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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี ้
 2.1  ความพึงพอใจ 
   2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
   2.1.2  ความสําคัญของความพึงพอใจ 
   2.1.3  องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจ 
   2.1.4  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 2.2  การทํางานของครู 
   2.2.1  มาตรฐานวิชาชีพครู 
   2.2.2  บทบาทของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 2.3  ความพึงพอใจในการทาํงาน  6  ดาน 
   2.3.1  ลักษณะงาน 
   2.3.2  เงินเดือน 
   2.3.3  ผูบังคับบัญชา 
   2.3.4  เพื่อนรวมงาน 
   2.3.5  ความกาวหนา 
   2.3.6  สวัสดิการ 
 2.4  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2 
 2.6  กลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 
 2.7  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
   2.7.1  งานวิจยัในประเทศ 
   2.7.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.8  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  ความพึงพอใจ 
 
 2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไวแตกตางกันและหลายความหมาย ดังนี้ 
 วิวรรยา  ขอนยาง  (2545, หนา 28)  ไดใหความหมายของความพงึพอใจไววา ความพงึพอใจ
เปนสภาพอารมณ  ความรูสึกดานบวกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับการ
ตอบสนอง  เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการเพื่อทําใหบรรลุจุดหมายไดบุคคลนั้นก็จะ
เกิดความรูสึกทางบวก  ในทางตรงกันขาม  หากสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดหมาย จะ
ทําใหเกิดความรูสึกเปนลบ  เปนความรูสึกไมพึงพอใจ  โดยท่ีบุคคลจะเปรียบเทียบความรูสึกตอ
สถานการณที่เปนอยูกับสถานการณที่อยากใหเปน  ทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอม
แตกตางกนั  ขึ้นอยูกับคานิยม ประสบการณที่ไดรับกอนหนานั้น 
 สมนึก  วิเศษสมบัติ  (2545,  หนา 8)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึก
ที่ดีของบุคคลที่ไดรับการตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่ตองการและคาดหวัง  ความพึงพอใจ
เปนความชอบของแตละบุคคล  ซ่ึงระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกันอาจจะ
เนื่องมาจากพื้นฐานทางการศึกษา  ทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
 สรอยตระกูล  (ติวยานนท)  อรรถมานะ  (2545,  หนา 132)  ไดกลาววา ความพึงพอใจ
เปนทัศนคติหรือความรูสึกชอบหรือไมชอบ  โดยทัศนคตินั้นจะมีองคประกอบทางดานความคิด
ความเขาใจ  เปนสวนเกี่ยวของกับความรูสึกซ่ึงเปนอารมณหรือความรูสึกที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  
โดยองคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรมจะสงผลตอการเกิดพฤติกรรม 
 วิภาวดี  สายนําทาน  (2542,  หนา  18)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความรูสึก
ที่มีความสุข  ปราศจากความตึงเครียดหรือวิตกกังวล  เกิดจากความสมดุลหรือความสอดคลอง
ระหวางสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ไดรับจริง  หรือจากการที่ความตองการไดรับการตอบสนองตรงตาม
 สมิต  สัชฌุกร  (2542,  หนา 18)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาหมายถึงระดับ
ความรูสึกของบุคคลที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่คาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลเกิดจากความแตกตางระหวางสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่คาดหวัง 
 จากความหมายดังกลาวขางตนผูวิจัยสรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกทางอารมณ
ที่ดี  ที่ชอบ  ที่พอใจของบุคคลที่มีตอส่ิงที่ไดรับการตอบสนองซึ่งตรงกับสิ่งที่คาดหวัง  และความ
พึงพอใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน 
 จากความหมายของความพึงพอใจไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ไวหลายประการ  ดังนี้ 
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 วิภาดา  คุปตานนท  (2544,  หนา 170)   กลาววาความพึงพอใจในการทํางาน เปนความรูสึก
สวนบุคคลหรือทัศนคติที่มีตองาน  โดยอาจเปนไดทั้งทางบวกหรือทางลบแลวแตกรณี  แตความ
พึงพอใจในงานจะเปนเรื่องที่เปนความรูสึกของบุคคล  ที่เปนไปในแนวทางบวกโดยความพึงพอใจ
ในการทํางานจะกอเกิดแรงผลักดันทําใหเกิดความทุมเทตอการทํางาน  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2542,  หนา 100) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ในการทํางานวาเปนทัศนคติทั่วไปของบุคคลที่มีตองาน  โดยจะรวมถึงการมีปฏิกิริยาโตตอบสนอง
ความตองการในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในการทํางานนั้นถาหากคนในองคการหรือหนวยงานใดมีความ
พึงพอใจในการทํางานมาก  ก็จะพยายามที่จะสละเวลาหรือพยายามทุมเทแรงกายแรงใจและ
สติปญญาใหแกการทํางานนั้นมาก  บคุคลจะมีความพึงพอใจมากหรือนอยข้ึนอยูกับความตองการของ
บุคคลในการทํางาน  
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2538,  หนา 130)  ไดใหความหมายวาความพึงพอใจในการ
ทํางานวาเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิด
จากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  
มีความมุงมั่นในการทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทํางาน  รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
 ไพฑูรย  เริงกมล   (2540,  หนา 19)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  
ความรูสึกในทางที่ดีที่บุคคลมีตองานที่ทํา  ถาบุคคลมีความพึงพอใจในงานมากก็จะเสียสละอุทิศ
แรงกาย  แรงใจ สติปญญาใหแกงานมาก  ผูใดที่มีความพึงพอใจในงานนอยก็จะทํางานตามหนาที่ 
   มอรส  (Morse, 1995,  p. 27)  อธิบายวา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึงทุกส่ิงทุกอยางที่
สามารถลดความเครียดของผูทํางานใหนอยลง  ถามีความตึงเครียดมากจะทําใหเกิดความไม
พึงพอใจในงาน  ความเครียดนี้มีผลมาจากความตองการของมนุษย  หากมนุษยไดรับการตอบสนอง
ความตองการแลว  ความตึงเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป  อันเปนผลใหเกิดความพึงพอใจในงานได 
 เฟรนซ  (French,  1994,   p. 111)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองทางอารมณของบุคคล  อาจเปนเงินเดือน  ผลประโยชนตอบแทนและการกํากับ
ดูแล  ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ํายอมขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ  รวมทั้งความตองการของบุคคล 
ลักษณะของงาน ขอบเขตของงาน สภาพการทํางาน และบุคลิกภาพของแตละบุคคล 
 จึงสรุปไดวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงานที่มีตองานในองคการ  จากการที่ไดรับการสนองตอบความตองการทั้งดานรางกายและ
จิตใจ   ถาไดรับการตอบสนองความตองการมากก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก 
 



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

 

10 

 2.1.2  ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานใน
ทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปน
ความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนที่มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและ
กําลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผลตอ
ความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ  
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2538,  หนา 143)  ใหความสําคัญของความพึงพอใจไวดงันี้ 
    1)  การรับรูปจจัยตางๆ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจงาน ทําใหหนวยงานสามารถ
นําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้นเปนประโยชนตอการทํางาน 
   2)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการทํางาน  ลดการ
ขาดงาน  การลางาน การมาทํางานสาย  และขาดความรับผิดชอบที่มีตองาน  
    3)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทําใหองคการ
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ไดบรรลุเปาหมายขององคการ 
 อํารุง  เหมรา  (2533,  หนา  16)  ไดประมวลความสําคัญของความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานไวดังนี้คือ 
   1)  ความพึงพอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานหรือองคการ 
   2)  ความพึงพอใจเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจอันดีตอกันและตอหนวยงาน
หรือองคการ 
   3)  ความพึงพอใจเสริมสรางความซื่อสัตย   ความจงรักภักดีตอหนวยงานหรือองคการ 
   4)  ความพึงพอใจกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  มีการรวมพลังเพือ่ขจัดปญหา
ในองคการรวมกัน 
   5)  ความพึงพอใจชวยเกื้อหนุนใหกฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับ  สามารถใชบังคับ
ควบคุมความประพฤติของผูปฏิบัติงานใหอยูในระเบยีบวินยัอันด ี
   6)  ความพึงพอใจกอใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองคการที่รวมกันปฏิบัติงานอยู 
   7)  ความพึงพอใจชวยเกื้อหนุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตางๆ 
ของหนวยงานหรือองคการ 
 วิชัย  โถสุวรรณจิดา  (ม.ป.ป.,  118,  หนา  120)  กลาวไววา  การสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานใหเกิดขึ้นในองคการ  จะสงผลดีตอองคการ    
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    1)  ลดอัตราการเขา-ออกของงาน  ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานเทาใด  อัตรา
การเขา-ออกงานก็ยิ่งนอยลงเทานั้น องคการที่ไมตองการใหคนเขา-ออกสูงจึงควรสรางความพอใจ
ในงานใหเกิดมากขึ้น  โดยเฉพาะในชวงที่มีการจางงานเต็มที่ในตลาด ซ่ึงคนงานมีโอกาสเลือกงาน
ที่จะทําไดมากกวาหรืองานนั้นจําเปนตองอาศัยผูมีความสามารถเฉพาะและมีประสบการณสูง 
      2)  ลดการขาดงาน  ความสัมพันธระหวางการขาดงานจะมีความผูกพันกับความพอใจ
ในงาน  นั่นคือ  ยิ่งคนมีความพอใจในงานมาก  การขาดงานจะยิ่งนอยลง  แตถาความไมพอใจใน
งานมีมากขึ้น  ผูปฏิบัติงานจะมีแนวโนมขาดงานมาก  และการขาดงานนั้นจะไมมีเหตุผลสมควร 
     3)  ลดการรองทุกข  องคการที่มีการจัดระบบแกไขขอรองทุกขที่ดีไมวาจะเปนการ
รองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน  หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางบุคคล  จะมีการรองทุกขนอยลง  
ถาผูปฏิบัติงานมีความพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น จะเปนการลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน
รวมทั้งประหยัดเวลาในการแกไขปญหาขอรองทุกขดวย 
        4)  ลดขอพิพาทแรงงาน  การสรางความพอใจในงานจะทําใหปฏิบัติงานไมมีแรงกดดัน
ในการเรียกรองใหปรับปรุงสภาพการทํางานหรือผลตอบแทนในการทํางาน  ปญหาขอพิพาทแรงงาน
ที่เกิดจากการเรียกรองและเจรจาตอรองที่ตกลงกันไมไดจึงมีนอยลง  แตถาปฏิบัติงานมีความไมพอใจ
ในงานมาก  ขอพิพาทแรงงานก็อาจมีความรุนแรงถึงขั้นนัดหยุดงานหรือปดงานงดจางได 
    5)  สุขภาพของคนทํางานดขีึ้น  ความไมพอใจในงานนําไปสูสุขภาพจิตที่เส่ือมโทรม
โดยเฉพาะความเครียดและความกังวลจะนําไปสูความเจ็บปวย  เชน  โรคหัวใจ  โรคกระเพาะอาหาร  
ความเครียดในงานอาจเกิดจากความไมแนใจในบทบาทการไดรับมอบหมายงานเกินความสามารถ
หรือการมีสัมพันธภาพที่ไมดีในที่ทํางานก็ได 
    6)  ลดพฤติกรรมกาวราว  คนทํางานที่มีระดับความพอใจในงานต่ํา  อาจกอพฤติกรรม
กาวราวไดดวย  เชน  การจงใจทําผิด  การเปดเผยความลบัขององคการแกหนวยงานอื่น  การเฉื่อยงาน  
การลักขโมย  การละเมิดขอบังคับในการทํางาน  การขัดคําสั่งในการทํางาน  การขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา  
การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนรวมงาน  เปนตน  การสรางความพอใจในงานจึงเปนการลดพฤติกรรม
กาวราวเหลานี้ 
      7)  การเพิ่มผลผลิต  แมวาจะไมมีการศึกษาใดที่ชี้ชัดวาความพึงพอใจในงานจะมี
สวนเพิ่มผลผลิตใหกับองคการหรือไมเพียงใด  แตอยางนอย  ความพึงพอใจในงานก็เปนการลด
ความสูญเสียในการทํางาน  กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี  มีการทํางานเปนทีม  และทําใหบุคคลสามารถ
ทํางานในองคการไดอยางมีความสุข  และเมื่อองคการมีระดับความพอใจในงานที่ดีแลว  ผูบริหาร
ยอมสามารถสงเสริมใหมีการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบและกิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น   
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  เมื่อความพึงพอใจในงานมีความสําคัญดังกลาว  ผูบริหารองคการ  โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบดานบุคคลจึงควรที่จะตระหนักและใหความสนใจวา  ผูปฏิบัติงานคนใดและความตองการ
ประเภทใดของผูปฏิบัติงานที่สมควรไดรับการตอบสนอง  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อให
ผูปฏิบัติงานอทุิศแรงกาย แรงใจใหแกงานและองคการ  ซ่ึงจะเปนผลใหหนวยงานและองคการนั้น
สามารถดําเนินไปสูจุดมุงหมายและกาวหนาตอไป 
  2.1.3  องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจ 
  ยุพิน  จันมาธิกรณกุล  (2547, หนา  48)  ไดสรุปองคประกอบของความพึงพอใจไว  3  
ประการ ดังนี้ 

