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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่  12  โดยมุงเนน
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามระดับหัวขอดังตอไปนี้ 

 2.1  ประวัติและความเปนมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา   
 2.2  ปจจัยจูงใจที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน 

  2.2.1  ความหมายของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.2.2.  ทัศนคติและปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   1)  ธรรมชาติของทัศนคติ  
   2 )  องคประกอบของทัศนคติ 
   3)  การสรางทัศนคติตองานมีแนวทางทําได 

4)  ความพึงพอใจในการทํางาน 

   5)  ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   6)  องคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   7)  ผลของความพึงพอใจและไมพอใจในการทํางาน 

   8)  การเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

 2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 2.4  การปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
กลุมที่ 12  ในงานวิชาการ 12  ดาน 

 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  
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มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1  ประวัติและความเปนมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม    แผนกสามัญศึกษา 
 (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  (2548, หนา 18)  อธิบายวา  การศึกษาของคณะสงฆ   

หมายถึง  ส่ิงที่พระภิกษุสามเณรตองเรียนคนควาทําความเขาใจปจจุบันมี  4  ประเภท  คือ   
 1)  การศึกษาพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  

 2)  การศึกษาพระปริยัติธรรม   แผนกบาลี 
 3)  การศึกษาพระปริยัติธรรม   แผนกนักธรรม 

 4)  การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษานั้น  เปนการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาคณะสงฆ  เปนการศึกษาที่รัฐกําหนดใหมีขึ้นตามความประสงคของพระสงฆ 
 สืบเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  และบาลีวิสามัญศึกษา  สํานักเรียนวัด  
กลาวคือ  ภายหลังจากที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ  เปดดําเนินการมาตั้งแตป  พ.ศ. 2432  และ  
พ.ศ.  2489  ตามลําดับไดเจริญมากขึ้นทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงไดจัดการศึกษาแผนก
มัธยมขึ้นมาเรียกวาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  กําหนดใหมีการเรียนบาลี  นักธรรม  และความรูช้ัน
มัธยมศึกษา  โดยรับผูที่สําเร็จชั้นประถมปที่  4  ตอมาเมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ไดแพรขยาย
ออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง  มีพระภิกษุและสามเณรเรียนกันมากขึ้น  ทางคณะสงฆโดยองคกร
ศึกษา  จึงไดกําหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหมวา  โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด  
โดยมติคณะสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาไดออกระเบียบกระทรวง  ใหโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา
สํานักเรียนวัดนี้  เปดทําการสอนสมทบในชั้นตัวประโยค  คือ  ช้ันประถมปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3  ไดตั้งแตป  พ.ศ.  2500 เปนตนมา  และหากสอบไดแลวจะไดรับประกาศนียบัตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการอีกดวย  ดวยเหตุนี้  จึงทําใหพระภิกษุและสามเณรนิยมเรียนกันมาก  โรงเรียน
ประเภทนี้จึงแพรหลายออกไปยังจังหวัดตาง ๆ  อยางกวางขวางจนทําใหทางการคณะสงฆเกรงวา
การศึกษาธรรม   และบาลีเสียแตทางคณะสงฆไดพิจารณาเห็นความจําเปนของการศึกษาวิชาในทาง
โลกอยูจึงไดตั้งคณะกรรมการ  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหมมีวิชา
บาลี  วิชาธรรม  และวิชาทางโลก  เรียกวาบาลีศึกษาสามัญศึกษา  และปริทัศนศึกษา  โดยได
ประกาศใชเมื่อ  พ.ศ.2507  พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีวาดวยการศึกษาของ
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา  สํานักเรียนวัดและกําหนดใหพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีที่คณะสงฆไดจัดขึ้นใหมแตเหตุการณปรากฏตอมาวาการตั้งสํานักเรียนตามแบบ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลีใหมนี้มีนอยนักเรียนก็นิยมเรียนกันนอยเพราะพระภิกษุ
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สามเณรสวนใหญยังพอใจที่จะเรียน   โดยไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยูดังนั้น  
นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว  จึงไดพากันเขาชื่อกันเปนนักเรียนโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดย
ระเบียบศึกษาธิการบาง  สมัครสอบเทียบบาง  สมัครเขาเปนนักเรียนการศึกษาผูใหญบาง  ทําให
การศึกษาของคณะสงฆในชวงระยะนั้นเกิดความสับสนเปนอันมาก 

            ขณะเดียวกันไดมีผูแทนราษฎรไดยื่นเรื่องราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการเปดการสอบสมทบ
ในชั้นตัวประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร   แตกรมการศาสนา  ปจจุบัน เปนสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  รวมกับกรมตางๆ ที่เกี่ยวของไดพิจารณาลงความเห็นรวมกันวาควรจัด
โรงเรียนขึ้นประเภทหนึ่ง  เพื่อสนองความตองการของพระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทั้งวิชาธรรม
และวิชาสามัญศึกษาควบคูกันไป  โดยไมมีการสอบสมทบ  แตใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
สอบเอง  ในที่สุด กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาขึ้น  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2514  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. 2535  และในปจจุบันใชระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาพ.ศ.2546  โดยมีวัตถุ
ประสงฆที่จะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเปนประโยชนฝายศาสนจักร  และฝายบานเมือง  
กลาวคือ  ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดี  มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง  เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ดํารงอยูในสมณธรรมสมควรแกภาวะ
สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไปได  และถาหากพระภิกษุสามเณร
เหลานี้ลาสิกขาบทไปแลว  ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรฐัได  หรือเขารับราชการสราง
ประโยชนใหกาวหนาแกตนเองและบานเมืองสืบตอไปดวย  ในระยะเริ่มแรกมีเจาอาวาส  51 แหง 
รายงานเสนอจัดตั้งตอกรรมการศาสนา  ปจจุบันเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ซ่ึง
ปจจุบันการศึกษาประเภทนี้ไดเจริญกาวหนาขึ้นมาโดยลําดับมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษากระจายอยูตามจังหวัดตางๆ  ทั่วประเทศ  มีโรงเรียน  400  โรง  มีนักเรียนจํานวน 
51,950 รูป   (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2547, หนา  23) 

                 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ
และรัฐโดยทํานุบํารุงสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาใหการอุปถัมภ  คุมครอง แ ละสงเสริมพัฒนา
งานพระพุทธศาสนาโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  แบงสวนราชการออกเปน  7  กอง 
ดังนี้   1)   กองกลาง    2)   กองพุทธศาสนศึกษา   3)  กองพุทศาสนสถาน   4)  กองพุทธศาสนนิเทศ    

5)  สํานักงานพุทธมณฑล    6) สํานักงานศาสนสมบัติ   7) สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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ภาพที่  2   โครงสรางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กลุมที่รายงานตรงผูอํานวยการ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมตรวจสอบภายในสํานกังาน 

กองกลาง สํานักงานพุทธมณฑล 

สํานักงานศาสนสมบัติ 

สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารทางพระพุทธศาสนา 

กองพุทธศาสนสถาน 

กองพุทธศาสนนิเทศ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

กองพุทธศาสนศึกษา 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

นายกรัฐมนตร ี
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2.2  ปจจัยจูงใจที่สงผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน    
 บารนารด  (Barnard, 1972, pp. 142-149)  ไดกลาวถึงส่ิงจูงใจที่ผูบริหารสามารถใชเปน
เครื่องมือในการจูงใจ  ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานไว  ดังนี้ 
  1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ  (material  inducements)  ไดแก  เงิน  ส่ิงของหรือสภาวะ
ทางกายที่ใหเห็นแกผูปฏิบัติงาน  เปนการตอบแทนหรือรางวัล 
  2)  ส่ิงจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุ  (personal non-mterial 
opportunity)  เปนส่ิงจูงใจที่ชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ  เชน  
เกียรติยศ  การใหสิทธิพิเศษ  และการมีอํานาจ  เปนตน 
  3)  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  (desirable physical conditions)   หมายถึง  
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  เชน สถานที่ทํางาน เครื่องมือส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ   
  4)  ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefactions atractionness) หมายถึง  
สมรรถภาพของหนวยงานที่สนองความตองการของบุคคลในดานความภูมิใจทีไดแสดงฝมือ  การ
ไดมีโอกาสชวยเหลือ  และการแสดงความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
  5)  ความดึงดูดใจในทางสังคม (associational attractionness) หมายถึง  
ความสัมพันธฉันมิตร  ซ่ึงถาเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจรวมงานกับ
หนวยงาน 
  6)  การปรับสภาพการทํางานให เหมาะกับวิ ธีการและทัศนคติของบุคคล  
(adaptaion of conditions to  iabitual  methods and attitudes)  หมายถึง  การปรับปรุงตําแหนงงาน  
วิธีทํางานใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงแตกตางกัน 
 2.2.1  ความหมายของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  1)  ความพึงพอในการทํางาน  (job satisfaction)  หมายถึง   ภาวะอารมณทางบวก
ที่มีตองานที่ทํา  ซ่ึงเปนผลจากการรับรูในผลงานของบุคคล  หรือเปนผลจากการประเมิน
ประสบการณในงาน  และความสามารถสนองความตองการของบุคคลในงานนั้น     
 ผูปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจใจการปฏิบัติหนาที่มากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับวาความ
ตองการของตนไดรับการตอบสนองนอย ความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่ก็จะลดนอยลงไป  ดังนั้น  
ความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพ  ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในพฤติกรรม  และรูความตองการ
ของบุคคลใหส่ิงจูงใจที่สามารรถสนองความตองการของเขา ตามปกติพฤติกรรมของบุคคลมี
ความหมาย  เพื่อบรรลุเปาหมายตามความตองการของตน ซ่ึงตามทฤษฎีระดับความตองการของ
มาสโลว (Maslow’s A.H; 1954, p. 28)  เชื่อวาคนมีความตองการตลอดเวลาตามลําดับความตองการ
ระดับต่ําไปหาสูงความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  จะไมเปนแรงจูงใจอีกตอไป    
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เฮอรเบิรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snydernan. 1959. pp. 113-119) ไดเสนอทฤษฎี  2  
ปจจัย  (two–factor  theory)  หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ–ปจจัยสุขอนามัย  (motivator–hygiene  theory)  
ซ่ึงเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและไมพอใจในงาน  ปจจัยทั้งสองคือ 
  (1)  ปจจัยจูงใจ  (motivational  factors)  เปนปจจัยที่ใหเกิดความพอใจในงาน  
ซ่ึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง  ไดแก   ความสําเร็จในการทํางาน  การไดรับการยอมรับนับ
ถือ  ความเจริญกาวหนาในการทํางาน  ความไดรับผิดชอบตองาน  เปนตน 
  (2)  ปจจัยสุขอนามัย  (hygiene  factors)  เปนปจจัยที่ชวยคํ้าจุนปองกันมใิหบคุคล
เกิดความไมพอใจการทํางาน แตไมเปนส่ิงชวยกระตุนใหบุคคลกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น  
เปนปจจัยเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของงานไดแก  นโยบายและการบริหารงานขององคการ  การ
ควบคุมบังคับบัญชา  ความสัมพันธระหวางบุคคล  เงินเดือน ตําแหนงฐานะการทํางาน  ความมั่นคง
ของงาน  และชีวิตสวนตัวเปนตน 
  วอน  ฮัลเลอร  บี.กิลเมอร  (Von Haller B.Gilmer, 1975, p. 25)   
สรุปองคประกอบที่เอื้ออํานวยตอความพึงพอใจในการทํางานไว  10  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ความมั่นคงปลอดภัย   ไดแก  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  รวมถึงความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน  เชน  การประกันสุขภาพ  อุบัติเหตุ  และชีวิต  การเก็บสะสมเงิน  การให
บําเหน็จบํานาญ  เมื่อเกษียณอายุ  การมีงานทําไมตกงาน  เปนตน  
  (2)  โอกาสกาวหนาในการทํางาน  ไดแก   การมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นจาก
ความรูความสามารถในการทํางาน เปนตน  
  (3)  สถานทีทํางานและการจัดการ  ไดแก  ความพึงพอใจตอสถานที่ทํางานตอดจน
ช่ือเสียงและการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ   
  (4)  คาจาง  สําหรับคาจางหรือรางวัลนั้นตองมีความเสมอภาค  สอดคลองกับ
เปาหมายของผูปฏิบัติงานและมีลักษณะจูงใจทั้งภายในและภายนอก 
  (5)  คุณลักษณะของงานนาสนใจ  เชน งานที่มีความเปนอิสระ งานที่ไมจําเจ  
 นา เบื่อ  งานที่ทาทายความสามารถ 

   (6)  การควบคุมบังคับบัญชา  การควบคุมบังคับบัญชา  ที่ไมดีอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหคนยายงานและลาออกจากงานได 

  (7)  ลักษณะทางสังคม  ถาผูปฏิบัติงานทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขก็จะ
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น ๆ  
  (8)  การติดตอสื่อสาร   การปฏิบัติงานในทุกระดับที่จะไดผลดีนั้นตองอาศัยการ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ   นอกจากนั้นการจูงใจตาง ๆ   ก็จะใชติดตอส่ือสารที่ดี 
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  (9)  สภาพการทํางาน   เชน  แสง  เสียง   อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน  ตองมีความ
เหมาะสมกับงานนั้น  ๆ 

  (10)  สิ่งตอบแทนหรือประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ  เชน เงินบําเหน็จตอบแทน  เมื่อออก
จากงาน  การบริการรักษาพยาบาล  สวัสดิการที่อยูอาศัย  เปนตน  

 2.2.2  ทัศนคติและปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
             1)  ความพึงพอใจในการทํางาน  (job  satisfaction) 
   แมคคลีแลนด  (Mc Clelland, D.C.1960, pp. 43-45 อางถึง ใน อารีย  เพชรผุด, 

2531, หนา 26)  กลาววา  ความพึงพอใจนั้นเกี่ยวของกับความคิดเห็นที่ตนงานมีตองานและตอ
นายจาง  เปนอารมณ  ความรูสึกที่เกิดจากประสบการณ  การทํางานของบุคคล  ความพึงพอใจใน
งานมีผลมาจากงานนั้นทําใหความตองการ  ทั้งทางรางกาย  และจิตใจไดรับการตอบสนอง  แตถา
เกิดความแตกตางกันระหวางงานที่นายจางเสนอ  ใหกับความคาดหวังของลูกจาง  สรุปไดวา 
แรงจูงใจในทางจิตวิทยาสังคมที่มีผลตอการทํางานมี  3  ประการ  คือ    

   (1)  แรงจูงใจใฝสัมพันธ  (afflitive motivation)  หรือความตองการมีความสัมพันธ
อยางดีกับบุคคลอื่น  คือ  ความตองการของบุคคลที่จะมีความสัมพันธอันดีกับคนอื่นเพื่อนรวมงาน
คํานึงถึงการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  และรักษาหนาที่ซ่ึงกันและกันมากกวาคํานึงถึงการทํางาน
โดยตรงบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดนั้นจะตองไดรับการ

สนับสนุนจากเพื่อนฝูง  พวกพอง  และถาใหเลือกผูรวมงานก็จะเลือกเพื่อนมากกวาผูเชี่ยวชาญ 
   (2)  แรงจูงใจใฝอํานาจ  (power  motivation )  คือ  ความตองการมีอํานาจบุคคลที่

มีแรงจูงใจใฝอํานาจจะใชเผด็จการตอบุคคลอื่นมีความตองการอยางรุนแรงที่จะมีอํานาจเหนือและ

ตองการใชอํานาจควบคุมถาหัวหนางานมีแรงจูงใจประเภทนี้จะไมฝงเสียงคนงานหรือเพื่อน

รวมงานเลย 
   (3)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (achievement  motivation )  หรือ  ความตองการสัมฤทธิ์

ผล  คือ  แรงจูงใจที่ไดรับการกลาวขวัญมากในวงการจูงใจเพราะ  แมคคีลแลนด (Mc Clelland, 
D.C.1960, pp. 43-45)  สรุปไดวา  นักธุรกิจและนักลงทุนที่ติดอันดับโลกนั้นมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในระดับสูง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  คือ  แรงจูงใจที่บุคคลหนึ่งตองการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหมี
มาตรฐานที่ดีที่สุด  (standard  of  excellence)  ตองการมีความภาคภูมใิจในตนเอง  แขงขันกับตัวเอง  
พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ตองการประสบความสําเร็จโดยเฉพาะงานที่ยากและทาทาย  คนที่
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะเปนคนที่มีเหตุผลมีภาวะในการเสี่ยงในระดับที่ เปนไปไดจักใช

วิจารณญาณอยางรอบคอบถาใหบุคคลที่มารวมงานดวยคนพวกนี้จะเลือกผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มี

ความสามารถมากกวาเลือกเพื่อน  และบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะทํางานเพื่องาน 
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  จากทฤษฎีแรงจูงใจของ แมคคลีแลนด (Mc Clelland, 1960, pp. 43-45)  ทั้ง  3  ประการ  
ชี้ใหเห็นวา  ความตองการทางดานความสําเร็จมากที่สุด โดยเฉพาะในประเทศที่ตองการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ  ผูประกอบการจะยอมรับความเสี่ยงภัยบางอยาง  เชน  มีการพัฒนาทรัพยากร
นํามาใชในอุตสาหกรรม  เพื่อความสําเร็จทางเศรษฐกิจและความกาวหนาของประเทศ  และยัง
แสดงใหเห็นวา  คุณลักษณะทางดานความสําเร็จอาจจะนํามาสรางใหเกิดขึ้นแกงานได  เชน  ความ
รับผิดชอบสวนบุคคล                                                                                                                                                      

   2)  ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   ความพึงพอใจในงานเปนหัวขอเรื่องหนึ่งที่นาสนใจ  ในวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  

การที่ทํางานในองคการธุรกิจอุตสาหกรรมไมประสบผล  เชน  ยอดการผลิตตกต่ํา  ทั้ง ๆ  ที่
คนทํางานเทาเดิม  คนงานขาดงาน เปล่ียนงานบอย หรือมาทํางานไดแตทําไมดีไมเต็มความสามารถ  
ส่ิงเหลานี้ลวนมีสาเหตุมาจาก  ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานทั้งสิ้น ดังนั้นความพึงพอใจใน
งานจึงมีความสําคัญตอธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องตอไปนี้ 

   (1)  กอใหเกิดความรับผิดชอบตองานมากขึ้น 
   (2)  กอใหเกิดกําลัง  ขวัญ  (moral)  แกบุคคลในองคกร 
   (3)  กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
   (4)  เปนยุทธวิธีการเพิ่มผลผลิต  (productivity)  ใหแกหนวยงานวิธีหนึ่ง 
   (5)  ทําใหเกิดการปรับปรุง  แกไขการบริหาร  เมื่อพบวาพนักงานไมพึงพอใจใน

การทํางาน 
   3)  องคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    

                 อารีย  เพชรผุด  (2530, หนา 56)  กลาวถึงองคประกอบของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไว  10  ประการ ดังนี้ 

   (1)  งาน (job)  คือ งานที่เขาไดไปทําอยู  หมายความวา  คน ๆ นั้น  เขามีความชอบ 
ความถนัด ความสนใจในงานนั้นหรือไม หากเขามีความชอบ  ความสนใจแลว ก็ยอมจะมีความพึง
พอใจในงานนั้นสูงเปนทุนอยู  ในขณะที่เขาทํางานไป โอกาสที่เขาจะเรียนรูงาน รูส่ิงใหม ๆ  ก็มาก
ขึ้น  และส่ิงนี้หากเขาชอบอีก  ก็ยอมเพิ่มความพึงพอใจในงานนั้นขึ้นไปอีกเชนกัน 

