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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของครู ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  คร้ังนี้   มุงศึกษาความพึงพอใจของครู 
ที่มีตอพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

2.1 ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 พฤติกรรมการบริหาร 
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร 

1) ความหมายของขาราชการครู 
2) ความหมายของการบริหารการศึกษา  

2.2.2 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร 
2.3 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 นักการศึกษาไดใหความหมายความพึงพอใจไวหลายทาน  ดังจะนํามากลาว   
ดังตอไปนี้  
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กูด  (Good, 1973 : 320)  ไดใหความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง  คุณภาพ  สภาพหรือระดับความพึงพอใจ  ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจ และทัศนคติ 
ของบุคคลที่มีตองานของเขา 

กิลเมอร  (Gilmer, 1975 : 392-393)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง ผลของทัศนคติตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงาน 

เสถียร  เหลืองอราม (2527 : 94-95)  กลาวไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนสิ่งที่ทุกองคการทุกแหงปรารถนา  เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต  
การจะทําใหคนขยันทํางานดวยความมีประสิทธิภาพนั้นยากมาก  ดังนั้นจึงตองหาทางใหคน 
ทํางานเอง  สรางบรรยากาศใหเขารักงาน และการทําใหคนรักงาน นอกจากการเพิ่มคาจางแรงงาน
และสวัสดิการใหสูงขึ้นนั้น  เราตองพึ่งวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งนี้ก็เพื่อมุงศึกษาใหรู 
ถึงพฤติกรรมของบุคคลแตละคนที่ทํางานอยูในองคการนั้นๆ  เพื่อนําเอาผลแหงการศึกษานั้น 
มาใชใหเปนประโยชนในการผูกมัดจิตใจคนงานใหทํางานดวยความพอใจใหรักสํานักงานหรือ 
องคการที่เขาทํางานอยู  ใหรักผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของเขา  ในขณะเดียวกันจิตวิทยา 
ก็จะชวยใหฝายจัดการ สามารถจัดการและสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในงานได  ชวยใหฝายจัดการ
สรางคุณลักษณะของผูนําที่ดีได  อันจะเปนประโยชนอยางใหญหลวงตอการพัฒนาองคการ  

กิติมา  ปรีดีดิลก (2529 : 320)  กลาววา  ความพึงพอใจในการทํางานเปน 
ปจจัยหนึ่งที่ชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ผูปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในงานยอม 
มีประสิทธิผลของตนไดมากกวาคนที่ขาดความพึงพอใจในการทํางาน 

เทพพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2529 : 98)  ไดใหความหมายไววา  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง  ภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณ 
ในทางบวก ที่มีผลเกิดขึ้น  เนื่องจากการประเมินประสบการณในงานของคนๆ หนึ่ง อยางไรก็ตาม
ความรูสึกชอบงานของคนหนึ่งๆ นั้น  จะขึ้นอยูกับวา งานนั้นไดทําใหบุคคลนั้นไดรับความตองการ
ทั้ งทางดานรางกายและจิตใจ   อันจะเปนสวนสําคัญที่จะใหมีชีวิตอยู รอดหรือสมบูรณ 
มากนอยเทาใดดวย  ส่ิงที่ขาดหายไประหวางงานที่เสนอใหทํากับสิ่งที่จะไดรับ เปนรากฐาน 
แหงความพึงพอใจและความไมพึงพอใจได 

นภดล  เชนะโยธิน (2531 : 175)  กลาววา  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง   
ความรูสึกพอใจหรือชอบใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ 
องคการ 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 143)  ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุข
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ของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคล
เกิดความรูสึกกระตือรือรนมีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานรวมทั้งสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมาย
ขององคการ 

เฟรนซ  (French, 1994 : 111)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
เกิดจากการไดรับการตอบสนองทางอารมณของบุคคล  อาจเปนเงินเดือนผลประโยชนตอบแทน 
และการกํากับ ดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ํา ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ  รวมทั้ง 
ความตองการของบุคคล  ลักษณะของงาน  ขอบเขตของงาน  สภาพการทํางาน และบุคลิกภาพ 
ของแตละบุคคล 

ไพฑูรย  เริงกมล  (2540 : 19)  ไดใหความหมาย  ความพึงพอใจในการปฏบิตังิาน 
หมายถึง  ความรูสึกในทางที่ดีที่บุคคลมีตองานที่ทําถาบุคคลมีความพึงพอใจในงานมาก  ก็จะ
เสียสละอุทิศแรงกาย  แรงใจ  สติปญญาใหแกงานมาก  ผูใดที่มีความพึงพอใจในงานนอยก็จะ
ทํางานตามหนาที่   
 สรุปไดวา  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกกระตือรือรนเปนความสุข 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีความมุงมั่น  มีขวัญ  กําลังใจ  มีความศรัทธา  มีความสนใจ 
และทัศนคติที่ดี  สงผลใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมทั้งความสําเร็จบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 มาสโลว (Maslow, 1954 : 85-91)  ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจวาสิ่งจูงใจ
อาจมีไดทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ เอง  แตมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคล  คือ  
ความตองการ  ทฤษฎีนี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  โดยตั้งอยูบนสมมติฐาน  ดังนี้ 

1) มนุษยมีความตองการและความตองการมีอยู เสมอและไมมีที่ ส้ินสุด  
แตส่ิงที่มนุษยตองการนั้น  ขึ้นอยูกับวาเขามีส่ิงนั้นอยูแลวหรือยัง ขณะที่ความตองการใดไดรับ 
การตอบสนองแลว  ความตองการอยางอื่นก็เขามาแทนที่ กระบวนการนี้ไมมีที่ส้ินสุด และจะเริ่ม 
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย 

2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
อีกตอไป  ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

3) ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ (Hierarchy of 
Needs)  กลาวคือ  เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูง 
ก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 
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 ลําดับขั้นความตองการตามแนวทฤษฎีดังกลาวนั้น มีดังตอไปนี้ 
1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs)  เปนความตองการ 

ขั้นมูลฐานของมนุษยและเปนส่ิงจําเปนที่ สูงสําหรับการดํารงชีวิต   รางกายจะตองไดรับ 
การตอบสนองภายในชวงระยะเวลาและสม่ําเสมอ  ถารางกายไมไดรับการตอบสนองแลว  
ชีวิตก็จะดํารงอยูไมได  ความตองการเหลานี้  ไดแก  อาหาร อากาศ น้ําดื่ม ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 
ยารักษาโรค  ความตองการพักผอน และความตองการทางเพศ ฯลฯ  ในขั้นแรกนี้องคการทุกแหง
มักจะตอบสนองความตองการของแตละคนโดยการจายคาจาง เพื่อคนงานหรือลูกจางจะไดนาํเงิน
ไปใชจายเพื่อแสวงหาสิ่งจําเปนขั้นมูลฐานของชีวิตเพื่อการดํารงชีพของแตละคน 

2) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  เมื่อความตองการทางรางกาย
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัยก็เขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย  
มีความปรารถนาที่จะไดรับความคุมครองจากอันตรายตางๆ ที่จะมีตอรางกาย  เชน  อุบัติเหตุ 
อาชญากรรม  ฯลฯ   มนุษยปรารถนาที่จะอยูในสังคมที่เปนระเบียบและสามารถคาดหมายได 
(Predictable World)  ความตองการความปลอดภัย  หมายความรวมถึง  ความรูของแตละบุคคล 
ถึงขอจํากัด หรือขอบเขตของพฤติกรรม  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันในสังคม ในองคการ ความปลอดภัย
หรือความมั่นคงในการปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอขวัญและกําลังใจของลูกจางทุกคน 

3) ความตองการเปนเจาของและความรัก (Belongingness and Love Needs)  
เมื่อความตองการสองประการแรกไดรับการตอบสนองแลว ความตองการที่อยูในระดับสูงกวา 
ก็จะเขาครอบงําพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ความตองการทางสังคม หมายถึง  ความตองการที่จะเปน 
เขารวม และไดรับการยอมรับความเปนมิตรภาพ และความรักจากเพื่อนรวมงาน ความตองการ 
ในขั้นนี้ของบุคคลเปนความตองการที่จะใหบุคคลหรือเพื่อนรวมงานยอมรับในความสําคัญของตน  
องคการยอมตอบสนองความตองการของลูกจาง โดยการใหลูกจางสามารถแสดงความคิดเห็น 
และความคิดเห็นที่ไดรับการยอมรับ  ควรจะมีการยกยองชมเชย  และใหลูกจางมีสวนในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อสรางความรูสึกความเปนสวนหนึ่งในองคการ 

4) ความตองการมีชื่อเสียงและสรรเสริญ (Self – Esteem Needs)  ความตองการ
ใหไดรับการยกยองในสังคม รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จ  ความรู  ความสามารถ  
การนับถือตนเอง  ความเปนอิสระและเสรีภาพ และรวมถึงความตองการที่จะมีฐานะเดนเปนที่ 
ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย  การมีตําแหนงสูงในองคการ หรือการที่สามารถเขาใกลชิดกับบุคคล
สําคัญๆ  ลวนแตทําใหฐานะของตนเดนเปนที่ยกยองในสังคม 
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5) ความตองการความสมหวังและสามารถทําการไดดวยตนเอง (Self – 
Actualization Needs)  ความตองการขั้นสูงสุดนี้เปนความตองการพิเศษ  ซ่ึงคนธรรมดา 
เปนสวนมาก นึกอยากจะเปน  นึกอยากจะได  แตไมสามารถเสาะแสวงหาได  การที่บุคคลใด 
บรรลุถึงความตองการในขั้นนี้ก็ไดรับการยกยองเปนบุคคลพิเศษไป เชน  ความนึกคิดที่อยากจะ
เปนนายกรัฐมนตรี หรือนักกีฬาที่มีความสามารถไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป แตละคนยอมมี
ความรูสึกนึกคิดแตกตางกันไป 
 แอลเดอรเฟอร  (Alderfer, 1972 : 9-13)  ไดเสนอทฤษฎี ERG โดยอาศัยพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีของมาสโลว  (Maslow)  และจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ  แอลเดอร เฟอร  
(Alderfer)  ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน  3 กลุม คือ ความตองการดํารงชีวิต (Existence 
Needs)  หรือ E  ความตองการในกลุมนี้จะเกี่ยวของกับความตองการทางรางกาย และปจจัยที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวิต  ซ่ึงเทียบไดกับความตองการทางรางกาย และความตองการความปลอดภัย
และความมั่นคงตามทฤษฎีมาสโลว  ความตองการสัมพันธ (Relatedness Needs)  หรือ  R   
เปนความตองการทางสังคมที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ เชน  สมาชิกในครอบครัว  
เพื่อนฝูง  เพื่อนรวมงาน และคนที่ตองการจะมีความสัมพันธดวย  ความตองการกลุมนี้เทียบไดกับ
ความตองการสังคม และความตองการยอมรับนับถือตามทฤษฎีของมาสโลวความตองการเจริญ 
กาวหนา (Growth Needs)  หรือ G  เปนความตองการที่จะพัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุด  เทยีบไดกบั
ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตนและความตองการยอมรับนับถือในตนเองตามทฤษฎี 
ของมาสโลว (Maslow)  
 นอกจากนี้ทฤษฎี ERG  ยังไมเครงครัดกับลําดับขั้นความตองการมากนัก 
ในขอที่วาตองไดรับความพึงพอใจในความตองการขั้นตนกอนจึงจะมีความตองการขั้นตอๆ  ไป  
แตทฤษฎี  ERG  เห็นวา  คนอาจทํางานเพื่อความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs)   ก็ได  
ถึงแมจะยังไมไดรับความพึงพอใจในความตองการดํารงชีวิตและความตองการสัมพันธก็ตาม  
หรือความตองการทั้ง 3 นี้  อาจดําเนินไปในขณะเดียวกันก็ได 
 ทฤษฎีความตองการความสําเร็จของแมคคลีแลนด (McClelland’s Need to 
Achieve Theory)   เปนทฤษฎีที่แมคคลีแลนด (McClelland, 1961 : 43-168)  เชื่อวา  มนุษยทุกคน
ตางมีความตองการเหมือนกัน  เพียงแตมีขนาดมากนอยตางกันเทานั้น  ความตองการนี้แบงออกเปน 
3  กลุมใหญๆ  คือ  ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement : nAch) เปนความตองการ 
ที่จะบรรลุผลสําเร็จในงานที่มีความทาทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานที่ทําไดอยางดีเยี่ยม 
(Excellence)  โดยทั่วไปแลว  บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จในงานสูงจะพยายามหรือ 
สรางสถานการณจริงเชิงแขงขันใหกับตนเอง  เพื่อทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวยความพยายาม 
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ของตนเองและตองการไดรับผลจากการทํางานนั้นในทันทีดวย และบุคคลที่มีความตองการเชนนี้
มักหลีกเลี่ยงงานที่มีจุดมุงหมายที่ เปนไปไมไดหรือยากเกินไป   เนื่องจากมีความเสี่ยงตอ 
ความลมเหลว  นอกจากนั้นบุคคลประเภทนี้  ยังตองการแกปญหาดวยความคิดสรางสรรค  
การสรางนวัตกรรม  จึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคการ บารโท และคนอื่นๆ (Bartol et al., 
1998  อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2542 : 99)  กลาววา  โดยทั่วไปจะมีคนเพียงประมาณ 10 % 
ขององคการที่มีความตองการความสําเร็จสูง  ผูบริหารพึงจัดสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานี้ดวยงาน 
ที่มีความทาทาย  สามารถบรรลุผลได และมีผลยอนกลับทันที  แมวาบุคคลประเภทนี้จะมีแรงจูงใจ 
ภายใน (Intrinsic Motivation)  ก็ตาม แตผูบริหารก็ถึงใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก (Extrinsic 
Motivation)  ความตองการอํานาจ (Need for Power : nPow)  เปนความตองการมีอิทธิพลเหนือ 
คนอื่น และสามารถควบคุมสถานการณได  อํานาจนี้มีสองลักษณะ คือ อํานาจเชิงสวนตัว (Personal 
Power)  เปนอํานาจที่ตองการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน  ตองการใหคนอื่นภักดีตอตนเองเปนสวนตัว 
ไมใชเพื่อองคการ  บางครั้งอาจทําใหจุดหมายขององคการถูกทําลายลงได  อีกลักษณะหนึ่ง คือ 
อํานาจเชิงสถาบัน (Institutional Power)  เปนอํานาจ ที่มุงทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อแกปญหา 
หรือเพื่อบรรลุจุดหมายขององคการ  เปนบุคคลที่พยายามหาอะไรทําเพื่อองคการ อุทิศตน 
เพื่อองคการ  จึงเปนบุคคลที่ ผูบริหารพึงสงเสริมใหมีตําแหนง  เพื่อใหมีอิทธิพลตอการใช 
ความพยายามของคนอื่นดวย  ความตองการความสัมพันธ  (Need for Affiliation : nAff)   
เปนความตองการความอบอุนและความเปนมิตรกับคนอื่น  จึงพยายามทําตนใหสอดคลองกับ 
ความตองการและความอยากไดของคนอื่นและพยายามทําตนเปนคนมีความจริงใจและพยายาม 
เขาใจความรูสึกของคนอื่นใหมาก บุคคลประเภทนี้ผูบริหารพึงสรางแรงจูงใจโดยใหทํางาน 
แบบมีสวนรวมใหมากขึ้น 
 แมคคลีแลนด (Mc Clelland, 1961 : 43-168) วิเคราะหบุคคลที่มีความตองการ
สามกลุมนี้วา บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จสูง มักทําอะไรเพื่อตนเองมากกวาเพื่อคนอื่น 
หรือองคการ จึงอาจมีปญหาการทํางานรวมกับคนอื่นและการยอมรับผลตอบแทนจากการทํางาน 
และกรณีคนที่มีความตองการอํานาจเชิงสวนตัวสูง ก็มักมีจุดออนในทางการบริหาร คือ มักคํานึงถึง
ความสัมพันธสวนบุคคลมากกวาการบรรลุจุดหมายขององคการ บุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ตําแหนงทางการบริหารมากกวาลักษณะอื่น คือ คนที่มีความตองการอํานาจเชิงสถาบันสูง  
เนื่องจากจะสามารถประสานความรวมมือจากคนอื่นเพื่อทํางานใหบรรลุจุดหมายขององคการได 
อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีความตองการ ความสําเร็จสูงอาจเหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร 
ในองคการระยะเริ่มแรกหรือในสภาวะที่เผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรง 
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 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิรซเบอรก (Herzberg, 1959 : 113-115)  ทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮิรซเบอรก (Herzberg) หรือทฤษฎีสององคประกอบ มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ทฤษฎีปจจัย 
จูงใจ – ปจจัยสุขวิทยา หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ – ปจจัยคํ้าจุน หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ – ปจจัยเกื้อหนุน 
(Motivation-Hygience Theory)  และปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน มี  2 ประเภท   
ดังตอไปนี้ 

1) ปจจัยที่เปนสิ่งจูงใจ  (Motivation Factor)  หรือปจจัยที่ทําใหเกิด 
ความพึงพอใจ  หมายถึง องคประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องงานโดยตรง  องคประกอบนี้ 
จะตอบสนองความตองการทางจิตใจเปนสวนใหญ และมีสวนทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
ในงาน  ไดแก 

(1) ความสําเร็จในหนาที่การงาน  (Achievement) 
(2) การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition) 
(3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Work Itself) 
(4) ความรับผิดชอบ  (Responsibility) 
(5) ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่  (Advancement) 

2) ปจจัยค้ําจุน (Hygience Factor) หมายถึง  องคประกอบที่เปนส่ิงแวดลอม 
หรือบริบทของงานองคประกอบนี้จะตอบสนองความตองการทางรางกายเปนสวนใหญ และมีสวน
ทําให ผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจในงาน ไดแก 

(1) นโยบายการบริหาร  (Policy and Administration) 
(2) การปกครองบังคับบัญชา  (Supervision) 
(3) เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  (Salary) 
(4) ความสัมพันธระหวางบุคคล  (Interpersonal Relation) 
(5) สภาพแวดลอมในการทํางาน  (Working Conditions) 

 เฮิรซเบอรก (Herzberg, 1959 : 113-115)  ไดอธิบายองคประกอบทั้งสองวา  
ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกแตกตางกัน ปจจัยค้ําจุนจะเปนองคประกอบที่กอใหเกิดความไมพอใจ 
คือ  หากบุคคลไมได รับการตอบสนองในองคประกอบนี้จะรู สึกไมพอใจ   แตหากได รับ 
การตอบสนอง  บุคคลจะถูกปลดปลอยจากความรูสึกไมพอใจ และอยูในสภาพอารมณเฉยๆ  
สวนองคประกอบจูงใจ จะกอใหเกิดความพึงพอใจ  คือ หากบุคคลไมไดรับการตอบสนอง 
ในองคประกอบนี้จะรูสึกเฉยๆ  แตหากไดรับการตอบสนองบุคคลจะเกิดความพอใจ  ดังภาพ  2 
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 เกิดความพอใจ   เฉยๆ   เกิดความไมพอใจ 
  

                    ปจจัยจูงใจ                    ปจจัยค้ําจุน 
-  ความสําเร็จในหนาที่การงาน  -  นโยบายและการบริหาร 
-  การไดรับการยอมรับนับถือ  -  การปกครองบังคับบัญชา 
-  ลักษณะของงาน  -  เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล 
-  ความรับผิดชอบ  -  ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 
-  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที ่  -  สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   
ภาพ  2  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบอรก 
ที่มา  :  Herzberg  (1959 : 113-115) 
 
 

2.2   พฤติกรรมการบริหาร 
 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร 
 ประชุม  รอดประเสริฐ  (ม.ป.ป. : 20)  ไดใหความหมายพฤติกรรมการบริหารวา 
หมายถึง  ความสามารถที่แสดงออกหรือการกระทําของผูนําที่พยายามชักจูงบุคคล และใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  สถิต  โชติกรณ  (2523 : 7)  กลาวไววา  พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  
การกระทําหรือการแสดงออก เพื่อการดําเนินการใหงานในหนาที่รับผิดชอบบรรลุผลที่กําหนดไว 
  กองพัน  พลแสน  (2526 : 20)   ใหความหมายวา  พฤติกรรมการบริหาร คือ   
การกระทําของผูนําหรือผูบริหารที่มุงใชความรูทางศิลปะ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
จากผูรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2527 : 1)  กลาววา  พฤติกรรม คือ กริยาอาการที่แสดงออก 
หรือปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดได  เมื่อเผชิญกับส่ิงเรา ซ่ึงจะออกมาจากภายนอก หรือภายในรางกาย 
ก็ได  ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยกระทําหรือรูสึก  ผูอ่ืนจะเห็นหรือไมก็ตาม ถือไดวาเปนพฤติกรรม 
ทั้งส้ิน  จากนิยามดังกลาวจะเห็นไดวา พฤติกรรมของมนุษยจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีส่ิงเรา กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ มนุษยไดแสดงพฤติกรรมออกมาเนื่องจากเกิดแรงจูงใจที่จะตอบสนองความตองการ 
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมีเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง 



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

 17 

 กริยาอาการที่มนุษยแสดงออกมาที่เรียกวา พฤติกรรมนั้น  นักจิตวิทยาเชื่อวา 
มีสาเหตุและความเกี่ยวพันกับความตองการอันเปนแรงขับของแตละคน  ดังนั้น หากผูบริหาร 
ไดพบกับสาเหตุและความตองการอันเปนแรงขับของพฤติกรรมบุคคลในหนวยงานแลว   
การควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมตองการ หรือการควบคุมใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ  
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนพฤติกรรมที่ตองการได  ทั้งสามประการนี้ ผูบริหารสามารถ
กระทําได 
 สรุปไดวา พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงออก 
ที่พยายามชักจูง  เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานจากผูรวมงานและใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพ  โดยไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2.2.2 ความหมายของคําวา “ขาราชการครู”       
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548 : 2)  
ไดใหความหมายของ “ขาราชการครู”  ไววา หมายถึง ผูที่ประกอบวิชาชีพ  ซ่ึงทําหนาที่หลัก 
ทางดานการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548 : 23- 24) 
แจงไวในหมวด 3  การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนง  ดังนี้ 

  มาตรา 38  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี 3 ประเภท  ดังนี ้
1) ตําแหนงที่มีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา ไดแก  ตําแหนง 

ดังตอไปนี้ 
(1) ครูผูชวย 
(2) ครู 
(3) อาจารย 
(4) ผูชวยศาสตราจารย 
(5) รองศาสตราจารย 
(6) ศาสตราจารย 

     ตําแหนงใน (1) และ (2) จะมีในหนวยงานทางการศึกษาใดก็ไดสวนตําแหนง
ใน (3) ถึง (6)  ใหมีในหนวยงานทางการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 

2) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ไดแก  ตําแหนง 
ดังตอไปนี้ 

(1) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
(2) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
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(3) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(5) รองอธิการบดี 
(6) อธิการบดี 
(7) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ คณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากําหนด 
     ตําแหนงผูบริหารใน (1) และ (2) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงาน 
ทางการศึกษาตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (3) และ (4)  ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตําแหนงผูบริหารใน (5) และ (6) ใหมีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา  

3) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษานิเทศก 
(2) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่คณะกรรมการขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษากําหนด หรือตําแหนงของขาราชการที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษานํามาใช กําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค.(2)  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎคณะกรรมการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม สํานักงาน คณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  (2548 : 23-24) 

2.2.3 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 แคมเบล  (Ronald F. Cambell, 1977 : 106)  ใหความหมายของการบริหาร 
การศึกษาไววา  การบริหารการศึกษา หมายถึง ระบบการจัดการของสถาบันที่เกี่ยวของกับ 
การเรียนการสอน ไดแก  โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน 
 ภิญโญ  สาธร (2523 : 6)  อธิบายถึงความหมายของการบริหารการศึกษาวาเปน
กิจกรรมตางๆ  ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชนหรือ
สมาชิกในสังคมทุกๆ  ดาน  เชน  ความสามารถ  ทัศนคติ  พฤติกรรม  คานิยม หรือคุณธรรม  
ทั้งในดานการสังคม  การเมือง และเศรษฐกิจ  เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมี 
ประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการตางๆ  ทั้งที่เปนระเบียบ แบบแผนและไมเปนระเบียบ
แบบแผน ท้ังในและนอกโรงเรียน 
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  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 4)  ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารการศึกษาวา 
หมายถึง  ความพยายามที่จัดดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา  อันไดแก  โรงเรียน  หลักสูตร 
ครู  นักเรียน  วัสดุอุปกรณ  ตําราเรียน และอาคารสถานที่  เปนตน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 4)  ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษา 
ไววา  การบริหารการศึกษา หมายถึง  กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ  
เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับแตบุคลิกภาพ  ความรู  ความสามารถ  พฤติกรรม  
และคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัย
การควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ  อยางเหมาะสม 
เพื่อใหพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู 
 สรุปไดวา  การบริหารการศึกษา หมายถึง  กิจกรรมที่บุคคลหลายคนรวมมือกัน
ดําเนินงานการศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน  ใหเปนคนดีของสังคม  มีความรูความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชวยเหลือตนเองได 

2.2.4 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2548 : 91-94)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมภาวะผูนํา 
ของผูบริหารโรงเรียนวา  แบงออกเปน 9 ดาน  ตามหลักการและทฤษฎีของ แดเนียล อี. กรีฟฟทส 
(Daniel E. Griffiths)  และปรับปรุงเพิ่มเติม โดยรองศาสตราจารยนพพงษ  บุญจิตราดุลย   
ประกอบดวย 

1) ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม  (As an initiator) 
2) ผูนําในฐานะผูจัดการปรับปรงุแกไข  (As an improver) 
3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ  (As an recognizer) 
4) ผูนําในฐานะผูใหการชวยเหลือ  (As a helper) 
5) ผูนําในฐานะเปนผูที่พูดเกง  (As an effective speaker) 
6) ผูนําในฐานะผูประสานงานที่ดี  (As a coordinator) 
7) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี  (As a social man) 
8) ผูนําในฐานะเปนนักเปลีย่นแปลง  (As a change agent) 
9) ผูนําในฐานะผูวางพื้นฐานหรือควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมใหกับผูอ่ืน 

 (As an exemplar)  ผูบริหารควรถามตนเองอยูเสมอวา เรามีพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพยีงใด 

 ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม 
(1) ผูบริหารริเริ่มโครงการหรือแผนงานใหมๆ  ขึ้นมาเพื่อบริหารงาน 

ของโรงเรียนใหครูไดดําเนินการอยูเสมอ 
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(2) โครงการหรือแผนงานตางๆ  ของผูบริหารที่เสนอออกมาจะทันตอ 
เหตุการณ และสอดคลองกับความตองการในปจจุบัน 

(3) ผูบริหารจะเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกวาเดิม  ใหครูนําไปปฏิบัติ 
อยูเสมอ 

(4) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียน เสนอวิธีการดําเนินงานที่ดีๆ 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

(5) เมื่อมีปญหาฉุกเฉิน ผูบริหารสามารถแกปญหาเฉพาะหนาและหาทาง
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

(6) ผูบริหารรูจักจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาสําคัญๆ  ที่จะตอง
แกไข 

(7) ผูบริหารพรอมที่จะทุมเททั้งเวลา กําลังกาย และใจ ใหกับงานที่ริเร่ิมใหม 
  ผูนําในฐานะผูรูจักการปรบัปรุงแกไข 

(8) เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะกระตุนและจูงใจใหครู
พัฒนาวิธีการดําเนินงานใหดีขึ้นเอง 

(9) ผูบริหารสนับสนุนใหครูกาวหนาในสาขาวิชาที่สนใจ โดยการสงเขา
ประชุมอบรม สัมมนาหรือใหโอกาสศึกษาตอได 

(10) ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงาน  เพื่อนําความรู 
และวิธีการใหมๆ  ที่ไดมาปรับปรุงการทํางานของบุคลากร 

(11) ผูบริหารสนใจและสงเสริมการเชิญวิทยากรมาเพิ่มพูนความรูใหกับครู
หรือนักเรียน              

(12) ผูบริหารจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูขึ้นภายในโรงเรียน 
อยางสม่ําเสมอ         

(13) เมื่อครูหรือนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา ผูบริหารพยายาม 
หาทางปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น        

(14) เมื่อมีปญหาดานการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ซ่ึงไมสามารถแกไข
ไดดวยตนเอง  ผูบริหารจะขอความรวมมือจากผูชํานาญการพิเศษภายนอก 
 ผูนําในฐานะเปนผูใหการยอมรับนับถือ 

(15) ผูบริหารยอมรับความคิดริเร่ิมของผูรวมงาน และแสดงพฤติกรรม
สนับสนุนใหเห็น 

(16) ผูบริหารใจกวางเขาใจในปญหาของผูอ่ืนดวยความรูสึกเห็นอกเห็นใจ 
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(17) ผูบริหารมองเห็นความสามารถของบุคลากรแตละคน ยอมรับและ 
มอบหมายงานใหทําตามความสามารถ 

(18) ผูบริหารจะแสดงความยินดี ใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชาที่ประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

(19) ผูบริหารจะยกยอง ชมเชย ใหเกียรติผูที่ปฏิบัติงานดี ใหปรากฏแก
สายตาผูอ่ืน 

(20) เมื่องานในโรงเรียนประสบความสําเร็จผูบริหารมักจะกลาววาเปน
เพราะความรวมมือรวมใจของคณะผูรวมงานทุกคน 
 ผูนําในฐานะเปนผูใหการชวยเหลือ 

(21) ผูบริหารเอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 
(22) ผูบริหารพรอมเสมอที่จะชวยเหลือบุคลากรในการแกปญหาทั้ง 

ทางดานวิชาชีพและสวนตัวตามกําลังความสามารถ 
(23) ผูบริหารจัดใหมีสวัสดิการและบริการตางๆ ขึ้นในโรงเรียนไดตาม

ความเหมาะสม 
(24) เมื่อผูใตบังคับบัญชาประสบปญหาและความเดือดรอน ผูบริหาร 

จะแสดงออกซึ่งความหวงใย และผูกพันใหปรากฏ 
(25) ผูบริหารใหกําลังใจและกระตุนใหบุคลากรเกิดความรู สึกกลา 

ที่จะเผชิญและแกปญหาดวยตนเอง 
(26) เมื่อมีครูเขาใหมผูบริหารจะเปนหวงเปนใย ใหความอุนใจ  โดย 

การแนะนําใหรูจักกับเพื่อนรวมงานอธิบายใหทราบถึงระเบียบ กฎเกณฑ สภาพสังคม และแนว 
ปฏิบัติงาน 
 ผูนําในฐานะเปนนักพดูท่ีเกง 

(27) ผูบริหารสามารถพูดในที่ชุมชนกับคนทุกระดับได โดยไมประหมา
หรือเคอะเขิน 

(28) ผูบริหารสามารถพูดโนมนาวใหบุคลากรและประชาชนใหความ 
รวมมือรวมใจกันทํางานใหโรงเรียน 

(29) การสั่งงานดวยวาจา  ผูบริหารสามารถชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค 
และแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

(30) ผูบริหารสามารถใชภาษาพูดไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับฐานะ 
กาลเทศะและสถานการณของผูฟง 
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(31) เมื่อมีกรณีพิพาทกันในหมูครูหรือนักเรียน  ผูบริหารสามารถพูด 
ไกลเกลี่ยไดดวยสันติวิธี 

(32) ในภาวะที่เกิดความเครียดขึ้นในการประชุม ผูบริหารสามารถพูดจา 
เพื่อคล่ีคลายบรรยากาศให แจมใสขึ้นได 

(33) ในการประชุมหรือส่ังการโดยทั่วไป  ผูบริหารมักจะพูดอยางมีเหตุผล
และมีหลักการไมนาเบื่อหนาย 

(34) ในการสนทนาแบบกันเอง ผูบริหารมักจะมีอารมณขันเปนกันเอง  
ทําใหนาฟงและนารวมสนทนาดวย 
 ผูนําในฐานะเปนผูประสานงาน 

(35) ผูบริหารสามารถชักจูงใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานที่รับผิดชอบ 

(36) ผูบริหารบริหารงานโดยมีการกําหนดแผนงานลักษณะงาน ขอบขาย
ของงาน  ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหบุคลากรที่รับผิดชอบ 

(37) ผูบริหารจัดใหมีการสื่อสารใหผูรวมงานไดทราบและเขาใจในบทบาท
หนาที่ที่รับผิดชอบ และระบุใหชัดเจนวาเปนหนาที่ของใคร 

(38) ผูบริหารมอบหมายหนาที่ไดเหมาะสมกับบุคคลและทําใหเขาเต็มใจ 
รับงานสวนที่รับผิดชอบ 

(39) ผูบริหารจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรระดับตางๆ ใหเขาใจและมีความรู
เกี่ยวกับงานเสมอ  เพื่อประโยชนในการประสานงาน 

(40) ผูบริหารอํานวยความสะดวกในดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และระบบ
การสื่อสารที่เพียงพอและใชการไดรวดเร็ว 

(41) ผูบริหารจัดใหบุคลากรระดับตางๆ  พบปะสังสรรคกันนอกเวลางาน
เพื่อสรางไมตรีสัมพันธอันดี 

(42) เมื่อบุคลากรบางคนมีความสามารถมากกวาในบางเรื่อง ผูบริหารจะให
เปนผูนําในเรื่องนั้นโดย การชวยเหลือประสานงานให 
 ผูนําในฐานะเปนผูเขากับสังคมได 

(43) ผูบริหารทําตนใหเปนที่รูจักเปนอยางดีในหมูเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน
และคนที่มีอาชีพตางๆ กันที่สัมพันธดวย 

(44) ผูบริหารเขารวมกับหนวยงาน สมาคม หรือมูลนิธิตางๆ ไดเปนอยางดี
ตามโอกาสอันควร 
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(45) ผูบริหารรักษาวาจาสัตย คํามั่นสัญญา เปนที่นาเชื่อถือไดในทุกโอกาส 
(46) ผูบริหารจะรวมสังสรรค เปนกันเองกับบุคลากรในหนวยงาน  

นอกเวลางานตามโอกาสอันควร 
(47) ผูบริหารมีใจกวาง  ยอมอุทิศเวลาและทุนทรัพยสวนตัว  เพื่อกอ

ประโยชนใหแกสวนรวมไดเสมอตามความเหมาะสม 
(48) ผูบริหารวางตัวไดเหมาะสมและแสดงตัวเปนมิตรตอบุคคลทุกประเภท

ไดถูกตองกับกาลเทศะ 
(49) ผูบริหารแสดงตนเปนมิตรและเปนกันเองกับศิษยเกาทุกรุน ตลอดจน 

ผูปกครองทุกคน 
 ผูนําในฐานะนกัเปล่ียนแปลง 

(50) ผูบริหารมีความกลาที่จะเปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่ตางๆ ในโรงเรียน
ใหมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนการสอนเสมอ 

(51) เมื่อเห็นระบบการทํางานใดที่ไม ถูกตอง  ไม เกิดผลดี เทาที่ควร  
เพื่อการเรียนรูของเด็ก ผูบริหารกลาที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไมหวั่นกลัวอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น 

(52) เมื่อบุคลากรคนใดมีคุณสมบัติไมเหมาะสมกับหนาที่การงาน ผูบริหาร
กลาเปลี่ยนหนาที่คนนั้น  โดยไมเกรงอุปสรรคใดๆ 

(53) ผูบริหารกลาเปลี่ยนแนวความคิดหรือวิธีการของตัวเอง เมื่อเห็นวา 
ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปนจริงในปจจุบัน 

(54) ผูบริหารกลาเสนอการเปลี่ยนแปลงในนโยบายตอระดับสูง ถาเห็นวา
ไมเหมาะสมและขัดตอความกาวหนาในการบริหารงานในสภาพปจจุบัน 

(55) ในการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด ผูบริหารจะทําอยางมีหลักการ เหตุผล  
ไมหักหาญน้ําใจ 
  ผูนําในฐานะผูวางพื้นฐานหรือควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมกับผูอ่ืน 

(56) ผูบริหารจะมาทํางานแตเชา และเลิกงานหลังคนอื่น 
(57) ผูบริหารมีความประพฤติสวนตัวดี ไมมั่วสุมกับอบายมุขตางๆ 
(58) ผูบริหารเปนคนตรงตอเวลาเสมอ 
(59) ผูบริหารเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบตางๆ ของ 

โรงเรียน 
(60) เมื่อครูกระทําผิดกฎหมายและระเบียบของโรงเรียน ผูบริหารจะวางตัว

เปนกลาง ตัดสินเหตุการณตางๆ ดวยความยุติธรรม 
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(61) ผูบริหารเปนผูมีความสุภาพออนโยน ขณะเดียวกันก็เขมแข็งเด็ดขาด 
ถูกตองตามเหตุการณและสภาพแวดลอม      
 

2.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
  
  นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่  เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ของผูเรียนแลวรัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริหาร 
ภาครัฐมากขึ้น  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว  สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น 
เพื่อใหทุกกระทรวง  ทบวง  กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2545  
(2545 : 25)  มาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ               
ดานงบประมาณ   ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  หลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง    
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33-73)  ไดกําหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ 

1) การบริหารวิชาการ 
(1) แนวคดิ 

งานวิชาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา 
ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญ 
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู  ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา 
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

(2) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว 

รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
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ข. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน
และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 
เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

ค. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู   
ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และ 
ทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมี  คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ง. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องคการ  หนวยงาน และสถาบันอื่นๆ   
อยางกวางขวาง 

(3) ขอบขาย/ภารกิจ 
ก. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ค. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา 
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จ. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ฉ. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
ช. การนิเทศการศึกษา 
ซ. การแนะแนวการศึกษา 
ฌ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ญ. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
ฎ. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
ฏ. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
2) การบริหารงบประมาณ 

(1) แนวคดิ 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุง เนนความเปนอิสระ  
ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์
และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ 
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหารมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
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(2) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ 

คลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได 
ข. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยาง 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
(3) ขอบขายภารกิจ 

ก. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ก) การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
ข) การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
ค) การวิเคราะหความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ 

ข. การจัดสรรงบประมาณ 
ก) การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
ข) การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
ค) การโอนเงินงบประมาณ 

ค. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและ 
ผลการดําเนินงาน 

ก) การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
ข) การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

ง. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ก) การจัดการทรัพยากร 
ข) การระดมทรัพยากร 
ค) การจัดหารายไดและผลประโยชน 
ง) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
จ) กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

จ. การบริหารการเงิน 
ก) การเบิกเงินจากคลัง 
ข) การรับเงิน 
ค) การเก็บรักษาเงิน 
ง) การจายเงิน 
จ) การนําสงเงิน 
ฉ) การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 



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

 27 

ฉ. การบริหารบัญชี 
ก) การจัดทําบัญชีการเงิน 
ข) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
ค) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน และรายงาน 

ช. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
ก) การจัดระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
ข) การจัดหาพัสดุ 
ค) การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือ 

จัดจาง 
ง) การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 

3) การบริหารงานบุคคล 
(1) แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน   เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดํา เนินการ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ  
มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว  

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึก 

ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ค. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตาม 

ศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
ง. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
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(3) ขอบขาย/ภารกิจ 
ก. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
ข. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
ค. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ง. วินัยและการรักษาวินัย 
จ. การออกจากราชการ 

4) การบริหารทั่วไป 
(1) แนวคิด 

 การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  
ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมี 
บทบาท หลักในการประสานงานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ  
ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการ
บริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อให การจัดการ 
ศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ  

ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข. เพื่อประชาสัมพันธ   เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ 

สถานศึกษาตอสาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธา 
และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(3) ขอบขายและภารกิจ 
ก. การดําเนินงานธุรการ 
ข. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ค. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
ง. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
จ. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
ฉ. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ช. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารทั่วไป 

ซ. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
ฌ. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
ญ. การรับนักเรียน 
ฎ. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 
ฏ. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ฐ. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
ฑ. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
ฒ. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกรหนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
ณ. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
ด.  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
ต. งานบริการสาธารณะ 
ถ. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
 ทองพูน  นาทองบอ  (2524 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  
“ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ”  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนของครูใหญทั้งหกดาน กับความพึงพอใจของครูและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู
ที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญ  
จําแนกตามกลุมที่แสดงพฤติกรรมแตกตางกันในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการวิจัยปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ  
ดานวิชาการ อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับกลาง สวนดานบริหารงาน
บุคคล การเงินธุรการ และกิจการนักเรียน อยูในระดับสูง เมื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปร ตางๆ 
พบวา พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญแตละดานและรวมทั้งหกดาน มีความสัมพันธ
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กับความพึงพอใจของครูในทางบวก  นอกจากนี้ยังพบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียน 
ที่ครูใหญมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับสูง  สูงกวาความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่มี 
พฤติกรรมการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
  ปญญา  ไชยเสน  (2527 : 113-118)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 
12”  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมหกดาน คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานกิจการนักเรียน  การบริหารงานธุรการ-การเงิน  การบริหารงานอาคารสถานที่   
การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู 
ที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามขนาด 
ของโรงเรียน  ผลการวิจัยปรากฏวา  ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งหกดานอยูในระดับปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารแตละดาน พบวา  ครูโรงเรียน 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ทั้งหกดานไมแตกตางกัน  สวนครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมีความพึงพอใจในพฤติกรรม 
การบริหารโรงเรียนของผูบริหารทั้งหกดานแตกตางกัน 
  สมใจ  จุฑาวุฒิกุล (2530 : 159-173)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  กองการศึกษา
พิเศษ กรมสามัญศึกษา”  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรม 
การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนส่ีดาน คือ การวางแผน  การสรรหา  การใชบุคลากร 
การบํารุง  รักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การใหพนจากงาน  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และเพศ  ผลการวิจัยปรากฏวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอ 
พฤติกรรมการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหส่ีดาน มีความพึงพอใจ 
อยูในระดับปานกลาง  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากร 
ของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานและเพศ  พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ดาน 
 อภินันท  เลียบใย  (2540 : 120-128)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ 
ของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเทศบาลในเขตพื้นที่ชายฝง
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ทะเลตะวันออก”  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเทศบาลที่อยูในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
โดยใชกลุมตัวอยางรอยละ 50  ของประชากร  ผลการวิจัยปรากฏวา  ความพึงพอใจของครู 
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเทศบาลในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก  เมื่อวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวม  อันดับที่ของการบริหารโรงเรียนทั้งหกดาน 
ปรากฏวาครูมีความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตละดาน
อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 
 วิชิน  รัตนคุณ (2542 : 50-56)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษา 
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดระยอง”  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง  เพื่อเปรียบเทียบ 
ระหวางความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณมาก กับครูที่มีประสบการณนอย ตอการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง ผลการวิจัยปรากฏวา  
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดระยอง ในดานการบริหารงานทั่วไป  ดานการบริหารงานธุรการ  ดานการบริหารงาน 
วิชาการ  ดานการบริหารงานปกครองนักเรียน  ดานการบริหารงานบริการ และดานการบริหารงาน
โรงเรียนกับชุมชน   อยูในระดับปานกลางทุกดาน  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู 
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง  
จําแนกตามประสบการณนอยและประสบการณมาก   มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน 
ของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 คมกริช  อันทรง (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี”  โดยรวมพบวา อยูใน 
ระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด 
เทศบาล จังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ยุทธนา  ศรีพิจารณ (2547 : 62)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ 
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี”  ในปการศึกษา  2546  จํานวน 
300  คน  ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและดานการจัดการ 
และบริหารทั่วไป  ดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานกิจการนักเรียน  ดานอาคารสถานที่   ผูปกครอง
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มีความพึงพอใจอยูระดับมากเชนกัน  สวนดานความสัมพันธกับชุมชน  ผูปกครองมีความพึงพอใจ
อยูระดับปานกลาง 
 ศิริพงษ  พุมภักดี (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ 
ของขาราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษา จังหวัดสระแกว”  พบวา ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงาน 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก  ความพึงพอใจของขาราชการครูชาย 
กับขาราชการครูหญิงตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ไมแตกตางกัน    
ความพึงพอใจของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญตอการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน    
 2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ  
 มอรเฟท (Morphet, 1967 : 67)  ไดสรุปวา หากผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรู
ความสามารถในการบริหารงานโรงเรียนและมีทักษะในการเปนผูนําสูง  ประกอบกับครู 
มีความพึงพอใจในการทํางานก็จะทําใหโรงเรียนทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงในการจัดความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนจะมีลักษณะของงานที่ทํา 
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุด และการบริหารงานของ 
ผูบริหารโรงเรียนมีสวนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานดวย  ซ่ึงนับวา  
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การไดเขามามีสวนรวมออกความคิดเห็นในการบริหารงาน   การไดรับ 
การยกยอง  การไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานมากขึ้น  เพราะจะทําใหครูมีกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจยิ่งขึ้น  ซ่ึงหมายความวา 
งานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ โดยผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานดวย 
  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1973 : 191-207)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  
“องคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู  ในเขตการศึกษา 
ของมอนโรเคานดี  รัฐนิวยอรค”  โดยมีจุดประสงคที่จะทราบวาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
ในการทํางานกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธหรือไม   
ผลการวิจัยพบวา   ปจจัยที่ทําใหครู เกิดความพึงพอใจในการทํางาน   คือ   องคประกอบ 
ดานลักษณะงานเปนองคประกอบสําคัญที่สุด  สําหรับปจจัยที่ทําใหครูไมพึงพอใจในการทํางาน
พบวา  องคประกอบดานสภาพการทํางานเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด  สวนเพศ  ตําแหนง 
และประเภทของโรงเรียนไมมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน 
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2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
มาตรา 39  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษามีภารกิจสําคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีความกาวหนา  เพราะครูเปนผูปฏิบัติที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด   
ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อเปนรากฐานใหนักเรียนสําหรับการใฝรู
ใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว  มีบุคคลจํานวนมาก 
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  แตมีบุคคลอยู  2 ประเภทที่มีความสําคัญ 
และใกลชิดกับนักเรียนมาก  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู    ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูมีความสําคัญและสงผลใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผูบังคับบัญชาตองศึกษาบทบาทหนาที่ของตน 
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการบริหารงาน  ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางสมบูรณแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษา  4  ดาน คือ 

2.5.1 ดานวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารงานดานวิชาการโดยอิสระ
คลองตัวรวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน
โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายใน  การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและการประสานความรวมมือกับทุกฝาย 

2.5.2 ดานงบประมาณ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารงานดานงบประมาณ 
โดยอิสระคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  มุงเนนผลสัมฤทธิ์และผลงาน  บริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อใหนักเรยีนมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

2.5.3 ดานการบริหารงานบุคคล   ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารงาน 
ดานการบริหารงานบุคคล  โดยสงเสริมใหครูสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย   
มีความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการพัฒนา
ครู  สรางขวัญกําลังใจ  ยกยองเชิดชูเกียรติครู  สงเสริมใหครูไดรับความกาวหนาในวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

2.5.4 ดานการบริหารทั่วไป  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารงานดานการบริหาร
ทั่วไป  โดยการประสาน  สงเสริม  สนับสนุน และอํานวยการความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษา  พัฒนาการใชนวัตกรรม  เทคโนโลยี  บริหารจัดการตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน 
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  สงเสริมการมีสวนรวม 
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การตั้งประเด็นคําถามผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา                       
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33-73) ไดกําหนดไว  4 ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ               
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป  โดยนําขอบขายและภารกิจการบริหาร 
และจัดการสถานศึกษามาจําแนกเปนประเด็นยอย  สรางเปนประเด็นคําถาม  
 

 
 


