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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                การศึกษาคนควาครั้งนี้  มุงศึกษา  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษาตําราเอกสาร และ    
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1.1  การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
       2.1.2  ผูบริหารสถานศึกษา 

  1)  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
  2)  บทบาทของครูผูสอน 

2.2  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  5  ดาน 
2.2.1  ผูนําทางการศึกษา 
2.2.2  ผูมีวินัยและรักษาวินยั 

       2.2.3  ผูมีมนุษยสัมพนัธ 
       2.2.4  ผูริเร่ิมสรางสรรค 

2.2.5 เปนคนกลางทีข่จัดหรือประสานความขัดแยง 
2.3  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
       2.3.1  วุฒกิารศึกษา 
       2.3.2  ประสบการณ 
2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
       2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
       2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1 การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
                 
 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เกิดขึ้นตามเจตนารมณของทุกฝายในสังคมไทย  
โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเปนฐานที่มาของ                  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงหวัง ยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน
และจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูป
การเรียนรู ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปครูอาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการบริหาร
และการจัดการศึกษา ซ่ึงไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกัน คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสรางใหมในระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ระดับกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการจดัการศึกษา         
ทุกระดับ และทุกประเภท กาํหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีหนวยงานที่เปนนิติบุคคล 
                ระดบัพื้นที่ มีผลใหมีการหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดสํานกังานสามัญจังหวดั 
และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานศกึษาธิการอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ และจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ มาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
           1.  จัดทาํนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่การศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ
ทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วๆไปของสถานศึกษา และหนวย 
งานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและ
กํากับตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
           3.  ประสานงานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลกัสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
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          4.  กํากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพืน้ที่     
การศึกษา 
           5.  ศึกษา วิเคราะห วิจยัและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
           6.  ประสานงานระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพือ่สงเสริม
สนับสนุน   การจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
           7.  จัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที ่  
การศึกษา 
           8.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน     
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถานที่อันที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
           9.  ดําเนนิการและประสานงานสงเสริม สนับสนุน การวิจยัและพฒันาการศึกษา              
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 
           10.  ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 

11.  ประสานงานปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานของรัฐ เอกชน และ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
           12.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกจิการภายในเขตพืน้ที่การศึกษาทีม่ิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 กระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดใหมีเขตพืน้ที่การศึกษา จํานวน 175 เขต ในเบื้องตน และ
กําหนดโครงสรางสํานักงานเขต ประกอบดวย 6 กลุม ดังนี ้
           1.  กลุมงานอํานวยการ 
           2.  กลุมบริหารงานบุคคล 
           3.  กลุมนโยบายและแผน 
           4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา / กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ 

     7.  หนวยตรวจสอบภายใน 
2.1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เดิมคือ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
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ชลบุรี ไดดําเนินการบริหารงานตามโครงสรางซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยกําหนด       
โครงสรางสํานักงานเขต ประกอบดวย 3 เขต ดังนี้ 
            สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอ
บานบึง และอําเภอหนองใหญ 
            สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรีเขต 2 ประกอบดวย อําเภอพานทอง อําเภอ 
พนัสนิคม อําเภอบอทอง และกิ่งอําเภอเกาะจันทร 
            สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 ประกอบดวย อําเภอศรีราชา อําเภอ  
เกาะสีชัง อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหบี  
            แตละสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี จะดําเนนิการบริหารจดัการภายใต
ระเบียบสํานกังานเขตพื้นที่ รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการฯ 
            สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดแูล 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
โดยมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและการบรหิารการศึกษาในเขต อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอ
บานบึง และอําเภอหนองใหญ มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 170 โรงเรียน เปนโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 158 โรงเรียน และโรงเรียนนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 12 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 . 2546 ข : 1) 
           การบริหารและจดัการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ดําเนิน 
การบริหารจัดการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบดวย 7 กลุม ดังนี้ 

         1.  กลุมอํานวยการ 
         2.  กลุมบริหารงานบุคคล 
         3.  กลุมนโยบายและแผน 
         4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
         5.  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
         6.  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
         7.  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

                             และไดเพิม่หนวยตรวจสอบภายใน 
           สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดดําเนินการบริหารงานตามกฎ 
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กระทรวงศึกษาธิการ และในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะโรงเรียน ซ่ึงเดิมสังกัด    
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จํานวน 86 โรงเรียน ทั้งนี้ เพราะ โรงเรียนในสังกัดนี้เปน
โรงเรียนตองปรับตัวอยางมากในการพัฒนา โรงเรียนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาและ
ตองปฏิบัติตามนโยบายทุกประการ สวนโรงเรียนสังกัดเอกชนจะมีอิสระเกี่ยวกับการบริหารตางๆ 

2.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
                           การบริหารการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจ การศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ดังนั้น การบริหารการศึกษาจึงเปนการบริหารในสวนยอยของ
ระบบราชการทางการศึกษาทั้งหมด และเปนการบริหารเพ่ือพัฒนาบุตรหลานของประชาชนในชาติ 
ใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี ตามที่ชาติตองการ   ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําองคการที่คอย
ดูแลและพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามจุดหมายที่วางไว  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรับภาระเด็กในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ประมาณรอย 90 ซ่ึงเด็กตอง
ไดรับ          การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย เพื่อตอบสนองนโยบายดานความเสมอภาค และเพือ่
พัฒนา         คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกันตามเปาหมายที่กําหนดไว   พรรณทิพย ดุสิตพันธ และ
พิสิฐ      นาครําไพ  (2537:22) โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําสถาบัน ผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหาร 
จะตองมีวุฒิและประสบการณตามที่กําหนดไวมหีนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในแต
ละตําแหนงแตกตางกันออกไป    

            1)  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
                               ปราชญา  กลาผจัญ (2540 : 125) กลาววา ส่ิงที่บุคคลจะตองปฏิบัติใหสอดคลอง
กับตําแหนงงาน หรือหนาที่การงาน ที่ไดรับมอบหมายเปนการแสดงพฤติกรรม ตามอํานาจหนาที่             
ที่ไดรับมอบหมายใหเหมาะสม สอดคลองกับความคาดหวังของผูที่มอบหมายอํานาจนั้น แตละ         
องคกรจะตองมีการกําหนดบทบาทของแตละตําแหนงเอาไวอยางชัดเจนที่สุดเพื่อใหแตละคน
สามารถปฏิบัติหนาที่การงานตามบทบาทตางๆที่ตนไดรับอยูนั้น อยางถูกตองเหมาะสม  ผูบริหาร
โรงเรียนในฐานะผูนําของโรงเรียนจะตองมีบทบาทบริหารงานทุกดาน กิติมา  ปรีดีดิลก (2529 : 
265) ไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารวา ผูนําแตละคนยอมจะมีบทบาทของตนแตกตางกันออกไป
แลวแตสถานการณ ความถนัดของผูนํา และความตองการของสมาชิกในกลุมหรือผูรวมงาน  กิตติ
พันธ รุจิรกุล (2529 : 58 - 61 ) กลาววา ผูนํามีบทบาทและหนาที่หลายประการผูนําที่อยูในระดับ
เผด็จการอาจมีบทบาทอยางหนึ่ง และผูนําในกลุมประชาธิปไตย ก็อาจมีบทบาทอีกอยางหนึ่งหรือ
อาจมี        บทบาทที่คลายคลึงกันอยูบางเปนกรณี   
                               นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2526 : 78-82) ไดกลาวถึงบทบาทตางๆ ของผูนําทาง
การศึกษา ซ่ึงแยกเปน  9  ประเภท ดังตอไปนี้ 
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                1.  ผูเร่ิมงานใหมตองเปนผูริเร่ิมงานใหม อยากรูอยากเหน็ คนควาวจิัย มีความสุข
กับการเริ่มงานใหมและประสบความสําเร็จ 
               2.  นักปรับปรุง เปนผูกระตุนใหครูปรับปรุงการสอน ใหกําลังใจแกครูในการ
ทํางาน สนับสนุน ใหแสวงหาวิธีการทํางานที่ดีกวาเดิม คิดคน เสนอหาวธีิการใหมๆ หมั่นพัฒนา
ตนเอง มีวนิัยในตนเองสูง 
                             3.  ผูใหการยอมรับฟงความคิดเปนของผูอ่ืน ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน 
 มีมุทิตาจิต ใหกําลังใจ ไมนําเอาผลงานของคนอื่นมาเปนของตน มอบหมายงานที่ทาทายใหกับ      
ผู ใตบังคับบัญชาไดทํา ใหเกียรติยกยองสรรเสริญกับผลงานที่เกิดผลด ี
               4.  ผูชวยเหลือ ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหา สอนงาน ขจัดอุปสรรค 
ขอขัดของในการทํางาน ใหผูใตบังคับบญัชาเขาพบไดงาย 
               5.  ปาฐกที่เกงกาจ เปนนักพดูที่สามารถจูงใจใหคนในหมูคณะมีความสามัคคี 
ทํางานดวยกนัอยางสมานฉันท และเปนการเสริมสรางเสนห ความศรัทธานับถือในตัวเอง 
               6.  ผูประสานที่ดี เปนผูประสานงานที่กระตุนใหเพื่อนรวมงาน เขามามีสวนรวม    
ในการบริหารงาน การวางแผน สนับสนุนใหเกดิความรวมมือในการปฏิบัติงาน สงเสริมการทํางาน
เปนทีม เพิ่มพนูประสิทธิภาพของกลุมอยางเต็มที่ 
               7.  ผูเขากับสังคมไดดี แสดงบทบาทเปนคนของสังคมที่เขาไดกับทุกคน สราง
สัมพันธ  อันดรีะหวางหนวยงานกับชุมชน ใหความรวมมอืชวยเหลือตามสมควร แตมขีอพึงควร
ระวังคือ ตองไมสังคมมากเกนิไป จนลืมภาระหนาทีก่ารงานอื่นของตน 
               8.  นักเปลี่ยนแปลง ผูนําทางการศึกษาตองใจกวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาใจ
เหตุผลความจาํเปนในการเปลี่ยนแปลง และดําเนนิการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ อยางมีเปาประสงคที่
แนนอน มหีลักการและเหตผุลเพียงพอที่จะอธิบายแกทมีงานได 
               9.  ผูวางพื้นฐานหรอืผูควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมของผูอ่ืน ผูนําทางการ      
ศึกษาเปนตนแบบสําหรับครู อาจารยที่จะประพฤติตาม  เพราะพวกเขามักจะถือเอาเปนแบบอยางที่
เคารพนับถือ มีความศรัทธาตอตัวผูนําทางการศึกษานั้น ดังนั้น การจะกระทําการใดตองมีความ
สํารวมระมัดระวัง เชน ตองปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ ตรงตอเวลา รักษาความสัตย เที่ยงธรรม 
คงเสนคงวา ไมมีอคติ ฯลฯ 
               ผูบริหารโรงเรียนมบีทบาทเปนผูนําทางการศึกษาในการที่จะชวยใหการศกึษา
บรรลุตามวัตถุประสงค ผูบริหารจะตองมภีารกิจหลายประการ จากผลการวิจัยไดสรุปงานบริหาร
โรงเรียนไว 5 ประการ (อุทัย หิรัญโต.  2515 : 75) คือ  
               1.  การบริหารงานวชิาการ 



