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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศกึษา  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ  แนวคิด  และทฤษฏี  รวมทั้งเอกสาร  
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ  จึงขอเสนอรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

2.1 เทศบาลและการจัดการศึกษา 
2.1.1 ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
2.1.3 วิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
2.1.4 การบรหิารการศึกษาของเทศบาล 
2.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 ความพึงพอใจของพนักงานครู 
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
2.2.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
2.2.3 องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจ 
2.2.4 การวัดความพึงพอใจในงาน 
2.2.5 วิธีสรางความพึงพอใจ 
2.2.6 แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

2.3 ขอบขายของงานบริหารโรงเรียนเทศบาล 
2.3.1 งานวิชาการ 
2.3.2 งานกิจการนักเรียน 
2.3.3 งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
2.3.4 งานบุคลากร 
2.3.5 งานอาคารสถานที่ 
2.3.6 งานความสัมพันธกับชุมชน 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1  เทศบาลและการจัดการศึกษา 

 
2.1.1  ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การจัดการศึกษาของประชาชนในอดีต  เร่ิมตนจัดการศึกษาแบบนานาประเทศของยุโรป  

เร่ิมเมื่อ พ.ศ. 2414  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ซ่ึงไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนแหงแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และในป พ.ศ. 2427 ไดจัดตั้งโรงเรียน
สําหรับราษฎร  แหงแรกที่วัดมหรรณพาราม  เพื่อรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของประเทศ  ตอมา
ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน 

หลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขแลว  การบริหารประเทศไดเร่ิมขยายตัวไปสูทองถ่ินมากขึ้น  เปนการกระจายอํานาจให
ทองถ่ินไดมีสิทธิและหนาที่ในการบริหารกิจการของทองถ่ินในรูปแบบการปกครองทองถ่ินตางๆ กัน 
เชน  ไดตราพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2478 กําหนดใหเทศบาล  มีหนาที่จัดการศึกษา  เพื่อใหราษฎร
ไดรับการศึกษาอบรมเขาไวดวย  ดังนั้น  หนาที่ในการจัดการศึกษาของทองถ่ินจึงไดตกอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ๆและใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2478  กําหนดใหมีการโอนโรงเรียนและทรัพยสินของโรงเรียนมาเปนของเทศบาลทั้งหมด  
หากทองถ่ินใดมีปริมาณโรงเรียนไมเพียงพอ  ก็ใหเทศบาลจัดตั้งเพิ่มขึ้น  และดํารงโรงเรียนประถมศึกษา
เหลานั้นดวยเงินรายไดของเทศบาลเอง 

จากผลของพระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาว  รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดตราพระราชกฤษฎีกา
มอบอํานาจการจัดการประถมศึกษา  ในเขตเทศบาลใหเทศบาลรับไปดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2479  และ
เทศบาลไดรับโอนโรงเรียนเทศบาลมาดําเนินการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2480  การโอนโรงเรียนเทศบาล
มาดําเนินการครั้งนี้  เทศบาลไดรับโอนมาทั้งหมด คือ โรงเรียน  กิจการของโรงเรียน  ทรัพยสิน  และครู  
โดยใหครูโอนมาเปนพนักงานเทศบาล  การโอนการประถมศึกษามาอยูกับเทศบาลในระยะนั้น
ประสบปญหาตางๆ มาก  งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนนอย  ทําใหการศึกษาของเทศบาลไมกาวหนา
เทาที่ควร  จึงไดมีการโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยูกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง 
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พ.ศ. 2504  รัฐบาลจึงไดโอนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปใหเทศบาลรับผิดชอบ
อีกครั้งหนึ่ง  โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 

1)  ใหกระทรวงมหาดไทย  ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล 
2)  สงเสริมใหเทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปดําเนินการใหมากที่สุด  

เวนแตโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวปรับปรุงในทางวิชาการ และเปนตัวอยางเทานั้น 
3)  กระทรวงศึกษาธิการ  ควรจายเงินอุดหนุนเปนการชวยเหลือการศึกษา  ในเขตเทศบาล

อาจคํานวณเปนรายหัวนักเรียน  ซ่ึงอาจจะไดพิจารณาตอไป 
ดังนั้น  การจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาล  จึงอยูในกํากับดูแล  ควบคุมของเทศบาล

ตลอดมาจนทุกวันนี้  และประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับปจจุบัน มาตรา 41  
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ  
ตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
(2547, หนา 1-2) 

2.1.2  หลักการจัดการศึกษาทองถิ่น 
การจัดการศึกษาทองถ่ิน  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ  คือ 
ภาคนโยบาย  ควรเปนหนาทีห่ลักของสวนกลางในการกําหนดนโยบาย  แผนการศกึษาแหงชาติ  

หลักสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การวดัประเมินคณุภาพการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ  ควรเปนหนาทีห่ลักของทองถ่ิน  โดยใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

ดูแลการปฏิบัติงานในทองถ่ิน  โดยใหทองถ่ินมีสวนรวมรับผิดชอบดวย  ดังภาพ 2 
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คณะรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย ก.ถ. กระทรวงศึกษาธิการ 

ก.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงาน 
บุคคลสวนทองถิ่น 

สํานักพัฒนาและสงเสริม 
การบริหารงานทองถิ่น 

สํานักบริหาร 
การคลังทองถิ่น 

จังหวัด ก.ท.จ. 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา กทม. 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

ชุมชน  ประชาชน  องคกรวิชาชีพ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ครอบครัว  สถาบันศาสนา  และสถาบันอื่นๆ ของสังคม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (1)  ก.ถ. = คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น,  ก.ท. = คณะกรรมการกลาง 
                        พนักงานเทศบาล,  ก.ท.จ. = คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (2)  ............  หมายถึง  ประสานงานและสงเสริม  ดานนโยบายและวิชาการ 
  (3)   ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจัดการศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหาร
สวนจังหวัด  เทศบาล เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพ 2  โครงสรางการบริหารการศึกษาทองถ่ิน 
(ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา ก) 
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หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
  1)  ยึดหลักการกระจายอํานาจ  ในการจัดการศึกษาทองถิ่น  เปนผูดําเนินการเอง  

โดยใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติกับความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

 2)  การกําหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนการศึกษา  การบริหารงานวชิาการ 
การบริหารงานบุคคล ระหวางสวนกลางกับสวนทองถ่ินประสานงานอยางใกลชิด  ภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

 3)  การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในทองถ่ิน  เพือ่ให
การจัดการศึกษาทองถ่ิน สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินได 

 4)  การสงเสริมวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลใหทัดเทียมกับขาราชการครู 
 5)  นําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กําหนด

นโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทองถ่ินจัดทํา  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
   (1)  หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ซ่ึงแตเดิมไดรวมอํานาจ

ไวในราชการสวนกลางใหไปอยูกับราชการสวนทองถ่ิน 
   (2)  หลักการมอบภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ใหอยูในความรับผิดชอบ

ของทองถิ่นและประชาชน  ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงวางรากฐาน
การประถมศึกษาไวแตเดิมและเชนที่นานาอารยะประเทศจัดทําอยู 

   (3)  หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน รัฐบาลจะเขาไป
มีสวนเกี่ยวของก็เฉพาะในสิ่งที่ทองถ่ินและประชาชนยังชวยตนเองไมได 

หลักการดังกลาวเปนหลักการอยางกวางๆ ซ่ึงไดใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษา
ของทองถ่ินสืบมา  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 2) 

2.1.3  วิธีการจัดการศึกษาทองถิ่น 
เพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม  ทางราชการจึงไดกําหนด

แนวทางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน  โดยกําหนดใหสวนกลางมีหนาที่ในการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยทองถ่ินและใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง  
หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการศึกษา  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (2547, หนา 2-3) 
มีดงันี้ 

  1)  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการ
เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย  จัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลาง  เปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ  ใหคําแนะนําสงเสริมและ
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ชวยเหลือหนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหาอุปสรรคและขอขัดของตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่
ของกระทรวงมหาดไทย 

  2)  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาที่ในการประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา  สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน
การศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะ  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  3)  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  มีหนาที่สงเสริมการบริหารงานบุคคล  
โดยกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุ  แตงตั้ง  การยาย  
การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ  การรองทุกข  และการใหออกจากราชการ 

2.1.4  การบริหารการศึกษาของเทศบาล 
เนื่องจากรัฐบาลและ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหหนวยการปกครอง

ทองถ่ินเปนผูดําเนินการดังกลาว  เทศบาลและเมืองพัทยาจึงตองทําหนาที่และรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาในเขตของตนอยางเต็มที่  โดยถือปฏิบตัิใหเปนไปตามหลักการและนโยบายที่กลาวมาขางตน  
ความรับผิดชอบของเทศบาลและเมืองพัทยา  ในเรื่องนี้สรุปไดดังนี้ 

  1)  มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2)  จัดใหเด็กที่มีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนโดยทั่วถึง 
  3)  เปนผูจัดตั้งและดํารงโรงเรียนเทศบาล 
  4)  ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 

 การจัดการศึกษาเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี้  เทศบาลและเมืองพัทยาเปนผูบริหารและ
ดําเนินการโดยตรง  โดยกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเขาเกี่ยวของในรายละเอียด
ของการปฏิบัติ  นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการไดโดยเรียบรอย
และบรรลุผลดียิ่งขึ้น  เทศบาลและเมืองพัทยาจึงมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจและตัดสินใจดําเนินการ
ในเรื่องใดๆ ไดอยางเต็มที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 3) 
  2.1.5  ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา  ลวนมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ในพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู  การจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนา
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ความรู  ความคิด  ทักษะที่จะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตแกประชาชนทุกเพศทุกวัย  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงไมอาจละเลยหนาที่ในการสงเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งจะเติบโตขึ้น
เปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตได  

 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 289  กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม  และ
การฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น  และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองคํานึงถึง
การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย 

 ดังนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงมีหนาที่จัดการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ซ่ึงเทศบาล
ในจังหวัดฉะเชงิเทราที่จัดการศึกษา ประกอบดวย  3  เทศบาล  คือ  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เทศบาล
ตําบลบางคลา  และเทศบาลตําบลบางวัว มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  5  โรงเรียน  ดังนี้ 

  1)  โรงเรียนเทศบาล  1  วัดแหลมใต  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ตั้งอยูเลขที่  86  ถนนสรรคประศาสน  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  1 ไร  
2  งาน  4  ตารางวา  กอตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2466  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  874  คน  เปนชาย  459  คน  เปนหญิง 415 คน  มีผูบริหาร  2  คน  เปนหญิง 
2  คน  มีพนักงานครูทั้งสิ้น 43  คน  เปนชาย  6  คน  เปนหญิง  37  คน  มีบุคลากรสนับสนุนรวม  6  คน  
เปนภารโรง  2  คน  เปนแมครัว  4  คน 

  2)  โรงเรียนเทศบาล  2  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย  อาจารยางกูร)  เปนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูเลขที่  904  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตาํบลหนาเมือง 
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  5  ไร  3 งาน  2  ตารางวา  กอตั้งเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2537  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  
1,102  คน  เปนชาย  543  คน  เปนหญิง  559  คน  มีผูบริหาร  2  คน  เปนชาย  1  คน  เปนหญิง  1  คน  
มีพนักงานครูทั้งส้ิน  44  คน  เปนชาย  7  คน  เปนหญิง  37  คน  มีบุคลากรสนับสนุน 2  คน  เปนภารโรง  
2  คน 

  3)  โรงเรียนเทศบาล  1  วัดแจง  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา  ตั้งอยูเลขที่ 45  
ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่   4  ไร  2  งาน  
กอตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พุทธศักราช 2465  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,245  คน  เปนชาย  634  คน  เปนหญิง  611 คน มตีาํแหนงบรหิาร 3 อัตรา
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ปจจุบันมีผูบริหารชาย  1  คน  และวาง 2 คน  มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น 53  คน  เปนชาย  14  คน  
เปนหญิง  39  คน  มีบุคลากรสนับสนุน  13  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  1  คน   
เปนภารโรง  2  คน  และเปนแมครัว  10  คน 

  4)  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดโพธ์ิ  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา  ตั้งอยู
เลขที่  159  ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวดัฉะเชงิเทรา  มพีืน้ที ่ 11  ไร  
2 งาน  24  ตารางวา  กอตั้งเมื่อ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2482  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  554  คน  เปนชาย  284  คน  เปนหญิง  270  คน  
มีผูบริหาร  2  คน  เปนชาย  2  คน  มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น  28  คน  เปนชาย  6  คน  เปนหญงิ  22  คน 
มีบุคลากรสนับสนุน  6  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  1  คน  เปนภารโรง  2  คน  และ
เปนแมครัว 3  คน 

 5)  โรงเรียนเทศบาล  1  บางวัว  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางวัว  ตั้งอยูเลขที่ 
155/1  หมู 3  ตําบลบางสมัคร  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  2  ไร  3  งาน  39  ตารางวา 
กอตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2546  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีนักเรียน
รวมทั้งสิ้น  441  คน  เปนชาย  230  คน  เปนหญิง  211 คน  มีผูบริหาร  (รักษาการ) 1 คน เปนหญิง  
1 คน  มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น 21 คน  เปนชาย  4 คน  เปนหญิง  17  คน  มีบุคลากรสนับสนุนรวม 
5  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  1  คน   เปนภารโรง  1  คน  เปนแมบาน  2  คน  และ
เปนแมครัว  1  คน 
 จากขอมูลขางตนการจัดศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง  5  โรงเรียน  
มีผูบริหารรวมทั้งหมด  10  คน  แยกเปนชาย  4  คน  เปนหญิง  4  คน  (รวมรักษาการ)  อัตราวาง  
2  อัตรา  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  4,216  คน  เปนชาย  2,150  คน  เปนหญิง  2,066  คน  มีพนักงานครู
รวมทั้งส้ิน 190  คน  เปนชาย  37  คน  เปนหญิง  153  คน 

 

2.2  ความพึงพอใจของพนักงานครู 
 

2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องที่สนใจศึกษากันมากในปจจุบัน  ทั้งนี้เพราะปจจัย

สําคัญที่ทําใหองคการหรือหนวยงานประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  องคการใดก็ตามหากบุคคลในองคการไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการปฏิบัติงานต่ํา  คุณภาพงานก็ลดลง  มีการขาดงาน 
ลาออกจากงาน  เปนตน  แตในทางตรงกันขามถาบุคคลในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ก็จะทําใหการปฏิบัติงานไดผลดี  มีประสิทธิภาพและยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงการบรหิารงานทีด่ ี
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ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรศึกษาและทําความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญๆ ที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เพื่อใชประโยชนในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดกับคนในองคการ 

ความหมายของความพึงพอใจ  นักการศึกษาไดใหความหมายความพึงพอใจไวหลายทาน 
ดังจะนํามากลาว  ดังตอไปนี้ 

เรียม  ศรีทอง  (2542, หนา 152)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ  หมายถึงความรูสึกนึกคิด
โดยรวมของบคุคลที่มีตอในการทํางานเชิงบวก 

สรอยตระกูล  ทิวยานนท  (2541, หนา 133)  กลาววา  ความพึงพอใจในการทํางานเปนทัศนคติ
หรือความรูสึกชอบหรือไมชอบโดยเฉพาะของผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับงาน  ซึ่งทัศนคติดังกลาว
ประกอบดวย  องคประกอบทางดานความคิด ความเขาใจ  (Cognitive  Component)  องคประกอบ
ดานความรูสึก  (Affective  Component)  และตัดองคประกอบดวยแนวโนมของพฤติกรรม (Behavior 
Tendency  Component)  ซ่ึงสงผลตอการเกิดพฤติกรรม 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2541, หนา 105)  สรุปวา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ทัศนคติทั่วไป
ของบุคคลที่มีตองานของเขา  คํานิยาม “ความพึงพอใจในการทํางาน” ซ่ึงเปนที่ยอมรับในหมูนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมก็คือ  คําจํากัดความของเอ็ดวิน เอ.ล็อค (Edwin A. Locke) ซ่ึงไดนิยามไววา “เปนภาวะ
ทางอารมณซ่ึงเปนผลจากการรับรูในผลงานของบุคคลบุคคลหนึ่งหรือประสบการณในงานของ
บุคคลบุคคลหนึ่ง” 

ไพฑูรย  เริงกมล  (2540, หนา 19)  ไดใหความหมาย  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา 
หมายถึง  ความรูสึกในทางที่ดีที่บุคคลมีตองานที่ทํา  ถาบุคคลมีความพึงพอใจในงานมากก็จะเสียสละ
อุทิศแรงกาย  แรงใจ  สติปญญาใหเกงงานมาก  ผูใดที่มีความพึงพอใจนอยก็จะทํางานตามหนาที่ 

เฟรนช (French, 1994, p. 111)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากการไดรับ
การตอบสนองทางอารมณของบุคคล  อาจเปนเงินเดือน  ผลประโยชนตอบแทนและการกํากับ  ดูแล 
ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ํา  ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ รวมทั้งความตองการของบุคคล 
ลักษณะของงาน  ขอบเขตของงาน  สภาพการทํางานและบุคลิกภาพของแตละบุคคล 

เดวิส  และนิวสตรอม  (Davis & Newstorm, 1985, p. 107)  ไดใหแนวคิดไววาตัวบุคคล
ในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะทําใหการปฏิรูปงานไดผลดีมีประสิทธิภาพและ
ยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเหน็ถึงการบริหารที่ดีอีกดวย 

 
 
 



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

 
19 

 

กิลเมอร  (Gilmer, 1975, pp. 392-393)  ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
วาคือผลทัศนคติตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงาน และมีสวนสัมพันธกับลักษณะงาน  
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึงความพอใจนั้น  ไดแก  รูสึกมีความสําเร็จในผลงานรูสึกวาไดรับ
การยกยองและรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการปฏบิัติงาน 

กูด  (Good, 1973, p. 320)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  คุณภาพ  
สภาพหรือระดับความพึงพอใจ  ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจ  และทัศนคติของบุคคลที่มีตองานเขา 

สรุปไดวา  ความพึงพอใจ  เปนความรูสึก  เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ 
เปนความรูสึกหรือทัศนคติในทางบวก  ที่มีตองาน  ตอปจจัย หรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ 
สงผลใหงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคการ 

2.2.2  ความสําคัญของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอองคการ  เนื่องจากความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก  ทําใหรับรูปจจัยตางๆ 
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ  ทําใหหนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้น
เปนประโยชนตอการทํางาน  ทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการทํางาน  ลดการขาดงาน  การลางาน 
การมาทํางานสาย  และขาดความรับผิดชอบที่มีตองาน  ตลอดจนเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทําให
องคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดบรรลุเปาหมายขององคการ 

เรียม  ศรีทอง  (2542, หนา 153)  กลาวไววา  ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน 
มีความสัมพันธกับผลผลิต  การลา  การขาดงาน  การเปลีย่นงาน  อาชีพ  และความพอใจชีวิต    

ลอเลอร  (Lawler, 1983, p. 79)  กลาววา  ความพงึพอใจในงานมีความสัมพันธกับการขาดงาน  
การเปลี่ยนงาน  และมีผลตอประสิทธิผลขององคการ  ขณะเดียวกันองคการก็มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในงานและสามารถปองกันการขาดงานและเปลี่ยนงานไดโดยการหาปจจัยที่เปนสาเหตุนั้นใหได 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (ม.ป.ป., หนา 118-120)  กลาวไววา  การสรางความพึงพอใจใน
การทํางานใหเกิดขึ้นในองคการ  จะสงผลดีตอองคการ  คือ 

