความอบอุนและมีความสัมพันธกัน

(7)  โครงสรางของงาน  โครงสรางของงานหมายถึงความชัดเจนของงาน
ที่สามารถอธิบาย  ชี้แจงเปาหมายของงาน  รายละเอียดของงาน  ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานหากโครงสรางของงานชัดเจนยอมสะดวกแกผูปฏิบัติงาน  สามารถปองกันมิใหเกิด
ความบิดพล้ิวในการทํางานดวย  นอกจากนี้ยังพบวางานที่มีโครงสรางของงานดี  รูวาจะทําอะไร
และดําเนินการอยางไร  สภาพการณควบคุมจะงายขึ้น

3)   ปจจัยดานการควบคุมการจัดการ
(1)   ความมั่นคงในงาน  จากการศึกษาคานควาสวนใหญจะพบวาพนักงาน

มีความตองการงานที่มีความแนนอนมั่นคง  แมวาในปจจุบันบุคคลจะสนใจเรื่องความมั่นคงนอยลง
ก็ตาม  แตบริษัทที่ประสพความสําเร็จในการบริหารงาน  เชน  บริษัทญี่ปุนก็ยังคิดถึงความมั่นคง
ของงานคือ  มีการจางงานตลอดชีวิต  (long  life  employment)  จากการสํารวจโดยการสอบถาม
เกี่ยวกับความตองการความมั่นคงของงาน  ปรากฏวารอยละ  80  ตองการงานที่มีความมั่นคง  
พนักงานของบริษัทและโรงงานตองการจะอยูทํางานจนถึงวัยเกษียณ  แมวาเขาจะไมมีเงินเก็บ
พอที่จะเลี้ยงตัวในวัยชราก็ตาม  ก็ยังยินดีจะอยูจนกระทั่งทํางานไมไหว

ความตองการความมั่นคงในงานถือเปนสวัสดิการอยางหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในวัยที่พนจากการทํางานแลว  และเปนความตองการของพนักงานซึ่งนอกเหนือไปจาก
ความตองการอยางอื่นของพนักงาน ซ่ึงไดแก  ความสนใจในงานที่ทําที่ตนเองถนัดและ
มีความสามารถ  ไมทํางานที่หนักและมากจนเกินไปงานที่ทํามีความกาวหนาและไดรับรางวัล
ตอบแทนจากความตั้งใจทํางาน

(2)  รายรับ  ฝายบริหารและฝายจัดการบริษัทเชื่อมั่นวารายรับที่ดีของพนักงาน
จะชวยแกปญหาความไมพอใจในการทํางานได  การสํารวจสวนใหญ พบวา รายรับมาทีหลัง
ความมั่นคงในการทํางาน  ลักษณะงานและความกาวหนาในการทํางาน  แตในสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบันที่คาครองชีพสูง  รายรับมีความสําคัญในอันดับแรก  นักวิชาการที่เปลี่ยนงานเนื่องจาก
รายรับของหนวยงานอีกแหงหนึ่งดีกวา  หรือผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานของรัฐบาลลาออกไปสู
ภาคเอกชนก็เพราะรายรับที่ดีกวาเชนกัน
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(3)   ผลประโยชน  ฝายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็นวาการไดรับ
ประโยชนเปนสิ่งชดเชยและสรางความพึงพอใจในงานได  แตจากการศึกษาก็พบเชนเดียวกับ
เร่ืองของรายรับ  กลาวคือพนักงานบางสวนอาจใหความสนใจนอยกวาความมั่นคงในงานและ
ความกาวหนาในการทํางาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจายคารักษาพยาบาล  คาเลาเรียนบุตร  
คาประกันสังคมและประกันชีวิตตางๆ  ถูกจัดอยูในดานความมั่นคงและสวัสดิการในการทํางาน

(4)  โอกาสกาวหนา  โอกาสที่จะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญ
สําหรับอาชีพหลายชนิด  เชน  การขาย  เสมียนพนักงาน  และบุคคลที่ใชฝมือและความชํานาญงาน
มีความสําคัญนอยสําหรับบุคคลที่ไมตองใชความชํานาญงาน  แตมีการศึกษาสูงและอยูในตําแหนง
จากการศึกษาพบวาคนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาสกาวหนาในงานนอยกวาคนอื่นท่ีออนวัย  
อาจเปนเพราะคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว

(5)   อํานาจตามตําแหนงหนาที่  หมายถึงอํานาจที่หนวยงานมอบใหตําแหนง
เพื่อควบคุมส่ังการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหสําเร็จบางอยางมี
อํานาจตามหนาที่เดนชัด  งานบางอยางมีอํานาจที่ไมเดนชัด  ทําใหผูทํางานปฏิบัติลําบากและอึดอัด  
อํานาจตามตําแหนงหนาที่จึงมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน

(6)   สภาพการทํางาน  พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมายสถานการณ
และสภาพการทํางาน  พนักงานที่ใหความสําคัญกับการทํางานในสํานักงานจะเกิดความพอใจ
ในการทํางานมากกวาที่จะตองทํางานเปนพนักงานขาย

(7)   เพื่อนรวมงาน  เพื่อนรวมงานเปนสวนหนึ่งที่จัดเขาในปจจัยที่เกิด
ความพอใจในการทํางาน  ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามีความสุข
ในการทํางานสัมพันธภาพระหวางเพื่อนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน

(8)   ความรับผิดชอบงาน  จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีขวัญดีจะมีความรับ
ผิดชอบในงานสูง  ความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบรวมปจจัยอ่ืน  
เชน  อายุ  ประสบการณ  เงินเดือน  ตําแหนง

(9)   การนิเทศงานสาํหรับพนักงาน  การนิเทศก็คือการชี้แนะในการทํางาน
หนวยงาน  ดังนั้นความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกที่มีตอหนวยงานและองคการดวย  
การศึกษากรณีฮอรธอรน พบวา  ขวัญและเจตคติของพนักงานขึ้นอยูกับความสัมพันธกับผูนิเทศ  
การสรางความเขาใจที่ดีระหวางผูนิเทศงานและพนักงานจะเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

(10)  การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  การศึกษาหลายแหงพบวาพนักงานมี
ความตองการที่จะรูวาการทํางานของตนเปนอยางไร  จะปรับปรุงการทํางานของตนเปนอยางไร  
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ขาวสารบริษัท  หนวยงานตางๆ  จึงมีความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงาน  งานของตนจะกาวหนาตอไป
หรือแตโดยทั่วไปพนักงานมักจะไดขาวของหนวยงานนอยกวาที่ตองการ

(11)  ความศรัทธาในตัวผูบริหาร  พนักงานที่ช่ืนชมความสามารถของผูบริหาร
จะมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ซ่ึงเปนผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  นอกเหนือไปนี้
ความศรัทธาในดานความสามารถและความตั้งใจที่ผูบริหารมีตอหนวยงานก็จะทําใหพนักงาน
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความพอใจในการทํางานในหนวยงานนั้นดวย

(12)  ความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน  ความเขาใจดีตอกันทําให
พนักงานเกิดความพอใจในการทํางาน  จากการสํารวจของ  National  Industrial  Confereno  Board  
พบวาความเขาใจตรงกันระหวางผูบริหารและหัวหนางานเกี่ยวกับรายรับเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด
สําหรับพนักงาน

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2527 : 85)  มีความเห็นวาองคประกอบที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจของคนในองคการดีหรือไมขึ้นอยูกับ

1)  หนวยงานที่มีการนิเทศกันอยางใกลชิด  รวดเร็ว  และเพียงพอทั่วถึงหรือไม
2)  คนทํางานมีความพึงพอใจในงานที่ตนปฏิบัติหรือไม
3)  คนทํางานมีความสัมพันธอันดีระหวางคนงานดวยกันเองหรือไม
4)  มีวัตถุประสงคของหนวยงานเปนที่นาพอใจหรือไม  ทุกคนยอมรับวัตถุประสงค