  1)  อารมณตอบสนองตอสถานการณทํางานนั้น 
  2)  อารมณตอบสนองตอการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการทํางานกับผลตอบแทน

ตามความคาดหวัง 
  3)  อารมณตอบสนองที่มีตอลักษณะตางๆ ของงานนั้น  ไดแก  ตัวงาน  คาจาง  โอกาส

กาวหนา  หัวหนาและเพื่อนรวมงาน 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2538,  หนา  123)  กลาวถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ในการทํางานและปจจัยเหลานี้จะเปนเครื่องมือชี้บงถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ทํางานซึ่งมีปจจัยอยู 3 ประการคือ 

  1)  ปจจัยดานบุคคล  (Personal  Factors)  หมายถึงคุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่
เกี่ยวของกับงาน  ประกอบดวย ประสบการณ  เพศ  อายุ  จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบและกลุม
ที่ทํางานดวยกัน  ชวงเวลาในการทํางาน เชาวปญญา  การศึกษา  บุคลิกภาพ  ระดับเงินเดือน  แรงจูงใจ
ในการทํางานและความสนใจในงาน 

  2)  ปจจัยดานงาน  (Factors  in the job)  ไดแกปจจัยดานลักษณะงาน  ทักษะในการ
ทํางาน  ฐานะทางอาชีพ  ขนาดของหนวยงาน  ความหางไกลของบานและที่ทํางาน  สภาพทาง
ภูมิศาสตร  ในแตละทองถ่ินและโครงสรางของงาน 

  3)  ปจจัยดานการจัดการ  (Factors  Controllable  by  Management)  ไดแกปจจัยดาน
ความมั่นคงในงาน  รายรับ  ผลประโยชน  โอกาสกาวหนา  อํานาจตามตําแหนงหนาที่  สภาพการ
ทํางาน  เพื่อนรวมงาน  ความรับผิดชอบ  การนิเทศงานสําหรับการสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ความศรัทธา
ในตัวผูบริหาร  และความเขาใจระหวางผูบริหารกับพนักงาน 

มัจฉรี  โอสถานนท  (2539,  หนา  40-41)  ไดสรุปความพึงพอใจในการทํางานนั้นเกิดขึ้น
จากความสัมพันธขององคประกอบหลายประการที่สําคัญ  ดังนี้ 
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  1)  องคประกอบดานบุคคล ประกอบดวย   (1)  เพศ  พบวาเพศหญิงจะมีความพึงพอใจ
ในงานมากกวาเพศชาย   (2)  จํานวนผูอยูในความอุปการะเลี้ยงดู  ความตองการเงินมากจะทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจสูง  (3)  อายุ  โดยความไมพึงพอใจจะมีสูงในผูสูงอายุ  (4)  ประสบการณ  โดย
ความพึงพอใจจะอยูสูงเมื่อทํางานใหม  และจะลดลงเมื่อทํางานได  5  ปหรือ  8  ป  (5)  วุฒิการศึกษา
มีความสัมพันธมากกับความพึงพอใจในงาน 
  2)  องคประกอบทางดานเนื้อหาของงาน  ประกอบดวย  (1) ชนิดของงาน  งานที่
ตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  กอใหเกิดความพึงพอใจในงานสูงกวางานที่จําเจ  (2)  ทักษะที่ตองการ
ขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆ  เชน ชนิดของงาน  ฐานะอาชีพ  ความรับผิดชอบ  หรืออ่ืนๆ (3)  ภูมิประเทศ  
คนงานในเมืองใหญๆ จะมีความพึงพอใจนอยกวาคนที่ทํางานในเมืองเล็กๆ  
  3)  องคประกอบดานการบริหารและการควบคุม  เชน  ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ 
 เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni,  1980,  p.  112)  ไดสรุปองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน และองคประกอบที่สงผลตอความไมพึงพอใจในการทํางาน   ดังนี้ 
 องคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
    1)  ความสําเรจ็ของงาน 
    2)  การไดรับการยอมรับนับถือ 
    3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
    4)  ความรับผิดชอบ 
    5)  ความกาวหนา 
    6)  ความเจริญเติบโตในอนาคต 

 องคประกอบที่สงผลตอความไมพึงพอใจในการทํางาน                                                    
    1)  นโยบายและการบริหารงานขององคการ 

    2)  การบังคับบัญชา 
    3)  ความสัมพนัธกับผูบังคับบัญชา 
    4)  สภาพการทํางาน 
    5)  เงินเดือน 
    6)  ความสัมพนัธกับเพื่อรวมงาน 
    7)  ความเปนสวนตัว 
    8)  ความสัมพนัธกับผูใตบังคับบัญชา 
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    9)  สถานภาพของอาชีพ 
       10)  ความมั่นคงในงาน 
 สรุปไดวา ความพึงพอใจของแตละบุคคล อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น ผูบริหารในองคการจึงควรไดทําการตรวจสอบความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน   เพื่อจะไดทําการแกไขปรับปรุงองคประกอบตางๆ ใน
การปฏิบัติงานใหเอ้ือหรือสนองความตองการของบุคลากรตลอดไป ซ่ึงจะกอใหเกิดความรวมมือ
รวมใจในการทํางาน  ทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายขององคการ 
 2.1.4  แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ  
 ไดมีผูศึกษาคนควาใหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางานไว
มากมาย    ซ่ึงมีทฤษฎีที่นาสนใจ  ดังนี้ 

    1)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก,มุสเนอรและชไนเดอรแมน  (Herzberg, 
Mausner & Snyderman,  1959,  pp.  113-115)  ไดศึกษาวิศวกรและนักบัญชีประมาณ  200  คน  จาก
โรงงานอุตสาหกรรม  11  แหง  ในบริเวณพิททสเบอรก  (Pittsburgh)  รัฐเพนซิลวาเนีย  (Pennsylvanea)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยการสอบถามคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนส่ิงที่ทําใหเขา
รูสึกวาชอบหรือไมชอบ  ตลอดจนหาเหตุผล  จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการสัมภาษณ  สรุปวามี
ปจจัย  2  ประการที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาว  
Herzberg  เรียกวา  ปจจัยกระตุน  (motivation factors)  และปจจัยค้ําจุน  (Hygiene Factors)   
       ปจจัยกระตุน  (Motivation Factors)  เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง  เปน
ปจจัยที่จูงใจใหคนชอบและรักงาน เปนตัวการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มี  5  ประการคือ 

   (1)  ความสําเรจ็ของงาน 
   (2)  การไดรับการยอมรับนบัถือ 
   (3)  ลักษณะของงานที่ทํา 
   (4)  ความรับผิดชอบในงาน 
   (5)  ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 

       ปจจัยค้ําจุน  (Hygiene Factors)  หมายถึง  ปจจัยที่ค้ําจุนใหแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา  ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ  
บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานนั้น  ปจจัยค้ําจุน  มีดังนี้  

   (1)  เงินเดือน 
   (2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต 
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   (3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
   (4)  ความสัมพันธกับผูใตบงัคับบัญชา 
   (5)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
   (6)  ฐานะของอาชีพ 
   (7)  การปกครองบังคับบัญชา 
   (8)  นโยบายและการบริหาร 
   (9)  สภาพการทํางาน 
   (10)  ความเปนอยูสวนตัว 
   (11)  ความมัน่คงในการทํางาน 