  1)  ลดอัตราการเขา-ออกของงาน  ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานเทาใด  อัตรา
การเขา-ออกงานก็ยิ่งนอยลงเทานั้น  องคการที่ไมตองการใหคนเขา-ออกสูงจึงควรสรางความพอใจ
ในงานใหเกิดมากขึ้น  โดยเฉพาะในชวงที่มีการแจงงานเต็มที่ในตลาด  ซ่ึงคนงานมีโอกาสงานที่จะทํา
ไดมากกวาหรืองานนั้นจําเปนตองอาศัยผูมีความสามารถเฉพาะและมีประสบการณสูง 
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  2)  ลดการขาดงาน  ความสัมพันธระหวางการขาดงานจะมีความผูกพันกับความพอใจ
ในงาน  นั่นคือ  ยิ่งคนมีความพอใจในงานมาก  การขาดงานจะยิ่งนอยลง  แตถาความไมพอใจในงาน
มีมากขึ้น  ผูปฏิบัติงานจะมีแนวโนมขาดงานมาก  และการขาดงานนั้นจะไมมีเหตุผลสมควร 

  3)  ลดการรองทุกข  องคการที่มีการจัดระบบแกไขรองทุกขที่ดีไมวาจะเปนการรองทุกข
เกี่ยวกับการทํางาน  หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางบุคคล  จะมีการรองทุกขนอยลง  ถาผูปฏิบัติงาน
มีความพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น  จะเปนการลดปญหาความขัดแยงในการทํางานรวมทั้งประหยัดเวลา
ในการแกไขปญหาขอรองทุกขดวย 

  4)  ลดขอพิพาทแรงงาน  การสรางความพอใจในงานจะทําใหผูปฏิบัติงานไมมี
แรงกดดันในการเรียกรองใหปรับปรุงสภาพการทํางานหรือผลตอนแทนในการทํางาน ปญหา
ขอพิพาทแรงงานที่เกิดจากการเรียกรองและเจรจาตอรองที่ตกลงกันไมไดจึงมีนอยลง  แตถาปฏิบัติงาน
มีความไมพอใจในงานมาก  ขอพิพาทแรงงานก็อาจมีความรุนแรงถึงขั้นนัดหยุดงานหรือปดงาน   
งดจางได 

  5)  สุขภาพของคนทํางานดีขึ้น  ความไมพอใจในงานนําไปสูสุขภาพจิตที่เส่ือมโทรม
โดยเฉพาะความเครียดและความกังวลจะนําไปสูความเจ็บปวย  เชน  โรคหัวใจ  โรคกระเพาะอาหาร  
ความเครียดในงานอาจเกิดจากความไมแนใจในบทบาทการไดรับมอบหมายงานเกินความสามารถ
หรือการมีสัมพันธภาพที่ไมดีในที่ทํางานก็ได 

  6)  ลดพฤติกรรมกาวราว  คนทํางานที่มีระดับความพอใจในงานต่ํา  อาจกอพฤติกรรม
กาวราวไดดวย  เชน  การจงใจทําผิด  การเปดเผยความลับขององคการแกหนวยงานอื่น  การเฉื่อยงาน 
การลักขโมย  การละเมิดขอบังคับในการทํางาน  การขัดคําสั่งในการทํางาน  การขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา  
การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนรวมงาน  เปนตน  การสรางความพอใจในงานจึงเปนการลดพฤติกรรมกาวราว
เหลานี้ 

  7)  การเพิ่มผลผลิต  แมวาจะไมมีการศึกษาใดที่ชี้ชัดวาความพึงพอใจในงานจะมีสวน
เพิ่มผลผลิตใหกับองคการหรือไมเพียงใด  แตอยางนอย  ความพึงพอใจในงานก็เปนการลดความสูญเสีย
ในการทํางาน  กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการทํางานเปนทีม  และทําใหบุคคลสามารถทํางานในองคการ
ไดอยางมีความสุข  และเมื่อองคการมีระดับความพอใจในงานที่ดีแลวผูบริหารยอมสามารถสงเสริม
ใหมีการเพิ่มผลผลิตในรูปและกิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น 
  นอกจากนั้น  ความพึงพอใจในงานยังมีผลทําใหผูปฏิบัติงานตองการที่จะทํางานอยูใน
หนวยงานนั้นตลอดไป ซ่ึงในเรื่องนี้  จากการศึกษาและวิจัยของ ปอรเตอร  และสเตียร  (Porter & 
Steers, 1973, p. 7)  ใหความสําคัญของความพึงพอใจในงานเปนองคประกอบสําคัญที่ผลตอ
การออกจากงานและการขาดงาน  ดังนี้ 
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 1)  ความพึงพอใจในงาน  เปนตัวทํานายในการลาออกจากงาน  ผูปฏิบตังิานสวนมาก
ลาออกจากงานเนื่องจากมีความไมพอใจในงานและไมสามารถไดรับในสิ่งที่คาดหวัง  แตถาผูสมัคร
งานใหมไดรับทราบสิ่งแวดลอมของานตามสภาพที่เปนจริง  รวมทั้งความยากในการทํางานกอนที่
เขาจะถูกบรรจุเขาทํางาน บุคคลเหลานั้นจะสามารถปรับความคาดหวังได  ซ่ึงเปนการลดการลาออกได 
 2)  คาจางและการใหความดีความชอบจะเปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการลาออกจากงาน 
 3)  แบบของการนิเทศงานเปนองคประกอบสําคัญตอการลาออกจากงานผูปฏิบตังิาน
จะชอบหัวหนางานที่มีลักษณะเปนมิตร  รูจักชมเชยการปฏิบัติงาน  และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 
 4)  ขนาดของหนวยงานจะมีผลตอการลาออกจากงานและการขาดงาน  หนวยงาน
ขนาดเล็กจะไมพบปญหาการหยุดงานและการลาออกจากงานมากนัก 
 5)  การขาดความพึงพอใจในเพื่อนรวมงานจะมีความสัมพันธอยางสูงกับการลาออก
จากงานแตไมใชทุกหนวยงาน  เพราะผูปฏิบัติงานบางคนมีความตองการในดานการติดตอสัมพันธ
กับผูอ่ืนไมคอยสูงนัก 
 6)  การขาดงานจะมีความสัมพันธกับความไมพึงพอใจในงาน ลักษณะงานนั้นจะเปน
แนวทางที่จะสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน  และความพึงพอใจในงาน ลักษณะงานนั้นจะเปน
แนวทางที่จะสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน และความพึงพอใจรวมทั้งความคับ  ของใจและ
ความขัดแยงภายในบุคคลดวย 
 7)  ความซ้ําซากของงาน ความรูสึกไมอิสระ  และการไมไดรับผิดชอบจะสัมพนัธกับ
การลาออกจากงานและการหยุดงาน 
 ดังนั้นความสําคัญของความพึงพอใจ  จึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล  เพราะการที่บุคคลใดจะปฏิบัติงานอยางเต็มศกัยภาพไดนั้น  บุคคลนั้นจะตองมีความรูสึกที่ดี
ตองาน  ถึงแมวาหนวยงานจะมวีัสดุอุปกรณอยางเพยีงพอ  มบีุคลากรที่มคีวามรู  ความสามารถเปนอยางดี  
แตถาหากบุคลากรขาดความรูสึกที่ดี  ขาดความตั้งใจ  ขาดความกระตือรือรนในงานแลว  องคกรหรือ
หนวยงานก็จะประสบปญหา  หรือไมประสบผลสําเร็จในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได   

2.2.3  องคประกอบท่ีชวยใหเกิดความพึงพอใจ 
องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจในงานมีอยูหลายประการดวยกันทั้งที่องคประกอบ

เกิดจากตัวผูปฏิบัติงานเอง  และองคประกอบที่อยูภายในตัวของงานที่ปฏิบัติ ซ่ึง กิลเมอร (Gilmer, 1975, 
pp. 380-384)  ไดสรุปองคประกอบตางๆ ที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางานไว  10  ประการ  
ไดแก 
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 1)  ความมั่นคงปลอดภัย  (Security)  ไดแก  ความมั่นคงในการทํางาน  การไดรับ
ความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยจะแปรไปตามความรูงานของบุคคลที่มี
พื้นฐานความรูนอยหรือขาดความรู  ยอมเห็นวาความมั่นคงในงานนี้มีความมั่นคงสําหรับเขามาก
แตคนที่มีความรูสูงจะรูสึกวาไมมีความสําคัญมากนัก 

 2)  โอกาสกาวหนาในการทํางาน (Opportunity  for Advancement)  ไดแก  การได
มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงการงานสูงขึ้น  การมีโอกาสกาวหนาจากความสามารถในการทํางาน 
ยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  ผูชายมีความตองการโอกาสกาวหนาในการทํางานสูงกวาผูหญิง 

 3)  สถานที่ทํางานและการจัดการ  (Company and  Management)  หมายถึง  สภาพ
ที่ทํางานทั้งลักษณะทางกายภาพทั่วไป  และลักษณะของการจัดดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
ภาระงานนั้นดวย  ไดแก  ขนาดขององคการ  ชื่อเสียง  รายได  และการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
กันแพรหลายของสถานที่ทํางาน  ผูที่มีอายุมาก  จะมีความตองการเกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกวาผูที่มีอายุนอย 

 4)  คาจางหรือรายได  (Wages)  หมายถึง  อัตราคาจางที่คนงานหรือลูกจางไดรับ
จากการทํางานในสถานที่ทํางานนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผูชายจะเห็นคาจางเปนสิ่งสําคัญมากกวา
ผูหญิง  และผูปฏิบัติงานในโรงเรียนของภาคเอกชนใหความสําคัญมากกวาผูที่ทํางานในหนวยงาน
ของรัฐบาล 

 5)  ลักษณะของงานที่ทํา  (Intrinsic  Aspects  of  the  Job)  หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของงานแตละประเภทซึ่งแตกตางออกไป  เชน  งานสอน  งานบริหาร เปนตน  ลักษณะของงาน นับวามี
ความสัมพันธกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน  หากผูปฏิบตัิงานไดทํางานตามความตองการ 
หรืองานที่เขาถนัด  เขายอมจะเกิดความพงึพอใจในการทํางาน 

 6)  การนิเทศงาน  (Supervision)  การติดตามดูแลใหคําปรึกษาหารือ  และขอเสนอแนะ
แกผูปฏิบัติงาน  การนิเทศมีความสําคัญและสามารถใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ
ตองานได  โดยผูปฏิบัติงานหญิงมักจะมีความรูสึกไวตอองคประกอบนี้มากกวาชาย  หากการบังคับบัญชานี้
ไมดี  ก็เปนสาเหตุสําคัญใหทั้งชายและหญิงขาดงานและลาออกจากงานได 

 7)  ลักษณะทางสังคม  (Social  Aspects  of  the  Job)  หมายถึง การใชชีวิตรวมกัน
ของคนงานหรือผูปฏิบัติงานรวมกันในสถานที่ทํางาน  การใชชีวิตในสถานที่ทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุขยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ องคประกอบนี้มีทั้งความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ
และมีความสมัพันธกับอายุและระดับงาน  ผูหญิงจะเห็นวาองคประกอบนี้สําคัญมากกวาชาย 
  8)  การสื่อสาร  (Communication)  หมายถึง  การสื่อสารความคิดเห็นและความตองการ
ของผูปฏิบัติงาน  การสื่อสารชวยสรางความเขาใจใหตรงกันใหแกผูรวมงาน  องคประกอบนี้มี
ความสําคัญมากสําหรับผูที่มีระดับการศึกษาสูง 
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  9)  สภาพการทํางาน  (Working  Condition)  หมายถึง  สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ไดแกสภาพอุณหภูมิ  แสง เสียง  หองทํางาน  หองสุขา  หองอาหาร  ชั่วโมงการทํางาน สภาพการทํางานนี้
คนงานหญิงใหความสําคัญมากกวาคนงานชาย 

  10)  ผลประโยชนตอบแทน  (Benefits)  หมายถึง  ผลประโยชนตางๆ ที่คนงานหรือ
ผูปฏิบัติงานไดรับนอกเหนือจากคาจาง  ไดแก  เงินบําเหน็จบํานาญ  คารักษาพยาบาล  เงินสวัสดิการ  
วันหยุด  วันพักผอนตางๆ 

และเฮอรซเบอรก  และไซเดอรแมน  (Herzberg & Snyderman, 1959,  p. 57)  ไดสรุป
องคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  และองคประกอบที่สงผลตอความไมพึงพอใจ
ในการทํางาน  ดังนี้ 

องคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
1)   ความสําเร็จของงาน 
2)   การไดรับการยอมรับนับถือ 
3)   ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4)   ความรับผิดชอบ 
5)   ความกาวหนา 
6)   ความเจริญเติบโตในอนาคต 

องคประกอบที่สงผลตอความไมพึงพอใจในการทํางาน 
1)   นโยบายและการบริหารงานขององคการ 
2)   การบังคับบัญชา 
3)   ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

  (1)  สภาพการทํางาน 
  (2)  เงินเดือน 
  (3)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
  (4)  ความเปนสวนตัว 
  (5)  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
  (6)  สถานภาพของอาชีพ 
  (7)  ความมั่นคงในงาน 

สรุปไดวา  ความพึงพอใจในการทํางานนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบที่เปนปจจัยที่มีอยูใน
หนวยงาน  ถาบุคคลไดรับการตอบสนองในปจจัยเหลานี้ไดเปนอยางดี  บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจ
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ในการทํางาน ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดี  กอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานเพื่อให
องคการบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายขององคการ 

2.2.4  การวัดความพึงพอใจในงาน 
แมวาคนเราจะมีเจตคติตางๆ เกิดขึ้นจากการทํางานมากมายก็ตาม  แตการที่จะวัดเจตคติ

ดังกลาวเปนเรื่องคอนขางยาก  เพราะเจตคติเปนสิ่งที่ไมอาจมองเห็นเปนรูปธรรมได  หรือแมจะสามารถ
สังเกตไดจากการแสดงพฤติกรรมก็ตาม  แตการสรุปเจตคติจากพฤติกรรมก็มีโอกาสผิดพลาดไดงาย
เชนกัน 

สุเทพ  พงศศรีวัฒน  (2544, หนา  75-78)  กลาวถึงการวัดความพึงพอใจในงาน  มีดังนี้  
การวัดเจตคติจากการตีความคําพูดของคนเราตองการวัดนั้น  พบวา  คนอาจเปดเผยสิ่งที่เปนเจตคติ
เพียงบางสวน  โดยสวนใหญจะถูกเก็บเปนความลับสวนตัว  หรือแมผูนั้นเต็มใจที่จะเปดเผย
แตดวยเหตุที่เจตคติเปนเรื่องที่สลับซับซอนจึงยากที่จะถายทอดออกมาไดถูกตองตรงตามที่ตองการ  
ประเด็นเหลานี้ลวนเปนเรื่องที่ทาทายตอนักสังคมศาสตร  ใหเกิดความพยายามที่จะสรางเครื่องมือ
ที่ใชวัดความพึงพอใจในงานไดอยางเปนระบบ  มีความเที่ยงตรงแมนยําสูงและมีความนาเชื่อถือได 
ขึ้นหลายวิธี  ทั้งที่อยูในลักษณะมาตราสวนประเมินคา  (Rating Scale)  แบบสอบถาม (Questionnaires)  
การใชกรณีเหตุการณสําคัญ  (Critical  Incidents)  และการสัมภาษณ  เปนตน 

 1)  มาตราสวนประเมินคาและแบบสอบถาม  (Rating Scale  and  Questionnaires)  
เครื่องมือที่ใชกันคอนขางแพรหลายในการวัดความพึงพอใจในงาน  ไดแก  แบบสอบถามโดยมีตัวเลือก
เปนมาตราสวนประเมินคา  ที่ผูตอบใหตามลําดับคาน้ําหนักของแตละตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก  
เครื่องมือวัดในลักษณะนี้มีหลายแบบซึ่งเรียกชื่อตางกัน ดังตัวอยางในภาพ  3 
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ดัชนีบงช้ีงาน 
(Job Descriptive Index, JDI) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ          
มินเนโซตา (Minnesota  Satisfaction  

Questionnaire, MSQ) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
คาตอบแทน (Pay Satisfaction  

Questionnaire, PSQ) 
ตอบ “ใช”  “ไมใช”  หรือ “?”  
สําหรับขอความตอไปนี้ 
* ลักษณะของงานเอง (Work 
itself) 
______ คอนขางจําเจ 
______ นาพึงพอใจ 
______ ดี 
 
 
* โอกาสกาวหนา (Promotion) 
_____ เสนทางตัน 
_____ กาวหนานอย 
_____ โอกาสกาวหนาดี 
 
 

 
ฯลฯ 

โปรดระบุระดับความพอใจในงานของ
ทานในแตละประเด็นตอไปนี้  โดย 
1 =  ไมพอใจอยางยิ่ง 
2 =  ไมพอใจ 
3 =  พอประมาณ 
4 =  พอใจ 
5 =  พอใจอยางยิ่ง 
 
______ ไดใชความสามารถเต็มที่ 
______ ไดรับอํานาจ 
______ นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท 
______ ความมีอิสระ 
______ การควบคุมและมนุษยสัมพันธ 
 
 

ฯลฯ 

โปรดระบุระดับความพอใจตอ
คาตอบแทนปจจุบันของทานในแตละ
ประเด็นตอไปนี้  โดย 
1 =  ไมพอใจอยางยิ่ง 
2 =  ไมพอใจ 
3 =  พอประมาณ 
4 =  พอใจ 
5 =  พอใจอยางยิ่ง 
 
* ความพึงพอใจตอคาตอบแทน 
______ คาตอบแทนปจจุบัน 
______ ระดับเงินเดือน 
 
* ความพึงพอใจกับการขึ้นเงินเดือน 
______ เพิ่มขึ้นตามปกติ 
______ วิธีการพิจารณาขั้นเงินเดือน 

ฯลฯ 

 
ภาพ 3  การวัดความพึงพอใจในงาน  โดยใชเครื่องมือวัดมาตราสวนประเมินคาตางๆ 
(ที่มา : Greenberg & Baron, 1997, p. 184) 
 

จากตารางดังกลาว  JDI  เปนเครื่องมือที่นิยมใชแพรหลายที่สุด  ประกอบดวยคําถาม  5  ดาน 
ที่เกี่ยวกับการทํางาน  ไดแก  ดานเกี่ยวกับลักษณะของงานเอง  (Work itself)  ดานเงินเดือน  คาตอบแทน  
(Pay)  ดานโอกาสกาวหนา  (Promotional  Opportunities)  ดานการนิเทศงาน  (Supervision)  และ
ดานเกี่ยวกับคนหรือเพื่อนรวมงาน  (People)  โดยแตละดานจะใชคําคุณศัพทตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ในดานนั้นใหผูตอบตอบวาใชหรือไมใช 