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

 15 

               2.  การบริหารบุคคลทางการศึกษา 
               3.  การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและการบรหิาร 
               4.  การบริหารกิจการนักเรียน 
               5.  การบริการชุมชน 
               พนัส  หันนาคินทร (2524 : 62) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูบริหาร      
โรงเรียนมีดังนี้ คือ   
               1.  งานที่เกี่ยวของกบัตัวครู ไดแก การจัดหาครูสอน การมอบหมายงาน ตางๆ ให
ครูตามความเหมาะสม การสรางขวัญและกําลังใจ การพฒันาครู การนิเทศ การพิจารณาความดี
ความชอบ  
               2.  งานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนไดแก การแบงกลุมนักเรียน การสงเสริมนักเรียน
ทางวิชาการ การบริการตางๆ การสอนซอมเสริม การติดตอกับผูปกครอง 
               3.  งานจัดหาเครื่องมืออุปกรณการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก 
จัดหาอุปกรณตางๆจัดหาเจาหนาที่เพื่อบรกิารดานอุปกรณการสอนแกครูการสรางมาตรการการเกบ็
รักษาอุปกรณการสอนและการนําไปใช 
               4.  การจัดโปรแกรมการสอนไดแก การใชหลักสตูรและการประเมินผลนักเรยีน 
 
               บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคดิของ คเนเชวิค (Knezevick. 1984 : 
17-18)   ดังนี้ 
               1.  บทบาทผูกําหนดทิศทาง (Direction Setter)  หมายถึง  การเปนผูกําหนด
นโยบายแนวทาง การดําเนนิงานของสถานศึกษา 
               2.  บทบาทของผูกระตุนความเปนผูนํา (Leader Catalyst) หมายถึง การเปนผูนํา
ในงานดานตางๆ ของสถานศึกษา เปนผูมอิีทธิพลและจงูใจใหผูอ่ืนคลอยตามได 
               3.  บทบาทนักวางแผน (Planner) เปนผูวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมกับ           
คณะกรรมการของสถานศึกษา 
               4.  บทบาทผูตัดสินใจ (Decision Maker) เปนผูตดัสินใจในการบริหารและการ 
จัดการในสถานศึกษา 
               5. บทบาทนักจัดองคการ (Organizer) เปนผูกําหนดโครงสรางในการบริหารงาน
ในสถานศึกษา 
               6.  บทบาทผูจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
การจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
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               7.  บทบาทผูประสานงาน (Coordination) เปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ในสถานศึกษา 
              8.  บทบาทผูส่ือสาร (Communicator) เปนผูติดตอประสานสัมพันธกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
               9.  บทบาทผูแกความขัดแยง (Conflict Manager) เปนผูคอยแกปญหาความ      
ขัดแยงระหวางบุคคลและกลุมภายในสถานศึกษา 
               10.  บทบาทผูแกปญหา (Problem Manager) เปนผูนําในการแกปญหาตางๆ ของ         
สถานศึกษา 
              11.  บทบาทของผูจัดระบบงาน (System Manager) เปนผูนําในการจัดระบบงาน
และการพัฒนาสถานศึกษา 
               12.  บทบาทผูบริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) เปนผูนําดาน
วิชาการ การจดัการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา 
               13.  บทบาทผูบริหารบุคคล (Personnel Manager) เปนผูสรรหาคัดเลือก รักษา
และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
               14.  บทบาทผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) เปนผูนําในการจดั
ทรัพยากรทั้งทรัพยสิน ส่ิงของและบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
               15.  บทบาทผูประเมินผล (Appraiser) เปนผูประเมินผลการทาํงานและโครงการ
ตางๆของสถานศึกษา 
               16.  บทบาทประธานในพิธี (Ceremonial Head) เปนผูนําทางดานการจดังานและ
พิธีการตางๆของหนวยงาน ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
               17.  บทบาทผูสรางความสัมพันธกับชุมชน (Public Relation) เปนผูนําในการ
สรางความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก การประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน รวมทั้งการ
ใหบริการวิชาการหนวยงานอื่นๆ 
               ผูนําทางการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทที่สําคัญที่ดําเนินการพัฒนา
ใหสถานศึกษามีความกาวหนา ผลิตผลคือนักเรียนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันพึงประสงค
ของสังคม บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมคือเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
เปนผูชวยเสริมสรางปริมาณ และคุณภาพของงานใหบังเกิดผลสูงสุด เปนผูติดตอประสานงานใน
องคกรเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพเปนผูสอน และแนะนําเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงานใหแกผู     
ใตบังคับบัญชา และเปนผูส่ังควบคุมงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหสําเร็จผลสมความมุงหมาย  
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2)  บทบาทของครูผูสอน 
                              สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547 : 102) ครูเปนวิชาชีพที่ใหบริการ
ในดานการศึกษา แกสังคม เพื่อพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณภาพโดยสมบูรณ ทั้งเปนคนที่มีความรู มี
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข ซ่ึงนับวาเปนการใหบริการในสิ่งที่สําคัญแกสังคมและ
ประเทศชาติ เพราะการใหบริการดังกลาว จะชวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ
เพื่อใหบุคคล    เหลานั้นไปพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา  
                            คนในสังคมไทยนั้น เห็นครูประพฤติดี มีความรักความเมตตาและเสียสละเพื่อ  
ลูกศิษยเหมือนเปนพอแมคนที่สองก็ยกยองสรรเสริญครูเปนบุคคลที่นานับถือยกยองบูชาหรือ     ปู
ชนียบุคคล คุรุสภาจึงไดกําหนดจรรยาบรรณครู ไวเปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของผูประกอบ
วิชาชีพครู เพื่อใหสมกับคําวา ปูชนียบุคคล ตาม ระเบียบคุรุสภาวาดวย จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 
ซ่ึงมีทั้งหมด 9 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                             1) ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอหนา 
                              หมายถึง การตอบสนองตอความตองการ ความถนดั ความสนใจของศิษยอยาง
จริงใจ สอดคลองกับการเคารพ การยอมรบั การเห็นอกเห็นใจ ตอสิทธิพื้นฐานของศิษย จนเปนที่
ไววางใจ เชื่อถือ และชื่นชมได รวมทั้งเปนผลไปสูการพัฒนารอบดานอยางเทาเทยีมกัน 
                              2)  ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนสัิยที่ถูกตองดี
งามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถ ดวนความบริสุทธิ์ใจ 
                              หมายถึง การดาํเนินงานตั้งแตการเลอืกกําหนดกจิกรรมการเรียน ที่มุงผลตอการ
พัฒนา ในตัวศษิยอยางแทจรงิ การจัดใหศษิยมีความรับผิดชอบ และเปนเจาของการเรียนรู ตลอดจน
การประเมินรวมกับศิษย ในผลของการเรียนและการเพิ่มพูนการเรยีนรูภายหลังบทเรียนตางๆ ดวย
ความปรารถนา ที่จะใหศิษยแตละคน และทุกคนพัฒนาไดอยางเต็มศกัยภาพและตลอดไป 

3) ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิย ทั้งทางกาย วาจา และ 
   จิตใจ  
                              หมายถึง การแสดงออกอยางสม่ําเสมอของครู ที่ศิษยสามารถสังเกต รับรูไดเอง 
และเปนการแสดงที่เปนไปตามมาตรฐานแหงพฤติกรรมระดับสูง ตามคานิยม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
                              4)   ครูตองไมกระทําตนเปนปฎิปกษ ตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคมของศิษย 
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                               หมายถึง  การตอบสนองตอศิษยในการลงโทษหรือใหรางวัลหรือการกระทํา 
อ่ืนใดที่นําไปสูการลดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาและการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
                              5)  ครูตองไมแสวงหาประโยชน อันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติ และไมใชศษิยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
                              หมายถึง  การไมกระทําการใดๆ ที่จะไดมาซึ่งผลตอบแทนเกนิสิทธิที่พึงมีพึงได 
จากการปฏิบัตหินาที่ในความรับผิดชอบตามปกติ 
                      6)  ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ให      
ทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
               หมายถึง  การใฝรู ศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมใหทันสมัย ทัน    
เหตุการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทศัน 
               7)  ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชพีครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชพีครู 
               หมายถึง  การแสดงออกดวยความชื่นชมและเชื่อมั่นในวิชาชีพครูดวยตระหนกัวา 
วิชาชีพนี้เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีความสําคัญ และจําเปนตอสังคม ครูพึงปฏิบัติงานดวนความเต็มใจ
และ ภูมิใจ รวมทั้งปกปองเกียรติภูมิของวิชาชีพครู เขารวมกิจกรรม และสนับสนุนองคกรวิชาชีพ
ครู 
               8)  ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
                หมายถึง  การใหความรวมมือ แนะนํา ปรึกษาชวยเหลือแกเพื่อนครู ทั้งเรื่อง 
สวนตัว  ครอบครัว และการงาน ตามโอกาสอยางเหมาะสม รวมทั้งเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดย
การให คําปรึกษา แนะนําแนวทางวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน 
ชุมชน 
               9)  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ และพัฒนาภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย 
               หมายถึง การริเร่ิมดําเนินกิจกรรม สนับสนุน สงเสริม ภูมิปญญา และวัฒนธรรม
ไทย โดยรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะห เลือกสรร ปฏิบัติตน และเผยแพร ศิลปะ ประเพณี ดนตรี 
กีฬา การละเลน อาหาร เครื่องแตงกาย ฯลฯ เพื่อใชในการเรียนการสอน การดํารงชีวิตของตนและ
สังคม บทบาทของครู นอกจากจะตองยึดจรรยาบรรณเปนกรอบในการควบคุม การประพฤติ
ปฏิบัติตนเพื่อใหสังคมยกยอง สรรเสริญแลว ครูยังตองมีความความรูในหลักวิชาชีพครู ทั้งหลัก  
การเรียนการสอน หลักจิตวิทยาการเรียนรู หลักการใชส่ือการเรียนรูหลักการวัดผลประเมินผล และ
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ตองมีการนําหลักวิชาชีพครูมาฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะความสามารถเพียงพอ ที่จะนําไปใชในการ   
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดอยางสมบูรณ 
 

2.2 ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 
 
                ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
                ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการทาํงาน หมายถึง 
ความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบคุคลเกิดความรูสึก
กระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญกําลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จ  
               สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 162) กลาววา ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด 
                มอรส (Morse, 1955, อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช. 2536 : 16) ไดใหความหมายในเชิง  
จิตวิทยาวา "ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลดความเครียดของผูทํางานให
นอยลง ถามีความเครียดมากจะเกดิความไมพึงพอใจในงาน และความเครียดของผูทํางานใหนอยลง 
ถามีความเครียดมากจะเกิดความไมพึงพอใจในงาน และความเครียดนี้มีผลมาจากความตองการของ
มนุษย เมื่อเกิดความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เมื่อไดรับการตอบสนอง ความเครียดนั้น
จะลดลงหรือหมดไปทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได" 

โวลแมน (Wolman,1973 : 333) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึก    
มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ ซ่ึงสอดคลองกับ    
ความเห็นของ  เสตราส  และเชยเลส (Straus and Sayles, 1980, อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช. 2536 : 
16)  ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบ
แทนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ และ สามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลได  
 กูด (Good,1973 : 522) กลาววา ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง 

1) เจตคติ และความรูสึกของครูเกี่ยวกับหนาที ่ความรับผิดชอบ เปาหมาย            
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