หรือไม
5)  คาตอบแทนที่คนงานไดรับมีความเหมาะสมเพียงใด  ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ

รางวัลอยางอื่น
6)  สุขภาพทางกายและทางจิตใจโดยทั่วไปของคนทํางานเปนอยางไร
กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 331 – 332)   เสนอแนะวา   การสรางความพึงพอใจ

ในการทํางานสวนใหญจะเปนเรื่องการตอบสนองความตองการของบุคคล  ซ่ึงผูบริหารควรกระทํา
ในตางๆ   ดังนี้

1)  รูและเขาใจความสามารถของบุคคลในหนวยงานเพื่อจัดงานไดถูกตอง
2)  สรางความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน
3)  มอบหมายตองใหชัดเจน
4)  ใชเทคนิคในการควบคุมงานใหเหมาะสม
5)  ใหทุกคนทราบความกาวหนาในการทํางาน
6)  จัดงานที่ทาทายและริเร่ิมงานใหมๆ  ใหทําเสมอ
7)  จัดเวลาตางๆ  ใหเหมาะสมเพื่อลดความเบื่อหนาย
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8)  สงเสริมใหมีสภาพการทํางานที่ดี
9)  บริหารงานดวยความเที่ยงตรง
10)  ใหทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
11)  ใหความมั่นคงในชีวิตและความกาวหนาในตําแหนงงาน
12)  ยกยองชมเชยผูที่มีผลงานดีเดน
13)  ใหทุกคนมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของคณะ
14)  จัดสวัสดิการตางๆ ภายในองคการ
กรมอาชีวศึกษา  (2534  :  65 – 66)  ไดกลาวถึงวิธีการและกิจกรรมหลายประการ

เปนเครื่องมือในการเสริมสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้น  พอสรุปไดดังนี้
1)  ความมั่นคงปลอดภัยและความสะดวกสบาย  บุคคลทุกคนในองคการตองการ

มาตรฐานการครองชีพที่ดี  มีความมั่นคงปลอดภัย  มีความสะดวกสบายพอสมควร  ตองการปจจัยส่ี  
ไมตองวิตกกังวลในเรื่องการเงิน  การมีสภาพเปนพนักงานถาวร  การใหคารักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บปวย  และการมีการประกันสุขภาพ  ส่ิงเหลานี้ยอมทําใหคนทํางานไมตองดิ้นรนทํางานดวย
ความสุขและมีความพอใจในงาน

2)  สภาพการทํางานที่นาชื่นชมยินดี  คุณภาพของสถานที่ที่ทํางานและสภาพ
แวดลอมที่ดี  เชน  มีการจัดบริเวณรมร่ืน  เครื่องใชสํานักงานตางๆ  ทันสมัย  เปนตน  ส่ิงเหลานี้
ชวยใหบรรยากาศในการทํางานเปนที่นาพอใจ  ซ่ึงเปนผลใหผูทํางานเกิดความผอนคลาย  มีกําลังใจ
และความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น

3)  ความรูสึกเปนเจาของ  ถาพนักงานมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
กิจการเขาจะผลิตสิ่งของอยางดี  มีความระมัดระวังเหมือนกับสิ่งนั้นเปนของของตัวเอง  องคการ
ควรสรางใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุมดวยหลายๆ วิธี เชน  การใหโอกาส
มีสวนรวมในกิจกรรม  การใหพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการวางแผนรวมกัน  เปนตน  
ส่ิงเหลานี้จะเสริมสรางความรับผิดชอบงานและความรูสึกเปนเจาของกิจการ  ตลอดจน
ความเปนกันเองในกลุมใหมากยิ่งขึ้น

4)  การปฏิบัติตอกันอยางเที่ยงธรรม  ถาผูบังคับบัญชามีการเลนพรรคเลนพวก
มีการจายคาตอบแทน  มีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน  มีการแจกงานตางๆ ที่เล่ือมลํ้ากัน  จะทําให
พนักงานเกิดความรูสึกไมพอใจ  มีการแบงแยกตัวเองออกจากกลุม  ไมยอมทํางานกับกลุม  
เปนการสรางความรูสึกในแงที่ขาดความเที่ยงธรรม

5)  ความรูสึกสําเร็จผล  พนักงานทุกคนจองการใหงานของตนเองสัมฤทธิผล
ตองการรูวาเขามีความสามารถและไดชวยเหลือองคการอยางแทจริง  ทําใหงานสวนรวมเจริญ
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กาวหนา  ความรูสึกเชนนี้จะทําใหเขาเกิดความพอใจในงาน  ความรูสึกดังกลาวไดแก  ความเชื่อมั่น
ในความสามารถในตนเองที่ทํางานประสพผลสําเร็จ  ความรูสึกเชนนี้เขากําลังเจริญรุงเรือง  
จากความรูสึกประสพผลสําเร็จพนักงานควรจะไดรับการสงเสริมเลื่อนฐานะในตําแหนงหนาที่
การงานดวยระบบการพิจารณาผลงาน  (Merit  System)

6)   ความรูสึกวามีความสําคัญ  ทุกคนยอมปรารถนาไดรับการยอมรับหรือตระหนัก
ในคุณคาวามีความสําคัญ  ตองการยอมรับวางานของเขาไดผลดี  ตองการคําชมเชย  ส่ิงเหลานี้
เปนสิ่งกระตุนใหเขาเกิดความพอใจในงานที่ทํา  การใหความรูสึกวามีความสําคัญนั้น  อาจกระทํา
ไดหลายอยางเชน  รับฟงความคิดเห็นหรือการขอคําปรึกษาหารือ  การใหเกียรติยศ  ยกยองผลงาน
ดีเดน  เปนตน

7)  การมีสวนรวมในการวางนโยบาย  การกําหนดนโยบายรวมกันระหวางผูบริโภค
ระดับสูงและพนักงาน  จะชวยเสริมสรางความรูสึกพอใจในงานมากยิ่งขึ้น  เพราะแสดง
ถึงความเปนประชาธิปไตยที่ผูใหญฟงเสียงผูนอย  การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
เปนการสนองการผลักดันพื้นฐานของมนุษยที่ตองการความเปนอิสระเสรีในการแสดงออก
ซ่ึงการกระทําและความตองการใหเห็นถึงความสําคัญของตนเอง  ถาหากสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากกลุม  
ทุกคนในกลุมยอยตองรับผิดชอบและเกี่ยวของดวยในอันที่จะทําใหสิ่งนั้นบรรลุผลสําเร็จ

8)  การนับถือตนเอง  การที่พนักงานจะเกิดความพอใจในงานอยางเต็มที่นั้น  งานนั้น
จะตองชวยใหคนทํางานรูสึกเคารพนับถือตนเอง  โดยทุกคนจะเขาไปมีสวนรวมในงานดวย
ความรูสึกเทาเทียมกับผูอ่ืน  เขาจะไมรูสึกเคารพตนเองหากเขาถูกตําหนิวามีปมดอย  การทํางาน
ที่มีวินัยในตนเองและมีการนําตนเอง  ขวัญในการทํางานจะสูง  กฎเกณฑขอบังคับตางๆ  ก็มี
นอยลงได

ที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา  การสรางความพึงพอใจในการทํางานจะเปน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการตอบสนองความตองการของบุคคลในดานตางๆ เชน  ลักษณะงานที่ถูกใจ  
ความมั่นคงในงาน  เพื่อนรวมงานที่ดี  รวมถึงผูบังคับบัญชาการหรือผูบริหารงานนั้นๆ  ดวย  
และที่ สําคัญบุคคลจะมีความพึงพอใจในการทํางานไดก็ เพราะวาบุคคลนั้นเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของงานที่ตนปฏิบัติ  และพอใจในผลงานแทน  ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจที่ไดรับจาก
งานนั้น  ผูบริหารมีหนาที่จะตองศึกษาองคประกอบตางๆ  ในการสรางความพึงพอใจแกพนักงาน
เพื่อนําไปเสริมสรางใหเหมาะสมกับบุคลากรและสภาพขององคการ