สวนเครื่องมือวัด  MSQ  เปนวิธีที่ใหผูตอบระบุระดับของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ในแตละดานของงาน  เชน  ดานเงินเดือนคาตอบแทน  ดานโอกาสกาวหนา  เปนตน  ถาไดคะแนน
มากแสดงวา  ผูตอบมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับสูง 
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    สําหรับเครื่องมือวัด  PSQ  แตกตางไปจากเครื่องมือวัด  2  แบบ  แรกตรงที่มี
ความแคบกวาเพราะเจาะจงเรื่องเงินเดือนคาตอบแทนผูกพันกับความพึงพอใจ โดยเครื่องมือ PSQ  
จะวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอแตละประเด็นที่เกี่ยวกับเงินเดือนคาตอบแทน  เชน  ระดับเงินเดือน 
การขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่มคาตอบแทน  การใหผลประโยชนตอบแทนในลักษณะตางๆ โครงสราง
และการบริหารระบบเงินเดือนคาตอบแทน  เปนตน 

   2)  การใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ  (Critical  Incidents)  เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช
ในการวัดความพึงพอใจในงาน  โดยใหผูตอบเขียนบรรยายถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดกับตน  ซ่ึงนํามาสู
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตองาน  จากนั้นผูเชี่ยวชาญจะนําคําบรรยายดังกลาวไปวิเคราะหเพื่อหา
เจตคติที่ซอนเรนอยูออกมา  ตัวอยางเชน  ถาพนักงานสวนใหญเขียนบรรยายถึงสิ่งที่ถูกปฏิบัติไมดี
ระหวางปฏิบัติงานจากผูนิเทศงาน  หรือพนักงานบรรยายชมผูนิเทศงานที่เขาชวยเหลือทันทีที่พนักงาน
ประสบปญหา  ก็แสดงวารูปแบบและวิธีการนิเทศงานมีสวนสําคัญตอความรูสึกพึงพอใจในงาน 

  3)  เทคนิคการสัมภาษณและการประชุมแบบเผชิญหนา  (Interviews and  Confrontation  
meeting)  เทคนิคนี้  เปนวิธีวัดความพึงพอใจในงาน  ดวยการสัมภาษณพูดคุยแบบสองตอสองกับ
พนักงานอยางละเอียด  เพื่อใหทราบเจตคติอยางลุมลึกมากกวาวิธีการใหตอบแบบสอบถาม  แตตอง
เลือกคําสัมภาษณอยางรอบคอบพรอมทั้งมีระบบการบันทึกคําตอบที่ดี  จะชวยใหผูถามทราบถึง
สาเหตุตางๆ ของเจตคติที่เกี่ยวกับการทํางานไดชัดเจนแมนยําขึ้น 

บางครั้งการสัมภาษณอาจทําเปนหมูก็ไดโดยใหกลุมพนักงานมารวมอภิปรายถึงคํารองทุกข
หรือปญหาความเดือดรอนของตน  รูปแบบการสัมภาษณกลุมเชนนี้เรียกวา  การประชุมแบบเผชิญหนา  
ซ่ึงถาผูดําเนินการมีความเชี่ยวชาญและสรางบรรยากาศไดดีจนผูเขาประชุมรูสึกเปนกันเอง  กลาพูด
ซักถามอยางอิสระโดยตองแนใจวาจะไมมีผลกระทบดานลบตอตนเองแตอยางใด  ก็จะทําใหทราบ
ขอมูลซอนเรนที่กระทบตอความพึงพอใจในงานเปดเผยออกมาจะชวยใหการแกหรือขจัดปญหาที่
เกิดขึ้นทําไดทันทีตั้งแตตน  ดังนั้นการใชเทคนิคการประชุมแบบเผชิญหนาจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูตอบ
พูดความจริงมีความซื่อสัตยตอกันและสามารถระบายความรูสึกที่แทจริงของตนออกมา ดวยเหตุนี้
การไดรับความรวมมือคือจุดสําคัญของความสําเร็จ นอกจากนี้ตองสรางความไววางใจในการไมเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับเฉพาะตัวพนักงาน  การบันทึกขอมูลตางๆ โดยไมระบุชื่อผูตอบจึงเปนวิธีที่ดี  
และเพิ่มความถูกตองแมนยําดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานไดมากขึ้น  

2.2.5  วิธีสรางความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จ  จําเปนจะตองอาศัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ซ่ึงจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการบริหารงานไมยิ่งหยอนไปกวาองคประกอบอื่นๆ ดังนั้นการสราง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเปนส่ิงที่ผูบริหารจะตองทําเพื่อประโยชนที่จะเกิดแกหนวยงาน   
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ซ่ึง สุเทพ  พงศศรีวัฒน  (2544, หนา 85-86)  ไดเสนอขอแนะนําที่ควรปฏิบัติ  เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความพึงพอใจในงาน  และเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการ  ดังนี้ 

  1)  จายคาจางทุกคนอยางเปนธรรม  (Pay  People Fairly)  เพราะทุกคนเชื่อวาถาระบบ
การจายคาจางขาดความยุติธรรมจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจตองาน  ความเปนธรรมดังกลาว  รวมถึง
เงินเดือนคาตอบแทนตางๆ ตลอดจนผลประโยชนอ่ืนๆ เพราะวาเมื่อคนเห็นวารางวัลที่ตนไดรับมีคุณคา
ราคาเหมาะสมกับที่ตองการ  โดยมีชองวางระหวางสิ่งที่ควรไดกับที่ตองการไดใกลเคียงกัน  คนผูนั้น
ก็จะเกิดความพึงพอใจในงาน 

  2)  ปรับปรุงคุณภาพการบังคับบัญชา  (Improve  the  Quality  of  Supervision) 
โดยพบวา  กลุมพนักงานที่มีความเชื่อถือตอความสามารถของหัวหนางานมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจ
ในงานระดับสูงมาก  โดยเฉพาะเมื่อหัวหนาปฏิบัติตอตนอยางใหเกียรติ  และคอยดูแลปกปองผลประโยชน
ของลูกนองนอกจากนี้  ความพึงพอใจในงานจะเพิ่มสูงขึ้น  เพระพนักงานเชื่อวาตนสามารถติดตอเขาถึง
หัวหนาของตนไดโดยตรง 

  3)  กระจายอํานาจการควบคุมในองคการ  (Decentralize the Control of  Organization  
Power)  การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทั้งหลายซ่ึงเคยรวมศูนยอยูที่คนกลุมเล็กๆ ซ่ึงมักอยู
แตในระดับบนก็ใหลงสูพนักงานระดับลาง  เปนการกระจายทั้งอํานาจ  ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ดานการทํางานที่มีผลตอตนโดยตรง  ใหเปนไปตามที่พนักงานตองการ  จึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ตองาน 

  4)  มอบหมายงานใหสอดคลองกับความสนใจของพนักงาน (Match  the  People  
to Job that  are  Congruent  with  their  Interests)  ความสนใจของคนแตกตางกัน  การมอบหมาย
ใหคนเหลานี้  ไดทํางานตรงกับความสนใจไดมากเพียงไรก็ยิ่งกอใหเกดิความพึงพอใจในงานมากขึ้น
เพียงนั้น  ตัวอยางเชน  มีผลการศึกษาพบวา  ผูจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย  ถาไดทํางานที่ตรงกับ
สาขาวิชาเอกที่เรียนมา  จะมีความพึงพอใจตองานมากกวาผูที่ตองทํางานนอกสาขาที่เรียน  เปนตน 

เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538, หนา 129-131)  ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจในงานไว ดังนี้ 

ส่ิงที่ทําใหคนอยากทํางาน คอื 
  1)  สวัสดิการที่ดี 
  2)  สภาพแวดลอมในการทํางานที่ด ี
  3)  เพื่อนรวมงานที่ด ี
  4)  งานไมนาเบื่อหนาย 
  5)  มีความกาวหนา  มีหนามตีาในสังคม 
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  6)  งานไมเสี่ยงอันตรายเกนิไป 
  7)  เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่นาพอใจ 
  8)  หัวหนางานที่ดี เขาใจลูกนอง 
  9)  อุปกรณในการทํางานมีครบและสมบูรณ 
  10)  มองเห็นความสําเร็จในงานที่ทํา 
 11)  งานมีความทาทายความสามารถ 
 12)  งานนั้นมคีวามมั่นคงถาวร 
 13)  ไดรับความยุติธรรม 
 14)  มีโอกาสไดแสดงฝมือ 
 15)  เมื่อทํางานดีไดรับคําชมเชย 
 16)  ไดพบปะเพื่อนฝูงในระดับตางๆ กัน 
 17)  งานไมยากเกินความสามารถ 
 18)  สามารถยกระดับการทาํงาน ดวยความสามารถของตนเอง 
 19)  ความเอาใจใสของหัวหนางาน 
 20)  การสั่งงานที่ด ี

 ส่ิงที่ทําใหคนไมอยากทํางาน  คือ 
  1)  งานไมกาวหนา 
  2)  เงินเดือนหรือผลตอบแทนไมคุมคา 
  3)  สภาพแวดลอมในการทํางานไมด ี
  4)  งานซ้ําซาก นาเบื่อหนาย 
  5)  งานไมตรงกับความถนัด หรือความสามารถของคนทํา 
  6)  สวัสดิการไมด ี
  7)  เพื่อนรวมงานไมด ี
  8)  งานไมทาทาย 
  9)  งานยากเกนิความสามารถ 
  10)   ผูบังคับบัญชาไมดี เชน ลําเอียง 
  11)  ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง 
  12)  หัวหนางานพูดจาไมสุภาพเรียบรอย 
  13)  หัวหนางานคอยแตจับผิดลูกนอง 
  14)  งานไมมัน่คง มองไมเห็นอนาคตทีแ่นนอน 
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  15)  งานนั้นเสี่ยงอันตรายเสมอๆ 
  16)  ผูบังคับบัญชาเอาแตงาน 
  17)  อุปกรณในการทํางานไมดี มีไมครบ 

จากแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางความพอใจในงานดังกลาวมา  จะเห็นไดวา
ความพอใจในงานเปนองคประกอบสิ่งสําคัญ  ถาผูบริหารหรือองคกรใดๆ ละเลยไมใสใจตอการสราง
ความพอใจในงานของผูปฏิบัติงานแลว  ยอมจะมีผลกระทบตอการบริหาร  มผีลกระทบตอความสําเรจ็
ขององคการตามเปาประสงคที่ตั้งไว  กลาวคือ  องคการนั้นๆ ไมสามารถผลักดันใหงานเปนไปอยาง
ราบรื่น  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามความคาดหวังขององคการไดเลย 

2.2.6  แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการทํางานเกิดขึ้นไดตองอาศัยแรงจูงใจ  เพราะการจูงใจเปนการชักนําให

คนมุงทํางาน  หนวยงานใดมีปจจัยเปนเครื่องจูงใจมากยอมเกิดความพงึพอใจสงู  ในการสรางแรงจงูใจ  
มีผูศึกษาคนควาและตั้งทฤษฎีตางๆ ไวมากมาย  จะขอกลาวถึงทฤษฎีที่สําคัญดังตอไปนี้ 

บารนารด  (Barnard, 1972, pp. 142-149)  ไดกลาวถึงส่ิงจูงใจที่ผูบริหารสามารถใชเปน
เครื่องมือในการจูงใจ  ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานไวดังนี้ 

  1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ  (Material  Inducements) ไดแก  เงิน  ส่ิงของหรือสภาวะทางกาย
ที่ใหเห็นแกผูปฏิบัติงาน  เปนการตอบแทนหรือรางวัล 

  2)  ส่ิงจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุ  (Personal non-Material Opportunity)   
เปนสิ่งจูงใจที่ชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกกวารางวัลที่เปนวัตถุ  เชน  เกียรติยศ  
การใหสิทธิพิเศษ  และการมีอํานาจ  เปนตน 

  3)  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  (Desirable  Physical  Conditions)  หมายถึง  
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  เชน  สถานที่ทํางาน  เครื่องมือ  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานตางๆ 

  4)  ผลประโยชนทางอุดมคติ  (Ideal  Benefactions  Attractionness)  หมายถึง  สมรรถภาพ
ของหนวยงานที่สนองความตองการของบุคคลในดานความภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ  การไดมีโอกาส
ชวยเหลือ  และการแสดงความจงรักภักดีตอหนวยงาน 

  5)  ความดึงดูดใจในทางสังคม  (Associational  Attractionness)  หมายถึง  ความสัมพันธ
ฉันมิตร  ซ่ึงถาเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจรวมงานกับหนวยงาน 

  6)  การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล  (Adaptation  
Of  Conditions  To  Habitual  Methods  and Attitudes)  หมายถึง  การปรับปรุงตําแหนงงาน  วิธีทํางาน  
ใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงแตกตางกัน 



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

 
30 

 

  7)  โอกาสทีจ่ะมีสวนรวมในการทํางาน  (The  Opportunity   Of   Enlarged  Participation)  
หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมในงาน  เปนบุคคลสําคัญของหนวยงาน  มีความรูสึก
เทาเทียมกนัในหมูผูรวมงาน 

  8)  สภาพของการอยูรวมกัน (The  Condition  Of  Communion)  หมายถึง  ความพอใจ
ของบุคคลในดานสังคม  ซ่ึงจะทําใหคนรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการทํางาน 

ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะทําใหการทํางานมีประสิทธิผลสูงขึ้น  คนงาน
ที่ไดรับการจูงใจมาก  ก็จะคนหาวิธีการที่จะเพิ่มทักษะและพยายามที่จะทํางานโดยใชทักษะนัน้ใหเปน
ประโยชนมากที่สุด   

ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  (Maslow’s  Need  Hierachy; อางถึงใน สมยศ  
นาวีการ, 2544, หนา  368)  อัมบราฮัม  มาสโลว  นักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลัยแบรนดีส  ไดพัฒนา
ทฤษฎีการจูงใจที่รูจักกันมากที่สุดทฤษฏีหนึ่งขึ้นมาชื่อวา  “ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว”  
มาสโลว  ระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่เรียงลําดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด 
ขอบขายของมาสโลวจะอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐาน 3  ขอ  คือ 

  1)  บุคคลคือ  ส่ิงมีชีวิตที่มีความตองการ  ความตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของพวกเขาได  ความตองการที่ยังไมถูกตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ 

  2)  ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ  หรือเปนลําดับชั้น 
จากความตองการพื้นฐาน เชน อาหารและที่อยูอาศัย  ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน  เชน ความสําเร็จ 

  3)  บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเมื่อความตองการระดับต่ําลงมา
ไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น  นั่นคือ  คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการสภาพแวดลอม
การทํางานที่ปลอดภัยกอน  กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนองความตองการทางสังคมไดรับ
ความสนใจ  และการประยุกตใช  ภายในสภาพแวดลอมขององคการมากกวาทฤษฎีการจูงใจอื่นๆ 

เหตุผลของขอเท็จจริงดังกลาวคือ  ทฤษฎีของมาสโลวหรือที่เรียกกันวาทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการ  (Needs  Hierarchy)  ไดกลาวถึงความเชื่อของมาสโลวที่วามนุษยมีความตองการ
อยูตลอดเวลาไมมีการสิ้นสุดตั้งแตเกิดจนตาย  ความตองการของมนุษยนั้นสามารถจัดลําดับขั้นได
และเมื่อความตองการในลําดับใดไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมเปนตัวจูงใจสําหรับพฤติกรรมนัน้
อีกตอไปซึ่งมีสมมุติฐานดังตอไปนี้ คนทุกคนมีความตองการและความตองการที่จะมีอยูตลอดเวลา
และไมมีที่ส้ินสุด  ดังภาพ 3 
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ความตองการความสําเร็จและความสมหวัง 
   ในชีวิต(Self  Actualization  Needs) 

 

          ความตองการไดรับการยกยองนับถือ  
              (Esteem Needs) 

 

         ความตองการทางดานสังคม (Social  Needs) 
 

  ความตองการความปลอดภัย  (Safety  Needs) 
 

           ความตองการทางดานรางกาย   
             (Physiological Needs) 

ภาพ 4  ลําดับขั้นความตองการของมนุษย 
(ที่มา : สมยศ  นาวีการ, 2544, หนา 368) 
 

จากภาพ 3  มาสโลวไดจัดลําดับขั้นของความตองการในลักษณะของการจูงใจออกเปน     
5  ขั้น  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ความตองการทางรางกาย  (Physiological  Needs) ความตองการทางรางกาย
จะอยูที่ลําดับต่ําที่สุด  ความตองการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว  ความตองการเหลานี้
จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน  เชน  ความตองการอาหาร  อากาศ  น้ํา  และที่อยูอาศัย 
เพื่อการตอบสนองความตองการเหลานี้  บริษัทจะตองใหเงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคล  ที่พวกเขา
จะรับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูไดในการจัดหาอาหารและที่อยูอาศัย อีกทั้งการจัดสภาพแวดลอม
ของงานที่ดี  เชน  หองน้ําสะอาด  แสงสวางที่เพียงพอ  อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี 
มีเวลาพักหรือออกกําลังกาย  ก็จะเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหพนักงาน
ไดตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขาเชนกัน  เพราะจะชวยใหพนักงานมีสุขภาพดี  
มีความพรอมทางดานรางกายของเขา  บุคคลที่หิว  เหนื่อย  หรือเจ็บปวย  ยากที่จะมีสวนชวยใน
การทํางานของบริษัทไดอยางเต็มที่ 

ขั้นที่ 2  ความตองการความปลอดภัย  (Safety  Needs)  เมื่อความตองการดานรางกาย
ไดรับการตอบสนองเพียงบางสวนแลว  มนุษยก็จะมีความตองการขั้นตอไป  คือ  ความตองการ
ความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย  เชน  ความเจ็บปวย  ความสูญเสีย  ความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงในองคการตางๆ นั้น ธงชัย  สันติวงษ  (2537,  หนา 384)  กลาววาความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัย  หมายถึง  การใหความแนนอนหรือการรับประกันความมั่นคงในหนาที่การงาน 
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และการสงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางดานการเงิน  ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน  ในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา  การมีรายไดที่เพียงพอสําหรับจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับรางกาย ความมั่นคงของ
สถานะทางสังคม ตลอดจนการออมเงินเพื่อเปนเครื่องประกัน  ที่อาจมีผลกระทบตอรายไดและ
การดํารงชีพในอนาคต 

ขั้นที่ 3  ความตองการทางดานสังคม  (Social Needs)  ความตองการนี้จะเกิดขึ้น  เมื่อ
ความตองการดานรางกาย  และความตองการดานความมั่นคงปลอดภัยไดรับการตอบสนองบางสวนแลว  
ความตองการดานสังคมเริ่มจะเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน  ทั้งนี้เพราะคนมีนิสัย
ชอบอยูรวมกันเปนกลุม  ตองการมีเพื่อนฝูง  ตองการมิตรภาพ  ความเห็นใจและเขารวมกิจกรรม
ในสังคม ตลอดจนตองการใหผูอ่ืนยอมรับนับถือและยอมรับใหเปนสมาชิก  ในกลุมขององคการ
หรือของสังคม  ทั้งนี้  วิจิตร  อาวะกุล  (2542, หนา  52)  ไดใหความเห็นไววา  ในบางครั้งหากตองการ
ไดรับการยอมรับจากกลุม  อาจตองทําในสิ่งที่ฝนความรูสึกหรือฝนธรรมชาติของตนและบุคคล
ก็ยังตองปฏิบัติเพื่อไมใหตนถูกกีดกัน  ออกจากกลุม 

