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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้              
     2.1 สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1                                                                                                                
 2.2 ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
 2.3 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      2.3.1 ความหมายของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.3.2 ขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.4 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการสรางสมรรถนะ 
      2.4.1 ความหมายของสมรรถนะและการสรางสมรรถนะ 
  2.4.2 ประเภทของสมรรถนะ 
    2.4.3 วัตถุประสงคของการสรางสมรรถนะ 
       2.4.4 ความสําคัญและคุณประโยชนของการสรางสมรรถนะ 
 2.5 เทคนิคการสรางสมรรถนะ 
       2.5.1 กระบวนการสรางสมรรถนะ และหลักการพัฒนาสมรรถนะ 
       2.5.2 ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการสรางสมรรถนะ 
      2.5.3 ขอจํากัดของการสรางสมรรถนะ 
 2.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา    
      2.6.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  2.6.2 การบริการท่ีดี 

    2.6.3 การพัฒนาตนเอง 
   2.6.4 การทํางานเปนทีม 
   2.6.5 การคิดวิเคราะห   
   2.6.6 การสื่อสารและการจูงใจ 
  2.6.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   2.6.8 การมีวิสัยทัศน 

 2.7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      
 2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  2.7.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2.7.3 ทฤษฎีความตองการของแมคคลีแลนด  
  2.7.4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
      2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
       2.8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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 2.9 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

2.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย เกิดข้ึนตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงกอใหเกิดมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกลาวไวในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง  
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายจากผลของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ทําใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือปฏิรูปการเรียนรู  
ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร และนอกจากนี้ไดปฏิรูประบบ
การบริหารราชการ โดยไดหลอมรวมทบวงกรมตางๆ และกําหนดการบริหารในรูปคณะกรรมการ
ท่ีเปนนิติบุคคล 5 สวนราชการ ตามมาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 335) ดังนี ้
 1) สํานักงานรัฐมนตรี 
 2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สวนราชการ (2) (3) (4) (5) (6) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 ระดับเขตพ้ืนท่ี มีการหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญจังหวัด  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  
จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงในข้ันแรกมีท้ังหมด 175 เขต 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
         1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
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         2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กํากับติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
         4) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         5) ศึกษาวิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         6) ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษา 
        7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
         8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
         9) ดําเนินการ ประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
         10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 โครงสรางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย 6 กลุมงาน (กฎกระทรวงศึกษาธิการ, 
ออนไลน, 2547) ดังนี้ 
 1) กลุมอํานวยการ 
 2) กลุมบริหารงานบุคคล 
 3) กลุมนโยบายและแผน 
 4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

        6) กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบงเปน 2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ดังนี้ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และอําเภอบางปะกง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย อําเภอพนมสารคาม 
อําเภอบางคลา อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอแปลงยาว และอําเภอคลองเข่ือน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
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ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและจัดการศึกษา ในเขตอําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบานโพธิ์ และอําเภอบางปะกง จํานวนสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 149 แหง สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 5 แหง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทรา เขต 1 จัดโครงสรางการบริหารงานเปน 
7 กลุมงาน ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน, 2546) 
         1) กลุมอํานวยการ 
         2) กลุมบริหารงานบุคคล 
         3) กลุมนโยบายและแผน 
         4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
         5) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
         6) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
         7)  หนวยตรวจสอบภายใน 
 สรุปไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 บริหารงานและ
จัดการศึกษา ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเ พ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 149 แหง เพราะตองการทราบผลความแตกตางในการบริหารงานของ
ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2.2 ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในดานการบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
โดยยึดหลักความมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติเนนการกระจายอํานาจ และ
การมีสวนรวมของทองถ่ินเปนสําคัญ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง 
ในการสนับสนุนและการสรางสมรรถนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ทําหนาท่ีบริหารใหเกิดประสิทธิผล และจัดการสถานศึกษาใหไปสูความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค เนนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยตองวางแผนรวมกันกับบุคลากร ในการกําหนด
นโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม ติดตามประเมินผลการทํางาน สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจน
ชวยกันรักษาสถานศึกษาใหดํารงอยูไดในสังคมอยางม่ันคง 
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2.3 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  
 2.3.1 ความหมายของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ในมาตรา 4 วรรค 5 กลาววา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมาตรา 16 กลาววา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวา 12 ป 
กอนระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (วิชาการสูตรไพศาล, 2546 หนา 10, 15) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกกฎกระทรวง 
วาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ตามความในขอ 1 และ 2 
สรุปไดวา การศึกษาท่ีเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยที่ในระดับมัธยมศึกษานั้นใหแบงยอยเปนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน 
2 ประเภท คือ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 2)  
สถานศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา และ
สถานศึกษามีอิสระ สามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานตามสภาพบริบทของแตละทองถ่ิน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 14) 

 2.3.2 ขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การบริหารสถานศึกษาใน เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิง เทรา  เขต 1 

ไดจัดการบริหารงานตามระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วาดวย
อํานาจหนาที่และการแบงสวนราชการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการแบง
สวนราชการภายในเปน 4 กลุม คือ กลุมอํานวยการ กลุมจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ กลุมกิจการ
นักเรียนและชุมชนสัมพันธ และกลุมบริหารงานบุคลากร ซ่ึงสถานศึกษาไดแบงกลุมงานหลักท้ัง 4 
ออกเปนอีกหลายงาน ในการทํางานแตละงานผูบริหารมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบงานทุกดาน 
โดยมอบหมายและแตงตั้งผูรับผิดชอบในงานแตละงาน ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาตองรวมมือกันปฏิบัติงานเปนทีม การสรางสมรรถนะ
จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

2.4  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสรางสมรรถนะ 
 
 การทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยความรวมมือ 
รวมใจ ในการทํางานรวมกันของคณะบุคคล ผูบริหารจึงตองสรางสมรรถนะขึ้นในตนเองรวมทั้ง
ผูรวมงานทุกคน และกระตุนใหทุกคนใชสมรรถนะท่ีมีในตนเอง เพราะวาสมรรถนะ (competency)  
เปนปจจัยในการทํางาน ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ โดยเฉพาะการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เนื่องจากสมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล และสงผลไปสูการพัฒนาองคการ   



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

15 

 องคการตางๆ จึงพยายามนําสมรรถนะมาใชเปนปจจัยในการบริหารองคการดานตางๆ เชน  
การบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ และการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหาร เปนตน 

 2.4.1 ความหมายของสมรรถนะและการสรางสมรรถนะ 
 เดวิด แมคคลีแลนด (David C. McClelland) อธิบายวาสมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะ

ท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือ
ตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากแนวคิดของ เดวิด 
แมคคลีแลนด (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ซ่ึงนําเสนอบทความ
ทางวิชาการไววา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีดีของบุคคล (excellent performer) ในองคการ
กับระดับทักษะ ความรูความสามารถ ท่ีจําเปนในการพัฒนาบริหารองคการ ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูง
ยอมบริหารจัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาผูบริหารที่มีสมรรถนะต่ํากวา (รัชนีวรรณ 
วนิชยถนอม, 2548, หนา 35) 
  ในป ค.ศ. 1970 Us State Department ไดติดตอใหบริษัท Mcber ซ่ึงแมคคลีแลนด
เปนผูบริหารอยู เพื่อใหหาเครื่องมือชนิดใหม ที่สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ไดอยางแมนยํา แทนแบบทดสอบแบบเกา ซ่ึงไมสัมพันธกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนไดคะแนนสูง 
แตปฏิบัติงานไมประสบผลสําเร็จ จึงตองเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม แมคคลีแลนดไดเขียนบทความ  
“Testing for Competency Rather than for Intelligence” ในวารสาร American Psychologist 
เพ่ือเผยแพรแนวความคิด และสรางแบบประเมินแบบใหมที่เรียกวา Behavioral Event Interview 
(BEI) เปนเครื่องมือประเมินท่ีคนหาผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ซ่ึงแมคคลีแลนด เรียกวา สมรรถนะ  
(competency) 
 สก็อต บี พารรี (Scott B. Parry; อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 12) 
กลาวถึงสมรรถนะไววา หมายถึง กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ 
(attributes) ท่ีเก่ียวของกันซ่ึงมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ ซ่ึงกลุมความรู ทักษะ
และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน ท่ีเปนท่ียอมรับและเปนสิ่งท่ีสามารถเสริมสรางข้ึนได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา 
 เคล็ม ยี.โอ. (Klemp, G.O.; อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 14) กลาวถึง
สมรรถนะไววา หมายถึง บุคลิกลักษณะที่อยูภายในบุคคล ซึ่งมีผลตอความมีประสิทธิผล หรือ
ผลการทํางานเปนเลิศ 
 อานนท ศักดิ์วรวิชญ (2547, หนา 28) ไดสรุปความหมายของสมรรถนะไววา สมรรถนะ คือ 
คุณลักษณะของบุคคล ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตางๆ ไดแก คานิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสม
ขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวาผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานได 
ตองมีคุณลักษณะเดนๆ อะไร หรือลักษณะสําคัญๆ อะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สาเหตุท่ีทํางาน
แลวไมประสบผลสําเร็จ เพราะขาดคุณสมบัติบางประการคืออะไร เปนตน 
 จากคําจํากัดความขางตน สรุปความหมายของสมรรถนะไดวา สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
ของบุคคล ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตางๆ ไดแก คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ 
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และคุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมขององคการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวาผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะ
อะไรท่ีเดนๆ หรือลักษณะสําคัญๆ อะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สาเหตุที่ทํางานแลว
ไมประสบผลสําเร็จ เพราะขาดคุณสมบัติบางประการคืออะไร เปนตน  
 จากความหมายดังกลาวขางตน สมรรถนะ หมายถึง ความรู (knowledge) ทักษะ (skills) 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (personal characteristic or attributes) ที่ทําใหบุคคลผูนั้นทํางาน  
ในความรับผิดชอบของตนเองไดดีกวาผูอ่ืน  
 เดวิด แมคคลีแลนด (David C. McClelland) ไดอธิบายความหมายขององคประกอบยอยๆ 
ของสมรรถนะไว 5 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แรงขับเคลื่อนภายใน (motive) หมายถึง พลังภายในซ่ึงอยูภายในสวนลึกของคนท่ีมี
สวนชวยใหคนเกิดแรงจูงใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความมุงม่ันและทุมเท เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว 
 สวนท่ี 2 อุปนิสัย (trait) หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกเฉพาะบุคคลนั้นๆ เชน 
เปนคนมีหลักการ นาเชื่อถือไวใจได หรือมีภาวะผูนําสูง 
 สวนท่ี 3 การรับรูตัวเอง (self concept) หมายถึง ความเชื่อและทัศนะคติ คานิยมที่มีตอ
ตนเอง องคประกอบนี้เปนตัวกําหนดลักษณะพฤติกรรมของคนวาควรจะแสดงออกอยางไร เชน  
ความม่ันใจในตนเอง 
 สวนท่ี 4 ความรู (knowledge) หมายถึง หลักการ ขอมูล ความรูเฉพาะเรื่องท่ีตองรู เชน  
ความรูดานเครื่องยนต เปนตน 
 สวนท่ี 5 ทักษะ (skills) หมายถึง ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ หรือสิ่งท่ีทําใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน 

 สมรรถนะตามนัยดังกลาวขางตน สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ   
         1) สมรรถนะข้ันพ้ืนฐาน (threshold competencies) หมายถึง ความรู หรือ 
ทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนของบุคคล ที่ตองมีเพื่อใหสามารถที่จะทํางานที่สูงกวา หรือซับซอนกวาได  
เชน สมรรถนะการพูด สมรรถนะการเขียน เปนตน 
 2) สมรรถนะท่ีทําใหเกิดความแตกตาง (differential competencies) หมายถึง
ปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีผลการทํางานที่ดีกวาคนอื่น หรือสูงกวามาตรฐาน สูงกวาคนทั่วไปจึงทําให
เกิดผลสําเร็จท่ีแตกตาง 

 2.4.2 ประเภทของสมรรถนะ 
 สมรรถนะจําแนกได 5 ประเภท คือ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 18)   
        1) สมรรถนะสวนบุคคล (personal competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแตละคน

มีเปนความเฉพาะตัว คนอ่ืนไมสามารถลอกเลียนแบบได เชน ความสามารถของนักมวย ความสามารถ
ของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เปนตน ลักษณะเหลานี้ยากที่จะลอกเลียนแบบ หรือ
ตองมีความพยายามสูงมากจึงจะลอกเลียนแบบได 
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         2) สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ
การทํางานในตําแหนง หรือบทบาทเฉพาะตัว เชน อาชีพนักสํารวจ ตองมีความสามารถในการวิเคราะห
ตัวเลข การคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เปนตน 
         3) สมรรถนะองคการ (organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองคการเทานั้น เชน บริษัทโซนี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่มีความสามารถในการผลิต
เครื่องใชไฟฟา หรือบริษัทฟอรด (มอเตอร) จํากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต เปนตน  
         4) สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญท่ีบุคคลตองมี 
หรือตองทําเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว เชน พนักงานเลขานุการสํานักงานตองมีสมรรถนะหลัก
คือ ตองมีความสามารถในการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอร เปนตน ผูจัดการบริษัทตองมีสมรรถนะหลัก
คือ การสื่อสาร การวางแผน การบรหิารจัดการ และการทํางานเปนทีม เปนตน   
         5) สมรรถนะในการทํางาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลท่ีมีตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ตําแหนงหนาท่ีอาจเหมือน แตความสามารถตามหนาท่ีอาจตางกัน 
เชน ขาราชการตํารวจเหมือนกัน แตมีความสามารถตางกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวนสอบสวน 
บางคนมีสมรรถนะทางการปราบปราม เปนตน 

 2.4.3 วัตถุประสงคของการสรางสมรรถนะ 
 จุดเนนของการสรางสมรรถนะ คือ การทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน   
การสรางสมรรถนะจึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1) เพ่ือสรางความไววางใจกันในหมูสมาชิก ทีมงาน 
  2) เพ่ือแสวงหาวิธีแกไขปญหารวมกัน 
  3) เพ่ือเสริมสรางทักษะความเชี่ยวชาญใหมากข้ึน 
  4) เพ่ือใหขอมูลยอนกลับในทางสรางสรรคแกองคการ 
  5) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีจะรับฟงความคิดเห็นและขาวสารของผูอ่ืนอยางตั้งใจ 
  6) เพ่ือพัฒนาทักษะในการแกปญหารวมกัน 
  7) เพ่ือชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคล 
  8) เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหสมาชิกของทีม 
  9) เพ่ือเสริมสรางขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  10) เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 

  2.4.4 ความสําคัญและคุณประโยชนของการสรางสมรรถนะ 
  การบริหารองคการจําเปนอยางยิ่ ง ท่ีตองมีผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูงในทุกๆ ดาน 

เพราะการบริหารเปนการชักนําใหคนตางจิต ตางใจ ตางนิสัยใจคอ ตางความรู มาทํางานรวมกัน 
ใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูงเทานั้นจึงจะสามารถบริหารองคการไดอยางราบรื่น 
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว องคการจําเปนตองมีผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

        1) มนุษยเปนสัตวสังคม จําเปนตองมีผูนํา ผูบริหาร 
        2) การจะนําพาองคการไปสูความสําเร็จผูบริหารตองมีวิสัยทัศน 
        3) ผูบริหารตองมีความสามารถในการสรางทีมงาน 
        4) ผูบริหารตองมีความสามารถในการสื่อสารและจูงใจ 
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        5) ผูบริหารตองมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร 
        6) ผูบริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห 

 ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูงนอกจากมีผลดีตอตนเองแลว ยังสงผลดีตอองคการดังตอไปนี้   
1) สามารถชักนําใหผูรวมงาน นําเอาศักยภาพของเขามาใชในการทํางานอยางเต็มท่ี 
2)  ผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางาน เนื่องจากไดรับมอบหมายงานตามความถนัด

ของตนเอง 
3)  เกิดความสามัคคีในหมูผูรวมงาน เนื่องจากความสามารถในการสรางทีมงานของ

ผูบริหาร 
 จะเห็นไดวาสมรรถนะมีความสําคัญและจําเปนสําหรับองคการ ทําใหองคการสามารถแขงขัน

กับองคการอ่ืนได สามารถพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ผลงานมีประสิทธิภาพคุมคากับเงินงบประมาณ  
หรือเงินลงทุน สรุปไดวาสมรรถนะมีประโยชนตอองคการดังนี้ 

        1) ทําใหองคการมีความสามารถในการแขงขัน   
        2) สามารถใชศักยภาพของผูรวมงานใหเกิดประโยชนตอองคการสูงสุด 
        3) ผูรวมงานเรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพ่ือประโยชนขององคการ 
        4) การบริหารงานของผูบริหารทําไดอยางประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากทุกคนไดรับ 

การพัฒนาใหมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 
        5) งานมีคุณภาพ 
        6) สรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
        7) พัฒนาความคิดสรางสรรค 

 

2.5 เทคนิคการสรางสมรรถนะ 
 
 2.5.1 กระบวนการสรางสมรรถนะ และหลักการพัฒนาสมรรถนะ 
 การสรางสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสําคัญๆ มีกฎ 5 ขอ คือ 
   1) กฎขอท่ี 1 ทักษะในการพัฒนาตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย (personal mastery)   
personal mastery คือ การเรียนรูเพ่ือเพ่ิมความสามารถสวนบุคคล ทําใหบุคคลนั้นๆ สามารถ
สรางผลลัพธ ท่ีตองการรวมท้ังสามารถทําใหองคการมีบรรยากาศท่ีสงเสริมใหสมาชิกขององคการ
พัฒนาตนเองเพ่ือทําใหเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตนตองการบรรลุผล 
 เซ็งเก (Senge; อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 29) ไดนําเสนอ
ตอไปวา ผูท่ีมี personal mastery สูงจะพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา เพ่ือสรางผลลัพธ
ท่ีตนเองแสวงหาใหกับชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับจิตวิญญาณขององคการแหงการเรียนรูท่ีปลูกฝงและสงเสริม
ความตองการการเรียนรูอยางตอเนื่องของบุคคลเหลานี้จะสามารถริเริ่มสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ 
ผูท่ีมี personal mastery สูงยังเปนบุคคลท่ีมีความมุงม่ัน มีจิตสํานึกท่ีกวางและลึกซ้ึงตอความรับผิดชอบ
ในงาน และมีความสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดเร็ว 
 personal mastery นอกจากจะกระตุนใหบุคคลเกิดความตองการพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองแลว ยังทําใหเขาเกิดความตองการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลอื่น
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ที่อยูรอบขางดวย ซึ่งเขาจะทําโดยการสรางบรรยากาศที่ใหความสําคัญและสงเสริมบุคคลที่มี
ความตองการเพ่ิม personal mastery ของตน การสงเสริมการเรียนรูของผูท่ีมีความกระตือรือรน
และตองการเรียนรู จะทําใหเขาพยายามทุกวิถีทางเพ่ือนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูมาประยุกตใช 
ดังนั้น personal mastery จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับองคการแหงการเรียนรู 
 2) กฎขอท่ี 2 โลกทัศน (mental models) 
  โลกทัศน คือภาพสมมติฐาน หรือเรื่องราวท่ีเก่ียวกับตัวเรา บุคคลอื่นและ
ความเปนไปของโลกท่ีฝงลึกในใจเรา โลกทัศนจะคอยกรองสิ่งที่เราเห็นในทํานองเดียวกับกระจกเงา 
Peter M. Senge ไดอธิบายเรื่องของโลกทัศนไววา โลกทัศนท่ีแตกตางกันทําใหบุคคลสองคนมองและ
อธิบายเหตุการณเดียวกันแตกตางกัน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 30) 
 3) กฎขอท่ี 3 การสรางวิสัยทัศนรวม (shared vision building) 
 การสรางวิสัยทัศนรวม คือการสรางสํานึกความมุงม่ันของกลุมดวยการรวมกันพัฒนา
ภาพของอนาคตท่ีกลุมตองการ จนไดภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนและเปนภาพเดียวกันของทุกๆ คน  
ตลอดจนรวมกันพัฒนาหลักการ และวิธีปฏิบัติ ที่จะนํากลุมใหบรรลุอนาคตดังกลาว (สุกัญญา 
รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 30) 
  4) กฎขอท่ี 4 การเรียนรูของทีม (team learning) 
  การเรียนรูของทีม คือ กระบวนการท่ีกลุมสามารถพัฒนาภูมิปญญา และ
ความสามารถของกลุมใหเกิดข้ึนมากกวาผลรวมของภูมิปญญา และความสามารถของสมาชิกแตละคน
ทําใหความสามารถของกลุมเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน เพราะเปนกระบวนการประสานและพัฒนาความสามารถ
เพ่ือสรางผลลัพธท่ีสมาชิกของทีมตองการอยางแทจริง ดังนั้นจึงเกิดแรงเสริมซ่ึงกันและกันภายในกลุม 
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หนา 32) 

   5) กฎขอท่ี 5 ความคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
  ความคิดเชิงระบบ คือ วิธีการคิดและภาษาท่ีใชอธิบายและทําความเขาใจปจจัยตางๆ 
ตลอดจนปฏิสัมพันธ ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมของระบบ ความคิดเชิงระบบชวยใหทราบวาจะเปลี่ยนแปลง
ระบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร นอกจากนี้ยังชวยใหการกระทําตางๆ สอดคลองกับกระบวนการ
ทางธรรมชาติและเศรษฐกิจ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ กลาวถึงการคิดเชิงระบบเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
ไววา มนุษยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือลดอุณหภูมิของอากาศ แตความรอนจากเครื่องปรับอากาศ 
ก็ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน นอกจากนี้ไฟฟาท่ีใชกับเครื่องปรับอากาศ ถาไมไดผลิตมาจากเขื่อน
พลังงานน้ํา แตใชน้ํามันในการผลิต ก็เทากับเพ่ิมความรอนใหโลกอีก (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549,  
หนา 34) แตถามนุษยมีความคิดเชิงระบบ ก็จะสามารถเชื่อมโยงปญหาตางๆ ได และสามารถ
ลดภาวะโลกรอนได 