2.2.5  การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การหามาตรการวัดความพึงพอใจเปนสิ่งที่ยาก  เพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานจะเกิดจากปจจัยอยางหนึ่งอยางใดไมได  จะตองเปนผลมาจากหลายๆ  ปจจัย  แตก็ไมทราบวา
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ปจจัยใดมีความสําคัญกวากัน  ปจจัยหนึ่งอาจมีความสําคัญที่สุดกับบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่ง
ในสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่ง  ดังที่  โยธิน  ศันสนยุทธ  (2530  :  65-67)  ไดเสนอ
แนะวา ในการพิจารณาความพอใจในดานงานควรพิจารณาความพอใจในชีวิตควบคูไปดวย  เพื่อที่
จะไดเปรียบเทียบทั้งสองภาพ  อยางไรก็ตาม  ความพอใจในงานและความพอใจในชีวิตมักจะมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด  จึงควรพิจารณาความสัมพันธดังตอไปนี้

1)  ความสัมพันธระหวางความพอใจในงานและผลผลิต
2)  ความสัมพันธระหวางความพอใจในงานกับตัวแปรอื่นๆ  ดังนี้

(1)   การเปลี่ยนงานและการขาดงาน  ความพอใจในงานมีความสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงงานสูง  กลาวคือคนที่มีความพอใจในงานต่ํามักทิ้งงานเดินไปหางานใหม

(2)   อายุ   ความสัมพันธระหวางอายุและความพอใจในงานมักปรากฏใน
ลักษณะที่วา  เมื่อคนมีอายุมากขึ้นยอมมีแนวโนมที่จะรูสึกมีความพึงพอใจงานมากขึ้น

(3)  อาชีพ  ความสัมพันธระหวางระดับอาชีพและความพอใจในงานมักจะ
เปนไปในลักษณะที่วา  งานอาชีพระดับสูงมีความพอใจในงานสูงกวางานอาชีพระดับต่ํา

นอกจากนี้  โยธิน  ศันสนยุทธ  (2530)  ยังไดเสนอมาตรการวัดความพึงพอใจวา
สามารถกระทําได  ดังนี้

1)   ใชแบบสอบถาม  เปนวิธีที่นิยมกันแพรหลายวิธีหนึ่ง  โดยขอรองใหคนงาน
หรือผูที่เราตองการแสดงความคิดเห็นในแบบฟอรมขอกําหนดคําตอบใหเลือก  หรือคําตอบคําถาม
อิสระคําถามที่ถามอาจจะถามความพอใจในดานการบริหารงาน  การควบคุมงาน  ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน  เงื่อนไขตางๆ  ในการทํางาน  รางวัลทางเศรษฐกิจ  การเลื่อนขั้น  และสภาพอื่นๆ  
เปนตน

2)   การสัมภาษณ  เปนวิธีวัดความพอใจในงานทางตรงไดทางหนึ่ง  แตก็เปนวิธี
ที่ตองอาศัยกลวิธีและเทคนิคมากพอสมควร  ไมเชนนั้นแลวอาจจะไมไดขอเท็จจริงก็ได

3)   การสังเกต  เปนวิธีการที่สามารถทราบความพึงพอใจในการทํางานไดอีกวิธี
หนึ่งโดยสังเกตจากพฤติกรรมการพูด  กิริยาทาทาง  แตตองกระทําอยางจริงจัง  และมีระเบียบ
แบบแผน

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2532 : 138 – 140)  ไดกลาวถึงการแบงแบบวัด
ความพึงพอใจในงาน ดังนี้

1)  การแบงแบบวัดตามลักษณะขอความที่ถาม  ไดแก
(1)  แบบสํารวจปรนัย  (objective  surveys)  เปนแบบสอบถามที่ผูตอบตอบ

ดวยคําพูดและขอเขียนของตนเอง  เปนแบบสัมภาษณหรือคําถามปลายเปดใหผูตอบตอบไดอยาง
อิสระ  ขอมูลที่ไดเปนไปในลักษณะเชิงคุณภาพ
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(2)  แบบสํารวจเชิงพรรณนา  (descriptive  surveys)  เปนแบบสอบถาม
ที่ผูตอบตอบดวยคําพูดและขอเขียนของตนเอง  เปนแบบสัมภาษณหรือคําถามปลายเปดใหผูตอบ
ตอบไดอยางอิสระ  ขอมูลที่ไดเปนไปในลักษณะเชิงคุณภาพ

2)  แบบวัดความพึงพอใจในงานโดยทั่วไป  เปนแบบวัดที่วัดความพึงพอใจของ
บุคคลที่มีความสุขอยูกับงานโดยสวนรวม  ตัวอยางเชนแบบวัดของ  Hackman  และ  Oldman  
(1975)  ซ่ึงมีคําถามเพียง  5  ขอ  เปนลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  ขอ  2  และ
ขอ  5  เปนคําถามเชิงนิเทศ

แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะที่เกี่ยวกับงาน  ลักษณะของแบบวัดนี้เปนการวัด
ความพึงพอใจในงานของ  Hackman  และ  Oldman  (1975)  เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา  มี  14  ขอ  โดยแบงเปนความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  5  ดาน  ไดแก  
ดานรายได  ความมั่นคงในงาน   มิตรสัมพันธ   ผูบังคับบัญชา  และความกาวหนา  ตัวอยางเชน

ตาราง  1  แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับงาน

ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงาน

7 6 5 4 3 2 1
1.  ความมั่นคงในงานของขาพเจา
2.  รายไดและผลประโยชนที่ไดรับจากการทํางาน
3.  ความเจริญกาวหนาในการทํางาน
4.  เพื่อนรวมงานที่ขาพเจาพูดคุยและทํางานดวย
5.  การไดรับการยอมรับและความยุติธรรมจากผูบังคับบัญชา
6.  ความรูสึกถึงคุณคาของความสําเร็จในงานที่ทํา
7.  โอกาสที่จะไดรูจักกับบุคคลอื่นขณะทํางาน
8.  การไดรับความสนับสนุนและแนะนําจากผูบังคับบัญชา
9.  ความเปนอิสระทั้งความคิดและการกระทําในขณะทํางาน
10.  ความมั่นคงในอนาคตของงานในหนวยงานนี้
11.  เงินเดือนที่ไดรับคุมกับงานที่ขาพเจาทําใหกับหนวยงาน
12.  โอกาสที่จะชวยเหลือผูอ่ืนขณะทํางานในหนวยงาน
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ตาราง  1  (ตอ)  แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับงาน

ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงาน

7 6 5 4 3 2 1
13.  ความทาทายของงานที่ขาพเจาทํา
14.  คุณภาพโดยสวนรวมจากการนิเทศงานที่ขาพเจาไดรับจาก

การทํางาน

จะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจในการทํางานสามารถทําไดหลายวิธี  ผูวัด
จะเลือกใชวิธีใดก็ไดแลวแตความเหมาะสมของสถานการณ  อยางไรก็ตาม  ควรจะคํานึงถึงวาวิธี
ที่เลือกใชนั้นจะตองสามารถวัดสภาพจิตใจในการทํางานได  และการวัดควรจะใชวิธีสุมตัวอยาง
ในกรณีที่มีผูปฏิบัติงานมากๆ  จึงจะไดผลการวัดนี้ตรงตามสภาพมากขึ้น

2.2.6  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในการบริหารงานบุคคลเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความสุข  มีความพึงพอใจ

