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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
                การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผูวิจัยนําเสนอผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับตอไปนี้ 
    2.1  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
            2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
        2.1.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
        2.1.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2.2.1  องคประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาในระบบบริหารจัดการศึกษาของไทย 
       2.2.2  หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
        2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
        2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
 2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
            ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  (Job Satisfaction)  เปนความรูสึกของบุคคลที่มีผลตอ
การทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  และไดรับผลตอบแทนคือ       
ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  มีความมุงมั่นที่จะทํางาน  มีขวัญกําลังใจ          
ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  สงผลตอความสําเร็จและ     
เปนไปตามเปาหมายขององคการ  หนวยงาน  มีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายประการดังนี้ 
           มอรส  (Morse. 1955 : 27)  ไดใหนิยามของความพึงพอใจในการทํางานไวในเชิง
จิตวิทยาวา  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่ลดความเครียดของผูทํางานใหนอยลงถามีความเครียดมากจะทําให
เกิดความไมพึงพอใจในงาน และความเครียดที่มีผลมาจากความตองการของมนุษยเมื่อเกิดความตองการ
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มาก  จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรองเมื่อไดรับการตอบสนอง  ความเครียดนั้นจะลดลงหรือหมดไป  ทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานได 
            โยเดอร  และคณะ  (Yodor  and others.  1959 : 6)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ในการทํางานวาหมายถึงผลรวมของความรูสึกของผูปฏิบัติงาน  วาชอบหรือไมชอบตอสภาพการทํางาน  
ความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึกชอบพอใจ  หรือไมพอใจตอสภาพตางๆ  ที่มีอยูในหนวยงานนั้น 
            กูด  (Good. 1973 : 320)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา  หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีคุณภาพ  และสภาพของงานนั้น 
            สมยศ  นาวีการ  (2524 :39)  กลาววาความพึงพอใจคือความรุนแรงของความตองการ
ของพนักงานเพื่อผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง  ความพึงพอใจอาจจะเปนทั้งทางบวกและทางลบ  ภายใต
สถานการณการทํางาน  คาตอบแทน  การเลื่อนตําแหนง  การไดรับการยกยอง  กอใหเกิดความพึงพอใจ
ในทางบวก  สวนความขัดแยงการตําหนิหรือการลงโทษแบบตางๆ  ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ     
ในทางลบ 
            กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 321)  กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง
ความรูสึกท่ีชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงานและผูปฏิบัติงานนั้น
ไดรับตอบสนองตามความตองการของเขาได  
            นภดล  เชนะโยธิน  (2531 :175)  ไดใหความหมายวา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  
ความรูสึกพอใจหรือชอบใจในงานที่ทํา  และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
            สมชาย  ไทยวัฒนานุกุล  (2533 : 23)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน  
หมายถึง   ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่
เปนไปในทางบวกอันจะเปนผลให  บุคคลปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมเสียสละและอุทิศ
แรงกายแรงใจและสติปญญาใหแกงานนั้น 
            โดยสรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีตอ
องคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ  ของหนวยงาน  และผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการของตน  ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  ดวยแรงกาย แรงใจและ
สติปญญาอยางเต็มที่ 