 2.5.2 ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการสรางสมรรถนะ 
 ในการสรางสมรรถนะ จําเปนท่ีจะตองตั้งเปาหมายของการสรางสมรรถนะกอน ทั้งนี้
เพ่ือใหสามารถใชสมรรถนะนั้นตอบสนองวัตถุประสงคขององคการ ดังนี้   
   1) เปนสิ่งท่ีชวยกําหนด สมรรถนะหลัก (core competency) ซ่ึงหมายถึง ความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะหลัก ท่ีทําใหเกิดผลลัพธและคุณภาพท่ีองคการตองการ 
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   2) เปนสิ่ง ท่ีชวยใหทีมงานสามารถพัฒนากิจกรรมหลักตางๆ ท่ีสอดคลองกับ  
สมรรถนะหลัก (core competency) ได 
   3) ชวยใหทีมงานสามารถเลือกเก่ียวกับหลักสูตร สําหรับการพัฒนาสมรรถนะ
ไดมากมาย แทนท่ีจะใชวิธีการเดิมๆ ท่ีผูสอนเปนศูนยกลาง 
 จากนั้นจึงกําหนดการพัฒนาสมรรถนะข้ันสูง (advance competency) ท่ีทําใหเกิดผลงาน
ดีเลิศ (superior performance) โดยท่ัวไปวิธีการสรางสมรรถนะเริ่มจาก 

        1) กําหนดเกณฑท่ีใชวัดผลงานดีเลิศ 
         2) จากนั้นรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเพ่ือหาพฤติกรรม การใหขอมูลยอนกลับแบบ 
360 องศา การระดมสมองรวมกับผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจพฤติกรรมการทํางาน 
         3) เม่ือรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรมเรียบรอยแลว จัดกลุมขอมูลเหลานี้ แลวแบง
หมวดหมู เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาสมรรถนะ 

 2.5.3 ขอจํากัดของการสรางสมรรถนะ 
 ขอจํากัดของการสรางสมรรถนะของผูบริหารอยูท่ีตัวผูบริหารเองมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
ตนเองมากนอยเพียงใด ดังนั้นขอจํากัดของการสรางสมรรถนะมีดังตอไปนี้ 
         1) ผูบริหารตองมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
         2) มีเจตคติท่ีดีตอการสรางสมรรถนะ 
      3) ลงมือพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
         4) ประเมินความกาวหนาของการพัฒนา 
         5) ใหรางวัลแกตนเองเม่ือพัฒนาไปถึงเกณฑท่ีตั้งไว 
         6) ประเมินผลในภาพรวม และนําผลไปพัฒนาตอไป 
 

2.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา  
 
   2.6.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารโดยมุงเนนที่ผลลัพธ ความสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก  
โดยใชระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม และ
นําผลการประเมินมาใชในการตอบคําถามเก่ียวกับความคุมคาในการทํางาน การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์
อาจอธิบายไดวา เปนการจัดหาใหไดทรัพยากรการบริหารมาอยางประหยัด (economy) การบริหาร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency) และการไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ
อยางมีประสิทธิผล (effectiveness) 

   1) ความหมายของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์    
    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2541, หนา 1) ใหความหมายไววา 
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการท่ีมุงเนนสัมฤทธิผลขององคการเปนหลัก 
    นวรัตน สุวรรณผอง (2545, หนา 15) กลาววา การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
วิธีการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของององคการเปนหลัก โดยมีระบบการประเมินผลงาน / แผนงาน/ 
โครงการ ท่ีมีตัวชี้วัดเปนองคประกอบสําคัญในการสะทอนใหเห็นสภาพการณ และมีการเปรียบเทียบ
กับเกณฑเปาหมายท่ีตั้งไว กับผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอยางเปนรูปธรรม 
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    ทิพาวดี เมฆสวรรค (2539, หนา 13-14) กลาวถึง การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ไววา  
ในอดีตการบริหารงานของรัฐจะเนนที่การบริหารปจจัยนําเขา (input) ซึ่งไดแกทรัพยากรตางๆ 
ท่ีรัฐนํามาใชในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑตางๆ โดยเนนท่ีการทํางานตามกฎระเบียบ 
และความถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐาน แตการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จะเนนท่ีผลลัพธ (outcomes) 
ของงาน โดยจะใหความสําคัญท่ีการกําหนดพันธะกิจ และวัตถุประสงคของโครงการ / งาน เปาหมาย
ท่ีชัดเจน การกําหนดผลผลิตและผลลัพธท่ีตองการของทุกโครงการนั้น ใหสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน
กับภารกิจ และวัตถุประสงคขององคการ มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานหลัก (key performance 
indicator-KPI) ไวอยางชัดเจนเปนท่ีเขาใจของทุกคนในองคการ การวัดความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
โดยใชตัวชี้วัดดังกลาว การยืดหยุนในการบริหารงาน และสนับสนุนทรัพยากรแกผูบริหารระดับลาง
อยางเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคาตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุง
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และตรงตามความตองการของลูกคาคือประชาชน 
    สรุปไดวา การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เปนรูปแบบการบริหารท่ีมุงหวังผลสําเร็จของงาน
มากกวางบประมาณและข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน มีการติดตาม
ประเมินผล และมีความยืดหยุนในการบริหารงานมากกวาการบริหารงานแบบเดิม 
  2) ความสําคัญของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ 

  วัฒนา พัฒนพงศ (2546, หนา 151-152) กลาววา การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ 
มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา management by result (MBR) ซึ่งมีขั้นตอนยอยๆ 
ในแตละข้ันของการบริหารท้ังระบบ ซ่ึงแสดงไวเปนภาพดังตอไปนี้ 
 

โครงสรางการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ 
 
 
  
 2.6.2  การบริการท่ีดี  หมายถึง  สิ่งท่ีจับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเสื่อมสูญสภาพ
ไดงาย  บริการจะเกิดข้ึนทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันที  ซ่ึงคุณลักษณะของการบริการท่ีดีนั้น
ตรงกับคําวา SERVICE  ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
 S  =  Smiling & Sympathy คือ ยิ้มแยม เอาใจเขามาใสใจเรา เห็นใจในความ
   ยากลําบากของผูมารับบริการ 
  
  

 
 
 
 
ภาพ 2  โครงสรางการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีมา: (วัฒนา พัฒนพงศ, 2546, หนา 152) 

โครงการ (1) 
(Project) 

              
                                                                                                                                       ผลสัมฤทธ์ิ (Result)  (7) 
 
 
 
 
 
 
 
                       ความประหยัด            ความมีประสิทธิภาพ     ความมีประสิทธิผล 
           Economies (8)           Efficiencies (9)       Effectiveness (10) 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค
Objective (2) 

 
 

ปจจัยนําเขา
(3) 

 

กิจกรรม 
Process (4) 

ผลผลติ 
Output (5) 

ผลลัพธ 
Outcomes (6) 
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   ตามภาพ 2 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (management by result: MBR) อธิบาย
ไดดังนี้   
    (1) โครงการ (project) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ คือหลักการบริหารที่มุง
เพ่ือนําไปใชในระดับปฏิบัติการ เพ่ือใหการนําแผนปฏิบัติการไปใชใหบังเกิดผล 
  (2) วัตถุประสงค (objective) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ คือหลักการบริหาร
ท่ีผูบริหาร ตองเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน การท่ีจะเขาใจไดอยางชัดเจนนั้น
จําเปนตองรูวา โครงการท่ีรับผิดชอบอยูภายใตแผนอะไร (program) แผนงานดังกลาวมีจุดมุงหมาย
อยางไร (program goals) และโครงการอื่นๆ ภายใตแผนเดียวกันกับเรามีโครงการอะไรบาง 
แตละโครงการมีวัตถุประสงคอะไร จุดมงหมายของการกําหนดวัตถุประสงคคือผูบริหารจะตองบริหาร
จัดการใหบรรลุวัตถุประสงค   
  (3) ปจจัยนําเขา (inputs) หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินโครงการ 
เชน บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ วัสดุอุปกรณเครื่องมือตางๆ จุดมุงหมายของการบริหาร
ปจจัยนําเขาคือการหามาตรการหรือวิธีการประหยัด (economy) เชน การประหยัดดวยการผลิต
ดวยตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด (economies of scale)  
  (4) กิจกรรม (processes) คือ กระบวนการทํางานและบริหารจัดการ โดยการนํา
ปจจยันําเขาท้ังหลายมาผานกระบวนการ เพ่ือทําใหเกิดผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไวจุดมุงหมายของการบริหารกิจกรรมก็เพื่อใหผลิตภัณฑ และบริการออกมามีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลูกคาพึงพอใจ คูมือท่ีใชในการบริหารกิจกรรมก็คือเทคนิคการบริหาร
จัดการตางๆ นั่นเอง เชน เทคนิคการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (total quality management-TQM) 
เทคนิคการเทียบวัดมาตรฐานการบริหาร (benchmarking technique) เทคนิคการบริหารตามเกณฑ
คุณภาพรางวัลบัลดริจ (baldrige quality criteria) เทคนิคการบริหารโดยอิงดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ
แบบสมดุล (balanced scorecard: BSC) และเทคนิคการบริหารโดยอิงดัชนีวัดผลงาน (key 
performance indicators: KPIs) เปนตน 
     (5) ผลผลิต (outputs) หมายถึง ผลผลิตท่ีไดรับหลังจากไดทํากิจกรรมตางๆ 
สําเร็จแลว เชน สินคาและบริการ เปนตน จุดมุงหมายของการบริหารก็คือ เพ่ือใหผลผลิตและบริการ
ออกมาเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา มีคุณภาพ ผลิตและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผลผลิต
และบริการท่ีมีประสิทธิผล กลาวคือ บรรลุสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคการไดวางไว 
   (6) ผลลัพธ (outcomes) หมายถึง ผลท่ีติดตามมาภายหลังจากการนําผลผลิต
(outputs) ไปใชหรือผลลัพธคือ ผลสําเร็จของวัตถุประสงคในระดับโครงการเปนผลท่ีเกิดจากผลผลิต
หรือผลงาน ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงติดตามมา เชน บอน้ําบาดาลในหมูบาน (คือ ผลผลิตหรือ 
จากโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล) ทําใหอัตราคนเปนนิ่วลดลง (ผลลัพธหรือ outcomes เปนผลตอเนื่อง
จากผลผลิตหรือ outputs) การฝกอบรมบุคลากร (คือ ผลผลิตหรือ outputs จากโครงการอบรม
การใชคอมพิวเตอร) ทําใหอัตราการใชคอมพิวเตอรผิดพลาดลดนอยลง (คือ ผลลัพธหรือ outcomes 
ซ่ึงเปนผลตอเนื่องจากผลผลิตหรือ outputs อีกตอหนึ่ง จุดมุงหมายของการบริหารผลลัพธก็คือ 
เพ่ือใหไดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคของโครงการเชน โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลมีวัตถุประสงค
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เพ่ือใหมีน้ํากินน้ําใชท่ีสะอาด การไดบอน้ําบาดาลคือ การบรรลุผลข้ันพ้ืนฐาน (outputs) แตการไดน้ํากิน
น้ําใชท่ีสะอาด คือ การบรรลุผลในข้ันผลลัพธ (outcomes) 
  (7) ผลสัมฤทธิ์ (result) คือ ผลงานในทุกข้ันตอนของโครงการ กลาวคือ โครงการ
สามารถใชทรัพยากรหรือปจจัยนําเขาอยางประหยัด (economy) ดําเนินกิจกรรม (processes) 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency) ไดผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes) ตามท่ีไดกําหนดไว 
(effectiveness) จุดมุงหมายของผลสัมฤทธิ์ คือ เพ่ือใหผูบริหารโครงการเขาใจกระบวนการบริหารงาน
แบบครบระบบ กลาวคือ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตองทําอยางครบระบบคือ 
ตองตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลท้ังในข้ันตอนปจจัยนําเขา (inputs) ข้ันตอนกิจกรรม (processes) 
ขั้นตอนผลผลิต (outputs) และขั้นตอนผลลัพธ (outcomes) ถาไมบริหารอยางครบระบบ
จะไดความสําเร็จเพียงบางข้ันตอน แตถาบริหารจัดการอยางครบระบบ จะสามารถควบคุมดูแล
ใหบรรลุผลสําเร็จทุกข้ันตอน ผลสัมฤทธิ์จึงหมายถึง ความสําเร็จในทุกข้ันตอน หรือสําเร็จแบบครบวงจร
นั่นเอง เชน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล คือ “เพ่ือใหไดน้ํากินน้ําใช เพ่ือการเกษตร 
น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม” จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์จะมีเปาหมายครอบคลุมมากกวาผลลัพธ กลาวคือ  
ผลลัพธของโครงการขุดเจาะบอบาดาลคือ “เพ่ือใหไดน้ํากินน้ําใชเทานั้น” 
  (8) ความประหยัด (economies) หมายถึง การบริหารโครงการทําใหเกิด
ความประหยัดในดานตางๆ เชน (1) economies of scale คือ ใหเกิดการประหยัดดวยการผลิตในระดับ
ท่ีใชตนทุนต่ําสุด ดวยตนทุนท่ีอยู ณ จุดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด (optimum point) (2) economies 
of scope คือใหเกิดการประหยัดดวยการกําหนดรูปแบบผลผลิตหรือบริการหลากหลาย เพ่ือใหผูซ้ือสินคา
สามารถเลือกสินคาและบริการไดตามท่ีตนพึงพอใจ (3) economies of speed คือ การใชทรัพยากร 
เวลาในการบริหารโครงการใหประโยชนสูงสุดและประหยัดเวลามากที่สุด จัดลําดับความสําคัญ
ในการดําเนินงาน 

         (9) ความมีประสิทธภิาพ (efficiency) หมายถึง การใชความพยายามบริหารโครงการ 
ผลผลิต (outputs) ตามท่ีกําหนดไวดวยตนทุนท่ีต่ํา 
     (10) ความมีประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การใชความพยายามเพ่ือบริหาร
โครงการใหไดผลผลิต (outputs) ตามรายการตางๆ (specifications) ที่ระบุไวในวัตถุประสงค
ดวยทรัพยากรโครงการ (inputs) ท่ีไมมากกวาท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการโครงการ 
   การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้น นับวามีประโยชนอยางมากตอการทํา
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ท้ังนี้เพราะการบริหารแผนกลยุทธใหบรรลุผลสําเร็จนั้น ผูวางแผน
จะตองเขาใจความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายตางๆ อยางถองแท เพราะการบรรลุ
จุดมุงหมายระดับสูงนั้นตองอาศัยการบรรลุจุดมุงหมายระดับตนกอน   
   วัฒนา พัฒนพงศ (2546, หนา 155-156) กลาวถึง หลักการ MBO ที่สําคัญ
ท่ีจะทําใหการบริหารงานบรรลุวัตถุประสงคจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

         (1) องคการท่ีระบบการบริหารที่ดี ผูบริหารตองกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ในทุกระดับ 
   (2) ผูบริหารแตละระดับตองแจงวัตถุประสงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบ และ
ตองชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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   (3) กระจายวัตถุประสงคในทุกระดับ ตั้งแตระดับสูงคือวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ
(mission) วัตถุประสงคระดับกลยุทธ (strategic goals) จนถึงระดับกลาง คือ กิจกรรมระดับกลยุทธ
หรือแผนงาน (strategic or program) และระดับลางคือ โครงการ (project) 
   (4) เพ่ือใหสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูที่เกี่ยวของ
ตองรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและวิธีวัดท่ีเปนรูปธรรม 
   (5) เพ่ือเปนหลักประกันความสําเร็จ ผูบริหารตองจัดใหมีระบบติดตามและ
ประเมินผล (monitoring and evaluation) 
   (6) เพ่ือความสําเร็จและคุณภาพ ผูบริหารตองใหบุคลากรมีสวนรวมบริหารและ
ตัดสินใจ (participative management) 
  (7) กําหนดวัตถุประสงคและแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ คือใชนโยบายดึง
(pull policy) ใหบุคลากรมีสวนรวมบริหารและตัดสินใจโดยใชนโยบายผลักดัน (push policy) 
ซ่ึงเปนหลักประกันในความสําเร็จได 
   เหตุผลท่ีตองเขาใจเทคนิคท้ังสอง คือ การบริหารมุงวัตถุประสงค (management 
objectives) และการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (management by results) ก็เพ่ือตอกย้ําถึง ความสําเร็จ 
เนื่องจากการบริหารท้ังสองคลายคลึงกัน เปรียบเสมือนเหรียญอันเดียวกัน MBO เปรียบเสมือน
เหรียญดานหัว MBR เปรียบเสมือนเหรียญดานกอย ท้ังดานหัวและดานกอยตางมีสวนชวยใหผูใชเหรียญ
ไดทราบถึงรายละเอียดของเหรียญไดครบถวนนั่นเอง 

  3) ประโยชนของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
   ทิพาวดี เมฆสวรรค (2539, หนา 13-14) กลาววา ประโยชนของการบริหาร
มุงผลสัมฤทธิ์อาจสามารถอธิบายอีกแบบไดวา เปนการจัดหาใหไดทรัพยากรอยางประหยัด (economy) 
การบริหารทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency) และการไดผลงานท่ีบรรลุเปาหมายขององคการ 
(effectiveness) 
  (1) ความประหยัด (economy) คือ การใชทรัพยากรนอยที่สุดในการผลิต
โดยการใชปจจัยนําเขา (inputs) ซ่ึงไดแก ทรัพยากรในการผลิตดวยราคาท่ีต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
สิ่งนี้ถือเปนหลักสําคัญของนักบริหารท่ีดี 
  (2) ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) คือ การเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา
(inputs) กับผลผลิต (outputs) ไดแก การสรางผลผลิตท่ีสูงกวาปจจัยนําเขา ความมีประสิทธิภาพ
สามารถวัดไดโดยการนําปจจัยนําเขาจริงหารดวยผลผลิตจริง หากไดคาท่ีนอยแสดงวา มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
มากกวาการเพ่ิมข้ึนของปจจัยนําเขา ซ่ึงหมายถึงองคการมีประสิทธิภาพ สัดสวนนี้สามารถทําใหดีข้ึนได
โดยการปรับปรุงคุณภาพ  
  (3) ความมีประสิทธิผล (effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงค
กับผลลัพธของโครงการ ซ่ึงหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวลวงหนาของโครงการวา
ไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพียงใด ความมีประสิทธิผลเก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธ   
   ดารณี เผาสุวรรณ (2542, หนา 2-5; อางถึงใน นฤป สืบวงษา, 2552, หนา 18)  
ไดกลาวถึง การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์วา สามารถกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน
ของแตละหนวยงานใน 4 ระดับ ไดแก 
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  (1) รัฐบาล      
       ก. รัฐบาล ในฐานะผูกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน จะมีความชัดเจนในการติดตามผลการทํางานของหนวยงาน โดยอาศัยตัวชี้วัดเพ่ือตรวจสอบ
ถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลวาอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีจัดสรรให 
       ข. รัฐบาลในฐานะของผูบริหารประเทศ จะมีหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 
มีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานของรัฐบาลมีความชัดเจนและมีรูปธรรมยิ่งข้ึน
     (2) องคการ   
          ประโยชนของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์กอใหเกิดประโยชนตอองคกร
ท่ีนําไปใชในการบริหารงานขององคกรท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
       ก. สามารถอธิบายวัตถุประสงคและความสําเร็จของหนวยงานรัฐบาล ผูกําหนด
นโยบายสาธารณชนและผูท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 
       ข. มีเครื่องมือท่ีใชในการบริหารงาน การติดตามงาน และขอมูลท่ีแสดงถึงระดับ
ความสําเร็จของงาน สําหรับการปรับปรุงการทํางาน การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และสรางระบบ
การใหรางวัลตอบแทนตามผลงาน เปนตน 
       ค. มีระบบการวิเคราะหและเทียบเคียงผลการดําเนินงานภายในหนวยงาน 
(internal benchmarking) ทําใหทราบวาหนวยงานใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี เปนตัวอยาง
สําหรับหนวยงานอ่ืนๆ (best practices) และกอใหเกิดการเรียนรูวิธีการทํางานท่ีดีจากหนวยงานท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวา ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานโดยรวมดีข้ึน และเปนการพัฒนา
ใหทุกหนวยงานมีมาตรฐานการทํางานในระดับเดียวกัน 

                ง. เปนการสนับสนุนและกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
อยางตอเนื่องของหนวยงานท้ังในสวนของพฤติกรรมการทํางานและกระบวนการทํางาน 
        จ. เปนหนวยงานท่ีมีการทํางานท่ียืดหยุน มุงเนนท่ีผลลัพธของงานมากกวา
กฎระเบียบ วิธีการทํางาน และชวยสนับสนุนใหมีการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจมากข้ึน 
  (3) เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
    ประโยชนของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประโยชนในการสงเสริม
ศักยภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีจุดมุงหมายเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
   ก. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีแนนอนในการทํางาน  
และเขาใจวาทําอยางไรจึงจะชวยใหหนวยงานของตนประสบความสําเร็จ 
        ข. เจาหนาท่ีจะสามารถทราบไดถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง เม่ือเทียบกับ
เปาหมายของหนวยงานท่ีตั้งไว  ทําใหมีการปรับปรุงการทํางาน พัฒนาตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหขาราชการ
มีคุณภาพตอไป 
   ค. กอใหเกิดการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือใหหนวยงานของตนเปนหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ 
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   (4) ประชาชน 
          ประชาชนเปนผูไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี เพราะการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
มีเปาหมาย คือการบริการประชาชน ผลสําเร็จของโครงการ คือ ความพึงพอใจของประชาชน 
 สรุปไดวา การมุงผลสัมฤทธิ์ เปนการบริหารท่ีมุงหวังผลสําเร็จของงานเปนหลัก การจัดการ
ทรพัยากรท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใหความสําคัญในการกําหนด
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการดําเนินงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาอุปกรณตางๆ ความยืดหยุนในการบริหาร การประเมินผลงานท่ีอาศัย
ตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนการทํางาน การปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตรงตามความตองการ 
 2.6.2 การบริการที่ดี คือ สิ่งที่จับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเสื่อมสูญสภาพไดงาย 
การบริการจะเกิดข้ึนทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันที ซ่ึงคุณลักษณะของการบริการท่ีดีนั้นตรงกับ
คําวา SERVICE ซ่ึง จินตนา บุญบงการ (อางถึงใน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., 
2547, หนา 40-41) กลาวถึงแนวทางการบริการท่ีดี 7 ประการ ไวดังนี้ 
     S  =  smiling and sympathy คือ การยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา และ
มีความเห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของผูมารับบริการ 
     E  =  early response ตอบสนองตอความตองการของผูมารับบริการอยางรวดเร็ว 
     R  =  respectful แสดงออกถึงความเคารพตอผูมารับบริการ 
     V  =  voluntariness manner การใหบริการดวยความเต็มใจ สมัครใจ 
     I   =  image enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและองคการ 
     C = courtesy ความออนนอม ออนโยน มีมารยาทดี 
     E = enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนในการใหบริการ 

 1) แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการท่ีดี 
   มีผูใหแนวคิดและความหมายเก่ียวกับการใหบริการ ดังนี้ 
   พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (2531, หนา 202) ใหความหมายวา 
บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535, หนา 201) มาตรา 94 กําหนดวาขาราชการพลเรือนสามัญ
ตองตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการ
เก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหม่ินเหยียดหยาม กดข่ีหรือ
ขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ  
   สมชาติ กิจยรรยง (2543, หนา 12) ใหความหมายการบริการ คือ กระบวนการ
ปฏิบัติตนเพ่ือผูอ่ืนในอันท่ีจะทําใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอยางมีความรบัผิดชอบ
   ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2545, หนา 25) การบริการ หมายถึง การสงมอบมูลคา
ท่ีไมสามารถจับตองไดใหกับลูกคาหรือผูบริโภคท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา และภาพพจนของ
องคกร 
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   จินตนา บุญบงการ (อางถึงใน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., 
2547, หนา 40-41) ไดกลาววา บริการ คือ สิ่งท่ีจับสัมผัส แตะตองไดยากและเสื่อมสูญสภาพไปไดงาย 
บริการจะทําข้ึนทันที และสงมอบใหผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที 
   ประยูร กาญจนดุล (อางถึงใน ดวงรัตน พงศกีรติยุต, 2545, หนา 6) ไดกลาวถึง
แนวคิดของการใหบริการสาธารณะ ดังนี้ 

         (1) บริการสาธารณะ เปนกิจกรรมท่ีอยูในความอํานวยการหรือในควบคุมของรัฐ 
  (2) บริการสาธารณะ คือวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมประชาชน 
  (3) การจัดระเบียบและวิธีดําเนินการบริการสาธารณะ ยอมแกไขเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
เพ่ือใหเหมาะสมแกความจําเปนแหงกาลสมัย 
  (4) บริการสาธารณะ จะตองดําเนินการอยูเปนนิจ และสม่ําเสมอไมมีการหยุดชะงัก 
ถาบริการสาธารณะตองหยุดชะงักลงดวยประการใดๆ ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับ
ความเสียหาย  
  (5) เอกชนยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับประโยชน จากการบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 
   สรุปไดวาการบริการ หมายถึง การใหบริการแกประชาชน ลูกคารวมทั้ง
อํานวยความสะดวกสบาย ตามความตองการดวยความรวดเร็ว รูสึกความประทับใจ เพ่ือเปนการสราง
คานิยมและภาพพจนท่ีดีขององคการ 

 2) ลักษณะงานดานการใหบริการ 
   มิลเล็ต (Millett, 1945, หนา 397-400) กลาวถึง การใหการบริการของหนวยงาน
ของรัฐวาควรพิจารณาสิ่งตางๆ ดังนี้ 
     (1) การใหบริการอยางเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริการงานภาครัฐท่ีดีฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนควรจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชน
จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
  (2) การใหบริการอยางทันเวลา (time service) หมายถึง การใหบริการจะตองมองวา
การใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิภาพเลย ถาไมมีการตรงเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน 
  (3) การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) หมายถึง ใหบริการสาธารณะ
จะตองมีจํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม มิลเล็ตเห็นวาความเสมอภาค 
การตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามีจํานวนการใหบริการท่ีไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการ 
สรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 
  (4) การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะท่ีเปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงานท่ีใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 
  (5) การใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะ ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือความสามารถท่ีจะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
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   คณะทํางานจัดทํามาตรฐานกลางดานคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข กลาวถึง
ลักษณะงานดานการบริการ ไดเปน 3 สวน คือ 
  (1) บริการท่ีผูรับบริการไดรับจากการท่ีผูใหบริการกระทําผลงานข้ึนแลว เรียกวา
งานบริการ (personalized service) 
   (2) บริการท่ีผูรับบริการไดรับจากการใชหรือบริโภคเครื่องใช อุปกรณ สถานท่ี ฯลฯ 
ท่ีผูใหบริการจัดเตรียมไวใหใช และเม่ือไดใชสิ่งนั้นแลวสิ่งดังกลาวยังคงเปนของผูใหบริการ เรียกวา 
บริการเครื่องอุปโภค (mechanized service) เชน บริการหองพัก บริการเตียงผูปวย เปนตน 
  (3) ผลิตภัณฑในบริการ (product content in service) หมายถึง ผลิตภัณฑ
ท่ีผูรับบริการไดรับติดตัวไปหรือรับจากผูใหบริการ เชน ยา อาหาร ฟนปลอม นํ้าเกลือ เฝอก ไหมเย็บแผล
   ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2545, หนา 25) อธิบายลักษณะการบริการ คือ การบริการ
เปนกลยุทธท่ีใหความสําคัญเปนนโยบายในการดําเนินงานของธุรกิจตางๆ เพ่ือตองการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด การบริการท่ีดีตองมีความพึงพอใจ นับมาจาก
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการมีลักษณะเฉพาะอยู 4 ประการ ไดแก 
    (1) ไมสามารถจับตองได (intangibility) การบริการไมมีลักษณะทางกายภาพ  
จึงไมสามารถจับตองไดเหมือนกับสินคาประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นทําใหการบริการเก่ียวของกับความรูสึกและ
ความคาดหวังของผูบริโภค สิ่งท่ีลูกคาหรือผูใชบริการจะไดรับคือ ความพึงพอใจในการใชบริการ 

         (2) ไมสามารถแบงแยกได (inseparability) การบริการไมสามารถแบงแยกได  
ผูใชบริการจะใชบริการทันทีซ่ึงตางจากผูประกอบการผลิตสินคาอยางอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากการบริการ
มีเวลาจํากัด จึงทําใหการบริการจะตองทําทันที ไมสามารถแบงแยกใหผูอ่ืนมารับบริการแทนได 
  (3) สามารถเปลี่ยนแปลงได (variability) การเปลี่ยนแปลงของการบริการมีรูปแบบ
ท่ีไมตางกัน ผูบริหารจะตองกระตุนและสงเสริมใหพนักงานสามารถใหบริการลูกคาสูงกวามาตรฐาน
ท่ีกําหนดไวดวยการฝกฝนใหพนักงานใหความเปนมิตร มีจิตใจรักงานบริการ ยิ้มแยมแจมใสและยินดี
ท่ีจะใหบริการ 
  (4) ไมสามารถเก็บไวได (perishability) การบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได
ไมสามารถรอหรือเลื่อนไปใชบริการในเวลาอ่ืนได แมวาการบริการจะไมเนาเสียเหมือนอาหารหรือ
ผลไมก็ตามนอกจากการบริการจะมองในลักษณะท่ีใหลูกคาหรือผูรับบริการพอใจแลวยังตองคํานึงถึง
คุณภาพการบริการ ซ่ึงคุณภาพการบริการก็คือการบริการท่ีมีคุณภาพ 
  รัชยา กุลวานิชไชยนันท (2535, หนา 13) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการใหบริการโดยกลาวถึงลักษณะของงานบริการ ดังนี้ 

         (1) งานบริการเปนงานท่ีมีการผลิต และการบริโภคเกิดข้ึนพรอมกัน  คือ 
ไมอาจกําหนดความตองการแนนอนได ข้ึนอยูกับผูใชบริการวาตองการเม่ือใดและตองการอะไร 
                    (2) งานบริการเปนงานท่ีไมอาจกําหนดปริมาณงานลวงหนาได การมาใชบริการ
หรือไมข้ึนอยูกับเง่ือนไขของผูใชบริการ การกําหนดปริมาณงานลวงหนาจึงไมอาจทําไดนอกจาก
การคาดคะเน ความนาจะเปนเทานั้น 
   (3) งานบริการเปนงานท่ีไมมีตัวสินคาไมมีผลผลติสิ่งท่ีผูใชบริการได คือ ความพึงพอใจ 
ความรูสึกคุมคาท่ีไดมาใชบริการดังนั้นคุณภาพของงานจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก 
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                 (4) งานบริการเปนงานท่ีตองการตอบสนองทันที ผูใชบริการตองการใหลงมือปฏิบัติ
ในทันที ดังนั้นผูใหบริการจะตองพรอมท่ีจะตอบสนองตลอดเวลาและเม่ือนัดวันเวลาใดจะตองตรงตาม
กําหนดนัด 
   จากลักษณะงานดานการบริการดังกลาว จะเห็นวา การพิจารณาโดยใชแนวคิด
เชิงระบบท่ีมีการมองวาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการใชปจจัยนําเขา เขาสูกระบวนการผลิต และ
ออกมาเปนผลผลิตหรือการบริการโดยท้ังหมดจะตองเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว ดังนั้นการประเมินผล
จะชวยทํา ใหทราบถึงผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิดข้ึนวามีลักษณะเปนเชนไร ซ่ึงจะเปนขอมูลปอนกลับ 
เปนปจจัยนําเขาตอไป เหตุนี้ระบบการใหบริการสาธารณะจึงมีลักษณะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

   3) วิธีการและแนวทางการใหบริการ 
    จตุพล บุญพรัด (2540, หนา 35-37) กลาววา “งานบริการเปนงานละเอียดออน
ท่ีตองอาศัยหัวใจสัมผัสเทานั้น จึงจะสามารถจับจุดและสนองความพอใจใหกับลูกคาไดอยางม่ันมือและ
ม่ันใจ” การมีการบริการท่ีดีภายใตการมีจิตสํานึกแหงงานบริการท่ีดี มีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (1) ยิ้มแยมแจมใส ท้ังตอหนาลูกคาและขณะทํางานมีใบหนาแจมใส ยิ้มจากใจ 
  (2) เต็มใจในการทํางาน พอใจท่ีไดทํางานและสนุกกับงาน การทําใจใหรักงาน
จะไมทําใหเบื่อหนายการทํางานท่ีจริงจังไมจําเปนตองเครงเครียด 
  (3) ตองไมนิ่งดูดายในสิ่งท่ีทําได และตองพรอมเสมอขณะทํางานเม่ือรูวาลูกคา
ตองการการบริการ ทําเทาท่ีจะทําได จนกวาเพ่ือนจะมารับหนาท่ีตอ 
   (4) ตองรูจักตนเองและหนาท่ี ตองรูสึกใหไดวาเราคือนักบริการมืออาชีพจะชวยขจัด
ความยุงยากหรือความทุกขใจใหลูกคาเกิดความสบายใจได และสามารถแกปญหาใหลูกคาไดทุกอยาง
โดยไมจําเปนตองเปนเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับหนาท่ีโดยตรงเพียงอยางเดียว 
  (5) บริการลูกคาอยางจริงใจเม่ือลูกคาตองการความชวยเหลือ หรือมีสิ่งท่ีควรจะทํา 
สามารถบริการลูกคาอยางอัตโนมัติโดยไมตองใหใครมาสั่งใหทํา 
   สมชาติ กิจยรรยง (2543, หนา 33) อธิบายถึงลักษณะการบริการท่ีดีและเทคนิค
การใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนา เพราะเปนสื่อกลางระหวางลูกคากับผูใหบริการใหลูกคา
เกิดความประทับใจ มีวิธีการ ดังนี้ 
   (1) สรางความเปนกันเองเพ่ือใหลูกคาเกิดความอุนใจแสดงความเปนมิตร 
ท่ีอาจจะแสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือน้ําเสียงท่ีสุภาพ ออนโยน มีหางเสียงการพูดจา
ตองชัดเจนงายตอการเขาใจ และไมเร็วหรือรัวจนลูกคาไมรูเรื่อง 
  (2) เนนการฟงเปนหลัก คือผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะท่ีลูกคาพูด  
ไมควรแสดงอาการท่ีไมพอใจออกมา สบตากับลูกคาเปนระยะพรอมกิริยาตอบรับ 
  (3) ทวนคําพูดเพ่ือแสดงใหลูกคาทราบวาผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงเรื่องท่ีลูกคาพูด 
   จากวิธีการ แนวทางการบริการท่ีดีดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา การใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ควรจะมีความสามารถและการแสดงออกดังนี้ คือ  
     (1) การแสดงความเต็มใจในการใหบริการ  
   (2) ความสามารถใหบริการท่ีผูรับบริการตองการได 
  (3) การเต็มใจชวยแกปญหาใหกับผูรับบริการได  
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  (4) ใหบริการเกินความคาดหวังในระดับท่ัวไป ถึงแมวาตองใชเวลาหรือความพยายาม
อยางมาก  
  (5) ความสามารถเขาใจ และใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการได  
  (6) ความสามารถใหบริการท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงและยั่งยืนใหกับผูรับบริการ
ท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาในสถานการณท่ีแตกตางกัน 
   สรุปไดวา การบริการที่ดี เปนการใหความสะดวกตางๆ ใหความเปนธรรม 
ใหการสงเคราะห เปนสิ่งท่ีจับตองไดยาก การใหการบริการเก่ียวกับความรูสึกและความคาดหวังของ
ผูบริโภคความพึงพอใจในการบริการ ไมสามารถแบงแยกไดการบริการไมจํากัดเวลาการบริการ
ท่ีตองทําทันที ไมสามารถแบงแยกใหผูอ่ืนมารับบริการแทนได สามารถเปลี่ยนแปลงไดการบริการลูกคา
เปนการฝกความเปนมิตร รักในการบริการ ยิ้มแยมแจมใสและยินดีใหบริการ ตองรูจักหนาท่ีของตนเอง
วาเปนผูใหบริการท่ีชวยขจัดความทุกขใจใหแกลูกคาอยางจริงใจ สรางความเปนกันเอง มีความอดทน 
และเขาใจความตองการของผูรับบริการ เพ่ือใหผูบริการไดรับประโยชนท่ีแทจริง 
 2.6.3 การพัฒนาตนเอง คือ การท่ีแตละบุคคลไดใชความพยายามในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สงัคม และสติปญญาของตนใหดีข้ึน อันจะนํามาซ่ึงความสงบสุข
ของคนในสังคม โดยการพัฒนาตนเองนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลสามารถพึ่งตนเอง ดูแลตนเอง 
ควบคุมตนเอง นําตนเองไปสูความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได ทําใหบุคคลสามารถทําประโยชน
ใหกับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเต็มศักยภาพ ตอมาคือเพื่อปรับปรุงตนเอง
ใหเปนคนมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ประการสุดทาย
คือ เพ่ือพัฒนาตนใหเปนผูท่ีมีคุณภาพจิตดี สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี 

  1) แนวคิดและความหมายเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 
   การพัฒนาตนเอง มีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนที่ตองการความกาวหนา 
มีตําแหนงสูงข้ึนทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความพึงพอใจท่ีจะทํางานมากข้ึน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ การพัฒนาตนเองมีความจําเปนสําหรับทุกๆ คนท่ีตองการความสําเร็จในทุกๆ ดาน  
บุคคลท่ีไมรูจักพัฒนาตนเอง จะเปนผูท่ีไมประสบความสําเร็จในชีวิต (ไพศาล ไกรสิทธิ์, 2541, หนา 5) 
   พระราชวรมุนี (2538, หนา 3) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาตนเองไววา 
เปนการพัฒนาท่ีเนนคุณสมบัติท่ีอยูภายในบุคคล คือ การเนนพัฒนาที่จิตใจใหเจริญควบคูไปกับ
การพัฒนาทางวัตถุ การพัฒนาจิตใจนั้นบุคคลแตละคนตองทําดวยตนเอง คนอ่ืนจะไปพัฒนาใหไมได
แตก็ชวยไดบาง เชน การสรางสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูลหรือชวยแนะนําอะไรตางๆ ให แตการจะพัฒนา
ตนเองใหสมบูรณไดนั้น จะตองพัฒนาใหครบท้ัง 4 ระดับ คือ การพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และ
พัฒนาปญญา 
   ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541, หนา 21) กลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การท่ีบุคคล 
พยายามท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนดวยตนเองใหดีข้ึนกวาเดิมเหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมแสดงพฤติกรรมเพ่ือสนองความตองการ แรงจูงใจหรือเปาหมายท่ีตนตั้งไว รวมถึง
การพัฒนาตนดวยตนเองตามศักยภาพของตนใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ทั้งนี้
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เพ่ือใหตนเปนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคมเปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางสันติสุข 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 161) กลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถึง 
การทําใหความสามารถท่ีแฝงตัวอยูไดปรากฏชัดข้ึน ดีขึ้น จนทําใหบุคคลมีสภาวะจิตใจที่เขมแข็ง 
สรางความเชื่อม่ันในตนเองไดกาวเขาสูการปรับตัวในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 145) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองวา 
หมายถึง การสรางความเปนคนใหมในตนเองใหมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะกําลังใจ 
มีจุดมุงหมายของชีวิตและเปนมิตรกับบุคคลท่ัวไป 
   จากท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตัว
ของบุคคลในอันท่ีจะเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหดีขึ้นเรื่อยๆ เปนผลใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพในทุกสถานการณแวดลอม ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในชวีิต  