ในการทํางาน  สามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นจนประสพผลสําเร็จนั้น  นอกจากผูบริหารจะตอง
เขาใจและรูจักเลือกแสดงพฤติกรรม  เพื่อจูงใจผูปฏิบัติงานตามทฤษฎีการจูงใจซึ่งประกอบดวย
ทฤษฎีที่เนนปจจัย  และทฤษฎีที่เนนกระบวนการดังที่กลาวมาแลวนั้น  นักวิชาการทั้งของ
ตางประเทศและของไทยยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยตางๆ  ที่จะสงผลใหผูปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจในการทํางานไวมากมายดวยกัน  ซ่ึงแนวคิดดังกลาวคอนขางใกลเคียงกับกลุม
ทฤษฎีการจูงใจที่เนนปจจัยมากพอจะรวบรวมและนํามากลาวไวในที่นี้  ดังตอไปนี้

ดูบริน  (Dubrin. 1990 : 105)  เสนอแนะหลักเกี่ยวกับการใชเงินเปนสิ่งจูงใจไว  
4  ประการ  คือ

1)  ใหใชเงินเปนสิ่งจูงใจใหตรงลักษณะและความตองการของคน  บางคน
มีความตองการเรื่องเงินนอยกวาสิ่งอื่น

2)  ใหใชเงินจํานวนมากพอที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของเขาได
3)  ใหใชเงินในจํานวนที่เปนสัดสวนกันกับผลผลิต  หรือผลการปฏิบัติงาน
4)  ใหใชเงินขณะที่เขาตองการใชเงินเชน  เขาจําเปนตองใชเงินผอนรถยนต
กิลเมอร  (Gilmer. 1971 : 252 – 253  อางถึงใน สุวรรณ  ภูติวณิชย.  2541 : 19)  

ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานไว  5  ประการ
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1)  ความมั่นคงในงาน  (Security) ไดแก ความมั่นคงในการจางงาน  ความรูสึกวา
ผูปฏิบัติงานมีคุณคาตอหนวยงาน  มีความรูความสามารถ  มีโอกาสที่จะไดทํางานนั้นตลอดไป
ความมั่นคงนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนชอบงาน  และโดยทั่วๆ  ไป  จะไดรับการกลาวถึงเปน
อันดับแรก  เมื่อกลาวถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  ไมวาผูปฏิบัติงานจะเปนชายหรือหญิง  
ผูที่มีความรูนอยหรือขาดความรู  ยอมเห็นวาความมั่นคงในงานมีความสําคัญสําหรับตนมาก
ในขณะที่คนที่มีความรูสูงจะรูสึกวาไมมีความสําคัญมากขึ้น จะตองการความมั่นคงมากขึ้น

2)  โอกาสในการกาวหนา  (Opportunity  for  Advancement)  ไดแก  โอกาส
ในการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น  ปจจัยนี้จะไดรับการจัดลําดับความสําคัญไวสูงมากสําหรับคนที่ชอบ
การโยกยายหรือการเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหสูงขึ้น  รวมทั้งบุคคลระดับผูบริหารดวย  สําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง  ดูเหมือนจะมีอุปสรรคในเรื่องโอกาสกาวหนา  เนื่องจากจะตองขึ้นอยูกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับหนวยงานดวย  สวนผูปฏิบัติงานรุนเด็กที่ทํางานดี  มีความกระตือรือรน  อาจจะพบวา  
ความกาวหนาตองเปนไปตามลําดับอาวุโส

3)   ลักษณะทางสังคม  (Social  Aspects  of  the  Job)  เปนเรื่องเกี่ยวของกับ
ความตองการอยูในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม  ปจจัยนี้สงผลใหเกิดไดทั้งความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ  ผูที่รูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมที่มีความสามัคคีและมีผลงานที่ดีจะรูสึก
มีความสุขกับงานมากกวาคนที่พบวาตนเองไมเหมาะหรือเขากับคนในสังคมนั้นไมได

4)   การสื่อสาร  (Communication)  หมายถึง การถายทอดขอมูล ขาวสาร  คําสั่ง  
รายงานประจําป  ฯลฯ   สําหรับผูปฏิบัติงาน  ยังหมายรวมถึง  การยอมรับฟง  การไดรับการยอมรับ  
การทราบเหตุผล  การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญมากสําหรับผูที่มีการศึกษาสูง

5)   บุคลิกภาพ  (Personality)  บุคคลที่มีความพึงพอใจในงาน  สวนใหญมาจาก
กลุมคนที่ไดรับการศึกษาเปนอยางดี  มีความยืดหยุน  และมีความจริงใจในการกําหนดเปาหมาย
ตรงกันขามบุคคลที่ไมมีความพึงพอใจในงาน  มักจะเปนบุคคลที่แข็งกระดาง  ไมมีความยืดหยุน
และไมมีความจริงใจในการกําหนดเปาหมาย

เดวิส  (Davis. 1981  อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 17)   ไดกลาวถึง 
องคประกอบที่กอใหเกิดกําลังขวัญหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว  ดังนี้

1)  ลักษณะทาทีและบทบาทของผูนํา  หรือ หัวหนาหนวยงานที่มีตอผูใตบังคับ
บัญชาและผูรวมงาน  สัมพันธภาพระหวางหัวหนางานกับผูรวมงานที่ดี  คือ  ความสําเร็จของ
หนวยงานนั้นๆ

2)   ความพอใจในหนาทีการงานที่ปฏิบัติอยู  เพราะในการปฏิบัติงานนั้น  ถาได
ทํางานที่ตนพอใจยอมเกิดผลดีมากกวาทํางานที่ตนไมพอใจ
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3)   ความพอใจตอวัตถุประสงคหลักและนโยบาย  การดําเนินงานของหนวยงาน  
เจาหนาที่  พนักงาน  ตลอดจนการจัดระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะการที่ผูปฏิบัติ
งานไดเขาใจระบบงาน  เปาหมาย  ยอมอุทิศตนแกงานอยางเต็มความสามารถ

4)   การใหบําเหน็จรางวัล  การเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนงแกผูปฏิบัติงาน  จะทําให
ผูปฏิบัติงานมีกําลังใจ  ขยัน  และกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น

5)   สภาพแวดลอมในการทํางาน  ควรใหถูกสุขลักษณะ  มีการถายเทอากาศ  
มีแสงสวางเพียงพอ  และมีเครื่องใชตางๆ  ดีพอ

6)   สุขภาพของผูปฏิบัติงาน  เพราะสุขภาพมีผลตออารมณ  รางกายและจิตใจ
ล็อค  (Locke.  1976)  มีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของความพึงพอใจในงานไว  

ดังนี้
1)  ความรูสึกทาทายในงานที่ปฏิบัติอยู  และบุคคลนั้นสามารถไดรับผลสําเร็จ

ในการกระทําเพื่อสนองตอบความรูสึกทาทายนั้น
2)  ความสนใจของบุคคลที่มีตองานนั้นโดยตรง
3)  งานซึ่งไมกอใหเกิดความเหนื่อยหนายทางดานรางกายมากนัก
4)  รางวัลจากการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกบัความตองการของบุคคล
5)  สภาพแวดลอมของการทํางานซึ่งสอดคลองกับความตองการทางดาน

รางกายของบุคคลและที่จะทําใหเปาหมายของการทํางานประสพผลสําเร็จ
6)  ความรูสึกในตัวผูปฏิบัติงานวาตนเองมีคุณคา
7)  หนวยงานมีสวนชวยใหผูปฏิบัติงานไดเกิดความรูสึกวางานมีคุณคา  เชน  การ

ทําใหงานที่ทํานาสนใจ  คาจาง  การใหความดีความชอบ  ตลอดจนการปฏิบัติซ่ึงนาจะลด
ความขัดแยงระหวางบทบาทและความคลุมเครือของบทบาทลง

มิลตัน  (Milton. 1981 : 159)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไวดังนี้

1)   ลักษณะของงาน (Work) หมายถึง  ความนาสนใจภายในของงาน  ความแปลก
ของงาน  โอกาสที่จะไดเรียนรูงาน  ปริมาณ  โอกาสที่จะทํางานไดสําเร็จ  งานที่ไดใชความรู
ความสามารถ