 2.1.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

            ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสวนสัมพันธกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตองการของ
มนุษย(Human  Needs)  และการจูงใจ(Motivation)  เปนอยางมาก  ซ่ึงไดมีนักทฤษฎีและผูรูหลายทานได
กลาวกันไวอยางมากมายเชน 
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   1)  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s  Need Hierachy)  ทฤษฎีนี้ไดรับ
ความสนใจและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในการนํามาศึกษาของมาสโลว  (Maslow.  1970  : 35-47)  
ไดจัดลําดับขั้นความตองการของมนุษยไว  5  ขั้น  โดยอยูภายใตสมมติฐานวา  มนุษยมีความตองการ    
ไมส้ินสุดตั้งแตเกิดจนตาย เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการในระดับต่ําแลว  จะมีความตองการ
ตอบสนองในระดับที่สูงขึ้นอีก  ลําดับความตองการดังกลาวมีดังนี้ 
   (1)  ความตองการทางรางกาย  (Physiological Needs)  เปนความตองการขั้นมูลฐานของ
มนุษย และเปนสิ่งจําเปนที่สุดในการดํารงชีวิต  ไดแก  อาหาร อากาศ  ที่อยูอาศัยเครื่องนุงหมยารักษาโรค  
ความตองการพักผอนและความตองการทางเพศ 
  กลาวไดวา  ความตองการทางดานรางกายเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  เปนความตองการ       
ขั้นพื้นฐานที่จะชวยค้ําจุนชีวิตโดยตรง  เชน  เมื่อมนุษยมีความหิวจะไมมีความสําคัญอื่นใดที่จะเทากับ
ไดรับอาหาร  เมื่อไดรับการตอบสนองแลว  ความหวิจึงไมเปนสิ่งสําคัญอีกตอไป 
  (2)  ความตองการความปลอดภัย  (Security Needs)  ความตองการความปลอดภัย  จะ
เกิดขึ้นตอเมื่อความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการความปลอดภัยไดแก  
ความมั่นคง  ความยั่งยืน  ความมีเสถียรภาพ  ความมีอิสระ  การไดรับความคุมครอง  และการทําให
ปราศจากความกลัว  ความกังวลใจ  และความยุงเหยิงทั้งปวง  ทั้งนี้รวมถึงความพยายามในการแสวงหา
ความปลอดภัยของสังคมโดยสวนรวม  เปนตนวา  ความสามารถที่จะควบคุมเพื่อที่จะเอาชนะตอภาวะ
ฉุกเฉินตางๆ 
  (3)  ความตองการทางสังคม  (Social or Belonging Needs) เมื่อความตองการ              
ทางรางกายและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการทางสังคมก็จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจ     
ที่สําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล  เปนความตองการที่จะใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก  ไดรับ      
การยอมรับจากคนอื่นๆ  ไดรับความเปนมิตร  และความรักจากเพื่อนรวมงาน 
  (4)  ความตองการที่จะมีฐานะเดนหรือมีช่ือเสียง  (Esteem Needs)  ความตองการ 
ทางดานนี้เปนความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความยากเดนในสังคม  ตองการใหบุคคลอื่นยกยอง
สรรเสริญ  รวมถึงเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องความรูความสามารถ  ความเปนอิสระเสรีภาพ 
  (5)  ความตองการที่จะไดความสําเร็จตามความนึกคิด  (Self-Realization or Self-
Actualization Needs)  เปนความตองการระดับสูงสุด  ซ่ึงเปนความตองการที่ยากจะใหเกิดความสําเร็จ  
ในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของตนเอง  เปนความตองการที่ยากแกการเสาะแสวงหามาได 
  จากที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวามนุษยมีความตองการอยู เสมอและไมมีที่ ส้ินสุด      
ความตองการของมนุษยมีเปนลําคับขั้นตามลําดับความสําคัญ  ในขณะที่ความตองการของตนเคลื่อนจาก
ความตองการระดับต่ําไปยังระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ  นั้น  ก็ยอมแสดงวาความตองการในระดับที่ต่ํากวาจะมี
ความสําคัญตอบุคคลนั้นนอยลง  ดวยเหตุนี้เพื่อที่จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหแกคน       
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ในองคการ  ก็จะตองหาวิธีการ  และเครื่องมือจูงใจหรือมาตอบสนองความตองการท ี่แตกตางกันของ    
แตละบุคคลเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและกระตือรือลนในการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ 
 2)  ทฤษฎี อี. อาร.  จี  (ERG-Existence-Relatedness and Growth Theory)  อัลเดอรเฟอร 
(Alderfer.  1972 : 507-532)  ไดจัดกลุมความตองการของบุคคลโดยมีบรรทัดฐานจากแนวความคิด 
ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  โดยมี  3  กลุมคือ 
        (1)  ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Need = E)  
        (2)  ความตองการความสัมพันธ (Relation Needs = R)   
        (3)  ความตองการความเจริญเติบโตกาวหนา   (Growth Needs = G)   
 แนวคิดทฤษฎีนี้  แมจะเปนการศึกษาตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลวก็ตาม  แตก็มี
ประเด็นสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางใน  2  ลักษณะคือ 
        (1)  ตามสภาพความเปนจริง  ความตองการทั้ง  5  ขั้น  สามารถจัดกลุมรวมกันได  3  ขั้น
เทานั้นคือ 
               ก.  ความตองการดํารงชีวิต  เปรียบเทียบไดกับความตองการทางรางกายและ       
ความตองการความปลอดภัยตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ  ซ่ึงหมายถึงความตองการในการยังชีพ    
ที่พักอาศัย  รวมทั้งความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 
               ข.  ความตองการความสัมพันธ  มีลักษณะเหมือนกับความตองการทางสังคม  ซ่ึง
ไดแก  ความตองการความสัมพันธระหวางบุคคล 
               ค.  ความตองการความเจริญเติบโต  สามารถเปรียบเทียบไดกับ  ความตองการยอมรับ
นับถือ  และความตองการความสําเร็จในชีวิต  ของมาสโลว  ซ่ึงหมายถึงความตองการความเจริญ  การ
พัฒนา  การแสวงหาโอกาสในการเพิ่มพูนความรูใหแกตน  ความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่มี
อยู 
        (2)  ตามแนวทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  เห็นวาบุคคลมีความตองการที่
สูงขึ้นไดนั้น  จะตองไดรับการตอบสนองในขั้นตนกอน  แตแนวคิดทฤษฎีนี้มีความยืดหยุนมากกวา  คือ
บุคคลจะมีความตองการหลายๆ อยางพรอมกัน โดยอาจมีความตองการในระดับสูงพรอมๆ กับความ
ตองการในระดับต่ํา  ในขณะที่บุคคลพึงพอใจจากความตองการที่ไดรับเพื่อที่จะนําไปสูระดับที่สูงขึ้นอีก
ระดับหนึ่ง  บุคคลจะมีความคับของใจในความพยายามที่จะบรรลุใหถึงระดับนั้นๆ  ลักษณะเชนนีอ้าจเปน
เหตุใหบุคคล  ละความพยายาม  และกลับไปแสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความตองการในระดับที่ต่ํากวาได 
 3)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก  (Herberg’s  Two Factor Theory)  เฮอรซเบิรกและคณะ 
(Herzberg and others.  1959  :  50-63)    ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตองานของนักวิศวกรและ  นักบัญชี
จํานวน  228  คน   ไดสรุปวาความพอใจในงานที่ทําและความไมพอใจในงานที่ทํา  ไมไดมีสาเหตุมาจาก
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ปจจัยกลุมเดียวกัน  แตจะมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุมที่เฮอรซเบิรก  เรียกวา  ส่ิงที่ทําใหเกิดความพอใจ  
(ปจจัยจูงใจ)  และส่ิงที่ทําใหเกิดความไมพอใจ  (ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย) 
 ปจจัยจูงใจ  เปนปจจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เปนปจจัยที่ทําใหคนชอบและรักงาน   ทําให
บุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  5  ประการคือ 
    (1)  ความสําเร็จในการทํางาน  (Achievement)  หมายถึงการที่บุคคลสามารถแกปญหาตางๆ  
การรูจักการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น   คร้ันผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจในผลงานและความสําเร็จ
ของงานนั้นอยางยิ่ง 
    (2)  การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition)  หมายถึง  การไดรับการยอมรับนับถือ      
ไมวาจากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อน  จากผูมาขอคําปรึกษาหรือบุคคลในหนวยงาน  การยอมรับนับถือนี้
อาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย  แสดงความยินดีในการใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่ทําให
เห็นถึงการยอมรับความสามารถ 
    (3)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (The work itself)  หมายถึง  งานที่นาสนใจ  งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ทาทายใหตองลงมือทําหรือเปนงานที่มีลักษณะที่ทําตั้งแตตนจนจบไดโดย
ลําพังคนเดียว 
    (4)  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ  และมีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยาง
ใกลชิด 
    (5)  ความกาวหนา  (Advancement)  หมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคคล
ในองคการ  มีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม  หรือไดรับการฝกอบรม 
 ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย   หมายถึงปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ใหมีอยูตลอดเวลา  ถาไมมีหรือมีลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการจะเกิดการไมชอบงานนั้น  
ปจจัยค้ําจุนมีดังนี้ 
    (1)  เงินเดือน  (Salary)  หมายถึง  เงินเดอืนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้นเปนที่
พอใจของบุคคลที่ทํางาน 
    (2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต  (Possibility  of  growth)  นอกจากหมายถึง  
การที่บุคคลไดรับการแตงตั้ง  เล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคล
สามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 
    (3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  (Interpersonal  
relation superior, subordinate, peers)  หมายถึง  การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึง
ความสัมพันธ  อันดีตอกัน  สามารถทํางานรวมกัน  มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี 
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    (4)  สถานภาพทางอาชีพ  (Status)  หมายถึง  อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี 
    (5)  นโยบายและการบริหาร  (Company  policy  and  administration)  หมายถึง  การจัดการ
และการบริหารงานขององคการ  การติดตอส่ือสารภายในองคการ 
    (6)  สภาพการทํางาน  (Working  conditions)  ไดแกสภาพทางกายของงาน  เชน  แสง  เสียง  
อากาศ  ชั่วโมงการสอน  รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดลอมอื่นๆ  เชนอุปกรณ  เครื่องมือตางๆ   
    (7)  ความเปนอยูสวนตัว  (Personal  life)  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีหรือไมดี  อันเปนผลที่เกิด
จากงานในหนาที่ของเขา  เชน  การที่บุคคลตองถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม  ซ่ึงหางไกลจากครอบครัว
ทําใหเขาไมมีความสุขและไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม 
    (8)  ความมั่นคงในงาน  (Security)  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการ
ทํางาน  และความยั่งยืนของอาชีพ  หรือความมั่นคงขององคการ 
    (9)  วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา  (Supervision-technical)  หมายถึง  ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน  หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
    (10)  การนิเทศงาน (Supervision)  หมายถึง  การใหความชวยเหลือ  แนะนํา  การติดตามและ
การตรวจสอบ  การสงเสริมศักยภาพสวนบุคคล  และการใชบทบาทการเปนผูนําในการนิเทศ   
 สรุป  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก   ประกอบดวย  ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน  โดยปจจัย
จูงใจเปนปจจัยที่กระตุนใหคนปฏิบัติงาน  ดําเนินงานดวยความพึงพอใจ  สวนปจจัยค้ําจุน  เปนปจจัยที่
รักษาแรงจูงใจในการทํางานใหมีอยูตลอดเวลา  เปนปจจัยที่ชวยใหคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทําใหเกิดความ
ไมพอใจในงาน  ดังนั้นจะเห็นไดวาทฤษฎีนี้มีประโยชนตอการบริหารจัดการองคการ  เพราะทําใหทราบ
วาสิ่งใดที่ทําใหบุคลากรในองคการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือส่ิงใดไมกอใหเกิดความไม
พอใจในการปฏิบัติงาน 
   4)  ทฤษฎีความตองการของแมคคิลแลนด (McClelland’s Need  Theory)   ตามแนวทฤษฎี
ของแมคคิลแลนด (McClelland.  1961 : 143-168)     ไดจําแนกความตองการของบุคคลไว  3  ประเภทคือ   
          (1)  ความตองการสัมฤทธิผล  ( n Achievement)  คือความตองการความสําเร็จในสิ่งที่ตน
มุงหวัง  โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุความสําเร็จโดยที่เห็นวางานนั้นไมยากลําบาก
จนเกินไปกวาความสามารถที่บุคคลนั้นจะกระทําได  และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจจาก
ความสําเร็จในงานนั้นๆ  ดวย 
         (2)  ความตองการมีสายสัมพันธ  (n Affiliation)  คือ  ความตองการที่จะรวมมือกัน  การมี
ความผูกพันในทางบวกตอกันของกลุมบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ความอบอุนในมิตรภาพที่มีตอกันและ
ยังรวมถึงความรูสึกตางๆ  ที่มีตอบุคคลอื่นดวย  เชน  ความชอบพอ  ความปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับ
นับถือ  ตลอดทั้งความปรารถนาที่จะไดรับการยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระทําผิดเปนตน 
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         (3)  ความตองการดานอํานาจ  (n Power)  คือ  ความตองการที่อยากจะมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่นรวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรูสึกตางๆ ตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณเหลานั้นดวย  
เปนตนวา  การแสดงออกความพอใจเมื่อไดรับชัยชนะหรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง  นอกจากนั้น  
ยังไดแกความตองการในการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน  เชน  การใชขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  การใช
อํานาจบังคับบัญชาการแสวงหาความเชื่อถือ  และการใชอิทธิพลในการลงโทษ  เปนตน  ถามองใน
ลักษณะของการบริหารและมนุษยสัมพันธของผูบริหารแลวความตองการอํานาจบารมีนี้คือการที่
ผูบังคับบัญชาใชอิทธิพลตางๆ ในการควบคุม  ดแูล  ปกครองบังคับบัญชานั่นเอง 
   สรุป  ทฤษฎีความตองการของแมคคิลแลนดแสดงใหเห็นวาความตองการของมนุษย  มี 3  
ประการ  คือตองการความสําเร็จ  ตองการความผูกพัน  ตองการมีอํานาจบารมี  และมนุษยทุกคนจะมี
ความแตกตางกันในประสบการณ  ทั้ง  3  ดาน  ดังนั้นจึงเปนขอคิดสําคัญสําหรับผูบริหารทุกคน  ที่
จะตองประเมินความตองการดังกลาวที่มีอยูในตัวของผูปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อท่ีจะไดรูจักใชยุทธวิธีในการ
จูงใจใหบุคลากรในงานตางๆ ไดรับการตอบสนองความตองการมากที่สุด  ตามลักษณะและชนิดของ
ความตองการที่แตละคนมอียู  
  