  2) ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
   ชีวิตในปจจุบันเปนชีวิตท่ีตองมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และ
ไมหยุดยั้ง เพราะวิทยาการทั้งหลายลวนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว วิธีการที่เคยใชไดผลมา
ในยุคสมัยหนึ่ง อาจไมเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน อาชีพท่ีเคยทํา และประสบความสําเร็จ
ในอดีต ปจจุบันมีคูแขงเกิดข้ึนมากมาย ลวนแลวแตมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ เครื่องมือ และ
เทคนิคการจัดการท่ีเหนือกวา จึงเปนไปไมไดท่ีคนเราจะหยุดการพัฒนาตนเองในทุกวิถีทาง และไมมี
อะไรดีไปกวาการศึกษาหาความรูและประสบการณเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ คนเราจึงตองมีความตั้งใจมุงม่ัน
ท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา นอกจากนี้การที่คนเราไดผานการศึกษาอบรมจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ มาก็ดี หรือการที่เราไมมีโอกาสผานสถาบันการศึกษาในขั้นสูงก็ดี ไมใช
เครื่องชี้วัดวาเราจะเจรญิกาวหนาหรือตกตํ่า คนจํานวนมากสําเร็จการศึกษาแลวท้ิงตําราไมฝกฝนคนควา
ตอไปไมนานวิชาท่ีเรียนมาก็จะเลือนหายไปจากความทรงจํา โอกาสกาวหนาเปนไปไดไมงายนัก 
แตผูท่ีรักการคนความุงม่ันปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลายอมจะกาวไปไกลกวาคนประเภทแรก 
การเปนคนรักการอาน รักการศึกษาคนควา รักการพัฒนาตนเอง ยอมจะมีความรู มีสมรรถภาพอ่ืนๆ 
ท่ีจะเชิดชูตนเอง พาตนเองไปสูความเจริญกาวหนา  
   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544, หนา 111) ไดกลาววา ผูบริหารควรพัฒนาตนเอง
และบุคลากรอ่ืนๆ อยางสม่ําเสมอ ผูบริหารกับบุคลากรอ่ืนๆ จะตองทํางานรวมกันตลอดเวลา ดังนั้น
ทุกฝายควรมีคุณสมบัติทางกาย สติปญญา อารมณและสังคมอยูในระดับดีเสมอ เพราะในการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีทุกฝายจะประสบกับสถานการณตางๆ เพ่ือความสัมพันธอันดีทุกฝายจะตองมีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน การพัฒนาตัวผูบริหารเองและบุคลากรทุกคนเปนสิ่งจําเปนและจะตองทําอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือวาทุกคนจะอยูในสภาพท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื่องจากเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางขวาง ไมวาจะเปนการอุตสาหกรรมหรือการสื่อสาร ซ่ึงสามารถพิจารณา
ไดจากวิถีชีวิตในปจจุบัน ความสะดวกสบายท่ีเพ่ิมมากข้ึน การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารทั่วโลก
ลวนแตเปนการพัฒนาทางเทคโนโลยีท้ังสิ้น อยางไรก็ตามความเจริญทางวัตถุดังกลาวก็สงปญหาเชนกัน  
เม่ือพบวาความเจริญทางดานจิตใจไมไดพัฒนาควบคูไปดวยกันมากนัก ยังคงพบปญหาตั้งแตสังคมเล็ก 
คือ ครอบครัวจนถึงปญหาสงัคมระดับประเทศ เชน ความยากจน การคอรรัปชั่น ดังนั้น จึงจําเปนตอง
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พัฒนาตัวคนเปนสําคัญกอน เพ่ือนําศักยภาพท่ีมีอยูในแตละบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้
หลายคนมีพรสวรรคท่ีตนเองไมทราบและถูกละเลยไป การพัฒนาตนเองจะชวยใหศักยภาพท่ีมีในตัว
ถูกคนพบและนํามาปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน เพ่ือการดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข
และเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  3) จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเอง 
   อัมพิกา ไกรฤทธิ์ (2532, หนา 229) กลาวถึง ความมุงหมายในการพัฒนาตนเอง
ไวดังนี้ 
    (1) เพ่ืออํานวยโอกาสแหงความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 
   (2) เพ่ือพัฒนาฝมือความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
   (3) เพ่ือฝกฝนการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติการแกปญหา 
   (4) เพ่ือพัฒนาทาทีและบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
  (5) เพ่ือเรียนรูงาน และวิธีการตลอดจนระเบียบการปฏิบัติงานที่มีการนําเอา
วิทยาการใหมๆ เขามาใชหรือเปลี่ยนแปลง 
   (6) เพ่ือสงเสริมขวัญในการปฏิบัติงาน 
   (7) เพ่ือทบทวนความเขาใจในนโยบายและความมุงม่ันขององคการใหดีข้ึน 
   สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 127-128) จําแนกความมุงหมายของการพัฒนา
ตนเองไวดังนี้ 
     (1) เพ่ิมพูนความรูและความคิด นับเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเยาวชน
ในยุคสหัสวรรษใหมจะตองเตรียมตัวพัฒนาตนเอง ในการเรียนรูภาษาตางประเทศตามท่ีตนสนใจ
อยากเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูสภาพรางกายของตนเอง ตลอดจนบํารุงรักษาสุขภาพพลานามัย
ใหแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บและเรียนรูศาสตรตางๆ ท่ีจําเปนแกการประกอบอาชีพ
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปรียบประดุจเพชรท่ีแวววาวซ่ึงไดเจียระไนแลวนับวามีคุณคาหรือคุณภาพ
อันควรแกการดํารงตําแหนงงานท่ีดีท้ังหลาย อันเนื่องจากมนุษยไดใฝรูหรือพัฒนาตนเองในดานความคิด 
     (2) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ มนุษยท่ีไดรับการพัฒนาจะเพ่ิมพูนทักษะ 
และความชํานาญใหมีคุณคาท่ีสอดคลองกับความคิดดังท่ีกลาวมาแลว 
     (3) เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ มนุษย
ท่ีไดรับการพัฒนาแลว จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมดานความรูสึกจากเจตคติและ
อารมณเชิงลบ เปนเจตคติและอารมณเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณของตนได อันจะชวยพัฒนา
มนุษยใหเปนคนดี มีนํ้าใจแหงการเสียสละ ใจกวาง รูจักใหเกียรติผูอ่ืน และชวยลดความเห็นแกตัวของ
ตนเพ่ือเพ่ิมความมีใจสูงในตัวมนุษยใหมากข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีแกมนุษยหรือบุคคลท่ีมีการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนี้การพัฒนาตนเองยังมีจุดมุงหมายใหมนุษยสรางสมความรูความสามารถ ทักษะความชํานาญ
และคุณธรรม โดยมีเปาหมายในอันท่ีจะไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพการดํารงชีวิตตนเองและ
ครอบครัว เพ่ือใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามกฎเกณฑท่ีแตละสังคมกําหนด 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, หนา 179) 
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  4) ข้ันตอนการพัฒนาตนเอง 
   ในการพัฒนาตนเองมีข้ันตอนท้ังหมด 3 ข้ันตอน จะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง
ไมไดมิฉะนั้น การพัฒนาตนจะไมประสบกับความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว (ไพศาล ไกรสิทธิ์, 2541, 
หนา 26) ไดแก 
  (1) วิเคราะหตน บุคคลที่พัฒนาตนได จะตองรูจักตนเองเสียกอน ตองคนหา
เอกลักษณของตนใหพบ ยอมรับตนตามสภาพความเปนจริง รูสถานภาพของตน ตลอดจนวิเคราะหวา
ตนไดแสดงบทบาทสอดคลองกับสถานภาพ หรือไม เพียงใด การวิเคราะหตนเอง อาจเริ่มดวยการศึกษา
และประเมินตน เพ่ือทราบถึงรูปรางหนาตา สุขภาพ สติปญญา ความสามารถพิเศษ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนกิริยาทาทาง เปนข้ันของการทําความรูจักกับตนเอง การพัฒนาตนจะตองเริ่มดวย
การรูจักตนเอง 
    (2) วางแผนเพ่ือการพัฒนาตน การวางแผนเปนเรื่องจําเปนสําหรับการพัฒนาตน  
เพราะจะชวยใหทราบแนวทาง วิธีการ และเปาหมายของการพัฒนาที่ชัดเจน การพัฒนาตน
ท่ีขาดการวางแผนจะทําใหการพัฒนาดําเนินไปโดยขาดทิศทาง และอาจประสบความลมเหลวในท่ีสุด 
  (3) พัฒนาตน ในการพัฒนาตนอาจจําแนกเปน 2 ดาน 
      ก. การพัฒนาตนดานรูปธรรม คือ พัฒนาในสวนท่ีสามารถสัมผัสไดดวยอวัยวะ
สัมผัส เชน การแตงกาย กิริยามารยาท ฯลฯ ซ่ึงทําไดดวยการฝกฝน ท้ังกาย วาจา ภาษา ทาทาง
อยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย 
   ข. การพัฒนาดานนามธรรม คือ การพัฒนาดานจิตใจ ใหเปนคนท่ีมีจิตใจดี 
มีปญญามีหูตากวางไกล ทันกับการเปลีย่นแปลง 
   นอกจากนี้การพัฒนาความกาวหนาของแตละคนยังประกอบดวยข้ันตอนของกิจกรรม
ดานตางๆ สรุปไดดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ, 2539, หนา 177-178) 
     (1) การประเมินตนเอง (self–appraisal) กอนอ่ืนทุกคนควรจะไดมีโอกาสรูจักตนเอง
ใหดีเสียกอน อาจทําไดโดยการขอคําปรึกษาแนะนํา และการแนะแนว หรืออาจจะกระทําดวยการทดสอบ
เพ่ือท่ีแตละคนไดรูจักและประเมินถึงความสามารถ ตลอดจนจุดออนและจุดแข็งของตนเอง ซ่ึงจะชวยให
บุคคลนั้นไดมีการตระหนักถึงตนเองในแงท่ีเปนจริงมากข้ึนกอนท่ีจะกําหนดแผนงานพัฒนา ความกาวหนา
ในอาชีพของตนตอไป 
  (2) การเสาะแสวงหาขอมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพ (information gathering) ในข้ันนี้ คือ 
การตองรูจักคนควา และเสาะหาขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูและท่ีเปนโอกาสในปจจุบัน ซ่ึงสามารถชวยใหเรา
มองเห็นจากจุดของตนวาจะมีทิศทางเติบโตไปในทิศทางใดบาง 
    (3) การกําหนดเปาหมาย (goal selection) ภายหลังจากที่ไดเก็บขอมูลและ
ไดประเมินถึงโอกาสตางๆ ในความกาวหนาแลว ก็ควรไดมีการกําหนดเปาหมายท่ีพึงประสงคในอาชีพ
ของตนเองเอาไว 
  (4) การวางแผนความกาวหนาของอาชีพ และการดําเนินการตามแผนหลังจาก
ท่ีไดมีการกําหนดเปาหมายแลว ข้ันตอนตอไปก็คือ การวางแผนท่ีจะใหมีทางสําเร็จตามเปาหมาย 
โดยมีการดําเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบความสําเร็จเปนลําดับข้ัน จนถึงเปาหมายท่ีตองการ 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

34 

   การพัฒนาตนเองดังกลาวขางตนเปนกระบวนการพัฒนาตนที่เปนระบบ 
แตการพัฒนาตนจะสัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองตระหนักถึงความจําเปน และมีความตองการปรับปรุงตนเอง
อยางจริงจังโดยกระบวนการดังกลาวจะถูกนํามาใช เพ่ือการพัฒนาตนเองไดมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
(จํารัส ดวงสุวรรณ, 2545, หนา 124-126) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  วงจรการพัฒนาตนเอง 
ท่ีมา: (จํารัส ดวงสุวรรณ, 2545, หนา 215) 
 

   จากภาพขางตน สามารถอธิบายไดดังนี้ บุคคลตองตระหนักถึงความจําเปน
ในการปรับปรุงตนเอง ข้ันนี้เปนหัวใจ คือ มองเห็นประโยชนของการพัฒนาตนเองเสียกอน ถาหากภูมิใจ
ในตนเองมากไป จนมองไมเห็นความบกพรองบางดานของตนเองเลย หรือบางคนอาจทราบวาตนเอง
บกพรองตองแกไขบางสวน แตไมสนใจไมตองการที่จะปรับปรุงตนเองเพราะคิดวาไมจําเปน 
การพัฒนาตนยอมเกิดข้ึนยากกับคนๆ นั้น ในการสรางความตองการที่จะพัฒนาตนเองนั้นเราตอง
เลิกคิดตามท่ีคนสวนมากมักคิดกัน คือ คนสวนมากมักคิดวาเขารูวาตนเองวามีความบกพรองในบางดาน
และมักจะแกตัววามันเคยชินแลว หรือเปนเรื่องธรรมดาของสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ คนแตละคนยอมมีท้ังดี
และไมดีอยูในตัว ถาเปลี่ยนเสียหมดความเปนตัวเองจะหมดไป หรือทําใหไมเปนธรรมชาติ จากนั้น
วิเคราะหตนเองวามีขอดีขอเสียอยางไร เหมาะสมมากนอยเพียงใดนั้น เราตองอาศัยท้ังการสังเกตตนเอง
ประเมินตนเอง และสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืนท่ีแสดงตอเรา และใชการเปรียบเทียบตนกับลักษณะของ
บุคคลตามท่ีสังคมตองการ 
   ทายท่ีสุด คือ การวางแผนพัฒนาตนเอง และการตั้งเปาหมายเม่ือไดพิจารณาตนเอง
วามีลักษณะประจําตัวอยางไร และไดทราบลักษณะท่ีดีของตนแลว ตอไปก็ถึงข้ันท่ีเราจะตองวางแผน 
การสําหรับตนเองในการพัฒนาตนแลวปฏิบัติใหเปนไปตามแผนนั้น 

วิเคราะหตนเองและตั้งเปาหมาย 
- สิ่งท่ีควรรักษาไว 

- สิ่งท่ีควรเพ่ิมใหมากข้ึน 

- สิ่งท่ีควรลดใหนอยลง 

- สิ่งท่ีควรขจัดโดยเร็ว 

   หาวิธีการและวางแผนดําเนินการ 
- เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
- กําหนดข้ันตอนการดําเนินการ 
  ไปสูเปาหมาย 

ประเมินผลการดําเนินการ 

-  บรรลุเปาหมายเพียงใด 

-  ปญหาอุปสรรคท่ีพบ 

สํารวจและพิจารณาตนเอง 
- ขอดีของตนเอง 

- ขอบกพรองของตนเอง 

ดําเนินการตามแผน 
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  5) วิธีการพัฒนาตนเอง 
   สุเมธ แสงนิ่มนวล (2541, หนา 71) ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาตนเองวา สามารถ
กระทําได 2 วิธี คือ การพัฒนาตนเองโดยตนเอง และการพัฒนาตนเองโดยผูอื่น การพัฒนาตนเอง
โดยตนเองนั้นสามารถกระทําไดตลอดเวลา ตราบใดที่ยังรักตนเองและอยากเห็นตนเองกาวไปสู
ความสําเร็จ สวนการพัฒนาตนเองโดยผูอ่ืนก็สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การพัฒนาโดยสถานศึกษา
ฝกอบรม ซ่ึงจะมีเนื้อหาในดานการพัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ความชํานาญ และทักษะ
ในการทํางาน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีจะตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี
ความรูความสามารถ มีทัศนคติ มีความชํานาญ เพ่ือใหสามารถเจริญกาวหนา การพัฒนาโดยพอแม  
ครูอาจารย และบุคคลอ่ืน และการพัฒนาโดยดูตัวอยางจากบุคคลท่ีดีงาม 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533, หนา 179-180) ไดเสนอวิธีการพัฒนาตนเอง
ไวดังนี้ 
    (1) วิธีการพัฒนาตนเองตามปกติวิสัย การพัฒนาตนเองตามปกติวิสัยครอบคลุม
การเลียนแบบการลองผิดลองถูก การอยากลองทํา สิ่งท่ีแปลกใหม และความตองการท่ีจะทําใหสิ่งท่ีมี
อยูแลวดีข้ึนการเรียนรูตามปกติวิสัยเปนการเรียนรูท่ีไมไดผานสถาบันการศึกษา ไมมีหลักสูตรและ
เปนไปโดยธรรมชาติ การเลียนแบบเปนวิธีการพัฒนาตนเองท่ีถือเปนพ้ืนฐานการสืบตอการดํารงชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมนุษยเรียนรูจากการเลียนแบบตั้งแตยังเปนเด็ก
จนเติบโต การเลียนแบบจึงเปนจุดเริ่มตนของการมีความคิดดัดแปลงและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในท่ีสุด เชน เด็กเลียนแบบเสียงพูดเลียนแบบพอแม ญาติมิตร เพ่ือนฝูงและสมาชิกในสังคม การเลียนแบบ
จะแนบเนียนและเหนือชั้นข้ึนตามวัยและประสบการณ 
  (2) วิธีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาจากแหลงความรู การพัฒนาตนเอง
ดวยการศึกษาจากแหลงความรูเปนวิธีการหาความรูจากสถาบันศาสนาแหงวิทยบริการ และ
การสื่อสารมวลชนสถาบันศาสนา เชน วัด โบสถ มัสยิด เปนสถาบันพัฒนาจิตใจสําหรับศาสนิกชน
เพ่ือใหเปนคนดีมีคุณธรรม ไดศึกษาหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ เชน ชาวพุทธ ไดปฏิบัติสมาธิ
เพ่ือความสงบของจิตใจและเพ่ือมรรคผลท่ีสูงกวา แหลงวิทยบริการอาจอยูในท่ีทํางานและในแหลงชุมชน 
แหลงวิทยบริการในสถานท่ีทํางานอยูในรูปหองสมุด หองอานหนังสือ หองสารนิเทศและหองสื่อสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แหลงวนอุทยาน อุทยานการศึกษา ศูนยประวัติศาสตรท่ีประมวลสรรพความรู
หรือความรูเฉพาะดานไวใหผูสนใจเขาไปศึกษาหาความรูตามความสนใจ 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 160–161) กลาววา วิธีการพัฒนาตนเองไมใชเรื่อง
ท่ีสอนหรือบอกใหทําไดงายๆ ควรใชกิจกรรมเปนเครื่องชวยใหเกิดประสบการณตรง มีความรูสึกและ
อารมณรวม โดยกิจกรรมการพัฒนาตนเองแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ กิจกรรมการพัฒนาตน
ดวยการสํารวจและวิเคราะหตนเองดวยตนเอง และกิจกรรมการพัฒนาดวยกลุม 

  6) ประโยชนของการพัฒนาตนเอง 
   ในการพัฒนาตนเองนั้นกอใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนสรุปไดดังนี้ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, 2545, หนา 154) คือทําใหเขาใจตนเองชัดเจนข้ึน ทําใหรูจัก และยอมรับผูอื่นซึ่งกอใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน และทําใหสามารถเผชิญกับอุปสรรคและปญหาในชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
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นอกจากนี้ การพัฒนาตนเองท่ีประสบผลสาํเร็จแลว สามารถอํานวยประโยชนแกตนได ดังนี้ (แสวง  
สาระสิทธิ์, 2535, หนา 5) 
   (1) ชวยใหมีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ 
  (2) สามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีผานเขามาในชีวิตไดดี 
   (3) ชวยใหเขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืนไดอยางถูกตอง 
  (4) ทําใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
  (5) สามารถสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี 
  (6) เปนหลักยึดถือปฏิบัติเพ่ือความสงบสุขและความกาวหนาของชีวิต 
   (7) สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
   จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การพัฒนาตนเองใหประสบผลสําเร็จไดอยางดียิ่ง
จําเปนท่ีจะตองใฝเรียนรู โดยพยายามพูดคุยกับคนเกงตางสาขาวิชาชีพ การพูด การฟง การคิด การถาม 
การดู และการเขียนจะกอใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบง
การพัฒนาตนเองออกเปน 2 ดาน ไดแกการพัฒนาตนเองโดยตนเอง และการพัฒนาตนเองโดยผูอ่ืน 
“การพัฒนาตนเองโดยตนเอง” หมายถึง การท่ีบุคคลสํารวจจุดเดน จุดดอยของตนเองและพยายาม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ ตรงไปตรงมาตามความเปนจริง โดยเกิดจากความคิดริเริ่ม
ของตนเองท่ีตองการแกไขสวนท่ีบกพรองเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสมบูรณ “การพัฒนาตนเอง
โดยผูอ่ืน” หมายถึง การปรับปรุงตนเองโดยการจูงใจของผูอ่ืนหรือการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเอง
โดยกลุมซ่ึงมีสมาชิกตั้งแต 2 คนข้ึนไป เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนา
ความสามารถในดานตางๆ ใหดียิ่งข้ึน 
 2.6.4 การทํางานเปนทีม คือ การท่ีบุคคลมากกวาหนึ่งคนมารวมตัวกัน โดยมีเปาหมายรวมกัน  
แบงหนาท่ีกัน มีปฏิกิริยา และการรับรูตอการรวมกัน เพ่ือทํางานใดงานหนึ่งใหสําเร็จตามความมุงหมาย 
ซ่ึงการทํางานเปนทีมนี้มีความสําคัญ คือ ทําใหเกิดความสามัคคี เชื่อใจกันระหวางสมาชิกในทีมงาน  
ทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางานจากงานเล็กๆ ไปสูงานใหญได นอกจากนี้การทํางานเปนทีม
ยังชวยสรางมาตรฐานในการทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกันอีกดวย 

  1) แนวคิดและความหมายเก่ียวกับทีมงาน 
   มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาทีมงานไว ดังตอไปนี้ ณัฏฐพันธ 
เขจรนันท และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 10-11) กลาววา ทีม (team) หรือทีมงาน (teamwork) หมายถึง 
กลุมคนท่ีตองมาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน และเปนการรวมตัวท่ีจะตองอาศัยความเขาใจ 
ความรวมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุม เพื่อที่สมาชิกแตละคนจะสามารถทํางานรวมกัน
จนประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมได ในทางปฏิบัติทีมอาจมีขนาดใหญหรือ
เล็กก็ได แตสวนมากแลวจะตองประกอบดวยหัวหนาทีมและสมาชิกของทีม ท่ีอาจจะมาจากหนวยงาน
ตางๆ กัน แตทุกคนจะตองพยายามปฏิบัติงานใหสอดคลอง และประสานกันอยางเปนเอกภาพ 
โดยมีเปาหมายสูงสุดของทีมเปนเครื่องกําหนด 
   สุนันทา เลาหนันท (2540, หนา 62) อธิบายวาทีม หมายถึง กลุมของบุคคล
ท่ีทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ชวยกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น 
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   จากความหมายท่ีกลาวมา โดยสรุปคําวาทีม หรือทีมงาน หมายถึง กลุมคนท่ีทํางาน
รวมกัน โดยสมาชิกทุกคนในกลุมมีปฏิสัมพันธกันและรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม สมาชิกในทีม
มีการประสานงานกันและทํางานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ียึดถือ
รวมกัน 