2) สถานภาพทางจิตใจของครู ที่มีตองาน อาจจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ  
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เชน ความเพียงพอของรายได สภาพการใหออกจากงาน การลาปวย การไดรับบําเหน็จบํานาญ             
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร  โอกาสกาวหนา  และสติปญญา                   
การสรางสรรค    ที่เกิดจากการควบคุมการปฏิบัติงาน 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรูสึกนึกคิดท่ีดี
ของบุคคลที่มีตองานที่ตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงความรูสึกนึกคิดนี้เกิดจากการไดรับการตอบสนองทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ทําใหความเครียดลดลงเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น       
ก็จะสงผลใหเกิดความเต็มใจในการทํางานอยางเต็มกําลัง เต็มความสามารถ ซ่ึงจะมีผลตอองคกร 
ในการทํางานใหไปสูความสําเร็จ   

อับบารฮัม  มาสโลว (Abraham Maslow) ไดกําหนดลําดบัขั้นความตองการของมนุษยไว     
5  ขั้น  ดังนี้  (Greenberg,Jerald and Robert. 2000 : 133-135) 
 ขั้นที่ 1  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการอันดับแรก
ของมนุษย ไดแก ความตองการสิ่งจําเปนตอการยังชีพ เชน อาหาร อากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่อง    
นุงหม และสิ่งอื่นๆ ที่ตอบสนองรางกายได 
 ขั้นที่ 2  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ 
ทางกายภาพพอสมควรแลว ความตองการขั้นสูงขึ้นไปก็จะตามมา ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความ
ตองการที่จะไดรับความคุมครองใหพนจากอันตราย ความตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ        
อันไดแก หนาที่การงานซึ่งเปนแหลงที่มาแหงรายได 
             ขั้นที่ 3  ความตองการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมนุษยไดรับการสนองความตองการ 
ทางกายภาพ และความตองการความปลอดภัยตามลําดับแลวก็จะเกิดความตองการทางสังคม       
อันเปนความตองการในลําดับที่สูงถัดขึ้นไปอีก เปนตนวา ตองการเปนที่รัก ตองการเปนมิตรภาพ 
ความรัก หากบุคคลใดยังไมไดรับการสนองตอบดังกลาวแลวนี้ บุคคลนั้นก็จะมีความตองการ     
ทางสังคมอยางแรงกลา เชนเดียวกับคนหิวตองการอาหารนั่นเอง 
 ขั้นที่ 4  ความตองการที่จะไดรับการยกยอง (Esteem Needs) อันเปนความตองการใหผูอ่ืน 
นิยมนับถือ ยกยอง รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จ ความสามารถ ความรู ความนับถือ 
ตนเอง  ความเปนอิสระและการมีเสรีภาพ  ตลอดจนความเปนเดนในสังคม  อยางไรก็ตาม           
ความตองการในขั้นนี้ มักจะไมคอยไดรับการสนองตอบอยางเพียงพอ เพราะเปนที่ประจักษวา   
เปนความตองการที่ไมรูจักพอ 
 ขั้นที่ 5  ความตองการประสบความสําเร็จตามปรารถนา หรือความตองการใหความนกึคิด 
ของตนเองเปนจริง (Self Actualization Needs) อันเปนความตองการในลําดับสูงสุดซึ่งไดแก  
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ความตองการใหผูอ่ืนประจักษความรู ความสามารถของตน ตองการสมปรารถนา ทุกประการ              
ความตองการขั้นนี้มีลักษณะแตกตางกันในแตบุคคล 

ทฤษฎี Alderfer'S ERG Theory  (พรรณี  ประเสริฐวงษ. 2540 : 33) 
 แอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไดกล่ันกรองความตองการ  5  ขั้น ของมาสโลว (Maslow) ให
เหลือเพียง  3  ขั้น คือ 

1.  ความตองการคงอยู (Existence Needs-E) ซ่ึงไดแก ความตองการดานวัตถุ และดาน    
จิตวิทยา ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนแกการยังชีพ อันไดแก ความตองการทางกายภาพ และความตองการ    
ความปลอดภยัของ Maslow 

2.  ความตองการความเกี่ยวของสัมพันธ (Related Needs-R) อันไดแก ความตองการทาง
สังคม อันรวมถึงความตองการความปลอดภัย และความรักใครของ Maslow 

3.  ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth Needs- G) ซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนา            
ศักยภาพของมนุษย อันไดแก ความตองการสมปรารถนาในทุกสิ่งของ มาสโลว(Maslow) และ
รวมถึงความตองการความรักดวย 
               แอลเดอรเฟอร(Alderfer) เชื่อวา ความตองการอยางใดอยางหนึ่งอาจเกิดขึ้นพรอมๆกับ
ความตองการชนิดอื่นดวย ซ่ึงแตกตางจาก มาสโลว(Maslow) ที่เชื่อวาคนเรามักจะตองไดัรับ
สนองตอบความตองการขั้นต่ํากอนจึงจะตองการขั้นสูงขึ้นไปอีก 
 แมกกรีเกอร (McGregor) ไดตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกบัคุณลักษณะของมนุษยตามทฤษฎีการ
บริหารไว 2 แบบ คือ แบบดัง้เดิม โดยเรียกชื่อวา ทฤษฎี X กับแบบใหม เรียกวา ทฤษฎี Y     
(Koontz, Cyrill and Heinz. 1982 : 386-387) 
 1.  ทฤษฎี X อยูบนขอสมมุติฐานเกีย่วกับธรรมชาติของคนหลายประการ 
      1)  มนุษยสวนใหญมีนิสัยไมชอบทํางาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส
อํานวย 
      2)  เนื่องจากมนุษยไมชอบทํางาน ฝายบริหารจึงตองใชวิธีบังคับ ควบคุม ส่ังการ และ 
ขมขูวาจะลงโทษเพื่อใหคนงานพยายามปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
      3)  มนุษยโดยทั่วๆไปชอบทํางานตามคําสั่ง ชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไมมักใหญ
ใฝสูงแตตองการความมั่นคง 
 2.  ทฤษฎี Y  อยูภายใตสมมตุิฐานหลายประการ 
      1)  การใชกาํลังกายและสมองในการทํางานเปนเรื่องธรรมดา เชนเดยีวกับการเลน หรือ
การพักผอน 
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      2)  เมื่อคนงานไดมอบหมายใหทํางานเปนเรื่องธรรมดา เชนเดยีวกบัการเลน หรือการ
พักผอน 
      3)  ควรใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการ 
       4)  ในภาวะอันเหมาะสม คนงานจะเรียนรู และรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานนั้นๆ 
       5)  คนงานโดยทั่วๆไป แลวยอมมีความคิดสรางสรรค เฉลียวฉลาด และสามารถ
แกปญหาตางๆขององคการได 
       6)  ในภาวะอุตสาหกรรมสมัยใหม เปนเหตุใหมีการใชทรัพยากรมนุษยเพียงบางสวน
เทานั้น คือ ไมไดใชความสามารถของมนุษยอยางเต็มที ่
 ความพึงพอใจในงานเปนองคประกอบที่สําคัญ เปนหัวใจของการทํางานอยางมี          
ประสิทธิภาพ เพราะการที่บุคคลใด จะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมีความ 
รูสึกที่ดีตองาน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 162) กลาววาแมวา
หนวยงานจะมีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนอยางดี แตถาหาก
บุคลากรขาดความรูสึกที่ดี ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือรนในงานแลว องคกรหรือหนวยงาน
ก็จะประสบปญหา หรือไมประสบผลสําเร็จในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได  ปรียาพร  
วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) กลาววา องคกรใดก็ตามหากบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูง ก็จะมี
ผลบวกตอการปฏิบัติงาน คือ บุคคลจะอุทิศกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญาใหกับงาน 
                 2.2.1  ผูนําทางการศึกษา 
     ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําที่รับผิดชอบงานของโรงเรียนทั้งหมดดังนั้นการเปนผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญยิ่งในอันที่จะชวยใหการศึกษาในระดับโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเปนผูนํานั้น ปกติแลวจะประกอบไปดวยการนํา และการบริหาร
ภารกิจดวยการนําเปนความรับผิดชอบในการสนองความตองการของบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
หรือนวัตกรรม ฉะนั้นในการปฏิบัติงานของผูบริหารจึงตองใชภาวะผูนํา เปนเครื่องมือชักจูงให
รวมงาน มีความคิดเห็นและปฏิบัติตามความตองการของตน โดยอาศัยสถานการณแวดลอมนั้นเขา
ชวยเหลือซ่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกตอสภาพแวดลอมจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาผูนํานั้นมีคุณสมบัติ
ของ         ความเปนผูนํามากนอยเพียงใด (สุนี เพงประพฤติ. 2527 : 42-43)  ผูนอยสวนมากหวังพึ่ง
ผูนําเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับความรู และความชํานาญในการปฏิบัติงาน  ผูนําตองเปนผูมีมันสมอง มี
ความฉลาดและมีไหวพริบ เพราะคนที่ถูกนําจะตองรูสึกวาเขาจะไมถูกนําในทางที่ผิด ผูนําที่ดี จะ
เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีไหวพริบ ฉลาด จึงจะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูอ่ืนซึ่งจะยอมตนให
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อยู        ใตบังคับบัญชาได (พรรณี  ประเสริฐวงษ. 2540 : 59-61, อางถึงใน วาสนาไทรงาม. 2546 : 
17)   
 