   จากทั้ง  4  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนี้  
สามารถนํามาแสดงเปรียบเทียบความสัมพันธกันไดตามตารางที่  1 
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ตาราง  1  การเปรียบเทียบระหวางทฤษฎีของ Maslow, Alderfer, McClelland และ Herzberg 
 

ทฤษฎีลําดับขั้น 
ความตองการ 

(Maslow) 

ทฤษฎี  
 E.R.G. 

(Alderfer) 

ทฤษฎีความตองการ
ประสพผลสําเร็จ 

(McClelland) 

ทฤษฎี 
สองปจจัย 
(Herzberg) 

ความตองการที่จะไดรับ
ความสําเร็จในชีวิต 

ความตองการที่จะไดรับ
การยกยองนับถือ 

ความตอง 
การอยูรอด 

ความตองการดานสังคม 
และความรัก 

ความตองการ
ความสัมพันธ 

ความตองการดาน
ความสําเร็จ 

ความตองการดาน
อํานาจ 

ปจจัยจูงใจ 

ความตองการดานความ
ปลอดภัยหรือความ

มั่นคง 
ความตองการดาน 

รางกาย 

ความตองการดาน 
การดํารงชีพ 

ความตองการมี 
สายสัมพันธ 

ปจจัยค้ําจนุ 

 
ที่มา : เนตรพัณณา  ยาวิราช. 2546 : 100  
 จากแนวคิดทฤษฎีทีกลาวมาขางตนนี้  เปนลักษณะทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   และเปนหลักในการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เนื่องจากการจูงใจดังกลาวเปนสิ่งกระตุนใหเกิดแรงจูงใจแสดงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  จะนําไปสูการไดรับสิ่งตอบแทนที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลได  จึงจะสงผล
ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตอไป 
 2.1.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
            การที่จะใหบุคคลในหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคของ
องคการนั้น  ผูบริหารจําเปนจะตองเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการ  เทคนิค  วิธีการและปจจัยที่จะให
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงปจจัยสําคัญนั้นก็คือการจูงใจในรูปแบบตางๆ  ทั้งนี้ไดมี  
ผูกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวดังนี้ 
            เฮอรซเบิรกและคณะ (Herzberg and others.  1959  :  59-83)    ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน จากกลุมวิศวกร ปจจัยที่นํามาศึกษาคือ  ปจจัยที่เปน
ลักษณะงานที่ทํา  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ไดแก 
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   1)    ความสําเร็จ 
   2)    การยอมรับนับถือ 

3) ลักษณะงานที่ทํา 
4) ความรับผิดชอบ 
5) ความกาวหนา 
6) เงินเดือน 
7) โอกาสดานความเจริญเติบโต 
8) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
9) สถานภาพ 
10) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
11) ความสัมพันธกับผูรวมงาน 
12) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
13) นโยบายและการบริหาร 
14) ชีวติความเปนอยูสวนตัว 
15) สภาพการทํางาน 
16) ความมั่นคงในการทํางาน 
17) การนิเทศงาน  