   (2)  คาจาง  (wage)  คาจางแรงงานเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเขาอยากทํางาน
ในหนวยงานนั้นหรือไม  การใหคาจางแรงงานในอัตราท่ีเหมาะสม  ก็ทําใหผูทํางานพึงพอใจได  
นอกจากนี้คาจางแรงงานก็ตองมีความยุติธรรม  โดยเฉพาะในบรรดาคนงาน  หรือ ลูกจางมีคุณมี
คุณสมบัติเดียวกัน 
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   (3)  โอกาสที่ไดเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตําแหนง  (promotion)  พนักงานทุกคนก็ตั้ง
ความหวังไวกับส่ิงเหลานี้  ผูบังคับบัญชาตองมีวิธีการที่ดีในการพิจารณาเพื่อความยุติธรรม  เพราะ
ส่ิงนี้จะกระทบตอความพึงพอใจในงานของคนงานได 

   (4)  การยอมรับ  (recognition)  ทั้งจากผูบังคับบัญชา  ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน  
หากมีการยอมรับเขา  ยอมทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ดังนั้น  การใหเกียรติ  ให
การยอมรับ รับฟงความคิดเห็นตอบุคคลยอมทําใหเขาเกิดความพึงพอใจได 

   (5)  สภาพการทํางาน  (working  condition)  เปนสภาพโดยทั่ว ๆ ไปของสถานที่
ทํางาน เชน ความสะอาด  ความเปนระเบียบ  กวางขวางโอโถง  ที่เปนสภาพทางกายภาพ  (physical  
environment)  ส่ิงเหลานี้มีผลตอความพึงพอใจเชนกัน 

   (6)  ผลประโยชน  (benefit)  และสวัสดิการ  (services)  หมายถึง  ส่ิงที่เขาไดรับ
ตอบแทนนอกเหนือจากคาจาง  เชน  บําเหน็จ  บํานาญ  คารักษาพยาบาล  คาที่พัก  คาน้ํามันรถ ส่ิง
เหลานี้ยอมมีผลตอความพึงพอใจในงานได 

   (7)  ตัวหัวหนางาน  หรือ  ผูบังคับบัญชา  (leader)  หัวหนามีอิทธิผลมากเชนกัน  
เชน  ลักษณะของหัวหนาเปนแบบใด  มีทักษะในการบริหารงานมากนอยเพียงใด  รูหลักจิตวิทยา 
หลักมนุษยสัมพันธเพียงไร  และเมื่อมีปญหา  หัวหนาที่มีความสามารถที่จะแกปญหาหรือให
คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาไดดีเพียงไร 

   (8)  เพื่อนรวมงาน  (co-workers)  หากมีเพื่อนรวมงานที่ดีทํางานไปกันได  ยอม
สงผลทําใหเขาเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น 

   (9)  ความรับผิดชอบ  (responsibility)  หมายถึง  การที่ผูบังคับบัญชาใหโอกาสแก
ผูทํางานไดรับผิดชอบตอการทํางานของตนเองอยางเต็มที่  โดยไมจําเปนตองตรวจสอบหรือ
ควบคุมมากเกินไป 

   (10)  องคการและการจัดการ  (organization)   หมายถึง  องคการใดที่มีชื่อเสียงการ
ทํางานมีระบบแลว  ยอมทําใหเกิดการยอมรับ  ยอมทําใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในองคการนั้น  
สวนการจัดการ  หากองคการมีวิธีการจัดระบบการบริหารดียอมสรางความพึงพอใจในงานได
เชนกัน   จากขอมูลดังกลาว  สามารถเขียนเปนรูปแบบแผนภูมิความเขาใจได 
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4)  ผลของความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน 
  การขาดงาน  ผูปฏิบัติงานที่ไมพอใจในงานมักมีแนวโนมที่จะขาดงานมากกวาคน
ที่มีความพึงพอใจในงาน 

   การลาออกจากงาน  ผูที่มีความพึงพอใจในงานต่ํามักจะคิดลาออกจากงานไปที่เขา
คิดวาจะมีความพึงพอใจมากกวา 

   การเปนขโมย   ผูปฏิบัติงานบางคนเมื่อมีความคับของใจจะแสดงพฤติกรรมขโมย  
เปนการแกแคนตอผูบังคับบัญชานี้เขาคดิวาไมปฏิบัติกับเขาตามที่ควรจะเปน 

  ผลผลิต   โดยท่ัวไปผลผลิตหรือการปฏิบัติตน จะผันแปรไปตามระดับความพึง
พอใจในงาน  แตก็อาจเกิดผลตรงขามไดซ่ึงขึ้นกับคานิยมในการทํางานดวย 
  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และการมีอายุยืน งานที่ไมเปนที่พึงพอใจจะสงผลเสียตอ
สุขภาพของบุคคล  โดยจะทําใหบุคคลเกิดความเครียด  ซ่ึงนําไปสูความเจ็บปวย  เชน  โรคกระเพาะ
อาหาร  โรคหัวใจ  สุขภาพจิตเสื่อมโทรม  และอายุไมยืน 

  5)  การเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

 ความพึงพอใจในงาน  ทําไดโดยการจูงใจตนเองและการจูงใจผูอ่ืน 

  (1)  การจูงใจตนเอง  (self motivation)  การทํางานใหไดผลดีนั้น  ผูปฏิบัติงาน
จะตองรูจักจูงใจตนเองใหมีความพึงพอใจในการทํางาน 
  (2)  รูจักตนเอง  การรูจักตนเองทั้งสถานภาพ  ความตองการจุดออน จุดแข็งจะชวย
ใหสามารถตั้งเปาหมายที่เปนจริง  และเปนไปไดและชวยในการพัฒนาตนเองโดยการขจัดจุดออน
นั้น 

   (3)  กลาเสี่ยงทําสิ่งท่ีทาทาย   การทําอะไรที่คุนเคย  ไมทําใหเกิดความตื่นตัวการ
ไดทําอะไรที่ทาทายใหม ๆ   ทําใหเกิดความตื่นตัวกระตือรือรนมากขึ้น 
  (4)  พัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคล  บุคลิกภาพที่ชวยจูงใจใหมีความพึงพอใจใน
งาน  ไดแก 
  ก   ความกระตือรือรน   ประกอบดวยความอยากรูอยากเห็นความเชื่อมั่น  ความ
คาดหวังผลสําเร็จ  และการมองโลกในแงดี  ความกระตือรือรน  จะชวยลดระดับความเครียด มอง
ปญหาเปนความทาทาย   พยายามหาทางแกปญหา  ชวยใหแกปญหาไดรวดเร็ว  ความกระตือรือรน
จึงเปนสิ่งจูงใจที่ดีที่สุดของชีวิต 

  ข  ความคิดสรางสรรค  พยายามใชความคิดสรางสรรคอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย  
จะชวยใหมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ  อยางรวดเร็ว  วิธีการสรางความคิดสรางสรรคที่ดี
โดยการเปดตัวเองกับความคิดใหม ๆ   ตลอดเวลา  อานวาระสารทางวิชาชีพ  สนใจโลกรอบ ๆ  ตัว  
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เรียนรูโดยการมีสวนรวม  ฟงอยางมีประสิทธิภาพ  คบหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่มีความคิด
สรางสรรค 

  ค  ความยืดหยุน  ชีวิตมีความไมแนนอน  เปล่ียนแปลง  ตลอดเวลา  ถาบุคคลกลัว
หรือตอตานการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะไมเจริญ 

  ง  ความภาคภูมิใจในตนเอง  อุปสรรคของความสําเร็จในการทํางาน  คือ  ความไม
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  ความเชื่อมั่นในตนเองทําใหบุคคลสามารถเผชิญปญหา  
ความเครียด  มีความพยายาม  จนกวาจะประสบความสําเร็จ  ไมโทษผูอ่ืน 
 สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2527, หนา 1)  กลาววา  พฤติกรรม  คือ  กริยาอาการที่แสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดได  เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา  ซ่ึงจะออกมาจากภายนอก  หรือ  ภายในรางกายก็ได  
ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยกระทําหรือรูสึก  ผูอ่ืนจะเห็นหรือไมก็ตาม  ถือไดวาเปนพฤติกรรมทั้งสิ้น  
จากนิยามดังกลาวจะเห็นไดวา  พฤติกรรมของมนุษยจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีส่ิงเรา  กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ  มนุษยไดแสดงพฤติกรรมออกมาเนื่องจากเกิดแรงจูงใจที่จะตอบสนองความตองการในสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง  หรือมีเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง 
 กริยาอาการที่มนุษยแสดงออกมาที่เรียกวา  พฤติกรรมนั้น  นักจิตวิทยาเชื่อวามีสาเหตุและ
ความเกี่ยวพันกับความตองการอันเปนแรงขับของแตละคน  ดังนั้น  หากผูบริหารไดพบกับสาเหตุ
และความตองการอันเปนแรงขับของพฤติกรรมบุคคลในหนวยงานแลวการควบคุมไมใหเกิด

พฤติกรรมที่ไมตองการหรือการควบคุมใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ใหเปนพฤติกรรมที่ตองการได   
สงวน    สุทธิเลิศอรุณ  (2528, หนา  44-63) ไดกลาวถึงทฤษฎีการใหรางวัลเพื่อจูงใจให

ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ  โดยแบงแรงจูงใจออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  1)  แรงจูงใจภายใน  หมายถึง  แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล  ซ่ึงมีผลกระตุนใหบุคคล

แสดง พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองกาหรือจุดหมายที่ไดกําหนดไว  แรงจูงใจภายใน
มีความสําคัญกวาแรงจูงใจภายนอก  เพราะแรงจูงใจภายในเกิดจากความรูสึกของตน  เมื่อบุคคล
รูสึกเชนใด  ก็แสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเสมอ  เชน  ความอยากรูอยากเห็น  ทํา
ใหบุคคลคนควาเพิ่มเติมหรือเกิดไทยมุงได ความรัก  ทําใหคนหูหนวกตาบอด  ความอบอุน  ทําให
สบายใจความเห็นอกเห็นใจทําใหเกิดความคลอยตามหรือตามใจ  ความสงสารทําใหเกิดการใหอภัย   
 2)  แรงจูงใจภายนอก  หมายถึง  แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล   ซ่ึงมีผลตอการ
กระตุนใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการ 
 จากทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานพอจะสรุปไดวาการสราง

แรงจูงใจจะเกิดขึ้นไดในตัวมนุษยจะเกิดตามลําดับขั้น  เริ่มตนจากรางกายไดรับการตอบสนอง
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ความตองการในเบื้องตน  จะเปนการปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจ  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันแลว  
คือ  ความตองการขั้นตนของมาสโลว  (Maslow, A . H. 1954, p. 28) เปนความจําเปนเบื้องตนตาม
ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119)  สวน
การจูงใจใหบุคคลมีความตองการมากขึ้นของมาสโลว (Maslow, A. H. 1954, p. 28)  ขั้นสูง  จะตรง
กับปจจัยจูงใจของเฮอรซเบอรก (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119) 
ปจจัยจําเปนเบื้องตนและปจจัยจูงใจลวนมีความสําคัญตอมนุษยในองคการทั้งสิ้น  ความสําคัญของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานใด ๆ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสําคัญเกี่ยวของกับทัศนคติและคานิยมของบุคคล  การปฏิบัติงานของบุคคลโดยใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่  ทําใหงานสัมฤทธิผลหรือบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายสภาพการ
ทํางานและสิ่งจูงใจในหนวยงานมีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  การที่
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย   จึงถือเปน
ภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งของผูบริหารทุกระดับในแตละองคการ 

เทพพนม    เมืองแมน  และสวิง    สุวรรณ  (2529, หนา 98)  ไดใหความหมายถึง  ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณในทางบวก  
ที่มีผลเกิดขึ้น  เนื่องจากการประเมินประสบการณในงานของคน ๆ  หนึ่งอยางไรก็ตาม  ความรูสึก
ชอบงานของคนหนึ่ง ๆ  นั้น  จะขึ้นอยูกับวา  งานนั้นไดทําใหบุคคลนั้นไดรับความตองการทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ  อันจะเปนสวนสําคัญที่จะใหมีชีวิตอยูรอดหรือสมบูรณมากนอยเทาใด
ดวย  ส่ิงที่ขาดหายไประหวางงานที่เสนอใหทํากับสิ่งที่จะไดรับ  เปนรากฐานแหงความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจได  
 เซอรจิโอแวนนี  (Sergiovanni, TJ. 1970, pp. 194-207)  นักการศึกษาแหงมหาวิทยาลัย
อิลลินนอยส  สหรัฐอเมริกา  ไดทําการศึกษาเรื่ององคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจและไมพึง
พอใจในการทํางานของครู  ในเขตการศึกษาของมอนโรเคานตี  มลรัฐนิวยอรค  โดยทําการ
สัมภาษณครูในโรงเรียน  ทั้งในเมืองและชนบท  จํานวน 3,382  คน  มีจุดมุงหมายที่จะทราบวา  
ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน  มีความสัมพันธกันหรือไม  และเพื่อศึกษาวาเพศ  
ตําแหนงประเภทของโรงเรียน  มีผลตอปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจใน
การทํางานแตกตางกันหรือไม  ผลจากการศึกษาคนพบวา  ปจจัยที่ทําใหครูมีความพอใจในการ
ทํางาน  และไมพึงพอใจการทํางาน  มีความเปนอิสระไมขึ้นแกกัน  และพบวา  กลุมปจจัยที่ทําให
ครูพอใจในการทํางาน  องคประกอบลักษณะงาน  เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในกลุมที่ทําใหครู 
ไมพึงพอใจในการทํางาน  พบวาองคประกอบสภาพของการทํางานสําคัญที่สุด  สวนเพศ  ตําแหนง  
และประเภทของโรงเรียน  ไมมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน 
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แอลเดอรเฟอร  (Alderfer, 1972,  pp. 9-13)  ไดเสนอทฤษฎี  ERG  โดยอาศัยพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีของมาสโลว  (Maslow, A. H. 1954,  p. 28 )   และจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ  แอลเดอร
เฟอร  (Alderfer, 1972, pp. 9-13) ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 3 กลุม คือ ความตองการ
ดํารงชีวิต  (existence  needs) ความตองการในกลุมนี้จะเกี่ยวของกับความตองการทางรางกาย  และ
ปจจัยที่จําแนกสําหรับการดํารงชีวิต  ซ่ึงเทียบไดกับความตองการทางรางกาย  และความตองการ
ความปลอดภัย  และความมั่นคงตามทฤษฎีมาสโลว  (Maslow, A. H. 1954, p. 28)  ความตองการ
สัมพันธ  (relatedness needs)  หรือ R เปนความตองการทางสังคมที่จะมีความสัมพันธกับบุคคล

อ่ืนๆ  เชน  สมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูง  เพื่อนรวมงาน  และคนที่ตองการจะมีความสัมพันธดวย  
ความตองการกลุมนี้เทียบไดกับความตองการสังคม  และความตองการยอมนับถือ  ตามทฤษฎีของ
มาสโลว (Maslow, A. H. 1954, p 28)  ความตองการเจริญกาวหนา  (growth  needs)   เปนความตอง
การที่จะพัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุด  เทียบไดกับความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตนและความ
ตองการยอมรับนับถือในตนเองตามทฤษฎีของมาสโลว  (Maslow, A. H. 1954, p. 28) 
 นอกจากนี้ทฤษฎี  ERG  ยังไมเครงครัดกับลําดับขั้นความตองการมากนักในขอท่ีวา  ตอง
ไดรับความพึงพอใจในความตองการขั้นตนกอนจึงจะมีความตองการขั้นตอ ๆ  ไป  แตทฤษฎี  ERG   
เห็นวา  คนอาจทํางานเพื่อความตองการเจริญกาวหนา  (growth  needs)  ก็ไดถึงแมจะยังไมไดรับ
ความพึงพอใจในความตองการสัมพันธก็ตามหรือความตองการทั้ง 3 นี้  อาจดําเนินไปใน
ขณะเดียวกันก็ได 
 ประจวบ   แสงวเิชียร  (2533, หนา 11)  ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง  ความรูสึกที่ดีงาม  การมีความสุขของบุคคลตองานที่กําลังปฏิบัติอยู  ความพึงพอใจจะ
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน  สวนความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมีความหมายตรงขาม
อยางไรก็ดีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด  อาจเปลี่ยนแปลงเสมอตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอม  บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานอยูเสมอ 

สุนันทา  รัตนกรไพบูลย  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะใน
การเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา  ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
เกือบทุกหนวยงาน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับมาก  ยกเวนขาราชการที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเลขานุการกรม  ขาราชการที่ปฏิบัติงานในกองนโยบายและแผน  ซ่ึงมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานระดับปานกลาง  มีขอเสนอแนะที่สําคัญเพื่อการเสริมสรางความพึงพอใจ  โดยให
ปรับปรุงกฎเกณฑหลักการแนวปฏิบัติงานใหคลองตัว  ใหผูบังคับบัญชายิ้มแยมแจมใส  หวงใย
ปญหาตาง ๆ  ของผูใตบังคับบัญชา  ปรับปรุงเกณฑการประเมินบุคคล “ระบบการคิดเลือกบุคคล
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เพื่อเล่ือนชั้นเล่ือนตําแหนง  ใหโอกาสขาราชการไดเพิ่มพูนความรูความสามารถ  และจัดหาอปุกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานอยางเพียงพอ 

เอกชัย   กี่สุขพันธ   (2538, หนา  129-131)  ไดกลาวถึงปจจัยจูงใจที่มีผลกระทบตอความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานไว  ดังนี้ 
 สิ่งที่ทําใหคนอยากทํางาน  คือ 

  1)   สวัสดิการที่ดี 
  2)  สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
  3)   เพื่อนรวมงานที่ดี 
  4)  งานไมนาเบื่อหนาย 
  5)  มีความกาวหนา  มีหนามีตาในสังคม 
  6)  งานไมเสี่ยงอันตรายเกินไป 

  7)  เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่นาพอใจ 

  8)  หัวหนางานที่ดีเขาใจลูกนอง 
  9)  อุปกรณในการทํางานมีครบและสมบูรณ 
               10)  มองเห็นความสําเร็จในงานที่ทํา  

  11)  งานมีความทาทายความสามารถ 

  12)  งานนั้นมีความมั่นคงถาวร 

  13)  ไดรับความยุติธรรม 

  14)  มีโอกาสไดแสดงฝมือ 

  15)  เมื่อทํางานดีไดรับคําชมเชย 

  16 )  ไดพบปะเพื่อนฝูงในระดับตาง ๆ  กัน 
  17)  งานไมยากเกินความสามารถ 

  18)  สามารถยกระดับการทํางานดวยความสามารถของตนเอง 

  19)  ความเอาใจใสของหัวหนางาน 

  20)  การสั่งงานที่ดี 
 สิ่งที่ทําใหคนไมอยากทํางาน   คือ 

  1)  งานไมกาวหนา 
  2)  เงินเดือนหรือผลตอบแทนไมคุมคา 
  3)  สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี 
  4)  งานซ้ําซากนาเบื่อหนาย 
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  5)  งานไมตรงกับความถนัด หรือความสามารถของคนทํา 
  6)  สวัสดิการไมดี 
  7)  เพื่อนรวมงานไมดี 
  8)  งานไมทาทาย 

  9)  งานยากเกินความสามารถ 

  10)  ผูบังคับบัญชาไมดี  เชน  ลําเอียง 
  11)  ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง 
  12)  หัวหนางานพูดจาไมสุภาพเรียบรอย 

  13)  หัวหนางานคอยแตจับผิดลูกนอง 
  14)  งานไมมั่นคงมองไมเห็นอนาคตที่แนนอน 

  15)  งานนั้นเสี่ยงอันตรายเสมอ  ๆ 

  16)  ผูบังคับบัญชาเอาแตงาน 

  17)  อุปกรณในการทํางานไมดี  มีไมครบ 

 ประเทืองทิพย    ไกรวิวัฒน  (2539, หนา 5)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน
เรื่องของความรูสึก  ทัศนคติ  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และความภูมิใจในความสําเร็จ
ของงานที่ตนทํา  กอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  แตในทางตรงกันขาม  ถาบุคลากรขาด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลวก็จะมีผลในทางกลับกัน 

กาญจนา  จันทรไทย  (2539, หนา 53)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ผลรวมจาก
ความรูสึก  อารมณที่มาจากการจูงใจ  หรือจากทัศนคติ  รวมทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ  ที่
นําไปสูความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน     