                2.2.2  ผูมีวินัยและรักษาวนิัย 

           วินัยคือ ปทัสถานของสังคม อันเปนเครื่องกํากับความประพฤติของบุคคลบางหมู        
บางคณะใหอยูในกรอบแหงความเปนระเบียบเรียบรอย และความถูกตอง สังคมมนุษยจะดํารงอยู
ไดตองมีปทัสถานทางสังคม กลาวคือมีแนวทางการประพฤติ หรือการปฏิบัติตนที่สังคมกําหนดขึ้น 
แนวทางสําหรับการปฏิบัติตนในการอยูรวมกันของมนุษยที่ทุกคนถือปฏิบัติ เรียกวา ปทัสถาน 
(Norm) ซ่ึงมีอยูมากมายหลายชนิด อาจจะเปนกฎหมายระเบียบ กฎ ขอบังคับ คําสั่ง ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี รวมทั้งวินัยในทุกสังคมถาไมมีแนวทางสําหรับปฏิบัติ หรือบอกใหรูวากระทําไดหรือ          
ไมไดส่ิงใดผิดแลว การดํารงชีวิตของมนุษยจะไรระเบียบแบบแผนและการจัดระเบียบในสังคมจะ
กระทําไมได (ประสาท  หลักศิลา . 2503 :70 ) 
                         คําวาวินยั แปลจากภาษาอังกฤษ คําวา Discipline ซ่ึงเปนคํามาจากภาษาละติน 
 "Disciplina" แปลวาแนะนําสั่งสอนอบรม การอบรมในที่นี้ เนนถึงการอบรมเพื่อพัฒนาการควบคุม
ตนเอง ความประพฤติหรือความเปนระเบียบเรียบรอย หรือหมายถึงการควบคุมพฤติกรรมของคน
ใหอยูในแนวทางที่ยอมรับกันวา ถูกตอง ซ่ึงอาจทําได 2 วิธี คือ (Joseph B. Kingsbury.1975 :75) 
               1.  โดยการมกีฎขอบังคับ คําสั่ง และคําบัญชา และมีการลงโทษผูที่ฝาฝน 
               2.  มีการอบรมสั่งสอน แนะนํา 
               ความหมายของวนิัยจึงมองไดหลายแง คือ อาจมองในแงของกรอบแหง 
ความประพฤติที่มีการบัญญัติขึ้น อาจมองในแงของกฎขอบังคับ คําสั่ง คําบัญชา เปนตัววินัย หรือ
อาจมองในแงของการฝกอบรมสงเสริมใหคนเปนคนดีเปนตัววินัย จะมองวินัยในแงใดก็ตาม     
รวมความแลววินัยเปนเครื่องมือสําหรับควบคุมความประพฤติของคนใหอยูในกรอบของความดี
งาม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ วินัยเปนระเบียบขอบังคับกฎเกณฑที่บัญญัติขึ้น ซ่ึงมีลักษณะเปนคาํสัง่ให
ปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง สําหรับกลุมชนบางกลุมบางพวก เชน ขาราชการ 
พลเรือนก็มีวินัยของ  ตัวเอง ทหาร ตํารวจ ครู ก็มีวินัยเฉพาะของตัว ภิกษุในพุทธศาสนา ก็มีวินัย  
ดังนี้เปนตน โดยทั่วไปวินัยจะมีสภาพบังคับ เชนเดียวกับกฎหมายบานเมืองและตัววินัยเอง ก็ได
บัญญัติขึ้นเปนกฎหมาย กําหนดโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวอยางแนชัด ดังที่ มาตรา 82 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติวา "ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ" 
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              ลักษณะของโทษทางวินัย กฎหมายเปนเครื่องมือของรัฐสําหรับใชรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมเปนสวนรวม แตวินัยนั้นเปนเครื่องมือสําหรับใชรักษาความเปนระเบียบ     
เรียบรอยเฉพาะหมูคณะหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยจะไดรับโทษเชนเดียวกับการละเมิด
กฎหมาย แตการลงโทษทางกฎหมายมีลักษณะแตกตางกับการลงโทษทางวินัยดังนี้คือ 
                          1.  แตกตางกันในความมุงหมาย การลงโทษบุคคลที่ฝาฝนกฎหมายมคีวามมุงหมาย 
ที่จะปราบปรามผูกระทําความผิดใหเกรงกลัวตอการกระทําผิด และสํานึกตัวกลับประพฤติตนเปน           
พลเมืองที่ดีตอไป แตการลงโทษทางวินัยมีความมุงหมายที่จะกําจัดคนที่ไมดีออกไปจากองคการ 
ลักษณะแหงโทษมีท้ังที่เปนการทําใหหมดสิ้นสภาพความเปนขาราชการ และไมหมดสิ้นสภาพแต
ไดรับผลรายทําใหเสียศักดิ์ศรี และเสื่อมเสียช่ือเสียง เชน ถูกตัดเงินเดือน หรือถูกลดขั้นเงินเดือน 
เปนตน 
                          2.  แตกตางกันในลกัษณะ คือการลงโทษทางวินยัเปนการลงโทษในทางปกครอง 
และการบังคับบัญชาโดยผูบังคับบัญชาเปนผูส่ังลงโทษ สวนการลงโทษตามกฏหมายเปนการ      
ลงโทษของแผนดินเพราะถือวาผูกระทําผิดไดทําลายความสงบเรียบรอยของสังคม 

             3.  แตกตางกันในสถานโทษ โทษตามกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางปกครอง 
และการบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชาเปนผูส่ังลงโทษ สวนการลงโทษตามกฎหมาย เปนการ    
ลงโทษของแผนดินเพราะถือวาผูกระทําผิดไดทําลายความสงบเรียบรอยของสังคม 

             4.  แตกตางกันในสถานโทษ โทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฏหมายอาญา 
มีผลกระทบกระเทือนตอเนือ้ตัวเสรีภาพ และบางสถานโทษทําใหหมดสิ้นสภาพบุคคล ไดแก โทษ
ประหารชีวิต สวนโทษสถานอื่นคือ จําคกุ กักขัง ปรับและริบทรัพยสิน ทําใหถูกจํากัดเสรีภาพไดรับ
ทุกขทรมานและเสียทรัพยสิน แตโทษทางวินัยนั้นไมมผีลกระทบกระเทือนตอเสรภีาพทางรายกาย 
ทั้งนี้โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 1.ภาคทัณฑ 2. ตัดเงินเดอืน 3.ลดขั้นเงนิเดือน 4.ปลดออก 5.ไลออก 
ซ่ึงลักษณะโทษเบากวาโทษทางกฎหมายอาญาเปนอันมาก  

              แนวทางปฏิบัติในการรักษาวินัย   การที่มนุษยอยูรวมกันเปนหมู เปนพวก 
จําเปนตองมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความประพฤติเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติใหมนุษย
อยูรวมกันอยางสมานฉันทและปกติสุข หากผูใดฝาฝนจะไดรับโทษ ทั้งนี้เปนโทษของรัฐและโทษ
ที่       หมูคณะนั้นกําหนดขึ้น การบริหารงานบุคคลยอมรับวา วินัยเปนเครื่องมือสําหรับสราง
เสถียรภาพขององคการ ซ่ึงในทางปฏิบัตินอกจากจะกําหนดวินัยใหทุกคนยึดถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดแลว ยังมีมาตรการในการรักษาวินัยใหสัมฤทธิผลดวย 
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              แนวทางปฏิบัติในการรักษาวนิัยอาจแยกศึกษาพิจารณาได 2 ทาง คือ การรักษา
วินัยในทางปฏิฐาน (Positive Discipline) และการรักษาวินยัในทางนิเสธ (Negative Discipline) 
(สมพงศ   เกษมสิน. 2516 : 308-309)  ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ คือ 

1. การรักษาวนิัยในทางปฏิฐาน มีการกลาวกนัวา การกําหนดวนิัยใชบังคับแก 
บุคคลนั้นทําไดไมยาก แตการที่จะทําใหบุคคลเคารพระเบียบวินัยยากกวา และการที่จะใหบุคคล
รักษาวินัยโดยตนเองยากที่สุด แนวความคิดในการรักษาวินัยในทางปทัฏฐาน หมายถึงการ        
เสริมสรางทาทีและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อันเปนการปองกันมิใหบุคคลละเมิดวินัยโดยการ
สรางความเขาใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกตองใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของวินัยและมองเห็น
วา วินัยเปนเครื่องมือปองกันความเสื่อมเสียทั้งสวนบุคคลและองคการ วินัยมิใชเปนสิ่งที่จะบั่นทอน
เสรีภาพ หากแตเปนสิ่งที่สรางความมั่นคงและศักดิ์ศรีของหมูคณะ 

2. การรักษาวนิัยในทางนิเสธ หมายถึงการรกัษาวนิัยโดยมมีาตรการบังคับขมขู  
ใหเกิดความกลัวดวยการลงโทษอยางเฉียบขาด การรักษาวินัยในลักษณะนี้ทําใหผูปฏิบัติงานอยูใน
ระเบียบวินัยดวยความกลัวที่จะถูกลงโทษ ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งคือ มุงไปในการ       
ปราบปราม ผูละเมิดมากกวาการปองกันมิใหบุคคลละเมิดวินัย (อุทัย  หิรัญโต. 2531 : 123-125) 
            วินัยขาราชการพลเรือนตามระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 จําแนกออก      
ไดเปน 4 ลักษณะใหญๆ คือ 1. วินัยตอผูบังคับบัญชา 2. วินัยตอผูรวมงาน 3. วินัยตอประชาชน และ   
4. วินัยตอตําแหนงหนาที่ 

1. วินัยตอผูบังคับบัญชาการที่ตองกําหนดวนิัยสําหรับขาราชการพึงปฏิบัติตอ 
ผูบังคับบัญชาไวก็เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาได หรือ
ส่ังงานไดตามหนาที่ วนิัยตอผูบังคับบัญชา ไดแก 
       1.1  ไมกระดางกระเดื่อง 
       1.2   เชื่อฟง 
       1.3   ปฏิบัติตามคําสั่ง 
       1.4   ไมรายงานเท็จ 
       1.5   ไมกระทําการขามขัน้ 
               2.  วนิัยตอผูรวมงาน  เนื่องจากการบริหารงานขององคการ เปนการรวมมอืกัน
ทํางานของบรรดาเจาหนาทีท่ั้งหมดในรูปของการแบงงานกันทําแตตองติดตอสัมพันธและ
ประสานงานกนัอยางใกลชิดการทํางานรวมกันจึงตองมวีนิัยซ่ึงม ี
       2.1   สุภาพเรียบรอย 
       2.2   รักษาความสามัคคี 
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       2.3   ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาทีร่าชการ 
               3.  วนิัยตอประชาชน  โดยหลักการแลวขาราชการเปนผูปฏิบัติงานของรัฐ เพื่อ
อํานวยความผาสุกแกประชาชน และสรางความมั่นคงใหแกบานเมือง ซ่ึงถือวาขาราชการเปนผูทํา
หนาที่บริการประชาชนวนิยัที่ขาราชการมีตอประชาชนไดแก 
        3.1  สุภาพเรียบรอย 
        3.2  ตอนรับ 
        3.3  ใหความสะดวก 
        3.4  ใหความเปนธรรม 
        3.5  ใหความสงเคราะห 
        3.6  ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ขมเหง 
               4.  วนิัยตอตําแหนงหนาที่  การกาํหนดไวเปนวนิัยเพื่อใหขาราชการปฏิบัติตอ 
ตําแหนงหนาที่มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อใหงานของรัฐดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
เปนระเบียบ สามารถสนองความตองการของประชาชน และรักษาประโยชนของทางราชการ วินัย     
ดังกลาวนี้จะตองประกอบดวย 
        4.1  สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความ         
บริสุทธิ์ใจ 
        4.2  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเทีย่งธรรม 
        4.3  ไมใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน ไมวาโดย   
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
          4.4  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
        4.5 ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการและมติ
คณะรัฐมนตรดีวยความอุตสาหะ เอาใจใสและระมัดระวงัรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
        4.6  อุทิศเวลาใหแกราชการ 
        4.7  รักษาความลับ 
        4.8  ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
        4.9  รักษาชื่อเสียงมิใหขึน้ชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัว 
        4.10  รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 
        4.11 ถือเปนหนาที่พเิศษ ที่จะสนใจและรับทราบเหตกุารณเคลื่อนไหว ที่อาจ
เปนภยันตราย ตอประเทศชาติ 
        4.12  ปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกดิแกประเทศชาต ิ
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        4.13  ไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจดัการหรือตําแหนงอื่นใดที่มลัีกษณะ
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษทั 
        4.14  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
                    วนิัยและการรักษาวินยัของขาราชการนั้น เปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
ขาราชการที่ไมรักษาวินัยยอมเปนภัยตอองคการ โดยเหตุนี้เองเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติ ผิดวินัย    
จึงตองจัดการลงโทษและการลงโทษนั้นก็มีความมุงหมายเพื่อที่จะปองกันมิใหกระทําผิดซ้ําอีก และ
เปนการปรามบุคคลอื่นมิใหเอาอยาง รวมทั้งบํารุงขวัญแกบุคคลอื่นดวย อยางไรก็ดี การลงโทษทาง
วินัยขาราชการนั้น มิใชวาผูบังคับบัญชาจะใชอํานาจตามกฏหมายแลวบังเกิดผล ตามหลักการ      
ดังกลาวขางตน ในทางปฏิบัติจึงตองยึดถือหลัก  4  ประการ ประกอบดวย ดังนี้ 
               1.  ความยุติธรรม การลงโทษทางวินัยจะตองใหความยุติธรรมแกผูถูกกลาวหา 
เชนเดียวกับการพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ความยุติธรรมในที่นี้หมายถึง การสั่งลงโทษโดยอาศัย
พยานหลักฐานที่สมบูรณถูกตองเชื่อถือได และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหานําพยาน      
หลักฐาน ไดดวยอยางกวางขวาง 