 เฟรนซ (French. 1964  : 28-31)  ไดกลาวถึงปจจัยที่จะสนองความตองการของคนงานและ
ลูกจางที่จะพึงกอใหเกิดความพึงพอใจ  ไวดังนี้ 
     1)  มีความมั่นคงในอาชีพ 
     2)  เงินเดือนหรือคาจางเปนธรรมหรือเปนไปตามหลัก  งานมากเงินมาก 
     3)  การควบคุมบังคับบัญชาดี  คือ  ผูบริหารมีใจเปนธรรม  และยึดหลักมนุษยธรรม   และ  
ยึดหลักมนุษยสัมพันธ 
     4)  สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 
     5)  สภาพการทํางาน 
     6)  มีโอกาสกาวหนา  คือมีโอกาสไดเล่ือนขั้นตําแหนง  ขึ้นคาจาง  เงินเดือน  และเพิ่มพูน
คุณวุฒิ 
     7)  เปนอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 
 บีช  (Beach.  1965 : 508-516)  ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับขวัญในการปฏิบัติงานดังนี้คือ 
     1)  ความรูสึกมั่นคงในงาน 
     2)  คาจางดีเพียงพอสําหรับครอบครัวในระดับที่มีเหตุผล  
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     3)  มีโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา 
     4)  ไดรับความยุติธรรม 
     5)  สถานภาพในการทํางาน  การไดรับการยอมรับนับถือ 
     6)  ผูรวมงานมีโอกาสรับรูเร่ืองราวขององคการ  มีการสื่อความหมายเพื่อความเขาใจและ
ความรวมมืออันดี 
     7)  การมีภาวะการเปนผูนําที่ดี 
     8)  การหาทางใหงานเดิน 
     9)  ความภาคภูมิใจในงาน  ผลผลิตและบริษัท 
     10)  การมีโครงการใหคําแนะนําที่ดี 
การปรึกษาหารือรวมกัน 
 กิลเมอร  (Gilmer.  1967  :  380-384)  ไดสรุปองคประกอบตางๆ   ที่มีผลตอความพึงพอใจใน
งานไวคือ 
     1)  ความมั่นคงปลอดภัย  (Security)  ไดแกความมั่นคงในการทํางาน  การไดดําเนินงาน
อยางเต็มที่อยางเต็มความสามารถ  การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา  คนที่มีพื้นฐานความรูนอย  
หรือขาดความรู  ยอมเห็นวาความมั่นคงในงานมีความสําคัญมาก  ทั้งนี้คนท่ีมีความรูสูงจะรูสึกวาไมมี
ความสําคัญมากนัก  และคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความตองการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น 
     2)  โอกาสกาวหนาในการทํางาน  (Opportunity  for  Advancement)  เชนการมีโอกาสเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้น  การมีโอกาสไดรับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา  การไมมีโอกาส
กาวหนาในการงานยอมกอใหเกิดความไมชอบงาน  ผูชายมีความตองการเรื่องนี้สูงกวาผูหญิง  และเมื่อมี
อายุมากขึ้นความตองการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดนอยลง 
     3)  สถานที่การทํางานและการดําเนินงาน  (Company  and  Management)  ไดแกความพอใจ
ตอสถานที่ทํางาน   ชื่อเสียงและการดําเนินงาน  ช่ือเสียงและการดําเนินงานของสถาบันซึ่งพบวาคนมีอายุ
มากจะมีความตองการเกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกวาคนที่มีอายุนอย 
     4)  คาจาง  (Wages)   คนงานชายจะเห็นความสําคัญของคาจางมากกวาคนงานหญิงและ  ผู
ทํางานในโรงงานจะเห็นความสําคัญของคาจางมากกวาผูที่ทํางานในหนวยของรัฐ 
     5)  ลักษณะของงานที่ทํา  (Instrinstic of the Job)  องคประกอบนี้สัมพันธกับความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติ  หากทํางานไดตามความถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ 
     6)  การบังคับบัญชา  (Supervision)  มีสวนสําคัญที่จะทําใหผูทํางานมีความพึงพอใจ  หรือ 
ไมพึงพอใจตองานได  และการบังคับบัญชาที่ไมดีอาจเปนสาเหตุแรกที่ทําใหเกิดการขาดงานและลาออก
จากงานได  ในเรื่องนี้พบวาผูหญิงมีความรูสึกไวตอองคประกอบนี้มากกวาผูชาย 
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      7)  ลักษณะทางสังคม  (Social  Aspects  of  the  Job)  องคประกอบนี้เกี่ยวของกับความ
ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม  หรือการใหสังคมยอมรับตน  ถาบุคคลนั้นมีความรูสึกวาตนเปนสวน
หนึ่งของสังคม  และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดดีจะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น  องคประกอบนี้
จะมีความสัมพนัธกับอายุระดับงาน 
      8)  การติดตอส่ือสาร  (Communication)  ไดแกการรับ-สง  ขอสนเทศ  คําสั่ง  การทํา
รายงาน  การติดตอทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  องคประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับสําหรับผูที่
มีระดับการศึกษาสูง 
      9)  สภาพแวดลอมในการทํางาน  (Working  Condition)  ไดแก  แสงเสียง  การถายเทอากาศ  
สถานที่พักผอน  หองอาหาร  หองน้ํา  และชั่วโมงการทํางาน 
      10)  ส่ิงตอบแทนที่เปนประโยชนเกื้อกูล  (Benefits)  ไดแก  เงินบําเหน็จ  บํานาญ  บริการ
รักษาพยาบาล  สวัสดิการ  อาหาร  ที่อยูอาศัย  วันหยุด  การไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรมจาก
หนวยงานยอมทําใหเกิดความพึงพอใจ 
 บารนารด  (Barnard. 1972 :  142-149)  ไดเสนอวาส่ิงจูงใจที่สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคล  ประกอบดวย 
      1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ  ส่ิงของ  หรือการเงิน  โดยคํานึงถึงสิ่งที่จําเปนทางรางกายเปนสําคัญ   
เชน  อาหารและที่อยูอาศัยเปนตน 
      2)  ส่ิงจูงใจที่ไมเปนวัตถุ  เปนสวนของบุคคลโดยเห็นวาบุคคลจะใชความพยายามที่         
จะทํางานเพื่อหวังชื่อเสียง  เกียรติยศ  อํานาจ  บารมี  และหวังที่จะมีตําแหนงการงานที่ดี  เปนตน 
      3)  ความตองการมีสภาพการทํางานที่ดีมีความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
      4)  ความคาดหวังของบุคคลตอประโยชนที่พึงไดรับจากหนวยงานรวมถึงความรูสึกภูมิใจ  
ความจงรักภักดีและการไดรับการชวยเหลือจากองคการ 
      5)  ความสัมพันธทางสังคมโดยไมมีการแบงชั้นวรรณะ  สีผิวและเชื้อชาติ 
      6)  การปรับสภาพใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และทัศนคติของบุคลากรซึ่งไดรับความ
สนใจมากจากทุกองคการ เพราะเห็นวาบุคคลจะไมใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานดวยวิธีการใหมๆ   
ซ่ึงพวกเขาไมมีความคุนเคยมากอน 
      7)  โอกาสมีสวนรวมในการทํางาน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางาน 
      8)  สภาพรวมกันทางสังคม  ความสามัคคี  ความปกครอง  ความสนิทสนมกลมเกลียว  และ
ความมั่นคงสงบสุขในสังคม 
 มิลตัน  (Miltion. 1971 : 323-325)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไวดังนี้ 
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     1)  ลักษณะของงาน  (Work)  หมายถึง  ความนาสนใจภายในของงาน  ความแปลกของงาน 
โอกาสที่จะไดเรียนรู  ปริมาณงาน โอกาสที่จะไดรับความสําเร็จ  งานที่ไดใชความรูความสามารถ 
     2)  เงินเดือน  (Pay)  หมายถึง  จํานวนเงินที่ไดรับ  ความยุติธรรมหรือความเทาเทียมของ
รายได  วิธรการจายเงิน 
     3)  การเลื่อนตําแหนงการงาน  (Promotions)  หมายถึง โอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  
ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง 
     4)  การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition)  หมายถึงการ  ไดรับการยกยองชมเชย        
ในผลสําเร็จของงาน  การวิพากษการทํางาน ความเชื่อถือในผลงาน 
     5)  ผลประโยชน  (Benefits)  หมายถึง  บําเหน็จบํานาญ  คารักษาพยาบาล ฯลฯ 
     6)  สภาพการทํางาน  (Working  Condition)  หมายถึง  ชั่วโมงการทํางาน  การหยุดพัก  วัสดุ
อุปกรณ  บรรยากาศในการทํางาน  สถานที่ตั้ง  ส่ิงอํานวยความสะดวกทางกาย 
     7)  การนิเทศงาน  (Supervition)  หมายถึง  รูปแบบของการนิเทศ  ความมีมนุษยสัมพันธ    
ในการนิเทศงานและทักษะการบริหารของผูนิเทศก 
     8)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  (Co- Workers)  เชน  การยกยองนับถือการชวยเหลือ
และความมีไมตรีตอกัน 
     9)  บริษัทและการจัดการ  (Company  and  Management)  ไดแก  การดูแลลูกจาง  การจาย
คาตอบแทนและการบริหารงาน 
 เดวิส (Davis. 1981 : 578-579)  ใหขอสังเกตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกในองคการวา  ถาขวัญในการปฏิบัติงานสูง (High  morale)  สมาชิกจะมีความสนใจและศรัทธา  
เชื่อมั่นในองคการเปนอยางมาก  มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหความรวมมือแกผูบังคับบัญชา
อยางรวดเร็วดวยความเต็มใจและความเสียสละ  มีการเขาพบผูบังคับบัญชาเพื่อปรึกษาหารือ  เรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวบอยคร้ัง  ในดานการปฏิบัติงานก็มีปริมาณสูงและมีประสิทธิภาพโดยใชเวลา           
เพียงเล็กนอย  ถาขวัญในการปฏิบัติงานต่ํา (Low morale)  สมาชิกจะไมชอบการบริหารงานของ
ผูบังคับบัญชา  ไมมีความเชื่อมั่นในวัตถุประสงคขององคการ  มีความรูสึกทอดทิ้งไมไดรับสิทธิที่เขา  
ควรได  รูสึกทอแทและยุงยากใจ  ขวัญจึงมีความสําคัญในการปฏิบัติงานอยางยิ่ง  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
     1)  ทําใหเกดิความรวมมือรวมใจในการทํางาน 
     2)  สรางความซื่อสัตยภักดีใหมีตอองคการ 
     3)  เสริมสรางวินัยอันจะทําใหการปฏิบัติงานตามขอบังคับและระเบียบแบบแผน 
     4)  ใหองคการแข็งแกรงสามารถฟนฝาอุปสรรคไดในยามคับขัน  
     5)  เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
งาน 
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    6)  เกื้อหนุนและจูงใจใหผูปฏิบัติงาน  มีความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตางๆในองคการ 
    7)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจ  ภาคภูมิใจ  ในองคการหรือหนวยงานของตนเองมากขึ้น 
 สมพงษ  เกษมสิน  (2526 : 228-230)  ใหความคิดเห็นวาองคประกอบที่จะทําใหเกิดความ    
พึงพอใจในงาน  คือ ขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน  ซ่ึงมีวิธีการสรางและสงเสริมดังนี้ 
    1)  สรางทัศนคติทีดีในการทํางาน 
    2)  กําหนดมาตรฐานและสรางเครื่องมือสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
    3)  เงินเดือนและคาจาง 
    4)  สรางขวัญเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
    5)  ความเปนสวนหนึ่งของงาน 
    6)  สัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
 สมยศ  นาวีการ  (2533 : 221-223)  ไดกลาวถึงองคประกอบหรือปจจัยเบื้องตนที่จูงใจใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน  ดังนี้ 
    1)  ผลตอบแทน  ไดแก  คาจาง  เงินเดือน  สําคัญตอการสรางความพึงพอใจมากเพราะผล
การตอบแทนสามารถใชตอบสนองความตองการของคนไดหลายอยาง  เชน  อาหาร  ที่พักอาศัย          
การพักผอนหรืออ่ืนๆ 
    2)  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนตําแหนงจะทําใหการรับผิดชอบและผลตอบแทนสูงขึ้น  
งานระดับสูงจะใหความเปนอิสระ  ความทาทาย 
    3)  การบังคับบัญชา  การบังคับบัญชาที่สรางความพึงพอใจในการทํางานมีสองลักษณะ  คือ
การมุงคนและการมีสวนรวม 
    4)  ลักษณะงาน  ลักษณะที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางานมีอยู 2  ลักษณะคือ  
ความหมายของงานและการควบคุมวิธีการทํางาน 
    5)  กลุมงาน  ไดแก  การมีเพื่อนรวมงานที่รวมมือและเปนมิตร 
    6)  สภาพแวดลอมการทํางาน  ไดแก  อุณหภูมิ  ความชื้น  การระบายอากาศ  แสงสวางและ
เสียง  ตารางเวลาการทํางาน  ความสะอาดของสถานที่ทํางานและเครื่องมือที่เพียงพอ 
 เอกชัย  กี่สุขพันธ (2533 : 124-125)  ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางานไว
ดังนี้ 
    1)  สัมฤทธิผลของงาน  (Achievement)  คนเปนจํานวนมากที่ตองการความสําเร็จในการ
ทํางาน  และพอใจในการมีสวนสรางสรรคงานที่มีความสําคัญใหแกบริษัท  ถาผูบริหารยอมรับในขอนี้ก็
ยอมสนับสนุนใหบุคคลไดมีโอกาสประสพความสําเร็จในการทํางานตามศักยภาพ  (Potential) ของแตละ
บุคคล 
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    2)  การยอมรับ  (Recognition)  โดยปกติแลวคนเราทุกคน  มีความรูความสามารถและทักษะ
ในการทํางานที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ถาผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิดเห็นหรือ
ความสามารถของบุคคลไมวาจะเปน  คํายกยองชมเชย  หรือการใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  ที่
เหมาะสมจะมีสวนจูงใจในการทํางานไดมาก 
    3)  ความกาวหนา  (Advancement)  ความกาวหนาในการทํางานเปนสิ่งที่ทุกคนทาทายจะทํา
ใหบุคคลนั้นไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานอยูเสมอ 
    4)  ความสนใจ  (Interest)  หมายถึงการใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสรางทักษะใน
การทํางานตามที่เขามีความสนใจ  หรือใหเขามีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการทํางานที่เขา
นับเปนสิ่งจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง 
    5)  ความรบัผิดชอบ  (Responsibility)  สําหรับบุคคลที่มีความสามารถมีไหวพริบและทักษะ
ในการทํางานที่ดี  อยากที่จะทํางานดวยอํานาจและความรับผิดชอบของตนเอง  และจะไมชอบถูกบังคับ
ใหทํางาน 
     6)  การมีสวนรวมในการทํางาน  (Participation)  การเปดโอกาสใหบุคคลไดมีสวนรวมใน
การทํางานมากขึ้นไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย  วิธีการทํางานตลอดจนการตัดสินใจในการทํางาน  
จะสรางใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน    การใหมีสวนรวมในการทํางานนี้จะจูงใจใหบุคคลยอมรับ
ในความสามารถซึ่งกันและกันและมีโอกาสพัฒนาการทํางานเปนทีมดวย 
 โดยสรุปแลวปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากที่นักวิชาการไดศึกษาและได
กลาวมาแลวนั้นอยูในลักษณะที่เนนทั้งลักษณะงานที่ทําและสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดประมวลแนวคิดทฤษฎีและปจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตางๆ ซ่ึงมี
ความสัมพันธและครอบคลุมลักษณะงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลวคัดสรรปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได 10  ปจจัย   ไดแก  
ความสําเร็จในการทํางาน  การไดรับการยอมรับนับถือ   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  
ความสัมพันธกับผูรวมงาน  ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  การนิเทศ  การสื่อสาร  
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  ชีวิตความเปนอยู    ดังตารางที่  2 
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ตาราง  2   การคัดสรรปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน     