  2) ความสําคัญของการทํางานเปนทีม 
   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544, หนา 180-181) ไดอธิบายความสําคัญของการทํางาน
เปนทีมวาองคการสวนใหญเปนระบบของความรวมมือ การทํางานเปนทีมไมวาจะเปนทีมท่ีจัดข้ึน
อยางเปนทางการ หรืออยางไมเปนทางการจะยิ่งมีความสาํคัญมากข้ึนเม่ือการใชเทคโนโลยี หรือ
ในการปฏิบัติงานนั้นๆ จําเปนตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางคนที่ปฏิบัติงานในหนาที่ตางกัน 
แตมีวัตถุประสงคท่ียึดถือรวมกัน ในชวงเวลาท่ีองคการจะตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว การทํางานเปนทีม
ท่ีมีประสิทธิผลจะเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหองคการสามารถแขงขัน และปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงได 
นอกจากนี้การท่ีแนวโนมขององคการสวนใหญท่ีจะเปนในแนวราบมากข้ึน ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําให
การทํางานเปนทีมเกิดผลดี เพราะผูบริหารจะมีชวงการควบคุมท่ีกวาง และจะมีการมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหแกทีมงานมากยิ่งข้ึน   
   พะยอม วงศสารศรี (2542, หนา 271) ไดกลาวถึงความสําคัญของการทํางาน
เปนทีมวา การท่ีงานใหญจะประสบความสําเร็จได จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการทํางานและ
พ้ืนฐานความเชื่อของการทํางานเปนทีม คือ มนุษยแตละคนจะมีความสามารถเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน  
การท่ีมนุษยเหลานั้นมาทํางานรวมกันก็จะไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย ซึ่งหากมี
การจัดสรรแบงงานใหเหมาะสมกับแตละคน รวมถึงกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหเหมาะสม 
ประกอบกับการจัดระบบการสื่อสารท่ีดี ก็จะทําใหการทํางานนั้นบรรลุตามเปาหมาย 
   สรุปวา การทํางานเปนทีมเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้การท่ีสมาชิกในทีมแตละคนปฏิบัติหนาท่ีท่ีตนเองมีความสามารถและถนัด 
ประกอบกับมีการประสานงานท่ีดีกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ก็ยอมทําใหผลงานท่ีออกมามีท้ังประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  3) ประเภทและบทบาทของทีม 
    จุมพล หนิมพานิช (2529, หนา 231) ไดอธิบายวาโดยทั่วไปทีมมีอยู 3 ประเภท 
โดยมีดังตอไปนี้ ประเภทแรกคือ ทีมประเภทท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการใหคําแนะนําในการแกปญหา 
ซ่ึงทีมประเภทนี้จะเปนทีมท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนมาใหมีการศึกษาถึงปญหาหนึ่งปญหาใด โดยหลังจาก
การศึกษาจะตองมีการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหานั้น ซึ่งทีมประเภทนี้จะมีการยุบสลาย
เม่ือภารกิจเสร็จสิ้น ทีมประเภทตอมาคือทีมประเภทท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีมีความตอเนื่อง  
หรือจะตองมีการปฏิบัติไปตลอด ซ่ึงสมาชิกในทีมจะตองทํางานอยางตอเนื่องโดยตลอดไมมีกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จ งานประเภทนี้สมาชิกจะมีความสัมพันธในการทํางานระหวางกันยาวนานและ
จะตองมีระบบการทํางานเปนอยางดี สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานลักษณะนี้สําเร็จและบรรลุเปาหมาย
ก็คือการไดรับการสนับสนุนการทํางานท่ีจําเปนจากภายนอก และทีมประเภทสุดทายคือ ทีมท่ีมีบทบาท
หนาท่ีในการบริหารจัดการสิ่งตางๆ ซ่ึงประกอบไปดวย ผูนําระดับสูงขององคการหรือหนวยงาน 
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บทบาทหนาท่ีของทีมประเภทนี้จะเปนเรื่องของการกําหนดคานิยม วัตถุประสงค และเปาหมายของ
องคการ รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการท่ีจะทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวบรรลุ 
   พงษพันธ พงษโสภา (2542,หนา 138-139) อธิบายวา บทบาทที่ทําใหทีม
ประสบความสําเร็จประกอบไปดวย ประการแรกคือ ผูริเริ่มโดยสมาชิกที่แสดงบทบาทจะเปนผูนํา
ในการสนทนาเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุม ประการตอมาคือ ผูทําใหกระจางชัด
จะเปนผูท่ีชวยสอบถามขอเท็จจริง ประการตอมาคือ ผูประสานขอเท็จจริง จะเปนผูประสานขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะของสมาชิกใหสอดคลองกัน ตอมาคือ ผูชี้แนวทางซ่ึงจะเปนผูท่ีคอยเตือนและชี้แนวทาง
ในการสนทนา ประการตอมาคือ ผูใหพลังจะเปนผูใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกสมาชิก ตอมาคือ 
ผูจัดระเบียบจะทําหนาท่ีใหสมาชิกทุกคนท่ีไดแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง และสุดทายคือ ผูจดบันทึก
ท่ีคอยจดเรื่องราวและขอคิดเห็นตางๆ 
  4) ลักษณะของทีมและทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

   จุมพล หนิมพานิช (2529, หนา 229) ไดกลาววาเม่ือพูดถึงทีมงาน หรือทีมสวนใหญ
จะมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องของการมีสวนรวมในดานตางๆ ในปจจุบันมีการใหความสําคัญในเรื่องของ
การทํางานเปนทีมมากข้ึน ซ่ึงเปนการนําเอาระบบทีมมาใชแทนการทํางานในลักษณะเดิมๆ ซ่ึงลักษณะ
ท่ีสําคัญของทีม มีดังนี้ 
   (1) ตองเปนคนท่ีมาทํางานรวมกัน แตจะมีจํานวนคนไมมาก 
   (2) คนท่ีมาทํางานเปนทีมรวมกันเปนทีมนั้น จะมีปฏิสัมพันธในลักษณะของ
การเผชิญหนากัน (face to face interaction) 
   (3) สมาชิกในทีมจะมีลักษณะของการพ่ึงพาระหวางกันและกัน สวนความสัมพันธ
ภายในทีมนั้นจะเปนความสัมพันธแบบโครงสราง เปนความสัมพันธท่ีมีการระบุไวอยางชัดเจนแนนอน   
   (4) ความเปนสมาชิกของทีมนั้นไดมีการรับรู (perceived memberships) 
ซ่ึงสมาชิกในทีมไดรับรูวาบุคคลคนนี้เปนสมาชิกของทีมเปนสวนหนึ่งของทีม 
   (5) มีการทํางานและมีเปาหมายรวมกัน (common goals and tasks) ซ่ึงก็คือ 
การท่ีบุคคลท่ีรวมตัวกันเปนทีมรับรูถึงความรับผิดชอบในสวนของตน ท่ีจะทําใหงานบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีวางไว   

   ดักลัส แม็กเกรเกอร (อางถึงใน ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2544, หนา 9-11) 
ไดแสดงความคิดเห็นตอลักษณะของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพวาควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

             (1) บรรยากาศของทีมจะมีลักษณะท่ีไมเปนทางการ และใหความรูสึกผอนคลาย
ไมตึงเครียด ไมมีสญัญาณท่ีแสดงออกถึงความเบื่อหนาย      

         (2) สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ได 
   (3) สมาชิกมีความเขาใจและยอมรับจุดมุงหมายของทีม โดยสามารถอภิปรายได
อยางอิสระและสามารถปฏิบตัิตามขอสรุปท่ีออกมาได      

         (4) สมาชิกในทีมยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ทุกความคิดเห็นจะไดรับ
การรับฟง    

         (5) แมจะเกิดขอขัดแยงข้ึนในทีมงาน สมาชิกในทีมจะไมหลีกเลี่ยงขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน
แตจะชวยกันแกไขขอขัดแยงดวยเหตุและผล 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

39 

   (6) การตัดสินใจในแตละครั้งจะชัดเจน และสมาชิกแตละคนจะเห็นพองตองกัน 
และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดรวมกันตัดสินใจ 

  (7) มีการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค ตรงไปตรงมา ไมมีการกลาวโจมตี
เปนการสวนตัว การวิพากษวิจารณเปนไปเพ่ือแกปญหาในการทํางาน                                       

   (8) สมาชิกทุกคนมีอิสระในการแสดงออกตอความคิดเห็น ท่ีมีตอปญหาและ
การทํางานของกลุม 
  (9) เม่ือมีการปฏิบัติงานหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีไดรับมอบหมายตองมีความชัดเจน
และเปนท่ียอมรับ 
                       (10) ประธานของกลุมไมใชอํานาจท่ีมีบังคับสมาชิก สมาชิกทุกคนจะถือเปนทรัพยากร
ท่ีมีคุณคาเพราะแตละคนมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีแตกตางกัน 
   (11) กลุมจะมีการตระหนักถึงการทํางานและมีการพิจารณาและอภิปรายถึงปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาทางแกไขอยางเปดเผย  
   วีรวุธ มาฆะศิรานนท และยุดา รักไทย (2544; อางถึงใน สมพร เฟองจันทร, 2544, 
หนา 211-212) ไดอธิบายถึงองคประกอบของทีมสรางสรรคซึ่งจะสงผลใหการทํางานสําเร็จวา  
ประกอบไปดวย 
   (1) มีการติดตอสื่อสารและทุกคนใหความรวมมือ ทุกคนจะตองพ่ึงพาอาศัยและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยจะตองอาศัยทักษะในการติดตอสื่อสารท่ีดีภายในและภายนอกทีม รวมถึง
การประชุมและการบริหารความขัดแยง  
   (2) การประสานงาน ในการประสานงานจะตองมีการกําหนดคานิยม วิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาหมายของทีมไวอยางชัดเจน และกําหนดแผนการทํางานรวมถึงเกณฑในการประเมิน
ความสําเร็จควบคูไปกับเปาหมายเสมอ                       
   (3) มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาศัยความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา 
และการรวมมือปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานของสมาชิกในทีมทุกคน 

  5) กระบวนการสรางทีมงาน 
  ณัฏฐพันธ เขจรนันท และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 83-85) กลาววา การสรางทีม 
(team building) หมายถึง กระบวนการทํากิจกรรมรวมกัน โดยเริ่มจากการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลในกลุมเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนและปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไดอธิบายขั้นตอนของ
กระบวนการสรางทีมไวดังนี ้
   ข้ันตอนท่ี 1 เปนข้ันตอนของการรับรูปญหา (problem awareness) ในข้ันนี้ผูนําทีม
และสมาชิกมีการตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและตองการจะแกปญหานั้น และหาหนทางในการแกปญหา
อยางสรางสรรค โดยมีการรวบรวมสมาชิกในทีมใหมีการศึกษาและกําหนดปญหาอยางเปนระบบ 
   ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล (data gathering and analysis) 
สมาชิกจะกําหนดแนวทางในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลรวมกัน และนําเอาขอเท็จจริง
ท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือจะนําไปสูการกําหนดทางเลือกในการแกปญหา 
   ข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนปฏิบัติการ (action planning) สมาชิกในทีมจะรวมกัน
ระดมความคิด ดวยการนําขอมูลจากการวิเคราะหปญหามากําหนดวัตถุประสงค ท่ีจะใชในการแกปญหา 
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และนําไปสูการกําหนดแผนปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้อาจมีการขอความรวมมือจากภายนอกกลุม
   ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินงาน (action implementation) สมาชิกทุกคนจะรวมมือกัน
นําเอาแผนงานท่ีไดกําหนดไวไปปฏิบัติ ท้ังนี้จะตองมีการติดตามดูแลแผนการปฏิบัติงานใหดําเนินไป
อยางราบรื่น และบรรลุตามเปาหมาย อีกท้ังตองระมัดระวังไมใหเกิดปญหาข้ึน และตองคอยแกไข
ปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนใหทันทวงที 
  ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงาน (evaluation of result)  
สมาชิกจะรวมกันติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือพัฒนา 
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และรวมกันระดมความคิดในการประเมินผลการทํางานวา
บรรลุวตัถุประสงคหรือไม และจะตองพัฒนาอยางไร ทีมงานจึงจะแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ          
  สรุปไดวา การสรางทีมงานเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตางๆ กัน 
ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจกัน ในการทํางานใหประสบความสําเร็จใหบรรลุเปาหมาย 
การสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน การรวมกันแสดงความคิดเห็นการเขาใจและยอมรับจุดมุงหมายของ
ทีมงาน การยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การขจัดความขัดแยงในทีม การใหอิสระในการตัดสินใจ 
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอปญหาของการทํางาน รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของ
ทีมงานทุกคนตลอดเวลา   
 2.6.5 การคิดวิเคราะห คือ การแยกสวนสิ่งท่ีไดพบเห็น ไดยิน ไดฟง ไดประสบหรือ
ปฏิบัติดวยตนเอง โดยการสังเกต พิจารณาหลายแงมุม ตั้งประเด็นเพื่อแยกสวนและจัดกลุมหรือ
แยกประเภทและเปรียบเทียบประเมินคุณคา การวิเคราะหแบงไดเปน 3 ประเภทคือ การวิเคราะห
ความสําคัญ คือ การวิเคราะหมูลเหตุ ตนกําเนิด ผลลัพธ และความสําคัญของเรื่องราวท้ังปวง ตอมา
คือ การวิเคราะหความสัมพันธ คือความสามารถในการคนหาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราวหรือ
เหตุการณวามีความเก่ียวของ สอดคลอง หรือขัดแยงกันอยางไร สุดทายคือ การวิเคราะหหลักการ คือ 
ความสามารถในการประเมินสาระสําคัญวาจะใชหลักการใด 

  1) แนวคิดและความหมายของการคิดวิเคราะห 
   การพัฒนาการคิดนั้น ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดไว ซ่ึงแตละทาน

มีความคิดเห็นท่ีหลากหลายและแตกตางกันไป ดังนี้ 
   บรุนเนอร (Brunner, 1965, หนา 52) ไดเสนอวา เด็กจะเกิดความคิดไดตองเริ่มตน
จากการไดลงมือทําเสียกอน การกระทําจะทําใหเด็กคอยๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการและเขาใจ
สิ่งท่ีเปนนามธรรมในภายหลัง 

  จอยซ และวิล (Joyce & Will, 1980; อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ, 2544, 
หนา 12) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาความคิดโดยการสอนแบบมโนทัศน (concept attainment) 
โดยมีสาระสําคัญ คือ ในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดมโนทัศน ควรมีข้ันตอนดังนี้ 

         (1) ใหนักเรียนสังเกตความคลายคลึงและความแตกตางของสิ่งตางๆ 
   (2) ใหนักเรียนจําแนกสิ่งตางๆ ออกเปนกลุมๆ ตามเกณฑท่ีกําหนดให 
  (3) ใหนักเรียนบอกลักษณะรวมของสิ่งของท่ีรวมกันนั้นเพ่ือเห็นภาพรวมของสิ่งของ
แตละกลุม 
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   จากท่ีกลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา แนวคิดในการพัฒนาทักษะการคิดนั้น จําตอง
เริ่มตนจากการใหลงมือกระทํา และเกิดความสําเร็จในการกระทําจึงจะเกิดความคิดและภาพท่ีเปน
นามธรรม 

 2) ความหมายของการคิดวิเคราะห    
   ไดมีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใหความหมายของการคิดวิเคราะห โดยใชคํา
ท่ีแตกตางกัน เชน การคิดวิเคราะหวิจารณ เปนกิจกรรมท่ีมีความซับซอน การคิดวิเคราะหวิจารณ
เปนกิจกรรมทางสติปญญา การคิดวิเคราะหวิจารณเปนการใชเหตุผล และการวิเคราะหวิจารณ
เปนการตัดสินใจ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับขอสงสัยของ เดอโบโน (De Bono, 1976, หนา 29-32; 
อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 50) ท่ีวา ผูเชี่ยวชาญไดกําหนดนิยามของการคิดวิเคราะห
วิจารณในหลายๆ ลักษณะทุกนิยามลวนมีความถูกตอง แตไมมีนิยามใดสามารถอธิบายความหมาย
ของการคิดวิเคราะหวิจารณไดสมบูรณท่ีสุด 
  เอ็นนิส (Ennis, 1962, หนา 83; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 56) 
ไดใหคํานิยามครั้งแรก คือการคิดวิเคราะหวิจารณเปนการประเมินขอความไดถูกตอง ตอมาไดให
คํานิยามใหมๆ วาการคิดวิเคราะหวิจารณเปนการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจ
กอนท่ีจะเชื่อหรือกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ  
  ดิวอ้ี (Dewey, 1933, หนา 9; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 58) ไดอธิบาย
ขอบเขตของการวิเคราะหวิจารณวามีขอบเขตอยูระหวาง 2 สถานการณ คือ การคิดท่ีเริ่มตนท่ีสถานการณ
ท่ีมีความฉงนและจบลงดวยสถานการณท่ีมีความซับซอน และไดอธบิายธรรมชาติของการคิดวิเคราะห
วิจารณวามีจุดหมายปลายทางอยูท่ีความเชื่อท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริง หลักการหรือกฎเกณฑตางๆ 
   สรุปไดวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การพินิจพิจารณา ความเชื่อ ความรู ขอมูล
ขาวสาร คํากลาวอาง และสิ่งตางๆ อยางรอบคอบ โดยการหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนไดอยางถูกตอง
กอนการตัดสินใจเชื่อหรือกอนการสรุป 

   ลําดับข้ันความสามารถดานการคิดวิเคราะห ประกอบดวย  
  (1) ตระหนักในปญหาและความจําเปน เปนปญหาท่ีทุกคนใหความสนใจอยากทราบ   
แตยังไมกระจางชัดเจน ยังตองทําความเขาใจใหมากยิ่งข้ึน 
  (2) การวิ เคราะหวิจารณ  ปญหาแตละปญหาประกอบไปดวยอะไรบาง 
มีความสัมพันธกันอยางไร ตองทําการเปรียบเทียบใหเกิดความเขาใจดียิ่งข้ึน โดยใชเหตุผล 
  (3) การสรางทางเลือกหลากหลาย เปนการระดมสมองเพื่อใหทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็นวาควรแกไขปญหานั้นอยางไร 
  (4) ประเมินและเลือกทางเลือก ตองเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมี
ความคิดเห็นไมตรงกัน คานิยมท่ีตางๆ กันนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

  3) วิธีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 
   การคิดวิเคราะหสามารถพัฒนาไดเนื่องจากเปนกระบวนการคิดท่ีสําคัญ และถือวา

เปนทักษะการคิดระดับสูง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจาก
พลเมืองในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห หาสาเหตุและ
เหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อ เพ่ือหาทางเลือกในการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงหมายความวา  
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ประชาชนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ (critical thinking) มากกวาสังคมเผด็จการ  
(Dressel, 1955, p. 419; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 61) ดวยเหตุจากสภาพสังคม  
การเมือง เศรษฐกิจและความรูใหมในสังคมประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
ตลอดท้ังความแตกตางของคนในสังคมเสร ีทําใหบุคคลตองมีความสามารถในการตัดสินใจหาทางเลือก
ท่ีมีอยูมากมายดวยการประมวลและสรุปขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้น (Walai Arunce, 1980, pp. 43-44; 
อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 62) 

   การคิดวิเคราะหวิจารณ ในกระบวนการทางการศึกษาไดมีการกลาวถึง “ความคิด” 
เปนอยางมากวาเปนคุณสมบัติท่ีนักเรียนตองมีควบคูไปกับความรู ความสามารถและความดี นักการศึกษา
หลายทานไดอางถึง “การคิดเปน” ควบคูไปกับ “การแกปญหาเปน” และ “การทําเปน” 

   สุมน อมรวิวัฒน (2531, หนา 130) ไดกลาวถึง กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร
ท่ีเนนถึงกระบวนการคิดเพ่ือแกปญหา การคิดวิพากษวิจารณ การคิดตีความ การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะห การคิดแบบตรรก การคิดยอนทวน การคิดแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ และ
การคิดจัดลําดับ ฯลฯ กระบวนการคิดเหลานี้ จะตองฝกฝนเปนข้ันตอนและใชวิธีการฝกอยางตอเนื่อง
จึงจะทําใหบุคคลสามารถ “คิดได” 

   การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานสําคัญในการตัดสินใจ และการแกไขปญหาของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย เบรก (Breg, 1965, p. 78; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 70) และ 
(Phillips, 1974, p. 5; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 74) ไดใหขอสังเกตถึงความสําคัญของ
การเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไววา พลเมืองจะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ 
จะไดไมถูกหลอกลวง หรือถูกครอบงําจากผูมีอิทธิพลท่ีเหนือกวา หรือจากสื่อมวลชนตางๆ แตบุคคล
จะตองมีความสามารถในการสรุป และตัดสินใจดวยตนเองอยางถูกตองและมีเหตุผล เซฟเวอร (Shever, 
1977, p. 6; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 75) ไดกลาวถึงการเตรียมประชากรของ
ประเทศวา พลเมืองของประเทศจําเปนตองเรียนรูกระบวนการคิดท่ีสามารถชวยจําแนกความแตกตาง
ของปญหาหรือขอกลาวอางตางๆ สามารถนําเสนอวิธีการท่ีนํามาใชทดสอบและประเมินผลสถานการณ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยา มาใชในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมของตน
โดยไมพ่ึงพาหรือเปนภาระใหกับสังคม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณจะชวยให
บุคคลสามารถคนหาปญหาและแกปญหาดวยตนเองได 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การเตรียมพลเมืองใหมีความสามารถ
ในการแกปญหาใหกับตนเองดวยกระบวนการคิด ท่ีเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนในสังคมท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาจกลาวไดวาความสามารถในการคิดวิเคราะห
วิจารณจะชวยพัฒนาคนใหเปนพลเมืองของประเทศท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวิถีแหงประชาธิปไตย คือ
สามารถแกปญหาใหกับตนเอง ตัดสินใจเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตตนเอง โดยการใชเหตุผล
ท่ีหลากหลายและปราศจากการครอบงําทางความคิดจากสื่อโฆษณาหรือผูมีอิทธิพลท่ีเหนือกวาได 

   จะเหน็ไดวาการคิดวิเคราะหนั้นมีความสัมพันธกับแนวคิด 2 แนวคิด คือ 
         (1) แนวคิดเก่ียวกับแกปญหา 

    (2) แนวคิดเก่ียวกับการใชเหตุผลในการตัดสินใจเก่ียวกับขอมูลตางๆ 
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   การมีทักษะการคิดวิเคราะหไมไดเกิดข้ึนอยางอัตโนมัติ ผูนั้นจะตองเรียนรูเรื่องทักษะ 
การคิดวิเคราะห ฝกทักษะและพัฒนาจนเกิดความชํานาญ (More & Parker, 1986; อางถึงใน นิพล 
นาสมบูรณ, 2536, หนา 38) และทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะเชนเดียวกับทักษะอื่นที่สามารถ
ฝกปฏิบัติและประยุกตใหเหมาะสมกับระดับของผูฝกฝน และทักษะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมอง
ตามทฤษฎีของ บลูม (Bloom,1961 p. 39; อางถึงใน นิพล นาสมบูรณ 2536, หนา 32) และเพียเจต  
(Piaget, 1969, p. 40; อางถึงใน นิพล นาสมบูรณ, 2536, หนา 36) เกี่ยวกับพุทธิพิสัย (cognitive 
domain) ดังนี้ 

   ทฤษฎีดานพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom, 1961, p. 39; อางถึงใน นิพล นาสมบูรณ 
2536, หนา 32) เปนการอธิบายถึงการเรียงลําดับขั้นตอนและการสะสมเริ่มจากความรู ความเขาใจ 
การนําไปใช ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการสอนใหเกิดพุทธิพิสัยระดับต่ํา สวนที่อยูในระดับสูง คือ 
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล ในสวนของการวิเคราะหยังไดแยกแยะพฤติกรรม
การเรียนรูออกเปนการตั้งสมมติฐาน การทําความเขาใจกับขอเท็จจริง ความคิดเห็นและการสรุป 
สวนการสงัเคราะห คือความสามารถท่ีจะนําความคิดตางๆ มารวมกันเพ่ือเกิดมโนทัศนใหมๆ เพ่ือใหเขาใจ
สถานการณตางๆ ซ่ึงกิจกรรมท่ีใชในการสงัเคราะหสามารถนํามาใชในการศึกษาการคิดวิเคราะหวิจารณได 
สําหรับการประเมินผลคือ การตัดสินใจเก่ียวกับบางสิ่งบางอยางโดยกําหนดหลักเกณฑที่เชื่อถือได 
ซ่ึงกระบวนการทางสติปญญาท้ังหมด ไมวาจะเปนขอความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห
และการสังเคราะห ลวนแลวแตเปนองคประกอบของการประเมินผลท้ังสิ้น 