2. ความเปนธรรม กลาวคือ การลงโทษจะตองเปนไปเสมอหนากนั ไมม ี
การกลั่นแกลงหรือชวยเหลือกันเปนการสวนตัว ความหนักเบาแหงโทษ ขึ้นอยูกับน้าํหนักของการ
กระทําผิดที่ปรากฏจากพยานหลักฐานและพฤติกรรมที่เปนจริง 
                   3.  ความทั่วถวน การลงโทษทางวินัยนั้นจะตองจัดการลงโทษทุกคนที่ละเมิด
วินัย โดยไมมขีอยกเวน หรือผัดผอนหรือปกปองบุคคลที่ตนชอบพอดวย 
                  4.  ความฉับพลัน การลงโทษทางวินัยจะตองกระทําโดยมิชักชาเพื่อใหผู 
กระทําผิดสํานึกผิดและตระหนักถึงโทษที่ไดรับ ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวินัย 
นอกจากนี้ในทาง ผูที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยในระหวางที่การสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น 
หากในระหวางนั้น เปนระยะเวลาการพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น 
จะไดรับการพิจารณาจนกวาการสอบสวนจะแลวเสร็จ เหตุนี้เอง ถาการลงโทษทางวินัยลาชา จะทํา
ใหผูถูกกลาวหา เสียประโยชนอันพึงไดซ่ึงไมเปนธรรมแกเขา ดังที่สุภาษิตกฎหมายกลาววา            
"ความยุติธรรมที่ลาชา คือความอยุติธรรม" (Justice delayed ; Justice denied) (อุทัย  หิรัญโต. 2531 : 
137-138) 
               วินยัและการรักษาวินัยเปนกระบวนการของการบริหารงานบุคคลที่สําคัญ 
กระบวนการหนึ่งทั้งนี้ เพราะไมมีองคการใดที่บริหารงานโดยไมมีปญหาเกี่ยวกับความประพฤติ
ของบุคคลและไมมีองคการใดที่ประกอบไปดวยบุคคลที่ไมมีขอบกพรองในการทํางาน ในทาง
ปฏิบัติจึงหลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองมีการลงโทษผูที่กระทําผิดวินัยหรือบุคคลที่ทําใหเกิดผลเสียหาย
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แกองคการ ในบานเมืองจําตองมีกฎหมายฉันใด การบริหารงานขององคการ ก็จําตองมีวินัยสําหรับ
ควบคุมความประพฤติของบุคคลนั้นนั้นดวยเชนกัน 
 
   
               2.2.3  ผูมีมนุษยสัมพันธ 
      ในปจจุบันนี้การบริหารงานขององคการตางๆ ไมวาจะเปนราชการหรือธุรกิจเอกชน          
มีแนวโนมเพงเล็งในเรื่องมนุษยสัมพันธเปนอันมาก ทั้งนี้ เพราะองคการไดขยายตัวใหญขึ้น           
มีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก มีภาระกิจกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานของ
องคการจะตองมีการติดตอเกี่ยวของกับองคการอื่นๆ ตลอดจนประชาชนผูรับบริการหรือลูกคา      
องคการจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานเทคนิค
การปฏิบัติงาน และสมรรถภาพของเจาหนาที่ ในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่อันเปนจักรกลที่สําคัญยิ่ง
นั้นทุกภาคสวนยอมรับกันวา เจาหนาที่เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะทําใหงานดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ องคการจะมีวัสดุอุปกรณ เงินมหาศาลสักเพียงใดก็ตาม หากเจาหนาที่             
ผูปฏิบัติงานไมมีสมรรถภาพ หรือมีขอบกพรองเกี่ยวกับตัวคน งานก็ไมสามารถดําเนินไปได      
หรือบังเกิดผลตามความมุงหมาย (อุทัย หิรัญโต . 2515 : 64-65) 
            มนุษยสัมพันธคือการติดตอระหวางมนุษยตอมนษุยที่มีความสมัพันธกันทั้งเปน 
แบบทางการ(Formal) และไมเปนแบบทางการ(Informal) มนุษยสัมพันธซ่ึงเปนวิชาที่วาดวยการ
สรางความเขาใจอันดีเพื่อกอใหเกิดความรูสึกนึกคิด ความรักใครพอใจ เกิดความรักใคร รักกันและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางเต็มอกเต็มใจ โดยทั่วใหความสนับสนุนดวยความเต็มใจและจริงใจ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ (เสถียร เหลืองอราม.2519 : 307)  
           ศาสตราจารย เซอร ดบับลิว เจลเจอรแมน(Saul W.Gellerman. 1966 : 23) ไดให 
ความหมายของมนุษยสัมพันธไววา เปนความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการใดองคการหนึ่ง ซ่ึง
ถาหากวามีมนุษยสัมพันธอันดีจะกอใหเกิดความชอบพอและสรางความเขาใจอันดีตอกันและกัน 
ซ่ึงสงผลใหความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน แตถามนุษยสัมพันธไมดีก็จะทําใหเกิดความขัดแยง
หรือไมเขาใจกัน และสงผลใหงานสวนรวมขององคการลมเหลวได (Saul W.Gellerman. 1966:23)  
อาจกลาวไดวามนุษยสัมพันธเปนความเกี่ยวพันกันระหวางคนใดคนหนึ่งกับคนอื่นๆระหวาง
สมาชิกของกลุม ระหวางกลุมหนึ่งกับอีกกลุมหนึ่งและระหวางคนหลายๆคนในกลุมขององคการ
ระหวางคนใดขององคการหนึ่งกับอีกองคการหนึ่งและตลอดจนกระทั่งระหวางคนหลายๆคน กลุม
หลายๆกลุม องคการหลายๆองคการในวัฒนธรรมหนึ่งและระหวางวัฒนธรรมสิ่งตางๆเหลานี้ 
เรียกวาเปน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในความสัมพันธระหวางคน (Robert Tannenbaum .1961:6-7)  
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      มนุษยสัมพันธเปนเรื่องของการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล และจูงใจคน 
เพื่อใหบุคคลนั้นมีทาทีความรูสึกที่ดี และกระทําในสิ่งที่เราปรารถนา ปญหาจึงมีวาจะมีวิถีทางอัน
ใดบางจะทําใหบรรลุผลดังกลาว การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธมีหลักพื้นฐานซึ่งจําเปนตองศึกษา
อยู  3 ประการคือ 1. ความตองการของบุคคล 2. มูลเหตุจูงใจของบุคคล 3. การเอาชนะใจคน  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  ความตองการของบุคคล ในทางจิตวิทยาถือวาทุกกริยาทาทาง หรือการแสดงใดที่ 
มนุษยแสดงออกมาเปนรูปพฤติกรรม เกิดขึ้นเพราะมีส่ิงเรามากระทบ (Stimulus)  ซ่ึงอาจจะมาจาก
ภายนอกหรือภายในก็ได แตความเคลื่อนไหวของอินทรีที่ปรากฎออกมาเปนรูปพฤติกรรมนี้ตองมี
มูลเจตนาหรือแรงจูงใจ เชนความหิว ความกระหาย ก็จะเกิดความกระวนกระวายทั้งกายและใจ เปน
ตน  ความตองการเปนเรื่องที่พัวพันกับการดํารงชีวิตใหอยูรอดของมนุษย นักจิตวิทยาไดศึกษาวิจัย
ความตองการของมนุษยไว ดังนี้ 

          1)  ความตองการในปจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย 
          2)  ความตองการในทางเพศ 

           3)  ความตองการในทางสังคม 
           4)  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 
            5)  ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือ มีเกยีรติ ช่ือเสียง  

          6)  ความตองการความกาวหนาแหงชีวิต 
          7)  ความตองการในวชิาความรู 

           เมื่อเราทราบถึงความตองการของมนุษย ก็จะเปนชองทางใหเขาถึงจิตใจคนได และ 
สามารถใชมนุษยสัมพันธไดอยางถูกตอง การปฏิบัติการใดๆตอบุคคล ถาสนองตอความตองการ
ของเขาหรือไมขัดแยงความตองการของเขาแลว ความสัมพันธอันดีก็จะเกิดขึ้น การใชมนุษย
สัมพันธ ส่ิงที่ควรคํานึงถึงคือ คนเรามีจิตใจไมเหมือนกัน การใชมนุษยสัมพันธจึงตองปรับปรุง    
แกไขหรือใชใหถูกกับคนนั้นๆดวย 

2.   มูลเหตุจูงใจของบุคคล  มูลเหตุจูงใจคือส่ิงที่เรารึงใหบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ  
พฤติกรรมทุกอยางของมนุษย มีเหตจุูงใจหนุนหลังอยูเสมอ  การศึกษามูลเหตุจูงใจเพือ่ใหทราบถึง
ปฏิกิริยาตางๆ และเขาใจสิ่งเราที่กอใหเกิดปฏิกิริยาขึ้น ผลการศึกษาจะทําใหเราควบคุมพฤติกรรม
ของคนไดโดย 
             1)  จัดหาสิ่งเราใหเกดิปฏิกิริยาบางอัน 
             2)  ขจดัเสียซ่ึงภาวะตางๆ เพื่อมิใหเกิดปฏิกิริยาบางอัน 
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             3)  วางเงื่อนไขที่เคยเกิดกับภาวะอนัหนึ่ง ใหไปเกิดกับภาวะอนัอื่น ซ่ึงไมเคยเรา
ปฏิกิริยาอันนัน้มากอน 
              นอกจากนี้ ส่ิงกระตุนใจ  (Incentive)  ซ่ึงไดแกภาวะการณใดๆ ที่สามารถจูงใจหรือ    
เกี่ยวกับการจูงใจคนจนคนนั้นทําการงานอยางแข็งขันสิ่งกระตุนใจที่มองเห็นไดชัด เชน การแขงขนั 
การชมเชย การติเตียน รางวัลและการลงโทษเปนตน มูลเหตุจูงใจและสิ่งกระตุนใจดังกลาวนี้ 
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติเพื่อสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับบุคคล และชักจูงคนใหมี
ปฏิกิริยาดีตอเรา 
                       3.  การเอาชนะใจคน การดํารงชีวิตของมนษุยและการทํางานเพื่อยังชพีของมนุษยม ี
ความจําเปนตองพึงพาอาศัยกัน และมีการสัมพันธติดตอกับบุคคลอื่นๆ ไมวาจะเปนเพื่อนฝูง เพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุนี้เอง การผูกมิตรไมตรีกับบุคคลเชนวานี้ จึง
เปนสิ่งที่ขาดไมได  คนที่เขากับใครไมได ชีวิตประจําวันจะมีแตความมืดมน วิถีทางที่จะนําไปสูการ
เอาชนะใจคนนั้น จะตองมีการสรางความเปนกันเอง พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพไพเราะ เห็นอก     
เห็นใจผูอ่ืน ยกยองนับถือและใหเกียรติ มีความจริงใจ ความสามารถของแตละคนในการสรางความ
รักใคร นับถือนั้นตางกัน มีบางคนเทานั้นที่ใครเห็นใครชอบ และบางคนเพียงแตเห็นเทานั้นก็  
เกลียดชัง ฉะนั้นผูที่มีบุคลิกภาพใครเห็นใครชอบ จึงมีทางที่จะเขาผู อ่ืนไดดีและทําใหเกิด           
สายสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นขึ้นไดอยางรวดเร็ว (อุทัย  หิรัญโต. 2515 : 66-68) 
        เปนการยอมรับวาคนเรามีความตองการขั้นพื้นฐานเหมือนกันหมด และการที่ยอมรับ
วา  แตละคนมีความตองการขั้นพื้นฐานแตละอยางไมเทากันนั้นตองยอมรับวาคนสองคนยอมไม
เทากัน  การมองคนในดานที่ตางกัน คือมองโดยทั่วไป และมองคนเปนรายบุคคล ในการยอมรับวา
คนเราเหมือนกัน จะชวยใหผูบังคับบัญชาสามารถเลือกมนุษยสัมพันธทั่วๆไปที่ใชไดกับทุกคนมา
ใชกับผูใตบังคับบัญชา ในสวนรวมไดอยางมั่นใจและผลงานที่ออกมายอมมีประสิทธิภาพอยางดียิ่ง 
(เสถียร  เหลืองอราม. 2519 : 332) 