     ปจจัยค้ําจุนไมใชส่ิงจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตจะเปนสิ่งปองกันไมให
คนไมพอใจในงานที่ทําอยูเทานั้น  การคนพบที่สําคัญของ  Herzberg  คือปจจัยที่เรียกวาปจจัยคํ้าจุน
นั้นจะมีผลกระทบตอความไมพอใจในงานที่ทํา  และปจจัยกระตุนจะมีผลกระทบตอความพอใจใน
งานที่ทํา  กลาวคือ  ปจจัยคํ้าจุนยอมจะเปนสาเหตุที่ทําใหคนเกิดความไมพอใจในงานที่ทํา  ถาหากวา
ปจจยัค้ําจุนไมมีอยู  แตถาหากปจจัยค้ําจุนมีอยู  ก็ไมไดหมายความวาคนจะมีความพอใจในงานที่ทํา  
ทั้งนี้  ปจจัยคํ้าจุนเปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเพื่อปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทํา 
     สวนปจจัยกระตุนไมไดเปนปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหคนเกิดความไมพอใจใน
งานที่ทํา แตจะเปนปจจัยที่กระตุนหรือจูงใจใหคนเกิดความพอใจในงานที่ทําเทานั้น ดังนั้น  
สมมติฐานที่สําคัญของ  Herzberg  ก็คือความพอใจในงานที่ทําจะเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
    2)  ทฤษฎี  X  ทฤษฎี  Y  ของแมคเกรเกอร  (Mc Gregor,  1960,  pp.  33-58)  ได
สรุปขอสมมุติฐานเกี่ยวกับคนและตั้งทฤษฎี  X  ทฤษฎี  Y  อธิบายลักษณะการทํางานของมนุษยไว  2  
แบบ  คือ 
       แบบที่  1  เรยีกวา  ทฤษฎี  X  กลาวถึงสัญชาตญาณในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
ของมนุษยเทาที่จะทําได  อันมีสาเหตุมาจากการไมชอบการทํางาน ดังนั้น  ผูบริหารจะตองใช
วิธีการบังคับ  ใชอํานาจควบคุม  และขูวาจะลงโทษ  ทั้งนี้  เพื่อใหทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค  
การปฏิบัติตอคนงานในแนวนี้เปนการจูงใจในทางลบ ซ่ึงใชไดนอยในปจจุบัน  เพราะการบังคับ
ควบคุมและการลงโทษจะทําใหผูปฏิบัติงานกอปฏิกิริยาอยางรุนแรงขึ้น  และเปนผลรายแกผูบริหาร
ในที่สุด 
       แบบที่  2  เรียกวา  ทฤษฎี  Y  ปจจุบันนี้มนุษยไมใชทํางานเพียงเพื่อใหไดเงิน
เพียงอยางเดียว  แตยังมีองคประกอบอีกหลายอยางที่เปนสิ่งจูงใจที่ทําใหผูปฏิบัติงานพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน  คนจึงไมหลีกเลี่ยงงาน  การเปดโอกาสใหคนแสดงความสามารถ  รับผิดชอบควบคุม
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ตนเอง  จึงจะทําใหงานสําเร็จ  และเปนผลทําใหคนรูสึกมีความผูกพันกับหนวยงาน  ถาหากมีการ
จัดแบงงานใหเหมาะสม  คนก็จะยอมรับและยินดีรับผิดชอบในผลสําเร็จของงานดวย 
    3)  ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม  (Vroom,  1970,  pp. 91-103)  เปนทัศนะที่เชื่อ
เกี่ยวกับการอภิปรายวิธีการที่บุคคลไดรับการกระตุน  ซ่ึงถือวาบุคคลจะไดรับการกระตุนใหกระทํา
ส่ิงซ่ึงสามารถบรรลุเปาหมาย  ถาเชื่อในคุณคาของเปาหมายและทุกสิ่งที่ไดกระทําไป  เปนการกระทํา
ดวยความหวัง 
     วรูม  ไดศึกษาถึงจิตวิทยาของบุคคลในองคการและพบวาการที่บุคคลจะกระทํา
ส่ิงใดก็ตามจะขึ้นอยูกับตวัแปร  4  ตัว  ไดแก 
      (1)  ผลตอบแทนที่จะไดรับนั้นเหมาะสมกับบทบาทที่ครอบครองอยูเพียงใด 
      (2)  ความพอใจหรือไมพอใจตอผลตอบแทนที่จะไดรับ 
      (3)  เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืนแลว เช่ือวาตนจะตองเปนผูไดรับผลประโยชน
ตอบแทนนั้น 
      (4)  มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวังหรือไดรับลวงหนา 
     ความพอใจตอส่ิงเหลานี้จะเพิ่มขึ้น เมื่อบุคคลไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และจะ
ลดลงหากไดรับผลตอบแทนลดลง  แตถาบุคคลใดไมสนใจตอผลตอบแทน  ความสัมพันธทั้งหมด
นี้จะหายไป  และถาบุคคลไมพอใจตอผลตอบแทนที่ได  ความสัมพันธจะเปนไปในทางตรงกันขาม 
     การศึกษาจิตวิทยาของบุคคลในองคการของวรูมนี้  เปนพื้นฐานของการ
ตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติของบุคคลในองคการ  ซ่ึงวรูมไดเสนอไววา  การที่บุคคลจะเลือกปฏิบัติ
อยางไร เมื่อเกิดความตองการพรอมๆ  กันหลายสิ่ง  ซ่ึงจะมีการพิจารณาอยู  2  ประการ  คือ 
      (1)  พิจารณาวา  เปาหมายทีจ่ะไปสูนั้น มีคณุคามากนอยเพียงใด  (Valence) 
      (2)  พิจารณาวา  ส่ิงที่กระทํานั้นสามารถคาดหวังใหไปถึงจุดมุงหมายไดเพียงใด  
(Expectancy) 
     ความสัมพันธทั้ง  2  ประการนี้  เปนกระบวนการในการตัดสินใจของแตละ
บุคคลในการที่จะเลือกกระทําหรือไมเลือกกระทํา  กลาวโดยสรุปทฤษฎีความคาดหวังของวรูม  เชื่อวา
ผูปฏิบัติงานจะมีกําลังใจในการปฏิบัติงานตอเมื่อผูปฏิบัติงานมีความปรารถนาอยากไดปจจัยที่เปน
ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นๆ  และผูปฏิบัติงานยังมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานอันนั้นไดสําเร็จ 
โดยเชื่อวาตนจะไดรับรางวัลตอบแทน 
           4)  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ  มาสโลว  (Maslow,  1970,  p. 69)  ไดตั้งทฤษฎี
เกี่ยวกับการจูงใจ  (Maslow’s General Theory of Human Motivation)  เปนที่รูจักและยอมรับกัน
แพรหลาย  ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว มีขอสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  3  ประการ  ดังนี้  
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        (1)  คนทกุคนมีความตองการ  และความตองการนีจ้ะมีอยูตลอดเวลาและไมมี
ส้ินสุด 

         (2)  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนที่จูงใจของพฤติกรรม
อีกตอไป  ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานัน้ที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
        (3)  ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับ
ความสําคัญ  กลาวคือ  เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการระดับสูง
ก็จะเรียกรองใหตอบสนอง 
           มาสโลว  (Maslow,  1970,  pp.  69-80)  ไดสรุปวา  การจูงใจเปนไปอยางมีระเบียบ
ตามลําดับ  ทฤษฎีของมาสโลว  จะมีลักษณะความตองการเปนไปตามลําดับจากต่ําไปหาสูง  5  ขั้น  
ดังนี้ 
     (1)  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Needs)  ความตองการ
ทางดานรางกาย  เปนความตองการเบื้องตนเพื่อความอยูรอด  เชน  ความตองการในเรื่องอาหาร  น้ํา  
ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  ความตองการพักผอน  และความตองการทางเพศ  เปนตน  
ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเมื่อความตองการทางดานรางกาย
ไมไดรับการตอบสนองเลย 
     (2)  ความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคง  (Security  of  Safety  Needs)  
ถาหากความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว  มนุษยก็จะมีความตองการ
ในขั้นตอไปที่สูงขึ้น  คือความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคงตางๆ  ความตองการความ
ปลอดภัยจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกัน  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
รางกาย  ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ  สวนความมั่นคงนั้น  หมายถึง  ความตองการความมั่นคง
ในการดํารงชีพ  เชน  ความมั่นคงในหนาที่การงาน  สถานะทางสังคม 
      (3)  ความตองการทางดานสังคม  (Social  or  Belongingness  Needs)  เมื่อ
คนไดรับการตอบสนองในขั้นดังกลาวแลวก็จะมีความตองการสูงขึ้น  คือ  ความตองการทางดาน
สังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน  ความตองการดานนี้จะเปนความตองการ
เกี่ยวกับการอยูรวมกันและการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น  และมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปน
สวนหนึ่งของกลุมทางสังคมอยูเสมอ 
     (4)  ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม  (Esteem  or  Status  Needs)  ความ
ตองการในขั้นตอมาเปนความตองการที่ประกอบดวยส่ิงตางๆ  ดังนี้คือ  ความมั่นใจในตนเองในเรื่อง
ความสามารถ  ความรู  และความสําคัญของตัวเอง  รวมตลอดทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดนเปน
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ที่ยอมรับของบุคคลอื่น  หรืออยากใหบุคคลอื่นยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนาที่การงาน  
การดํารงตําแหนงที่สําคัญในองคการ 
      (5)  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต  (Self–Actualization  Needs)  
ลําดับขั้นความตองการที่สูงสุดของมนุษย  คือความตองการที่จะสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิด  หรือ
ความคาดหวัง  ทะเยอทะยานใฝฝน  ภายหลังที่มนุษยไดรับการสนองตอบความตองการทั้ง  4  ขั้น  
อยางครบถวนแลว  ความตองการในขั้นนี้จะเกิดขึ้น  และมักจะเปนความตองการที่เปนอิสระเฉพาะ
แตละคน  ซ่ึงตางก็มีความคิดใฝฝนที่อยากจะไดรับผลสําเร็จในสิ่งอันสูงสงในทัศนะของตน 
     ทฤษฎีลําดับขั้นของมาสโลว พอสรุปไดวา ความตองการทั้ง  5  ขั้นของมนุษย
มีความสําคัญตางกัน  มนุษยแตละคนจะปฏิบัติตนใหสอดคลองและสนองความตองการในแตละ
ประเภทที่เกิดขึ้น  การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะตองพยายามตอบสนองความตองการของมนุษย ซ่ึงมี
ความตองการลําดับขั้นที่ตางกันไป  ตั้งแตลําดับที่  1  ถึงลําดับที่  5  ขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่ไดรับ
จากการตอบสนองความตองการในลําดับนั้นๆ                                                    

   5)  ทฤษฎีลักษณะงาน  (Job  Characteristics  Theory)  ของ  แฮคแมน  และโอลแฮม  
(Hackman & Oldham,  1975,  pp. 159-170)  ซ่ึงมีกรอบแนวคิดพื้นฐานกลาวถึงความสมัพนัธระหวาง
ลักษณะงาน 5 ประการ  สภาวะทางจิตใจ 3 ประการ  และผลผลิตที่เกิดกับงานและผูทํางาน  โดย
อธิบายไววา การที่สภาวะทางจิตใจทั้งสามจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยคุณลักษณะของงานในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
    (1)  ลักษณะของงานที่กอใหเกิดความรูสึกวางานนั้นมีความหมาย  มีคณุคา 
ไดแก 

  ก.  ความหลากหลายของทักษะ (Skill  Variety)  หมายถึงคุณลักษณะ
ของงานซึ่งผูปฏิบัติงานไดทํากิจกรรมที่แตกตางกัน  และจําเปนตองใชทักษะความชํานาญงาน  และ
ความสามารถหลายๆ อยางในอันที่จะปฏิบัติงานใหเปนผล 
  ข.  ความเดนชัดของงาน  (Task  Identity)  หมายถึง  คุณลักษณะของงาน
ซ่ึงผูปฏิบัติงานแตละคนสามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ตั้งแตตนจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและบังเกิด
ผลงานใหเห็นอยางเดนชัด 
  ค.  ความสําคัญของงาน  (Task Significant)  หมายถึง  คุณลักษณะของ
งานซึ่งผลของงานมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของบุคคลอื่น  ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลในองคการ
หรือนอกองคการก็ได 
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 ลักษณะของงานทั้งสามประการนี้เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหงานมี
ความหมาย  ถาหากลักษณะใดลักษณะหนึ่งขาดหายไปก็จะทําใหความหมายของงานถูกกระทบกระเทือน
ไปดวย 
  (2)  ลักษณะของงานที่กอใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีความรับผิดชอบตอผล
ที่จะเกิดขึ้น ก็คือ ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน  (Autonomy)   หมายถึง  คุณลักษณะของงาน
ซ่ึงเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสระที่จะใชวิจารณญาณกําหนดตารางการทํางานและกระบวนการ
ทํางานดวยตนเอง 
  (3)  ลักษณะของงานจะตองมีลักษณะที่ทําใหผูปฏิบัติไดรูวางานที่ตนปฏิบัติ
ไปนั้นไดผลเปนอยางไร  โดยลักษณะงานเชนนี้  ก็คือผลสะทอนจากงาน  (Feedback  from  Job  Itself)  
หมายถึงคุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดงใหผูปฏิบัติงานทราบถึงผลสะทอนหรือผลลัพธที่
ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ไดปฏิบัติไปแลววามีประสิทธิผลหรือไม 

 คุณลักษณะของงานที่ทําใหบุคคลพอใจจะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและทํางาน
ไดดี  แรงจูงใจของบุคคลจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูที่ความตองการที่จะเจริญกาวหนาและพัฒนา
คุณลักษณะของงาน  5  ดาน  และดานความพึงพอใจในงาน  6  ดาน  คือ  ลักษณะงาน  รายได 
ความกาวหนา  ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  (สวัสดิการ) 
 สําหรับสภาวะทางจิตใจ  (Psychological  States)  ที่ถือวาสําคัญและจําเปนใน
การที่จะทําใหบุคคลมีแรงจูงใจที่จะทํางานมีอยู  3  ภาวะคือ 

     (1)  ประสบการณที่ทําใหรูสึกวางานมีความหมาย  เปนสิ่งมีคาและคุมคามี
ความสําคัญ 
  (2)  ประสบการณการรับผิดชอบงาน  เปนความรูสึกที่แสดงถงึการเปนเจาของ
ผลงานของผูทํางาน  การมีสวนรวมในการรับผิดชอบผลงานนั้น 
  (3)  การรับทราบถึงผลการทํางาน  เปนการที่บุคคลมีความรูความเขาใจใน
ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของเขา 
 เมื่อใดที่ภาวะทางจิตใจ  (Psychological  States)  ทั้งสามนี้เกิดขึ้นกับบคุคล จะ
กอใหเกิดผลดงันี้คือ 