 
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธกับบุคคล 
นักวิชาการที่กลาวถึง
ปจจัยที่สงผลตอความ 

พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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1.  เฮอรซเบิรกและคณะ 
   (Herzberg and others) 
2.  บีช(Beach) 
3.  กิลเมอร  (Gilmer) 
4.  บารนารด  (Barnard) 
5.  มิลตัน  (Miltion) 
6.  สมพงษ  เกษมสิน 
7.  สมยศ  นาวีการ 
8.  เอกชัย  กี่สุขพันธ 
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 จากตารางที่  2  สรุปไดวาปจจัยที่นํามาศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ ไดประมวลจากแนวคิดทฤษฎี
ของนักวิชาการ หลายทานคือ Herzberg and others, Beach, Barnard, Gilmer,  Miltion ,สมพงษ  เกษมสิน 
สมยศ  นาวีการ , เอกชัย  กี่สุขพันธ 
      

2. 2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 2.2.1  องคประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาในระบบบริหารจัดการศึกษาของไทย 
            เมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ซ่ึงมี
บทบัญญัติที่สนองในดานสิทธิและเสรีภาพ   ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน  โดยเฉพาะการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของชุมชน  เอกชน  องคการปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงไดมี
บทบัญญัติไวในมาตรา  43  วรรค  2  และมาตรา  289  รวมทั้งการบัญญัติใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
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แหงชาติ  ในมาตรา  81  สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  20  สิงหาคม  พุทธศักราช  2542  เปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการศึกษา  
ซ่ึงไดบัญญัติองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวในมาตราที่  40  และเพื่ออนุวัติ
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2543  กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาแตละ
สถานศึกษา  อยางนอย  7  คน  แตไมเกิน  15  คน  และกําหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ไว  12  ขอ  หลังจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   2542  ไดมีการ
ปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติม  และประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  
2545  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแต  3  มกราคม  พุทธศักราช  2546  ไดกําหนดการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาในมาตราที่  40  บัญญัติใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ือทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา   ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกร
ชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนพระภิกษุ
สงฆและ/หรือ ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  โดยใหมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 การปรับเปลี่ยนระบบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  ไดบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กํากับดูแลสถานศึกษาที่สังกัด  กรมสามัญศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  โดยมีบทบัญญัติในเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวเชนเดียวกัน  
เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานสอดคลองกัน  สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได
กําหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศกฎ
กระทรวงฯ  วาดวยการกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2546 (รายละเอียดภาคผนวก ก.) 
 2.2.2  หนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  
2543  ขึ้น  ใหสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปปฏิบัติ และตามระเบียบในขอ 13 ได
กําหนดหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2543 : 3) 
            ขอ  13  กรรมการมีหนาที่ดังนี้ 
     1)  กําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษา 
     2)  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
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   3)  ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน 
   4)  กํากับ  และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
   5)  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
   6)  สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ   เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
   7)  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  
ดานบริหารบุคคล  และดานบริหารทั่วไป  ของสถานศึกษา 
   8)  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก  และภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน   รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 
   9)  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับ
องคการทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
   10)  ใหความเห็นชอบ  รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  กอนเสนอ
ตอสาธารณชน 
   11)  แตงต้ังที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อการดําเนินการตามระเบียบนี้  ตามที่
เห็นสมควร 
   12)  ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น 
 ตามมาตราที่  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546   
รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ไดสรุปถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 5) 
   1)  กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ประกาศ คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  
   2)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตางๆ  ของสถานศึกษา 
   3)  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายที่วาดวยระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
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   4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนดใหอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แนวปฏิบัติงานตามหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      ซ่ึงกําหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่  3 
 