         ขวัญเปนการแสดงออกทางภาวะจิตใจ หรือความรูสึก ทัศนคติของคนในหนวยงานที่
มีตองาน บุคคล  หรือเพื่อรวมงาน ตอองคการที่ตนปฏิบัติอยู ตอวัตถุประสงคและความสําเร็จตาม   
จุดมุงหมายขององคการ ความเชื่อมั่นที่มีตอผูนํา ตอสมาชิกดวยกัน ความเชื่อมั่นที่มีตอเปาหมาย
ของกลุม และความสามัคคีกลมเกลียวทําใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายดวยดี (นพพงษ บุญจิตรา
ดุลย. 2534 : 101-102) 

         ผูนํามสีวนในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับหนวยงาน คนงานมีความพอใจ
หรือไมพอใจสวนหนึ่งยอมมาจากหวัหนางานเปนสําคัญ 

         1)  องคประกอบที่ทําใหขวัญของคนในองคการดหีรือไมดีขึ้นอยูกับ ส่ิงตอไปนี้ 
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(1) หนวยงานมกีารนิเทศกันอยางใกลชิดและเพียงพอทัว่ถึงหรือไม 
(2) คนทํางานมีความพึงพอใจและภูมใิจในงานที่ตนปฏิบัติหรือไม 
(3) คนทํางานมีความสัมพันธอันดีระหวางคนงานดวยกนัหรอืไม 
(4) มีวัตถุประสงคของหนวยงานเปนที่นาพึงพอใจหรือไมทุกคนยอมรับ 

วัตถุประสงคหรือไม 
(5) คาตอบแทนทีค่นงานไดรับมีความเหมาะสมเพียงใดทั้งดานเศรษฐกิจและ 

รางวัลอยางอืน่ 
(6) สุขภาพทางกายและทางจิตใจโดยทัว่ไปของคนทํางานเปนอยางไร 

         2)  ภาวะผูนํากับขวัญ 
              ผูนํามีความสําเร็จในการที่จะสรางหรือทําลายขวญัของคนในหนวยงานความ      
พึงพอใจของคนงานที่มีตอหัวหนางานจึงเปนส่ิงสําคัญ และมีสหสัมพันธกันอยู หัวหนาบางคนใช
วิธีแหยใหคนงานทะเลาะกันแลว ตนเองจะไดมีหนาที่สําคัญในการนําพาใหประนีประนอมทุก
อยางแลวคิดวาตนเองเปนใหญอยู เปนแนวความคิดที่ลาสมัยและเขาใจผิดในสภาพปจจุบันดังนั้น 
หนาที่สําคัญของผูนําในการที่บํารุงขวัญในหนวยงานใหสูงและดีขึ้นสรุปได 5 ประการ คือ 

(1) ผูนําจะตองเปนสัญลักษณของคนในกลุม  
(2) ผูนําจะตองเปนผูเลือกเปาหมายของกลุม 
(3) ผูนําจะตองเปนผูตัดสินใจแกปญหาของกลุม 
(4) ผูนําจะตองเปนผูควบคุมและไกลเกลีย่ในกรณีที่ลูกนองแตกราวกัน 
(5) ผูนําจะตองเปนตัวอยางของกลุมในทางทีด่ี 

         มนุษยสัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลปในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับบุคคล      
เพื่อใหไดมาซึ่งความรักใครนับถือ ความจงรักภักดี และความรวมมือการสรางความสัมพันธอันดี
กับบุคคล สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจที่แตละฝายมีความเขาใจซึ่งกันและกัน และมีไมตรีจิตตอกัน 
ซ่ึงจะสงผลใหการทํางานของบุคคลหรือกลุมชนไดรับผลงานสูง 
              2.2.4  ผูริเร่ิมสรางสรรค 
            ความริเริ่ม คือ ความตองการที่จะปฏบัิติส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยไมตองมีคําสั่งและแสดง 
ขอคิดเห็นที่จะแกไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เปนลักษณะอยางหนึ่งที่ผูนําจะตองมี และ
ในการที่จะริเริ่มทําอะไรทุกอยางนั้นจะตอง "คิดกอนทํา" เสมอ เพราะจะทําใหเรามีเหตุผลในการ
ทํางานมากขึ้นเปนที่ไววางใจของผูใตบังคับบัญชาไดอยางดี (อรุณ  รักธรรม. 2527 : 199) 
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            ผูนําหรือผูบริหารที่ดีมักจะแสดงพฤติกรรม ในดานการริเร่ิมงานใหมๆ การเปน       
ผูบริหารหรือผูนําจะตองทํางานหนกัอยูเสมอเพื่อใหงานที่ตนคิดริเร่ิมทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ 
(Griffiths,1956:243)                           

           นพพงษ บุญจิตราดุลย กลาววาผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม มีดังนี้ (นพพงษ          
บุญจิตราดุลย . 2547 : 91) 

            1.  ผูบริหารเริ่มโครงการหรือแผนงานใหมๆ ขึ้นมาเพื่อบริหารงานของโรงเรียนให
ครูไดดําเนนิการอยูเสมอ 

            2.  โครงการหรือแผนงานตางๆของผูบริหารที่เสนอออกมาจะทันตอเหตกุารณและ        
สอดคลองกับความตองการปจจุบัน 

            3.  ผูบริหารจะเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกวาเดิม ใหครูไดนําไปปฏิบัติอยูเสมอ 
            4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียน เสนอวิธีการดําเนินงานที่ดเีพือ่

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 
             5.  เมื่อมีปญหาฉุกเฉนิ ผูบริหารสามารถแกปญหาเฉพาะหนาและหาทางปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 
             6.  ผูบริหารรูจักตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเมื่อมปีญหาสําคัญๆที่จะตองแกไข 
             7.  ผูบริหารพรอมที่จะทุมเททั้งเวลา กําลังกาย และใจ ใหกับงานที่ริเร่ิมใหม 
            ผูนําเปนปจจยัสําคัญของทุกๆองคการ เปนผูกําหนดวัตถุประสงคขององคการ ให 
ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค และมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จ ผูนําที่ดี    
จะตองมีความรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ  
               2.2.5  คนกลางที่ขจดัหรือประสานความขัดแยง 
          ผูบริหารโรงเรียนในบทบาทผูประสานตองปฏิบัติหนาที่ประสานงานทั้งภายใน 
หนวยงานและหนวยงานอื่นๆนอกสถานศึกษาผูประสานงานที่ดีเปนผูประสานงานที่กระตุนให
เพื่อนรวมงานเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การวางแผน สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมการทํางานเปนทมี เพิ่มพูนประสิทธิภาพของกลุมอยางเต็มที่ (นพพงษ บุญจิตรา
ดุลย. 2526 : 72 – 82) และผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานงานในเรื่อง   
ขัดแยงตางๆ ผูบริหารโรงเรียน กลาเผชิญปญหาขัดแยงตางๆ ที่เกี่ยวกับครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะตองยึดมั่นในความเปนกลางรักษาความเที่ยงตรง  (Gorton. 1983 : 71)  
บทบาทในฐานะผูบริหารซ่ึงคอยประสานงานระหวางกลุมตางๆ ในองคการ หรือในฐานะ              
ผูประสานงานภายในกลุมที่ตนเปนผูบริหาร ผูนําประเภทนี้คอยชวยใหงานของบุคลากรทุกคน
ดําเนินไปไดดวยดี ผูนําจะเปนผูคุมนโยบายและกําหนดวตัถุประสงคของกลุม และรับผิดชอบคอย 
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ดูแลนโยบายแล วัตถุประสงคของกลุมใหมีการปฏิบัติใหครบถวนถูกตอง สมเด็จ ศรีสําราญ            
(2546 : 13) กลาววาผูประนีประนอมเปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมากและคนมากโดยมีลักษณะ
ของผูนําที่ยอมรับวา ความสําคัญของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนส่ิงสําคัญ พยายามที่จะ
ใหไดทั้งสองอยาง แตเปนคนที่ถูกมองวาเปนนักตัดสินใจที่ไมดี ไมมีความเชื่อถือตัวเองและใชวิธี
ประนีประนอมอยูตลอดเวลา   

         นพพงษ บุญจิตราดุลย กลาวถึง ผูนาํในฐานะเปนผูประสานดังนี้(นพพงษ บญุจิตรา
ดุลย . 2547 : 93)   

          1.  ผูบริหารสามารถชักจูงใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ      
แผนงานที่รับผิดชอบ 

          2.  ผูบริหารบริหารงานโดยมีการกําหนดแผนงานลักษณะงาน ขอบขายงานขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหบุคลากรที่รับผิดชอบ 

          3.  ผูบริหารจัดใหมีการสื่อสารใหผูรวมงานไดทราบ และเขาใจในบทบาทหนาที่              
รับผิดชอบ และระบุไวชัดเจนวาเปนหนาที่ของใคร 

          4.  ผูบริหารมอบหมายหนาทีไ่ดเหมาะสมกับบุคคลและทําใหเขาเต็มใจรับงานสวนที ่      
รับผิดชอบ 

          5.  ผูบริหารจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรระดับตางๆใหเขาใจและมคีวามรูเกี่ยวกบังาน
เสมอเพื่อประโยชนในการประสานงาน 

          6.  ผูบริหารอํานวยความสะดวกในดานเครื่องมือ วสัดุอุปกรณ และระบบการสื่อสาร
ที่เพียงพอและใชการไดรวดเร็ว 

          7.  ผูบริหารจัดใหบุคลากรระดับตางๆพบปะสังสรรคกันนอกเวลางาน เพื่อสราง
ไมตรีสัมพันธอันดีตอกัน 

          8.  เมื่อบุคลากรบางคนมีความสามารถมากกวาในบางเรื่อง ผูบริหารจะใหเปนผูนํา
ในเรื่องนั้นโดยการชวยเหลือประสานงานให 
         บทบาทของผูบริหารสามารถใชบทบาทของผูใหคําปรึกษาเปนที่ปรึกษาและผูแก 
ปญหาการชวยใหผูใตบังคับบัญชาพิจารณาวิถีทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตลอดจนรูวาจะลงมือ
ปฏิบัติอยางไร การใหความไววางใจ ความเชื่อมั่น ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ และการ       
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถือวาเปนความสําเร็จในการประสานสัมพันธ กอใหเกิดความไววางใจ 
ความเปดเผยและความใกลชิดซึ่งเปนสัมพันธภาพที่เรียกไดวา ชนะและชนะเทานั้น 
 