   ในสวนทฤษฎีของ เพียเจต (Piaget, 1969, p. 40; อางถึงใน นิพล นาสมบูรณ, 2536, 
หนา 37) ไดกลาวถึงกระบวนการ 4 ข้ัน ในการพัฒนาสติปญญา คือ 

         (1) ตั้งแตแรกเกิดถึง 2 ขวบ เปนข้ันการใชประสาทสมัผัสเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใกลตัว 
   (2) อายุ 2-7 ขวบ เปนข้ันการลองผิดลองถูก 
   (3) อายุ 7-10 ขวบ เปนข้ันการรูจักรูปธรรม 
   (4) อายุ 10-15 ป เปนข้ันการรูจักการคิดเปนนามธรรม 

   ซ่ึงกระบวนการท้ัง 4 ข้ันขางตน มีองคประกอบสําคัญคือ วิธีการรับรู การปรับตัว
กับสิ่งแวดลอม การใชสติปญญา การกระทําท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะและการมีประสบการณ โดยเพียเจต 
เชื่อวาองคประกอบท้ังหมดมีสวนสําคัญตอความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ คือ มีความเขาใจ 
มีการรับรู มีการสรางหลักการและการสรุป 

   การฝกใหมีทักษะการคิดวิเคราะหวิจารณจําเปนตองพิจารณาข้ันตอนและลักษณะ
ของการคิดวิเคราะหวิจารณตามท่ี สกินเนอร (Skinner, 1976, pp. 56-57; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 
2539 หนา 78) ไดกลาววาการคิดวิเคราะหวิจารณครอบคลุมกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (scientific method) และกระบวนการแกปญหา (problem solving process) 
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของผูเชี่ยวชาญหลายทานที่กลาวอางมาแลวขางตน นอกจากนี้
การคิดวิเคราะหวิจารณตองอาศัยทักษะการสรุปทําความเขาใจ (comprehension) การประยุกต  
(application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห (synthesis) และการประเมินผล (evaluation) 

   บอสทวิค (Bostwick, 1953, pp. 57-62; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, 
หนา 80) ไดกลาววาการนําเทคนิคการคิดวิเคราะหวิจารณไปใช จําเปนตองพิจารณาปรับใหเหมาะสมกัน 
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โดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล สภาพสังคม วุฒิภาวะ และการใชการคิดวิเคราะหวิจารณไปใช
สอนจะกระทําไดตามวิธีสอนแบบแกปญหา 

   จากแนวคิดและยุทธวิธีตางๆ ท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวมาขางตนจะเห็นวา  
นักการศึกษาสวนใหญมีความเห็นท่ีตรงกันวา จุดเริ่มตนของกระบวนการคิดวิเคราะหวิจารณ คือ 

   (1) การมองเห็นปญหา 
   (2) สามารถวิเคราะหปญหาได 

         (3) การพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
    (4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ โดยยึดเหตุผล 

   ดังนั้นอาจกลาวไดวาการคิดวิเคราะหวิจารณจะมีข้ันตอนดังนี้ 
    (1) การตระหนักและมองเห็นปญหาท่ีมีอยู 
    (2) การตั้งสมมติฐาน 
    (3) การคิดหาวิธีทดสอบสมมติฐาน 
    (4) การรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ 
    (5) การวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ 
    (6) การรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 
    (7) การสรุปผลหรือสรุปคําตอบ 

   ข้ันตอนตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาข้ันตอนของการวิเคราะหวิจารณคือ 
ข้ันตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตรนั่นเอง และเปนข้ันตอนของการพัฒนาสติปญญาทางความรูของ
เบนจามิน บลูม 7 ข้ัน ซ่ึงมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
ตามท่ีกลาวอางไวแลวขางตน ดังนั้น ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ คือการท่ี
สามารถทําใหบุคคลสามารถประมวลและสรุปขอมูล คิดวิเคราะหวิจารณจับประเด็นปญหา เลือกและ
ตัดสินใจและคิดริเริ่มสรางสรรค นําไปสูการคิดเปน ซ่ึงเปนข้ันตอนของกระบวนการแกปญหา   

 4) ลักษณะสําคัญของการคิดวิเคราะห 
   คําวา “การคิดวิเคราะห” “การคิดเปน” “การคิดอยางมีเหตุผล” และ “การคิด

ตามหลักวิทยาศาสตร” ถือวามีความหมายเดียวกันท้ังสิ้น คือ ตางก็ประกอบไปดวยองคประกอบ 2 สวน 
โดย ดิวอ้ี (Dewey, 1933, p. 9; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, หนา 76) ไดกลาวไวดังนี้ 
  (1) สถานภาพของความสงสัย ลังเล ความซับซอนอยางยุงยากใจ ซ่ึงจะทําใหเกิด
พฤติกรรมในขอ 2 
  (2) การสืบเสาะ คนควา คนหา ถามไถ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล ความรู หรือคําตอบ
ท่ีชวยใหหายสงสัย ผอนคลายจากความงุนงง ยุงยากใจ และคลี่คลายความซับซอนตางๆ ได 

   วัตสัน และเกลเซอร (Watson & Glaser, 1964, p. 10; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 
2539 หนา 78) ไดกลาวถึงการคิดวิเคราะห วิจารณ วาประกอบดวย ทัศนคติ ความรู และทักษะ
ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

         (1) ทัศนคตใินการสืบเสาะ ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการเห็นปญหาและ 
ความตองการท่ีจะสืบเสาะ คนหาขอมูล หลักฐานมาพิสูจนขอเท็จจริง 

         (2) ความรูในการหาแหลงขอมูลมาอางอิง และการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 
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         (3) ทักษะในการใชความรูและทัศนคติ 
   จากผลการวิจัยตางๆ วัตสัน และเกลเซอร ไดสรุปวา การคิดวิเคราะหวิจารณ

ประกอบดวยความสามารถยอยๆ 5 ประการ คือ 
         (1) ความสามารถในการอางอิง 
         (2) การตั้งสมมติฐาน 
         (3) การนิรนัย 
         (4) การแปลความ 
         (5) การประเมินขอโตแยงตางๆ 
   เดรสเซอร และเมยฮิว (Dressel & Mayhew, 1957, pp. 179-181; อางถึงใน 

วิไลวรรณ ปยะปกรณ, 2535, หนา 20) ไดสรุปรายการท่ีประกอบกันเปนการคิดวิเคราะหวิจารณ
ได 5 อยาง ดังนี้ 

         (1) ความสามารถในการนิยามปญหา 
         (2) ความสามารถในการเลือกขอมูลเก่ียวกับการหาคําตอบของปญหา 
         (3) ความสามารถในการระบุขอสันนิษฐาน 
         (4) ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐาน 
         (5) ความสามารถในการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล และการตัดสินอยางสมเหตุสมผล 
   เดอคาโรลิ (Decaroli, 1973, pp 67-68; อางถึงใน วิไลพร คําเพราะ, 2539, 

หนา 79) ไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการคิดวิเคราะหหลายเรื่อง พบวา การคิดวิเคราะหวจิารณ ประกอบดวย
ทักษะเฉพาะหลายๆ อยางซ่ึงงานวิจัยแตละเรื่อง นิยามทักษะการคิดแตกตางกัน แตเม่ือเปรียบเทียบ
กันแลว พบวา คลายกันท่ีความหมาย จึงไดจัดกลุมทักษะซ่ึงประกอบกันเปนการคิดวิเคราะหวิจารณ
ได 7 กลุม ดังนี้ 

         (1) การนิยาม  
         (2) การกําหนดสมมติฐาน 
         (3) กระบวนการขอมูล 
         (4) การตีความและการสรุปอางอิง 
         (5) การใชเหตุผล 
         (6) การประเมินผล 
         (7) การประยุกต 
   สเตรินเบอรก และแบรอน (Sternberg & Baron, 1985, pp. 40-43; อางถึงใน 

นิพล นาสมบูรณ, 2536, หนา 41) ไดกําหนดทักษะการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
         (1) การนิยามและการทําความเขาใจ (define and clarity) 
    ก. กําหนดประเด็นและปญหา 
    ข. กําหนดขอสรุป 
    ค. กําหนดเหตุผล 
    ง. กําหนดขอคําถามใหเหมาะสม 
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          (2) การเลือกสรรขอมูล (judge information) 
    ก. เลือกขอมูลและสังเกตไดถูกตอง   
    ข. หาความสัมพันธของขอมูล 
    ค. จําไดแมนยํา 
          (3) วินิจฉัย (inference) แกปญหา (solve-problems) และสรุปเหตุผล 
    ก. วินิจฉัยและตัดสินใจขอสรุปเชิงอนุมาน 
    ข. ทบทวนและตัดสินดวยการอนุมานอยางถูกตอง 
    ค. ทํานายความนาจะเปนอยางมีเหตุผล 
   เซฟเวอร (Shaver, 1977; อางถึงใน นิพล นาสมบูรณ, 2536, หนา 4-5) ไดแบง

ความสามารถในการคิดวิเคราะหออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บลูม (Bloom, 
1979, pp. 44-48) ดังนี้ 

         (1) ความสามารถพ้ืนฐาน (basic skills) ไดแก ความสามารถในการทําความเขาใจ
เรื่องราวซ่ึงครอบคลุม การยอความ การสรุปเรื่อง การเลาเรื่อง การแปลความหมายเปนความสามารถ
ข้ันพ้ืนฐานในการทําความเขาใจเรื่องราว (comprehensive)   

         (2) ความสามารถในการวิเคราะหหรืออนุมานขอมูล (reference) ซ่ึงไดแก 
    ก. การจําแนก (classifying) 
    ข. การวางหลักการ (grasping principle) 
    ค. การตั้งขอสันนิษฐาน (evaluation) 
    ง. การเปรียบเทียบ (comparing) 
         (3) ความสามารถในการตัดสินใจและการสรุปลงความเห็น ไดแก 
   ก. การวิจารณ (criticizing) 
             ข. การประเมินผล (evaluating)        
             ค. การตัดสินใจ (making judgment) 

   มันโร และสลาเตอร (Munro & Slater, 1985, p. 284) ไดแสดงใหเห็นถึงข้ันตอน
การเรียนรู ซ่ึงจะทําใหเกิดการคิดวิเคราะหวิจารณ ดังนี้คือ 

         (1) กระบวนการตัดสินใจ (decision making) เปนกระบวนการที่ใชคานิยม
(values) และหลักฐานท่ีไดมาจากกระบวนการแกปญหาที่ไดปฏิบัติมาแลว ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการดังตอไปนี้ 
   ก. ทักษะพื้นฐาน (basic skills) เปนประสบการณเดิมที่ใชในการจัดการ  
(basic skills)  ขอมูลขาวสาร (information) ประกอบดวยทักษะดังนี้ 

                  ก) การสังเกต (observation) ซ่ึงใชสํานึกท้ังหมดท่ีมีอยูแยกแยะขอเท็จจริง
หรือขอคิดเห็น 
         ข) การเปรียบเทียบ (correspondence) คุณสมบัติของสิ่งท่ีเหมือนกัน 
         ค) การจัดกลุม (sorting) ของขอมูลท่ีมีอยู 
         ง) การจําแนก (classify) ตัวอยางของขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น 
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              ข. ทักษะการบูรณาการ (integrated skills) เปนการจัดการของจิตใจ
ท่ีตองอาศัยพ้ืนฐานตางๆ มาใชขณะเม่ือเกิดเหตุการณจริง 
   ค. ทักษะพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนจากโรงเรียน (school skills) เปนทักษะท่ีไดรับ
การพัฒนาจากโรงเรียน 
   ง. การแกปญหา (problem solving) เปนกระบวนการที่ตอบคําหรือปญหา
ท่ีเกิดข้ึน 
     จ. การตัดสินใจ (probblem making) เปนกระบวนการของการใชคานิยม
และหลักฐานท่ีไดมาจากกระบวนการแกไขปญหา 
    ฉ. การคิดวิเคราะหวิจารณ (critical thinking) เปนทักษะที่ใชสําหรับ
การพิจารณาท่ีเขาไปอยูในทุกข้ึนตอนของกระบวนการตัดสินใจ เปนทักษะท่ีตองการใหเกิดความถูกตอง
แมนยําในการตัดสินใจแกปญหา 
   (2) กระบวนการเกิดความรู (knowledge) เปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูในตัวบุคคล
ท่ีเกิดจากประสบการณและกระบวนการท่ีไดมาของขาวสารขอมูล เกิดจากข้ันตอนดังนี้ 
   ก. ขอมูลและขอเท็จจริงท่ีไดรับ 
   ข. เกิดมโนทัศน (concept) 
   ค. สรุปยอ (summary) เกิดจากการท่ีไดรับขอมูลและมโนทัศนตางๆ เปนขาวสาร
ขอมูลเชิงปริมาณ 
   ง. การสรุป (conclusion) เปนขอความรูท่ีไดรับและเปนคําตอบข้ันสุดทาย
ของปญหา 
   จ. การวางหลักการหรือกฎเกณฑ (generalization) เปนการวางกฎท่ัวไป
ซ่ึงบุคคลไดรับการพัฒนาจากประสบการณ เกิดจากข้ันตอนดังตอไปนี้ 
        ก) ความรูสึกชอบ ไมชอบ (like/dislike) 
        ข) ทัศนคติ (attitude)   
        ค) คานิยม (value) 
   ดิวอ้ี (Dewey, 1933, p. 195) ไดกลาวในการคิดใครครวญ (reflective thinking)
ซ่ึงมีข้ันตอนและกระบวนการคิดเชนเดียวกับการคิดวิเคราะหวาประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
     (1) การรับรูปญหา (awares of the probblem) 
     (2) การทําความเขาใจและความกระจางเก่ียวกับปญหา (clarifying and defining  
the probblem) 
     (3) การแสวงหาขอมูลและการตั้งสมมติฐาน (searching for facts and defining  
hypothesis) 
   (4) การประเมินสมมติฐานท่ีตั้งไว (evaluating proposed solutions) 
  (5) การทดสอบสมมติฐาน (experimental verification) 
    สรุปไดวาการคิดวิเคราะหเปนการพัฒนาสติปญญา การคิดวิเคราะหวิจารณ
เปนการใชเหตุผล การตัดสินใจกอนท่ีจะเชื่อหรือลงมือปฏิบัติ รวมท้ังเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ท่ีเนนกระบวนการคิดเพ่ือแกปญหา การคิดวิพากษวิจารณ การตีความ การคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
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การคิดแบบตรรกการคิดยอนทวน การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ การคิดจัดลําดับ ในกระบวนการเหลานี้
ตองฝกฝนเปนข้ันตอน และใชวิธีการฝกอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สภาพ
สังคม วุฒิภาวะ การคิดวิเคราะหวิจารณตองตระหนักถึงการมองเห็นปญหาท่ีมีอยู การตั้งสมมติฐาน 
การคิดหาวิธีการทดสอบสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล และขอเท็จจริงตางๆ การวิเคราะหขอมูลและ
ขอเท็จจริง การรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน การสรุปผลหรือสรุปคําตอบ 

  2.6.6 การส่ือสารและการจูงใจ การสื่อสารเปนกระบวนการติดตอสงผานขอมูล ความคิด 
ความเขาใจ โดยการสื่อสารมีองคประกอบ 4 ประการคือ ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร โดยการสื่อสาร
ภายในองคการมีวัตถุประสงคในการแจงขอมูลขาวสารแกสมาชิกในองคการ แนะนําสั่งการเพ่ือใหเกิด
การปฏิบัติ เพ่ือการชักจูงเพ่ือใหเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ เพ่ือการสอนงานแกสมาชิกในองคการ และ
เพ่ือสรางสัมพันธอันดีตอกัน โดยการสื่อสารภายในองคการนี้จะมีทั้งแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ 

  1) การสื่อสาร (communication)   
   การสื่อสาร (communication) เปนพฤติกรรมพ้ืนฐานของมนุษย ซ่ึงเก่ียวของกับ
การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคลระดับตางๆ ในสังคม นับตั้งแตบุคคลคนเดียว กลุมยอย 
ครอบครัว ชุมชน องคการ สถาบัน ประเทศ และนานาชาติ (international) กระบวนการสื่อสาร
จึงสลับซับซอนและเก่ียวโยงไปถึงกิจกรรมทุกประเภทในสังคม แมในชีวิตประจําวันของมนุษย
ก็ตองสื่อสารกับบุคคลตางๆ มากมาย เพ่ือเปาหมายท่ีจะใหผูอ่ืนเขาใจความหมายท่ีตนเองตองการ และ
ขณะเดียวกันก็พยายามเขาใจขาวสารท่ีผูอ่ืนสงมาดวย 
   ในแงหนึ่งการสื่อสารเปน “ศาสตร” (science) ท่ีสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางและ
หนาท่ีของกิจกรรมตางๆ ในสังคมไดอยางดี โรเบิรต ซี. นอรท (Robert C. North) (อางถึงใน อุษณีย 
โฉมฉายแสง, 2548, หนา 11) กลาววา สมาคม องคการ สังคม และชาติรัฐท้ังหลาย ลวนกอตัวข้ึนมา  
และยึดเหนี่ยวกันไวโดยการสื่อสาร การรับรู การตัดสินใจ และการคาดหวัง นอรทไดเนนวา องคการ
ท้ังหลายเหมือนกันในลักษณพ้ืนฐาน คือ ทุกองคการยึดเหนี่ยวกันอยูดวยการสื่อสาร 
   นักวิชาการสาขานิเทศศาสตร และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดใหคํานิยาม “การสื่อสาร” 
ไวมากมายในแงมุมตางๆ ตามความสนใจและวัตถุประสงคของนักวิชาการของแตละกลุม 
   อริสโตเติล (Aristotle) (Robert, 1960, p. 7; อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, 
หนา 11) ไดใหคําจํากัดความของการศึกษาวิชาวาทศิลป (rhetoric) หรือการสื่อสาร (communication) 
วาคือการแสวงหา “วิธีการชักจูงใจท่ีพึงมีอยูทุกรูปแบบ” 
   โรเจอร และชูเมคเกอร (Roger & Shoemaker; อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 
2548, หนา 11) กลาววา การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดขาวสาร จากผูสงไปยังผูรับ 
   สวนนักวิชาการไทยไดใหความหมายของคําวา “การสื่อสาร” ในลักษณะ
ท่ีคลายคลึงกันไวดังนี้ 
   วิรัช อภิรัตนกุล (2529, หนา 159; อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, หนา 12) 
ใหนิยามวา การสื่อสาร คือศิลปะแหงการถายทอดขาวสาร ความรูสึกนึกคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
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   ปรมะ สตะเวทิน (2529, หนา 14; อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, หนา 12) 
ใหความหมายของการสื่อสารไววา การสื่อสารคือกระบวนการของการถายทอดขาวสาร จากบุคคลหนึ่ง
ซ่ึงเรียกวาผูสงสาร ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวาผูรับสาร โดยผานสื่อ 
   จุมพล รอดคําดี (2531, หนา 2; อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, หนา 12)  
กลาววาการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมการติดตอสัมพันธกันระหวางมนุษย โดยอาศัยกระบวนการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด เจตคติ ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน  
เพ่ือใหเกิดผลตอบสนองบางประการที่ตรงเปาหมายที่วางไว คือการเขาใจรวมกัน ความรวมมือ 
ความตกลงเห็นพองตองกัน ความผสมผสานประนีประนอม เปนตน อันจะนํามาซ่ึงความคงอยู และ
การพัฒนาสังคมมนุษย 
   กลาวโดยสรุป การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด 
เจตคติระหวางมนุษย เพ่ือทําความเขาใจ ความรวมมือระหวางกัน ความสัมพันธในองคการ และ
เพ่ือบรรลุเปาประสงคท่ีตั้งไว 
   ถากลับมาพิจารณาถึงขาวสารจากนิยามตางๆ ของการสื่อสารและขาวสาร 
ก็อาจแยกความหมายของขาวสารไดเปน 3 ประเด็น (สนั่น ปทมทิน, 2520, หนา 44-45; อางถึงใน 
อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, หนา 12) คือ   