ปยฉัตร  พจนกระจาง  (2543, หนา 9)  กลาววา  ความพึงพอใจในการทํางาน  เปน
ความรูสึก  หรือ  เจตคติของบุคคลที่มีตองานที่ทําอยู  และสภาพแวดลอมตาง  ๆ   ที่เกี่ยวของกับ 
การทํางาน  เปนความรูสึกที่เกิดจากการที่ไดรับการตอบสนอง  ทั้งทางดานรางกายและจิตใจจนทํา
ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ   

  เสนาะ   ติเยาว   (2546, หนา 228)  ใหความหมายวา  ความพึงพอใจในการทํางาน  หมายถึง
ระดับความรูสึกที่เกิดขึ้นของผูปฏิบัติงานในทางบวกหรือในทางลบตองาน    

  สุนีย    แทงหอม  (2546, หนา 125)  กลาววา  ทัศนคติ  หมายถึง  สภาวะความพรอมทางจิต  
ซ่ึงเกิดมาจากประสบการณที่เปนตัวกําหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลตอส่ิงหนึ่ง  บุคคลหรือ
สถานการณที่ เกี่ยวของ หรือ ความรูสึกและทาทีของคนเราที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปน
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ความรูสึกทางชอบไมชอบ  แลวมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้น  ตามความรูสึก 
ดังนั้น  ทัศนคติของคนเรานั้น  คือ  ความรูสึก  (felt)  ที่มีตอส่ิงแวดลอมรอบ ๆ  ตัวเขา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอบุคคลในรูปของความชอบ ไมชอบ พอใจหรือไมพอใจและความพรอมที่จะตอบสนอง
กับสิ่งดังกลาวตลอดเวลา  ทัศนคติของบุคคลนั้นสามารถสังเกตได  จากการแสดงออกของบุคคล
นั้น ๆ  ไดเชนกัน 

   1)  ธรรมชาติของทัศนคติ  (nature  of  attitude)  
     (1)  ทัศนคติ  เกิดจากการเรียนรูของบุคคลและจากประสบการณที่เขา

ไดรับมา 
     (2)  ทัศนคติ  เกิดจากความรูสึกของบุคคลที่สะสมมานาน 
     (3)  ทัศนคติ  เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาโดยทั่ว ๆ  

ไปได 
    (4)  ทัศนคติ  สามารถถายทอดไปสูคนอื่นได  เชน  จากพอ -  แมไปสูลูก 
    ( 5)  ทัศนคติ  มีการเปลี่ยนแปลงได 
   2)  องคประกอบของทัศนคติ  (attitude’s  component)   
    (1)  องคประกอบทางดานความคิด  (cognitive component)  เชน  ความรู  

ความเขาใจ 
    (2)  องคประกอบทางดานความรูสึกและจิตใจ  (affective  component)  

เชน ความชอบ  ความสบายใจ  ความสนุกสนาน 
    (3)  องคประกอบทางดานของการกระทํา (action tendency component)  

เปนทิศทางของการตอบสนองทางพฤติกรรม  เชน สนับสนุน สงเสริม  เขารวม  หัวเราะ พูดคุย  
เปนตน 

   3)  การสรางทัศนคติตองานมีแนวทางทําไดดังนี้ 
    (1)  การใหความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงาน 
    (2)  การจัดประสบการณที่ดีเกี่ยวกับงาน 
    (3)  การจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี 
    (4)  การเปนแบบอยางที่ดี  เชน ระบบ ระเบียบของงาน 
    (5)  การใหคําแนะนํา/ปรึกษา  เกี่ยวกับงาน 
    (6)  การใหการสงเสริมพลังกลุมหรือการทํางานเปนทีม 
    (7)  การใหแรงเสริมตาง ๆ 
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  กิลเมอร  (Gilmer, 1975, pp. 392-393)  ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
คือ  ผลของทัศนคติตาง ๆ  ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงาน  และมีสวนสัมพันธกับลักษณะ
งานและสภาพแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึงความพึงพอใจนั้น  ไดแก  รูสึกมีความสําเร็จในผลงาน  
รูสึกวา ไดรับการยกยอง  และรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน  

เวกซเลย และแกรี่  (Wexley  and  Gary, 1975, p. 1)  ใหความหมายของความพึงพอใจใน
งานวา  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง  ทัศนคติทั่วไปของพนักงานที่มีตองาน  โดยท่ีงานนั้นมีผล
หรือคุณคาตามที่พนักงานคาดหวัง  ความพึงพอใจในงานอาจเกิดจากผลที่สืบเนื่องมาจาก  งาน
หลาย ๆ  อยาง  เชน  เงินเดือน  คาจาง  การนิเทศงาน  ประเภทของาน  เพื่อรวมงานและนโยบาย
ขององคการ  เปนตน แอปเปลไรท  (Applewhite, 1965, p. 8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ในการทํางานวาเปนความสุขความสบายที่ไดจากสภาพการทํางาน  ความสุขจากการทํางานรวมกับ
เพื่อนรวมงานและความพึงพอใจเกี่ยวกับรายไดจากองคการ 
 เอ็ดเวิรด  (Edword, 1984, p. 23)  ไดตั้งสมมุติฐานจากการพัฒนารูปแบบจําลอง  เพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบัติงาน  จะถูกเชื่อมโยงดวยปจจัยอ่ืน ๆ  ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทน ที่
เหมาะสม  ซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ”  ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการ
ตอบสนองที่ทําใหเกิดความพงึพอใจ  ซ่ึงแบงออกเปนผลตอบแทนภายใน  (intrinsic rewards)  และ
ผลตอบแทนภายนอก  (extrinsic rewards)  โดยผานการรับรูเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ยุติธรรม  ซ่ึงเปน
ตัวช้ีปริมาณของผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติจะไดรับนั่นคือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะถูก

กําหนดโดยความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง  และการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรม
ของผลตอบแทน  หากผลตอบแทนจริงมากกวาผลตอบแทนที่ไดรับรูแลว  ความพึงพอใจยอมจะ
เกิดขึ้นไดเสมอ 
 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy  and  Miskel. 1991, p. 334)  มีแนวคิดวา  ความพึงพอใจในการ
ทํางานนั้น  เปนผลกระทบของความรูสึกดานจิตใจที่มีตองานที่ทํามาแลว  หรืองานในปจจุบันเมื่อมี
การประเมินบทบาทของงาน 

  เฟรนซ   (Frence, 1994, p. 111)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองทางอารมณของบุคคล  อาจเปนเงินเดือน  ผลประโยชนตอบแทนและการ
กํากับดูแล  ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ํา  ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ  รวมทั้งความ
ตองการของบุคคล  ลักษณะของงาน  ขอบเขตของงาน  สภาพการทํางานและบุคลิกภาพของแตละ
บุคคล 
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  สรุปความหมายและการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เปนความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลที่มีตองานตอปจจัย  หรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ  จนสามารถตอบสนองกับ
ความตองการดานรางกายและจิตใจ  เปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  ทฤษฎีวาดวยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เกิดจากกลุมของนักวิชาการตาง ๆ ที่มีความคิดที่
ทําการศึกษาคนควา  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่เปนเครื่องชวยใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยวาสาเหตุ
ที่คนกระทําพฤติกรรมนั้น  ๆ  เพราะอะไรและที่ส่ิงใดเปนเครื่องกระตุนหรือเราใหกระทําหรือ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมาจึงทําใหเกิดทฤษฎีแรงจูงใจตาง ๆ  ขึ้นมาหลายทฤษฎี ดังนี้ 
  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก   (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, 
pp. 113-119)  ซ่ึงเปนทฤษฎีหนึ่งที่รูจักกันอยางแพรหลายในบรรดานักบริหาร  ทฤษฎีนี้มีช่ือเรียก
หลายชื่อดวยกัน  อาทิ  motivation  maintenance theory, dual factor theory หรือ  motivation 
hygiene theory  เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119   
อางถึงใน   เสาวรส  เกียรตนิารถ, 2533, หนา 30)  ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยโดย
การสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีจํานวนมากกวา  200  คน  จากโรงงาน  11  แหง  ในเขตเมือง   
พิตสเบอรก  มลรัฐเพนชิลเวเนีย  เพื่อที่จะทราบถึงผลตอเนื่องของเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตการ
ทํางานของผูใหสัมภาษณ  เพื่อจะหาวาองคประกอบอะไร  ที่มี่ความสัมพันธกับคามรูสึกในดานที่
ทําใหเกิดความสุขในการทํางานและความไมสบาย  ความเปนทุกขในงาน  ดังนั้น  ทฤษฎีนี้จึงมุงที่
ตองการทราบวา  ผูปฏิบัติงานตองการอะไรจากงานที่ปฏิบัติอยู  และสรุปไดวา  มีปจจัยหลายอยาง
ที่มีผลตอการทํางานาของคนงาน  ปจจัยที่สําคัญเหลานี้แบงไดเปน  2  ประการ  ที่มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการทํางานซึ่งเปรียบเทียบคามแตกตางระหวางแรงกระตุนให

เกิดความพึงพอใจกับความไมพึงพอใจ  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยที่อยูทางดานซายมือ  คือ  ปจจัยการ
จูงใจ  (motivation factors)  ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธของคนตองานที่ปฏิบัติ  เนื่องจากปจจัยนี้เปน
ปจจัยที่จูงใจในการทํางาน  เปนลักษณะมุงในการทํางาน เพราะวางานเปนส่ิงที่ชวยใหคนมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น  ทั้งยังเนนสิ่งที่ชวยคนหาความสําเร็จได  สวนปจจัยที่อยูดานขวามือคือปจจัย
สุขวิทยา  (hygiene factor)  ซ่ึงประกอบดวยสภาวะแวดลอมของงาน  ที่ไมไดกอใหเกิดความ
เจริญเติบโตทางดานจิตใจแกตนอยางไรก็ตาม  องคประกอบหรือปจจัยทั้ง  2  ประการนี้เปนสิ่งที่
ผูปฏิบัติงานในองคกรตองการ  เพราะเปนแรงจูงใจที่กระตุนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเมื่อ
ผูปฏิบัติงานในองคกรไดรับการตอบสนองดวยปจจัยดังกลาวแลว  ผลที่ตามมาคือ  คนจะเกิดความ
พึงพอใจในงาน  (job  satisfaction)  สวนปจจัยสุขวิทยา หรือปจจัยคํ้าจุน  (hygience  factors)  นั้น
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จะทําหนาที่ปองกันไมใหคนงานเกิดความไมพึงพอใจในงานขึ้นและเมื่อใดที่ผูปฏิบัติงานไดรับการ

ตอบสนองปจจัยชนิดนี้อยางเพียงพอแลว  ความไมพึงพอใจในงานก็จะหมดไป   แตก็มิได
หมายความวา  ความพึงพอใจในงานจะเกิดขึ้นแทนที่  เพราะปจจัยค้ําจุน  เปนแตเพียงตัวปองกันมิ
ใหความไมพึงพอใจเกิดขึ้นเทานั้น  และความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อปจจัยกระตุนหรือ ปจจยั
การจูงใจ  (motivation factors) ไดรับการตอบสนองแลวปจจัยสําคัญ  ประกอบดวย  2 องคประกอบ
ดังนี้ 
 1. ปจจัยกระตุน  (motivation  factors)  ปจจัยที่กอใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจภายใน  และ
แรงจูงใจนี้กระตุนใหอยากทํางาน  เปนปจจัยที่ทําใหความตองการทํางานสําเร็จเกิดความกาวหนา
ในชีวิตการทํางานของบุคลากรประสบผลสําเร็จทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกทางบวกตองาน  ผล
การปฏิบัติงานจะมีคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1  ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  (achievement)  หมายถึง  การที่บุคลากรทํางาน
ไดสําเร็จบุคลการจะเกิดแรงจูงใจภายในเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ  ภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง  อยากทํางานที่ตนเองมีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อง ๆ  เมื่อไดทํางานหรือ
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปนผลสําเร็จปจจัยนี้นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด 
  1.2  ดานการยอมรับนับถือ  (recognition)  หมายถึง  การที่บุคลากรทํางานได
สําเร็จแลวส่ิงหนึ่งที่บุคลากรตองการคือ  การยอมรับจากผูบริหารการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและ
สังคมหรือบุคคลอื่น ๆ  ใหเกิดความภาคภูมิใจ  ปจจัยนี้มักจะเกิดควบคูกับความสําเร็จในการงาน 
  1.3  ดานลักษณะของงาน  (work itself)  หมายถึง  ความชัดเจนของโครงสรางงาน
และกรอบวนการทํางานที่บุคลากรทํางานไดรับมอบหมายหากโครงสรางของงานชัดเจน

กระบวนการปฏิบัติงานมีรูปแบบ  มาตรฐานที่ชัดเจน  ทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ใน
การบริหารงาน  ผูบริหารงานตองตรวจสอบงานในองคการ  ในดานความชัดเจนของโครงสรางงาน
แตละฝาย  ระเบียบปฏิบัติงานวัสดุอุปกรณสนับสนุนการทํางานหากทุกอยางถูกตองชัดเจนมี
มาตรฐานก็เทากับวาสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสวนหนึ่งแลว 
  1.4  ดานความรับผิดชอบ  (responsibility)  หมายถึง  การไดรับผิดชอบงานของ
บุคลากรการรับมอบหมายงานมาปฏิบัตินั้น  บุคลากรตองไดรับความไววางใจ มีอํานาจในการ
ตัดสินใจดําเนินงานเต็มที่ปราศจากการรบกวนจากผูอ่ืน  หรือผูบริหารแสดงถึงความไววางใจ
บุคลากร 
  1.5  ดานความกาวหนา  (advancement)  หมายถึง  การทํางานของบุคลากรในแต
ละงานหรือนิยามวาเปนระยะสั้นจะสะสมกอใหเกิดความกาวหนาในวิชาชีพ  และในระยะยาวเมื่อ
ทํางานตอเนื่องกันไปบุคลากรจะเกิดความกาวหนาในงานทั้งสถานภาพและรายไดหากงานที่



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

 

 

36 

บุคลากรทํามีคุณลักษณะดังนี้  บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจอยากทํางาน  และการไดรับเล่ือนเงินเดือน
หรือตําแหนงใหสูงขึ้นรวมถึงโอกาสที่จะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางานเพื่อ

ความกาวหนาในการงานดวย 
 ดังนั้น  ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการสรางงาน  มอบหมายงานใหกับบุคลากรโดยคัดสรร
งานที่เปนประโยชนตอองคการและบุคลากรจริง ๆ  ทั้งนี้เพราะบุคลากรทํางานสนองวัตถุประสงค
ขององคการและทําใหองคการไดประโยชนและบุคลากรเกิดความกาวหนาในหนาที่การงานไป

พรอมกัน  
 2.  ปจจัยสุขอนามัย   (hygience  factors)   เปนปจจัยที่ใชค้ําจุนหรือบํารุงรักษาจิตใจของ
บุคลากรใหทํางานแตมิไดเปนสิ่งจูงใจผูปฏิบัติงานและเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมใน

การทํางาน  หากไมมีปจจัยนี้หรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคกรจะสงผลใหบุคคล
ในองคกรนั้นเกิดความไมชอบงานปจจัยนี้ประกอบดวย 
  2.1  ดานนโยบายและการบริหารงาน  (policy  and  administration)  หมายถึง  
บุคลากรจะทํางานไดปกติหากนโยบายขององคการชัดเจน  การบริหารงานเปนไปตามกระบวนการ
ที่กําหนดไมมีการกลั่นแกลงหรือกลาวอีกในหนึ่งวาการที่องคการมีนโยบายและการบริหารที่ดีเปน

การทรงสภาพการทํางานใหเปนปกติของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรดําเนินงานไดถูกตองในการ
บริหารงานผูบริหารควรตระหนักในความชัดเจนมั่นคงของนโยบายการบริหารที่เปน  good  
govermance  คือมีความยุติธรรมหากนโยบายเปลี่ยนแปลงบอย  การบริหารขาดประสิทธิภาพ
บุคลากรจะไมพึงพอใจอาจเกิดผลเสียตอองคการอยางมากมาย 
  2.2 ดานปกครองบังคับบัญชา (supervision technical) หมายถึง ความรู
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน  ความยุติธรรมในการบริหารงาน  ความเต็มใจ
ของผูบังคับบัญชาในการนิเทศงานผูใตบังคับบัญชา 
  2.3  ดานคาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล  (salary)  หมายถึง  บุคลากรจะ
ทํางานไดตามปกติหากมีรายไดจากทํางานานั้นยุติธรรมกับสภาพงาน  และเพียงพอที่จะใชจายใน
ครอบครัวรวมทั้งสวัสดิการตาง ๆ   เชน  ที่พัก  รักษาพยาบาล  ประกันชีวิต  ประกันสังคม   ฯลฯ  
เปนไปอยางเหมาะสมหรือการจัดใหบุคลากรมีรายไดและสวัสดิการที่เหมาะสม  เปนการทรงสภาพ
การทํางานใหเปนปกติของบุคลากร 
 ในการบริหารงาน  ผูบริหารตองดูแล  บุคลากรที่มีรายไดนอย  ผูบริหารอาจชวยเหลือโดย
การจัดหาทรัพยากรทดแทนอื่น ๆ  ที่จะทําใหลดคาใชจายลงได  หรือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินกู
ในระดับองคการเปนการสงเสริมการออมและเปนแหลงเงินกูดอกเบี้ยถูกไปพรอมกัน 
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  2.4  ดานสภาพการทํางาน   (working  conditions)  หมายถึง  บุคลากรจะทํางาน
ไดตามปกติหากสถานที่ทํางานมีส่ิงแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม  ทั้งดานจํานวนพื้นที่ที่ใชสอย  
แสง   สี  เสียง  อุณหภูมิและการรบกวนทั้งทางกายภาพและทางจิตใจอื่น ๆ  หรือ  ส่ิงแวดลอมที่
เหมาะสมของสถานที่ทํางานเปนการทรงสภาพการทํางานใหเปนปกติของบุคลากร 

 ในการทาํงานผูบริหารตองคอยตรวจสอบสภาพการทํางาน  สถานที่ทํางานของบุคลากรใน
องคการ  เมื่อพบขอบกพรองตองรีบแกไขทันทีหากปลอยปละละเลยจะทําใหบุคลากรหงุดหงิด  ไม
ตั้งใจทํางาน  หรือทํางานไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

  2.5  ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร  (interpersonal  relations)   หมายถึง   
บุคลากรจะทํางานไดตามปกติหากความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร  ความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรกับบุคลากรเปนไปดวยดี  หรือการที่ผูบริหารกับบุคลากร  และบุคากรกับบุคลากร
มีความสัมพันธอันดีระหวางกันเปนการทรงสภาพการทํางานใหเปนปกติของบุคลากร 
 ในการบริหารงาน  ผูบริหารตองยึดแนวทฤษฎีมนุษยสัมพันธในการสรางความเปนกันเอง
กับบุคลากร  ในวิธีการบริหารและจัดกิจกรรมใหบุคลากรเกิดความเขาใจกัน  ลดความบาดหมาง
แตกแยก  สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

 กลาวโดยสรุปแลว   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางานมีนักวิชาการผูสนใจ
ศึกษาคนควา  และสรางขึ้นมามากหลายทฤษฎีดวยกัน  ในจํานวนนี้ทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับนับถือ
มากทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีสองปจจัยของ  เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan 
B. 1959, pp. 113-119)  ซ่ึงเปนปจจัยที่เรียกวาปจจัยสุขอนามัย  (hygience factor)  จะชวยใหคน
สามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอใจตาง ๆ แตในทํานองเดียวกันที่เปนตัวกระตุนจะ
ทําใหคนมีความสุขหรือมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู ทฤษฎีของ  เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, 
Manusner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119)  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  ผูบริหารจะตองมีทัศนคติใน
เร่ืองเกี่ยวกับงานของผูใตบังคับบัญชา  2  ประการ  คือ   
 1)  ส่ิงที่ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความสุข 