2)   เงินเดือน  (Pay)  หมายถึง  จํานวนเงินที่ไดรับ  ความยุติธรรมหรือความ
เทาเทียมกันของรายได  วิธีการจายเงิน

3)   การเลื่อนตําแหนงการงาน  (Promotions)  หมายถึง  โอกาสในการเลื่อนขั้น
เล่ือนตําแหนง  ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง
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4)   การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition)  หมายถึง  การไดรับการยกยอง
ชมเชยในผลสําเร็จของงาน  การวิพากษการทํางาน  ความเชื่อถือในผลงาน

5)   ผลประโยชน  (Benefits)  หมายถึง  บําเหน็จบํานาญ  คารักษาพยาบาล  
วันหยุด  ฯลฯ

6)  สภาพการทํางาน  (Working  Conditions)  หมายถึง  ชั่วโมงการทํางาน  
การหยุดพัก  วัสดุอุปกรณ  บรรยากาศในการทํางาน  สถานที่ตั้ง  ส่ิงอํานวยความสะดวกทางกาย

7)  การนิเทศงาน  (Supervision)  หมายถึง  รูปแบบของการนิเทศ  ความมี
มนุษยสัมพันธในการนิเทศงานและทักษะทางบริหารของผูนเิทศ

8)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  (Co-Workers)  เชน  การยกยองนับถือการชวย
เหลือและความมีไมตรีที่ดีตอกัน

9)  บริษัทและการจัดการ  (Company and Management)  ไดแก  การดูแลลูกจาง  
การจายคาตอบแทนและการบริหารงาน

สมพงศ  เกษมสิน  (2526 : 316)  ไดแบงประเภทของสิ่งจูงใจออกเปน  2  ประเภท
ใหญๆ  คือ

1)   ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน  (Financial Incentive)  ส่ิงจูงใจประเภทนี้มีลักษณะที่เห็น
ไดงาย  และมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  ส่ิงจูงใจที่เปนเงินนี้
ยังจําแนกออกไดเปน  2  ชนิด  คือ

(1)   ส่ิงจูงใจทางตรง  (Direct  Incentive)  ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจที่มีผลโดยตรงตอ
ผลผลิตของการปฏิบัติงาน  เชน  การจายคาจางสูงขึ้นในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานไดสูงกวาระดับ
มาตรฐานที่กําหนดไว  จึงเปนวิธีการจูงใจตามแนวคิดที่วา  plan  pay  for  plus  performance

(2)   ส่ิงจูงใจทางออม  (Indirect  Incentive)  ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจที่มีผลในทาง
สนับสนุนหรือสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานดีขึ้น  มีกําลังใจรักงานมากขึ้น  
เชน  การจายบําเหน็จบํานาญ  และคารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย  เปนตน  ลักษณะของการใชเงิน
เปนสิ่งจูงใจทางออมนั้นสวนมากไดแก  ประโยชนเกื้อกูลตางๆ  (Fringe  Benefit)

2)  ส่ิงจูงใจที่มิใชเงิน  (Non-Financial  Incentive)  ส่ิงจูงใจประเภทนี้สวนใหญ
มักเปนเรื่องที่จะสามารถสนองตอบตอความตองการทางจิตใจ  เชน  การยกยองชมเชย  
(Recognition)  การยอมรับวาบุคคลนั้นเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  (Belonging)  โอกาสกาวหนา
ในการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน  (Equal  Opportunity)  และความมั่นคงในงาน  (Security  of  
Work)  เปนตน

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2527 : 257 - 258)  มีความเห็นวา  องคประกอบที่ทําให
ความพึงพอใจของคนในองคการดีหรือไมดีขึ้นอยูกับ
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1)   หนวยงานที่มีการนิเทศอยางใกลชิด  รวดเร็วเพียงพอและทั่วถึงหรือไม
2)   คนงานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงานที่ตนทําหรือไม
3)   คนทํางานมีความสัมพันธอันดีตอกันหรือไม
4)   มีวัตถุประสงคของหนวยงานเปนที่นาพอใจหรือไม  ทุกคนยอมรับ

วัตถุประสงคหรือไม
5)   คาตอบแทนและรางวัลตางๆ  ที่คนงานไดรับมีความเหมาะสมเพียงใด

ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
6)   สุขภาพทางกายและจิตใจ  โดยทั่วไปของคนทํางานเปนอยางไร
เอกชัย   กี่สุขพันธ  (2533 : 124 - 125)   ไดกลาวเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ  (Motivator)  

ที่สําคัญไวมี  6  ประการ  คือ
1)   สัมฤทธิผลของงาน  (Achievement)  คนเปนจํานวนมากที่ตองการความสําเร็จ

ในการทํางาน  และพอใจในการมีสวนสรางสรรคงานที่มีความสําคัญใหแกบริษัท  ถาผูบริหาร
ยอมรับในขอนี้ก็ยอมสนับสนุนใหบุคคลไดมีโอกาสประสพความสําเร็จในการทาํงานตามศักยภาพ  
(Potential)  ของแตละบุคคล

2)  การยอมรับ  (Recognition)  โดยปกติแลวทุกคน  มีความรู  ความสามารถและ
ทักษะในการทํางานที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ถาผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับ
ในความคิดหรือความสามารถของบุคคล  ไมวาจะเปน  คํายกยองชมเชย  หรือการให  Feedback  
ที่เหมาะสมจะมีสวนจูงใจในการทํางานไดมากทีเดียว

3)   ความกาวหนา  (Advancement)  ความกาวหนาในการทํางานเปนสิ่งที่ทุกคน
ตองการ  เพราะการเขาสูตําแหนงใหม  หรือ  การไดเผชิญกับงานในสถานการณใหมๆ  ที่มี
ความทาทายจะทําใหบุคคลนั้นไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานอยูเสมอ

4)   ความสนใจ  (Interest)  หมายถึง  การใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนา  หรือเสริม
สรางทักษะในการทํางานที่เขามีความสนใจ  หรือใหเขามีโอกาสไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางานที่เขาสนใจนับเปนการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง

5)   ความรับผิดชอบ  (Responsibility)   สําหรับบุคคลที่มีความสามารถมีไหวพริบ
และทักษะในการทํางานที่ดี   อยากที่จะทํางานดวยอํานาจและความรับผิดชอบของตนเอง  และจะ
ไมชอบการถูกบังคับใหทํางาน

6)  การมีสวนรวมในการทํางาน  (Participation)  การเปดโอกาสใหบุคคล
ไดมีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น  ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย  วิธีทํางาน  ตลอดจน
การตัดสินใจในการทํางานจะสรางใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน  หรือบริษัท  การใหมี
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สวนรวมในการทํางานนี้จะจูงใจใหบุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันและมีโอกาสพัฒนา
ทางการทํางานเปนทีมดวย

หากพิจารณาทางทฤษฎีการจูงใจ  เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจในการทํางาน
รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยตางๆ  ที่สงผลกระทบใหผูปฏิบัติมีความพึงพอใจในการทํางาน  
ดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้แลวจะเห็นไดวาพอจะแบงออกไดเปน  การจูงใจหรือการใชปจจัย
ในลักษณะที่เปนรูปธรรม  และนามธรรม  ในดานรูปธรรม  ไดแก  การตอบสนองความตองการ
ทางดานรางกาย  การใหผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน  คาจาง  ผลประโยชนตางๆ  ฯลฯ  
สวนในลักษณะนามธรรม  เชน  การตอบสนองความตองการยกยองนับถือ  การยอมรับ  
ความสําเร็จในหนาที่    การงานที่ทํา  การใหความรัก  ความเปนมิตร  ความผูกพันแกผูปฏิบัติงาน  
เปนตน  ซ่ึงสําหรับผูบริหารแลว  ส่ิงเหลานี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในแงที่ผูบริหารจําเปน
ตองพิจารณาจัดปจจัยตางๆ ดังกลาวใหเหมาะสมกับบุคลากรในองคกรซึ่งมีความแตกตางกัน  
เพื่อจูงใจและโนมนาวจิตใจของบุคลากร  ใหประสานสามัคคีรวมมือรวมกันอันจะกอใหเกิด
ประโยชนแกองคการมากที่สุด