 ก.  แรงจูงใจภายในการทํางานสูง 
                          ข.  การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
                         ค.  ความพึงพอใจในงานสูง 
                        ง.  การขาดงานและการออกจากงานต่ํา 
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2.2  การทํางานของครู 
 
 ครู  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  หนา  4)  การพัฒนาและการรักษามาตรฐาน
วิชาชีพครู  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  มาตรา  81  กําหนดบทบัญญัติใหมีการ 
พัฒนาวิชาชีพครู  และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  (4)  ก็ไดกําหนดบทบัญญัติ
ใหมีหลักการสงเสริมมาตรฐาน วิชาชีพครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนาครู  
คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  นับเปนหลักการสําคัญในการกําหนดแนวทาง
พัฒนาวิชาชีพครู   
 2.2.1  มาตรฐานวิชาชีพคร ู

 มาตรฐานวิชาชีพครูจะเปนหลักเกณฑสําคัญในการประกอบวิชาชีพครู  ซ่ึงแสดงถึงคุณลักษณะ
และคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดมีขึ้นในตัวครู  ใน  3  ดาน  คือ  (พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา,  2546,  หนา  27) 
    1)  มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
    2)  มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
    3)  มาตรฐานดานการปฏิบัติตน 
       มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ  กําหนดไวดังนี้ 

 (1)  วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง หรือ 
      (2)  วุฒิปริญญาตรีทางวิชาการหรือวิชาชีพอ่ืน  และไดศึกษาวิชาการศึกษาหรือ
ฝกอบรมวชิาชีพทางการศึกษา มาไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
      (3)  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง  และผานการ
ประเมินการปฏิบัติการสอนตามเกณฑที่สภาวิชาชีพกําหนด 
    มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  ไดแก  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  ที่สภาวิชาชีพ  (คุรุสภา)  
กําหนดประกอบดวย  12   เกณฑมาตรฐาน  ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
 มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ 

ผูเรียน 
 มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
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 มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธภิาพอยูเสมอ 
 มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
 มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
 มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดแีกผูเรียน 
 มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
 มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
 มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา 
 มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทกุสถานการณ 

    มาตรฐานดานการปฏิบัติตน  ไดกําหนดเปนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณครูของ
วิชาชีพ  (คุรุสภา)  ประกอบดวย   

     (1)  จรรยาบรรณตอตนเอง 
     (2)  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
     (3)  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
     (4)  จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
     (5)  จรรยาบรรณตอสังคม 

 2.2.2  บทบาทของครตูามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
 ในการประกอบวิชาชีพครู  นอกจากจะมีมาตรฐานวิชาชีพครูเปนแนวทางการดําเนินงานแลว  
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดแนวทางจัดการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของผูมี
หนาที่จัดกระบวนการเรียนรูไวดวย  ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพครูจะตองยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติ  
เชนเดียวกัน  ซ่ึงมีดังนี้  
    1)  จัดการเรียนการสอน  โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  รวมถึงจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  (ม.22) 
    2)  จัดสาระการเรียนรู  โดยเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  กลาวคือ  (ม.23) 
        (1)  ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
 ชุมชน  ชาติ  สังคมโลก  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ความเปนมาของสังคมไทย  และ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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        (2)  ความรูและทักษะ  ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู  ความเขาใจ
และประสบการณ เร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยัง่ยืน 
       (3)  ความรูเกีย่วกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และ
การประยกุตใชภูมิปญญา 
       (4)  ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร ดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

   (5)  ความรู  และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตอยางมีความสุข 
    3)  จัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ( ม.24 (1)) 
    4)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรู  มาใชเพื่อปองกันและแกปญหา (ม.24 (2)) 
    5)  จัดกิจกรรม  ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได 
คิดเปน  ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (ม.24 (3)) 
    6)  จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงคไวในทุกวิชา  (ม.24 (4)) 
    7)  จัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และวิทยากรประเภท
ตางๆ (ม.24 (5)) 
    8)  จัดการเรียนรู  ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับ
บิดา มารดา  ผูปกครอง  และบุคลากรในชุมชน ทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาการเรียน  ตามศักยภาพ 
(ม.24 (6)) 
    9)  จัดการประเมินผูเรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา (ม.26) 
    10)  จัดทําสาระ  ของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม 
ภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  โดยสาระของหลักสูตร  ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  ตองมุง
พัฒนาคน  ใหมีความสมดุล  ท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดงีาม  และความรบัผิดชอบ
ตอสังคม  (ม.27,28) 
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    11)  รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู  ภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัด
การศึกษา  อบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากร
ตางๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  การพัฒนา  ระหวางชุมชน  (ม.29) 
    12)  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ที่มีประสิทธิภาพ  และดําเนินการวิจัย  เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แตละระดับการศึกษา  (ม.30) 
    13)  พัฒนาขีดความสามารถ  ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน เพื่อให
มีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  (ม.66) 
    14)  ปฏิบัติงาน  และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
(ม.53) 

 
2.3  ความพึงพอใจในการทํางาน  6  ดาน 

 
 ความพึงพอใจในการทํางาน  เปนความรูสึก  สมหวัง  และมีความสุขจากสิ่งที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน  บุคคลที่มีความพึงพอใจในการทํางาน  จะมีความขยันและ
ทุมเทพลังตางๆ ที่มีอยูในตัวเอง และแสวงหาจากคนอื่น เพื่อพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบดวย
ความสนุกสนานและเปนสุขกับการปฏิบัติงานนั้นๆ ปจจัยที่กระตุนใหบุคคลไดรับการตอบสนอง
แลวสรางความพึงพอใจใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญมีดังนี้ 
 2.3.1  ลักษณะงาน 
 การที่บุคคลไดทํางานเปนที่ยอมรับ  ยกยอง  มีเกียรติจากบุคคลทั่วไป  จะทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ  สมยศ  นาวีการ  (2544, หนา  221-223)  กลาววา  โดยปกติบุคคลตองการ
ทํางานที่ทาทาย  งานที่มีความหลากหลายพอประมาณจะสรางความพึงพอใจในการทํางานไดสูงที่สุด  
งานที่มีความหลากหลายนอยเกินไปจะทําใหเกิดความเบื่อหนาย  งานที่มีความหลากหลายมากเกินไป
จะทําใหรูสึกตึงเครียด  งานที่ใหความอิสระจะสรางความพึงพอใจในการทํางานไดสูงที่สุด   

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2538, หนา  148)  ไดใหความหมายของลักษณะงานวา  หมายถึง 
ความนาสนใจของงาน  ความแปลกของงาน  โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาสที่จะทําให
งานนั้นสําเร็จ การรับรูหนาที่รับผิดชอบ การควบคุมการทํางาน การที่ผูทํางานมีความรูสึกตองานที่
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ทําอยูวา  เปนงานที่สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน มีความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันตองาน 

 แฮคแมนและโอลแฮม  (Hackman & Oldham, 1975, pp. 159-170)  กลาววาลักษณะงาน
คือความหลากหลายของทักษะที่ใช  (skill  variety)  ความเดนชัดของงาน  (task identity)  และ
ความสําคัญของงาน  (task  significance)  ทั้ง  3  อยางลวนแตสามารถใชเพิ่มความรูสึกที่เกี่ยวกับ
ความหมาย ความสําคัญของงานไดมาก นั่นคือ หากเมื่อใดก็ตามที่ผูทํางานไดมีโอกาสทําสิ่งตางๆ ที่
สามารถสงผลทําใหงานทั้งชิ้นสําเร็จลงได โดยสามารถเห็นผลสําเร็จออกมาไดชัดเจน และกรณีซ่ึง
งานที่ทําไดมีน้ําหนักความสําคัญที่จะกอผลถึงคนอื่นๆ ดวยแลว งานนั้นๆ ก็จะสามารถใหประสบการณ
ที่มีคุณคาแกผูทําได  ลักษณะงานประการที่  4  คือความมีอิสระในการปฏิบัติงาน  (autonomy)  จะเปน
เร่ืองที่โยงโดยตรงกับความรับผิดชอบที่มีตองาน  ถาหากผูทํางานสามารถมีโอกาสควบคุมการทํางาน
ของตนเองไดดวยตนเองมากขึ้นเทาใด  เขาผูนั้นก็จะยิ่งรูสึกมีความรับผิดชอบตองานที่ทํามากยิ่งขึ้น  
ลักษณะงานประการสุดทายคือการมีขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  นั่นคือถาหากสามารถทําใหผูทํา
งานไดรูถึงผลงานตางๆ ที่ไดทําไปแลวอยางชัดเจนและโดยตรงถึงตัวผูทํางานแลว  คุณคางานนั้นก็
จะสูงในสายตาและความรูสึกของเขา 
 สเตียรและพอรเตอร  (Steers & Porter, 1973 , pp. 20 -23)  กลาวถึงลักษณะงาน  (Job 
Characteristics)  หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคคลจะตองปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ มีความยากงาย
ซับซอน ทาทายความรูความสามารถ  บงบอกถึงวิธีการปฏิบัติและผลตอบแทนที่ไดจากงาน 
 แฟรงเคน (Franken, 1982, p. 455) ไดกลาวถึงลักษณะงานไววาเปนงานที่ใหความรูสึก
ถึงคุณคาของงานและรูสึกถึงความสําคัญของงาน  ตลอดจนความรูสึกวามีเกียรติและภาคภูมิใจใน
งานที่ทํา 
 สรุปไดวา  ลักษณะของงาน  (the  work  itself)  คือ  ความยากงาย  ความกวางขวาง หรือ
ทาทายใหอยากทํางาน ตองการความคิดริเร่ิมสรางสรรค การกลาตัดสินใจ ความมุงมั่นในการปฏิบัติ
หนาที่และตองอาศัยความเสียสละทั้งรางกายและจิตใจ   ลักษณะของงานจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่
ผูบริหารโรงเรียนจะตองตระหนักและใหความสนใจเปนอยางยิ่ง  การมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรูความสามารถของบุคลากร  และงานนั้นเปนงานที่นาสนใจ  ทาทายความสามารถ  ตลอดทั้ง
เปนงานที่บุคลากรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดวย  บุคลากรยอมเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจ เต็มที่  และเต็มความสามารถ  ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอการบริหารงานของหนวยงาน 
 2.3.2  เงินเดือน   