ขั้นที่ 4  ความตองการไดรับการยกยองนับถือ  หรือความมีเกียรติยศชื่อเสียง  (Esteem  
Needs)  คือความตองการที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ  มีฐานะเดน  มเีกยีรตเิปนทีย่อมรบัของผูอ่ืนหรอื
มีความมั่นใจในตนเอง  ซ่ึงนักจิตวิทยากลาววาส่ิงกระตุนหรือแรงผลักดัน  ที่ทําใหคนเราอยาก
ประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  ความอยากเดนอยากดัง  และความอยากมีช่ือเสียง พยอม  
วงศสารศรี  (2542, หนา  231)  กลาววา  การยกยองชมเชยใหเกียรติซ่ึงกันและกันอยางจริงใจ 
จึงเปนสิ่งจําเปนมากในการอยูรวมกันอยางมีความสุขของมนุษย  ทั้งนี้ความตองการไดรับความนับถือ
ยกยอง  แบงออกไดเปน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
 1)  ความตองการนับถือตนเอง  (Self-Respect)  คือความตองการมีอํานาจมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  มีความแข็งแรง  และมีความสามารถในตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์  ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนและ
มคีวามเปนอิสระ  ทุกคนตองการที่จะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถที่จะประสบความสําเรจ็
งานภารกิจตางๆ และมีชีวิตที่เดนดัง 
 2)  ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (Esteem  from  Other)  คือ
ความตองการมีเกียรติยศ  การไดรับการยกยอง  ไดรับความสนใจ  มีสถานภาพ  มีช่ือเสียง  เปนที่กลาวขาน
และเปนที่ชื่นชมยินดี  มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่เขากระทําซ่ึงทําใหรูสึกวา  
ตนเองมีคุณคาที่ความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

ขั้นที่  5  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จหรือความสมหวังสูงสุดในชีวิต
ตามความปรารถนา  (Self  Actualization  Needs)  เปนความตองการระดับสูงสุดในชีวิต  หรือตองการ
ทําตามอุดมการณหรืออุดมคติในบั้นปลายของชีวิตการทํางาน  คือ  ตองการที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ
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ในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของตนเอง  โดยจะพยายามผลักดันชีวิตของตนใหเปนไปในทางที่ดีที่สุด
ตามที่ไดคาดหมายไว  มีความพรอมในดานการงาน  และมีความมั่นคงในฐานะ 

ดังนั้นมนุษยจะพยายามทุกวิถีทางที่จะใหไดมาซึ่งความตองการดังกลาว  เมื่อความตองการ
ขั้นที่ 1-4  ไดรับการตอบสนองแลว ก็จะแสวงหาความตองการระดับสูงตอไป  คือลําดับขั้นที่ 5  ซ่ึง 
มาสโลวเรียกวา  เปนความตองการพฒันาตนใหเจริญงอกงาม  ซ่ึงความตองการชนิดนี้เปนแรงจูงใจ
ที่กระตุนใหมนุษยใฝหาที่ไมใชเปนไปเนื่องจากการขาดหรือบกพรองแตอยางใด  (พยอม  วงศสารศรี,  
2542, หนา 231)  ดังนั้นในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการฝายบริหารจึงควรตองหาทาง
ตอบสนองความพอใจของผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมที่สุด  เพื่อใหเกิดความพอใจและมีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ธงชัย  สันติวงษ  (2539, หนา 388-395)  ไดกลาวถึงทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  สรปุไดวา  
ทฤษฏีลําดับความตองการเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจะตั้งอยูบนสมมติฐานตอไปนี ้

  1)  ความตองการของคนสามารถเรียงลําดับความตองการระดับต่ําสุดจนถึง
ความตองการระดับสูงสุดไดดังนี้ 

  (1)  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Needs)  เปนความตองการ
เบื้องตนเพื่อความอยูรอดของชีวิต  เชน  ความตองการ  อาหาร  น้ํา  ความตองการทางดานรางกาย  
จะมีอิทธิพลเมื่อไมไดรับการตอบสนองความตองการใดๆ เลย 

  (2)  ความตองการความปลอดภัย  (Safety Needs)  เปนความตองการเกี่ยวกับ
การปองกันอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย  ความตองการดานนี้จะมีความสําคัญเมื่อไดรับการ
ตอบสนองทางดานรางกายแลว 

  (3)  ความตองการทางดานสังคม  (Social Needs)  เม่ือความตองการทางดานรางกาย
และความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการทางดานสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจของตน 
เพราะมนุษยชอบอยูรวมกันเปนกลุม  จึงมีความตองการไดรับความยอมรับจากบุคคลอื่น 

  (4)  ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง  (Esteem  Needs)  เมื่อไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นแลว  ส่ิงตอมาคือความดีหรือเดนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น 

  (5)  ความตองการสมหวงัในชีวิต  (Self –Realization Needs)  เปนความตองการ
ระดับสูงสุด  เปนความตองการใหสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความคิดของตนเอง  โดยขึ้นอยูกับ
ขีดความสามารถของเขา  เชน  ความตองการเปนนายกรัฐมนตรี ความตองการเปนนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ
เปนตน 

  2)  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของ
คนอีกตอไป  คนจะถูกจูงใจดวยความตองการที่อยูสูงขึ้นไปที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 



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

 
34 

 

  3)  ความตองการของคนอาจจะซ้ําซอนกนั  ความตองการอยางหนึ่งอาจจะยงัไมทนัหมด
ไปความตองการอีกอยางหนึง่อาจจะเกิดขึน้มาได 

วาหบา  (Wahba, 1978, pp. 270-271)  ไดใหทัศนะวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  ทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติเพราะการไดทํางานที่พึงพอใจนั้น  เปนส่ิงที่มนุษย
พึงปรารถนาและงานที่ทําจะมีความหมายตอชีวิตมนุษย  ทําใหชีวิตมีคาบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการได  
แตหามนุษยไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ทํา จะนําไปสูการเกิดปญหาทั้งดานอารมณ  จิตใจ  
และจะเชื่อมโยงใหเกิดอาการปวยไขทางดานรางกายอีกดวย  ไมวาจะเปนความดันโลหิตสูง  และ
โรคหัวใจ  เปนตน 

ทฤษฏีปจจัยคูของเฮอรซเบอรก  (Herzberg’s  Two – Factor  Theory)  (สมยศ  นาวีการ,  
2544, หนา 373)  ไดทําการศึกษาวิจัยนานกวา  30  ป  โดยใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ  (Critical 
Incident)  ใหกลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีวิศวกรมากกวา  200  คน  ลองนึกยอนกลับถึงเหตุการณสําคัญ
ในชีวิตการทํางานที่ยังอยูในความทรงจําวา  ในเหตุการณดังกลาวมีอะไรบางที่ทําใหเกิดความรูสึก
พึงพอใจ  (Satisfied)  และที่ไมพึงพอใจ  (Dissatisfied)  จากนั้นจึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห
ตามหลักวิชาการไดคําตอบที่นาแปลกใจวาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจตองานเปนคนละกลุมกับ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจตองาน  แมวาเราอาจคาดหมายไดวา  ปจจัยกลุมใดที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจและถาขาดปจจัยกลุมนี้  ก็จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้นก็ตาม  แตประเด็นสําคัญ
ที่นาสนใจกลาวถึงในที่นี้ก็คือ  ความพึงพอใจตองานกับความไมพึงพอใจตองาน  ซึ่งเกิดมาจาก
คนละกลุมปจจัยที่ตางกัน  ดังแสดงในภาพ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5  ทฤษฏีปจจัยคูของเฮอรซเบอรก 
(ที่มา : Greenberg & Baron, 1997, p. 184) 
 

ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) 

• คุณภาพการบังคับบัญชา 
• คาจาง/ตอนแทน 
• นโยบายของบริษัท 
• เงื่อนไขทางกายภาพของงาน 
• ความสัมพันธกับผูอื่น 
• ความมั่นคงปลอดภัยของงาน

ปจจัยจูงใจ (Motivators Factors) 

• โอกาสไดเลื่อนตําแหนง 
• โอกาสกาวหนาสวนบุคคล 
• ไดรับการยอมรับ 
• ไดมีความรับผิดชอบ 
• ไดมีความสําเร็จ 

 

ปองกันมิใหเกิด
ความไมพึงพอใจ
ในงาน 

 
ทําใหเกิด 
ความพึงพอใจ
ในงาน 
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จากภาพ 5 จะเห็นวา  ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจไดแกเงื่อนไขแวดลอมภายนอก
ของงาน  เชน  คุณภาพการบังคับบัญชา  คาจางตอบแทน  นโยบายบริษัท  เงื่อนไขการทํางาน  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  เปนตน  แตมิใชเปนตัวงานจริง  ปจจัยเหลานี้ถาไดรับการตอบสนอง
ก็จะชวยปองกันปฏิกิริยาทางลบจากพนักงานจึงเปนสิ่งที่มิอาจขาดได  เฮอรเบอรกจึงเรียกปจจัยเหลานี้วา  
ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยภายใน  (Hygiene  or  Maintenance  Factors)  แตในทางตรงกันขามปจจัย
ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  (Satisfaction)  พบวาอยูในงานที่ทํา หรือผลทีเ่กดิจากงานนัน้โดยตรง  
ไดแก  ลักษณะของงาน  ความสําเร็จของงาน  โอกาสไดเล่ือนตําแหนง  โอกาสไดกาวหนาสวนบุคคล
และไดรับการยอมรับ  เปนตน  เนื่องจากปจจัยเหลานี้พบวาสามารถกอใหเกิดความพึงพอใจในงานไดสูง  
เฮอรซเบอรก  (Herzberg)  จึงเรียกปจจัยกลุมนี้วาปจจัยจูงใจหรือปจจัยภายนอก  (Motivators  Factors)  
ดวยคณุสมบัติที่แตกตางกันของปจจัยทั้งสองคือ  ปจจัยคํ้าจุน  ปจจัยภายนอกและปจจัยจูงใจดังกลาวแลว
ทฤษฏีของเฮอรซเบอรกจึงถูกเรียกวา  ทฤษฏีสองปจจัย  (Two-Factor theory)  อยางไรก็ตาม  วิโรจน  
สารรัตนะ  (2542, หนา 73)  ไดตั้งขอสังเกตวา  ผลงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ในระยะหลังๆ  นั้น
พบวาทั้งปจจัยคํ้าจุนและปจจัยจูงใจตางมีผลตอความพึงพอใจและความไมพงึพอใจในงานทัง้สองดาน  
ทฤษฏีของเฮอรซเบอรกจึงถูกมากขึ้นในปจจุบัน  ในแงความถูกตองเที่ยงตรงโดยเฉพาะความเขาใจ
เร่ืองความพึงพอใจตองานในทรรศนะของเฮอรซเบอรก 

นอกจากนั้น เฮอรซเบอรก  (Herzberg)  ยังพบวา  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มีองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเฮอรซเบอรกเรียกวาเปนปจจัยจูงใจนั้น  
สวนใหญจะเกี่ยวของกับตัวงานที่ปฏิบัติอยู  และเปนสิ่งกระตุนใหคนเกิดความพึงพอใจการทํางาน  
ดังนี้ 

  1)  ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  หรือการมุงในผลสําเร็จในการปฏิบัติงานนั้น  
มีความเกี่ยวเนื่องอยูกับอํานาจและการมีสายสัมพันธ  ทั้งนี้เพราะคนที่ตองการประสบผลสําเร็จสูง  
มักมีความมุงหวังที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ ใหบรรลุผลสําเร็จดวยตนเองมากกวาจะคํานึงถึงรางวัลหรือ
ผลประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติงานนั้นๆ แตในขณะเดียวกันในการที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น
ก็จะตองเปนผูมีอํานาจเหนือบุคคลอื่น  และมุงแสดงออกซึ่งอํานาจนั้น  เพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน
ดวยการเปนผูนําในสถานการณตางๆ โดยอาศัยสายสัมพันธเพื่อใหเกิดการยอมรับ  ตลอดจนการไดรับ
ไมตรีจิตและน้ําใจตอบแทนจากผูอ่ืน  เพื่อเปนหนทางสูความสําเร็จที่ไดมุงหวังไวนั้น 

  2)  การยอมรับในผลงานที่สําเร็จ  หรือการไดรับการยกยองทั้งนี้  แบงระดับของ
การตอบสนองความพอใจไวเปน  3  ระดับ  คือ  ระดับความตองการดานรางกาย  ระดับความตองการ
ทางสังคม  และระดับความตองการที่สูงหรือทางดานความนึกคิด  ซ่ึงการยอมรับในผลงานที่สําเร็จ
หรือการไดรับการยกยองนี้  เปนการตอบสนองความพอใจอีกในระดับหนึ่ง  ที่ผูบริหารสามารถ
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ตอบสนองความพอใจในระดับนี้ไดดวยการใหความสําคัญกับคนงานมากขึ้น โดยพยายามใหเขารูสึกวา
เขาเปนสวนหนึ่งขององคการ  และไดรับการยอมรับในความสามารถที่มีอยู  ทั้งจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา  ดวยวิธีการตางๆ เชน จัดการปฐมนิเทศ  ตั้งแตเร่ิมเขามาในฐานะที่เขาเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร  การเลื่อนขั้น  เลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นไป  
ตลอดจนการจัดสภาพที่ทํางานที่ดีใหโอกาสในการออกความคิดเห็นในเรื่องตางๆ  ตามความถนัด
และความสามารถที่มีอยู 

  3)  การทํางานดวยตนเองอยางอิสระ  เปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการทํางานทีท่ําใหเกิด
ความรูสึกวามีอิสระและมีความทาทายอยู  นั่นคือการตัดสินใจที่ดีและประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ผูที่ทํา
การตัดสินใจจะตองทุมเทความรูความสามารถตลอดจนความพยายาม  และมีกําลังใจแนวแนที่จะ
เอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเผชิญอยู  ดังนั้นหากผูที่ตองการทําการตัดสนิใจโดยไมถูกจาํกดัขอบเขต
หรือถูกกดดันจากผูบังคับบัญชากจ็ะมีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมได 

  4)  ความรับผิดชอบหรือขอผูกพันของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชาที่
สืบเนื่องมาจากที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งนี้ความรับผิดชอบ
อาจจะมีลักษณะตอเนื่องกันไปหรือส้ินสุดลงดวยการที่ไดกระทําการที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง   

  5)  ความกาวหนาและความเจริญในหนาที่การงาน  โดยทั่วไปแลวธรรมชาติของ
มนุษยมักมีความปรารถนาโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานของตน  และการที่จะประสบความสําเร็จ
ในโอกาสกาวหนาและมีความเจริญในหนาที่การงานไดนั้นตองปรับปรุงตัวเองใหมีคณุลักษณะดงันี ้ 
คือ  มีความสุจริตจริงใจ  เขาใจตนเอง  เขาใจงาน  เขาใจและใหความชวยเหลือผูอ่ืน  มีความกระตือรือรน  
มีชีวิตชีวา  รักเพื่อนมนุษย  มองโลกในแงดี  ตลอดจนเปนผูที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดี 

นอกจากองคประกอบที่เปนปจจัยจูงใจในการทํางานดังกลาวแลว  เฮอรซเบอรกพบวายังมี
องคประกอบที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เปนสาเหตุทําใหคนไมพอใจที่จะทํางาน  หรือที่เรียกวา
ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยภายนอก  ซึ่งเปนขอกําหนดเบื้องตนที่มีสวนชวยปองกันไมใหคนไมพอใจ
ในงานที่ทํา  แตไมถือวาเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน  อีก  5  ประการ  ดังนี้ 

  1)  นโยบายและการบริหารงานขององคการ  คือหลักการที่กําหนดขึ้นเพ่ือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  นโยบายเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ชวยแนะแนวทางใหการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
เปนไปตามวัตถุประสงค  ดังนั้น  นโยบายจึงเปนสิ่งที่เปนประโยชนในการบริหารงานขององคการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน  จะทําใหการบริหารงานระดับลางสามารถ
จัดการกับปญญาตางๆ เองไดอยางถูกตองตามขอบขายความรับผิดชอบที่กําหนดทิศทางไวแลวนั้น 

  2)  การควบคุมดูแล  หรือการปกครองบังคับบัญชา  เปนส่ิงที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่ผูใตบังคับบัญชาจะตองตระหนัก
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อยูเสมอวา  เขามีขอผูกพันผลงานของตนตอผูบังคับบัญชา  ตลอดจนถึงวิธีการสื่อสารระหวางกัน  
ตลอดจนการจัดใหมีความสมดุลกันระหวางอํานาจและหนาที่ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน 

  3)  ความสัมพันธระหวางบุคคล  ทั้งนี้ทฤษฎีเชิงมนุษยสัมพันธเชื่อวา  มนุษยเปน
สัตวสังคม  ไมสามารถอยูคนเดียวได  มีความตองการสังสรรคและอยูกันอยางเปนระบบสังคม  เพื่อให
ความรวมมือประสานกันในกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการใชความรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตลอดเวลา  ดังนั้นความสัมพันธระหวางบุคคลจึงเปนแหลงที่ผูปฏิบัติงาน  เพื่อจะสนองตอบความพอใจ
ทางสังคม  เพราะเปนแหลงที่สมาชิกในองคการจะไดรับการสนับสนุนทางอารมณ  การชวยเหลือ
จากกลุมและไดรับการปกปองภัยอันตรายจากกลุม  เปนตน 

  4)  เงินเดือนหรือคาตอบแทนอื่น  คือผลตอบแทนที่องคกรใหกับลูกจางเพื่อเปน
การตอบแทนจากการที่ลูกจางไดปฏิบัติงานใหกับองคการ ซ่ึงมักอยูในรูปของเงินตราหรือส่ิงที่สามารถ
ตีคาเปนเงินได  โดยเงินเดือนและคาจางนั้นควรเปนเงินเดือนและคาจางที่ยุติธรรมและเพียงพอ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบในตําแหนงนั้นๆ 

  5)  สภาพการทํางานที่ผูบริหารตองจัดสภาพการทํางานที่ดีและถูกตองตามสุขลักษณะ
มีอากาศถายเทไดสะดวก  มีแสงสวางเพียงพอ  ไมมีเสียงรบกวน  ตลอดจนมีเครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณในการปฏิบัติงานครบถวน  และเหมาะสมกับการใชงาน 

ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยภายนอกทั้ง  5  ประการนั้น  เปนปจจัยที่มีความจําเปนที่องคการ 
ตองจัดใหมีอยูในองคการ  ซึ่งถาองคการไดมีการจัดปจจัยทั้ง  5  ประการนี้ไวอยางเหมาะสม  
คนในองคการก็จะรูสึกวาเปนเรื่องที่ดี  แตหากองคการไมใหความสําคัญหรือไมจัดใหมีปจจัยเหลานี้
อยางเหมาะสมก็อาจจะทําใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยคํ้าจุนไมใชเปนส่ิงจูงใจที่ทําใหผลผลิตมากขึ้น  แตจะเปนขอกําหนดเบื้องตน  เพื่อ
ปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยู  การคนพบที่สําคัญจากการศึกษาของเฮอรซเบอรก  ถามี
ปจจัยค้ําจุนก็ไมไดหมายความวาคนจะมีความพึงพอใจในงานที่ทํา  ปจจัยคํ้าจุนเปนเพียงขอกําหนด
เบื้องตนเพื่อปองกันไมใหคนไมพอใจในการทํางาน  สวนปจจัยจูงใจจะเปนปจจัยภายในหรือ
กระตุนคนใหเกิดความพึงพอใจในงานที่ทําจะเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