 2)  ส่ิงที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาไมมีความสุข 

 ขอสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจในแบบเดิมมักจะถือวาสิ่งจูงใจ  ทางดานการเงินการ
ปรับปรุงในเรื่องของความสัมพันธกับบุคคลอื่น  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ยอมนําไปสูการ
เพิ่มของผลผลิต  การขาดงานและการออกจากงานนอยลง  ซ่ึงเปนขอสมมติฐานที่ผิดพลาดปจจัย
เหลานี้ทั้งหมดเพียงแตปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานที่ทํา  และไมใหเกิดปญหาขึ้นเทา
นั้นเอง   ปจจัยที่ เปนตัวกระตุนเทานั้นจึงจะเปนสิ่ งจูงใจตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของ
ผูใตบังคับบัญชา  (สมยศ   นาวีการ, 2527,  หนา  100-101) 
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 การนําทฤษฎีของ  เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 
113-119) ไปประยุกตใชนั้นตองคํานึงถึงปจจัยทั้งสองดานควบคูกันไปดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับ
สภาพการทํางาน   โดยเฉพาะในสภาพสังคมปจจุบัน   ซ่ึงคุณภาพชีวิตและเทคโนโลยีตาง

เจริญกาวหนามาก  นอกจากจะชวยสรางความพอใจในการปฏิบัติงานแลว  ยังเปนตัวชวยใหปจจัย
กระตุนมีพลังแรงขึ้นดวย 
 ดังนั้น   ทฤษฎีแรงจูงใจของ  เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 
1959, pp. 113-119) เห็นวาปจจัยคํ้าจุนนั้นเปนสภาพแวดลอมอันสําคัญยิ่งของงานที่จะรักษาคนไว
ในองคการในลักษณะที่ทําใหเขาพอใจที่จะทํางานไดกลาวคือถาปจจัยค้ําจุนไมไดรับการตอบสนอง

จะเปนสาเหตุทําใหบุคลากรเกิดความไมพอใจในงานถึงแมปจจัยคํ้าจุนจะไดรับการตอบสนองก็จะ

เปนเพียงการชวยปองทํางานกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานเทานั้นและแมผูบริหารจะพยายาม

ลดสิ่งที่ทําใหคนไมพอใจ  และพยายามตอบสนองความตองการเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนเพียงใด  ก็เปน
แตเพียงการทําใหไมเกิดความพึงพอใจขึ้นเทานั้น  แตจะไมสามารถนําไปสูความพอใจในงานหรือ
จูงใจใหคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถได  นั่นคือปจจัยค้ําจุนในตัวของมันเอง  
ไมสามารถจูงใจบุคลากรมีแตปจจัยกระตุนเทานั้นที่จะจูงใจบุคลากรใหทํางานได  ถายึดทฤษฎี
เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B.1959, pp. 113-119)  แลวบุคลากร
จะตองทํางานที่มีลักษณะทาทายจึงจะเปนการจูงใจเขาใหทํางานอยางแทจริง 
 ดังนั้น ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา  กลุมที่  12 ยอมมีผลตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานภายในองคกร  ซ่ึงถาหากองคกร
ใดก็ตามหากบุคลากรขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ก็จะเปนมูลเหตุที่จะทําใหประสิทธิผล
การปฏิบัติงานดอยลง  ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานจะลดลงตามไปดวย  มีการขาดงานหรือ
เอาเวลาไปหารายไดอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเอง  และครอบครัว  เพราะสภาพเศรษฐกิจ  คา
ครองชีพสูงขึ้นแตรายไดยังเทาเดิม  ทําใหรายไดและคาใชจายไมเพียงพอตอการดํารงชีพ  จึงกอเกิด
ปญหาตาง  ๆ  ตามมาในทางตรงกันขาม  หากครู–บุคลากรทางการศึกษาของสงฆเหลานี้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  มีความรูนึกคิด  มีทัศนคติตองานที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่พอเพียงในการดํารงชีวิตแลว ยังจะ
สงผลตอการปฏิบัตงิาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานจะสูงขึ้นตามไปดวย  ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู-บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนเครื่องหมายใหเห็นถึงการ
บริหารงานที่ดี  ดังนั้น  หนวยงาน หรือผูบริหารที่มีสวนรับผิดชอบควรจะเขามามีบทบาททําให
บุคลากรทางการศึกษาเหลานี้มีคุณภาพ มีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเทาที่เปนอยูในปจจุบัน
โดยทั่วถึง  (พระมหาปรีดี   สีหาวัตร  2548, หนา 1-7) 
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  ทฤษฎีระดับความตองการของมาสโลว  (Maslow’s Hierarchy of  needs theory  abraham  
Maslow, 1954, p. 28)  เชื่อวาบุคคลจะถูกจูงใจดวยความตองการ  ซ่ึงเปนไปตามลําดับ  5 ขั้น  คือ 

  ลําดับท่ี  1  ความตองการทางรางกาย   (physiologicals  needs)   เปนความตองการเกี่ยวกับ  
อาหาร  น้ํา  การนอนหลับ  และสิ่งอื่น ๆ  ที่จะใชตอบสนองความตองการดานรางกาย  ความ
ตองการนี้เปนความตองการพื้นฐานขั้นแรกของมนุษย  เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหมีชีวิตรอดอยู  ทําให
มนุษยจําตองใฝหาส่ิงเหลานี้มาตอบสนองกอนสิ่งอื่นใด  เมื่อไดรับการตอบสนองในระดับนี้แลว  
มนุษยจึงจะมีความตองการในขั้นที่สูงขึ้น  ซ่ึงจะเปนดานที่เกี่ยวกับจิตใจหรือความนึกคิด 

  ลําดับท่ี  2   ความตองการดานความปลอดภัยและมั่นคง หรือความมั่นคง  (security  or  
safety  needs)  ภายหลังจากการที่รางกายไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องความ
ปลอดภัยและความมั่นคง  เชน  รูสึกวาการงานอาชีพของตนมีความมั่นคง  การมีรายไดที่แนนอน  
มีที่อยูอาศัยของตนเอง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

  ลําดับที่  3 ความตองการทางสังคม หรือความตองการความเปนเจาของและความรัก  
(social  of  belonging  and  love  needs)  ภายหลังจากไดรับการตอบสนองในสองขั้นดังกลาวแลว  
มนุษยจะมีความตองการที่สูงขึ้นคือ  ความตองการดานสังคมเปนความตองการที่จะเขารวมเปน
สมาชิกขององคกรตาง ๆ  อยากคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น  ตองการมิตรภาพและความเห็นใจจาก
กลุม ตองการใหเปนที่ตองการของกลุม  บุคคลจะทําตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุม  ใหเปนผูมี
ความสําคัญ  มีบุคคลตาง  ๆ  รักใครชอบพอตน  เปนความตองการดานจิตใจ 

  ลําดับที่  4  ความตองการ การยกยอง  ยอมรับนับถือ หรือมีฐานะเดนในสังคม  (esteem  of  
status  needs)   เปนความตองการที่ประกอบดวย ความมั่นใจในตนเอง  ความสามารถ  ความรู  และ
ความสําคัญในตัวเอง รวมทั้งตองการมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน อยากใหบุคคลอื่นสรรเสริญ
นับถือ  เชน  การมีตําแหนงสูง ๆ เปนตน 

  ลําดับที่ 5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จสมหวัง  (self-actualization needs) เปน
ลําดับขั้นความตองการสูงสุดของมนุษย  คือ  ความตองการที่อยากจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอยางตามความ
นึกคิด  ซ่ึงจะแตกตางกันในแตละบุคคล  เชน  ความตองการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  
ในชีวิตครอบครัว  ฐานะเศรษฐกิจ  สังคม และแสดงเปนขั้นดังนี้ 
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ภาพที่  3  ลําดับขั้นทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s  Hierarchy  of  needs  theory abraham  

Maslow’s  1954, p. 28   (พระมหาปรีดี   สีหาวัตร 2548, หนา 15) 
 
มาสโลว  (Maslow(Maslow’s  Hierarchy  of  needs  theory abraham  Maslow’s (1954, p. 28) 
  ไดอธิบายทฤษฎีแรงจูงใจมนุษยวา 
   (1)  ควรมองมนุษยแบบองครวม 
   (2)  มีความหลากหลายในการจูงใจ  ตามแรงขับพื้นฐานดานรางกายมนุษย 
   (3)  เปาหมายของจิตใตสํานึก  เปนพื้นฐานของทฤษฎีจูงใจ  มากกวาเปาหมายของ

จิตสํานึก 
   (4)  พฤติกรรมเปนตัวช้ีถึงความพึงพอใจตอความตองการขั้นพื้นฐาน 

ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จสมหวัง 

(การพัฒนาตนตามศักยภาพ) 

ความตองการการยอมรับนับถือ 

(เกียรติยศ,ช่ือเสียง, การยอมรับนับถือ) 

ความตองการทางสังคม 

(ความรัก, การมีสวนรวม, สัมพันธภาพกับผูอื่น) 

ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง 

(ความปลอดภัยทางรางกาย, ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ) 

 

ความตองการทางรางกาย 

(อาหาร, อากาศ, น้ํา , นอนหลับ  , เพศ, ที่อยูอาศัย ฯลฯ) 
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   (5)  ความตองการของมนุษยจะเรียงลําดับตามขั้นตอน 
         (6)  การจําแนกความตองการขึ้นอยูกับเปาหมายขณะนั้น 
   (7)  ตองใหความสนใจในสถานการณทุกอยางที่กอใหเกิดพฤติกรรม 
   (8)  พฤติกรรมที่แสดงออกทุกรูปแบบจะแสดงถึงแรงจูงใจ 

   ดังนั้น  ทฤษฎีการจูงใจไมเหมือนกับทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย  แตความพึงพอใจ
จะเปนตัวนําไปสูพฤติกรรม  ทฤษฎีนี้ใชไดรับบุคคลทั่วไป  ไมไดเนนเฉพาะพฤติกรรมงานหรือใน
องคกร  (Huber : 1996, p. 362)  นักพฤติกรรมศาสตรมีความเห็นวาทฤษฎีของมาสโลว  (Maslow, 
A. H. 1954, p. 28)  ยังมีจุดออนอยู  กลาวคือ  พฤติกรรมที่แสดงออกของแตละคนไมจาํเปนเสมอไป
วาจะตองมีสาเหตุจากความตองการอยางเดียวกัน  ความตองการของคนไมจําเปนตองเปนไป
ตามลําดับขึ้น คนอาจมีความตองการไมครบทั้ง 5 ดานก็ได   คนอาจมีความตองการหลาย  ๆ  ระดับ
ในเวลาเดียวกันได  อยางไรก็ดีทฤษฎีนี้ก็มีประโยชนตอการบริหารโดยชี้ใหเห็นวามนุษยมีความ
ตองการ  หากผูบริหารทราบความตองการของผูปฏิบัติงานแลว   ก็จะสามารถจูงใจใหปฏิบัติตามที่
ผูบริหารตองการได                                                                                                                                                          
 
2.4 การปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมท่ี  12   
  ในการบริหารงานวิชาการใน  12   ดาน  ดังนี้ 

  นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

แลวรัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริหารภาครัฐมาก
ขึ้น   เพื่อให เปนไปตามเจตนารมณดังกลาว  สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.  2542  ขึ้นเพื่อให
ทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  และสวนราชการถือปฏิบัติ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 
(2545, หนา 24)  มาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  
ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํานวยดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 33-37)  ไดกําหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไว  4   ดาน   

   1)  ดานบริหารวิชาการ 2) ดานบริหารงบประมาณ 
   3) ดานบริหารงานบุคลากร   4) ดานบริหารทั่วไป 



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

 

 

42 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะศึกษามุงเนนเฉพาะงานบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ดั้งนี้ 

  งานวิชาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ  คลองตัว รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียนสถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน  และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล  
ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

   (2)  วัตถุประสงค 
           ก.  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว รวดเร็ว  

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และทองถ่ิน  
           ข.  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี

คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
ตนเอง  และการประเมินจากหนวยงานภายนอก  

            ค. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนจัด
ปจจัยหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคญัไดอยางมี  คุณภาพและประสิทธิภาพ  

           ง.  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาและของของบุคคล  ครอบครัว องคการ หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ  
อยางกวางขวาง  

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

หนวยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา  
 กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมท่ี  12   
   กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมที่  12  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออก  มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน  12  โรงเรียน ประกอบดวย   

(พระมหาพีชายมก    เพียซาย  2551, หนา  11-13)   

  1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุดมธานี  จังหวัดนครนายก 

  4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุงเหียง  จังหวัดชลบุรี 

  5. โรงเรียนวัดเนินบุญญาราม   จังหวัดชลบุรี 

  6. โรงเรียนผาสุการาม    จังหวัดชลบุรี 

  7. โรงเรียนมงคลวิทยา    จังหวัดระยอง 

  8. โรงเรียนวัดโสภณวนาราม   จังหวัดระยอง 

  9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค  จังหวัดระยอง 

  10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจง  จังหวัดปราจีนบุรี 

  11. โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา   จังหวัดสระแกว 

  12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเครือวัลย  จังหวัดชลบุรี  

 ในการบริหารงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 12  ประธาน
กลุมไดมีคําสั่ง ในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ ในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่  12  ตามที่กองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดจัดซ้ือวัสดุ–อุปกรณ  ส่ือการเรียนการสอน  (โทรทัศนสี ดีวีดี )  มอบ

ใหแกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั่วประเทศ และกลุมที่ 12  ไดมีนโยบายในการ
มอบหมายงานใหครูทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทั้ง  4  งาน  คือ   
  1)  การบริหารวิชาการ   2)  การบริหารงบประมาณ 

  3)  การบริหารงานบุคคล 4)  การบริหารทั่วไป 
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 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่  12  มีสํานักงาน
กลุมตั้งอยูที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา    มีโรงเรียนในกลุมจํานวน  12 โรงเรียน  ประกอบดวย 

 1)   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม  แผนสามัญศึกษา  
  ตั้งอยูที่วัดโสธรวราราม  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระปริยัติกิจ
วิธาน   ดํารงตําแหนงเปน  อาจารยใหญ  พระครูปริยัติปญญาธร  ตําแหนงเปน ผูชวยผูอํานวยการ   
มีครูประจํา  แยกเปนครูบรรพชิต 16 รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส 13  คน แยกเปนครูพิเศษ  2  คน   
รวมเปน 31 รูป /คน จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 มี   
9   หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณรเขาเรียนประมาณ  300   รูป 

 2)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดอุดมธานี 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาวัดอุดมธานี  ตั้งอยูที่วัดอุดมธานี ตําบลบาน
ใหญ  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  พระวิสุทธิโสภณ  เปนผูจัดการโรงเรียน  และพระ
ครูขันติธรรมธารี  เปนหัวหนาสถานศึกษา  มีครูประจําการ 3 รูป/คน แยกเปน ครูบรรพชิด 2 รูป   
ครูฆราวาส 1 คน จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
พระภิกษุและสามเณรเขาเรียนประมาณ  53  รูป 

  3)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดเครือวัลย  (หยุดกิจการชั่วคราว) 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดเครือวัลย  ตั้งอยูที่วัดเครือวัลย  ตําบล
มะขามหยง  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พระมหาชนินทร  เมธิโก   เปนผูจัดการโรงเรียนและพระ
มหาเสถียรพงษ  สถิรวโส เปนหัวหนาสถานศึกษา มีครูประจํา ....รูป/คน ครูพิเศษ...  คน   
เจาหนาที่ ..... คน  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  รวม.... หองเรียน  มีพระภิกษุ
และสามเณรประมาณ .... รูป 

 4)  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดผาสุการาม 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดผาสุการาม  ตั้งอยูที่วัดผาสุการาม  ตําบล
หนองขางคอก อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี พระมหา ดร.สุเทพ อภิญจโน เปนผูจัดการโรงเรียน และ 
ดร. พระครูศรีสุตภิรม  เปนหัวหนาสถานศึกษา มีครูประจําการ 13 รูป/คน แยกเปนครูบรรพชิต 3 
รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส 10  คน รวม 13  รูป/คน  จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน  -  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีหองเรียน  8  หองเรียน มีพระภิกษุและสามเณรเขาเรียนประมาณ  247  รูป 
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5)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดเนินบุญญาราม 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดเนินบุญญาราม  ตั้งอยูที่วัดเนินบุญญาราม  
ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   พระครูสุกิจวิมล  เปนผูจัดการโรงเรียนและพระมหา
เกษม  ปญญาวโร  เปนหัวหนาสถานศึกษา มีครูประจําการ 7 รูป / คน  แยกเปนครูบรรพชิต 6 รูป  
ครูฆราวาส 1  คน  จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีหองเรียน  6  
หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณร  เขาเรียน  ประมาณ  113   รูป 
 6)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดทุงเหียง 

  โรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดทุงเหียง  ตั้งอยูที่วัดทุงเหียง  ตําบลหมอน
นาง   อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   พระครูโสภณพัฒนาภิรม   เปนผูจัดการโรงเรียน   และพระ
มหาวีร  มหาวีโร   เปนหัวหนาสถานศึกษามีครูประจําการ  8  รูป/คน แยกเปนครูบรรพชิต 2 รูป  ครู
และเจาหนาที่ฆราวาส  6  คน จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
หองเรียน  6  หองเรียน  พระภิกษุและสามเณร  เขาเรียนประมาณ  170   รูป 

7)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (วัดเขาสาป)   
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (วัดเขาสาป)    
ตั้งอยูที่วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  พระวิทยา  จิตตธัมโม  เปน
ผูจัดการโรงเรียน มีครูประจําการ  15 รูป/คน  แยกเปนครูบรรพชิต 1 รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส  
14  คน  จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย  รวม 12  หองเรียน  มี
พระภิกษุและสามเณร เขาเรียนประมาณ  329  รูป 

8)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   วัดโสภณวนาราม 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดโสภณวนาราม  ตั้งอยูที่วัดโสณวนาราม   

ตําบลมาบตาพุด   อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง   พระครูสารธรรมโสภณ  เปนผูจัดการโรงเรียน   และ
พระมหาสมเกียรติ   อัคคธัมโม  เปนหัวหนาสถานศึกษา มีครูประจําการ 5 รูป/คน  แยกเปนครู
บรรพชิต  2  รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส  3  คน จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน  รวม    
3  หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณร  ประมาณ 79  รูป 

  9)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   วัดสุวรรณรังสรรค 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณรังสรรค ตั้งอยูที่วัดสุวรรณ

รังสรรค    ตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  พระครูวรธรรมโกษาภิรักษเปนผูจัดการ
โรงเรียน   และพระมหาประวิทย  โถมวาโท  เปนหัวหนาสถานศึกษา  มีครูประจํา 12  รูป / คน แยก
เปนครูบรรพชิต  2  รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส 10  คน จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน-
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม  6 หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณรเขาเรียนประมาณ  115  รูป 
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  10)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  วัดแจง  
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  วัดแจง   ตั้งอยูที่วัดแจง  ตําบลประจันตคาม   

อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  พระมหาทวี  วฒฺฑจิตโต  เปนผูจัดการโรงเรียนและพระครู
มงคลธรรมโสภณ  เปนหัวหนาสถานศึกษา มีครูประจําการ  13  รูป/คน  แยกเปนครูบรรพชิต    
3   รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส  10  คน  จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รวม  8  หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณร เขาเรียนประมาณ  248  รูป 

11)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดปตุลาราชรังสฤษฎิ์ ตั้งอยูที่วัดจุกเฌอ  

ตําบลจุกเฌอ   อําเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา  พระราชปริยัติกวี เปนผูจัดการโรงเรียน  และพระ
ครูปริยัติธรรมกิจ  เปนหัวหนาสถานศึกษา มีครูประจําการ 4 รูป/คน  แยกเปนครูบรรพชิต 2 รูปครู
และเจาหนาที่ฆราวาส  2  คน  จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย  
รวม   5  หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณรเขาเรียนประมาณ  122  รูป 