 
ตาราง  3  แนวปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

หนาที ่ แนวปฏิบัติงาน 
1.  กําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ใหความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

3. ใหความเหน็ชอบใน
การจัดการสารหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน 

1.  ศึกษาและทําความเขาใจในความมุงหมายหลักการของการจัดการศกึษา
ตาม พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
2.  ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของชุมชน/
ทองถ่ิน  ที่ตั้งของสถานศึกษา 
3.  กําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 
4.  กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาดานวิชาการ  บุคลากร  งบประมาณ  
อาคารสถานที่  กิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธชุมชน 
5.  กําหนดใหสถานศึกษา   จัดทําธรรมนูญโรงเรียน 
6.  กําหนดใหสถานศึกษาทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  
ใหเสร็จกอนเปดภาคเรียนของแตละปการศึกษา 
1.  ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษา 
2.  พิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปกับแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
3.  พิจารณาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
4.  ใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษา 
1.   ศึกษาหลักสูตร  จดุหมาย  โครงสรางของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
2.  ใหความเห็นชอบสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.  ใหความเห็นชอบสาระหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา 
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ตาราง  3 (ตอ) แนวปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

หนาที ่ แนวปฏิบัติงาน 
4.  กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
5.  สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กทุกคน
ในเขตบริการไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง  มคีุณภาพ
และไดมาตรฐาน 
 
6.  พิทักษสิทธิเด็ก ดแูล
เด็กพกิาร  เด็กดอย
โอกาสและเดก็ที่มี
ความสามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

1.  กําหนดแผนการกํากับและติดตามความรวมมือกับสถานศึกษาไดแก  
วิธีการและระยะเวลา 
2.  ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผน   ที่
กําหนดไวโดยใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  แบบสอบถาม  ประชุม ฯลฯ 
3.  ใหขอมูลปอนกลับแกสถานศึกษาและชวยเหลือสนับสนุนสรางขวัญ
กําลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
1. ใหสถานศึกษาจัดทําขอมูล  สารสนเทศที่เกี่ยวกับจํานวนผูเรียน  การ
คมนาคม  สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนและขอมูลอ่ืนที่จําเปนใหเปน
ปจจุบัน 
2.  สนับสนุนและจัดหาที่เรียนใหแกเด็กในพื้นที่บริการไดเขาเรียน 
อยางทั่วถึง 
3.  จัดหาทุนการศึกษา  อุปกรณการศึกษา  และส่ิงจําเปนอื่นๆ  แกผูเรียน 
ที่ขาดแคลนและไมสามารถพึ่งตนเองได 
1.  สนับสนุนใหเด็กพิการไดมีโอกาสเรียนทุกคน 
2.  สอดสองดูแลเด็กที่ไดรับการทารุณ  กดขี่  ขมเหง  ลวงละเมิดทางเพศ  
ใชแรงงานเด็กกักขัง ฯลฯ  ใหไดรับความชวยเหลือเปนเปนพิเศษ 
3.  สอดสองดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการหรือ  
ทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือ
ดอยโอกาส  ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 
4.  สงเสริม   สนับสนุน   ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหแก เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  ใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากที่สุด 
5.  สนับสนุนสงเสริมทํางานรวมกับองคกรพิทักษสิทธิเด็ก 
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ตารางที่  3  (ตอ) แนวปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

หนาที ่ แนวปฏิบัติงาน 
7.  เสนอแนวทางและมี
สวนรวมในการบริหาร 
จัดการดานวิชาการ  ดาน
งบประมาณ   ดาน
บริหารงานบุคคลและ
ดานบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อ
สงเสริมสรางพัฒนาการ
ของผูเรียน  ทุกดาน  
รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินและของชาติ 

การบริหารจัดการดานวิชาการ 
1.  กําหนดมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา 
2.  ประเมินภายในเกี่ยวคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
3.  กํากับ  ติดตาม   ประเมิน  ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา 
การบริหารจัดการดานงบประมาณ 
1. กําหนดวิธีการบริหาร  การใชงบประมาณของสถานศึกษา  โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพ 
2.  กําหนดวิธีการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 
การบริหารจัดการดานบุคคล 
1.  การกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและ 
สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.  ใหขวัญ  กําลังใจ  และยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและบคุลากรอื่น 
ในสถานศึกษา 
3.  จัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา 
การบริหารจัดการดานการบริหารทั่วไป 
1. ใหมีการใชดูแลและบํารุงอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ ของสถานศึกษา
ใหเกิดประโยชน 
2.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหสวยงามเพื่อ 
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
1.  หารายไดทรัพยสินและทรัพยากรจากแหลงตางๆ  เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
2.  สงเสริมและ  กํากับติดตาม  การใชวิทยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.  กํากับ  ติดตาม   เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ สืบสานจารีต  
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ  พรอมทั้งการยกยองเชิดชู
เกียรติภูมิปญญาทองถ่ินตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร 
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ตารางที่  3 (ตอ) แนวปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

หนาที ่ แนวปฏิบัติงาน 
 
9.  เสริมสราง
ความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากบัชุมชน  
ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เพื่อให
สถานศึกษาเปนแหลง
วิทยาการของชุมชน
และมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน 
10.  ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษากอนเสนอ
สาธารณชน 
11.  แตงตั้งทีป่รึกษา
และอนุกรรมการเพื่อ
ดําเนินงานตามระเบียบ
นี้ตามที่เหน็สมควร 
12.  ปฏิบัติการอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานตนสังกัด 
 

 
1.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษารวมกับชุมชน  องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน 
2.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการและ
ใหบริการดานตางๆ  แกชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ใหสถานศึกษาดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
2.  เสนอแนะปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
3.  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา   กอน
เผยแพรตอสาธารณชน 
 