จากลักษณะแนวความคิดของมาสโลว และเฮอรซเบอรก จะเห็นไดวา  มีลักษณะคลายคลึงกัน
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  ซ่ึงเฮอรซเบอรกไดจัดระดับความตองการของมาสโลว  5  อยาง  มาเปนเพยีง
ระดับที่แตกตางกัน  2  ระดับในการวิเคราะหเทานั้น  ปจจัยคํ้าจุนหรือส่ิงที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ
จะคลายกับระดับความตองการระดับต่ําของมาสโลว  ส่ิงเหลานี้จะชวยในการลดความไมพึงพอใจเทานั้น  
แตไมไดเปนสิ่งที่นําไปสูความพึงพอใจในแงของแรงจูงใจเลย  ปจจัยค้ําจุนภายในสถานที่ทํางาน
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จะเปนรากฐานที่จําเปนของปจจัยจูงใจเพราะวาสิ่งเหลานี้จะนําแรงจูงใจไปสู  “จุดศูนย” โดยการปองกนั
พฤติกรรมที่ใหผลเลวราย  สําหรับปจจัยจูงใจหรือส่ิงที่ทําใหเกิดความพึงพอใจคลายกับความตองการ
ในระดับสูงของมาสโลว  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยทางดานเนื้อหาของงานตามทัศนะของเฮอรซเบอรก  
งานที่มีความทายทาย  การยกยองในการปฏิบัติงานไดดีและโอกาสของความกาวหนาในงาน
ความเจริญเติบโตและการพัฒนาสวนบุคคลนั้นที่กอใหเกิดสถานการณจูงใจพฤติกรรม  ดังภาพ 6 
 
 

ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow 
( Maslow’s  Need  Hierachy) 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 
( Herzberg’s Two-Factor Theory ) 

ความตองการทางดานรางกาย 
ความตองการความมั่งคงปลอดภัย 
ระดับของความตองการความรับผิดชอบ 
 

ความตองการความเคารพยกยอง 
ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

 
ปจจัยค้ําจนุ 

 
 

ปจจัยจูงใจ 

 

ภาพ  6  เปรยีบเทียบความตองการของมาสโลว  และทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 
(ที่มา : สมยศ  นาวีการ, 2544, หนา 376) 

 
การปฏิรูปการศึกษา  คือการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ  เปนการรื้อและปรับปรุงครั้งใหญ  

เพื่อใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาเปนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในระดับสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพดังกลาว  โดยเนน  4  ดาน  ไดแก  คุณภาพ
ดานการบริหารจัดการ  คุณภาพดานหลักสูตร  คุณภาพดานกระบวนการเรียนการสอน  คุณภาพ
ในวิชาชีพ  ไดแก  ตัวครู  ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  โดยเนนใหเกิดคุณภาพทั้งดานปจจัย  
กระบวนการและผลผลิต  โดยมีหัวใจสําคัญในการปฏิบัติการศึกษาในระดับสถานศึกษาอยูที่การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนบทบัญญัติที่ทําใหทิศทางในการปฏิรูป
การเรียนรูที่ชัดเจน  ซ่ึงถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการในระดับสถานศึกษา  ถึงแมวา
จะเปนงานที่ยาก  แตก็เปนภารกิจที่ยิ่งใหญที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ตองรวมมือกัน  มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน  และมีความเขาใจตรงกัน  เขามามีสวนรวม
ในการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาครั้งนี้ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ผลตอผูเรียน โดยมุงหวังที่จะให
เด็กไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เปนทั้งคนดี  คนเกง  และมีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 18-20)  และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2549, หนา 29-57) 
ไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแบงขอบขายของงาน
บริหารโรงเรียนไว  6 งาน  คือ  1)  งานวิชาการ  2)  งานกิจการนักเรียน  3)  งานธุรการ  การเงินและ
พัสดุ  4)  งานบุคลากร  5)  งานอาคารสถานที่  และ 6)  งานความสัมพันธกับชุมชน   

การบริหารงานสถานศึกษา  เปนบทบาทและภารกิจที่สําคัญ ซ่ึงการบริหารสถานศึกษา
ใหไดคุณภาพ มีมาตรฐานนั้น บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู 
ความเขาใจและประสบการณการบริหารมากพอสมควร จึงจะสามารถนําพาบุคลากรในสถานศึกษา
ใหรวมมือ รวมใจพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน  เปาหมาย  รวมทั้งบรรลุตามเจตนารมณ
และนโยบายของหนวยงานตนสังกัดขึ้นไปไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงความรู  ความเขาใจที่จะเปนแนวทาง
ใหผูบริหารและครูของสถานศึกษา  เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น จําเปนตองมีเอกสารนําเสนอไวเปนแนวทางการดําเนินงาน  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2549, หนา 18) 

ผูวิจัยไดนําคูมือแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดแบงขอบขาย
ของงานไว  6  งาน  ไดมาศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื่องจากความพึงพอใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานมาก 
ฉะนั้นในการบริหารงาน การสรางความพึงพอใจจึงเปนปจจัยสําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาองคประกอบ
อ่ืนๆ เพราะหากความพึงพอใจในการทํางานเกิดขึ้นที่ใดแลว ที่นั่นยอมเต็มไดดวยความตั้งใจทํางาน
และการใหความรวมมือ  ดังนั้นการที่ผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยนั้น 
ขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจที่มีอยูในหนวยงาน  สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีองคประกอบ
ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังแนวคิดของเฮอรซเบอรก  ที่เรียกวา 
ปจจัยภายนอก  (ปจจัยจูงใจ)  ประกอบดวย  ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  การยอมรับในผลงานที่สําเร็จ 
หรือการไดรับการยกยอง  การทํางานดวนตนเองอยางอิสระ  ความรับผิดชอบหรือขอผูกพันของ
ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชา  และความกาวหนา  ความเจริญในหนาที่การงาน  สวนปจจัย
ภายใน  (ปจจัยค้ําจุน)  ประกอบดวย  นโยบายและการบริหารงานขององคการ  การควบคุมดูแล  
ความสัมพันธระหวางบุคคล  เงินเดือนหรือคาตอบแทนอื่น  สภาพการทํางานที่ผูบริหารตองจัด
สภาพการทํางานที่ดี 
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2.3  ขอบขายของงานบริหารโรงเรียนเทศบาล 
 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนองคกรหนึ่งมีหนาที่  ภารกิจในการจัดการศึกษาตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขององคกรปกครองทองถิ่น 
(องคการบริหารสวนจังหวัด, เทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริการสวนตําบล)  ตองไดรับการศึกษา
อยางมีคุณภาพ  เพื่อเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพในอนาคต 

 สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจ  หนาที่ 
และรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหกับเด็กดังกลาวใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพ
ของเด็กและโดยที่สถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
สถานศึกษาจึงจําเปนตองรับรูภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบตอการจดัการศึกษา  ซ่ึงโครงสราง
การบริหารงานโรงเรียนมีรายละเอียดดังภาพ  7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูอํานวยการสํานัก / กอง / หัวหนาสวน 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ การเงิน
และพัสดุ 

บุคลากร อาคารสถานที่ ความสัมพันธกับ
ชุมชน 

- งานธุรการทางวิชาการ 
- งานกิจกรรมการเรียน 
   การสอน 
- งานสงเสริมวิชาการ 
- การกลุมประสบการณ 
- งานวัดผลและ 
   ประเมินผล 

- งานเกณฑเด็กเขาเรียน 
- งานบริการดานสุขภาพ 
- งานบริการอาหาร 
   กลางวัน 
- งานบริการแนะแนว 
- งานบริการหองสมุด 
- งานระบบดูแลนักเรียน 
- งานกิจกรรมสหกรณ 
- งานสงเสริม 
   ประชาธิปไตย 
- งานสงเสริม 
   ความปลอดภัย 
- งานปองกันยาเสพติด 

- งานธุรการทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน และบัญชี 
- งานพัสดุและครุภัณฑ 

- งานแผนงานโครงการ 
   เก่ียวกับบุคลากร 
- งานจัดบุคลากร 
- งานสรางขวัญและ 
   บํารุงขวัญ 

- งานวางแผนดานอาคาร 
- งานรักษาความสะอาด 
   และสุขาภิบาล 
- งานจัดบรรยากาศและ 
   สิ่งแวดลอม 
- งานการใชอาคาร 
   สถานที่ 
- งานจัดสถานที่บริการ 

- งานชุมชนมีสวนรวม 
- งานรวมกิจกรรมชุมชน 
- งานประชาสัมพันธ 
   โรงเรียน 
- งานใหบริการชุมชน 
- งานเสริมสราง 
   ความสัมพันธชุมชน 

ภาพ 7  โครงสรางการบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549, หนา 25) 
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  2.3.1  งานวชิาการ 
               งานวิชาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  
รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน  และการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้ง
การวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 7)  ไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการไววาการบริหาร  
งานวิชาการเปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง  ซ่ึงครอบคลุมเกี่ยวกับการนํา
หลักสูตรไปใช  การทําแผนการสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การใชส่ือการสอน  การประเมินผล 
การวัดผลและการนิเทศการสอน  
                 งานวิชาการ  เปนหัวใจของการทํางานในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาผลผลิต  คือ  นักเรียน  ใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามเปาหมายของหลักสูตร  องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน
ดานวิชาการ  ไดแก  ผูบริหาร  ซ่ึงทําหนาที่บริหารและบริการหลักสูตร ครูผูสอนเปนผูดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนเปนผลผลิตของการจัดการดานวิชาการ โปรแกรมการเรียน
การสอนเปนแกนหลักของการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เปนสวนสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานดานวิชาการ  ขอบขายของงานวิชาการ  
ประกอบดวย  1)  งานธุรการทางวิชาการ  2)  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3)  งานสงเสริมวิชาการ  
4)  งานกลุมประสบการณ  5)  งานวัดผลและประเมินผล  ซ่ึงมีแนวทางดําเนินงาน  ดังนี้  
                  1)  งานธุรการทางวิชาการ 
                   (1)  การจัดทําแผนงาน  โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 

                ก.  แตงตั้งคณะกรรมการ 
                 ข.  สํารวจสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการจําเปน 
                 ค.  ทําแผนปฏิบัติงานประจําป  และแผนระยะยาว 
                 ง.  ทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
                 จ.  เขียนโครงการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน 
                 ฉ.  ดําเนินงานตามขั้นตอนในโครงการ 
                ช.  ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 
                ซ.  ปรับปรุงและพัฒนางานหลักการประเมินผล 
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                ฌ.  ประเมินและสรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
                ญ.  ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งแผนงาน 
                 ฎ.  ปรับแผนงานเพื่อแกปญหา / หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
                ฏ.  ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อส้ินแผนงาน 

                   (2)  ทะเบียน  สถิติ 
                ก.  จัดทําทะเบียนวุฒิทางการศึกษา ความถนัด และความสามารถของครู 

                 ข.  จัดทําทะเบียนการเขารับการอบรมและสัมมนาของครู  รวบรวมรายงานผล
การเขารับการอบรม 

                 ค.  จัดทําสถิติผลการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุม
ประสบการณ 

                ง.  จัดทําสถิติการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด 
                จ.  จัดทําทะเบียนครูเขาทําการสอนแทน 
                ฉ.  จัดทําทะเบียนวัสดุ  อุปกรณ  และส่ือการเรียนการสอน 
                ช.  จัดทําบัญชีชั้นเรียน 

                  (3)  การจัดหองเรียน 
               ก.  สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน ไดแก 

  ก)  ความสะอาด  ความเปนระเบียบ  ความปลอดภัย 
  ข)  แสงสวางเพียงพอ  ไมรอนอบอาว  อากาศถายเทไดดีและปราศจาก
ส่ิงรบกวน 

                ข.  วัสดุ  ครุภัณฑที่จําเปน  เหมาะสมกับสภาพและวัยของเด็ก  เชน  ชั้นวางของ  
โตะเกาอี้  ตูเก็บเครื่องใช / อุปกรณ  กระบะทราย  สัญลักษณของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
แผนที่ประเทศไทย  ตารางสอน  ชื่อครูประจําชั้นและสถิติของนักเรียน  ปายสมาชิกในหองเรียน
ขอตกลงของหอง 

                ค.  มุมเสริมประสบการณ  เชน  มุมหนังสือ  มุมสื่อ  มุมแสดงผลงานของ
นักเรียน 

                ง.  ปายนิเทศเพื่อสรุปบทเรียนหรือเราความสนใจในการศึกษาคนควา 
                 (4)  การจัดหองหรือสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน  เชน  หองสมุด  

หองวิทยาศาสตร  หองโสต / สื่อวัสดุอุปกรณ หองเรียนคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองวัดผล หองพยาบาล เรือนเพาะชํา  โรงฝกงาน ฯลฯ 

                ก.  จัดเปนสัดสวน  สะดวกตอการเรียนการสอน 
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                ข.  สะอาด  เปนระเบียบและปลอดภัย 
                ค.  จัดวัสดุ  ครุภัณฑ  เปนหมวดหมูและอยูในสภาพใชการได 
                ง.  มีเอกสารที่เกี่ยวของ  เชน  คูมือครู  แผนการสอน  หนังสือสําหรับคนควา 
                  จ.  มีตารางและแผนการใช  รวมทั้งสถิติการใช 
                ฉ.  มีปายนิเทศที่เปนประโยชนและสอดคลองกับแผนการสอน 
                ช.  มีกฎระเบียบการใชหอง 

                   2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                (1)  หลักสูตรและเอกสารการเรียนการสอน 

             ก.  หลักสูตร  สรางและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับนักเรียน
และทองถ่ินมขีั้นตอน  ดังนี ้

 ก)  วิเคราะหดวยความตองการของทองถ่ิน  โดยจัดประชุมสัมมนาศึกษา
เอกสาร หรือเชิญวิทยากรมาใหความรู 

 ข)  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทองถ่ิน  ซ่ึงชุมชนอาจมีสวนรวมดวย 
 ค)  การสรางหรือปรับปรุงหลักสูตรทําไดหลายวิธี  เชน  การปรับกิจกรรม

การเรียนการสอน  การปรับหรือเพิ่มเติม  รายละเอียดเนื้อหา การพัฒนาวิธีสอน  การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจัดทําในรูปแบบของเอกสารแผนการสอน 

 ง)  ใชหลักสูตรที่สรางหรือปรับปรุงขึ้น 
 จ)  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการใชหลักสูตรที่สรางและ/ปรับปรุงขึ้น 

             ข.  เอกสารการเรียนการสอน  จัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ดังตอไปนี ้

 ก)  หลักสูตร  กําหนดการสอน  คูมือครู  แนวการสอน  หนังสือเรียน  
เสริมบทเรียน 

 ข)  บทเรียนสําเร็จรูป  แบบฝก ฯลฯ 
                (2)  การจัดทํากําหนดการสอนและแผนการสอน 

              ก.  ส่ิงที่ควรศึกษากอนจัดทําแผนการสอน 
 ก)  ศึกษาหลักสูตร  เพื่อดูจุดประสงคของเนื้อหารายวิชาแตละรายวิชา

ที่จะสอน  พิจารณาคําอธิบายรายวิชา  ซึ่งกลาวถึงแนวจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนเนื้อหา
สาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรูการสอนในรายวิชานั้นๆ 
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   ข)  ศึกษาคูมือหลักสูตรเอกสารคูมือการสอนเพื่อใหเขาใจจุดเนนเขาใจ
บทบาทของผูบริหารและครูผูสอน  เขาใจกระบวนการพื้นฐาน  เชน  กระบวนการคิดวิเคราะห  วจิารณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการทํางาน  เปนตน 

 ค)  ศึกษาโครงสรางหลักสูตรเนื้อหาวิชา  จุดประสงคของหลักสูตร  และ
จุดประสงคของรายวิชา  เพื่อมากําหนดหัวขอเนื้อหายอยๆ จุดประสงคปลายทาง และจุดประสงค
นําทาง 

 ง)  ศึกษาตัวอยางแนวการสอนเพื่อดูสาระสําคัญ  ดูจุดประสงคการเรียนรู 
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน  แนวทางการประเมินผล  เพื่อผูสอนจะสามารถเลือกสรรกิจกรรม
การเรียนการสอนมาใชในการสรางความสนใจใหกับนักเรียนและใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
ซ่ึงจะสงผลใหการใชหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จ)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเขียนแผนการสอน  เชน  เอกสาร
ความรูสําหรับครู  หนังสืออานประกอบสําหรับนักเรียนเพื่อใหผูสอนไดเตรียมมีขอบขายของความรู 
เตรียมจัดสื่อและอุปกรณประกอบการสอน 

 ฉ)  จัดทําแผนการสอนโดยครูจะตองพิจารณาหาขอมูลจากแหลงตางๆ 
มาประกอบ  เชน  หนังสือคนควา  อางอิง  สาระสําคัญสําหรับครู  หนังสือเรียน  ส่ือการเรียนการสอน 
วัสดุสําหรับนักเรียนฝกปฏิบัติขอทดสอบสําหรับวัดผลและประเมินผลนักเรียน 

                ข.  องคประกอบของแผนการสอน  แผนการสอนที่สมบูรณ  จะตองประกอบดวย 
หัวขอตอไปนี้  คือ  ชื่อเรื่อง จํานวนคาบ  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียน
การสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล 

               ค.  แผนการสอนที่ดีควรมีกิจกรรมการเรียนรู  4  ประการ  คือ 
 ก)  เปนแผนการสอนที่มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติให

มากที่สุด  โดยครูเปนเพียงผูคอยชี้นําสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการไปตาม
ความมุงหมาย 

 ข)  เปนแผนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือ
ทํางานสําเร็จดวยตนเอง  โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุนดวยคําถาม
หรือปญหาใหผูเรียนคิดแกหรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 

 ค)  เปนแผนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ  มุงใหผูเรียนรับรูและ
นํากระบวนการไปใชจริง 

 ง)  เปนแผนการสอนที่สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณที่สามารถจัดหาได
ในทองถ่ิน 
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               (3)  การปฏิบัติการสอน 
               ก.  เตรียมการสอนตามแนวการสอนที่จดัทําไว 
                ข.  ดําเนินการสอนตามแผนการสอน 
               ค.  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหยืดหยุนไดตามสภาพเหตุการณ

ในขณะสอน 
               ง.  กิจกรรมการเรียนการสอนใหยึดนกัเรียนเปนศูนยกลางโดยมีครูเปน

ผูใหความชวยเหลือสนับสนุน 
              จ.  ฝกทักษะกระบวนการเนนตามลักษณะของกลุมประสบการณ 
              ฉ.  บันทึกผลการสอนหลังการสอนในชองหมายเหตุของแผนการสอน 
              ช.  จัดการสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาผูเรียน 

                (4)  การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนและกลุมประสบการณ 
               ก.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน  ประกอบดวย  ครูหัวหนากลุมประสบการณ

และครูผูสอน 
               ข.  วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ  และแนวทางการพฒันา 
               ค.  วางแผนและจัดทําโครงการ/กิจกรรม  และปฏิทินปฏิบัติงาน  เพื่อแกปญหา  

และหรือพัฒนาการปฏิบัติการสอน 
               ง.  ดําเนินงานตามแผนและโครงการ 
               จ.  ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานเปนระยะๆ 
               ฉ.  ปรับปรุงและพัฒนางานหลังการประเมินผล 
               ช.  ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
               ซ.  ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อส้ินแผนงาน 

               (5)  การผลิตและใชส่ือการเรียนการสอน 
               ก.  ศึกษาหลักสูตร / แนวทางจัดประสบการณ  คูมือครู  ระเบียบตางๆ เพื่อ

พิจารณาถึงเอกสาร  ส่ิงพิมพ  ส่ือ ที่จะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกกลุม 
ประสบการณ / แผนการจัดประสบการณ / รายวิชา / ทุกระดับชั้น 