 พยอม  วงศสารศรี  (2542, หนา 168)  ไดใหความหมายของเงินเดือนวา หมายถึง จํานวน
เงินที่บุคลไดรับเปนการตอบแทนการทํางาน ถือเกณฑการเหมาจายเปนรายเดือน และถือเปนรายได
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ประจํา  เรียกวา  White-collar  และ Professional  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความพึงพอใจแก
ผูปฏิบัติงาน  (to  satisfy  employees)  เพราะการกําหนดอัตราคาจางอยางยุติธรรม  เสมอภาค  จะเปน
การสรางความพึงพอใจในการทํางานของผูปฏิบัติงาน  กอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2541,  หนา  56)  กลาววาการที่บุคลากรไดรับคาตอบแทน
พอเหมาะกับคาครองชีพ สามารถปรับปรุงความเปนอยูใหดีขึ้น  และมีความมั่นคงในงาน  เขาก็จะ
ทํางานไดดีและมีความสุขกับการทํางานนั้น 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2538, หนา  295)  กลาวสรุปไววา เงินเดือน คาจาง  คานายหนา 
โบนัสและอื่นๆ คือคาตอบแทนที่หนวยงานจายใหกับพนักงาน เพื่อเปนคายังชีพเพื่อเล้ียงชีพ 
จํานวนเงินคาตอบแทนมากหรือนอยที่ไดรับนั้นเปรียบเทียบกับปริมาณแบบคุณภาพของงานที่ทํา
และไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานในลักษณะงานเดียวกัน ทั้งในหนวยงานเดียวกันและตาง
หนวยงานดวย 
 สเตราส  และเซเลส  (Strauss & Sayless, 1960, pp. 119-121; อางจาก  อมร หนุมาศ,  
2534,  หนา  50)  แสดงทัศนะเกี่ยวกับเงินเดือนไววา  คนทํางานมักจะใหเหตุผลที่ทํางานวาเพื่อหา
รายไดไปใชในการยังชีพ ทางจิตวิทยาถือวาเปนการตอบสนองความตองการชั้นตนของมนุษย  โดย
ถือวาเงินตอบสนองความตองการทุกชนิด  และอาชีพที่มีรายไดจะทําใหคนรูสึกภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จ  เพราะนอกจากรายไดจะตอบสนองความตองการระดับต่ําไดแลว  ยังสามารถใช
ตอบสนองความตองการระดับสูงดวย เชนการเขาเปนสมาชิกของสังคมตางๆ  เปนการสนองความ
ตองการดานจิตใจ  โดยใชรายไดเปนสวนสนับสนุนพื้นฐานรายไดในระบบราชการไทย  นอกจาก
เงินเดือนแลวยังมีผลประโยชนเกื้อกูลอยางอื่น  เชน  การใหสวัสดิการ  การบริการดานอาหาร  ที่พัก  
คารักษาพยาบาล  เปนตน  ดังนั้น  การที่ผูบริหารจะสรางความพึงพอใจโดยใชเงินเดือนและ
ผลประโยชนเกื้อกูล  จึงทําไดแคเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  อีกสวนหนึ่งติดอยูที่ระเบียบการใชจายเงิน
ของหนวยงานราชการนั้นๆ  ซ่ึงผูบริหารจะตองปฏบิัติตามระเบียบนั้นๆ 
 สรุปไดวา  เงินเดือน  (salary)  หมายถึง  คาจางและคาตอบแทนตาง  ๆ ในการปฏิบัติงานรวมถึง
ผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ  ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจและเปนองคประกอบหนึ่งที่สรางขวัญและกําลังใจให
ผูปฏิบัติงาน  เกิดความพึงพอใจในการทํางานและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ  
สงผลใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่นตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทุกประการ 
 2.3.3  ผูบังคับบัญชา  
 ถึงแมวาผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารจะเปนผูที่มีความสามารถสูงเพียงไรก็ตาม  หาก
ปราศจากความรวมมือของเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาแลว  การทํางานก็จะไมสําเร็จดวยดี  
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ดังนั้น  ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจึงเปนกําลังสําคัญที่ผูบริหารจะตองใหความสนใจ  ดูแลปรับตัว
ใหเขากันได  เพื่อใหรวมงานกันไดดี   
    ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2541, หนา 108)  กลาววาผูบังคับบัญชาที่ดีควรเขาใจบุคลิกภาพ
สวนบุคคลของเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาจะตองมีความศรัทธาในความดีของมนุษย  คนแตละ
คนจะมีลักษณะความสามารถที่แตกตางกันไป  ซ่ึงสามารถทําประโยชนใหกับกลุม และเปนหนาที่
ของผูบังคับบัญชาที่จะตองคนหาจุดแข็งของบุคลากรแตละคน และใชประโยชนจากความสามารถ
ของเขา  เมื่อบุคลากรทําอะไรตามความสนใจและความชอบของตัวเองเขาก็จะพยายามทําใหดีที่สุด  
และผลตอบแทนที่เขาไดรับคือความพอใจ  ซ่ึงถือเปนเปาหมายของกลุม 
 ณรงค  สวีแพทย  (2536,  หนา  40)  กลาววา  การปกครองบังคับบัญชา  เปนหนาที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงตอผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  ซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ใน
การปกครองบังคับบัญชาของผูบริหาร ที่สามารถจะประสานทั้งงานและน้ําใจของคนในองคการให
ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับทัศนะของ ธงชัย   สันติวงษ  (2533, หนา  
377) ไดเสนอไววาในการสั่งการใดๆ ผูนําหรือผูบริหารยอมมีความตองการอยางหนึ่ง คือ อยากให
ผูใตบังคับบัญชาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี อยากเห็นผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําสั่ง ทํางานอยาง
ขยันขันแข็งและทุมเทใหกับองคการเต็มประสิทธิภาพ  ผูบริหารจึงพยายามที่จะเขาใจถึงกลไกล 
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาวามีลักษณะเปนอยางไร  เพื่อท่ีจะไดสามารถชักจูงใจ  กํากับ  หรือ
ผลักดันใหพฤติกรรมในการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  เมธี  ปลันธนานนท  (2533,  หนา  52)  ไดเสนอวิธีการปกครองและบังคับบัญชาวาควรจะ
มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 1.  ใหขาราชการประจักษในความเปนเหตุเปนผล  มิใชเพื่อปกครองอยางเดียว 
 2.  นโยบายที่กําหนดขึ้นใหเปนไปในแนวทางบวก  มิใชมุงที่จะลงโทษ 
 3.  ตองเปนรูปแบบการเสนอแนะมากกวาที่จะเปนสิ่งผูกมัดใหตองทํา 
 4.  ใหขาวสารขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานแกขาราชการตามความจริง 
 5.  ใหโอกาสที่จะมีการสนทนาและติดตอกันอยางเปดเผย 
 6.  จัดวางรากฐานการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง และการใหความดีความชอบอยางกระจางชัด 
 7.  จัดใหขาราชการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือวางนโยบายในการดําเนินงาน 
 สรุปไดวา  ผูบังคับบัญชา  (supervision)  คือ  ผูที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยส่ังการ  การ
มอบหมายงาน  การควบคุม  กํากับดูแล  การนิเทศและติดตามผล  รวมทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูบังคับบัญชานอกจาก
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จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถแลวยังตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ  มีความยุติธรรม  ใหความ
เสมอภาคแกทุกคน  จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.3.4  เพื่อนรวมงาน 

 อรุณ  รักธรรม  (2526,  หนา  102-103)  กลาววา  ในองคการที่บุคคลมคีวามรูสึกที่ดีตอกันนั้น  
เพื่อนรวมงานจะสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีความรักใครกลมเกลียวกัน  คอยชวยกระตุนการ
ปฏิบัติงานของกลุมและแนะนําชวยเหลืองานซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติงานตรงตอเวลาและเขากับเพื่อน
รวมงานไดเสมอ  ลักษณะความสัมพันธเชนนี้ทําใหบุคคลพึงพอใจที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
ดวยดี 
 จํารูญ  พรมสุวรรณ  (2533,  หนา 31)  ใหความเห็นวาเพื่อนรวมงานเปนองคประกอบหนึ่ง
ที่จะสงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการทํางาน ถาบุคคลใดมีเพื่อนรวมงานที่มี
ความสามารถสูง มีความเปนมิตรพอที่จะชวยเหลือคนอื่น บคุคลนั้นอาจมีความพึงพอใจในการทํางาน
มากกวาคนอื่น 
 ในการทํางานนั้นเพื่อนรวมงาน  นับเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะสงเสริมใหการทํางาน
ของบุคคลเจริญกาวหนาหรือลมเหลว  การที่บุคคลในองคการมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน  จะ
ชวยใหการปฏิบัติงานของบุคคลเต็มไปดวยความสุขและเกิดความพึงพอใจ  อันจะสงผลใหงาน
ประสบความสําเร็จ  และเกิดผลดีตอองคการเปนอยางยิ่ง 
 2.3.5  ความกาวหนา  
 โสภณ  ณ  พัทลุง  (2537,  หนา 51) ใหความหมายของความกาวหนาในการทํางานไววา 
การไดรับการเลื่อนขั้นเปนความกาวหนาในการทํางานของคน  คนทํางานมีรายไดสูงขึ้น  มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น ทักษะเพิ่มขึ้น ฐานะเกียรติภูมิสูงขึ้น 
   สมยศ  นาวีการ  (2544, หนา 394)  ไดกลาวถึงความกาวหนาวาคือ การที่บุคคลตองการ
เล่ือนตําแหนงไปสูระดับสูงขึ้นในองคการ 
 เสนาะ ติเยาว  (2531,  หนา 196)  ใหความหมายวา เปนการไดเล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนงที่
ดีขึ้น  รวมทั้งมีโอกาสเขารับการอบรม  ดูงาน  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและไดวุฒิสูงขึ้น พรอมทั้งมี
ความเห็นวาการไดเล่ือนขั้นคือ  การมีตําแหนงการทํางานดีกวาเดิม  การเลื่อนตําแหนงเปนที่
ตองการของทุกคน  เปนทางหนึ่งที่แสดงถึงความกาวหนาและเปนความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 จําเนียร  เพชรรัตน  ( 2531,  หนา  45)  ไดใหความเห็นไววาโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
ไดแก การมีโอกาสเลื่อนตําแหนงการงานใหสูงขึ้น  การไดมีโอกาสกาวหนาจากความสามารถใน
การทํางาน ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
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 สรุปไดวา  ความกาวหนา  (advancement)  หมายถึง  การที่บุคลากรไดมีโอกาสเลื่อนขั้น  
หรือเล่ือนตําแหนงที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้น  ตลอดจนมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ และความ
ชํานาญในการทํางาน  การอบรมสัมมนา  ดูงานหรือไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและวุฒิที่
สูงขึ้นดวย  ผูปฏิบัติงานทุกคนตองการความกาวหนา  หากผูบังคับบัญชา  สงเสริมสนับสนุน ให
ผูปฏิบัติงานมีความกาวหนาดวยวิธีการตางๆ ยอมทําใหบุคลากรมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทุมเท
กําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จและบังเกิดผลดีแกหนวยงาน 
 2.3.6  สวัสดิการ    
 จํารูญ  พรมสุวรรณ  (2533,  หนา  30) ไดกลาวไววา  สวัสดิการ หมายถึง ความสะดวก
ในการทํางาน ความเหมาะสมเพียงพอในเรื่องสภาพที่ทํางาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ลักษณะ
อาคารและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ในที่ทํางาน ในฐานะผูบริหารจะตองเปนผูจัดอํานวยความสะดวกใน
เร่ืองเหลานี้ เพื่อสงเสริมทั้งในดานสุขภาพรางกาย  และทางดานวิชาการของผูใตบังคับบัญชารวมทั้ง
ส่ิงแวดลอมของหนวยงานที่ผูบริหารรับผิดชอบอยูดวย  เพราะมีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจในงาน
เปนอยางมาก  

 ทอริงตัน  และ ลัวรา  (Torrington  &  Laura,  1991,  p. 89)  ใหความหมายสวัสดิการคือ  
การกินดี อยูดี ซ่ึงหมายถึง สุขภาพและความปลอดภัย ใหความหมายรวมทั้งรางกายและจิตใจ  
สวัสดิการดานรางกายจะเปนสวัสดิการพื้นฐานในการดํารงชีวิตทั่วๆ ไป  เชน วันหยุด  เปนตน  
สวนสวัสดิการดานจิตใจ   เชน   การใหคําปรึกษา การสงเสริมสนับสนุนดานมนุษยสัมพันธที่ดี  
เปนตน 