2.3  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  4  ดาน

การบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนแลวรัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมี
ความพึงพอใจในการบริการ  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว  สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542  ขึ้น  เพื่อใหทุกกระทรวง  ทบวง  กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ
 การบริหารจัดการของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ใหบริการ
การศึกษาแกประชาชนใหมีความพึงพอใจจึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี  ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา  “ธรรมาภิบาล”   มาบูรณาการในการบริหาร และจัด
การศึกษา  เพื่อเสริมสรางความเขมแขง็ใหกับสถานศึกษา  ซ่ึงมีหลักการสําคัญ  6  ประการ  คือ

1. หลักนิติธรรม   ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม
กับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอนักเรียน  และประชาชนเปนสําคัญ

2. หลักคุณธรรม   ยึดมั่นในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแกสังคม  
มีความซื่อสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และประกอบอาชีพที่สุจริต
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3. หลักความโปรงใส  การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตองยึดหลักโปรงใส  เพื่อสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกัน  มีการปรับปรุงกลไกการทํางานรวมกันใหสามารถตรวจสอบ  
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย  สรางโอกาส
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก

4. หลักการมีสวนรวม  มีการเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกฝายเขามา
และเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญการบริหารและจัดการศึกษา

5. หลักความรับผิดชอบ  มีความตระหนักในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  สํานึก
และรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ใสใจ
และกระตือรือรนในการแกปญหาที่เกี่ยวของ  เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและมีความกลา
ที่จะยอมรับจากการกระทําของตนเองตามบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. หลักความคุมคา  มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและประชาชนที่สถานศึกษารับผิดชอบ
 หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ  ของสถานศึกษา  
ซ่ึงไดแก  การดําเนินงานดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารบุคลากร  และดานบริหาร
ทั่วไป  ดังนี้

1)   ดานวิชาการ
งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
(1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว  รวดเร็ว 

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน
(2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ

มีคุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 
เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก
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(3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
จัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

(4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบนัอื่นๆ  อยางกวางขวาง

ขอบขาย/ภารกิจ
(1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน  วิเคราะหสภาพแวดลอม 
และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ   โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระ
การเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  
มีการนิเทศการใชหลักสูตร  ติดตามและประเมินผล  และปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม

(2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนกการจัด
การเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียนฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรู
อยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
เครือขาย  ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  
จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตามความเหมาะสม

(3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และ
การประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 
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จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน

(4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห  วิจัย  การบริหาร  
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  และสงเสริมใหครู ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  ประสานความรวมมือ
ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น

(5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห  
ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
และสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือ
ในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี  รวมทั้งใหมีการประเมินผล
การพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

(6)   การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง  
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู  พัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู 
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน  และสงเสริม สนับสนุน
ใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุม
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(7)  การนิเทศการศึกษา  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผลการจัดระบบ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น

(8)  การแนะแนวการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนดําเนิน
การแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผล
ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
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(9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดระบบโครงสราง
องคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   กําหนดเกณฑการประเมิน 
เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมาย
ความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการวางแผน  การดําเนินการพัฒนางานตามแผน  ประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานอื่น  และเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

(10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  ควรมีการศึกษา สํารวจ 
ความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน  จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค 
ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
ทองถ่ิน  การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ
ของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

(11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 
องคกรอื่น  ควรมีการประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
ทั้งบริเวณใกลเคียง  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษา

(12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา   ควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการ
ในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

2)   ดานงบประมาณ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหาร

จัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา   สงผลใหเกิดคุณภาพ
ที่ดีขึ้นตอผูเรียน
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วัตถุประสงค
(1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 

โปรงใส ตรวจสอบได
(2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ
(3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ
ขอบขายภารกิจ
(1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การวิเคราะหและพัฒนานโยบาย

ทางการศึกษา  มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  การวิเคราะหความเหมาะสม
การเสนอของบประมาณ

             (2)  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  การเบิกจาย
และการอนุมัติงบประมาณ  การโอนเงินงบประมาณ

(3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและ 
ผลการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  และการประเมินผล
การใชงานและผลการดําเนินงาน

(4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีการจัดการทรัพยากร  
การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน   กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  กองทุน
สวสัดิการเพื่อการศึกษา

(5)  การบริหารการเงิน   การเบิกเงินจากคลัง   การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน    
การจายเงิน  การนําสงเงิน  และการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป

(6)  การบริหารบัญชี  การจัดทําบัญชีการเงิน  การจัดทํารายงานทางการเงินและ
งบการเงิน  และการจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน

(7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ
สถานศกึษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง  
และการควบคุมดูแล บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ

3)   ดานบุคลากร
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู  ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ 
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ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ

วัตถุประสงค
(1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล
(2)  เพื่อสงเสริมบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ

ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
(3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 

โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
(4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ

ขอบขาย/ภารกิจ
(1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  การวิเคราะหและวางแผน

อัตรากําลังคน  วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนด  นําเสนอแผนอัตรากาํลังเพื่อขอความเห็นชอบตออนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  นําสูการปฏิบัติรวมถึงการกําหนดตําแหนง  
ใหสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นําแผนอัตรากําลัง
มากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ  
อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา และหรือคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ และการขอเลื่อนตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาและวิทยาฐานะขาราชการครู  สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/
ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการประเมิน  
และสงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนําเสนอ อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เขตพื้นที่
การศึกษาและหรือ คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณีพิจารณา
อนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง
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(2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจากอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  โดยการสอบแขงขัน  การบรรจุ
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูงรวมถึงการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  
กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว โดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายได
ของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนดและการแตงตั้ง ยาย โอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  และ
การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน รวมทั้งการบรรจุกลับ
เขารับราชการ  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีออกจากราชการ  (มาตรา 64)  ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65)  ออกจาก
ราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (มาตรา 66)  และลาออก
จากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(มาตรา 67)

การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง  กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษา
ราชการแทนถามีรองผู อํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน  ถาไมมี ใหผูดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
สถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง  
ขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน (มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

(3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก  การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่   การพัฒนาระหวาง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  (ม.79)  การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง (ม. 80)  การพัฒนากรณีไมผาน
การประเมินวิทยฐานะ (ม. 55)  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบของขาราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  คณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณา
ตามกฎ คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
และผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา กรณีส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  ตองชี้ แจง เหตุ ใหข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดั งกล าว   
ทราบกรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก
ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด  รายงานการสั่งเล่ือนและไมเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป  การเพิ่มคาจาง
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงิน
งบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และในกรณีการเพิ่มคาจางลูกจาง
ประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการที่สถานศึกษากําหนด การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน  ดําเนินการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดรวมถึงเงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น  ดําเนินการตามที่กระทรวง
การคลังกําหนดและงานทะเบียนประวัติ  การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  และการแกไขวัน เดือน ปเกิด  ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  รวมทั้งงานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหมีการตรวจสอบ
ผูมีคุณสมบัติครบถวน  สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ ดําเนินการ
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด การขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  ใหผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตางๆ  โดยมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ  ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว 
โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว  และสงคืนบัตรประจําตัวถึง
สถานศึกษาและงานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาต 
ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ  ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงิน 
วิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ
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(4)  วินัยและการรักษาวินัย กรณีความผิดวินัยไมรายแรง  ใหผูอํานวยการสถาน
ศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรม
โดยไมชักชา เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิด
วินัยไมรายแรง และส่ังยุติเร่ืองในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย 
หรือส่ังลงโทษภาคภัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดช้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลว
พบวา มีความผิดวินัยไมรายแรง  ใหรายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  กรณีความผิดวินัยรายแรง  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหง
กฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี
อันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผล
การพิจารณาให อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ลงโทษ  และรายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การอุทธรณกรณี
ความผิดวินัย  กรณกีารอุทธรณความผิดวินัยไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นเรื่องขออุทธรณตอ อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กําหนด กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  คณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด  รวมทั้งการรองทุกข  กรณีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ  คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  กรณีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องมาจากการกระทําของผูบังคับ
บัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ  อนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หรือ คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แลวแตกรณีการเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม  
การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ  ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา  หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุ
เพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหรองทุกขตอ อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา หรือ คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แลวแตกรณี และการเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการสถานศึกษา
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ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  การสรางขวัญ
และกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของ
ผูใตบังคับบัญชา