  12)   โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพุทธศาสตรศึกษา   ตั้งอยูท่ีวัดธุดงค

สถานปราจีนบุรี  ตําบลโนนหอม  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   พระสมุหรณยุทธ   อุตฺตโม   เปน
ผูจัดการโรงเรียน และพระมหานิกรณ  สุทฺธรตโน เปนหัวหนาสถานศึกษามีครูประจําการ 6 รูป/คน 
แยกเปนครูบรรพชิต  3 รูป  ครูและเจาหนาที่ฆราวาส  3  คน   จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษา
ตอนตน  -  มัธยมศึกษาตอนปลาย  รวม  3   หองเรียน  มีพระภิกษุและสามเณร เขาเรียนประมาณ   
57  รูป  

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษามีบุคลากรโดยประมาณ   172  รูป/คน  จํานวน
นักเรียนประมาณ  1,800  รูป  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีปญหาโนการบริหาร

วิชาการ  ธุรการ  การเงิน  อาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอมและครู – บุคลากร  สาเหตุปญหาที่สําคัญเกิด

จากสภาพทางการเงิน  วัสดุอุปกรณ  การบริหารจัดการ (ภูริสา  ปราบริปู, 2535, หนา 23)  ปญหาที่

สําคัญที่สุดคือ บุคลากรขาดความมั่นคงในหนาที่การงาน  ขาดสวัสดิการที่ดี  ขาดความกาวหนา  
เทาที่ควรจะไดรับ  ผูมีหนาที่  หนวยงานที่รับผิดชอบ  ควรคํานึงถึงขวัญกําลังใจ  ยกระดับฐานะให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยอมนําไปสูผลผลิต  ในขณะเดียวกันความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน
ส่ิงจําเปนและสําคัญ  ควรสงเสริมแรงกระตุนเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 
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2.4.1  แนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
  ความหมายของการบริหารวิชาการ  ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของการบริหารงาน

วิชาการไวตาง ๆ   กันดังนี้  การบริหารวิชาการมีแนวทางการปฏิบัติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา  36-40)   

   ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 16)  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การ
บริหารสถานศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  

   อําภา   บุญชวย  (2537, หนา 2)  กลาววา  การบริหารงานวิชาการ  เปนงานที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน  ผูศึกษาตองใชความพยายามและความสามารถเปนอยางมากใน
การนําคณะครูแลผูเกี่ยวของ  เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการกเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตร   และการบริหารงานวิชาการมีแนวทางการปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, หนา  36-
40)  ดังนี้ 

  1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    การ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 

2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 27 มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาในการ
นําหลักสูตรไปใชโดยตรง  ซ่ึงกําหนดไววา ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่จัดทํา
สาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญา
ทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม ประเทศชาติ  
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (1)  ศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของ
สังคม  ชุมชน  และทองถ่ิน 

   (2)  ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม  และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพือ่กาํหนด
วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   (3)  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยพยายาม
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บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน  และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตาม
ความเหมาะสม 

   (4)  นําหลักสูตร  ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  และบริหารจัดการการใช
หลักสูตรใหเหมาะสม 

   (5)  นิเทศการใชหลักสูตร 
   (6)  ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
   (7)  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
      2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 

2544  นั้นเห็นไดวามุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  ผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีใหทํามาเปน
ผูถายทอดความเปนผูชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ  และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําไปใชสรางสรรคความรูของตนเนื่องจากการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว  นอกจากมุงปลูกฝงดาน
ปญญา  พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ
แลว  มุงพัฒนาความสามารถทางอารมณโดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจ
ตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม  และ
สถานศึกษาตองมุงเนนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจสถานการณและหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง

ทั้งความคิดและการกระทําของตัวบุคคล  องคกร  และสังคมโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับศาสนาและ
วัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษดวย  และไมวาจะเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูหรือยุทธศาสตรการสอน
ใด  ส่ิงหนึ่งที่ผูสอนตองระลึกถึงอยู เสมอก็คือการชวยเหลือใหผู เรียนทุกคน  มีการประชุม
ปรึกษาหารือประมวลขอเท็จจรงิหรือขอมูลตาง ๆ  มาวิเคราะหสรุปเปนความรูที่จะนําไปใชในชีวิต
จริง  ฉะนั้น  ทางโรงเรียนจึงตองมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดังนี้ 

   (1)  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   (2)  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  เนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ 
การประยุกตใชความรูเพื่อปองกัน  และแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติ
จริง  การสงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตาง ๆ  ใหสมดุลกัน  
ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ
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กิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ  และสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครองชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

   (3)  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการอสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ  โดยเนนการ
นิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน  นิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกัน หรือแบบอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 

   (4)  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
  3)  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2544  เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไว
และใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองรับผิดชอบการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ใหผลการประเมิน
ถูกตองตามสภาพความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ  สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาได โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (1)  กําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
   (2)  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู 

   (3)  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง  จากกระบวนการ  การปฏิบัติ  และผลงาน 

   (4)  จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ  และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น  สถานประกอบการ  และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

   (5)  พัฒนาเครื่องมือวัดปละประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
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4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการปฏิรูปการศึกษาประสพความสําเร็จได

เปนอยางดี  ทั้งนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน  โดยเฉพาะการปฏิรูปการ
เรียนรูดวยกระบวนการวิจัยนั้น  เปนแนวทางหนึ่งที่ผูสอนและผูบริหารสามารถนําไปปฏิรูปการ
เรียนรูในสถานศึกษาได  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 2)   พ.ศ. 2545  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทการศึกษาไทย  ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไว
ใน  มาตรา  24  (5)  ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูผูเรียนสามารถใชการ
วิจัยเพื่อศึกษาเรื่องที่สนใจและตองการหาความรูใหม หรือตองการปญหาที่เกิดขึ้น  การวิจัยจึงมี
ความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงจะชวยฝกการคิด  การจัดการหาเหตุผลในการตอบปญหา
และการรูจักประยุกตความรูมาใชในการแกปญหา  และในมาตรา  48  ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศกึษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
    (1)  ศึกษาวิเคราะห ทําการวิจัย  การบริหาร  การจัดการและการพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
    (2)  สงเสริมใหครู ศึกษา  วิเคราะห  ทําการวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 
    (3)  ประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห  ทําการวิจัย  ตลอดจน  

การเผยแพรผลงานการวิจัย  หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา 
บุคคล  ครอบครัว  องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น 

  5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   ส่ือเปนเครื่องมือของการเรียนรู  ทําหนาที่ถายทอดความรู  ความเขาใจความรูสึก

เพิ่มพูนทักษะประสบการณ  สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  กระตุนใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพทางการคิด  ไดแก การคิดไตรตรอง  การคิดสรางสรรค  และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน  ส่ือการเรียนรูในยุคปจจุบันมี
อิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีมากมายหลากหลาย
รูปแบบ  มีบทบาทและใหคุณประโยชนได  ฉะนั้นในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ.  2544  โรงเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ใหเชื่อมโยงกับธรรมชาติและ
เครือขายการเรียน  คือ  บาน โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  ศึกษา  วิเคราะห  ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
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    (2)  สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
    (3)  จัดหาสื่อและเทคโนโลยี  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนางานดานวิชาการ 
    (4)  ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  
บุคคล  ครอบครัว  องคกรหนวยงานและสถานบันอื่น 

    (5)  การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี  เพื่อ
การศึกษา 

  6)  การพัฒนาการเรียนรู 
   การในพัฒนาแหลงการเรียนรูสถานศึกษาจําเปนตอง สงเสริม  สนับสนุนใหมี

แหลงการเรียนรู  นอกเหนือจากากรเรียนในหองเรียนใหผู เ รียนไดศึกษาคนควา  เพิ่มพูน
ประสบการณและความชํานาญโดยเฉพาะหองสมุดนั้นเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ เพราะจะเปน
หองสมุดที่มีความหรูหราหรือใหญโตอาจะเปนเพียงมุมหนังสือ  เพื่อการศึกษาคนควาก็ใชได
นอกจากนี้ตองมีการสนับสนุนใหมีแหลงการเรียนรูในรูปแบบของคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยี
ตาง ๆ  ดวย  ฉะนั้นในการพัฒนาแหลงการเรียนรูของสถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งใน
สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

    (2)  จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู  สถานศึกษาอื่น บุคคล
ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบนัอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

    (3)  จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคกรความรู  
และประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น  ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรู
ที่ใชรวมกัน 

    (4)  สงเสริม  สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ในการจดักระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

  7)  การนิเทศการศึกษา 
    การนิเทศภายในสถานศึกษา  ดําเนินการโดยผูบริหารสถานศึกษาและครูตลอดจน

บุคลากรภายในสถานศึกษา  รวมมือกันปรับปรุงงานดานตาง  ๆ เปนการสงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียนใหอยูใน
ระดับที่นาพึงพอใจ  ซ่ึงผูรับการนิเทศ  ไดแก  ครู-อาจารย  และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกทาน
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
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   (1)  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
   (2)  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

    (3)  ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

    (4)  ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

    (5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศกึษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

  8)  การแนะแนวการศึกษา 
   การบริหารจัดการแนะแนวใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนทุกฝายอยางจริงใจและตอเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจากทุกปญหา
ของผูเรียนลวนมีสามเหตุและไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด  แตเปนการสั่งสมประสบการณทั้งดาน
ความคิด  ความรูสึกและการกระทํา  หากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีอาจเกิดปญหาและ
ลุกลามจนยากตอการแกไขในที่สุด  และเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  
โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 

    (2)  ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 

    (3)  ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา 

    (4)  ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดาน
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

  9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สถานศึกษาจึงตอง
จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
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หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา 

    (2)  กําหนดเกณฑการประเมิน  เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

    (3)  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

    (4)  ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรงุพัฒนาอยางตอเนื่อง 

    (5)  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

    (6)  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
    (7)  ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการ

พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
   โรงเรียนเปนสถาบันแหงหนึ่งที่มีบทบาทในการใหความรูแกบุคลากรในชุมชน  

โดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลเคียงกับโงเรียน  ถาหากโรงเรียนสามารถเขาถึงชุมชนไดแลวการที่จะให
ความรูทางวิชาการแกชุมชน  ก็เปนเร่ืองที่ทําไดไมยากโดยอาศัยการเชื่อมโยงจากเด็กนักเรียนสู
ชุมชนโดยที่โรงเรียนเปนผูขัดเกลาและนําสูการปฏิบัติในชุมชน  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  การศึกษาสํารวจความตองการสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
    (2)  จัดใหความรูเสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  

เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน 



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

 

 

54 

    (3)  การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    (4)  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณระหวางบุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน  ทองถ่ิน 

    11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการพับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
          การพัฒนางานวิชาการระหวางสถานศึกษาดวยกันและองคกรอื่น  เปนสิ่งที่ทํา

ใหเกิดความรวมมือการพัฒนาทางวิชาการพัฒนาทางวิชาการของสถานศึกษา  ยอมเปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นวาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความมุงนั่นจริงใจที่จะทํางานเพื่อ

ประเทศชาติและสังคมโดยสวนรวม  เพราะการที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพได  งานที่เปนหัวใจ
ของสถานศึกษาก็คืองานดานวิชาการ  ฉะนั้นสถานศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญในการพัฒนางาน
ดาน วิชาการ  โดยเฉพาะมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  ประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา
ของรัฐเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
ทั้งบริเวณใกลเคียง  ภายในเขตพื้นที่การศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา 

    (2)  สรางเครือขายและความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ  
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

  12)  สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครองครัว  องคกร  หนวยงานและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

             ในการจัดการศึกษาในปจจุบันทุกฝายตองรวมมือกันจัดการศึกษา  ดัง
ปรากฏใน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542, มาตรา 29, หนา 20) วา  “ ใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคลครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการ
แสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน” จะเห็นไดวาโรงเรียนนั้นมีความสําคัญ ในการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาโดยมี
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
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    (1)  สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการ
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถานบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา 

    (2)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

  จําลอง   ยาหองกาศ  (2524, หนา 48-50)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  พบวา การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ดังกลาวอยูในระดับปานกลาง  การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนตองรับผิดชอบ  และ
เปนผูนําครูในดานวิชาการ  โดยทํางานรวมกับครู  กระตุนเตือนครูใหแนะนําและประสานใหครูทุก
คนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  กระจายอํานาจและมอบหมายความรับผิดชอบไปใหครูทุก
คนเพื่อที่จะใหเขามีความรูสึกวาทํางานดวยความเต็มใจมิใชการบีบบังคับ  ทั้งนี้คงจะตองตระหนัก
อยูเสมอวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้น  มิใชเฉพาะแตเพียงการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนเทานั้น  แตยังหมายถึง  กิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรู  และ
การศึกษาของเด็กใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดในการสงเสริมงาน

วชิาการในโรงเรียน  ก็คือครูและผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้น  จึงอาจกลาวไดวา  การบริหารงาน
วิชาการเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน  เพราะวาเปนงานที่เกี่ยวของกับการสอนโดยตรง  ซ่ึงจะ
หาแนวทางหรือวิธีการที่จะใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  มีเจตคติ  ทักษะ  ตลอดจนคานิยมและ
การเปนพลเมืองดี  สวนงานอื่น  ๆ  อันไดแก  งานบริหารบุคลากร  งานธุรการ ฯลฯ  เปนเพียงงานที่
ชวยสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  
การดําเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา  
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ไดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
 ภิญโญ  สาธร  (2526,  หนา 243)  ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา  การ
บริหารงานวิชาการ  หมายถึง   การบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ที่จัดลําดับความสําคัญของงาน
วิชาการไวเปนอันดับแรกจากงานอื่น ๆ  ของผูบริหารโรงเรียน  7   อยาง  ดังนี้   

   1)  งานวิชาการ      รอยละ 40 
   2)  งานบริหารบุคลากร     รอยละ 20 
   3)  งานกิจการนักเรียน     รอยละ 20 
   4)  งานการเงิน      รอยละ 5 
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   5)  งานอาคารสถานที่     รอยละ 5 
   6)  งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน รอยละ 5 
   7)  งานธุรการอื่น ๆ       รอยละ 5 

วรางคณา   ปนลายนาค  (2527,  หนา  141)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  “การบริหารวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี”  ผลการวิจัยพบวา   ผูบริหารและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาเห็นดวยกับการบริหาราชการในโรงเรียน 3 ดาน  คือ หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนการนิเทศการเรียนการสอน  และการวัดผลระเมินผล  การศึกษางานวิจัยที่กลาวมาแลวใน
เบื้องตนเปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหาริชาการโดยตรง  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจในการบริหารงานและ
ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้น การบริหารงานวิชาการนั้นจะ
ครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  การปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน ใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

     สุเมธ   เดียวอิศเรศ (2527, หนา 10-12) กลาววา ทฤษฎีจูงใจของ เฮอรซเบอรก  (Herzberg, 
F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119) motivation-hygience theory)  ซ่ึงเปนที่รูจัก
กันอยางแพรหลายในบรรดานักบริหาร  ทฤษฎีปจจัยจูงใจ  ปจจัยสุขอนามัย  (motivation-hygience 
theory)  โดยที่เฮอรเบอรก   (Herzberg,  F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119) ได
ศึกษาวิจัยทฤษฎีจูงใจ  สุขอนามัยโดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน ในเขต
เมืองพิตสเบอรก มลรัฐเพนซิลวาเนีย  เพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหผูถูกสัมภาษณมีความพึง
พอใจหรือไมมีความพึงพอใจตอการทํางาน  จากการศึกษาปรากฏวามีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการ
ทํางานของคนงานซึ่งปจจัยเหลานี้แบงไดเปน  2  กลุมใหญ ๆ  คือ  ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน  และปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยทั้งสองชนิดนี้เปนปจจัยที่
ทําใหแยกจากกันไมมีความสัมพันธกันแตอยางใด  ซ่ึงปจจัยทั้งสองกลุมมีดังนี้ 

  1.  ปจจัยจูงใจ  (motivation  factors  or  satisfiers)  หมายถึง  เปนปจจัยที่สรางความพึง
พอใจในการทํางาน  เกี่ยวของกับตัวงานนั้น  ไดแก  ลักษณะงานที่ทาทาย  ความรับผิดชอบ  
ความกาวหนา  โอกาสเจริญเติบโต  การยอมรับนับถือ  และความสําเร็จในการทํางาน  ความไมพึง
พอใจในการทํางาน  ไมใชส่ิงตรงกันขามกับความพึงพอใจในงาน  คาจาง  สภาพการทํางาน  ไมใช
แรงจูงใจตอการทํางานอยางแทจริง  งานที่ทาทายความสามารถ  เปนแรงจูงใจที่แทจริง  การขจัด
ความไมพึงพอใจจึงไมเปนการจงูใจ  แตเปนการปองกันการเกิดความไมพึงพอใจเทานั้น  การสราง
ความพึงพอใจและจูงใจผูปฏิบัติงานตองอาศัยงานที่นาสนใจ  มีความหมายและทาทาย ซ่ึง
ประกอบดวย 
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   1.1  ความสําเร็จของงาน  (achievement)  หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจและปลาบ
ปล้ืมใจในผลสําเร็จของงาน  เมื่อไดทํางานหรือสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดผลสําเร็จ  ปจจัยนี้
นับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด 

   1.2   การยอมรับนับถือ  (recognition)  หมายถึง  การไดรับการยกยองชมเชย  การ
ยอมรับนับถือ  หรือไดรับการแสดงความยินดีจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงานหรือบุคคลอื่น  ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจ  ปจจัยนี้มักเกิดขึ้นควบคูกับความสําเร็จของงาน  

   1.3  ลักษณะของงาน  (work  itself)  หมายถึง  ลักษณะงานที่นาสนใจและทาทาย
ความสามารถ  งานที่ตองใชความคิด  ประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ  แบบใหม ๆ  ทําใหผูปฏิบัติงานเกิด
ความพงึพอใจ 

   1.4   ความรับผิดชอบ  (responsibility)  หมายถึง  การที่ผูบังคับบัญชาใหโอกาสแก
ผูทํางาน  ไดรับผิดชอบตอการทํางานของตนเองอยางเต็มที่  โดยไมจําเปนตองตรวจสอบหรือ
ควบคุมมากจนเกินไป 

   1.5)  ความกาวหนา  (advancement)  หมายถึง  การไดรับเลื่อนเงินเดือน  หรือ
ตําแหนงงานใหสูงขึ้น  รวมถึงโอกาสที่จะไดเพิ่มพูนความรู  ความสามารถในการทํางาน  เพื่อความ
เจริญกาวหนา 

 
  2.  ปจจัยสุขอนามัย   (hygience  facfors) ปจจัยนี้เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจมี

ความสัมพันธโดยตรงกับส่ิงแวดลอมภายนอก  เปนแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากภาวะการทํางานอัน
ประกอบดวยความไมพึงพอใจในการทํางาน  เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของการทํางาน 

   2.1   นโยบายในการบริหาร  (policy  and administration)  หมายถึง  การทํางาน
ซํ้าซอน  การแกงแยงอํานาจและการดําเนินการที่ขาดความเปนธรรม  ตลอดจนบริหารงานที่ไร
ประสิทธิภาพ 

   2.2   การปกครองบังคับบัญชา  (supervision)  หมายถึง  ผูบังคับบัญชาขาด

ความสามารถในการปกครอง  มีอคติ  ไมยุติธรรม  รวมทั้งไมสามารถเปนผุนําทางวิชาการและ
เทคโนโลยีได 