 บีช  (Beach, 1980, p. 16)  กลาววา  สวัสดิการคือผลประโยชนตางๆ ที่หนวยงานจัดใหแก
บุคลากรของตน  ผลประโยชนดังกลาวอาจจะเปนเงินที่นอกเหนือไปจากเงนิเดือน หรือคาจางปกติ
ที่หนวยงานจัดใหเปนการคุมครอง  หรือชวยเหลือในเรื่องความเจ็บปวย อุบัติเหตุ การออกจากงาน
กะทันหันไมวาจะเปนการลาออกหรือไลออก  การพนจากงานเพราะเกษียณอายุ  และรายไดพิเศษ
ตางๆ นอกเหนือจากใหเปนเงินแลว  อาจจะเปนการใหความสะดวกสบายตางๆ เชน  การใหลา
พักผอนโดยไดรับเงินเดือนตามสมควร  และการจัดสภาพแวดลอมทั้งในและรอบๆ ที่ทํางานให
สะดวกสบายนาอยู 
 สรุปไดวา  สวัสดิการ  (working  condition)  หมายถึง  ผลประโยชนตางๆ ที่หนวยงาน
จัดใหบุคลากรของตนเอง  นอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับตามปกติ  เพื่อเปนการชวยเหลือ 
เปนการใหรางวัล  ใหความคุมครอง   ซ่ึงอาจเปนการอํานวยความสะดวกสบายในดานวัสดุครุภัณฑ  
เครื่องมือตางๆ  อาหาร  ที่อยู   เส้ือผา รวมถึง การจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหนาอยู  ซ่ึงจะเปน
การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหบุคลากรในหนวยงาน   
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2.4  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  
ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพอยางเสมอภาคกันในการไดรับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไมนอยกวา  
12  ป  อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ  โดยไมเสียคาใชจาย  และการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน  เปนการศึกษาตลอดชวีติสาํหรบัประชาชน  
ใหประชาชนมีสวนรวม  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  หลักการสําคัญดังกลาว  ตรงกับแนวคิด
หลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย  (Education  for  All)  และทุกคนทุกฝายมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  (All  for  Education)  อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก 
 การปฏรูิปการศึกษาครั้งนี้  นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแลว  
ยังเนนในสวนที่เปนแนวทาง  หลักการ  โครงสราง  และระบบบริหาร  ใหเปนสวนสําคัญในการ
สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  ใหบรรลุวัตถุประสงค  คือ  คุณภาพการศึกษา 

 ดวยเหตนุี้  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.2545  จึงกําหนดสาระการปฏิรูปใหครอบคลุมทุกดาน  เชน  เปาหมายและหลักการ  สิทธิและ
โอกาส  ระบบการศึกษา  แนวทางการจัดการศึกษา  โครงสรางการบริหารจัดการ  คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณทางการศึกษา  และสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  เปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพดานนโยบาย  มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  โดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กําหนดมาตรฐานการศึกษา  และการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  มีการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ  มาใชในการจัดการศึกษา  ยึดหลักการสงเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู  
คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  ใหบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  มี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  และในการปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา  โดย
หลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา  คือทบวงมหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ  เปนหนวยงานเดียวกัน คือกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีโครงสราง
ใหมในระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2547,  หนา  4-5) 

 ระดับกระทรวง  มีบทบาทและอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการจัด 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  การสนบัสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา
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เพื่อการศึกษา  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  มีสวนราชการ  ดังนี้ 

     1)  สํานักงานรัฐมนตรี 
    2)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    3)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
    4)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    5)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    6)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  มสีวนราชการดงันี้ 
    1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
    2)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ไดหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ/กิ่งอําเภอ  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  เพื่อจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  38  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2),  2546,  หนา  24)  และมีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา 37  แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2),  2546,  หนา  22)  โดยบทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีดังตอไปนี้ 
    1)  จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน 

    2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมทั้ง
กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
    3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

    4)  กํากับ  ดูแล  ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
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    5)  ศึกษา วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

    6)  ดําเนินการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
    7)  พิจารณาแบงสวนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    8)  พัฒนางานดานวิชาการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
    9)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

    10)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจดัการศึกษาของสถานศกึษาเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
    11)  ดําเนินการประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา 

    12)  รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และประสาน  
สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได
กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  175  เขตพื้นที่การศึกษา  และกฎกระทรวงไดกําหนดหลักเกณฑ
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.2546  โดยใหมีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 

     (1)  กลุมอํานวยการ 
     (2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
     (3)  กลุมนโยบายและแผน 
     (4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
     (5)  กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

และในระยะเริ่มแรก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจัดตั้งกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพื่อทําหนาที่สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยใหยุบเลิกภายในสามปนับแตมี
การจัดตั้งสวนราชการดังกลาว 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหนวยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
และตามมาตรา 35   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  
ไดกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  (ฉบับที่ 2),  2546, หนา 20)  มีผูบริหารสถานศึกษา
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เปนผูบังคับบัญชาขาราชการนั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2547,  หนา  9-10)  ไดกําหนดบทบาทหนาที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ดังนี้ 
    1)  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
    2)  จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
    3)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และความตองการของนักเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน 
    4)  จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดลอม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
    5)  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติตางๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 
    6)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการ  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา  และการดําเนินการทางวินัยกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
    7)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใชและจดัหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
    8)  จัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหความรวมมือใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา  จากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    9)  สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน  และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและ
สถาบันอื่นในชุมชน  และทองถ่ิน 
    10)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษา หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
และตามที่กฎหมายกําหนด 
 

2.5  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี  เขต  2 
 
 เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัชลบุรี  ประกอบดวยเขตพื้นทีก่ารศึกษา  จํานวน  3  เขต  คอื 
    1)  เขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ประกอบดวย  อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบงึ 
และอําเภอหนองใหญ 
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    2)  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ประกอบดวย  อําเภอพานทอง  อําเภอบอทอง  
อําเภอพนัสนิคม  และกิ่งอําเภอเกาะจันทร 
    3)  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ประกอบดวย  อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะสีชัง  
อําเภอบางละมงุ  และอําเภอสัตหีบ 
 การบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  จัดดําเนินการบริหารราชการตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองแบงสวนราชการเขตพื้นที่การศึกษา  และตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  หมวด  2  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต  2  มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  137  โรงเรียน  แบงออกเปนสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  127  โรงเรียน   และมีสถานศึกษานอกสังกัด  จํานวน  10  โรงเรียน  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2,  2547,  หนา  7-12)  การบริหารจัดการศึกษาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  แบงกลุมงานออกเปน  6  กลุมงาน  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
กําหนดหลักเกณฑและการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.2546  ดังนี้  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2),  2546,  หนา  120-121) 

   1)  กลุมอํานวยการ 
   2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
   3)  กลุมนโยบายและแผน 

   4)  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
   5)  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
   6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

และเพิ่มหนวยตรวจสอบภายในซึ่งเปนภารกิจที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตองปฏบิัติ 
 

2.6  กลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ี เขต  2     
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน  137 โรงเรยีน อยูใน  
4  อําเภอ  คือ  อําเภอบอทอง  อําเภอเกาะจันทร  อําเภอพานทอง  และอําเภอพนัสนิคม  เพื่อความ
สะดวกในการบริหารจัดการและเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยปจจัยการ
บริหารรวมกัน จึงไดมีการจัดรวมโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงกันเขาดวยกันจํานวน  10-15  โรงเรียนขึ้น
เรียกวากลุมโรงเรียน  (ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548) 
โดยใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาใน
กลุมโรงเรียน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่ผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนนัน้เหน็
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เหมาะสมการไดมาซึ่งจํานวนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามขอเสนอโดยความเห็นชอบ
ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนนั้น  โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต  2 ใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนเลือกกรรมการเปนประธาน  1  คน  และใหประธาน
เลือกรองประธาน  จํานวน  2  คน  และเสนอชื่อบุคลากรภายในกลุมโรงเรยีนเปนเลขานกุาร  จาํนวน  1  
คน  โดยใหประธาน  รองประธาน  และเลขานุการ  มีวาระการปฏิบัติงานคราวละ  2  ปการศึกษา  
และเปนติดตอกันไดไมเกิน  2  วาระ ใหมีศูนยประสานงานกลุมโรงเรียนอยูในสถานศึกษาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน  และใหประธานกรรมการบริหาร
กลุมโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

    1)  บริหารงานของกลุมโรงเรียนใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัด
การศึกษาของทุกสถานศึกษาภายในกลุมโรงเรียนนั้น 
                   2)  ดําเนินการระดมปจจัยการบริหารภายในและภายนอกกลุมโรงเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศึกษารวมกัน 
                3)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องนโยบายของกลุมโรงเรียน 

    4)  อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการใชจายภายในกลุมโรงเรียน 
    5)  พิจารณาดําเนินการประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือเปนวิทยากรในกลุมโรงเรียน

เพื่อประโยชนในดานการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุมโรงเรียน 
                 6)  กํากับ  ติดตาม ประเมินผล  ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  กําหนด 

    7)  ออกคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการและเจาหนาที่ประจําศูนยประสานงาน 
                  8)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  
และคณะกรรมการกลุมโรงเรียนมอบหมาย 

 ใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน  มอํีานาจหนาทีด่ังนี้  
                1)  กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2 
                  2)  กําหนดมาตรฐานวิชาการและคุณภาพของสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน 
                 3)  พิจารณาจัดสรรปจจัยการบริหารที่นําไปใชประโยชนรวมกันเพื่อการจัดการศึกษา
ภายในกลุมโรงเรียน 
    4)  ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนและรายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  2 
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              5)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  
มอบหมาย 
 การบริหารงานกลุมโรงเรียนในดานตางๆ ดังนี ้
    1)  ดานแผนงานและโครงการของกลุมโรงเรียน  ใหกลุมโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป  แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  
และใหเปนไปตามขอกําหนดนี ้
           (1)  จดัทาํแผนงานและโครงการของกลุมโรงเรยีนใหมีจดุประสงคหลัก  เพื่อให
ทุกสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพใกลเคียงกัน  เพื่อใหประชาชนเกดิความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการจัดการศึกษาของทุกสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนนั้น 
               (2)  จัดทําแผนงาน งาน  และโครงการหลักของแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
ประจําปของกลุมโรงเรียน  และแผนพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนรวมกัน  โดยในสวนรวมของ
แผนพัฒนาการเรียนการสอนใหเนนความรวมมือและการใชปจจัยการบริหารรวมกนั 