(5)  งานออกจากราชการ การลาออกจากราชการ   การใหออกจากราชการ  
กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํา
กวาเกณฑที่ คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กําหนด การออกจากราชการ
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป การใหออกจากราชการไวกอนการใหออกจากราชการเพราะเหตุ
รับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ  กรณีไป
ปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ  กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมี
สัญชาติไทย (ม.30 (1))  กรณีเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ตาม (ม. 30 (4))  กรณีเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน
โรคที่กําหนดในกฎ  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ม. 30 (5))  กรณีเปน
ผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7))  กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (ม. 30(8)) หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย (ม.30 (9))  กรณีขาด
คุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30 (3))  กรณีมีมลทินมัวหมอง  กรณีไดรับโทษจําคุก
โดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความลหุโทษ

4)   ดานบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ

บริหารงานอื่นๆ  บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาท
หลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวม
ของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค
(1)  เพื่อใหบริการ   สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการ  

ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร  และผลงานของสถานศึกษา
ตอสาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจ  เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ขอบขายและภารกิจ
                 (1)  งานธุรการ   ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ 
กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพโดยอาจนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสมจดับุคลากรรับผิดชอบ
และพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กําหนดไวจัดหา
Hardware  และ Software  ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบที่กําหนดไว
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ

(2)  งานเลขานุการการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมประมวล
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน
ขอมูลรับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงาน
ดานธุรการในการจัดประชุมจัดทํารายงานการประชุม และแจงมติที่ประชุมใหผู เกี่ยวของ 
เพื่อรับทราบดําเนินการและประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต 
ส่ังการเรงรัดการดําเนินการ และการรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบ

(3)  การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ สํารวจระบบเครือขายจัดทํา
ทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ  จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหเช่ือมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  สามารถนําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการบริการและการประชาสัมพันธรวมถึงสามารถประเมินและประสานงานระบบ
เครือขอมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ
                     (4)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา จัดใหมีระบบการประสานงาน 
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษาสามารถเผยแพร
ขอมูลเครือขายการศึกษาใหผูเกี่ยวของรับทราบสามารถกําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยวของมีความรวมมือและสนับสนุน
ทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง
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(5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ ศึกษาวิเคราะหโครงสราง 
ภารกิจการดําเนินการ  ปริมาณ  คุณภาพ และวางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในระบบการทํางานและการบริหารสถานศึกษาสามารถนําเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการในสถานศึกษาโดยประกาศ
และประชาสัมพันธใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบและมีการติดตามประเมินผล 
ปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ

(6)  งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา สํารวจขอมูล วางแผน กําหนดนโยบายและ
แนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการระดมจัดหา สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา ใหมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรมีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู
                    (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
ตองมีการสํารวจปญหาความตองการจําเปน  จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร
และบริหารทั่วไปและติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหงานมีประสิทธิภาพ
                     (8)  การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการกําหนดแนวทาง
วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และบํารุง  ดูแลพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง  ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน มีการติดตาม
และตรวจสอบ  สรุป ประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา
                     (9)  การจัดสํามะโนผูเรียน  มีการประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจ
ขอมูล  จัดทําสํามะโนผูที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาและจัดระบบขอมูล
สารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน  เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เสนอ
ขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
                   (10)  การรับนักเรียน  ใหสถานศึกษาดําเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษา 
กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา มีการดําเนิน
การรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตาม
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียนและ และประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียน
ใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
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(11)   การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย   สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ 
และอัธยาศัย  โดยการกําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตามความตองการของผู เ รียนและทองถ่ินที่สอดคลองกับ แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 
การดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสม
และศักยภาพของสถานศึกษา โดยมีการประสานเชื่อมประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาและ
ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา  ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย  เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป

(12)  การสงเสริมกิจการนักเรียน  วางกําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและดําเนิน
การจัดกิจกรรมนักเรียนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทาํไดคิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องและสรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัด
กิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง

(13)  การประชาสัมพันธ  ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและ
ผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความตองการในการรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน
รวมถึงวางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของบคุคล  ชุมชน  องคกร 
สถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ินจัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธและพัฒนา
บุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธ
ผลงานของสถานศึกษา มีการสรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึด
หลักการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ และการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ 
เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสม ตอไป

(14)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคกร  และหนวยงานอื่น  กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ชุมชน  องคกรและหนวยงานอื่น  มีการใหคําปรึกษา  แนะนํา  สงเสริม  สนับสนุน 
และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
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(15)  การจัดการระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  วิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน 
กําหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง มีการกําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยง
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาและวางแผนการจัดการระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
โดยใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจ  มีการดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน  กําหนดและประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุง
ใหเหมาะสมพรอมทั้งตองรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

(16)  งานบริการสาธารณะ จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะและจัดระบบ
ขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ โดยใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการ
อ่ืนๆ  แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
ใหแกสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการและประเมินความพึงพอใจ
งานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ  เพื่อนําผลการประเมินมาเพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ

(17) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น  จัดใหมีบุคลากร รับผิดชอบงานตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน โดยใหผูที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินงานใหเสร็จสิ้นตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีการกํากับ  ติดตาม  การดําเนินงานของ
ผูที่ไดรับมอบหมายและประเมินผล การปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย

ในการบริหารงานของสถานศึกษามีรูปแบบและโครงสรางในการบริหารงาน  ดังนี้
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ภาพ  6  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาทั้ง  4  ดาน

 ขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถาน

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารทั่วไป

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

2. การพัฒนากระบวน
การเรียนรู

3. การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน

4. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

10. การสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชน

11. การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น

12. การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

1. การจัดทําและเสนอ
งบประมาณ

2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ  ติดตาม

ประเมินผลและรายงาน
ผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน

4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา

5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย

1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง

2. การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง

3. การเสริมสราง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การออกจากราชการ

1. การดําเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย

ขอมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนาเครือ

ขายการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองคกร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การสงเสริมสนับสนุนดวย

วิชาการ
8. การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
10. การรับนักเรียน
11. การสงเสริมและประสาน

งานการศึกษาในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย

12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

13. งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน

14. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา

15. การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคลชุมชน  องคกร
หนวยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา

16. งานประสานราชการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น

17. การจัดระบบการควบคุม
ในหนวยงาน
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.4.1  งานวิจัยในประเทศ
ไพศาล  อินทับทัน  (2527 : 78)  วิจัยเร่ือง  การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียน
ประถมศึกษาและผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  ทั้งสอง
กลุมตัวอยางมีความคาดหวังที่จะใหคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  ปฏิบัติ
หนาที่ในดานการประสานงานกับสถาบันตางๆ  ในชุมชนเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมา  ไดแก  
ดานการใหคําแนะนํา  หรือเสนอแนะแกผูบริหารโรงเรียน และการใหความชวยเหลือสนับสนุน
กิจการทั่วไปของโรงเรียน