               ข.  วางแผนการจัดหา / จัดทําสื่อข้ึนใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน/การสรางเสริมประสบการณ 
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               ค.  รวบรวมรายการสื่อที่จะดําเนินการจัดหา / จัดทํา โดยแยกเปน 
              ก)  ส่ือที่ไมสามารถผลิตได  เชน  เอกสารประกอบหลักสูตร / แนวการจัด

ประสบการณ  หนังสือสงเสริมการอาน โสตทัศนศึกษา ฯลฯ ใหจัดซ้ือจากเงินงบประมาณ  หรือ
ขอรับบริจาค 

            ข)  ส่ือที่ผลิตเองได  เชน  บัตรคํา  บัตรภาพ  ชุดการสอน  บทเรียนสําเร็จรูป     
หุนมือ  บล็อก  เกมสหรือส่ืออ่ืนๆ ตามสภาพทองถ่ินใหวางแผนรวมกันจัดทําขึ้นใชตามจุดประสงค
และลักษณะวิชาครบทุกกลุมประสบการณ  

               ง.  ดําเนินการจัดหา / ผลิตสื่อตามที่วางแผน รวบรวมไวพรอมจัดทํารายละเอียด
การผลิต การใช 

              จ.  จัดทําทะเบียนส่ือ  และการยืมสื่อไปใชใหเปนปจจุบัน 
               ฉ.  เผยแพรประชาสัมพันธส่ือตางๆ ที่ผลิต 
               ช.  ครูนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอนและ / หรือการสรางเสริม

ประสบการณแกนักเรียน  
     ซ.  ใหนักเรยีนมีสวนรวมในการผลิตและใชส่ือ 

               ฌ.  มีการประเมินผลการใชส่ือ ประสิทธิภาพของสื่อและนํามาปรับปรุงแกไข 
                (6)  การวิจัยในช้ันเรียน 
   กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเปนระบบ

มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
             ก.  ขั้นปญหาและการวิเคราะหปญหา 
               ข.  ขั้นแนวทางแกปญหา 
              ค.  ขั้นพัฒนาสิ่งที่จะใชแกปญหา 
               ง.  ขั้นดําเนนิการแกปญหา 
               จ.  ขั้นประเมนิผลการแกปญหา 
               ฉ.  การเขียนรายงานการวิจยั 

                   3)  งานสงเสริมวิชาการ 
                 (1)  การสอนซอมเสริม 

              ก.  ตรวจสอบความรูของนักเรียน  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่ครูจะนําไป
จัดกิจกรรมซอมเสริม 

              ข.  ศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาเพื่อจดัทําแผนการสอนซอมเสริม 
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              ค.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด  และบันทึกผล
การสอนซอมเสริม 

              ง.  กระตุนและเสริมแรงใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียนรูและรับรูความกาวหนา
ตลอดจนความสําเร็จของนักเรียน 

              จ.  ทดสอบผลสัมฤทธิ์เปนระยะอยางเปนระบบ  จะไดรูขอบกพรองเพือ่ครู
จะไดซอมเสริมนักเรียนใหพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

               (2)  การสงเสริมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ 
               ก.  สํารวจนกัเรียนมีความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจในดานใด  และ

เก็บรวบรวมไวอยางเปนระบบ 
                ข.  จัดแหลงความรูและบริการเอกสารสิ่งพิมพ  เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา

อยางอิสระตามเนื้อหาและเรือ่งที่สนใจ 
                ค.  จัดกิจกรรมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ  เชน  การประกวด

ความสามารถของนักเรียน  การสอบแขงขันทางวิชาการ  การจัดทัศนศกึษา  การสงเขารับการอบรม
และเขาคาย 

               ง.  สงเสริมความสามารถของนักเรียน โดยใหนักเรียนไดมโีอกาสแสดงผลงาน 
รายงานจัดนิทรรศการในวนัสําคัญตางๆ 

               จ.  ประเมินความกาวหนาของนักเรียนและสงเสริมใหไดปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

                ฉ.  ประสานกับผูปกครองโดยรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับความสามารถ
พิเศษของนักเรียน  เพื่อจะไดรวมมือกันพัฒนาสติปญญาของนักเรียนใหสูงขึ้น 

                (3)  การจัดงานหองสมุด 
               ก.  จัดทาํแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมการใชหองสมุด 

เชน กิจกรรมเลานิทาน  กิจกรรมอานหนังสือใหฟง  กิจกรรมการโตวาทีเกี่ยวกับหนงัสือ 
               ข.  จัดนิทรรศการตางๆ เพื่อเผยแพรความรูใหมๆ ใหทันตอเหตุการณ  

แกสมาชิกหองสมุด 
               ค.  จัดใหมกีารบริการใหคาํปรึกษาแกบุคคลภายนอกทีเ่ขาใชหองสมุด 
               ง.  ปฏิบัติงานดานเทคนิคเกี่ยวกับหนังสือ  และสิ่งพิมพอยางมีระบบและ

เปนระเบียบ สะดวกในการใช 
               จ.  จัดใหมีเอกสารสิ่งพิมพหนังสือตางๆ อยางเพียงพอและทันสมัยทางดาน

วิชาการ เพื่อใหบริการแกผูใช 



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

 
48 

 

               ฉ.  จัดทําสถิติ  ประเมินผลในการใชบริหารหองสมุด 
                (4)  การนเิทศภายใน 

                ก.  วางแผน/โครงการนิเทศภายใน  ไดสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ปญหา
และคณะกรรมการ  และมีการใหความรูประชุมวางแผน  การดําเนนิงาน 

 ก)  พิจารณาแตงตั้งบุคลากร  รับผิดชอบงานนเิทศของโรงเรยีนในรูปของ
คณะกรรมการ  และมีการใหความรูประชุมวางแผน  การดําเนินงาน 

 ข)  ประชุมชี้แจงใหครูเขาใจบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียน 

 ค)  รวบรวมขอมูลและสารสนเทศ  รวมทั้งแฟมนวัตกรรมที่ตองใช
ในการวางแผนนิเทศไวอยางเปนระบบ  เชน  ขอมูลที่แสดงคุณภาพของนักเรียน  ขอมูลพืน้ฐานและ
ความตองการของบุคลากร ฯลฯ 

 ง)  จัดทํารายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศ
แตละกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคเปาหมาย  ขั้นตอนการดําเนินการ ทรัพยากรที่จะใช
และการประเมินผลขั้นตอนการดําเนินการ ทรัพยากรที่จะใชและการประเมินผลเพื่อใหผูนิเทศ
นําไปใชไดสะดวก 

 จ)  จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน  ตลอดทั้งเครื่องมือ
การนิเทศที่สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและสามารถปฏิบัติได  โดยคณะครูในโรงเรียน
ไดชัดเจน  ทั้งนี้ควรใหแผนการนิเทศภายในสอดคลองสัมพันธกับการนิเทศจากภายนอกดวย 

                ข.  ดําเนินการนิเทศภายในตามแผน/โครงการ  โดยใชกิจกรรมที่เหมาะสม
กับงานและผูรับการนิเทศอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง 

 ก)  คณะกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนและปฏิทินที่จัดทําขึ้น 
 ข)  ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนใหเขาใจแผนดําเนนิการและบทบาท

ของผูเกี่ยวของ 
 ค)  ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผน  เชน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ฯลฯ 
 ง)  สงเสริมใหผูนิเทศใชกิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสมกับงาน 

จุดประสงคในการนิเทศ  และขนาดของกลุม  เชน  การประชุมกอนเปดภาคเรียน  การอบรม  การประชุม
เชิงปฏิบัติการกลุมประสบการณตางๆ 

 จ)  กระตุน  สงเสริมใหมีการนิเทศภายใน  ตามเปาหมายที่กําหนดตามแผน
อยางสม่ําเสมอ  และนิเทศบุคลากรอยางทั่วถึงทุกคน 
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 ฉ)  สงเสริมใหครูในโรงเรียนนิเทศกันเอง  เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร
โดยใหความเขาใจเกี่ยวกับหลักการนิเทศอยางชัดเจน 

 ช)  ในการนิเทศแตละครั้งควรบันทึกการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน 
ผลการนิเทศควรแจงผูรับการนิเทศเฉพาะรายเพื่อเปนการปรับปรุงแกไข 
  ซ)  ใหมีการสังเกตและเก็บขอมูลพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนหลังจาก
เร่ิมดําเนินการตามแผนการนเิทศ 

                ค.  ประเมินผลการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  และนําผลการประเมิน
ไปใชพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน 

 ก)  กําหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศไวในแผนนิเทศของโรงเรียน 
ใหครอบคลุมสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ประเมิน  วิธีการประเมิน  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ ระยะเวลา
ประเมินและผูประเมิน 

 ข)  สราง/ ใชเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการประเมิน
ผูรับการประเมิน  และลักษณะของเครื่องมือประเมิน 

 ค)  ดําเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนดวยตนเองระหวางเพื่อนรวมงาน
และผูบริหารโรงเรียน 

 ง)  เกบ็รวบรวมขอมูล และวเิคราะหขอมูลทีไ่ดจากการประเมินและสรปุผล 
 จ)  นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานตางๆ  เชน  จัดสวัสดิการและ

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครูตองการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนพัฒนาการนิเทศในชั้นเรียน
พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 

 ฉ)  ประสานงานกับหนวยงานภายนอก  เชน  ศูนยวิชาการเขต  ศูนยวิชาการ
กลุม  เขต  และสํานักการศึกษา 
                   4)  งานกลุมประสบการณ 

       (1)  จัดตั้งคณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดวย  หัวหนากลุมประสบการณและ
ครูผูสอนกลุมประสบการณ 

       (2)  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมประสบการณ  ตามระบบของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  โดยเนนการประเมินผลงานดวนตนเอง 

       (3)  กําหนดโครงการตามกลุมประสบการณ  สรรหาบุคคล  ผูรับผิดชอบโครงการ  
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  จัดหางบประมาณดําเนินการ  ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 
มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
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       (4)  ติดตามการดําเนินงานของกลุมประสบการณ  ประเมินผลการปฏิบัติ  และ
สรุปงานเปนระยะๆ ตอเนื่อง 
                    5)  งานวัดและประเมินผลการเรียน 

       (1)  งานวัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวดัผลและประเมนิผล 
   ก.  จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการเรียน  เชน  สมุดประจําตัวนักเรียน       
(ป.01)  สมุดประจําชั้น  (ป.02)  แบบกรอกคะแนนแบบบันทึกพัฒนาการของนักเรียน  ตลอดทั้ง
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
   ข.  ผูเกี่ยวของ  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการวัดผลและประเมินผล 
   ค.  แจงใหนักเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรู  วิธีการประเมินและเกณฑ
การประเมิน 

   ง.  จัดทําแผนพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงค
ที่ตองการประเมินใหครบถวน 

   จ.  วดัผลและประเมินผลกอนเรียน  เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานและ
ทักษะเบื้องตนของนักเรียนกอนเรียนทกุบทเรียน 

   ฉ.  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน  เพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน
และผลการสอนของครู 

   ช.  วัดผลและประเมินผลหลังเรียน  เพื่อประเมินพัฒนาการในการเรียนรู
ของนักเรียน  ประเมินการผานจุดประสงคและประเมนิผลการสอนของครูผูสอน 

   ซ.  ประเมินผลปลายภาคเรียนและ/หรือปลายป  เพื่อตรวจสอบความรู
ความสามารถที่กําหนดไวในภาคเรียนนั้น และ/หรือเพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรยีน 

   ฌ.  นําผลการประเมินไปวิเคราะห  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหรือสงเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  การจัดสอนซอมเสริม  การแนะแนว ฯลฯ 

   ญ.  จัดประชมุ  สัมมนา  วิเคราะหผลการประเมนิ  เพื่อเปนแนวทางการปรบัปรุง
การเรียนการสอนและจดัเปนรายงานเพื่อเปนขอมูลในปตอไป 

      (2)  การทําคลังขอสอบ 
   ก.  วิเคราะหขอสอบปลายภาคและ/หรือปลายป/ เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
และความเทีย่งตรงของขอสอบทุกขอ 
   ข.  คัดเลือกและรวบรวมขอทดสอบที่มีคุณภาพดีไว 
   ค.  ใหบริการขอสอบ 
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สรุปไดวางานวิชาการ  เปนงานที่สําคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการ
เพื่อพัฒนาผลผลิต คือนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามเปาหมายของหลักสูตร องคประกอบ
ที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานวิชาการ  ไดแก  งานธุรการทางวิชาการ  ประกอบดวย  การจัดทําแผน  
โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานทะเบียน  สถิติ  การจัดหองเรียน  และหองสนับสนุนการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวย  การจัดทําหลักสูตร  เอกสารการเรียนการสอน  
การจัดทํากําหนดการสอน แผนการสอน  การปฏิบัติการสอน  การปรับปรุง  พัฒนาการปฏิบัติการสอน  
การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน  และงานวิจัยในชั้นเรียน  งานสงเสริมวิชาการ ประกอบดวย  
การสอนซอมเสริม  การสงเสริมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ  การงานหองสมุด  และ
การนิเทศภายใน  งานกลุมประสบการณ  ประกอบดวย  การตั้งคณะกรรมการ  การจัดแผนพัฒนา  
การกําหนดโครงการตามกลุมประสบการณ  และการติดตามการดําเนินงาน  งานวดัและประเมินผล
การเรียน  ประกอบดวย  การวัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  และ
การจัดทําคลังขอสอบ 

2.3.2  งานกิจการนักเรียน 
การบริหารงานกิจการนักเรยีน เปนงานที่เกี่ยวของกับตวันักเรียนและกจิกรรมนักเรยีนทัง้หมด 

ซ่ึงชวยสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสตูรใหบรรลุสําเร็จ 
หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 9)  ไดใหความหมายการบริหารกิจการนักเรียนไววา

การบริหารกิจการนักเรียน เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน เชน  การปฐมนิเทศนักเรียน  
การปกครองนักเรียน  การจัดบริการแนะแนว  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน  การจัดกิจกรรม  
และการบริการตางๆ ขอบขายของงานกิจการนักเรียน  ประกอบดวย  1)  การเกณฑเด็กในวัยเรียน
เขาเรียน  2)  การบริการดานสุขภาพอนามัย  3)  การบริการอาหารกลางวัน  4)  การบริการแนะแนว               
5)  การบริการหองสมุด  6)  การบริการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  7)  การจัดกิจกรรมสหกรณ
นักเรียน  8)  การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  9)  การจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียน 10)  การจดักิจกรรมปองกันยาเสพติดในโรงเรียน  ซ่ึงมีแนวทางดําเนินงาน  ดังนี้ 
                    1)  การเกณฑเด็กในวัยเรียนเขาเรียน 
   (1)  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธสงเสริมใหเด็กในวัยเรียนเขาเรียน 
   (2)  โรงเรียนและชุมชนรวมกันรณรงคการเขาเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
   (3)  ประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
                     2)  การบริการดานสุขภาพอนามัย 
   (1)  จัดทาํระเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกคน  บันทึกขอมูลใหเปนปจจบุัน 
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   (2)  จัดบริการสุขภาพนักเรียน  เชน  จัดใหมีหองพยาบาล  บริการเวชภณัฑและ
อุปกรณตางๆ บริการตรวจสุขภาพนักเรียน  บริการน้ําดื่มที่สะอาด  บริการตรวจวัดสายตา  บริการ
ดานทันตสุขภาพ  บริการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของนักเรียน ฯลฯ 
   (3)  จัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน  เชน  การอบรม  การจดั
นทิรรศการ  การจัดปายนิเทศ ฯลฯ 
   (4)  ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา  ดานสุขภาพอนามัยของนักเรียน  ดวยวิธีการ
ตางๆ เชน  ประสานกับศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล  ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรค  ตรวจสุขภาพ
ใหความรูดานสุขอนามัย ฯลฯ 
   (5)  ติดตามประเมินผลการบริการดานสุขภาพอนามัยและนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรงุ การจัดบริการใหดีขึ้น 
                   3)  การบริการอาหารกลางวัน 
   (1)  จัดเก็บขอมูลนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและขาดสารอาหารใหเปน
ปจจุบัน 
   (2)  จัดบริการอาหารกลางวันตามสภาพความพรอมของโรงเรียนในรปูแบบตางๆ 
เชน อาหารจานเดียว อาหารชุด ฯลฯ 
   (3)  จัดกิจกรรมสงเสริมการฝกสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารเปนประจํา 
   (4)  จัดสถานที่รับประทานอาหารใหเปนสัดสวนและสะอาด 
   (5)  ประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
                  4)  การบริการแนะแนว 
     (1)  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจดับริการแนะแนว 
    (2)  สงเสริมใหความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดบรหิารแนะแนวนักเรียนดวย
วิธีการตางๆ เชน  ศึกษาเอกสารประชุมอบรม  เชิญวิทยากรภายนอก ฯลฯ 
    (3)  จดักจิกรรมแนะแนวอยางสม่ําเสมอและทัว่ถึง  โดยใชเทคนคิวิธีการหลากหลาย
และเหมาะสมตามสภาพปญหาของนักเรยีน  หรือตามวตัถุประสงค  เชน  บริการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลรายบุคคล บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา ฯลฯ 
    (4)  ประเมินผลการดําเนินงาน  และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การจัดบริการแนะแนว  ตลอดจนนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแนวทางชวยเหลือนักเรียนใน
ดานสวนตัวและสังคม  เชน  การศึกษาอาชีพ  สุขภาพ  จริยธรรม  จัดทุนการศึกษาและการแกปญหา
การขาดเรียน 
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                   5)  การบริการหองสมุด 
       (1)  จัดใหมหีองสมุดเพื่อบริการนักเรียนอยางทั่วถึง 
    (2)  จัดวัสดุ  อุปกรณหองสมุดใหเพียงพอ 
    (3)  จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 
    (4)  ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การจัดบริการหองสมุดตอไป 
                    6)  การบริการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
       (1)  เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนที่ขาดแคลนใหเปนปจจุบัน 
    (2)  แสวงหาเงินทุนหรือส่ิงของจากชุมชนหรือเอกชนเพื่อนํามาสนับสนุน
ใหบริการแกนกัเรียนที่ขาดแคลน 
     (3)  จัดบริการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอยางทั่วถึงทุกคน โดยใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียนมากที่สุด  เชน  การแจกเสื้อผา  เครื่องเขียน  แบบเรียน  ทุนการศึกษา 
เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ 
     (4)  ติดตามประเมินผลการใหบริการ เพ่ือปรับปรุงการใหความชวยเหลือตอไป 
                  7)  การจัดกิจกรรมสหกรณนักเรียน 
       (1)  จัดใหมีกิจกรรมสหกรณนักเรียน 
    (2)  จัดทําหลักฐานเอกสารตางๆ เชน ทะเบียนสมาชิก ระเบียบขอบังคับของ
กิจกรรมสหกรณ การจัดทําบัญชี 
    (3)  สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ 
    (4)  ติดตามประเมินผลการใหบริการ  เพื่อปรับปรุงและใหความชวยเหลือตอไป 
                   8)  การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
    (1)  จัดกิจกรรมเพื่อฝกใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
เชน 
    ก.  จัดใหมีสภานักเรียน 
    ข.  สงเสริมใหนักเรียนรูจักระเบียบวินัย สิทธิ และหนาที่ 
    ค.  จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหกลาแสดงออกอยางถูกตอง 
    ง.  จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนผูนาํ  และผูตามที่ดี  ตลอดจนรูจักรับฟง
ความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
    จ.  จัดใหมีตูแสดงความคิดเห็นในโรงเรียน 