         (3)  ใหมีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมโรงเรียน
และประเมนิผลการปฏิบัติงานของกลุมโรงเรียน 
                        (4)  ใหมีการเผยแพรกจิกรรมของกลุมโรงเรียนตอสาธารณชนอยางนอยปละ 
1 คร้ัง 
    2)  ดานการบริหารงานบุคคล  ใหกลุมโรงเรียนมีหนาที่การบริหารงานบุคคล  
ดังตอไปนี ้
          (1)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในกลุมโรงเรียนใหมีความรูความสามารถ  
สามารถสูความเปนครูมืออาชีพ 
                        (2)  พิจารณาสนับสนุนบุคลากรไปเปนวิทยากรใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
       (3)  สงเสริมสวัสดิการ ขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรทุกฝาย  ของสถานศึกษา
ในกลุมโรงเรียน 
       (4)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 มอบหมาย 
       (5)  พิจารณายกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลดีเปนที่
ประจักษ  และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณที่ดีของครู 
         3)  ดานการเงินและการพัสดุ  ใหกลุมโรงเรียนมีหนาที่การบริหารการเงินและพัสดุ
ดังตอไปนี ้
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        (1)  บริหารเงินที่กลุมโรงเรียนไดรับจัดสรรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
       (2)  จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานของโรงเรียนภายในกลุม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน 
            (3)  บริหารเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกลุมโรงเรียน  ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค  และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
                  (4)  บริหารงานพัสดุที่ไดรับจากการรับบรจิาคหรือจากการจัดหาดวยเงนิใดๆ  
ใหเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
             (5)  ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน  ใหเปนไป
ตามระเบียบและมติของคณะกรรมการบรหิารกลุมโรงเรียน 
           (6)  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน  ให
ประธานกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนคนเกาสงมอบเงินและทรัพยสินที่มี ตอประธานกรรมการบริหาร
กลุมโรงเรียนคนใหม โดยใหทําหลักฐานการสงมอบไวตอกัน  ตามระเบียบของทางราชการ พรอม
รายงานใหผูอํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ  เขต  2  ทราบ 
                (7)  ใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนจัดทําแผนการใชจายเงนิและพัสดุ
รวมกันใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป 
                  (8)  ใหประธานกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนจดัทําบัญชีรายละเอียดการรับ-
จายเงินของกลุมโรงเรียน เพื่อแจงใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนรับทราบภายหลังส้ินปการศึกษา  
ไมเกิน  15  วนั 
              ในกรณีที่มีปญหาในการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด  และคําวินิจฉัยช้ีขาดดังกลาวใหถือเปนที่สุดกลุมโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ  เขต 2  ประกอบดวย  11  กลุมโรงเรียน  ดังนี้ 
                                                     1.  กลุมบอทอง  1 
   1.  ร.ร.วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 2.  ร.ร.บานคลองโอง  
   3.  ร.ร.บานทุงนอย   4.  ร.ร.บานธรรมรัตน 
   5.  ร.ร.บานอางกระพงศ   6.  ร.ร.บานขุนชํานาญ   
   7.  ร.ร.บานคลองโค   8.  ร.ร.บานวังมะเดื่อ  
   9.  ร.ร.บานคลองปริง   10.  ร.ร.บอทองวงษจนัทรวทิยา 
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        2.  กลุมบอทอง  2 
   1.   ร.ร.บานหนองเกต ุ    2.  ร.ร.บานบอกวางทอง 
   3.   ร.ร.บานหนองยายเภา    4.  ร.ร.บานบึงตะก ู
   5.   ร.ร.บานหนองเสม็ด    6.  ร.ร.บานตลาดเนินหิน 
   7.   ร.ร.บานโปรงเกต ุ    8.  ร.ร.บานคลองมือไทร 
   9.   ร.ร.บานเนินดินแดง 

 3.  กลุมบอทอง  3 
   1.   ร.ร.บานทับราง    2.  ร.ร.สวนปาเขาชะอางค 
   3.  ร.ร.บานหนองใหญ   4.  ร.ร.สวนปาคลองตาเพชรบน 
   5.  ร.ร.อนุบาลบอทอง   6.  ร.ร.บานคลองตาเพชร 
   7.   ร.ร.บานทับสูง    8.  ร.ร.บานคลองกุม 
   9.   ร.ร.บานคลองยาง   10.  ร.ร.บานเขาใหญ 
   11.  ร.ร.บานคลองใหญ   12.  ร.ร.ศรีมณีวิทยา (ศช.) 
          4.  กลุมเกาะจนัทร 1 
   1. ร.ร. บานเกาะโพธิ์ (วนัครู 2500)  2.  ร.ร. บานเกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา 
   3.  ร.ร. บานสามแยก   4.  ร.ร. วัดเขาวนาพุทธาราม 
   5.  ร.ร. วัดทาบุญมี    6.  ร.ร. บานหวยหวาย 
   7.  ร.ร. นันทวิทย (ศช.)   8.  ร.ร. อนุบาลมณีศรี (ศช.) 

  5. กลุมเกาะจนัทร 2 
  1.  ร.ร.อนุบาลเกาะจันทร  2.  ร.ร.เกาะจนัทรพิทยาคาร 
  3.  ร.ร.บานโคงประดู  4.  ร.ร.บานเจ็ดเนิน 
  5.  ร.ร.บานชุมนุมปรกฟา  6.  ร.ร.บานหนองชุมเห็ด 
  7.   ร.ร.บานเขาสัตตพรหม  8.  ร.ร.บานเนินทุง 
  9.  ร.ร. บานหนองยายหมาด  10.  ร.ร.บานเขาวังแกว 
  11.  ร.ร.บานแปลง   12.  ร.ร.บานคลอง 
                                                                6. กลุมพานทอง  1 
  1.  ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ  2.  ร.ร.อนุบาลวัดโคกทาเจริญ 
  3.  ร.ร.อนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม 4.  ร.ร.วัดพานทอง  
  5.   ร.ร.วัดบานงิว้   6.  ร.ร.วัดบานไร  
  7.   ร.ร.วัดหนองแชแวน  8.  ร.ร.วัดโคกขี้หนอน 
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  9.   ร.ร.วัดเกาะลอย   10.  ร.ร.วัดยุคลราษฎรสามัคคี 
  11.  ร.ร.วัดแหลมแค   12.  ร.ร.บานบางหัก  
  13.  ร.ร.ประชาสงเคราะห (ศช.)  14.  ร.ร.อนุบาลประชาสงเคราะห  (ศช.) 
  15.  ร.ร.เพลินจิตวทิยา (ศช.) 
                                                             7. กลุมพานทอง  2 
  1.  ร.ร.ชุมชนวัดหนองตําลึง  2.  ร.ร.วัดหวยยาง 
  3.  ร.ร.บานหวยตากดาย  4.  ร.ร.วัดหนองกะขะ  
  5.  ร.ร.วัดโปงตามุข   6.  ร.ร.พานทอง 
  7.  ร.ร.วัดศรีประชาราม  8.  ร.ร.บานเนินถาวร  
  9.  ร.ร.บานยานซื่อ   10.  ร.ร.วัดวรพรตสังฆาวาส  
  11.  ร.ร.วัดบานเกา   12.  ร.ร.บานบางแสม 
  13. ร.ร.วัดบางนาง   14.  ร.ร.วัดหนองกาน้ํา 
                                                            8. กลุมพนัสนคิม  1 
  1.  ร.ร.วัดเซิดสําราญ   2.  ร.ร.วัดบานศาลา   
  3.  ร.ร.วัดบานกลาง   4.  ร.ร.วัดหนาพระธาตุ  
  5.  ร.ร.วัฒนานุศาสน  (ศช.)  6.  ร.ร.บุญญวิทยาคาร  (ศช.) 
  7.  ร.ร.อนุบาลพรประสงค  (ศช.) 8.  ร.ร.ปยพรพิทยา (ศช.)  
  9.  ร.ร.วัดนากระรอก   10.  ร.ร.บานหนองหัวหม ู 
  11.  ร.ร.วัดหนองมวงใหม  12.  ร.ร.บานหนองขยาด   
  13.  ร.ร.วัดใหมทาโพธ์ิ  14.  ร.ร.พนัสพิทยาคาร  
                                                            9.  กลุมพนัสนิคม  2 
  1.  ร.ร.วัดพรหมรัตนาราม  2.  ร.ร.วัดโคกเพลาะ 
  3.  ร.ร.วัดเนินตามาก   4.  ร.ร.วัดกลางคลองหลวง 
  5.   ร.ร.วัดหลวงพรหมาวาส  6.  ร.ร.อุทกวิทยาคม 
  7.   ร.ร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย  8.  ร.ร.ชุมชนวัดโบสถ 
  9.   ร.ร.วัดหวัถนน   10.  ร.ร.วัดแกวศิลาราม 
  11.  ร.ร.บานสระสี่เหล่ียม  12.  ร.ร.บานเขาดินวังตาส ี  
  13.  ร.ร.บานแปลงกระถิน  14.  ร.ร.วัดปาแกว 
  15.  ร.ร.วัดเขาคีรีรมย 
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                 10. กลุมพนัสนิคม  3                                                                      
  1.  ร.ร.ไทยรัฐวทิยา  42  2.  ร.ร.วัดเนินสัก   
  3.  ร.ร.บานเนิน   4.  ร.ร.วัดโปงปากดง  
  5.   ร.ร.วัดโคกพระศิลาราม  6.  ร.ร.บานหนองพรหม  
  7.   ร.ร.วัดชุมแสงศรีวนาราม  8.  ร.ร.บานหนองยาง  
  9.   ร.ร.วัดทุงเหยีง   10.  ร.ร.ชุมชนบานตลาดทุงเหียง 
  11.  ร.ร.บานเนินหลังเตา  12.  ร.ร.ทุงเหียงพิทยาคม  
                                                        11. กลุมพนัสนิคม  4 
  1.  ร.ร.วัดทรงธรรม    2.  ร.ร.บานทรายมูล 
  3.  ร.ร.บานหนองไผ    4.  ร.ร.วัดนาวงัหิน 
  5.   ร.ร.บานหนองสองหอง   6.  ร.ร.วัดอัมพวนาราม 
  7.   ร.ร.บานสระนา    8.  ร.ร.บานน้ําซับ 
  9.   ร.ร.วัดหนองปรือ    10.  ร.ร.วัดหนองสังข 
  11.  ร.ร.บานหนองขา  12.  ร.ร.บานหนองไผแกว 
  13.  ร.ร.บานไรเสธ   14.  ร.ร.บานเขาอํานวยสุข 
  15.  ร.ร.วัดแปลงเกต ุ  16.  ร.ร.หัวถนนวิทยา 
 

2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
             2.7.1  งานวิจัยในประเทศ  
 นฤมล  มีชัย  (2535, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสวนรวมครูมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก  และเปนรายดานพบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  6  ดาน  เรียงตามลําดับคือ  ความ
รับผิดชอบ  สภาพการทํางาน  สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะ
ของงาน  และความกาวหนา  และครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  4  ดาน  เรียงตามลําดับ
คือ ความสําเร็จในการงาน การควบคุมบังคับบัญชา  นโยบายและการบริหารงาน และเงินเดือน   
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จําแนกตามเพศ  ระหวางเพศชายกับ 
เพศหญิง  สถานภาพระหวางโสดกับสมรส ตําแหนงระหวางต่ํากวาอาจารย 2  กับตั้งแตอาจารย 2 
ขึ้นไป  และประสบการณระหวางต่ํากวา  10  ป  กับตั้งแต  10  ปขึ้นไป  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ .05 และจําแนกตามวุฒิ ระหวางต่ํากวาปริญญาตรี กับปริญญาตรีหรือสูงกวาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ฤดี  วงศสังฮะ  (2536,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครูสายสนับสนุน
การสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจในการ
ทํางานของครูสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทั่วไปมีความ
พึงพอใจในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยกระตุน และปจจัยค้ําจุน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  ในปจจัยกระตุนดานลักษณะงาน  ดานความรับผิดชอบ  ดานการยอมรับนับถือ  และดาน
ความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก ดานความกาวหนาในตําแหนงการงานอยูในระดับปานกลาง ใน
ปจจัยค้ําจุน ดานความสัมพันธในหนวยงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศงาน อยูใน
ระดับมาก  สวนความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางานและเงินเดือนอยูในระดับปานกลาง 
 กุสุมา  ลมเชย  (2537,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการ
เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขต
การศึกษา  11  ผลการศึกษาพบวาขาราชการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา  11  
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในปจจัยกระตุนและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานมีความพึงพอใจในปจจัยกระตุนอยูในระดับมาก  2  ดาน  คือ  ดานการไดรับ
ความสําเร็จ และลักษณะของงาน  อยูในระดับปานกลาง  3  ดาน  คือ  ดานการยอมรับนับถือ  ความ
รับผิดชอบ  ความกาวหนา มีความพึงพอใจในปจจัยค้ําจุนอยูในระดับปานกลาง  ทั้ง  5  ดาน  เรียง
ตามลําดับคือ  การปกครองบังคับบัญชา   ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  นโยบายและการบริหาร 
สภาพการทํางาน  เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  ขอเสนอแนะควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบ  
กฎเกณฑในการปฏิบัติงานใหสะดวกยิ่งขึ้น  ผูบริหารควรเปนกันเองยิ้มแยมแจมใส  ยอมรับผลงานที่
ปฏิบัติเสร็จแลว  ใหโอกาสไดเลือกงานที่ตนเองถนัดและไดปฏิบัติงานพิเศษตางๆ ปรับปรุง
หลักเกณฑการประเมินผลบุคคลใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น กําหนดภาระหนาที่แตละตําแหนงใหชัดเจน 
หาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ควรจัดใหมีการสันทนาการในหนวยงาน เพื่อความสามัคคีและการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน(2 ขั้น) ควรใหบุคลากรในหนวยงานไดเสนอตัวบุคคลที่เหมาะสมดวย 
 อรนิตย  ญาณศิริ  (2539,  บทคัดยอ)  ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ของขาราชการคณะศึกษาศาสตร  (บางเขน)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จําแนกตามเพศ
ประสบการณการทํางาน  ตําแหนงงานและลักษณะงาน  ตามทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก  กลุม
ตัวอยาง  ไดแก  ขาราชการคณะศึกษาศาสตร  (บางเขน)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ปฏิบัติงาน
อยูในปการศึกษา 2538  จํานวน  70  คน  ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการ
คณะศึกษาศาสตร  (บางเขน)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อยูในระดับปานกลาง ทั้งในแตละดาน
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และรวมทุกดาน  ขาราชการเพศชายความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมทุกดานสูงกวาขาราชการ
เพศหญิง  โดยเฉพาะในดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน  และดานสถานภาพแวดลอมในการทํางาน  ในดานประสบการณการทํางานไมแตกตางกัน  
แตในดานตําแหนงงาน ขาราชการที่มีตําแหนงงานต่ํากวามีความพึงพอใจในการทํางานรวมทุกดาน
ต่ํากวาขาราชการที่มีตําแหนงงานสูงกวา  