โยทะกา  แกวปล่ัง  (2529 : 69)  วิจัยเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานของกรรมการ
สถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือในดานการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด  สวนการใหคําปรึกษาแนะนําไดปฏิบัตินอย  
คณะกรรมการศึกษาสวนมาก  ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนเทาครู

นรีวรรณ  พรมชุม  และคณะ  (2537 : ก - ค)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวม
ของกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบท
ยากจนจังหวัดขอนแกน  พบวา  กรรมการศึกษาไมมีลักษณะเปนตัวแทนของคนในชุมชนทั้งเพศ  
อายุและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  สําหรับปญหาการมีสวนรวมของกรรมการศึกษาสวนใหญ  
คือ  ขาดความรูเกี่ยวกับงานและบทบาทของตนเอง  ไมมีเวลาพอ  และถูกขอบริจาคทรัพย  สิ่งของ  
สวนปญหาของกรรมการศึกษาเกือบครึ่งหนึ่ง  คือ ผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวม
และขาดความรวมมือจากประชาชนในการติดตอ

กิตติชัย  เมืองมา  (อางถึงในสุรีย  สิงหเจริญ. 2545 : 35)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา  การศาสนาและการวัฒนธรรม  จังหวัดเชียงราย   
พบวา  คณะกรรมการปฏิบัติคอนขางมากคือ  การนําเสนอกรอบนโยบาย  เปาหมาย  วัตถุประสงค  
มาตรการของกระทรวงใหรับทราบ  สวนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ที่พบมากคือ  ขาดการประสานงานระหวางคณะกรรมการระดับจังหวัด  กับคณะกรรมการ 
ระดับอําเภอ  และคณะกรรมการไมมีอํานาจเพียงพอหรือชัดเจน

เรืองยศ  พจนนุสนธ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการโรงเรียนโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง  สําหรับปญหาการปฏิบัติงาน  พบวา  
คณะกรรมการโรงเรียน  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจ
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ในบทบาทหนาที่ของตนเอง  อันเนื่องมาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย  มีภารกิจการงานมาก  
พื้นฐานการศึกษาต่ํา  ไมมีเวลาในการมีสวนรวม

นิภา  วรรณรักษ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ   โรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา :  ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานของกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับความเปนมา  ปรัชญา  แนวคิด 
ความสําคัญรวมในรูปองคคณะบุคคล  ยังไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เคยดําเนินการมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2525  เกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคพบวา  กรรมการโรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ 
บทบาท  อํานาจหนาที่  ขาดงบประมาณและการนิเทศอยางตอเนื่อง  ควรที่จะมีการพัฒนาความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพของกรรมการโรงเรียน
ฝายอ่ืนๆ  โดยเฉพาะฝายตัวแทนชุมชนใหออกมาในรูปของการทุมเทเสียสละใหกับการดําเนินการ
ของคณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง

สุชาติ  ศศิภัทรกุล (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการศึกษา  การศาสนา  และการวัฒนธรรมอําเภอ  ในจังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัย
พบวา  คณะกรรมการไดปฏิบัติงานมากในดานการเก็บรวมรวมขอมูล  สถิติทางการศึกษา  
โดยช้ีแจงใหสภาตําบลหรือองคการการบริหารสวนตําบลไดทราบถึงสภาพปญหา  สวนที่
คณะกรรมการปฏิบัตินอยคือ  การนําขอมูลมาประมวลผล  วิเคราะหและจัดทําดัชนีพื้นฐาน
ทางการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  การใหคําปรึกษาจัดทํายกรางแผนพัฒนาระยะ  
5  ป  และแผนพัฒนาประจําป
 สุรีย  สิงหเจริญ  (2545 : 75 – 76)  วิจัยเร่ือง  สภาพและปญหาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พบวา  การกําหนดนโยบายและแผนการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  การจัดทํา
หลักสูตร  การกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน  การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษา  การสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลคนพิการ  การบริหารจัดการดานวิชาการ
ดานงบประมาณดานบริหารบุคคลและดานบริหารทั่วไป  การสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  การใหรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  และการแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ
เพื่อการดําเนินงานภาพรวม  11  ขอ  อยูในระดับปานกลาง  เพราะประกอบอาชีพสวนตัวทําให
ไมมีเวลาและขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่  สวนขอที่อยูในระดับมาก  มีจํานวน  1  ขอ  
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คือ  การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาและการปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  คือ  
ถารวมกิจกรมตางๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น
 วัลลภ  บุญกิตติเจริญ  (2547 : 89)  วิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขึ้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  ในภาพรวม  4 งาน
อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับคาเฉลี่ยดังนี้  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  และการบริหารทั่วไป  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสวนใหญไมคอยมีเวลาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของสถานศึกษา  มีภาระ
หนาที่อ่ืน  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ภาระหนาที่งานประจํา  และไมเขาใจบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีความรูนอย

2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยในตางประเทศ  ไมพบงานวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของครู
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนองานวิจัยที่ใกลเคียง
ดังตอไปนี้
 แอบเดล  (Abdel. 1973 : 185)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
ในประเทศอียิปต  พบวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักสําคัญของประชาธิปไตยจําเปน
ตองปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน  และควรกําหนดเปาหมายของการมีสวนรวม
ของประชาชนชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา  รวมทั้งประเด็นหรือ
กิจกรรมที่ประชาชนควรมีสวนรวม
 อเมนุ  เทคา  (Amenu – TeKaa  อางใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2537 : 185)  
ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดีย  ในประเทศแคนาดา  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการศึกษา  พบวา  การจัดการศึกษาประสพความสําเร็จในชุมชนที่มีประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  และ
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  การจัดการศึกษา
ก็จะประสพผลสําเร็จ
 ชูเลอร และแวนดรา  (Schuler & Vandra. 1987 : 185)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสหรัฐอเมริกา  โดยศึกษารูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  พบวา  การมีสวนรวมอยางไมมีประสิทธิภาพ
เกิดจากความบกพรองในการติดตอส่ือสาร  ปญหาการมีสวนรวมไดแก  ระดับของการมีสวนรวม
การเขารวมเพียงเร่ืองเดียว  การเขารวมโดยขาดความเขาใจในสถานการณทั้งหมด  ขาดขอตกลง
เกี่ยวกับขอบเขตของการมีสวนรวม
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2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

คณะกรรมการสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนา
และเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  การกํากับ  สนับสนุนและสงเสริมกิจการของ
สถานศึกษาเปนบทบาท  หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตกรอบของกฎหมาย
ที่กําหนด  เปนภารกิจหลักของการทํางานรวมกับสถานศึกษาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการจัดการศึกษารวมกันระหวางสถานศึกษา  ผูบริหาร  และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงทั้งหมดที่ไดกลาวมานี้ตองมีการทํางานที่สอดคลอง  สัมพันธซ่ึงกันและกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษาควรตองมีการศึกษาบทบาทหนาที่ของตนเองตามกฏหมายใหชัดเจน  
ทั้งนี้เพื่อใหการทํางานในหนาที่ของกรรมการสถานศึกษาเปนไปอยางสมบูรณแบบนั้นตองมี
การจัดการสถานศึกษาจํานวน  4  ดาน คือ

2.5.1 ดานบริหารวิชาการ  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานวิชาการโดยการใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.5.2 ดานงบประมาณ  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานดานงบประมาณโดยการใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
จัดสรรงบประมาณ  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผล
การดําเนินงาน  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

2.5.3 ดานบุคลากร  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานดานบุคคล  โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู

2.5.4 ดานบริหารทั่วไป  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานดานการบริหารทั่วไป  โดยการใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย  พัฒนา
คณุภาพการจัดการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน
และสัมพันธกับสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา