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

 
54 

 

    (2)  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม  เพื่อปรับปรุงวิธีดําเนินการใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                   9)  การจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
   (1)  มกีารสํารวจอาคารสถานทีแ่ละบริเวณรอบๆ โรงเรยีนที่จะทาํใหเกดิอุบัติเหตุ
หรือเปนอันตรายตอนักเรยีน 
   (2)  ดําเนนิการปองกนัและแกไขปญหาเพือ่ใหนักเรยีนมีความปลอดภัยขณะที่อยู
ในโรงเรียน 
   (3)  จัดกิจกรรมสงเสริมอบรมนักเรียน โดยเนนใหนักเรยีนมีลักษณะนสัิยติดตัว 
“เร่ืองปลอดภัยไวกอน” 
   (4)  ติดตามประเมินผลดานการปองกัน  แกไขปญหา  และการจัดกิจกรรม 
                     10)  การจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
   (1)  จัดทําแผนหรือมาตรการในการปองกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
   (2)  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรการ การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
   (3)  รวมมือกับชุมชน  หรือองคกรตางๆ ในการรณรงคตอตานยาเสพติดใน
รูปแบบตางๆ 
   (4)  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทกุกลุมประสบการณทีเ่นนทกัษะกระบวนการคิด 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการการปฏิเสธสิ่งเสพติด 
               สรุปไดวางานกิจการนักเรียน  เปนงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน 
ซึ่งจะชวยสงเสริมการพัฒนาและการใหบริการนักเรียน  องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับ
งานกิจการนักเรียน  ไดแก  การเกณฑเด็กในวัยเรียนเขาเรียน  การบริการดานสุขภาพอนามัย  การบริการ
อาหารกลางวัน  การบริการแนะแนว  การบริการหองสมุด  การบริการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  
การจัดกิจกรรมสหกรณนักเรียน  การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความปลอดภัยในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 

 2.3.3 งานธุรการ  การเงินและพัสดุ 
 งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  เปนการควบคุมการดําเนินงานทั่วไปของโรงเรียนดานงาน
หลักฐานเอกสาร  รวมทั้งการเงิน  การพัสดุ  ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และ
เปนปจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อใหบริการแกงานฝายตางๆ ในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ขอบขายของงาน  ประกอบดวย  1)  งานธุรการทั่วไป  2)  งานสารบรรณ  3)  งานการเงินและการบัญชี  
4)  งานพัสดุและครุภัณฑ  ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
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   1)  งานธุรการทั่วไป 
   (1)  จัดใหมีแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
   (2)  จัดใหมีทะเบียน รับ-สง หนังสือ 
   (3)  จัดทาํทะเบียนประวัติพรอมทั้งทะเบียนสถิติขอมูลบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
   (4)  ดําเนินการในเรื่องทะเบียนนักเรียน  บัญชีเรียกชื่อ  สมุดหมายเหตุรายวัน 
สมุดเยี่ยม  สมดุลงเวลา  ทาํทะเบียนประกาศนียบัตร  ทะเบยีนคุม ป.04,  ป.05 และเอกสารที่เกี่ยวของกบั
ฝายธุรการ โดยมีการติดตามตรวจสอบใหเปนปจจุบัน 
   (5)  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช อุปกรณอํานวยความสะดวก  ที่เอื้อตองานสารบรรณ 
เชน  ตูเก็บเอกสาร  แฟม  พิมพดีด  เครื่องอัดสําเนาคอมพิวเตอร ฯลฯ 
                 2)  งานสารบรรณ 
   (1)  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
   (2)  จัดทาํแผนงานและปฏทิินปฏิบัติงานประจําป และระยะยาว 
   (3)  จัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ  โดยจัดใหมีแฟมงานกาํหนดรหัสของหนังสือ
ใหเปนหมวดหมู  ถูกตองเปนปจจุบัน 
   (4)  มีการลงทะเบียนรับ-สงหนังสือเปนปจจุบัน 
   (5)  ดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบขอบงัคับของทางราชการ 
   (6)  ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 
   (7)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินแผน 
                  3)  งานการเงินและบัญชี 
   (1)  จัดตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  จัดทําบัญชี  ตรวจสอบและกรรมการ
รับ-สงเงิน 
   (2)  จัดหาเอกสาร  หนังสือเกี่ยวกับการเงินและบัญชีไวใหบุคลากรใชอางอิง
และเปนคูมือปฏิบัติงาน 
   (3)  จดัใหมกีารปฏิบัติงานตามระเบยีบและขอบังคับ วาดวยการเงินและการพัสด ุ
   (4)  วางแผนการใชเงินของโรงเรียนใหตรงตามวัตถุประสงคของงาน  โครงการ
และเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนมากที่สุด 
   (5)  ใชจายเงนิตามแผนของโรงเรียน 
   (6)  จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอยางเปนระบบ 
     (7)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จายลงบัญชี
การเงินของโรงเรียนใหถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน 
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   (8)  แจงการใชจายเงินใหบุคลากรทราบ  เมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงการ  และ
เมื่อส้ินงบประมาณ 
                  4)  งานพัสดุและครุภัณฑ 
    (1)  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน 
     (2)  สํารวจความตองการ/ความขาดแคลน  และดําเนินการจัดหา  จัดสรร  พัสดุ
ครุภัณฑใหตรงกับความตองการและใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
    (3)  จําหนายพัสดุ  ครุภัณฑ  ใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  ครุภัณฑ
ของทางราชการ 
    (4)  มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑถูกตอง บันทึกรหัสครุภัณฑ
อยางครบถวนและเปนปจจุบัน 
    (5)  มีการควบคุมตรวจสอบ  การจัดซ้ือ-จัดจาง  และจัดสรรพัสดุ  ครุภัณฑให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
    (6)  มีการตรวจสอบ  และรายงานพัสดุ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
ทางราชการ 

   สรุปไดวางานธุรการ  การเงินและพัสดุ  เปนงานที่เกี่ยวกับการควบคุมการดําเนินงานทั่วไป
ของโรงเรียน  ซ่ึงเกี่ยวกับเอกสาร  หลักฐาน  ทั้งการเงินและพัสดุ  ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  ไดแก งานธุรการทั่วไป  
ประกอบดวย  การจัดแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน  การจัดทะเบียนรับ-สงหนังสือ  การจัดทํา
ทะเบียนประวัติ  ทะเบียนนักเรียน  การจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
งานสารบรรณ  งานสารบรรณ  ประกอบดวย  การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  การจัดทําแผน  
การจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ  การติดตาม  ประเมินผล  และการสรุปรายงาน  งานการเงินและบัญชี  
ประกอบดวย  การจัดตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  การจัดทําบัญชี  ตรวจสอบ  การวางแผนการใชเงิน  
การใชจายเงินตามแผน  และการจัดเก็บเอกสาร  งานพัสดุและครุภัณฑ  ประกอบดวย  การแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบงานพัสดุ  การสํารวจความตองการ การจัดซื้อ-จัดจาง  การลงทะเบียน 
การควบคุม  การตรวจสอบ  และการจําหนายพัสดุ  ครุภัณฑ 

          2.3.4  งานบคุลากร 
 บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา

ในโรงเรียนบรรลุเปาหมาย  ดังนี้  การบริหารงานบุคลากรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการ
ใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด
ความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 9)  ไดใหความหมายการบริหารงานบุคคลไววาการบริหารงาน
บุคคลเปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคล  เริ่มตั้งแต  การสรรหาบุคคลมาทํางานหรือมาเปนครู 
การจัดบุคลากรเขาทํางาน  การบํารุงรักษาและการสรางเสริมกําลังใจในการทํางาน  การพัฒนาบุคลากร 
และการจัดบุคลากรใหพนจากงาน ขอบขายของงาน  ประกอบดวย  1)  การจัดทําแผนงานโครงการ 
เกี่ยวกับบุคลากร  2)  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน  3)  การสรางและบํารุงขวัญบุคลากร  
ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
                   1)  การจัดทําแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับบุคลากร 
   (1)  สํารวจสภาพปญหา  และความตองการดานบุคลากรของโรงเรียน 
   (2)  สํารวจปญหาและความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 
   (3)  ดําเนินตามแผนงานและโครงการ 
   (4)  การติดตามและประเมนิผล 
                  2)  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
   (1)  รวบรวมขอมูลเกีย่วกบัวุฒิการศกึษา  ประสบการณ  ความสนใจ  และความถนดั
ของบุคลากรจากทะเบยีนประวัติ  การสอบถาม หรือการสํารวจ 
   (2)  ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและบุคลากร เพื่อจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงตามภารกิจ 
   (3)  มอบหมายใหบุคลากรแตละคนปฏิบัติงานตรงตามคุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณหรือตรงกับความสนใจหรือตรงกับความถนัดใหมากที่สุดตามสภาพของโรงเรียน 
   (4)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  และนําผลการปฏิบัติงานมาใช
พิจารณาเพื่อปรับปรุงการมอบหมายงานตอไป 
   (5)  กรณีโรงเรียนมีจํานวนบุคลากรไมครบเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โรงเรียนควรมี
การแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร  เพื่อใหการปฏิบัติงานครบตามภารกิจซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี
เชน 
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   ก.  นําเทคโนโลยีที่เปนวัสดุอุปกรณ  หรือเทคนิควิธีการมาใชในการปฏบิตังิาน 
เชน  ปรับปรุงระบบงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพนําคอมพิวเตอรหรือระบบแฟมขอมูลมาชวยใน
การปฏิบัติงานเพื่อลดภาระของบุคลากรที่จะตองปฏิบัติงาน  ที่มีลักษณะการทํางานประจํา  เพราะขอมูล
จํานวนมากตองมีการคํานวณหรือประมวลผลอยูเสมอ ฯลฯ 
   ข.  นํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจดัการศกึษามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น  เชน  ชุดการสอน  ส่ือการเรียนการสอนตาง  ๆการฉายวีดีทัศน ฯลฯ
   ค.  ระดมภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เชน  วิทยากร
ที่เปนชาวบาน  พระภิกษุ  ขาราชการ  ขาราชการเกษียณ  บุคลากรในภาคเอกชน  ผูประกอบอาชีพ
อิสระ ฯลฯ 
   ง.  ประสานงานกบัสํานกังานเขต  และสํานักการศกึษา  เพื่อขอความรวมมือ
ในการแกปญหา  เชน  ครูจางสอน ฯลฯ 
   จ.  ใหวิธีการรวมหองเรียน  หรือรวมชั้นเรียน 
                   3)  การสรางและบํารุงขวัญบุคลากร 
   (1)  จัดสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหตรงความตองการ
ของบุคลากร 
   ก.  จัดประชุมคณะครูในโรงเรียน  เพื่อปรึกษาหารือถึงความตองการดาน
สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
    ข.  จัดสวัสดิการภายในโรงเรียนตามความตองการความจําเปนของ
บุคลากรสวนใหญ  เชน  สหกรณรานคา  การใหบริการในการใชสิทธิตามสวัสดิการของรัฐ  อาหาร
กลางวันราคาถูก  กองทุนเงินยืมหมุนเวียนจัดทัศนศึกษา / พบปะสังสรรค  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิริยาภรณ บานพักครู ฯลฯ 
   ค.  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการปฏิบัติงาน  เชน  น้ําดื่ม น้ําใช
วัสดุ  ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน  หองทํางาน  มุมพักผอน  อุปกรณการสอนที่ทันสมัย  
ขอมูลสารสนเทศ  เอกสาร วารสารทางวิชาการ 
   ง.  สงเสริมใหบุคลากรทุกคน  มีสวนรวมรับผิดชอบการจัดสวัสดิการและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   (2)  จัดใหมีการเพิ่มพูนความรูทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางานใหแกบุคลากร
ตามความตองการ  ความจําเปน  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   ก.  จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ตามความตองการจําเปนทั้งของหนวยงานและบุคลากร 
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   ข.  จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน
และเจตคตใิหกับบุคลากรทุกคน  โดยวิธีการตางๆ เชน 
 ก)  การฝกอบรม  เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจัดขึ้น 
 ข)  การสงบุคลากรไปอบรมหรือดูงานดานการศึกษา 
 ค)  การใชกระบวนการปฏิบัติงาน  เชน  การประชุม  การศึกษาจากคูมือ
การทํางาน  การมอบหมายงาน  การใหเปนวิทยากร  การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 
 ง)  การพัฒนาทีมงาน  เชน  การใหมีสวนรวมในการบรหิารงานดานตางๆ 
การแบงงานใหกลุมรับผิดชอบ ฯลฯ 
 จ)  การพัฒนาตนเอง  เชน  การศึกษาตอทั้งในและนอกเวลา  การประชุม
ทางวิชาการ  ศึกษาจากชุดฝกอบรมดวยตนเอง  การอานวารสาร/ เอกสารทางวิชาการ  การฟงบรรยาย 
อภิปรายตางๆ การใหหมุนเวียนงาน  การบรรยาย / อภิปราย  เร่ืองนารูที่จัดประชุมในโรงเรียน ฯลฯ 
   ค.  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  และนําผลการประเมิน
ไปใชเปนขอมลูในการปรับปรุง  พัฒนาวธีิการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ง.  สรางเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโอกาส
ที่เหมาะสม 
   (3)  สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีคุณธรรม 
   ก.  สํารวจขอมูล  คุณสมบัติตางๆ ของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเปนขอมูล
เบื้องตน  เพื่อการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพและดานคุณธรรม 
   ข.  จัดกจิกรรมสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาดานวชิาชีพหลาย  ๆรูปแบบ  
อยางเหมาะสม  เชน 
 ก)  สนับสนุนไหไดรับการฝกอบรมการประชุมทางวิชาการหรือศึกษาตอ 
 ข)  สนับสนุนและสงเสริมใหทําผลงานทางวิชาการ / การวิจัยในชั้นเรียน 
 ค)  มอบหมายงานพิเศษตางๆ ใหรับผิดชอบตรงกับความรู  ความสามารถ 
ความถนัด  เผยแพรผลงานทางวิชาการ และ/ หรืออุปกรณการเรียนการสอนที่ริเร่ิมพัฒนาขึ้น 
 ง)  จัดใหมีการประกวดและใหรางวัล / เกียรติบัตร / ยกยองชมเชย 
 จ)  สงเสริมและใหกําลังใจเพื่อใหครูผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
   ค.  จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรม  เชน 
 ก)  สนับสนนุใหบุคลากรเขารวมปฏิบัตกิิจกรรมทางศาสนา  ลด  ละ  เลิก 
อบายมุข  ในวนัสําคัญทางศาสนา  และใหโรงเรียนเปนสถานที่ปลอดจากอบายมุข 
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 ข)  การจัดกิจกรรมหรือรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอกในการสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรมของความเปนครูทีด่ี  และการประพฤติตนเปนคนดีของสังคม 
 ค)  จัดบรรยากาศในโรงเรียนใหเหมาะสมแสดงถึงเอกลักษณของครูทีม่ี
คุณธรรม 
   ง.  ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ
และคุณธรรม  ตลอดถึงนําผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป 
                สรุปไดวางานบุคลากร เปนงานที่เกี่ยวกับการตัวบุคคล  การดําเนินงานตางๆ ตองอาศัย
บุคคลเปนหลัก หากมีการจัดวางตัวบุคคลที่เหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  จะทําใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรประสบความสําเร็จได  องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับงานบุคคล  ไดแก  การจัดทํา
แผนงาน โครงการเกี่ยวกับบุคลากร  ประกอบดวย  สํารวจสภาพปญหา ความตองการ  การดําเนินงาน
ตามแผน และโครงการ  การติดตามและประเมินผล  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน  ประกอบดวย  
การรวบรวมขอมูลของบุคลากร  การประชุมปรึกษาหารือ  การมอบหมายใหบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
ตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณ  ความถนัด ความสนใจ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  การสรางและบํารุงขวัญบุคลากร  ประกอบดวย  จัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานใหตรงตามความตองการของบุคลากร  จัดใหมีการเพิ่มพูนความรูทักษะและเจตคติ
ที่ดีตอการทํางานใหแกบุคลากรตามความตองการ  ความจําเปนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และ
การสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีคุณธรรม 

         2.3.5  งานอาคารสถานที่ 
 อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเปนองคประกอบสําคญัที่จะชวยใหการเรียน
การสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยรูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งการควบคุม  
ดูแลรักษา  การใหบริการแกชุมชน  การรูจักสงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานที่ที่อยูใหคงสภาพดี 
และสนองความตองการไดเพียงพอ ขอบขายของงานอาคารสถานที่  ประกอบดวย  1)  การวางแผน
ดานอาคารสถานที่  2)  การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล  3)  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
4)  การใชอาคารสถานที่  5)  การจัดสถานที่บริการนักเรียน  ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี ้
                   1)  การวางแผนดานอาคารสถานที่ 
   (1)  มีแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
   (2)  จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผน 
   (3)  แผนผังแสดงแผนแมบท  (MASTER  PLAN) 
                    2)  การรักษาความสะอาด  และสุขาภิบาล 
   (1)  ความสะอาด 
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      ก.  บริเวณโรงเรียนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
      ข.  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  โดยทั่วไปสะอาด 
      ค.  ดําเนินการดูแลดานความสะอาดรอบๆ บริเวณในโรงเรียน 
   (2)  การสุขาภิบาล 
   ก.  มีระบบระบายน้ําที่ดี ไมมีน้ําขัง 
   ข.  มีระบบนําน้ําที่ใชแลวมาใชประโยชนไดอีก 
   ค.  สวมใชงานไดดีไมมีกล่ินเหม็น 
   ง.  จัดโรงอาหารไดถูกหลักสุขาภิบาล  และจัดเก็บอุปกรณการประกอบอาหาร
อยางมีระบบ 
   จ.  จัดทําบอดักไขมัน 
                    3)  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
    (1)  ความรมร่ืน 
   ก.  จัดสภาพบริเวณโรงเรียนใหสะอาด  เปนระเบยีบเรยีบรอย รมร่ืนสวยงาม 
   ข.  มีไมยืนตนและไมประดับเหมาะสมกับสถานที่ 
   (2)  การตกแตงบริเวณอาคาร 
   ก.  จัดสวนหยอม  หรือส่ือกลางแจงที่เหมาะสมกับสถานที่ 
   ข.  จัดตกแตงบริเวณอาคารอยางสวยงาม  และสะอาดตาทุกจุด 
   (3)  สถานที่พักผอน 
   ก.  จัดใหมีศาลา  ซุม  มุมพักผอน  หรือที่นั่งนอกอาคาร 
   ข.  จัดสถานที่ใหนักเรียนไดเลนออกกําลังอยางเหมาะสม 
                  4)  การใชอาคารสถานที่ 
   (1)  ใชอาคารสถานที่ใหเกดิประโยชนอยางเหมาะสม 
   (2)  ใหบริการดานสถานที่แกชุมชนและสวนราชการอืน่ๆ 
   (3)  มีการซอมแซมแกไข  สวนที่ชํารุดใหอยูในสภาพใชการไดด ี
   (4)  จดัหาพัสดุ อุปกรณ  เครือ่งมือเครื่องใช  สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ 
มีการตอเติม ดดัแปลงใหมีสภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 
                    5)  การจัดสถานที่บริการนักเรียน 
   (1)  จัดใหมีโรงเรียนอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารใหเพียงพอเหมาะสม 
   (2)  จัดใหมหีองพยาบาล บริการแกนกัเรียนที่เจ็บปวย 
   (3)  จัดใหมนี้าํดื่ม ที่ลางมือ สวม ที่ถูกสุขลักษณะเพยีงพอ 
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   (4)  จดัใหมหีองกจิกรรมสหกรณนกัเรยีน เพื่อบริการดานวัสดุอุปกรณ  การเรียน
และอ่ืนๆ ในราคาถูก 
                  สรุปไดวางานอาคารสถานที่  เปนงานที่สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับงานอาคารสถานที่  ไดแก  การวางแผนดาน
อาคารสถานที่  ประกอบดวย  การวางแผน โครงการ  การตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  แผนแมบท  
การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล  ประกอบดวย  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  อาคาร  
และบริเวณรอบๆ โรงเรียน  การสุขาภิบาล  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย  
ความรมร่ืน  การตกแตงบริเวณอาคาร  และการจัดสถานที่พักผอน  การใชอาคารสถานที่  ประกอบดวย 
การใชอาคาร  การใหบริการดานสถานที่  การซอมแซม  และการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหดีกวาเดิม   
การจัดสถานที่บริการนักเรียน  ประกอบดวย  การจัดโรงอาหารใหเพียงพอและเหมาะสม  จัดใหมี
หองพยาบาล  จัดใหมีน้ําดื่ม  ที่ลางมือ  สวม  และจัดใหมีกิจกรรมสหกรณนักเรียน 