 กสิณศิษฎ  เงินนา   (2543,  หนา  94-95)  ศึกษาความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ตามทฤษฎีสองปจจัย  
(The Two Factors Theory)  ของเฮอรซเบอรก  (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959,  p. 113-115)  
พบวา  ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีปจจัยจูงใจ อยูในระดับมาก และปจจัยคํ้าจุน อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีดานลักษณะ
ของงาน ดานความรับผิดชอบ  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
อยูในระดับมาก  สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่
มีประสบการณตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดานเงินเดือน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ  ไมแตกตางกัน  และผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูในประเภท
โรงเรียนที่เปดสอนตางกัน   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ  งานดานปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน  ดาน
ความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน  และดานความสัมพันธระหวางบุคคล   แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 
 ศิริพร  สุภาชีพ  (2544,  บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการ
เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีจําแนก ระดับหนวยงาน ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพอใจดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดานการยอมรับ
นับถือ   ดานลักษณะของงาน   ดานความรับผิดชอบ  ดานการปกครองบังคับบัญชา   ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   และดานสภาพการทํางาน   อยู ในระดับมาก   สวนดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่  ดานนโยบายและการบริหาร  และดานเงินเดือนและผลประโยชน
เกื้อกูล  อยูในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีจําแนกตามระดับหนวยงาน  โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานสภาพการทํางาน  และดานเงินเดือนและผลประโยชน
เกื้อกูล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 มนตชัย   ตันติพิบูลทรัพย   (2545,  หนา 74-79)  ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูโรงเรียนบวรรัตนศาสตร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดระยอง   ใน  2  
ปจจัย  คือ  ปจจัยกระตุน  ไดแก  ความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความกาวหนา  และปจจัยค้ําจุน  ไดแก  นโยบายและการบริหารงาน  
วิธีการปกครองบังคับบัญชา  เงินเดือน  ความสัมพันธกับผูอ่ืน  สภาพการทํางาน   พบวา  ความพึง
พอใจในการทํางานของครู  ทั้ง  2  ปจจัย  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน   ทั้งปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุน   โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.5  ยกเวน สภาพการทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ครูที่มีประสบการณใน
การทํางานแตกตางกัน  ทั้งปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 ยกเวน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติและวิธีการปกครองบังคับบัญชาแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
              2.7.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 เซอรจิโอแวนนี  (Sergiovanni,  1970,  p.91)   ไดทําการศึกษาเรื่ององคประกอบที่สงผลตอ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครูในเขตการศึกษาของมอนโรเคานดี  รัฐนิวยอรค  
โดยมีจุดประสงคที่จะทราบวาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานกับปจจัยที่ทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธหรือไม  ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่ทําใหครูเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานคือองคประกอบดานลักษณะงานเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด  สําหรับ
ปจจัยที่ทําใหครูไมพึงพอใจในการทํางานพบวา  องคประกอบดานสภาพการทํางานเปนองคประกอบ
ที่สําคัญที่สุด  สวนเพศ  ตําแหนงและประเภทของโรงเรียนไมมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานที่แตกตางกัน 
 แฮมเมอร  (Hammer,  1971,  p.  924)  ไดทําการวิจัย เร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูที่สอนในชั้นพิเศษ  ผลการวิจัยพบวาองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจคือ  ความ
เจริญกาวหนาใน  การยอมรับนับถือ  สวนองคประกอบที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ  คือ  การควบคุม
บังคับบัญชา  ความมั่นคงในการทํางาน  ความสัมพันธระหวางบุคคล  นโยบายการบริหาร  ความเปนอยู
สวนตัว  เงินเดือน  ลักษณะของงานและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน   
 คลีเมนต  (Clements,  1983,  p.  2567-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรภายใน
และตัวแปรภายนอกกับความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่ฝายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  
ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวา  องคประกอบสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานคือลักษณะของ
งาน  รองลงมาไดแก คาจาง การปกครองบังคับบัญชา  โอกาสความกาวหนา เพื่อนรวมงาน  ความ
มั่นคงและเรื่องทั่วๆ ไป   องคประกอบภายในและองคประกอบภายนอกมีความสัมพันธกับความ
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พึงพอใจในงานทุกระดับอยางมีนัยสําคัญ แตความสัมพันธขององคประกอบภายนอกกับความพึง
พอใจในงานมีสูงกวาองคประกอบของความพึงพอใจในงานในเรื่องคาจาง  โอกาสความกาวหนา  
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานทุกระดับ  เจาหนาที่หญิงและเจาหนาที่ชายไมพึงพอใจใน
งานในเรื่องโอกาสความกาวหนา แตเจาหนาที่หญิงมีความพึงพอใจในงานมากกวาเจาหนาที่ชาย
อยางมีนัยสําคัญ 
 อัลมาหบูบ  (Almahboob,  1987,  p. 1402-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ระดับความพึงพอใจในงาน
ของอาจารยในมหาวิทยาลัยในซาอุดิอาระเบีย”  ผลการวิจัยพบวา 
    1)  ปจจัยดานความสําเร็จและความรับผิดชอบสงผลใหอาจารยมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
    2)  เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจระหวางอาจารยในคณะ
มนุษยศาสตรและคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
อาจารยในคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติมีความพึงพอใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือ และ
ความกาวหนาในงานมากกวา  อายุมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ ความรับผิดชอบตัวงาน
เอง คาจาง สภาพในการทาํงาน  อาจารยที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในดานความ
รับผิดชอบมากกวา  และไมพึงพอใจในดานการบริหารงานนอยกวาอาจารยที่มีการศึกษาระดับอ่ืนๆ 
ศาสตราจารยมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานความกาวหนา คาจางการบริหารงาน และการนิเทศ 
 แรนดอล  (Randall,  1986,  p.  21–A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของหัวหนางาน
ในการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาครู”   พบวาปจจัยจูงใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพึงพอใจ  
ปจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความไมพึงพอใจ  ปจจัยจูงใจสงผลในดาน
ความสําเร็จของงาน  ลักษณะของงาน  การไดทํางานตามความสามารถ  ไดรับงานที่ทาทาย  และการ
ยอมรับนับถือ  ความสําคัญของปจจัยสุขอนามัย  ไดแก  นโยบายเพื่อนรวมงาน  ความรูความสามารถ
ในงานของผูบริหาร ความสัมพันธกับผูบริหาร เงื่อนไขของงาน  
 จากผลการวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  พอสรุปไดวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ   องคประกอบหลักๆ  ไดแก 
ความสําเร็จของงาน  ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบ  รายได  ความมั่นคงกาวหนา  ผูบังคับบัญชา  
เพื่อนรวมงาน  และสภาพแวดลอม  มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการ และ 
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธเกี่ยวกับ  เพศ  วุฒิทางการศึกษา  อายุราชการ   
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2.8  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดทฤษฎีงานของ  แฮคแมนและโอลแฮม  (Hackman & 
Oldham, 1975,  pp. 159-170)  ที่กลาวถึงแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงาน  6  ดาน  คือ  
ลักษณะงาน  เงินเดือน  (รายได)  ความกาวหนา   ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  อาคารสถานที่ส่ิง
อํานวยความสะดวก  (สวัสดิการ)  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรนําใชเปนกรอบความคิดในการศึกษาความ 
พึงพอใจการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนพานทอง 1   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1)  ดานลักษณะงาน  หมายถึง  สภาพของงานที่ทาทาย นาสนใจตรงกับความรู
ความสามารถของบุคลากร เปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทายใหอยาก
ทํางาน  และกลาตัดสินใจ  ทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มที่ 
และเต็มความสามารถ    

    2)  ดานเงินเดือน  หมายถึง  เงินคาจางและคาตอบแทนตางๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
อยางยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพการใชจายในปจจุบนั  ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจและเปนองคประกอบหนึ่ง
ที่สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในการทํางานและจะปฏบิัติงานดวยความ
เต็มใจ เต็มความสามารถ สงผลใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่นตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวทกุประการ 
    3)  ดานความกาวหนา  หมายถึง  การที่บุคลากรไดมีโอกาสเลื่อนขัน้ หรือเล่ือนตําแหนง
ที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้น   มีความมั่นคงในตําแหนงหนาที่   ตลอดจนมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู   ความสามารถ 
และความชํานาญในการทํางาน  การอบรมสัมมนา  ดูงานหรือไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ  และ
วุฒิที่สูงขึ้นดวย  การสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีความกาวหนาดวยวิธีการตางๆ ยอมทาํให
บุคลากรมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ทุมเทกําลังกาย  กาํลังใจ  และสติปญญาในการปฏิบัติงานจน
บรรลุผลสําเร็จและบังเกิดผลดีแกหนวยงาน 

    4)   ดานผูบังคับบัญชา  หมายถึง  การปกครองบังคับบัญชา  การวินิจฉัยส่ังการ  การ
มอบหมายงาน  การควบคุม  กํากับดูแล  การนิเทศและติดตามผล  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  การที่ผูบังคับบัญชามีความสมัพันธอันดี
ตอผูใตบังคับบัญชา  การวางตัวใหเปนที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา  ซ่ึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชาให
ความรวมมืออยางจริงใจและปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ 
    5)  ดานเพื่อนรวมงาน   คือ   การที่บุคคลในที่ทํางานอยูรวมกันมีความรูสึกที่ดีตอกัน  
มีความสัมพันธและรักใครสามัคคีกัน  คอยชวยกระตุนเตือนการปฏิบัติงานของกลุม  และแนะนํา
ชวยเหลืองานซึ่งกันและกัน  สงผลทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
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    6)  ดานสวัสดิการ  คือ  การจัดหาสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกสบายที่จะชวยใหการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของบุคลากรในองคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ใหเหมาะสมเพียงพอทั้ง
ในเรื่องสถานที่ทํางาน หองทํางาน  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอและทันสมัย   ลักษณะ
อาคารและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่ปลอดภัย  และความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  ซ่ึงส่ิงตางๆ  
เหลานี้  เปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอการปฏิบัติงาน เปนขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