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจําเปนแลวแตกรณี 
 
 
สงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมือแกสถานศึกษาในการดําเนินงานที่
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 12-15 
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2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.3.1  งานวิจัยภายในประเทศ   
            วินัย  โกยอดุลย  (2537 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ”  ผลการวิจัยพบวา   
  1)  ความพึงพอใจในการทํางานของหัวหนาการประถมศึกษาอยูในระดับเล็กนอย 
  2)  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของหัวหนาการประถมศึกษาตามลําดับ
สําคัญคือ  เงินเดือน  ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน  ความกาวหนา  การไดรับการยอมรับนับถือ  นโยบาย
การบริหาร  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความสําเร็จในการทํางาน  และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
            จารุวรรณ  พุฑฒิบัณฑิต  (2538 : 99-101)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัย
พบวา  ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน            
อยูในระดับ  “นอย”  สวนปจจัยที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู       
ในภาพรวมมากที่สุดคอื  ลักษณะงาน   
            ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเรียงตามลําดับความสําคัญไดแก  
นโยบายและการบริหาร  ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบ  การไดรับการยอมรับนับถือ  ความมั่นคงในงาน 
            ปจจัยที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน
วิชาสามัญ  และครูผูสอนวิชาชีพมากที่สุด  คือ  นโยบายและการบริหาร  สวนของครูผูสนับสนุน        
การสอนมากที่สุดคือ  ลักษณะงาน 
            ณัฐพล  สุวรรณลพ  (2538 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง   “แนวทางสรางความพึงพอใจ    
ในงานของผูชวยศึกษาธิการอําเภอในภาคเหนือ”  ผลการวิจัยพบวา  ผูบังคับบัญชาควรใหความจริงใจ  
ความซื่อสัตยและความยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชา  สงเสริมสนับสนุนความกาวหนา  และ
แสวงหาความรูของผูใตบังคับบัญชาพยายามสรางหนวยงานใหเปนที่ยอมรับจากหนวยงานอื่นๆ  และ
บุคคลทั่วไปควรมอบหมายงานใหแกผูบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ   และเหมาะสมกับความรู
ความสามารถพรอมทั้งใหอํานาจและการตัดสินใจในการดําเนินงาน  ควรใชการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตย   มีความยืดหยุน  ในการปฏิบัติงาน  ควรใหการยกยอง  ชมเชย  สงเสริมขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานตามโอกาสและเวลาอันเหมาะสม  ผูบังคับบัญชาควรเปนผูที่มีคุณสมบัติในการเปนผูนํา
และยอมรับฟงความคิดเห็น ของผูใตบังคับบัญชา  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอควรมีสํานักงานอาคาร
สถานที่เปนสัดสวน  และเปนเอกเทศ  มีแสงสวางมีพื้นที่เหมาะสมและมีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยและ
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เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  ควรเพิ่มอัตราเงินเดือนใหเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน  และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลในงานควรมีมิตรภาพเปนกันเองและชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 ไชยมงคล  ฟุงเฟอง  (2539 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง   “ความพึงพอใจในงานของพนักงานครู
เทศบาลเมืองเชียงราย”  ผลการวิจัยพบวา  ในภาพความพึงพอใจในงานของพนักงานครูเทศบาลเมือง
เชียงราย  อยูในระดับไมแนใจ  แตเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาพึงพอใจในดานความรับผิดชอบ  
ความสําเร็จในการทํางานและไมแนใจในดานลักษณะของงาน  นโยบายและการบริหารงานองคการการ
ปกครอง  บังคับบัญชา  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและผูอยูใตบังคับบัญชา  การ
ไดรับการยกยองนับถือและเงินเดือน 
 อุไรรัตน  ชนะบํารุง  (2539 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ         
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการการศึกษาอําเภอ”  ผลการวิจัยพบวา   
    1)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ     
อยูในระดับ  “ปานกลาง”   
    2)  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาตามลําดับ  คือ   
การไดรับการยอมรับนับถือ  การนิเทศงาน  เงินเดือน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน 
 สมัคร  ศิริภักดิ์  (2541 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 9”  พบวา  เจาหนาที่ในสํานักงานมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธกันในทางบวก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
 สุวรรณ  ภูติวณิชย  (2541 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  “การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”  ผลการวิจัยพบวา 
    1)  ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางสวนใหญมีความ พึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับกลาง 
    2)   ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสวนกลาง  ประกอบดวย  ปจจัย  5  ปจจัย  ตามลําดับไดแก  ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ  เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  นโยบายและการบริหาร  ความกาวหนา และสภาพการทํางาน 
 ธรินธร  สรรพกิจกําจร  (2542 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ใน
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับ  “ปานกลาง”  และปจจัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจในงานมาก   5  อันดับแรกคือ             
1)  รายได  2)  ความมั่นคงในงาน  3)  สวสัดิการในหนวยงาน  4)  โอกาสกาวหนา  และ  5)  การบริหารที่
มีประสิทธิภาพ 
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            ไพวรรณ  สุภะดี  (2543 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัย
พบวา  
               1)  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับสูง  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน  มีความพึงพอใจในการสํารวจชุมชน  การวางแผน  และการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรม กศน. อยูในระดับสูง  แตมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานการสอน  อยูในระดับต่ํา 
               2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความสําเร็จ  
ในการทํางาน  การยอมรับนับถือ  ลักษณะงานที่ทํา  ความรับผิดชอบ  ความกาวหนา  นโยบายและการ
บริหารงาน  การนิเทศ  สภาพการทํางาน  สถานภาพของตําแหนงและความมั่นคงปลอดภัย 
            สัญญา  ไชยประเสริฐ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต  ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”  ผลการวิจัยพบวา 
               1)   ปจจัยจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจของบุคลากรที่ดํ า เนินงานโครงการ              
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ  “มาก”  ดานที่มีความพอใจสูงสุดคือ  ความรับผิดชอบ  สวน
ดานต่ําสุดคือ  ความกาวหนา  สวนปจจัยคํ้าจุน  โดยภาพรวมอยูในระดับ  “ปานกลาง”  ดานที่มีความ    
พึงพอใจสูงสุดคือ  ความสัมพันธระหวางบุคคล  และดานต่ําสุด  คือ  เงินเดือน-คาตอบแทน 
                 2)  ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  กับความพึงพอใจในการดําเนินงานตาม
โครงการมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .01  โดยมีความสัมพันธกัน 
ในระดับ  “ปานกลาง”  ทุกดาน  สวนความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  ดวยกันเอง  มีความสัมพันธกัน
ในระดับ  “สูง”  ดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความรับผิดชอบ 
               3)  ปจจัยที่ทํานายความพึงพอใจของบุคคลากรที่ดําเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิตคือ  การไดรับการยอมรับนับถือ  ความสัมพันธระหวางบุคคล  และความกาวหนา 
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
            นิโคลสันและ มิลจุส (Nicholson  and  Miljus.1972 : 840-845-A)  ไดทําการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจและการเปลี่ยนแปลงของอาจารยในวิทยาลัยศิลปศาสตร  พบวาอาจารยมีความ   
พึงพอใจในลักษณะงาน  แตมีความพึงพอใจนอยกับองคประกอบอื่น  เชนรางวัล  หรือผลประโยชนที่
ไดรับในรูปของวัตถุ  โดยเฉพาะอยายิ่งคาจางและการเลื่อนตําแหนง 
            วาเลส (Valez. 1972 : 997-A) ไดศึกษาความพึงพอใจในองคประกอบภายในและ
องคประกอบภายนอกของงาน  โดยใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  องคประกอบภายในไดแก  
ความสําเร็จของงาน  การยอมรับนับถือในผลงาน  ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบในงาน  และ    
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ความเจริญกาวหนา  สวนองคประกอบภายนอกของงานไดแก  สภาพภายใน  การปฏิบัติงาน  เงินเดือน
และผลประโยชนเกื้อกูล  สถานภาพของงาน  การบริหารและการควบคุมงาน  ความมั่นคงในงาน
นโยบายของการบริหาร  และความสัมพันธระหวางบุคคล  ผลการวิจับพบวา 
   1)  ผูปฏิบัติงานไมพอใจในองคประกอบภายนอกของงาน  ซ่ึงไดแก  เงินเดือน  และ
ผลประโยชนเกื้อกูล  นโยบายการบริหาร  สวนองคประกอบภายในที่นอยที่สุดไดแกความเจริญกาวหนา 
   2)  ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในมหาวิทยาลัยเอกชนอิสระมากกวามหาวิทยาลัยขอรัฐ 
   3)  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน  มีสวนทําใหความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
            เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni.  1973 : 1253-A)  ไดทําการศึกษาองคประกอบที่สงผล
ใหเกิดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการทํางานของครู  โดยการสัมภาษณสอบถามครู          
กลุมตัวอยางในเขตการศึกษาตางๆ  ของมอนโรเคานตี  รัฐนิวยอรค  จํานวน  3,382  คน  ผลการวิจัยพบวา 
    1)   การได รับการยอมรับนับถือ   ความสําเร็จของงาน   และความรับผิดชอบ              
เปนองคประกอบที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    2)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับผูรวมงาน  การปกครองบังคับ
บัญชา  นโยบายและการบริหารและความเปนอยูสวนตัว  เปนองคประกอบที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
            แจคสัน (Jackson. 1974 : 7560-A)ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธของ
แนวความคิดของผูบริหารตอองคประกอบ  ทฤษฎีกระตุนและค้ําจุน  ของเฮิรซเบิรก  โดยใชกลุมตัวอยาง
ที่เปนผูบริหารระดับกลาง  และรองประธานกรรมการบริหาร  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารระดับกลางและ
รองประธานกรรมการบริหาร  เลือกปจจัยกระตุนมากกวาปจจัยคํ้าจุน  ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันวาผูปฏิบัติงาน
พอใจในปจจัยกระตุนมากกวาปจจัยคํ้าจุน  อยางไรก็ตาม  ปจจัยคํ้าจุนเปนปจจัยจําเปนที่มีสวนทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
            วิชเชอร (Whisher. 1984 : 3042) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ-ค้ําจุน ที่ใชใน
โรงเรียนประจําตําบล  กับความพึงพอใจในการทํางานของครูใหญ  เพื่อหาความสัมพันธและหาระดับ
ความพึงพอใจในการทํางานที่เมืองริเวอรไซด  พบวา 
     1)  ปจจัยจูงใจ-ค้ําจุนตางๆ  มีความสัมพันธตอการทํางานในระดับสูง  ยกเวนความ
มั่นคงในการทํางาน 
     2)  โดยทั่วไปแลวครูใหญมีความพึงพอใจในการทํางาน 
     3)  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางปจจัยของการกําหนดนโยบาย          
ความมั่นคงในการทํางาน  และการปกครองบังคับบัญชากับระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูใหญ 
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           กูดสัน (Goodson. 1985 : 3543)  ศึกษาทฤษฎีสององคประกอบของ  Herzberg  ที่ใชกับ
ครูประถมศึกษาในรัฐอลาบามา  พบวาผลที่ไดจากการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ  Herzberg   
Goodson  สรุปวาปจจัยดานความสําเร็จของงานเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหครูพอใจในการทํางานและ
เงื่อนไขในการทํางานเปนสิ่งสําคญัที่สุดที่ทําใหครูไมพอใจในการทํางาน  สวนปจจัยทางชีวสังคมไมมีผล
อยางมีนัยสําคัญแกแรงจูงใจจากปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุน 
            กลิสสันและดูริค (Glisson and  Durick. 1988 : 61-81)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจและการทุมเทเสียสละตอองคการที่ทํางานเกี่ยวกับการบริหาร  การวิจัยนี้ไดศึกษาคนงานซึ่ง
ทํางานเกี่ยวกับการใหบริการ  จํานวน  319  คน  จาก  22  องคการเพื่อวิเคราะหผลกระทบที่มีตอความ  
พึงพอใจและการทุมเทเสียสละของตัวแปรพหุคูณจากลักษณะเฉพาะของงาน  ลักษณะเฉพาะของการจัด
องคการและลักษณะของคนงาน  ผลการวิจัยพบวาลักษณะของงาน  ปจจัยที่เปนตัวทํานายถึงความพึง
พอใจไดดีที่สุดคือ  ทักษะที่หลากหลายและบทบาทที่ไมชัดเจน  ลักษณะขององคการ  ปจจัยที่เปนตัว
ทํานายความทุมเทเสียสละตอองคการ  คือ  ผูนําและอายุขององคการ  สวนในดานลักษณะของคนงาน  
ปจจัยที่ทํานายความทุมเทเสียสละตอองคการที่สําคัญคือ  การศึกษาและในดานนี้ไมมีปจจัยทํานายความ
พึงพอใจ 
 สรุปผลงานวิจัยไดวาหนวยงานแตละหนวยงานที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น  มี
ความพึงพอใจที่เหมือนกันและแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสถานภาพสวนตัวของบุคคลากรในหนวยงาน  
สภาพแวดลอมการทํางานของหนวยงาน  และปจจัยจูงใจตางๆ  ที่หนวยงานสรางขึ้น  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของบุคลากรในองคการ  โดยรูปแบบเฉพาะขององคการที่แตกตางกันนั้น  แรงจูงใจที่เกิด
กับบุคลากรในหนวยงานอาจเปนปจจัยที่กอใหเกิดผลทางบวกและทางลบไดดังที่กลาวมาแลวขางตน  ซ่ึง
ผูวิจัยไดใชศึกษาเพื่อเปนขอมูลประกอบในการดําเนินการวิจัย 
 