         2.3.6  งานความสัมพันธกับชุมชน 
 ปจจุบันการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งจําเปนในการบริหารการศึกษา 
เพราะโรงเรียนตองอาศัยทรัพยากรจากชุมชนชวยในการพัฒนาโรงเรียน ไมวาจะเปนดานอาคาร
สถานที่  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จะเห็นไดจากแนวการจัดกิจกรรมการประกอบและ
สถานประกอบอาชีพอิสระของชุมชน  มาเสริมการเรียนรูในโรงเรียน  ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชน
จึงจําเปนตองมีความรวมมือและมีความสัมพันธอันดีตอกัน  เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีคุณภาพตรงตามความตองการของหลักสูตร 
               หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 9)  ไดใหความหมายการบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน
ไววาการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริหารงานที่เกี่ยวกับความสมัพันธกับชุมชน  
เชน  การสอนใหนักเรียนนําความรูที่เรียนไปใชที่บานที่ชุมชน  และเผยแพรแกคนรอบขางคน
ในชุมชนดวย  การชวยแกปญหาในชุมชน  การใหนักเรียนเขาไปเรียนหรือฝกงานในชุมชน  การเชิญ
ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ ในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน ขอบขายของงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  ประกอบดวย  1)  การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2)  การรวมกิจกรรมของชุมชน  3)  การประชาสัมพันธโรงเรียน  4)  การใหบริการแกชุมชน  
5)  การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและองคกรตางๆ ในทองถ่ิน  ซึ่งแนวทางการดําเนินงาน
มีดังนี้ 
                   1)  การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   (1)  มีคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
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    (2)  จัดประชมุปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ระหวางผูปกครอง  ผูนําชุมชนหรือคณะกรรมการศึกษากบับุคลากรในโรงเรียน 
                    2)  การรวมกจิกรรมของชุมชน  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมกบัชุมชน  และองคกรตางๆ 
ตามเทศกาลและวันสําคัญ 
                  3)  การประชาสัมพันธโรงเรียน  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ให
ครอบคลุมงานของโรงเรียนและกลุมเปาหมายในพื้นที่  และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
                  4)  การใหบริการแกชุมชน 
     (1)  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานที่ที่โรงเรียน
สามารถใหบริการแกชุมชนได 
    (2)  มีการบรกิารทางวิชาการ บุคลากร  วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานที่แกชุมชน 
                   5)  การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชน และองคกรตางๆ ในทองถ่ิน 
     (1)  จัดใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูปกครอง  ชุมชน และองคกรตางๆ ขึ้น
ในโรงเรียน 
    (2)  มีผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรตางๆ  ใหการสนับสนุนทุนทรัพย  และ
แหลงวิทยากรมาเสริมการเรียนรูแกโรงเรียน 
  สรุปไดวางานความสัมพันธกับชุมชน  เปนงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนเปนส่ิงจําเปนในการบริหารการศึกษา  เพราะโรงเรียนตองอาศัยทรัพยากรจากชุมชนชวยใน
การพัฒนาโรงเรียน  องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ไดแก  การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การรวมกิจกรรมของชุมชน      
การประชาสัมพันธโรงเรียน  การใหบริการแกชุมชน  การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและ
องคกรตางๆ ในทองถ่ิน 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

       2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน

ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พบวาความพึงพอใจของ
ครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานการบริหารงานความสัมพันธ
กับชุมชน  ดานบริหารงานอาคารสถานที่  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารงานธุรการ 
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การเงินและพัสดุ  ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน  และดานการบริหารงานวิชาการ  เมื่อจําแนก
ตามเพศ  ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 ยุทธนา  ศรีพิจารณ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเซนตแอนโทนี  ในปการศึกษา 2546  จํานวน  300  คน  ผลการศึกษาพบวา ผูปกครอง
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานการจัดการและบริหารทั่วไป  ดานวิชาการ  ดานบุคลากร    
ดานกิจการนักเรียน  ดานอาคารสถานที่  ผูปกครองก็มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน  
สวนดานความสัมพันธกับชุมชน  ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  ศิริพงษ  พุมภักดี  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ขาราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสระแกว”  พบวา  ความพึงพอใจของราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
อยูในระดับมาก  ความพึงพอใจของขาราชการครูชายกับขาราชการครูหญิงตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ไมแตกตางกัน  ความพึงพอใจของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ขนาดกลางและขนาดใหญตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน 

  ทองพูน  นาทองบอ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของครู
ที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ”  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญ
ทั้งหกดานกับความพึงพอใจของครูและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรม  
การบริหารโรงเรียนของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญจําแนกตามกลุมที่
แสดงพฤติกรรมแตกตางกันในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
ผลการวิจัยปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ  ดานวิชาการ  อาคารสถานที่  
และความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับกลาง  สวนดานบริหารงานบุคคล  การเงินธุรการ  และกิจการ
นักเรียน  อยูในระดับสูง  เมื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ พบวา  พฤติกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนของครูใหญแตละดานและรวมทั้งหกดาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของครูในทางบวก  
นอกจากนี้ยังพบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรยีนที่ครูใหญมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับสูง  
สูงกวาความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่มีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

   สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอ
การบริการงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง 
พบวา  ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานอยูในระดับมาก ความพึงพอใจระหวางครูชายกับครูหญิง 
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ครูที่มีประสบการณมาก  กับประสบการณนอย  และครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีและตั้งแตปริญญาตรี
ขึ้นไป  มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

   วิชิน  รัตนคุณ  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของ
ครูตอการบริหารงานของผูบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดระยองโดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  เพื่อเปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจ
ของครูที่มีประสบการณมากกับครู  ที่มีประสบการณนอย  ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยปรากฏวา  ความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  ในดาน
การบริหารงานทั่วไป  ดานการบริหารงานธุรการ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงาน
ปกครองนักเรียน  ดานการบริหารงานบริการ  และดานการบริหารโรงเรียนกับชุมชน  อยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  จําแนกตามประสบการณนอยและประสบการณมาก
มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

   นฤมล  มุลา  (2542, บทคัดยอ)  ไดวิจยัเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา  ครูโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  มีความพึงพอใจตอปจจัยการปฏิบัติงานโดยรวม
และปจจัยดานความรับผิดชอบ  ดานนโยบายและการบริหาร  ดานการปกครองบังคับบัญชา  
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดานสภาพการทํางานในระดับมาก  สวนดานความสําเร็จของงาน 
ดานการยอมรับนับถือ  ดานความกาวหนา  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานเงินเดือน  และผลประโยชน
เกื้อกูลในระดับปานกลาง  ครูชายและครูหญิง  ครูที่มีประสบการณต่ํากวา  10  ปและครูที่มีประสบการณ
มากกวา  10  ปขึ้นไป  ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ตั้งอยูในอําเภอที่มีเขตติดตอกับบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา  รวมทั้งครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตติดตอกับริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  
รวมทั้งครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีความพึงพอใจตอปจจัย
การปฏิบัติงานในระดับมาก  และครูชายและหญิงมีความพงึพอใจตอปจจัยการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั  
สวนครูที่มีประสบการณต่ํากวา  10  ป  กับครูที่มีประสบการณมากกวา 10  ปขึ้นไปมีความพึงพอใจ
ตอปจจัยการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

         2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 แจคสัน  (Jackson, 1974, p. 5760-A; อางถึงใน ศิริพร  จักรกริชรัตน, 2542, หนา 56)  ไดทํา

การวิจัยระดับปริญญาเอกเรื่อง  การศึกษาความสัมพันธของแนวคิดผูบริหารวิทยาลัยตอองคประกอบ  
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ตามทฤษฏีกระตุน- ค้ําจุน  ของเฮอรซเบอรก  โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารระดับกลาง  จํานวน  
422   คน  และรองประธานกรรมการบริหาร  จํานวน  337  คน  จุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดของผูบริหารระดับกลาง  และแนวความคิดของรองประธานกรรมการบริหารตอปจจัย
กระตุน-ค้ําจุนกนัแนวคิดกับผูใตบังคับบัญชาของเขาตามระดับงานของเขา  ผลการศึกษาในเรื่องนี้
พบวา  ผูบริหารระดับกลาง  และรองประธานกรรมการบริหารเลือกปจจัยกระตุนมากกวาปจจัยค้ําจุน  
อยางไรก็ตามปจจัยค้ําจุนก็เปนสวนใหผูปฏิบัติตามเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางยิ่ง 

   มอรตัน  (Morton, 1986, p. 7062-A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  อิทธิพลขององคประกอบซึ่งเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและความกาวหนาในการทํางานของผูจบปริญญาเอก  ในป  ค.ศ. 1930-1973  โดย
ศึกษาจากประชากรทั้งหมดแบงตามเพศ  วิชาเอกที่จบการศึกษา  และประเภทของอาชีพที่ทํา  ตัวแปร
คือ  องคประกอบของความพึงพอใจซึ่งศึกษาตามความตองการขั้นสูง ขั้นต่ํา  ตามทฤษฏีของ
เฮอรซเบอรก  และตามทฤษฏีของมาสโลว  ผลการวิจัยพบวา 

         1)  กลุมตัวอยางไมไดยอมรับองคประกอบของความพึงพอใจในทํานองเดียวกัน
ทั้งที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเหมือนกัน 

         2)  กลุมตัวอยางยอมรับวา  ความตองการ  จะมีอิทธิพลทางบวกกับสภาพความพึงพอใจ
ในการทํางานมากกวาความตองการขั้นต่ํา  แตขณะเดียวกันก็เห็นวาความตองการขั้นต่ํามีความสําคัญ
ตอสภาพความพึงพอใจในงานเชนกัน 

         3)  นโยบายการบริหารงานมีความสําคัญตอความกาวหนาของงาน  ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง  แตเพศหญิงมีมากกวา 

         4)  ส่ิงสําคัญที่ทําใหการงานกาวหนามี  5  ประการ  คือ 
    (1)  ความเชี่ยวชาญสาขาวิชา 
    (2)  ความมีชือ่เสียง 
    (3)  การไดรูจักคนมาก 
    (4)  การเขากลุมกับเพื่อนได 
    (5)  จดหมายแนะนําตัว 
         เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni, 1973, pp. 191-207) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “องคประกอบ

ที่สงผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู  ในเขตการศึกษาของมอนโรเคานดี  
รัฐนิวยอรค”  โดยมีจุดประสงคที่จะทราบวาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานกับปจจัย
ที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธหรือไม  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่ทําให
ครูเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  คือ  องคประกอบดานลักษณะงานเปนองคประกอบสําคัญที่สุด  
สําหรับปจจัยที่ทําใหครูไมพึงพอใจในการทํางานพบวา  องคประกอบดานสภาพการทํางานเปน
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องคประกอบที่สําคัญที่สุด  สวนเพศ  ตําแหนง  และประเภทของโรงเรียนไมมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานแตกตางกัน  

         มอรเฟท (Morphet, 1976, p. 67) ไดสรุปวาหากผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ
ในการบริหารงานโรงเรียนและมีทักษะในการเปนผูนําสูง  ประกอบกับครูมีความพึงพอใจในการทํางาน
ก็จะทําใหโรงเรียนทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงในการจัดความพึงพอใจ
ในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนจะมีลักษณะของงานที่ทําเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงเรียนมากที่สุด  และการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมีสวนที่เปนสาเหตุทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจในการทํางานดวย  ซ่ึงนับวาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่จะทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การไดเขามามีสวนรวมออกความคิดเห็น
ในการบริหารงาน  การไดรับการยกยอง  การไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  เพราะจะทําใหครูมีกําลังใจในการทาํงานอยางจรงิใจ
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงหมายความวา  งานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ  โดยผูรวมงานมีความพึงพอใจ
ในการทํางานดวย 

 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคูมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549, หนา 29-57) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูตอ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  พนักงานครู
เปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ความกาวหนา  เพราะครูเปนผูปฏิบัติที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพื่อเปนรากฐานใหนักเรียนสําหรับการใฝรู  ใฝเรียนตลอดชีวิต  รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว  มีบุคคลจํานวนมากที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญคือ  ผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิานของครูนั้นมีความสําคัญและสงผลใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาตองศึกษาบทบาทหนาที่ของตนในการบริหารงานของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงานของสถานศึกษาเปนไปอยางสมบูรณ
แบบในการบริหารจัดการทั้ง  6  งาน  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดเปนตัวแปรที่จะศึกษา  คือ 
 2.5.1 งานวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานวิชาการโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว 
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษาชาติ  และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา 
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ชุมชน และทองถ่ินโดยมีการดําเนินงานดาน  งานธุรการทางวิชาการ  ประกอบดวย  การจัดทําแผน 
โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานทะเบียน  สถิติ  การจัดหองเรียน  และหองสนับสนุนการเรียนการสอน    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวย  การจัดทําหลักสูตร  เอกสารการเรียนการสอน  
การจัดทํากําหนดการสอน  แผนการสอน  การปฏิบัติการสอน  การปรับปรุง  พัฒนาการปฏิบัติการสอน  
การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน  และงานวิจัยในชั้นเรียน  งานสงเสริมวิชาการ  ประกอบดวย  
การสอนซอมเสริม  การสงเสริมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ  การงานหองสมุด  และ
การนิเทศภายใน  งานกลุมประสบการณ  ประกอบดวย  การตั้งคณะกรรมการ  การจัดแผนพัฒนา 
การกําหนดโครงการตามกลุมประสบการณ และการติดตามการดําเนินงาน  งานวัดและประเมินผล
การเรียน  ประกอบดวย  การวัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  และ
การจัดทําคลังขอสอบ 
 2.5.2  งานกิจการนักเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยมีการดําเนินงาน 
ดานการเกณฑเด็กในวัยเรียนเขาเรียน  การบริการดานสขุภาพอนามัย  การบริการอาหารกลางวัน  
การบริการแนะแนว  การบริการหองสมุด  การบริการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  การจัดกิจกรรม
สหกรณนักเรียน  การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  การจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย
ในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
 2.5.3  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานธุรการ  การเงินและ
พัสดุ  โดยมีการดําเนินงาน ดานงานธุรการทั่วไป  ประกอบดวย  การจัดแผนงาน  โครงการ  ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  การจัดทะเบียนรับ-สง หนังสือ  การจัดทําทะเบียนประวัติ  ทะเบียนนักเรียน  การจัดหา
เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณอํานวยความสะดวกที่เอื้อตองานสารบรรณ  งานสารบรรณ  ประกอบดวย  
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  การจัดทําแผน  การจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ  การติดตาม 
ประเมินผล  และการสรุปรายงาน  งานการเงินและบัญชี  ประกอบดวย  การจัดตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน  การจัดทําบัญชี  ตรวจสอบ  การวางแผนการใชเงิน  การใชจายเงินตามแผน  และการ
จัดเก็บเอกสาร งานพัสดุและครุภัณฑ  ประกอบดวย  การแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานพัสดุ  
การสํารวจความตองการ  การจัดซื้อ-จัดจาง  การลงทะเบียน  การควบคุม  การตรวจสอบ  และ
การจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ 
 2.5.4 งานบุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานบุคลากร  โดยมีการดําเนินงาน
ดาน การจัดทําแผนงาน  โครงการเกี่ยวกับบุคลากร  ประกอบดวย สํารวจสภาพปญหา  ความตองการ  
การดาํเนินงานตามแผน  และโครงการ  การติดตามและประเมินผล  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
ประกอบดวย  การรวบรวมขอมูลของบุคลากร  การประชุมปรึกษาหารือ  การมอบหมายใหบุคลากร
เขาปฏิบัติงานตามวุฒิ  ประสบการณ  ความถนัด ความสนใจ  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากร การสรางและบํารุงขวัญบุคลากร  ประกอบดวย  จัดสวัสดิการและสิง่อาํนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานใหตรงตามความตองการของบุคลากร  จัดใหมีการเพิ่มพูนความรูทักษะและเจตคติ
ที่ดีตอการทํางานใหแกบุคลากรตามความตองการ  ความจําเปน  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และ
การสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีคุณธรรม  
 2.5.5 งานอาคารสถานที่  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานอาคารสถานที่ โดยมีการดําเนินงาน
ดานการวางแผน  โครงการการตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน แผนแมบท  การรักษาความสะอาดและ
สุขาภิบาล  ประกอบดวย  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคาร และบริเวณรอบๆ โรงเรียน  
การสุขาภิบาล  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย  ความรมร่ืน  การตกแตงบริเวณอาคาร  
และการจัดสถานที่พักผอน  การใชอาคารสถานที่  ประกอบดวย  การใชอาคาร  การใหบริการ
ดานสถานที่   การซอมแซม และการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหดีกวาเดิม  การจัดสถานที่บริการนักเรียน  
ประกอบดวย  การจัดโรงอาหารใหเพียงพอและเหมาะสม  จัดใหมีหองพยาบาล  จัดใหมีน้ําดื่ม 
ที่ลางมือ  สวม  และจัดใหมีกิจกรรมสหกรณนักเรียน 
 2.5.6  งานความสัมพันธกับชุมชน  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน 
โดยมีการดําเนินงานดาน  การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การรวมกิจกรรม
ของชุมชน  การประชาสัมพันธโรงเรียน  การใหบริการแกชุมชน  การสรางเสริมความสัมพันธกับ
ชุมชนและองคกรตางๆ ในทองถ่ิน 
 และผูวิจัยกําหนดตัวแปรตน  คือ  ประสบการณในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  
จําแนกเปนพนักงานครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10  ป  และพนักงานครูที่มีประสบการณตั้งแต  
10  ปขึ้นไป  และระดับชั้นของพนักงานครูที่ปฏิบัติการสอน  จําแนกเปน  ระดับกอนประถมศึกษา        
ชวงชั้นที่ 1  ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 
 