   2.3   คาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล  (salary)  หมายถึง  การใหสวัสดิการ
อยางไมเปนธรรม  ตางคนตางทํางาน  โดยไมคํานึงถึงมิตรภาพ  มีการแขงขันชิงดีชิงเดนกันและ
พยายามเอาตัวรอดโดยการทับถมผูอ่ืน 
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   2.4   สภาพการทํางาน  (working  conditions)  หมายถึง บุคลากรจะทํางานได
ตามปกติหากสถานที่ทํางานมีส่ิงแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม  ทั้งดานจํานวนพื้นที่ใชสอย  แสง  
สี  เสียง  อุณหภูมิ  และการรบกวนทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ 

   2.5   ความสัมพันธระหวางบุคลากร  (interpersonal  relations)  หมายถึง  บุคลากร
จะทํางานไดตามปกติ  หากความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร ความสัมพันธระหวาง
บุคลากรกับบุคลากรเปนไปดวยดี 

  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก   (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 
113-119)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B.  1959, 
pp. 113-119)  หรือทฤษฎีสององคประกอบ  ซ่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ทฤษฎีปจจัยจูงใจ–ปจจัยค้ําจุน 
หรือปจจัยจูงใจ–ปจจัยเกื้อหนุน (motivation–hygience  theory)  และปจจัยที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจในงานมี  2  ประเภท ดังตอไปนี้   

  ดังนั้น  ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan B.   
1959, pp. 113-119)  มีพื้นฐานมาจากความตองการของมนุษย  ซ่ึงถาสามารถสนองตอบตอความ
ตองการในปจจัยตางๆ  ทั้ง 10 ปจจัย ตามที่เฮอรซเบอรก (Herzberg, F, Mausner B. And Snynernan 
B. 1959, pp. 113-119)  ไดกลาวไวใหแกผูปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจตามที่ตนเองตองการ  
หรือคาดหวังไวก็จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

สุเมธ   ประภาสวัสดิ์   (2531, บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามความ

คิดเห็นของครูและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี    
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมในแตละ
ดานอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จําแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนที่มีตอปญหาการบริหารงานวิชาการพบวา  
ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและในแตละดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความ
คิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวม  และในแตละดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ทวี    ศันสนียพันธ   (2533, หนา 37)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา

ของคณะสงฆในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 11 “ผลการวิจัยพบวา  

โรงเรียนไดดําเนินการดานการบริหารงานดานตาง ๆ   นั้นมี สภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  
และมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน  การสรางขวัญกําลังใจใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนการชวยเหลือผูเรียนที่ขาดแคลน  การจัดใหมีหองประกอบการ  เชน  หองสมุด  



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

 

 

59 

หองทดลองอื่น ๆ  การฝกอบรมบุคลากร  ผูปฏิบัติงานประจําโรงเรียนดานเอกสาร  หลักสูตร  คูมือ
ครู  แบบเรียนแผนการเรียน  ส่ือการสอน  นิเทศการสอน  และการจัดฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียน
ใหมี  ความรูความสามารถ 
 มนัส   ภาคภูมิ  (2538, หนา 37-38)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  โดยการศึกษาจากเอกสารและเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ  จากผูบริหารกรมการศาสนาพระสังฆาธิการ  พบวา  การจัดการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถตอบสนองนโยบาย
การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  ชวยใหพระภิกษุสามเณร  ไดรับโอกาสทางการศึกษาชวยเอื้อ
ประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาธรรม–บาลี  และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับวัด  

สวนการดําเนินงาน พบวา  ในดานการบริหารและการจัดการ รวมไปถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา  
ยังมีความแตกตางกันอยูมากซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดหนวยงานอื่น ๆ  
และในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาดวยกันเอง  กลาวคือ  แนวทางการดําเนินงาน
ยังไมเปนระบบที่ชัดเจน  มีความขาดแคลนในทุกดาน  อาทิ งบประมาณ  อาคารสถานที่  บุคลากร  
และส่ือการเรียนการสอน   

  บุญรอด  สันติกุล  (2538,  บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  “การแกไขปญหาการดําเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตรประถมศึกษา”  การศึกษา  พบวา  ดานสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช   ดานการเรียนการสอน  ดานนิเทศการศึกษา  และดานการวัดผลประเมินผลการ
เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็กมีปญหาในการปฏิบัติงานวิชาการ
อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

จงกลนี  เจริญสุข   (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ขวัญในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสายบริหารทางวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง”  
พบวา  ขาราชการสายบริการทางวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง   มีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  คือ  ดานความรูสึกรับผิดชอบ  ดานความพึง
พอใจในการปกครองของผูบังคับบัญชา  และดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  สวนในดาน
อ่ืนๆ  ขาราชการมีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  สวนราชการที่เปนเพศชายและเพศ
หญิงมีขวัญในการปฏิบัติงานแตกตางกันในดานความสัมพันธระหวางผูรวมงานและผูบังคับบัญชา  
และขาราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษาแตกตางกัน  มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันในดาน
ความรูสึกรับผิดชอบ และดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

สมคิด  มาเรือง  (2543, บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย พบวา  การบริหารวิชาการของ
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โรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาบานคาย  จังหวัดระยอง  โดยรวมและ
รายดานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    เปรียบเทียบการบริหารงานวิชากรของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  จําแนกตามขนาด
โรงเรียน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กมีมากกวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางมี

มากกวาโรงเรียนขนาดใหญ  
วินัย   เกงสุวรรณ  (2544 , หนา  38)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ ศึกษาบทบาทของพระสงฆกับ

งานสังคมสงเคราะหทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะ

กรณีกลุมโรงเรียน  กลุมที่  10  โดยศึกษาบทบาทพระสงฆในการบริหารทางการศึกษาทั้ง  11  
บริการซึ่งไดแก  บริการดานสุขภาพจิต  ดานสุขภาพอนามัย  ดานทุนการศึกษา  ดานที่พักอาศัย  
ดานโภชนาการ  ดานอัฎฐบริขาร  ดานการซอมเสริม  ดานอุปกรณการเรียน  ดานการแนะแนวและ
ดานพิธีกรรมทางศาสนา  ผลการวิจัยพบวา   ในทุกดานอยูในระดับปานกลาง  เปนเพราะพระสงฆมี
บทบาทมากเปนอันดับหนึ่ง  คือ  เปนผูมีความรูความสามารถ  รองลงมา  คือ  เปนผูใหคําปรึกษา  
และอันดับสุดทาย  คือ  เปนผูแสวงหาแหลงทรัพยากร แตก็พบปญหาอุปสรรคมากเกี่ยวกับ
พระสงฆเอง  คือ  พระสงฆขาดความรูความสามารถเฉพาะดาน  และขาดความกระตือรือรนที่จะ
ทํางานดานการศึกษาเนื่องจากขาดบุคลากร  พระสงฆจึงเปนผูทําหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน 

  แมคคลีแลนด และแอทคินสัน  (the need  to  achieve  theory)    ความตองการของมนุษย  
เปนความตองการประสบผลสําเร็จทั้ง  3  อยาง คือ  ความสําเร็จ  อํานาจ  และสายสัมพันธ  ซ่ึง
กําหนดโดย  David C. Mc Clelland  และ  J.W.  Atkinson  (1960, pp. 43-45)   คนมีอยู  2  ชนิด  คือ  
ตองการมีความสุขสบาย  และตองการปลอดจากการเจ็บปวด  สําหรับความตองการอื่น ๆ  นั้น  จะ
เกิดขึ้นภายหลังโดยวิธีการเรียนรู  แตอยางไรก็ตาม  โดยที่มนุษยทุกคนตางก็ใชชีวิตขวนขวายหาสิ่ง
ตาง ๆ  มาคลายกัน   จึงมีประสบการณเรียนรูส่ิงตาง ๆ  มาคลายกัน  จะตางกันตรงขนาดของความ
ตองการ   จะมากนอยตางกัน  จึงสรุปไดวา  มนุษยมีความตองการเหมือกนกัน  แตจะมีขนาดมาก
นอยตางกัน  ดังนี้ 

   1)  ความตองการดานความสําเร็จ  (achievement)  คนที่มีความตองการประสบ
ผลสําเร็จสูง  โดยมากจะนิยมตั้งเปาหมายงานไวคอนขางสูง  คนเหลานี้ชอบที่จะทํางานใหไดผลดี
ดวยตนเอง  มีความมุงมั่นที่จะทําผลงานใหสําเร็จดวยตนเอง  คนเหลานี้จะคํานึงถึงความสําเร็จของ
งานตามที่ตั้งใจไวเปนสําคัญ  มากกวาการไดรางวัลหรือผลประโยชน  คนพวกนี้มีลักษณะเดน  3   
ประการคือ 
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2)  จะตั้งเปาหมายงานที่ยากและทาทาย คนที่ชอบและเลือกทํางานที่ยากและทา

ทายจะเปนบทพิสูจนวาตนเองมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดซึ่งจะสงผลใหงานที่ทําเปนไปตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคที่วางเอา 
   3)   ตองการทราบถึงความเปนไปของงานที่กาวหนาไปแตละขั้นวาเปนไปตาม

เปาหมายที่ตั้งไวเพียงใด  ไมชอบการทํางานที่ยาวนาน ไมรูจักจบ  เห็นไมชัดถึงความสําเร็จของงาน
ที่ทํา 

   4)   ตองการควบคุมผลการทํางานที่เกิดจากการที่ตนเองไดทุมเทกําลังความ
พยายามไป  ไมชอบอยูภายใตความควบคุมของผูอ่ืน  ชอบการทํางานที่มีขอบเขตชัดเจนและ
ควบคุมดวยตนเอง 

   ความตองการอํานาจ  (power)  คือ  ความตองการที่จะมีอํานาจเหนือผู อ่ืน  ทั้งดาน
ทรัพยสิน  ส่ิงของ  และฐานะทางสังคม  คนพวกนี้จะนิยมชมชื่นตออํานาจ จะพยายามมุงใชวิธีสราง
อิทธิพลเพ่ือใหเกิดการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน  พวกนี้จะมีแรงจูงใจสูงถาเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงออก  ลักษณะของคนกลุมนี้คือ 

   1)  นิยมและเชื่อในระบบของอํานาจที่มีอยูในองคกร 
   2)  เชื่อในคุณคาของงานที่ทํา 
   3)  พรอมที่จะสละประโยชนสวนตนใหกับองคกร 
   4)  เชื่อในความเปนธรรมที่ไมลําเอียง 
   ความตองการมีสายสัมพันธ   (affiliation)  คือ  การใหน้ําหนักความสําคัญตอไมตรีจิตและ

ความสัมพันธระหวางกัน  และหวังจะไดรับการมีน้ําใจตอบแทนจากผูอ่ืนคนกลุมนี้จึงแสดงออก
โดยหวังหรืออยากท่ีจะไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนใหมากที่สุดโดยทําตนใหสอดคลองกับความ

ตองการของผู อ่ืน พยายามทําตนเปนคนจริงใจ  พยายาม  เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  พยายาม
แสวงหาโอกาสสรางความสัมพันธทางสังคมใหมากที่สุด 

     แมคเกรเกอร  (Mc Gregor, 1960, pp. 33-48)  ไดกลาวถึงทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y  ดังนี้ 
  ทฤษฎี   X    ไดตั้งสมมุติฐานของมนุษยวา 
   1)   ปกติบุคคลไมชอบทํางาน  ถามีโอกาสก็จะหลบหรือหลีกเลี่ยงงาน 
   2)  เพราะบุคคลมีนิสัยไมชอบทํางาน จึงตองถูกบังคับควบคุม  ส่ังการมีบทลงโทษ

ไวเพื่อใหบุคคลนั้นเกิดความพยายามที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
   3)  โดยทั่วไปบุคคลชอบใหมีการแนะนํา  แตจะพยายามหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ

และมีความทะเยอทะยานนอยมาก  แตตองการความมั่นคงปลอดภัยเหนือส่ิงอื่นใด 
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ทฤษฎี  Y ไดตั้งสมมุติฐานของมนุษยวา 
   1)  การใชพลังกายและสมองในการทํางาน  เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ  

เชนเดียวกับการเลนกีฬาและการพักผอน 
   2)  การควบคุมและการคาดโทษ  ไมใชวิธีเดียวที่ทําใหเกิดความพยายามในการ

ทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ  แตบุคคลจะกําหนดทิศทางและควบคุมตนเองในการปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย 

   3)  การรับผิดชอบเปาหมายขององคการ  เปนสิ่งที่บุคคลตองทําเพื่อใหได
ผลตอบแทนที่เปนผลลัพธ 

   4)  สภาพบุคคลทั่ว ๆ  ไป  เรียนรูส่ิงตาง ๆ  ภายใตสภาวการณอันเหมาะสมซึ่งไม
เพียงแตยอมรับเงื่อนไขเทานั้น  แตจะตองแสวงหาความรับผิดชอบ 

   5)  ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิเคราะหสรางสรรค   มีอยูในตัวบุคคลภายใตสภาพ
ชีวิตของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม  ความสามารถทางสติปญญาของบุคคลเปนสิ่งจําเปน 

  จากทฤษฎีดังกลาว   สมยศ  นาวีการ  (2531, หนา 107)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎี  X  
และทฤษฎี  Y  ดังตอไปนี้ 

  ผูบริหารที่ยึดสมมุติฐานตามทฤษฎี   X  จะพยายามควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิดและเขมงวด  มีการสั่งการโดยตรง   เนนการจูงใจดวยการจายเงินเปนผลและ
ผลประโยชนอ่ืน  ๆ  ใชระเบียบวินัยและบทลงโทษเปนหลักใหญ  ซ่ึงเปนการสนองตอบความ
ตองการของบุคคลในระดับต่ํา  คือ  ตองการความปลอดภัย  ปฏิบัติตามคําสั่งเทาที่ตองการ  มีความ
สนใจในการปรับปรุงงานนอยมาก  และตองการผลตอบแทนทางดานการเงินเทานั้น 

  สวนผูบริหารที่ยึดสมมุติฐานตามทฤษฎี  Y  เชื่อวาการมีสภาพแวดลอมและการใชแนวทาง
ที่เหมาะสม  บุคคลจะควบคุมและสั่งงานดวยตนเอง  เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการ
ผูบริหารตามทฤษฎีนี้จะไมควบคุมผูบังคับบัญชาอยางเขมงวด แตจะใหความสําคัญตอการพัฒนา
ตนเองของผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงเปนการสนองตอบความตองการของบุคคลในระดับสูง  คือ มีความ
รับผิดชอบ  และพยายามปรับปรุงงานใหดีขึ้น  ตองการเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น  ตองการบรรลุ
เปาหมายสูงสุดของชีวิต 

  ดังนั้นสรุปไดวา  ผูบริหารที่พยายามจะขจัดสิ่งที่ใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ใหหมดไป  และพยายามที่จะเสริมสรางแรงจูงใจท่ีพึงประสงค  เพื่อตอบสนองความตองการของ
บุคคล  ทีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ถาโดยขอสมมุติฐานตามทฤษฎี  X  แลวจะทําให
ความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนความตองการของบุคคล
ในระดับต่ํา  สวนขอสมมติฐานตามทฤษฎี  Y  จะใหความสําคัญกับสิ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความพึง
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พอใจในงานที่ทํา  โดยเนนความตองการในระดับสูง  เชน  ความกาวหนาในหนาที่การงานความ
ภูมิใจในผลงาน  เปนตน 

  แนวคิดทฤษฎี   แมคคลีแลนด  (Mc Clelland, 1960, pp. 43-45) ไดจําแนกความตองการ
ของบุคคลไว  3  ประการ  คือ 

  1)  ความตองการสัมฤทธ์ิผล  (need  for  achievement)   คือ  ความตองการความสําเร็จ
ตามที่มุงหวัง  โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุความสําเร็จ  โดยท่ีเห็นวางานนั้นไม
ยากลําบากเกินไปกวาความสามารถที่บุคคลนั้นกระทําได  และแรงจูงใจในการแสวงหาความพึง
พอใจจากความสําเร็จในงานนั้น ๆ  ดวย 

  2)  ความตองการความสัมพันธ  (need  for  relation)  คือ  ความตองการที่จะรวมมือกันการ
มีความผูกพันในทางบวกตอกันของกลุมบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ความอบอุนในมิตรภาพที่มีตอ
กัน  และยังรวมถึงความรูสึกตาง ๆ  ที่มีตอบุคคลอื่นดวย  เชน  ความชอบพอ  ความปรารถนาที่จะ
ไดรับจากบุคคลอื่นเมื่อกระทําผิด  เปนตน 

  3)  ความตองการอํานาจบารมี  (need  for  power)   คือ  ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น  รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรูสึกตาง ๆ  ตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ
เหลานั้นดวย  เปนตนวา  การแสดงความพอใจเมื่อไดรับชัยชนะ  หรือแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง  
นอกจากนั้น  ยังไดแก  ความตองการในการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน  เชน  การใหขอคิดเห็น  
ขอเสนอแนะการใชอํานาจบังคับบัญชา  การแสวงหาความเชื่อถือ  และการใชอิทธิพลในการ
ลงโทษ  เปนตน 

   ทฤษฎีของวรูม  (Victor  H. Vroom’s,  1964, 1964, p 174)    
  วรูม  (Vroom  อางถึงใน  สมบัติ  กิจยรรยง 2533, หนา 62)  ไดกลาววา  ความพึงพอใจ

ไมใชปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายแตมีตัวเชื่อมโยง  เชน  รางวัล  ผลตอบแทน
ไดมาจากการปฏิบัติงานแลวเกิดความพึงพอใจ  และวรูม (Vroom,  1964, 1964, p 174)  ไดกลาวอีก
วา  ปกติบุคคลจะพิจารณาทางเลือกที่มีอยู  เพื่อช้ีนําไปสูคาตอบแทนหรือรางวัลท่ีตองการมากที่สุด
องคประกอบที่สําคัญไดแก  การคาดหวัง  ซ่ึงมีอิทธิพลตอตัวเลือกหรือความคาดหวังกับคุณคาหรือ
ความพึงพอใจ 

  การคาดหวัง  หมายถึง  การคาดหวังถึงโอกาสที่บุคคลนั้นจะไดรับผลตอบแทนตามที่เขา
หวังไว  ความพึงพอใจหรือความชอบตามความคาดหวัง  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคคลเรื่อง
ผลคาตอบแทนหรือรางวัล  เปนการสิ้นสุดของกระบวนการพฤติกรรมของบุคคล 

  วรูม  (Vroom, 1964, p. 174)  ไดกลาววา  บุคคลจะรวมกิจกรรมที่คาดหวังวาจะไดรับ
รางวัลหรือไดส่ิงตาง ๆ  ตามที่ปรารถนา  และมีความเชื่อที่วา  พฤติกรรมอาจนําไปสูเปาหมาย 
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ที่กําหนดไวโดย  วรูม (Vroom, 1964, p. 174)  เรียกวา  ความคาดหวัง  (expectancy)  ซ่ึงสามารถ
เขียนสรุปเปนสูตรไดดังนี้ 

   แรงจูงใจ  =   ความอยาก  x   ความคาดหวัง 
   จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวา  การปฏิบัติงายของบุคคลจะไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากสิ่งที่คาดหวังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเปนรางวัลหรือการลงโทษก็ได  ดังนั้น  การจะคํานึงถึง
การรับรูของปจเจกบุคคล  วาเมื่อไดทําส่ิงนั้นแลวผลที่ไดรับจะคุมคาหรือไม  ผูปฏิบตัิงานในแตละ
คนจะมีความอยากและความคาดหวังเฉพาะคน  ซ่ึงเปนกลไกรที่จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมา 

  นอกจากนี้  วรูม  (Vroom, 1964, p. 174)  ไดช้ีใหเห็นวา  แรงจูงที่มีประสิทธิภาพไมใชเปน
การเฉพาะเจาะจงอยูกับความตอง การของมนุษยที่เปนแบบของแรงจูงใจภายในเทานั้น  แต
แรงจูงใจก็มักจะเกิดขึ้นจากลักษณะที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 

   1)  เปาหมายที่บุคคลตองการจะไดรับ  โดยมิไดเนนที่สถานะภายในของคนงาน
เทานั้นแตจะเนนที่จุดประสงคและเปาหมายที่ตองการ  รวมไปถึงการเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง  
เล่ือนขั้น เงินเดือน  ความกาวหนา  ความมั่นคงในอาชีพ  และเปนงานที่แตละบุคคลใหความสนใจ 

   2)  ความสัมพันธระหวางการผลิตและเปาหมายของแตละบุคคลที่ไดรับ  ซ่ึงทุกคน
มีความปรารถนาที่จะใหไดผลผลิตที่สูง  แตผูบริหารหรือผูนําไมควรที่จะมุงหวังใหบุคคลสนใจใน
คุณคาเชนนั้นมากนัก  ควรใหผูปฏิบัติงานหรือคนงานไดแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคกรเปนส่ิงที่สําคัญ  และผูปฏิบัติงานตองมีความเชื่อมั่นถึงสัมพันธภาพที่แนนแฟนระหวาง
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ออกมา  รวมทั้งการไดรับเปาหมายที่ปรารถนาดวย 

   3)  ระดับของบุคคลควรจะมีอิทธิพลตอผลผลิตระดับใด  กลาวคือ ถาหากคนงานมี
ความเชื่อมั่นวา  ผลผลิตไมมีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงาน  แลวความพยายามที่จะผลิตออกมาก็อาจจะ
ลดลงตามดวย  ดังนั้น  ผูมีอิทธิพลตอผลผลิตจึงเปนสิ่งที่จะตองนับเปนความสําคัญ 

  สรุปไดวา  แนวคิดของ  วรูม  (Vroom, 1964, p. 174)   เปนการทําความเขาใจถึงเปาหมาย
ของแตละบุคคลและเปนความสัมพันธระหวางความพยายามและผลของการปฏิบัติงานเปน

ความสัมพันธระหวางผลของการปฏิบัติงานและรางวัลที่ไดรับ  และเปนความสัมพันธระหวาง
รางวัลที่ไดรับและความพึงพอใจ 
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2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    
  2.5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

    

 ทองพูน   นาทองบอ  (2524 , บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ”  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญ
ทั้งหกดาน  กับความพึงพอใจของครูและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติ
กรรมการบริหารโรงเรียนของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญจําแนกตามกลุม

ที่แสดงพฤติกรรมแตกตางกันในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
ผลการวิจัยปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญดานวิชาการ  อาคารสถานที่  
และความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับกลาง  สวนดานบริหารงานบุคคล  การเงินธุรการ  และ
กิจการนักเรียน   อยูในระดับสูง   เมื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตาง  ๆ   พบวา  พฤติ
กรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญแตละดานและความตองการทั้งหกดาน  มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจของครูในทางบวก  นอกจากนี้ยังพบวาความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่ครูใหญ
มีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับสูง  สูงกวาความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่มีพฤติ
กรรมการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

ณรงค   เพียรเกิดสุข  (2526, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในงานของอาจารยใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  การศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิทยาเขตโดยใชแบบสอบถาม
อาจารยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขต 1-3   จํานวน  237  คน ผลการวิจัยพบวา   
 1)  ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง  
10  ดาน  พบวา  ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยอยูในระดับปานกลางทั้งหมด  คือ  ดาน
สถานที่และสภาพการทํางาน  ดานลักษณะทางสังคม  ดานความมั่นคง  ดานผลตอบแทนที่ไดจาก
การทํางาน  ดานการติดตอส่ือสาร   ดานการนิเทศงาน  ดานความกาวหนาในงาน  ดานการ
ดําเนินงานภายใน  และดานรายได  2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยระหวาง
วิทยาเขต  พบวา  อาจารยในวิทยาเขต  3  มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาวิทยาเขต  2   และ  1   
ตามลําดับ  3)  ความพึงพอใจในงานของอาจารยที่ทําการสอนตางวิทยาเขตแตกตางกัน  4)  ความพึง
พอใจในงานของอาจารยที่ทําการสอนในคณะวิชาที่เรียกชื่ออยางเดียวกัน  แตตางวิทยาเขตกัน
ผลการวิจัย  พบวา  อาจารยที่ทําการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร แตกตางกันทุกดาน   และคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร  แตกตางกัน    5)  ความพึงพอใจในงานของอาจารยที่ทํา
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การสอนตางคณะวิชาในวิทยาเขตเดียวกันไมแตกตางกัน   6)  การวิเคราะหการจัดอันดับ
องคประกอบที่ทําใหอาจารยมีความพอใจในงาน   และไมพอใจในงาน  ทั้ง  3  วิทยาเขต  พบวา  
ดานความพอใจในงาน   องคประกอบดานมีอิสระในการทํางานที่อันดับความสําคัญสูงสุด

เหมือนกันทุกวิทยาเขต  รองลงมาไดแก  การมีโอกาสในการพัฒนาวชิาชีพ  และการมีเพื่อนรวมงาน
ที่ดี  สวนดานความไมพอใจในงาน  พบวา  ดานการมีระเบียบ  กฎเกณฑภายในที่ลาสมัย  การมี
ระบบราชการที่มีระเบียบหยุมหยิม  และการมีรายไดนอยเปนองคประกอบที่มีลําดับความสําคัญสูง
ตามลําดับ 

ปยพงศ   มณีศรี  (2530, หนา 84-92) ไดวิจัยเร่ือง   ความพึงพอใจในการทํางานของ
ขาราชการสาย  ค.  ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยไดทําการศึกษาจากประชากรที่ปฏิบัติงานที่วิทยา
เขตวังทาพระกับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  โดยไดทําการศึกษาจากประชากรที่ปฏิบัติงานที่
คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบวา  ขาราชการสาย  ค.  ทั้งสองวิทยาเขตมีความพึง
พอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  ทั้งในภาพรวมและรายดาน  เมื่อศึกษาทางดานเพศ  วุฒิ  
ระดับปานกลางทั้ง  3  ตัวแปร   สวนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการ
สาย  ค.  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ  การไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ดานการปฏิบัติในการบริหารของผูบังคับบัญชา   ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน – ผูบังคับบัญชา  และดานเงินเดือนสวัสดิการ 
 สมใจ   จุฑาวุฒิกุล  (2530,  หนา 159-173)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  กอนการศึกษา
พิเศษ  กรมสามัญศึกษา”  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติ
กรรมการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนสี่ดาน  คือ  การวางแผน  การสรรหา  การใช
บุคลากร  การบํารุง  รักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การใหพนจากงาน  เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน  โดยจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาประสบการณในการปฏิบัติงาน  และเพศ ผลการวิจัยปรากฏวา  ความพึงพอใจของครูที่มี
ตอพฤติกรรมการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหส่ีดาน  มีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการปฏิบัติงาน
และเพศ  พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน 
 อังคนา    โกลียสวัสดิ์    (2534,  บทคัดยอ)   ไดวิจัยเร่ือง   ความผูกพันกับสถาบันและความ

พึงพอใจในงาน  ของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษา
ความผูกพันกับสถาบันและความพึงพอใจในงานของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



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

 

 

67 

จําแนกตาม  เพศ  ระดับเงินเดือน  วุฒิ  ตําแหนงทางวิชาการ  และอายุราชการ  กลุมตัวอยาง  ไดแก  
อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตประสานมิตร  ปทุมวัน  บางเขน  บางแสน  
มหาสารคาม  พิษณุโลก  และสงขลา  จํานวน  297  คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา  จํานวน  65  ขอ  พบวา  อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความผูกพันกับ
สถาบันในระดับมาก  มีความพึงพอใจในงานในระดับปานกลาง  ความพึงพอใจในงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันกับสถาบันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  อาจารยที่มีเพศ  วุฒิ  ตําแหนงทางวิชาการ  ระดับเงินเดือน  อายุราชการ  
แตกตางกัน  มีความผูกพันกับสถาบันและความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน 

เกศินี   ทีปประสาน  (2539,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความพึงพอใจในการทํางาน

ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา  ความพึงพอใจในการทํางานในดานตาง 
ๆ    คือ  ดานลักษณะงาน  ดานการบังคับบัญชา  และดานเพื่อนรวมงาน  มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนดานรายไดและดานการเลื่อนตําแหนง  มีความพึงพอใจในการทํางานอยูใน
ระดับนอย  เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา  โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน  มีเพียงดานเพื่อน
รวมงานดานเดียวที่พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  .05  โดยที่ขาราชการ
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา  มีความพึงพอใจมากกวาขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี 

พวงมาลัย   พริบไหว  (2539, บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  พบวา  ดานความสําเร็จของ
งานการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความกาวหนาในตําแหนงงาน  
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  สภาพการทํางานและความมั่นคงในชีวิตราชการมีระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนเกื้อกูล  นโยบายและการบริหารความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและดานความ
ปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

ตันติมา   ดวงโยธา  (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “แรงจูงใจในการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพ  โรงพยาบาลจิตเวช  สังกัดกรมสุขภาพจิต  พบวา  เจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล
จิตเวชสวนใหญมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับปานกลาง  และการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจใน
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  ตามตัวแปรอื่น ๆ  อันไดแก  บุคลิกภาพ  ประสบการณในการ
ทํางานการไดรับการฝกอบรมเฉพาะดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ตําแหนงหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน  เพศ อายุ การมีบุตร รายไดตอเดือน  พบวา มีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ประพันธ   กิติรส  (2540, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการพลเรือนสามัญ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบวา  ขาราชการพลเรือนสามัญมีความพึงพอใจในดานความสําเร็จของงานและการไดรับการ
ยอมรับนับถืออยูในระดับมาก  สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงานความรับผิดชอบ  และตัวงาน
หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 กัมพล   ลีลาประภาภรณ  (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจและแนวทางเสริมสราง

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน  สังกัดตํารวจภูธรภาค  2  พบวา พนักงาน
สอบสวน  สังกัดตํารวจภูธรภาค  2  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับ
มาก  นอกนั้นมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ  ดานความ
ตองการอํานาจบารมี  ดานความมั่นคงในอาชีพ  ดานความกาวหนา  และผลประโยชนตอบแทน  
พนักงานสอบสวนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก  กับพนักงานสอบสวนที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานนอยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมและเปนรายดานไมแตกตาง
กัน 

 สุทัศน   ตุรงคเรือง   (2540, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เขต
การศึกษา  5  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติ  และปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจของขาราชการพลเรือนสามัญ  โดยสงแบบสอบถามไปยังขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา  5  จํานวน  458  ฉบับ  ไดรับคืน  จํานวน  440  
ฉบับ  คิดเปนรอยละ  96.07  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัว
แปรเปนขั้น ๆ   ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญใน
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา  5  อยูในระดับปานกลาง  ปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  คือ  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  และการไดรับการยอมรับนับถือ 

นัยนา   มั่งคั่ง   (2540, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการ

เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรี  ระยอง  และฉะเชิงเทรา  พบวา  โดยรวมแลวครูมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก  โดยเรียงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายดานดังนี้  คือ  ดานสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติหนาที่
ของผูบังคับบัญชา  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานสภาพและเงื่อนไขในการทํางาน   
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ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานความมั่นคงในการทํางาน  และสุดทาย คือ ดานเงินเดือน  
คาตอบแทน  และสวัสดิการ 

วิชิน   รัตนคุณ  (2542, หนา 50-56)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  “การศึกษาความพึง
พอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ระยอง”  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยปรากฏวาความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดระยอง  
ในดานการบริหารงานทั่วไป  ดานการบริหารงานธุรการ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการ
บริหารปกครองนักเรียน  ดานการบริหารงานบริการ  และดานการบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน  
อยูในระดับปานกลางทุกดาน  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดระยองจําแนกตามประสบการณนอยและ
ประสบการณมาก  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 
 ศิริพร   จักรกริชรัตน   (2542, บทคัดยอ)   ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแกวพบวา 

1)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแกว     
โดยรวมและปจจัยดานความสําเร็จของงาน  การยอมรับนับถือในผลงาน  ความกาวหนา  นโยบาย
และการบริหาร  เงินเดือน  และผลประโยชนเกื้อกูลอยูในระดับปานกลาง  สวนปจจัยดานความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา  สภาพการทํางาน  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ลักษณะ
งานที่ ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  2)  ครูชายกับครูหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ทั้งโดยรวมและเกือบทุก
ดานไมแตกตางกัน  ยกเวนสภาพดานการยอมรับนับถือในผลงาน  ซ่ึงครูทั้งสองกลุมมีความคิดเห็น
แตกตางกัน  โดยครูชายมีความพึงพอใจมากกวาครูหญิง 
  3)   ครูที่มีประสบการณ  5  ป  กับครูที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต  5  ปขึ้น
ไป  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ทั้งโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนเฉพาะดานสภาพ
การทํางาน  ซ่ึงครูทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยครูที่มีประสบการณใน
การทํางานตั้งแต  5  ปขึ้นไป  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาครูที่มีประสบการณต่ํากวา  
5  ป 
  4)  ครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีกับครูที่มีวุฒิตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป   มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 



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

 

 

70 

บัญญัติ   แสวงดี  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการพลเรือนกับประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเขตการศึกษา 12 พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับ
ประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธกิาร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สวนดานประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเขตการศึกษา  12  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สวน
ความสัมพันธของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับประสิทธิผลของสํานักงาน

ศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา 12 พบวา  โดยรวมและราย
ดาน  มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พรรณทิพย  กาลธิยานันท   (2543, บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง  “การศึกษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายบริหาร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง”  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายบริหาร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง   สวน
ดานจําแนกตามเพศ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายบริหาร  มหาวิทยารามคําแหง  ตาม
องคประกอบดานตาง ๆ  อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จําแนกตามตําแหนงงานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝายบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามองคประกอบดานตาง ๆ  อยูในระดับปานกลาง  
เชนกัน 

กําชัย   จําเนียร   (2545, บทคัดยอ)    ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
ในการทํางานของบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   
 1)  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมืองนครปฐมโดยรวมและรายดาน  พบวาอยูในระดับมาก  2.  ความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมในการทํางานทั้ง  5  ดาน  คือ  ดานกายภาพ  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดาน
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานเพื่อนรวมงานและดานผูบังคบับัญชา บุคลากรโรงเรียนขนาด
เล็ก  อยูในระดับมากทุกดาน บุคลากรในโรงเรียนขนาดกลาง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ดาน
เพื่อนรวมงานและดานการจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับปานกลาง  และบุคลากรในโรงเรียน
ขนาดใหญ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปาน
กลาง 

ดํารงศักดิ์   ดําริห  (2545, บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาเรื่อง  ภาวะผูนําของผูบริหาร ที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย  วิทยาลัยเทคนิค  สังกัดกรมอาชีวศึกษาภาค
กลางโดยใชแนวคิด  เกี่ยวกับภาวะผูนําของ  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, TJ. 1970, pp. 194-207)    
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และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เฮอรซเบอรก  (Herzberg’s, 1959, pp. 113-
119)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี่ คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ  แบบขั้นตอนผลการวิจัยพบวา  1)  ภาวะผูนําของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิค  สังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคกลาง  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  2)  ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู– อาจารย  วิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา  ภาคกลาง  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  3)  ภาวะผูนําของผูบริหารดานการวางแผน  ความยืนหยัด  และการมี
หลักการ  สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู–อาจารยวิทยาลัยเทคนิค  สังกัดกรม
อาชีวศึกษา  ภาคกลาง 

คมกริช    อันทรง   (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  “ ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี”  โดยรวมพบวา  อยูในระดับมาก  

และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  จงัหวัด
จันทบุรี  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อรนุช  พรินทร   (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเพชรบูรพา  จังหวัดสระแกว “  พบวา  ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของขาราชครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเพชรบูรพา  โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  เปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติสวนระหวางประสบการณนอย ประสบการณมากแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุนีย   แทงหอม  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี “พบวา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ปจจัยกระตุน  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน  สวน
ปจจัยค้ําจุน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
จําแนกตามเพศ  ปจจัยกระตุน  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ปจจัยคํ้าจุนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดาน
การปกครองบังคับบัญชาและดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  โดยดานปกครองบังคับบัญชาและดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลเพศชายมีความพึงพอใจ
มากกวาเพศหญิง  สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส 
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ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณ  ปจจัย
กระตุน  โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นหมายถึง ครูที่มี
ประสบการณต่ํากวา  10  ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวาครูที่มีประสบการณตั้งแต  10  
ป ขึ้นไป 

 สายัณห  ตากมัจฉา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ใน 3 ดาน  คือ ความ
ตองการดํารงชีวิต  ดานความตองการความสัมพันธ  และดานความตองการความเจริญกาวหนา
ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดระยอง  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมากทุกดาน
และเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย  ไดแก   ดานความตองการความเจริญกาวหนา  ดานความตองการ
ความสัมพันธ   และดานตองการดํารงชีวิต  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ยุทธนา   ศรีพิจารณ.  (2547, หนา 62)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี่”  ในปการศึกษา  2546  จํานวน  300  
คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและดานการจัดการและบริหาร
ทั่วไป  ดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานกิจการนักเรียน  ดานอาคารสถานที่  ผูปกครองมีความพึง
พอใจอยูระดับมากเชนกัน  สวนดานความสัมพันธกับชุมชน  ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูระดับ
ปานกลาง 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของแลวจะเห็นไดวา  ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู  ไดแก  ความสําเร็จของงาน  ความรับผิดชอบ  การยอมรับนับถือ  
ลักษณะของงาน  สวนปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจในการทํางาน  ไดแก  สภาพการทํางาน  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา   นโยบายและการบริหารเงินเดือนและ
ผลประโยชนเกื้อกูล  และความกาวหนาในตําแหนง 
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 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานในตางประเทศไวหลายอยางดังนี้ 

 เซอรจิโอวานนิ  (Sergiovanni, 1970, pp. 194-207)  ไดทําการศึกษาเรื่ององคประกอบที่
สงผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครูในเขตการศึกษาของมอนโรเคานดี   
รัฐนิวยอรค  โดยมีจุดประสงคที่จะทราบวาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  กับปจจัย
ที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกันหรือไม  เพศ  ตําแหนง  และประเภท
โรงเรียนมีผลตอปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและไมพึงพอใจในการทํางาน
แตกตางกันหรือไม  ผลการวิจัยพบวา  มีความอิสระไมขึ้นตอกัน  และพบวาปจจัยที่ทําใหครูไมพึง
พอใจในการทํางานคือองคประกอบดานลักษณะงาน  เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด  สําหรับปจจัย
ที่ทําใหครูไมพึงพอใจในการทํางานพบวา องคประกอบดานสภาพการทํางาน เปนองคประกอบ
สําคัญที่สุด  สวนเพศ  ตําแหนง  และประเภทโรงเรียนไมมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
แตกตางกัน 

เบอร  (Burr, 1981, p. 3794-A)   ไดการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในงานของผูบริหารใน
วิทยาลัยชุมชนฟลอริดา  และจากการประยุกตทฤษฎีจูงใจ ของเฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, 
Mausner B. And Snynernan B. 1959, pp. 113-119)  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อการศึกษา
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีจูงใจ -  ค้ําจุนของเฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And 
Snynernan B. 1959, pp. 113-119)  กับทัศนคติตองานของผูบริหารวิทยาลัยและมหาวิทยาลยั  และ
ศึกษาความสัมพันธของทฤษฎีเฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And  Snynernan B. 1959, 
pp. 113-119 )  กับตําแหนงผูบริหาร   ตลอดจนเปรียบเทียบความพึงพอใจและความไมพึงพอใจใน
การทํางานระหวางผูบริหารในสถาบัน  2  ประเภท  ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณผูอํานวยการฝายรับ
นักศึกษา  นายทะเบียน  ผูอํานวยการฝายบุคคล  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปนผูบริหารในระดับกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยปรากฏวา  สนับสนุนทฤษฎีของเฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, 
Mausner B. And  Snynernan B.  1959, pp. 113-119)   คือ  ปจจัยจูงใจกอใหเกิดความพึงพอใจใน
งานมากกวาปจจัยค้ําจุนอยางมีนัยสําคัญ  ผูบริหารทั้ง 3 ตําแหนง ความพึงพอใจในปจจัยจูงใจ
มากกวาปจจัยค้ําจุน  เรียงลําดับความพึงพอใจดังนี้  สัมฤทธิ์ผลของงาน  การไดรับการยอมรับนับ
ถือ ลักษณะของงาน ความสัมพันธสวนตัว  และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของผูบริหาร
ในสถาบันอุดมศึกษา 2 ประเภทแลว  พบวา ไมมีความแตกตางในเรื่องความพึงพอใจในงาน
ระหวางผูบริหารในวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย  แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ใน
เร่ืองความพึงพอใจในงานและความไมพึงพอใจในงานระหวางผูบริหารภายในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  
จากผลของการวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  พอจะสรุปไดวา   ความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของครู – บุคลากร  ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ  องคประกอบหลัก  ไดแก   
ความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  และ
ความกาวหนาสวนประกอบอื่น ๆ  แตกตางกันไปตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
บุคลากรอยูในสภาพที่แตกตางกัน   เชน  ระดับของการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน  เงินเดือน  หรือ  สวัสดิการ  เปนตน  จะเห็นไดวางานวิจัยสวนใหญใหความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการทํางานและพยายามหาแนวทางแกไขปญหาใหพบความพึงพอใจในดานตาง ๆ  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 มอรตัน   (Morton, 1986, p. 2062–A)   ไดทําการวิจัย   เร่ืองอิทธิพลขององคประกอบ  ซ่ึง
เกี่ยวของกับความพึงพอใจและความกาวหนาในการทํางานของผูจบปริญญาเอก  ในป ค.ศ. 1930  -   
1973  โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด  แบงตามเพศ  วิชาเอก  ปที่จบการศึกษาตามความตองการ
ขั้นสูง  ขั้นต่ํา  ตามทฤษฎีของเฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And  Snynernan B.  1959, 
pp. 113-119)  และตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow, A. H. 1954, p. 28)  ผลการวิจัยพบวา 
  1)  กลุมตัวอยางไมไดยอมรับองคประกอบของความพึงพอใจ  ในทํานองเดียวกัน
ทั้ง ๆ  ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเหมือนกัน 
  2)   กลุมตัวอยางยอมรับวา   ความตองการขั้นสูงจะมีอิทธิพลทางบวกกับสภาพ
ความพึงพอใจในการทํางานมากกวาความตองการขั้นต่ํา  แตขณะเดียวกันถาเห็นความตองการขั้น
ต่ํามีความสําคัญตอสภาพความพึงพอใจในงานเชนกัน 
  3)  นโยบายในการบริหารงาน  มีความสําคัญตอความกาวหนาของงานทั้งเพศชาย
และเพศหญิง  แตเพศหญิงมากกวา 
  4)  ส่ิงสําคัญที่ทําใหการงานกาวหนา  มี  5  ประการ  คือ 
   (1)  ความเชี่ยวชาญสาขาวิชา 
   (2)  ความมีชื่อเสียง 
   (3)  การไดรูจักคนมาก 

   (4)  การเขากลุมกับเพื่อนได 
   (5)  จดหมายแนะนําตัว 

แรนดอล  (Randall, 1987, p. 21-A)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โครงการการศึกษาครู  พบวาปจจัยจูงใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพึงพอใจ  ปจจัย
สุขอนามัย  มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความไมพึงพอใจ  ปจจัยจูงใจสงผลในดานความสําเร็จ
ของงาน  ลักษณะของงาน  การไดทําตามความสามารถ  ไดรับงานที่ทาทาย  และยอมรับนับถือ  
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ความสําคัญของปจจัยสุขอามัย  ไดแก   นโยบายเพื่อนรวมงาน ความรูความสามารถในงานของ
ผูบริหาร  ความสัมพันธของผูบริหาร  เงื่อนไขของงาน 
 อัลมาบูบ   (Almahboob, A.E, 1987, p. 18)  ไดวิจัยเร่ือง  An  investigation  of  the  degree  
of  job  satisfaction  among  university  faculty  in  saudi arabian  universities.  ความพึงพอใจของ
อาจารยมหาวิทยาลัยในซาอุดิอาระเบีย  มีวัตถุประสงค  เพื่อพิสูจนและทดสอบปจจัยที่มีตอความพึง
พอใจในงานของอาจารยในซาอุดิอาระเบีย  และแสดงทศันคติของอาจารยตอปจจัยอันมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในงานเพื่อพิสูจนความสัมพันธที่เปนไปไดระหวางปจจัยตาง ๆ กับคุณสมบัติสวนตัว
บางประการ  ทั้งนี้โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบิรก  (Herzberg,  F, Mausner B. And  Snynernan B. 
1959, pp. 113-119) เปนกรอบในการวิจัย  ปรากฏวา  ปจจัยดานความสําเร็จและดานความ
รับผิดชอบสงผลใหอาจารยมีความพึงพอใจมากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ  พบวา  มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ อาจารยวิทยาศาสตรธรรมชาติมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา สวน
อาจารยคณะมนุษยศาสตรมีความพึงพอใจดานการยอมรับนับถือ  ความกาวหนาในงานมากกวาและ
อายุมีความสัมพันธบวกกับ  ความสําเร็จ    ความรับผิดชอบ  คาจาง  สภาพการทํางาน  อาจารยที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีความพึงพอใจดานความรับผิดชอบมากกวา  และไมพึงพอใจดาน
บริหารนอยกวาอาจารยที่มีการศึกษาอื่น ๆ  ศาสตราจารยมีความพึงพอใจในดานความกาวหนา  
คาจาง  การบริหารงานและการนิเทศ 
  
2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตาง ๆ  ดังกลาว  ผูวิจัยไดศึกษาขอบขายและภารกิจการ

บริหารและจัดการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  มาตรา 39  เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางาน ซ่ึงบุคลากรทางการ
ศึกษาของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
จัดการศึกษามีภารกิจสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนา เพราะบุคลากรเหลานีเ้ปนผู
ปฏิบัติหนาที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุดทั้งนี้เพื่อการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคเพื่อเปนรากฐานใหนักเรียนสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสวนตนและครอบครัว มีบุคคลจํานวนมากที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
แตมีบุคคลอยู 2 ประเภทที่มีความสําคัญและใกลชิดกับนักเรียนมาก คือ ผูริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและครู  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษาเหลานี้มีความสําคัญและสงผล
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ใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเปน
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มีบทบาทหนาที่ของตนใน
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ใหกับ
สถานศกึษาอยางสมบูรณแบบและไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย   เร่ือง ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  โดยใชกรอบแนวคิด
ทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรซเบอรก  (Herzberg, F, Mausner B. And  Snynernan B.  1959, pp. 113-
119)  และงานทั้ง  4  งานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่  12  ซ่ึง 
ประกอบดวย 

  ปจจัยกระตุน มี  5  องคประกอบ ไดแก 
  1)  ความสําเร็จในหนาที่การงาน  (achievement)  การที่บุคลากรทํางานไดสําเร็จ
บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจภายในเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง  จึงอยากทํางานที่ตนเองมีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อไดทํางานหรือ
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ไดเปนผลสําเร็จปจจัยนี้นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด  
  2)  การไดยอมรับนับถือ  (recognition)  การที่บุคลากรทํางานไดสําเร็จแลวส่ิง
หนึ่งที่บุคลากรตองการถือ  การยอมรับจากผูบริหารการยอมรับจากเพื่อนรวมงานแลสังคมหรือ
บุคคลอื่น ๆ  ใหเกิดความภาคภูมิใจ  ปจจัยนี้มักจะเกิดควบคูกับความสาํเร็จในการงาน 
  3)  ลักษณะของงาน (work itself) ความชัดเจนของโครงสรางงานและ
กระบวนการทํางานที่บุคลากรทํางานไดรับมอบหมายหากโครงสรางของงานชัดเจนกระบวนการ

ปฏิบัติงานมีรูปแบบ  มาตรฐานที่ชัดเจน  ทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานในการ
บริหารงาน  ผูบริหารตองตรวจสอบงานในองคการ ในดานความชัดเจนของโครงสรางงานแตละ
ฝายระเบียบปฏิบัติงาน  วัสดุอุปกรณสนับสนุนการทํางานหากทุกอยางถูกตองมีมาตรฐานก็เทากับ
วาสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสวนหนึ่งแลว 
  4)  ความรับผิดชอบ   (responsibility)   การไดรับผิดชอบงานของบุคลากรการรับ
มอบหมายงานมาปฏิบัตินั้น  บุคลากรตองไดรับความไววางใจ  มีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงาน
เต็มที่ปราศจากการรับกวนจากผูอ่ืน  หรือผูบริหารแสดงถึงความไววางใจบุคลากรก็จะเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางาน 
  5)  ความกาวหนาในตําแหนงงาน  (advancement)  การทํางานของบุคลากรในแต
ละงานหรือนิยามวาเปนระยะสั้นจะสะสมกอใหเกิดความกาวหนาในวิชาชีพและในระยะยาวเมื่อ

ทํางานตอเนื่องกันไปบุคลากรจะเกิดความกาวหนาในงานทั้งสถานภาพและรายไดหากงานที่

บุคลากรทํามีคุณลักษณะดังนี้  บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจอยากทํางานและการไดรับเล่ือนเงินเดือน
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หรือตําแหนงใหสูงขึ้นรวมถึงโอกาสที่จะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางานเพื่อ

ความกาวหนาในการงานดวย 
 สรุป  ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการสรางงานมอบหมายงานใหกับบุคลากรโดยคัดสรร
งานที่เปนประโยชนตอองคการและบุคลากรจริง ๆ  ทั้งนี้เพราะบุคลากรทํางานสนองวัตถุประสงค
ขององคการและทําใหองคการไดประโยชนและบุคลากรเกิดความกาวหนาในหนาที่การงานไป

พรอมกัน  

ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัยมี  5  องคประกอบ ไดแก 
  1)  นโยบายและการบริหารงาน  (policy and  administration)  บุคลากรจะทํางาน
ไดปกติหากนโยบายขององคการชัดเจน  การบริหารงานเปนตามกระบวนการที่กําหนดไมมีการ
กล่ันแกลงหรือกลาวอีกในหนึ่งวาการที่องคการมีนโยบายและการบริหารที่ดีเปนการทรงสภาพการ

ทํางานใหเปนปกติของบุคลากร  เพื่อใหบุคลากรดําเนินงานไดถูกตองในการบริหารงานผูบริหาร
ควรตระหนักในความชัดเจน  มั่นคงของนโยบายการบริหารที่เปน (good governance)  คือ  มีความ
ยุติธรรมหากนโยบายเปลี่ยนแปลงบอย  การบริหารขาดประสิทธิภาพ  บุคลากรจะไมพึงพอใจอาจ
เกิดผลเสียตอองคการอยางมากมาย 
  2)  ปกครองบังคับบัญชา (supervision technical) ความรูความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน  ความยุติธรรมในการบริหารงาน  ความเต็มใจของผูบังคับบัญชา
ในการนิเทศงานผูใตบังคับบัญชา 
  3)  คาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล  (salary)  บุคลากรจะทํางานไดตามปกติ
หากมีรายไดจากทํางานนั้นยุติธรรมกับสภาพงานและเพียงพอที่จะใชจายในครอบครัวรวมทั้ง

สวัสดิการตาง ๆ  เชน ที่พัก การรักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันสังคม ฯลฯ  เปนไปอยาง
เหมาะสม ผูบริหารตองดูแล  บุคลากรที่มีรายไดนอย  ผูบริหารอาจชวยเหลือโดยการจัดหา
ทรัพยากรทดแทนอื่น ๆ  ที่จะทําใหลดคาใชจายลงได  หรือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินกูในระดับ
องคการเปนการสงเสริมการออมและเปนแหลงเงินกูดอกเบี้ยถูกไปพรอมกัน 
  4)  สภาพการทํางาน  (working  condition)  บุคลากรจะทํางานไดตามปกติหาก
สถานที่ทํางานมีส่ิงแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม  ทั้งดานจํานวนพื้นที่ที่ใชสอย  แสง สี  เสียง  
อุณหภูมิ  และการรบกวนทั้งทางกาย 
  5)  ความสัมพันธกับผูรวมงาน (interpersonal relations)  คลากรจะทํางานได
ตามปกติ  หากความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรความสัมพันธระหวางบุคลากรกับ
บุคลากรเปนไปดวยดี  หรือการที่ผูบริหารกับบุคลากร  และบุคลากรกับบุคลากรมีความสัมพันธอัน
ดีระหวางกัน 
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 กลาวโดยสรุป  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงในการปฏิบัติงานมีนักวิชาการผูสนใจศึกษา
คนควา  และสรางขึ้นมามากหลายทฤษฎีดวยกัน  ในจํานวนนี้ทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับนับถือมาก
ทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีสองปจจัยของ  เฮอรซเบอรก   (Herzberg,  F, Mausner B. And  Snynernan 
B.1959, pp. 113-119) ซ่ึงเปนปจจัยที่เรียกวาปจจัยสุขอนามัย  (hygiene  factor)  จะชวยใหคน
สามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอใจตาง ๆ   แตในขณะเดียวกันที่เปนตัวกระตุนจะทํา
ใหคนมีความสุขหรือมีความพอใจในการทํางานที่ปฏิบัติอยู  ทฤษฎีของ  เฮอรซเบอรก (Herzberg, 
F, Mausner B. And  Snynernan B. 1959, pp. 113-119)  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  ผูบริหารจะตองมีทัศนะคติ
ในเรื่องเกี่ยวกับงานของผูใตบังคับบัญชา 
  ดังนั้น   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12 เพื่อนําเสนอใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง  คือ
สํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  คณะสงฆ  ผูบริหารโรงเรียน  ตลอดจนผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา  ไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาอยางจริงจังใหมีความสําคัญมากขึ้น  นํา
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุมที่  12 ใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 36-40)  ที่วาการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย     
 ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาการปฏิบัติงานดานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา  กลุมท่ี  12  ในงานวิชาการทั้ง  12  ดาน  ดังนี้ 
  1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  27  มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาในการ
นําหลักสูตรไปใชโดยตรง ซ่ึงกําหนดไววา  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทํา
สาระหลักสูตรตามวัตถุประสงคในสวนที่เกี่ยวกับสภาปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติสืบตอไป 
  2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2544  นั้นเห็นไดวามุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูสอบและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเปนผูช้ีใหทํามาเปนผูถายทอดความเปนผูชวยเหลือ  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหา
ความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ  และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําไปใชสรางสรรค
ความรูของตนเนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว 
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  3)  การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พ.ศ.  2544  เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ  ของผูเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน
ที่กําหนดไวและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาตองรับผิดชอบการวัดและ
การประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ใหผลการประเมิน
ถูกตองตามสภาพความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ตองมีการจัดการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมินภายและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยให

การปฏิรูปการศึกษาประสพความสําเร็จไดเปนอยางดี  ทั้งนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใช
ใหเกิดประโยชน  โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่
ผูสอบและผูบริหารสามารถนําไปปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพื่อเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทการศึกษา
ไทยไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวใน มาตรา  24 (5)  ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของการะบวนการเรียนรูผูเรียนสามารถใชการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องที่สนใจและตองการหาความรูใหม 
หรือตองการปญหาที่เกิดขึ้น  การวิจัยจึงมีความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงจะชวยฝกการคิด  
การจัดการหาเหตุผลในการตอบปญหาและการรูจักประยุกตความรูมาใชในการแกปญหาไดและใน

มาตรา  48  ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและไดถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง 
  5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสื่อเปนเคร่ืองมือของ
การเรียนรู  ทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจความรูสึกเพิ่มพูนทักษะประสบการณ  สราง
สถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  กระตนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการติด ไดแก การติด
ไตรตรอง  การคิดสรางสรรค  และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน  ส่ือการเรียนรูในยุคปจจุบันมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียน
กลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง มีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีบทบาทและใหคุณประโยชน
ไดฉะนั้นในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  โรงเรียนตองจัด
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ใหเชื่อมโยงกับธรรมชาติและเครือขายการเรียน คือ  บาน โรงเรียน 
ชุมชน   



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

 

 

80 

  6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  การพัฒนาแหลงการเรียนรูสถานศึกษาจําเปนตอง  
สงเสริมสนับสนุนใหมีแหลงการเรียน นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาเพิ่มพูนประสบการณและความชํานาญโดยเฉพาะหองสมุดนั้นเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ

จะเปนหองสมุดที่มีความหรูหราหรือใหญโตอาจจะเปนเพียงมุมหนังสือ เพื่อการศึกษาคนควาก็
ใชไดนอกจากนี้ตองมีการสนับสนุนใหมีแหลงการเรียนรูในรูปแบบของคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีตาง ๆ  ดวย  ฉะนั้นในการพัฒนาแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยครอบคลุมถึงภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
  7)  การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา  ดําเนินการโดยผูบริหาร
สถานศึกษาและครูตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษา  รวมมือกันปรับปรุงงานดานตาง ๆ  เปน
การสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและ
ของผูเรียนใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ  ซึ่งผูรับการนิเทศ  ไดแก  ครู-อาจารย  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทุกทานโดยมีแนวทางการปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบ

นิเทศการศึกษาภายในและสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  8)  การแนะแนวการศึกษา   การบริหารแนะแนวใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนทุกฝายอยางจริงใจและตอเนื่อง  
ทั้งนี้เนื่องจากทุกปญหาของผูเรียนลวนมีสาเหตุและไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด  แตเปนการสั่งสม
ประสบการณทั้งดานความคิด ความรูสึกและการกระทํา  หากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที
อาจเกิดปญญาและลุกลามจนยากแกไขในที่สุด  และเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร  โดยมีแนวทางการในการดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือ
ของครูทุกคนในสถานศึกษา 

9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสถานศึกษาจึงตองจัดใหมีการประกันคุณภารพภายใน

สถานศึกษา  โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
และสถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานทีเ่กีย่วของและ
ตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

สถานศึกษา  และเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   
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  10)  การสงเสริมความรูงานวิชาการแกชุมชน  โรงเรียนเปนสถาบันแหงหนึ่งที่มี
บทบาทการใหความรูแกบุคลากรในชุมชน  โดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลเคียงกับโรงเรียน  ถาหาก
โรงเรียนสามารถเขาถึงชุมชนแลวการที่จะไดความรูทางวิชาการแกชุมชน  ก็เปนเรื่องที่ทําไดไมยาก
โดยอาศัยการเชื่อมโยงจากเด็กนักเรียนสูชุมชนโดยที่โรงเรียนเปนผูขัดเกลาแนะนําสูการปฏิบัติใน

ชุมชน  โดยมีแนวทางการสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
  11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น   

   การพัฒนางานวิชาการระหวางสถานศึกษาดวยกันและองคกรอ่ืน  เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความ
รวมมือการพัฒนาทางวิชาการพัฒนาทางวิชาการของสถานศึกษา ยอมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความมุงนั่นจริงใจที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติและสังคม

โดยสวนรวม  เพราะการที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพได  งานที่เปนหัวใจของสถานศึกษาก็คือ
งานดานวิชาการ  ฉะนั้นสถานศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญในการพัฒนางานดาน วิชาการ  
โดยเฉพาะมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน โดยมี
แนวทางการสรางเครื่องมือเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ  ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

   12)  ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก  บุคคล  ครอบครัว  องคกร 
หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในปจจุบันทุกฝายตองรวมมือกันจัด
การศึกษา ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 29 วา  “ ให
สถานศึกษารวมกับบุคคลครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรมมีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพื่อ
พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน” ดังนั้นจะเห็นไดวาโรงเรียนนั้นมีความสําคัญ  ใน
การสงเสริมสนับสนุนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการสรางองคความรูรวมกัน 
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