2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปน
กลุมบุคคลที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ในดานการกํากับ  สงเสริม  
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ดังนั้นบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะตองไดรับการดูแล 
เอาใจใส  สรางความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่กําหนด  เพื่อมิใหปจจัย
ส่ิงแวดลอมที่ไมพึงปรารถนา  เขามามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน  ไมวาจะเปนผลกระทบจากความ    
ไมพึงพอใจดานกายภาพเทานั้น  แตจะมีผลกระทบสงไปยังความไมพึงพอใจทางดานจิตใจดวย 
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 ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการ  หลายทานคือ  เฮอรซเบิรกและคณะ (Herzberg and others),  บีช (Beach),  กิลเมอร (Gilmer),  
บารนารด  (Barnard),  มิลตัน  (Miltion),  สมพงษ  เกษมสิน,  สมยศ  นาวีการ  และเอกชัย  กี่สุขพันธ  ที่มี
ความสัมพันธและครอบคลุมลักษณะงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลวคัดสรรปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ไดดังนี้ 

    1)  ความสําเร็จในการทํางาน  (Herzberg and others.  1959 : 59-83,  เอกชัย  กี่สุขพันธ. 2533 : 
124-125) หมายถึง ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลาความสามารถ    
ในการแกปญหาในการปฏิบัติงานจนสําเร็จ  และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    2)  การไดรับการยอมรับนับถือ  (Herzberg and others. 1959 : 59-83,  Beach.  1965 : 508-516,  
Miltion.  1971 : 323-325,  เอกชัย  กี่สุขพันธ. 2533 :124-125)  หมายถึง  การไดรับการชมเชย ยกยอง  
เชื่อถือ  การใหเกียรติ  จากผูที่เกี่ยวของในการจดัการศึกษา 

   3)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Herzberg and others.  1959 : 59-83,  Gilmer. 1967 : 380-384,  
Miltion.  1971 : 323-325,  สมยศ  นาวีการ. 2533 :221-223) หมายถึง  ลักษณะงานที่สงเสริมตอความคิด
สรางสรรค  ทาทายตอความรูความสามารถ  ชวนปฏิบัติ  ไมนาเบื่อมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานไดครบ 

   4)   ความรับผิดชอบ  (Herzberg and others.  1959  :  59-83,  เอกชัย  กี่สุขพันธ. 2533 : 124-
125)  หมายถึง  ความตั้งใจความสํานึกในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  และความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 

   5)  ความสัมพันธกับผูรวมงาน  (Herzberg and others.  1959 : 59-83,  Barnard. 1972 : 142-
149,   Miltion. 1971 : 323-325)  หมายถึง  การไดรับความไววางใจ ความรวมมือ ความเต็มใจ  ความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  และมีทัศนคติที่ดีตองาน 

   6)  ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  (Herzberg and others.  1959 : 59-83,  
Barnard. 1972 : 142-149,  สมพงษ  เกษมสิน.  2526 : 228-230)  หมายถึง  ความจริงใจ  ความเต็มใจ    
รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  และการใหโอกาสพบปะสังสรรค 

   7)  การนิเทศงาน  (Herzberg and others.  1959 : 59-83,  Miltion.  1971 : 323-325) หมายถึง  
การใหความชวยเหลือ  แนะนํา  ปรึกษาหารือ  การสงเสริมศักยภาพสวนบุคคล  เชนการอบรมสัมมนา  
การศึกษาดูงาน  จากผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
    8)  การสื่อสาร  (Gilmer.  1967 : 380-384)  หมายถึง  การใหขาวสาร  แลกเปลี่ยนขาวสารที่ 
เปนทางการและไมเปนทางการ  ความถูกตองชัดเจนของขอมูลขาวสาร  ทิศทางการสื่อสาร  รวมทั้ง
วิธีการและเทคนิคที่ใชในการสื่อสาร 
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    9)  สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา (Herzberg and others. 1959 : 59-83,  Beach.  
1965 : 508-516)  หมายถึง สภาพที่ไดเปนตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับนั้นเปนที่ยอมรับ
ของสังคมและชุมชน  มีเกียรติมีศักดิ์ศรี 

   10)  ชีวิตความเปนอยูสวนตัว (Herzberg and others. 1959 : 59-83) หมายถึง  สภาพ          
ความเปนอยูทางครอบครัวและสวนตัว  สภาพการประกอบอาชีพเดิม  เวลา  โอกาสในการปฏิบัติงาน  
ฐานะทางการเงิน 
          
 