2.3  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
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                โดยทั่วไปบุคคลจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ความแตกตางระหวางบุคคลคือ ความ
ไมเหมือนกันของบุคคล บุคคลจะมีเอกลักษณเฉพาะตน พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และการกระทํา   
ทําใหบุคคลเกดิความแตกตางระหวางบุคคลได บุคคลอาจแตกตางกันในดานรางกาย ดานสติปญญา 
ดานอารมณ ดานความถนดั และดานบคุลิกภาพ  เพศ เจตคติ แรงจูงใจทางสังคม ความสนใจ
การศึกษาอบรม อายุ ประสบการณ  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2532 : 138) กลาวไววาความแตกตาง
ระหวางบุคคลนั้นมีปจจยัสําคัญที่มีอิทธิพล ทําใหบุคคลมีลักษณะแตกตางกันมากนอย และส่ิงที่
กอใหเกิดความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันยอมมปีจจัยหลายประการ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ เปน
ปจจัย ทีน่าสนใจ และนํามาศกึษาวจิัยในครัง้นี้       
                2.3.1  วุฒิการศึกษา 
                           มีผูกลาวในดานความแตกตางของการอบรมศึกษา ไวหลายทาน ดังเชน สงวน  
สุทธิเลิศอรุณ (2532 : 137) ไดกลาวเกี่ยวกับดานการศึกษาอบรมไววา ความแตกตางในการไดรับ
การศึกษาอบรมของบุคคล บางคนไดรับการศึกษานอย บางคนไดรับการศึกษาสูง ผลจากการศึกษา
อบรมทําให บุคคลมีความคิด ความเชื่อ เจตคติ คานิยม และบุคลิกภาพที่แตกตางกัน และ กันยา  
สุวรรณแสง (2536 : 81-84) ไดกลาวถึง การศึกษาอบรมวามีอิทธิพลทําใหคนเราแตกตางกัน หรือมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คนที่ไดรับการศึกษาดี จะเปนคนที่มีคุณภาพ คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ความสามารถทางสติปญญาก็ไมเจริญถึงขีดสุด ระดับวุฒิการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวของ
กับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูบริหาร เพราะผูบริหารที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะมี
ประสบการณและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกวาผูบริหารที่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
จากที่กลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวา วุฒิทางการศึกษามีผลตอ ทัศนคติ และความพึงพอใจในดาน
ตางๆ ซ่ึงนับวาการศึกษาเปนพื้นฐานของคุณภาพ ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถทางดาน  
สติปญญา การตัดสินใจ ของบุคคล ดังนั้น วุฒิการศึกษาจึงเปนตวัแปรหนึ่งที่นาสนใจ และไดนํามา
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
                2.3.2  ประสบการณ 
                          มีผูกลาวถึงความแตกตางดานประสบการณไวมากมาย ประสบการณในการทํางาน 
หมายถึง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่วางไว 
เพราะระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนานเทาใด ประสบการณมากตามไปดวย ซ่ึงประสบการณใน
การดํารงตําแหนง เปนปจจัยหรือตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญและนาสนใจ มีความสัมพันธ หรือ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางาน ของผูปฏิบัติงานในโรงเรียน ธงชัย  สันติวงษ และ ชัยยศ        
สันติวงษ (2533 : 26) กลาววา ประสบการณน้ันทําใหบุคคลมีโอกาสไดเรียนรู มีความเขาใจ       
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มองเห็นปญหาไดชัดเจนถูกตองตามความเปนจริง  ซ่ึงสอดคลองกับ กันยา  สุวรรณแสง (2536 : 81) 
กลาววาประสบการณยอมกอใหเกิดความรู ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ทุกคนไดรับประสบการณ
ไมเทาเทียมกัน ผูมีประสบการณมากกวาจะเรียนรู และปฏิบัติงานไดผลสําเร็จไดดีกวาผูมี     
ประสบการณนอย และประสบการณทําใหคนรูวาอะไรเปนความเสี่ยง มีความกลาเผชิญปญหาไดดี 
ทั้งพัฒนาความคิด สามารถเลือกทางเลือกไดดี  ประสบการณเปนปจจัยชวยใหปฏิบัติงานดีขึ้นมีผล
ตอการรับรูและเขาใจตอส่ิงตางๆ โดยอาศัยเวลาหรือประสบการณที่ไดเรียนรูมา  
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
            คํานึง   นกแกว (2523 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของครู
ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3 โดยอาศัยแนวทฤษฎีของเฮอรซเบอรก พบวา  
             1.  องคประกอบที่ทาํใหครู - อาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษารูสึกมีความพึงพอใจ
ในการทํางานไดแก การยอมรับนับถือ ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ และลักษณะของงาน 
                2.  องคประกอบทีท่ําใหเกดิความไมพึงพอใจ ไดแก สภาพการทํางาน 
ความสัมพันธตอเพื่อนรวมงานและผูบังคบับัญชา นโยบาย และการบริหาร เงินเดอืน และ
ผลประโยชนเกื้อกูลและความกาวหนา 
                3.  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู - อาจารย   
พบวา   
                3.1  ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู - อาจารย ที่มีอายุราชการ 
1 - 10 ป และอายุราชการตั้งแต  11  ป ขึ้นไป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  มี
หนึ่งองคประกอบคือ การไดรับการยอมรบันับถือ 
  3.2  ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู - อาจารย เพศชายและ
เพศหญิง มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ  .05  มีสององคประกอบ คือ ความสําเร็จของ
งาน และการไดรับการยอมรบันับถือ 
  3.3  ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู - อาจารยที่มวีุฒิทาง       
การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไมมีความแตกตางกันอยาง       
มีนัยสําคัญทุกองคประกอบ 
                          กมล  รักสวน (2524 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานและปจจัย       
ที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยในวิทยาลัยครูภาคเหนือ ทั้ง 8 แหง พบวา ระดับ
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ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยวิทยาลัยครูในภาคเหนือภาพรวมในระดับ ปานกลาง โดย
เรียงจากมากไปหานอย คือ ลักษณะงาน ความเจริญกาวหนา ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ ในการ
ทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและนักศึกษา รายได สวัสดิการและ            
ผลประโยชน การไดรับการยอมรับนับถือ สภาพการทํางาน และการปฏิบัติงานในการบริหารของ       
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับ 
                         เดช  กาญจนางกูร (2525 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "ความพึงพอใจในงานของ
อาจารย มหาวิทยาลัยเชียงใหม" ในป พ.ศ. 2525 พบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจในงานมี           
6 ประการ ไดแก ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน สถานภาพ ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน เงินเดือน และการบังคับบัญชา ตามลําดับ แตปจจัยที่ทําใหอาจารยไมพอใจในงานมี              
4  ประการ ไดแก สวัสดิการ  นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  สภาพส่ิงแวดลอมของงาน 
และความกาวหนาในหนาที่การงาน ตามลําดับ สวนตัวแปรทางดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สถานที่พักอาศัย ตําแหนงทางวิชาการ คณะที่สังกัด และระยะเวลาการทํางานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยกเวน เพศ ตางทําใหระดับความพอใจในงานแตกตางกัน 
            วิโรจน  สารรัตน (2525 : บทคัดยอ) ไดวจิัยถึงปจจยัที่ทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานของผูประสานงาน กรมสามัญศึกษา โดยอาศัยแนวทฤษฎีของ  เฮอรซเบอรก เพื่อกําหนด
เปนตัวแปรอิสระ  15  ตัวพบวา 
              1.  ปจจัยที่ทําใหเกดิความพึงพอใจในการทํางานของผูประสานงาน กรมสามัญ
ศึกษา คือความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน 
                          2.  ลําดับความสําคัญของปจจัย ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของ  
 ผูประสานงาน  กรมสามัญศึกษา คือ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และนโยบายและการ
บริหารงานตามลําดับ 
                        นิคม   พรหมยอย (2529 : 69 - 70) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคใต ผลการศึกษาพบวา 
           1.  ความพึงพอใจในการทํางานของครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคใต มีระดับ
ความพึงพอใจตอปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุนในระดับปานกลาง 
         2.  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยทีก่อใหเกดิแรงจูงใจในการสรางความ
พึงพอใจในการทํางานของครูในโรงเรียนศกึษาสงเคราะหภาคใต 2 ปจจัย คือ ปจจยักระตุน ปจจยั
ค้ําจุน เกีย่วกับเพศ วุฒิ ประสบการณ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2531 : 11) ศึกษาพฤติกรรมผูนําที่             
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจในพฤติกรรมของผูนาํเรียงลําดับได
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ดังนี้ ความตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกราชการ ยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ 
เชื่อมั่นในตนเองและมีความสามารถในการตัดสินใจ สงเสริมความกาวหนาของเพื่อนรวมงานและ
ใฝหาความรูใสตนเองอยูเสมอ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักพรหมวิหารสี่ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค        
มีความจริงใจและใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา สรางขวัญและกําลังใจใหผูใตบังคับบัญชาและ        
เด็ดเดี่ยว  เขมแข็ง  หนักแนน และมีเหตุผล 
            พวงทพิย  นวลขาว (2538 : 146) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางแบบ 
ภาวะผูนําตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ 
กระทรวง ยุติธรรม พบวา แบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ระดับ 0.05  โดยมีระดับความสัมพันธกันใน
ระดับสูงและเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบปรึกษาหารือ 
และแบบมีสวนรวมจะทําให ผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการ  ปฏิบัติงานสูงกวา 
ผูบังคับบัญชาที่มีแบบภาวะผูนําแบบเผด็จการ และเผด็จการอยางมีศิลป             
                         กาญจนา  จันทรไทย (2539 : 214 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําและปจจัยจัดสรรดานสถานการณกับความพึงพอใจในงานของอาจารย
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา พฤติกรรมผูนําทั้ง 4 แบบ คือ แบบ
สนับสนุน แบบสั่งการ  แบบมุงความสําเร็จในงาน และแบบใหมีสวนรวม มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน ยกเวน ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา ดาน
โอกาสในการกาวหนา และดานลักษณะของเพื่อนรวมงาน          
            พวงมาลัย  พริบไหว (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพงึพอ 
ใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ พบวา ดานความสําเร็จ
ของงาน การไดรับความยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สภาพการทํางานและความมั่นคงในชีวิตราชการมี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดาน
เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล นโยบายและการบริหารความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและดาน
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
                       ประพันธ  กิติรส  (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอในจังหวัดเชียงราย       
ผลการศึกษาปรากฏวา ขาราชการพลเรือนสามัญมีความพึงพอใจในดานความสําเร็จของงานและ
การได รับการยอมรับนับถืออยู ในระดับมาก  สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน                  
ความรับผิดชอบ และตัวงานหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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                       ศิริพร  จักรกริชรัตน (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแกวพบวา ครูมีความพึงพอใจตอปจจัยในการปฏิบัติงาน     
ทุกลักษณะปจจัยในระดับมากครูที่มีประสบการณมาก การทํางานต่ํากวา 5 ป กับ ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป 
ไมแตกตางกันครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี กับตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปไมแตกตางกัน 
                       นฤมล  มุลา (2542 : บทคัดยอ) ไดวจิัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกวพบวา ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา มีความพึงพอใจตอปจจัยการปฏิบัติงานโดยรวม ทั้งครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป 
และครู ที่มีประสบการณ ตั้งแต 10 ป ขึ้นไปมีความพึงพอใจตอปจจัยการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 

          อรพรรณ  ตูจินดา (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารที่ สงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัย
พบวา 1. ระดับพฤติกรรมการการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีระดับการตัดสินใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูบริหารแสดงพฤติกรรม การตัดสินใจ
แบบผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ สวนระดับความพึงพอใจในการทํางาน ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา มีระดับความพึงพอใจภายในและ ความพึงพอใจภายนอก 
อยูในระดับมาก 2.พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียน 
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งความพึงพอใจภายในและความพึงพอใจภายนอก 
                       กัมปนาท  มีสวนนิล (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครตูอ   
วิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐมพบวาโดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจตอวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร      
โรงเรียน ในระดับมาก พิจารณาตามวิธีการแกปญหาทั้ง 5 วิธี พบวา วิธีรวมมือ และวิธียอมรับใหครู
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนวิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการเอาชนะ 
ครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง       

          กําชัย  จําเนียร (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอสภาพ    
แวดลอมในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1. ความ    
พึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรในสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมืองนครปฐม โดยภาพรวมและเมื่อแยก พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก 2. ความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน      
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงานและดานผูบังคับบัญชา บุคลากรในโรงเรียน
ขนาดเล็ก อยูในระดับมากทุกดาน บุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
ดานผูบังคับบัญชา ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล และดานกายภาพ อยูในระดับมาก ดาน
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เพื่อนรวมงานและดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง และบุคลากรในโรงเรียน
ขนาดใหญ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปาน
กลาง 
        สาลี  งามสม (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอ 
พฤติกรรม  การบริหารแบบมีสวนรวม  ผลการวิจัยพบวา  ระดับความพึงพอใจของครูตอ              
พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร ในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  7  งาน 
อยูในระดับมาก โดย  เรียงระดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก งานบริหารทั่วไป งาน
วิชาการ งานปกครอง    นักเรียน งานบริการ งานโรงเรียนกับชุมชน งานธุรการและงานอาคาร
สถานที่ 
         ดํารงศักดิ์  ดําริห (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่     
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา      
ภาคกลางโดยใชแนวคิด เกี่ยวกับภาวะผูนําของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก            คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการ 
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 1. ภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
กรมอาชีวศึกษา          ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู-อาจารยวิทยาลัยเทคนิค สังกดักรมอาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 3. ภาวะผูนําของ       ผูบริหารดานการวางแผน ความยืนหยัด และการมีหลักการ สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารยวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาค
กลาง  

         อาวุธ   โอชาพงศ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอ 
วิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม พบวา ความพึงพอใจของครูตอวิธีการแกปญหาความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตละดานอยูในระดับปานกลาง 
โดยเรียงตามอันดับจากมากไปหานอย ไดแก การเอาชนะ  การรวมมือ การหลีกเล่ียง การ
ประนีประนอม และการยอมให 

         จากผลการศึกษาและงานวิจัยดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีสวนสัมพันธกับประสิทธิภาพของงานอยู เปนอันมาก ผูบริหารในองคการหรือ      
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หนวยงาน จึงควรถือวาเปนหนาที่ในการที่จะสรางและกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
 
 
 
 

  2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
                          ซาเวียดรา (Saavedra, 1990, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย. 2539 : 71) ได
ทําการศึกษาถึงผลของพฤติกรรมผูอํานวยการตอความตองการจําเปนของครู ในเรื่องแรงจูงใจของ
ครู ความพึงพอใจและความผูกพันตอผูนําในการศึกษาเพื่อจะใชแนวคิดทั่วไปของทฤษฎีภาวะผูนํา 
ของ  Path-Goal มาใช การศึกษาเพื่อตรวจสอบและเพื่อเลือกสวนรวมของพฤติกรรมภาวะผูนํา             
ตามแนวทางของ Path-Goal และระดับของความตองการจําเปนกับความสัมพันธในงานของครูตอ     
ผลกระทบเพื่อคาดการณในเร่ือง แรงจูงใจของครู ความพึงพอใจ และความผูกพันตอผูนํา ใชการ
วิเคราะห ความแปรปรวน (Analysis of Variance) โดยมีสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
                          ครูที่มีความตองการเพื่อผูกพันสูงที่อยูภายใตผูนําที่มีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
สนับสนุนคาดวามีความผูกพนัตอตัวผูนําสงู 
                         ครูที่มีความตองการเพื่อสัมฤทธิ์ของงานสูงผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบ          
มุงสาํเร็จ(Achievement-Oriented) คาดวาจะมีแรงจูงใจ ความพึงพอใจสงู และมีความผูกพันตอ            
ผูบริหาร 
                          ผลการวิจัย  พบความสัมพนัธดานบวกกบัความพึงพอใจในสถานการณที่สําคัญอีก  
2  สถานการณ คือ เมื่อครูมีความตองการเพือ่ความผูกพันในระดับกลาง และผูบังคับบัญชามีภาวะ   
ผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานกับเมื่อครูมีความตองการเพื่ออํานาจกบัภาวะผูนําแบบสั่งการ 
                          สวนผลดานลบ  มี 3 อยาง คือ 
                          1.  ความตองการเพื่อความผูกพันต่ําภายใตภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมผีลตอ         
แรงจูงใจ 
             2.  ความตองการเพือ่ผลสัมฤทธ์ิสูงภายใตภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีผลตอความ          
พึงพอใจ 

             3.  ความตองการเพือ่อํานาจสูง ภายใตภาวะผูนําแบบสั่งการมีผลตอความพึงพอใจ 
                          รีด (Reed, 1987 : 48)ไดทําการศกึษาเรื่องความสัมพันธแบบนักพัฒนาองคการ 
พฤติกรรมภาวะผูนําของครูใหญและความพึงพอใจของครูโดยศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   
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ในรัฐนวิยอรค ไดใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนําของสต็อกดิล (Stogdill) และแบบสอบถาม    
ความพึงพอใจของลิเคิรท (Likert) จากการศึกษาพบวา ครูใหญที่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย 
สภาพการทํางานที่สะดวกสบาย ผูนํารูจกัประนีประนอม มีการตดิตอส่ือสารแบบหลายทิศทาง      
ครูจะมีความพงึพอใจสูง และนักเรยีนจะมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวย สวนครูทีไ่มพึงพอใจตอ  
การทํางาน จะมีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
                           อัมสต็อท (Umstott , 1986  : 2490-A) ไดทําการวิจัย ความสัมพันธระหวาง       
ประสิทธิผลและแบบผูนํากับความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบวา ไมมี
ความสัมพันธระหวางแบบของผูนําและประสิทธิผลผูนํากับความพอใจในการทํางานของ ผูบริหาร
ที่มีพฤติกรรมที่มุงทั้งงานและมุงสัมพันธ 
                          คอนโต (Konto, 1987  : 3744-A) ไดศึกษาความสัมพันธ ระหวางรูปแบบ 
ผูอํานวยการ ตามทัศนะของอาจารยผูสอนกับความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย ในโรงเรียน             
อาชีวศึกษาและเทคนิคในรัฐมิสซูร่ี พบวา อาจารยโรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่มี  ผูอํานวยการ
แบบมุงงานและมุงสัมพันธจะมีความพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง แตความพอใจ 
ลักษณะภายในของงานคอนขางต่ํา 
                          แอลเลน (Allen, 1986 : 2490-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพนัธระหวางผูนํา
และวุฒิภาวะที่มีผลตอความพอใจในการทํางานและประสิทธิผลขององคการ ผลการวิจัยพบวา       
ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับระดับวุฒิภาวะของอาจารยมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน       
ผูบริหารจะมีลักษณะมุงสัมพันธมากกวามุงงาน 
                         จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจตอการ 
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ถาตองการใหเกิดประสิทธิภาพในการ      
บริหารงานบุคคลหรือผูที่ เกี่ยวของจะตองมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหาร        
สถานศึกษา ซ่ึงเกิดจากปจจัยหลายๆดานโดย เพศ ประสบการณ และระดับการศึกษาของครูมีผลตอ
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของตนเองและการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

                จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลวแสดงใหเห็นถึงองคประกอบ
ทางการบริหารบางเรื่องที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆของสถานศึกษา ผูวิจัยสนใจ
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ถึงความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 1    
                จากการศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย ดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปกรอบการวิจัย  ความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชแนวคิดของ Gorton (1983 : 71) ซ่ึง        
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนําทางการศึกษา  เปนผูมีวินัยและรักษาวินัย เปนผูมีมนุษย
สัมพันธ  เปนผูริเร่ิมสรางสรรค  เปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยง โดยมีรายละเอียด   
ดังนี้ 
               ผูบริหารเปนผูนําทางการศึกษา หมายถึงการเปนผูนําในงานดานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่รับผิดชอบงานของโรงเรียน การใชภาวะผูนํา การใชความสามารถชักจูงใจใหรวมงาน การแสดง
พฤติกรรมตางๆ  การเปนผูมีมันสมอง มีความฉลาด มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความเชื่อมั่น     
เปนผูมีอิทธิพลและจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตามได  
 ผูบริหารเปนผูมีวินัยและรักษาวินัย หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีวินัย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี ใชกระบวนการ
พิจารณาแกไขปญหาบนพื้นฐานความเปนธรรม ยอมรับฟงและรวมกันแกปญหา มีความซื่อสัตย          
ยุติธรรม และรักษาระเบียบวินัย รักษาเกียรติยศชื่อเสียง และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติตนของครู 
              ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธ หมายถึง การสรางสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหนาอยู 
การวางตัวในการเขากับบุคลากรอื่นๆ มีใจกวางยอมเสียสละเพื่อประโยชนแกทางราชการ การมี
สวนรวมกับชุมชน สังคม สรางความสามัคคีและทัศนคติที่ดีตอกัน  การสรางขวัญใหแกบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อใหสภาพโรงเรียนเต็มไปดวยการอยูรวมกันอยางมนุษย 
 ผูบริหารเปนผูริเริ่มสรางสรรค หมายถึง ผูบริหารตองมีลักษณะความเปนผูนําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อสนองความตองการของผูเรียนมากที่สุดมีการริเร่ิมโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
สนับสนุนบุคลากรในการดําเนินงานตางๆ ทันตอเหตุการณ มีวิสัยทัศนที่กวางไกลสามารถ          
แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีและส่ือตางๆในการแสวงหา
ความรู 
                ผูบริหารเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานในเรือ่งขัดแยง หมายถึง การเผชิญตอปญหา 
ความขัดแยงตางๆที่เกี่ยวกับครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ผูบริหารโรงเรียน จะตองยึดมั่นใน
ความเปนกลางรักษาความเที่ยงตรง เนนการทํางานเปนทีม ใหความสําคัญกับผูรวมงาน สรางความ
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เชื่อมั่นและความนาเชื่อถือกับบุคคลอื่น มีการสื่อสารที่ดี  สรางความเขาใจซึ่งกันและกัน กรณีมี        
ขอพิพาท หรือขัดแยง เพื่อสรางความเขาใจที่ดีระหวางกันทําใหเกิดความสําเร็จของงาน 
 
 

 
 
 