         (1) มองในแงองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร ขาวสารหมายถึง สัญลักษณ 
(symbol) หรือเนื้อหา (content) ของขาวสารก็ได 
   (2) มองในแงองคประกอบดานผลของกระบวนการสื่อสาร ถาแบงผลของการสื่อสาร
ท่ีมีผลตอมนุษยออกเปน 3 ระดับ คือ ความรู (knowledge) ทัศนคติ (attitude) พฤติกรรม 
(behavior) แลว สวนมากเขาใจวาขาวสารมีลักษณะเชนเดียวกับความรู เชน ระดับขาวสารที่บุคคล
ไดรับจากสื่อมวลชน เปนตน 
      (3) มองในหนาท่ีของการสื่อสาร อาจเปนความแตกตางระหวางหนาท่ีดานการให
ขาวสาร และหนาท่ีดานการชักจูงของการสื่อสาร หนาท่ีการใหขาวสาร เนนเรื่องการเสนอขอเท็จจริง
และขาว 
   ฮารโรล ดี ลาสเวลล (Harold  D. Lasswell, 1984, pp. 37-51; อางถึงใน อุษณีย 
โฉมฉายแสง, 2548, หนา 13) นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน ผูสนใจการศึกษาการสื่อสารจากการโฆษณา
ชวนเชื่อ (propaganda) โดย ลาสเวลล ไดเพ่ิมองคประกอบการสื่อสารอีกสองอยาง คือ ชองทาง หรือ
สื่อ (channel) และผลท่ีเกิดข้ึน (effect) โดยเฉพาะ effect นั้น ลาสเวลล ใหความสําคัญอยางมาก 
โดยกลาวถึงองคประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการสื่อสารเปนการตอบคําถามตอไปนี้ 
     (1) ใคร (who) 
    (2) พูดอะไร (says what) 
  (3) ผานสื่อใด (in which channel) 
  (4) กับใคร (to who) 
     (5) เกิดผลอยางไร (with what effect) 
   ลาสเวลล อธิบายตอไปวา เมื่อผูสงสาร อันไดแก สื่อบุคคลหรือสื่อมวลชน 
ไดรับทราบเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาเหตุการณท้ังหลายท่ีอยูในสิ่งแวดลอม ก็รายงาน
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ขาวสารออกไปยังผูรับขาวสาร หรือในบางครั้งผูถายทอดสารและ/หรือผูนําความคิดเห็น อาจไดทราบ
รายงานขาวสารจากสื่อบุคคล หรือสื่อมวลชน นั้นกอนแลวก็นํามาเลาใหผูไดรับขาวสารฟงอีกที 
ในการเลาใหผูรับสารฟงเก่ียวกับเหตุการณท่ีปรากฏในรายงานขาวสารนั้น ผูถายทอดสาร และ/หรือ
ผูนําความคิดเห็น อาจเลือกเลาโดยอาศัยท้ังขาวสารจากสื่อบุคคลหรือสื่อมวลชน และอาจสอดแทรก
ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนประสบการณของตนเขาไปดวย  
   กลาวโดยสรุปไดวา การสื่อสารคือ กระบวนการของการถายทอดสารจากบุคคลหนึ่ง  
เรียกวา ผูสงสาร ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา ผูรับสาร โดยผานสื่อ จะเห็นวาการสื่อสารของบุคคล
มีรูปแบบหรือลักษณะท่ีเปนกระบวนการท่ีไมหยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลง และมีความตอเนื่อง
ตลอดเวลา   
   นอกเหนือจากการสื่อสารจะมีรูปแบบหรือลักษณะเชนเดียวกับการพัฒนา หรือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแลว การสื่อสารยังมีบทบาทอันสําคัญยิ่ง ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมดวยเชนกัน เม่ือพิจารณาจากบทบาทและหนาท่ีของการสื่อสาร ท่ีมีผูประมวลและบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 
   คณะกรรมาธิการแมคไบรด (Mc Bride Commission) (สมควร กวียะ, 2535, 
หนา 181- 182; อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, หนา 16) ไดศึกษาปญหาการสื่อสารของโลก 
และไดตีพิมพหนังสือเลมหนึ่ง คือ “Many Voice, One World” ซ่ึงในบทท่ี 2 ท่ีชื่อวา “มิติรวมสมัย” 
ไดประมวลบทบาทหนาท่ีของการสื่อสารไว 2 ประเภทใหญๆ ดวยกัน คือ บทบาทหนาท่ีท่ีมองจาก
จุดยืนปจเจกชน และมองจากสังคมโดยสวนรวม ซ่ึงในสวนของบทบาทหนาท่ีของการสื่อสารสามารถ
จําแนกได 8 ประเภท ดังนี้  

         (1) การใหขาวสาร ซ่ึงหมายถึงการเก็บ การรวบรวม การประมวลผลและการเผยแพร 
ขาว ขอมูล รูปภาพ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจและปฏิกิริยาอยางถูกตอง
ตามภาวะบุคคล สภาพแวดลอม ประเทศและสังคมนานาประเทศ นอกจากนี้ยังชวยนําไปสูการตัดสินใจ
ท่ีเหมาะสมดวย 
   (2) การสังคมประกิตหรือสังคมกรณ ไดแก การไดมาซึ่งความรู ความเขาใจ
ท่ีจะทําใหบุคคลดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิผล ในฐานะสมาชิกของสังคม และชวยใหเกิดความสํานึก
ในการอยูรมสังคมกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกัน เพ่ือประโยชนของสวนรวม 
    (3) การกระตุนเรา หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนใหไปสูเปาหมายระยะสั้นและ
ระยะยาวของสังคม โดยกระตุนใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม และตัดสินใจเลือกแนวทาง และ
พฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมาย ที่ยินยอมพรอมใจกําหนดไวแลว เชน การรณรงคประชาสัมพันธ
ใหคนไทยเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนตน 
   (4) การถกเถียงอภิปราย คือ การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง และขอคิดเห็นระหวาง
ฝายตางๆ ในสังคม เพ่ือกอใหเกิดการตกลงยินยอมท่ีมีผลตอสวนรวม รวมท้ังการแสวงหาพยานหลักฐาน
มากระตุนใหสาธารณชนสนใจ และใหความรวมมือในกิจกรรมของสวนรวม ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  (5) การใหการศึกษา คือ การสื่อสารที่เขามาชวยถายทอดวิชาความรู ทําให
เกิดการพัฒนาของสติปญญา อุปนิสัย ทักษะและสมรรถภาพของบุคคล ตลอดทุกชวงเวลาของอายุ 
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  (6) การสงเสริมวัฒนธรรม คือ การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมเพ่ือดํารงไวซ่ึงมรดก
ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และการพัฒนาการวัฒนธรรมโดยการสงเสริมสติปญญา และจินตนาการ
ของปจเจกชน รวมท้ังกระตุนความตองการ และความคิดสรางสรรคในทางสุนทรียภาพ 
  (7) การใหความบันเทิงใจ คือ การถายทอดผลงานทางการละคร ฟอนรํา วรรณกรรม
ดนตรี การละเลน และศิลปะตางๆ โดยอาศัยเครื่องหมายสัญญาณ สัญลักษณ เสียงและภาพ ท้ังนี้
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง และการพักผอนหยอนใจ   

          (8) การประสานสามัคคี คือ การใหบุคคล กลุม ประชาชาติ ไดรับรูขาวสาร
ท่ีจําเปนตอการเพ่ิมพูนความรู และความเขาอกเขาใจซ่ึงกันและกันในแงการดํารงชีวิต ทัศนะ และ
ความใฝฝนทะเยอทะยาน 
   จากจุดยืนของสังคม พอจะมองเห็นบทบาทหนาที่ของการสื่อสารในมิติใหม 
ซ่ึงเริ่มเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา คือ บทบาทหนาท่ีในการจรรโลงใหสังคมอยูได ถาสังคมไมไดรับรู
เรื่องราวขาวสารเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ หรือแมแตเรื่องดินฟาอากาศ สังคมก็จะดํารงอยูไมได
อยางแนนอน 
   จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา การรับรูขาวสาร เม่ือมองในฐานะของบทบาทและหนาท่ี
ของการสื่อสาร ซึ่งไมวาจะมองในแงมุมของปจเจกชนหรือสังคมก็ดี เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของมนุษยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือโลกกาวเขาสูยุคของสังคมขาวสาร ซ่ึงเทคโนโลยี
การสื่อสารตางๆ ไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง การแพรกระจายของขาวสารก็ยิ่งเกิดข้ึนในวงกวาง  
และสงผลกระทบถึงตั้งแตระดับบุคคล ซ่ึงเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดในสังคมไปจนถึงระดับโลก 
   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงยอมกอใหเกิดการรับรูขาวสาร ที่จะนําไปสู
ความรวมมือรวมใจในการพัฒนาสังคมในทุกๆ ดานตอไป หรือหากจะกลาวในอีกแงมุมหนึ่ง ก็อาจสรุป
ไดวาการรับรูขาวสาร มีสวนเก่ียวของกันอยางใกลชิดกับการพัฒนาดานตางๆ ในสังคมหนาท่ีของ
การสื่อสาร 
   ฮารโรล ดี. ลาสเวลล (อางถึงใน อุษณีย โฉมฉายแสง, 2548, หนา 18) ไดสรุป
หนาท่ีสําคัญของการสื่อสารไว 3 ประการ คือ 

         (1) สังเกตการณและรายงานสภาวะแวดลอม ชี้ใหเห็นภยันตรายและเหตุการณ
ท่ีอาจมีผลกระทบตอสังคม หมายถึง การแสวงหาและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสิ่งแวดลอม ท้ังเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในและภายนอกสังคมหนึ่งๆ หนาท่ีในดานนี้คือ 
การรายงานขาวหรือการแจงขาวสารนั่นเอง 
  (2) การสรางความสัมพันธในสวนตางๆ ของสังคม หมายถึง การที่สื่อมวลชน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนขาว เปนการวิเคราะหและเสนอแนะวาควรจะทําอยางไร
กับสิ่งนั้นๆ หนาท่ีนี้เรียกวา หนาท่ีในการชักจูง 
  (3) การถายทอดมรดกทางสังคม หมายถึง การเผยแพรความรู คานิยมของสังคม
แกสมาชิกรุนใหมของสังคม เพ่ือใหวิทยาการและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ คงอยูตอไป นี่คือหนาท่ี
ดานการใหการศึกษาของสื่อมวลชน  
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  2) การจูงใจ     
   เอนไซโครพีเดีย (Encyclopedia Britannica, 1993, p. 233; อางถึงใน นันทนา  
สอรักษา, 2548, หนา 9) บัญญัติวา การจูงใจ (motivation) หมายถึงความสามารถ (ability) 
ความกระหาย (appetite) และความปรารถนา (desire) ท่ีเปนปจจัยกําหนดใหบุคคลกระทําสิ่งตางๆ 
   วิจิตร อาวะกุล (2538, หนา 139; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 2548, หนา 10)  
และเรียม ศรีทอง (2540, หนา 13; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 2548, หนา 10) ไดกลาววาการจูงใจ
เปนการใชศิลปะหรือวิธีการโนมนาวใหเกิดแรงจูงใจ ทําใหบุคคลหรือกลุมเปาหมายเปลี่ยนทัศนะและ
แนวทางปฏิบัติไปสูเปาหมายดวยความสมัครใจ 
   อุษณีย จิตตะปาโล และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัตร (2540, หนา 160; อางถึงใน 
นันทนา สอรักษา, 2548, หนา 10) กลาววา การจูงใจหมายถึง การควบคุมพฤติกรรมมนุษย 
ใหเปนไปตามจุดมงหมายท่ีกําหนดไว โดยมีแนวทางความคิดท่ีสําคัญๆ คือ แนวความคิดเก่ียวกับ
ปจจัยภายในบุคคล แนวคิดเก่ียวกับปจจัยภายนอกและแนวคิดเก่ียวกับปฏิสัมพันธระหวางปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก และมีหลักการสําคัญคือ การใหความสําคัญกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีแทจริง
ของพฤติกรรมแตละอยาง 
   เรียม ศรีทอง (2540, หนา 352; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 2548, หนา 10)  
กลาววา การจูงใจหมายถึง กระบวนการโนมนาวพฤติกรรมการทํางานของบุคคลใหมุงไปสูเปาประสงค
ดวยความสมัครใจ 
   ทองใบ สุดชารี  (2542, หนา 219) กลาววา การจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับ
การกระตุนใหแสดงพฤติกรรมตางๆ อยางมีพลัง มีคุณคา มีทิศทางชัดเจนแสดงออกถึงความต้ังใจ เต็มใจ
เพ่ิมพูนความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุด 
 3) ความสําคัญและประโยชนของการจูงใจ 

         อรุณ รักธรรม (2527, หนา 280) กลาววา การจูงใจเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานงานมากข้ึน สวนกิตติ คยัคคานนท (2536, หนา 121; อางถึงใน นันทนา  
สอรักษา, 2548, หนา 11) พบวาการท่ีมนุษยจะทํางานไดดีนั้นตองอาศัยแรงจูงใจ เพ่ือเราหรือกระตุน
ใหเกิดความอยากท่ีจะทํางานซ่ึงแรงจูงใจมีความสําคัญ 3 ประการ คือ   

            (1) ทําใหเกิดความสนใจ การเลือกและกําหนดใหตนเองแสดงพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งออกมา 
       (2) ทําใหเกิดพฤติกรรม เกิดพลัง เราใหมีกิจกรรม 
  (3) นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
   ทองใบ สุดชารี (2527, หนา 195) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจูงใจไววา เนื่องจาก
มนุษยมีพฤติกรรมท่ีซับซอน ยากท่ีจะเขาใจ การคนหาปจจัยที่เปนตัวกําหนดแรงจูงใจในการทํางาน
เปนสิ่งที่คนหาไดยาก เพราะเปนปจจัยที่มองไมเห็น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในหนาที่การงาน 
เกิดความรวมมือในการทํางาน รูจักหนาท่ี ชวยเหลือกัน สรางสรรคงานและสนใจท่ีจะทํางาน 
   อุษณีย จิตตะปาโล และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัติ (2540, หนา 160-161; อางถึงใน 
นันทนา สอรักษา, 2548, หนา 11) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา สามารถแยกเปนประเด็นสําคัญ 3 ประการ 
คือ 
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         (1) ความสําคัญตอองคการ เปนการจูงใจซึ่งมีประโยชนตอองคการโดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคล คือ 
   ก. ชวยใหองคการไดคนดีมีความสามารถ มารวมทํางานดวย และรักษาคนดี
เหลานี้ใหอยูในองคการนานๆ 
   ข. ทําใหองคการม่ันใจวาบุคลากรขององคการ จะทํางานตามที่ถูกจางไว
อยางเต็มกําลังความสามารถ 

   ค. ชวยสงเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสรางสรรค เพ่ือประโยชนขององคการ 
วิธีการจูงใจยอมมีประโยชนตอการสงเสริมการทํางาน ในลักษณะที่ใชความคิดริเริ่มสรางสรรค
สิ่งแปลกๆ ใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง 

         (2) ความสําคัญตอผูบริหาร ท่ีสําคัญๆ ไดแก 
   ก. ชวยใหการมอบอํานาจหนาที่ของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการมอบอํานาจหนาท่ีจะพบวามีอุปสรรคหลายประการ อันเกิดจากทรรศนะของผูใตบังคับบัญชา
ในการไมยินยอมรับมอบอํานาจหนาท่ี วิธีการจูงใจจึงชวยใหผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชายินดี
ในการทํางานอยางเต็มท่ี 
   ข. ชวยขจัดปญหาขอขัดแยงในการบริหารงาน เพราะการจูงใจจะชวยใหอํานาจ
หนาท่ีของผูบริหารเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
   ค. เอ้ืออํานวยตอการสั่งการ การจูงใจชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําท่ีดี ซ่ึงเอ้ืออํานวย
ตอการสั่งการใหมีประสิทธิผล และสามารถแกปญหาตางๆ ในการสั่งการในสวนท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษยลงได 

         (3) ความสําคัญตอบุคลากร นอกจากการจูงใจมีความสําคัญตอองคการและ
ตอผูบริหารแลว ยังมีความสําคัญตอบุคลากร ไดแก 
   ก. ชวยใหบุคลากรสนองวัตถุประสงคขององคการ และสนองความตองการ
ของตนเองไดพรอมๆ กัน ทําใหสามารถปรับตนเองใหเขากับองคการไดสะดวกข้ึน 
   ข. ไดรับความยุติธรรมจากฝายบริหารองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
คาตอบแทน 
   ค. มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยไดรับความสนใจจากฝายบริหารในฐานะ
สิ่งมีชีวิต ไมใชวัตถุทําใหเกิดความเบื่อหนวยงาน หรืออยากหลีกเลี่ยงงาน 
   สรุปวาการจูงใจมีความสําคัญและประโยชนในการบริหาร ในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดขวัญกําลังใจ มีความสามัคคี มุงม่ัน ตั้งใจทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
และยังอาจเปนอันตรายตอหนวยงานหากไดรับการบริหารอยางไมเหมาะสมจากผูบังคับบัญชา 

 4) ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวของกับการจูงใจ ทฤษฎีสององคประกอบของเฮอรซเบอรก 
(Herzberg’s Two Factor Theory) 
   เฮอรซเบอรก (อํานาจ ศรีพูนสุข, 2537, หนา 92-93; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 
2548, หนา 20) และเพ่ือนรวมงานของเขาไดสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีจํานวน 200 คน เก่ียวกับ
องคประกอบตางๆ ของงานท่ีทํา ผลการศึกษานี้ทําใหสามารถแยกองคประกอบตางๆ ไดเปนสองพวก
กลาวคือ องคประกอบพวกแรก เปนองคประกอบท่ีมีข้ึนเพ่ือปองกันความไมพอใจ (การมีปจจัยเหลานี้
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ไมใชมีเพราะตองการสรางความพอใจ เพียงแตเปนการปองกันการเกิดความไมพอใจเทานั้น) 
องคประกอบพวกท่ีสอง เปนองคประกอบท่ีมีข้ึนเพ่ือสรางความพอใจ 
   เฮอรซเบอรก เรียกองคประกอบท่ีปองกันความไมพอใจวา ปจจัยอนามัย
(hygiene factor หรือ dissatisfiers) และเรียกองคประกอบท่ีสรางความพอใจกับงานวา ปจจัยจูงใจ  
(motivators) 
   การศึกษาของเฮอรซเบอรก พบวา ปจจัยอนามัยก็คือ เงิน การบังคับบัญชา สถานะ 
ความม่ันคง สภาพแวดลอมการทํางาน นโยบายและการบริหารงาน ปจจัยดังกลาวเหลานี้ไมไดจูงใจคน 
แตมีหนาท่ีเพียงปองกันความไมพอใจไมใหเกิดข้ึนเทานั้น ปจจัยเหลานี้ไมไดจูงใจใหพนักงานทําการผลิต
มากข้ึน แตปองกันไมใหผลิตลดลง ปจจัยอนามัยจะรักษาแรงจูงใจใหอยูในระดับศูนย ปองกันแรงจูงใจ
ไมใหเกิดในทางลบ สวนปจจัยท่ีมีผลในทางบวกตอแรงจูงใจในการทํางาน ก็คือ ลักษณะงาน การยกยอง 
ความกาวหนา โอกาสเจริญเติบโต และความสําเร็จ       
   พะยอม วงศสารศรี (2542, หนา 48) เสนอวา ปจจัยจูงใจชวยใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จ มี 6 ประการ คือ 
   (1) ลักษณะงาน คือ เนื้อหาสาระของงานที่ทาทายความสามารถ เปนงานท่ีมี
ประโยชน มีความสําคัญ ซ่ึงลักษณะของงานนี้เปนแรงบันดาลใจ ใหพอใจท่ีจะเสี่ยงทํางานนี้ใหได 

         (2) ความสําเร็จของงาน คือ ความมุงหวังท่ีจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
  (3) โอกาสเจริญเติบโต คือ ความเปนตัวของตัวเอง ท่ีจะทํางานโดยมีอิสระในการคิด
ท่ีจะทํางาน หรือไดรับความไววางใจใหทํางานนั้นโดยอิสระ 
     (4) ความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบตองานนั้นอยางแทจริง การมี
ความรับผิดชอบยอมบันดาลใจใหเขาทํางานอยางทุมเทใหประสบผลสําเร็จ 
   (5) ความกาวหนา คือ มีโอกาสท่ีทําใหมีความเจริญกาวหนาในการงานของตน 
     (6) ความเปนท่ียกยอง ยอมรับคือ ไดรับการยกยอง ยอมรับผลงานท่ีทําจาก
บุคคลอ่ืนๆ 
   ปจจัยอนามัย มี 7 ประการ ดังนี้ 
     (1) สถานะของงาน 
  (2) ความสัมพันธระหวางบุคคล 
   (3) เทคนิคการบริหาร / การบังคับบัญชา 
   (4) นโยบายและการบริหาร 
     (5) ความม่ันคงในงาน 
   (6) เงิน / เงินเดือน 
   (7) สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   ทฤษฎีการจูงใจของแมค เกรเกอร (Douglas McGregor) 
   แมค เกรเกอร (อํานาจ ศรีพูนสุข, 2537, หนา 91-92; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 
2548, หนา 22) กลาวถึงพฤติกรรมการทํางานของแตละคน จะแบงออกเปน 2 แบบตามทฤษฎีสมมติ 
คือ ทฤษฎี X ท่ีเปนขอสมมติวาคนมีความข้ีเกียจ และทฤษฎี Y ท่ีเปนขอสมมติวา คนมีความรับผิดชอบ 
อยากทํางาน ดังนี้   
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   ทฤษฎี X   
     (1) คนมีความเกียจคราน และตองการหลีกเลี่ยงงานท่ีทําอยู 
     (2) คนไมมีความทะเยอทะยาน ไมตองการความรับผิดชอบ และชอบใหมีการควบคุม
สั่งการ 
     (3) คนจะตองถูกควบคุมอยางใกลชิดและถูกผลักดันใหทํางาน เพ่ือความสําเร็จของ
องคการ 
    (4) คนสวนใหญไมเต็มใจและไมสามารถชวยแกปญหาขององคการได 
   ทฤษฎ ีY  
    (1) การทํางานเหมือนกับการเลนหรือการพักผอน 
   (2) คนไมเพียงแตยอมรับความผิดชอบเทานั้น แตคนจะแสวงหาความรับผิดชอบดวย 
ถาหากสถานการณเอ้ืออํานวย   
   (3) คนตองการควบคุมและสั่งการตนเองในการทํางาน เพ่ือความสําเร็จขององคการ 
   (4) คนมีความเต็มใจ และสามารถชวยแกปญหาขององคการได 

   ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy Theory)   
   มาสโลว (อางถึงใน พะยอม วงศสารศรี, 2542, หนา 49) มีความเชื่อวา พฤติกรรม
ของบุคคลเปนผลมาจากการไดรับการตองสนองความตองการ ความตองการของบุคคล
จะเปนไปตามลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง บุคคลจะตองไดรับการตอบสนองความตองการระดับต่ํา
เรื่อยข้ึนไป เพราะความตองการระดับต่ําเปนฐานของความตองการระดับถัดไป ถาความตองการ
ระดับต่ํายังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการข้ันตอไปก็จะไมพัฒนาข้ึน แตท้ังนี้มิไดหมายความวา 
การไดรับการตอบสนองแตละข้ันตองสมบูรณเสร็จสิ้นไปกอนแลวข้ันสูงจึงจะเกิดข้ึน การเกิดความตองการ
จะวนยอนกลับแลวไตข้ึนไปในระดับสูงข้ึนตามลําดับข้ันตอนความตองการของมาสโลว ดังนี้ 
   (1) ความตองการทางรางกาย หรือความตองการพ้ืนฐาน เชน อาหาร น้ํา อากาศ  
ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนความตองการซึ่งจําเปนตองไดรับการตอบสนอง 
เพ่ือการดํารงชีวิตของมนุษย 
   (2) ความตองการความม่ันคงปลอดภัย เม่ือมีปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตแลว  
มนุษยก็ตองการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต เชน ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย รวมท้ัง
เปนหลักประกันวา ปจจัยท่ีจําเปนดานการดํารงชีวิตจะมีไวอยางไมขาดแคลน 
  (3) ความตองการทางสังคม เม่ือมีความมั่นคงปลอดภัยแลว มนุษยจะตองมี
ความตองการทางสังคมเขามา กลาวคือ ความตองการมีสวนรวมในสังคม เชน การมีโอกาสรวมทํางาน
กับคนอ่ืน รวมเลนกีฬาหรือรวมเปนสมาชิกในสโมสร สมาคม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เขาไดรับการยอมรับ
จากกลุมคนในสังคม กลุมนั้นๆ นั่นเอง 
  (4) ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อไดมีโอกาสเปนสมาชิกในสังคมแลว  
ความตองการตอไปก็คือ มนุษยอยากใหคนในสังคมยกยองเปนพิเศษกวาเปนสมาชิกธรรมดาท่ัวๆ ไป
ของสังคม 
  (5) ความตองการประจักษตนเอง หมายถึง ความตองการที่จะใชความสามารถ
ของตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือสิ่งมีคาในความคิดของตนเอง  
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   มาลิณี จุโฑปะมา (2536, หนา 50; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 2548, หนา 23) 
กลาววา ตามแนวคิดของ เฮอรซเบอรก เม่ือเทียบกับแนวคิดของมาสโลว  แลวจะพบวาปจจัยกระตุน
ใหบุคคลทํางานอยางทุมเท มีประสิทธิภาพนั้น เกิดจากความตองการภายใน คือ ความตองการ
ทางดานจิตใจในข้ันท่ี 4 นั่นคือ ชื่อเสียงเกียรติยศ และความตองการขั้นที่ 5 คือ ความสมหวัง
ความสําเร็จในชีวิตดวยความสามารถของตนเอง สวนความตองการต่ํากวาขั้นที่ 4 เมื่อบุคคลไดรับ
การตอบสนองอยางเหมาะสมแลว เขาก็มีความสุข ชอบท่ีจะทํางานในหนวยงานหรือองคการนั้นตอไป  
แตไมไดหมายความวา เม่ือเขาไดรับการตอบสนองดังกลาวแลวเขาจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ี  
เหมือนกับการท่ีเขามีแรงจูงใจ พอใจท่ีจะทํางานท่ีทาทายตามท่ีเขาปรารถนาจะทําในสิ่งนั้น 
    ทฤษฎีความตองการของแมคคลีแลนด และคนอ่ืนๆ (McClelland & et al.)   
   แมคคลีแลนด (เรียม ศรีทอง, 2542, หนา 362; อางถึงใน นันทนา สอรักษา, 2548, 
หนา 24) กลาววา มนุษยทํางานโดยมีความตองการท่ีแตกตางกัน 3 ประการ ไดแก 
     (1) มนุษยทํางานเพ่ือมุงความสําเร็จ (need for achievement) เปนความตองการ
มีผลงาน และบรรลุเปาหมายท่ีพึงปรารถนาใหได 
     (2) มนุษยทํางานเพ่ือมุงความสัมพันธ (need for affiliation) ไดแก ความตองการ
มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
    (3) มนุษยทํางานเพ่ือมุงอํานาจ (need for power) ไดแก ความตองการมีอิทธิพล
และครอบงําผูอ่ืน 
  สรุปไดวาการสื่อสาร เปนพฤติกรรมการติดตอสัมพันธระหวางมนุษยโดยอาศัยกระบวนการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึก ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน เพ่ือสราง
ความเขาใจและปฏิกิริยาอยางถูกตอง การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ขอคิดเห็นระหวางกัน รวมทั้ง
การถายทอดความรู เพ่ือใหเกิดสติปญญา การจูงใจเปนการใชศิลปะหรือวิธีการในการโนมนาวจิตใจ
บุคคลหรือกลุมคนใหเปลี่ยนทัศนะคติ ใหมุงสูเปาหมายดวยความสมัครใจ เปนการชวยใหคนทํางานรวมกัน
ดวยความเต็มใจเต็มความสามารถ ชวยขจัดความขัดแยงในการบริหารงาน เปนการสรางความสําเร็จ
ใหกับองคการ และสรางความกาวหนาในการทํางาน 

  2.6.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ การดําเนินการเพ่ือชวยใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรือหมายถึง กระบวนการของกลุมกิจกรรมที่ปฏิบัติจัดทํา
ในชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมีจุดเนนในกลุมยอยท่ีตางกัน
ขององคประกอบท้ัง 3 ประการ คือ การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา    

 เนื่องดวยมนุษย คือทรัพยากรที่สําคัญและมีบทบาทเปนรากฐานการพัฒนาหนวยยอย
เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทุกดาน ฉะนั้นคุณภาพของมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีแตละประเทศ
จะนํามาเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยจะสนใจพฤติกรรมของมนุษยเสมอ
และในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นก็จะตองวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือจัดใหมีการพัฒนา
ระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และประสิทธิภาพขององคการรวมท้ังเนนสิ่งท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับสภาพของมนุษย โดยผานการผสมผสานไปถึงการบูรนาการ การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหมนุษยปฏิบัติ โดยเนนความตองการเปนสําคัญและเพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของความตองการ
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อันจะสงผลใหบุคลากรสาขาอาชีพตางๆ มีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตน
จึงขอเสนอความหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1) ความหมายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   แชทเทอร (Chatter, 1976, p. 273; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 

2541, หนา 25) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา หมายถึงการจัดเตรียมการตางๆ ท่ีระบบ
โรงเรียนไดจัดทําข้ึนเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแตเริ่มตนการจางบุคลากรไว
จนกระท่ังบุคลากรพนจากงาน 

   บีช (Beach, 1970, p. 375; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 
2541, หนา 25) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา การพัฒนาบุคลากรคือกระบวนการท่ีจัดข้ึน
เพ่ือใหบุคคลไดเรียนรู และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งโดยมุงใหรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ 

   อรุณ รักธรรม (2527, หนา 6) กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรวาคือการเพ่ิมพูนความรู
แกผูเขารับการศึกษาอบรมเปนการเพ่ิมพูนความชํานาญหรือทักษะ และเปนการเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรม 

   ทวิบูรณ หอมเย็น (2526, หนา 35) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการปรับเปลี่ยน เสริมสราง ความคิด การกระทํา ความสามารถ และทาทีตางๆ อันเปนพ้ืนฐาน
สําคัญในการเตรียมบุคลากรในโรงเรียนใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก 

  กลาวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากร หมายถึงกระบวนการท่ีมุงเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน
ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   พะยอม วงศสารศรี (2542, หนา169) ไดกลาวถึงเหตุผลในความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากรวามีเหตุผลดังตอไปนี้ 

         (1) องคการมุงหวังผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูท่ีจะทําใหผลผลิต
ไปสูจุดมุงหมายปลายทางท่ีองคการกําหนดไวก็คือบุคคลในองคการ ลําพังเพียงผูบริหารยังไมเพียงพอ  
จะตองอาศัยบุคคลอ่ืนใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน จึงจะประสบความสําเร็จดวย 
จากเหตุผลดังกลาวจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรใหเรียนรูงาน ท้ังนี้เพ่ือความเขาใจงานอันจะนําไปสู
ความรวดเร็วในการทํางานและยังเปนการปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานได 

         (2) งานในองคการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยูเสมอและการเปลี่ยนแปลงนี้
จําเปนตองมีการปรับสิ่งตางๆ ใหเหมาะสมไมวาดานการงานหรือดานเทคโนโลยี 

  (3) เม่ือบุคคลในองคการเกิดความเฉ่ือย องคการจําเปนตองจัดกิจกรรมกระตุนจูงใจ 
ใหบุคคลเกิดความตองการท่ีเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือไมใหเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการทํางาน 

   กุลธน ธนาพงศกร (2526, หนา 195) ไดกลาวไววาปจจัยจําเปนเรงดวนในการพัฒนา
บุคลากรในองคการเรงดวนมากนอยเพียงใดตองดูจากเหตุการณตอไปนี้ 

         (1) เปรียบเทียบผลงานของตนเองในรอบปวาเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเทาเดิม 
    (2) ดูจากระดับความสนใจเขามาปฏิบัติงานในรอบปเก่ียวกับการลา การมาทํางาน

สายเพียงไร 
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    (3) ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายแตละครั้งรวมไปถึงการใชจาย
งบประมาณ 

    (4) ความรวมมือและประสานงานระหวางบุคลากร ในหนวยงานวากอผลกระทบตอ
การปฏิบัติในหนวยงานหรือไม 

   ความมุงหมายและความตองการที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากร ซึ่งไดมีผูแสดง
ความคิดเห็นไว ดังตอไปนี้ 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 
ไดกลาวถึงความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากร ไว 2 ประเภทคือ 

         (1) การพัฒนาผู ใตบังคับบัญชา การพัฒนาผู ใตบังคับบัญชาใหเกิดผลตาม
ความมุงหมายของผูบังคับบัญชาโดยใชวิธีการตางๆ เชน การปฐมนิเทศ การสอนงาน การมอบอํานาจ
ในการปฏิบัติงาน เปนตน 

         (2) การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองนั้นผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน
จะมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาหากหัวหนาไมพัฒนาตนเองเสียกอนแลวการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ก็จะไมไดผล 

   สมพงศ เกษมสิน (2526, หนา 534) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการพัฒนา
บุคลากรไว 2 ประการ คือ 
  (1) ความมุงหมายขององคการ เปนความมุงหมายท่ีเนนหนักในแงของสวนรวม ไดแก 
    ก. เพ่ือสรางความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    ข. เพ่ือเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด 
    ค. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน 
    ง. เพ่ือวางมาตรฐานในการทํางาน 
    จ. เพ่ือพัฒนาฝมือการทํางาน เปนตน 
   (2) ความมุงหมายสวนบุคคล หมายถึง ความมุงหมายของราชการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูในองคการ 

              ก. เพ่ือความกาวหนาในการเลื่อนข้ันหรือตําแหนง 
              ข. เพ่ือพัฒนาทาที บุคลิกภาพในการทํางาน 

   ค. เพ่ือปรับปรุงสภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน 
   ง. เพ่ือเขาใจนโยบายและความมุงหมายขององคการท่ีปฏิบัติงานอยูใหดีขึ้น

เปนตน 
   เจริญ ไวรวัจนกุล (2523, หนา 151-152) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการพัฒนา
บุคลากรไวดังนี้ 

         (1) เพ่ือใหบุคคลท่ีเพ่ิงเขารับการบรรจุและแตงตั้งใหมเขาปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ไดอยางถูกตอง รวมท้ังสามารถรวมงานกับคนอ่ืนในองคการไดอยางรวดเร็ว 
                    (2) เพ่ือใหบุคคลในองคการมีโอกาสไดรับรูความสามารถและทัศนคติในการปฏิบัติ
ดียิ่งข้ึน 
     (3) เพ่ือเปนการเสริมสรางน้ําใจในการทํางาน 
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     (4) เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเพื่อเตรียมบุคคลไปรับงานในหนาท่ี
หรือตําแหนงใหม 
   จากความมุงหมายและความตองการท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรครู โดยสรุปก็คือ
การกระทําเพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
ดียิ่งข้ึน โดยจะยึดความตองการและดูจากการทํางานของบุคลากรวา มีลักษณะเปนอยางไร เชน
มีความเฉ่ือยหรือไม มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด มีความสนใจเขาใจในงาน
ท่ีรับผิดชอบหรือไม แมแตความรูสึกเราก็ตองนํามาเปนตัวชี้วัดในการท่ีพัฒนาบุคลากรดวยเชนกัน 
   ดังนั้น ความมุงหมายและความตองการท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรจะชี้ใหเห็นวา  
ในการพัฒนาบุคลากรครูจะตองเนนไปท่ีภารกิจและหนาที่ความจําเปนตางๆ ซึ่งครูจะตองเผชิญ
ขณะที่ตองปฏิบัติตามบทบาทของตนรวมทั้งตองยึดความตองการ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของครู
เปนหลักดวยจึงจะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะสงผลใหหนวยงานหรือองคการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) หลักการและกระบวนการพัฒนาบคุลากรครู 
   เม่ือเราทราบแลววาในแตละองคการนั้น จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาบุคลากรและ
ในการพัฒนาบุคลากรนั้นจะตองดูจากความตองการ และสถานการณในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ
ของบุคลากรในหนวยงานนั้นเปนปจจัยสําคัญและในการพัฒนานั้น จะตองเปนกระบวนการเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังในการดําเนินงานพัฒนาในแตละเรื่องจะตองเปนการกระทํา
อยางตอเนื่องซ่ึงกิจกรรมตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดผลตามท่ีกลาวมานั้นมีอยูมากมาย เชน การสงเสริม
ใหลาศึกษาตอ การอบรมสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งไดมีผูเสนอ
เปนหลักการไวซ่ึงจะขอกลาวถึง ดังตอไปนี้ 
   วิฑูรย สิมะโชค (2536, หนา 107-108) ไดเสนอหลักการในการพัฒนาองคการวา 
“คนท่ีไดชื่อวามีการพัฒนาการท่ีดีนั้นตองประกอบไปดวยหลัก 7 ประการ คือ มีความรูดานเทคนิค  
การผลิตทักษะบริหาร การวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค การรายงานผล การสื่อสารการประสานงาน 
และการบังคับบัญชา ถาหากบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติกิจกรรมท้ัง 7 อยางตอเนื่องก็ถือวาเปนบุคคล
ท่ีพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา”       
   พระธรรมปฎก (2543, หนา 10) ไดกลาวถึง หลักการพัฒนาบุคลากรวา “การศึกษา
ชวยใหบุคลากรไดฝกฝนตนเองในทางที่มีจิตใจใฝหรือพรอมที่จะรวมมือกับผูอื่น และทํางาน
เพ่ือใหเห็นแกประโยชนสวนรวม” 
   นันทนา ธรรมบุศย (2542, หนา 10) ไดกลาววา การทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเปนเรื่องของการเรียนรูซ่ึงตองอาศัยทักษะในการฝกฝน คําวา ประสิทธิภาพ เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
วิธีที่ดีที่สุดที่จะใชในการทํางาน ผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนผูที่ฉลาดในการเรียนรู 
เม่ือมีประสิทธิภาพตองมีประสิทธิผล เปนเรื่องของผลท่ีตามมาจากการทํางานนั้นวางานมีผลไดตรงตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม งานมีคุณภาพดีหรือไม ถาหากท้ังสองอยางเอ้ือไปในทางเดียวกัน ถือวาไดมี
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรนั้น 
   อํารุง จันทวานิช และไพบูลย แจมพงษ (2542, หนา 8) ไดกลาววา การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนกลุมคนท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีตองรับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติโดยตรง 
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จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีคุณธรรมมีความสํานึกและมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังตองพัฒนายกระดับวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพท่ีมีเกียรติเปนท่ียอมรับ
ของสังคม และผูประกอบอาชีพครตูองสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
   จึงพอสรุปไดวาในการที่จะพัฒนาบุคลากรนั้น จะตองคํานึงในเรื่องตอไปนี้
เปนหลักสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 

         (1) ควรสนองความตองการขององคการเปนหลัก 
         (2) ในการจัดกิจกรรมตางๆ ในหนวยงานเก่ียวกับการพัฒนาจะตองเปนกระบวนการ

ตอเนื่องและยึดความตองการของบุคลากรเปนหลัก 
  (3) วิธีการพัฒนาบุคลากรจะแตกตางกันไปตามลักษณะของหนวยงาน 

   ท่ีกลาวมาเปนหลักสําคัญในการพัฒนาบุคลากรครู แตการดําเนินงานภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาจะมีงานหลักๆ อยู 4 สวนคือ 

   งานวิชาการ เปนงานหลกัของโรงเรียนเก่ียวของกับการเรียนการสอนกิจกรรมตางๆ 
ตลอดจนการวัดผลการเรียน 
  (1) งานธุรการบุคลากรและอาคารสถานท่ี เปนงานสงเสริมงานวิชาการชวยให
งานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         (2) งานกิจการนักเรียน เปนงานท่ีโรงเรียนจัดบริการทางดานความเปนอยูของ
นักเรียนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสงเสริมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมของชาต ิ

         (3) งานบริการชุมชน อันไดแก กิจกรรมตางๆ ท่ีทํารวมกับชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของแตละสวนก็มีความสําคัญแตกตางกันไปตามหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงงานแตละงานตองใชทรัพยากร
คือ ครูเปนหลัก ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ท่ีเปนงานหลักของโรงเรียนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ
จะตองใหมีการเตรียมคนใหมีคุณลักษณะ มองกวาง คิดไกล ใฝดี หรือไมก็ตองเตรียมคนใหสามารถ
เผชิญกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะสามารถสรุปเปนหลักกวางๆ 
ไดดังตอไปนี้ 

             ก. หลักการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ งานวิชาการเปนงานหลักของ
โรงเรียน และเก่ียวของการเรียนการสอนโดยตรง ฉะนั้นบุคคลท่ีทํางานในดานนี้จะตองมีการพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา โดยใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศใหเปนประโยชน ซ่ึงสื่อเหลานี้สามารถกระตุนให
ผูเรียนสามารถเรียนรู และแกปญหาดวยตนเองอยางเปนอิสระและใหมีความรูท้ังท่ีเปนความรูสมัยใหม
และจะตองมีเนื้อหาสาระพ้ืนฐานท่ีจําเปนสอดคลองกับวิถีชีวิต ซ่ึงในการท่ีเราจะพัฒนาบุคลากรในดานนี้
ใหไดดังกลาวเราอาจใชหลักการในการพัฒนาในแนวทางตอไปนี้ไดคือ 

                  ก) มีการกําหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคและมาตรฐาน
ท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับบุคลากรท่ีจะทํางานในดานนี้ 

        ข) มีการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของบุคลากรและผลงานของบุคลากรในดานนี้ได โดยใชบุคคลภายในของ
สถานศึกษานั้น เปนผูกํากับดูแลบุคคลท่ีทํางานในดานวิชาการในสถานศึกษานั้นๆ 
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         ค) การประกันคุณภาพภายนอก หมายความวา มีการประเมินผล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของบุคคล ท่ีทํางานดานวิชาการของสถานศึกษานั้นจาก
บุคคลภายนอก เปนการรับรองเพ่ือประกันคุณภาพของบุคคลท่ีจะเขามาทํางานในดานนี้ 

        ง) ควรใหมีการอบรมใหความรูหรือสงเสริมการศึกษาตอแกผูที่ทํางาน
ดานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถ ความรูและทักษะของผูทํางานในดานนี้ตอไป 

             ข. หลักการพัฒนาบุคลากรในดานธุรการ การเงิน และพัสดุ เปนงานสาํคัญ
อยางหนึ่งของโรงเรียน งานนี้ไมเก่ียวของกับการสอนโดยตรง แตก็มีสวนชวยใหการสอนดําเนินการไป
คลองตัวยิ่งข้ึน งานเหลานี้เปนระเบียบแบบแผนใหปฏิบัติตามหลักราชการ เกณฑมาตรฐานโรงเรียน  
โดยกําหนดใหโรงเรียนจัดทํางานธุรการใหถูกตองและครบถวนและเปนปจจุบันจัดเก็บเอกสาร บัญชี  
หลักฐาน เปนสัดสวน สะดวกแกการตรวจสอบ ตลอดจนการจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล การใชพัสดุ  
ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด คุมคา และสําเร็จตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพจะเห็นไดวา
การพัฒนาบุคลากรในดานนี้มีความสําคัญยิ่ง การสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรจึงตองอาศัยแนวทาง  
ตอไปนี้ 

                  ก) พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีน้ําใจและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
        ข) ปรับปรุงบุคลิกภาพใหมีความสนใจเอาใจใสจริงจังกับงาน 
        ค) สนับสนุนการกําหนดหนาท่ีการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
        ง) สนับสนุนการศึกษาตอของครูในดานธุรการใหมีสัดสวนสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของบุคลากรในการทํางานดานธุรการ 
         จ) ใหมีการฝกอบรม และไปศึกษาดูงาน ของบุคลากรท่ีทํางานในดานธุรการ

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานสังกัด และมีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือใหไดผลจากการไปฝกอบรม
หรือศึกษาดูงานนั้นๆ อยางจริงจัง 

    นอกจากท่ีไดกลาวมาแลวควรใหครู ซ่ึงทํางานในดานนี้สมควรท่ีจะไดรับ
การพัฒนาในคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพในการเรียนการสอนดวย อาทิเชน การพัฒนาเทคนิค
วิธีการดานประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปเพ่ือใหงานของโรงเรียนท่ีจําเปนตองปฏิบัต ิ
ดําเนินกิจการไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบทางราชการใหการเรียนการสอน
คลองตัวยิ่งข้ึน โรงเรียนใดก็ตามหากจัดระบบการจัดงานธุรการไมดี หรือไมมีระบบในการจัดเก็บ
จะทําใหเกิดผลเสียตอการบริหารงานเชนในบางครั้งบางเรื่องตองเสียเวลาคนหาเรื่องเดิมเปนเวลานาน 
แทนท่ีจะทํางานเสร็จใหเรียบรอยภายในเวลาอันรวดเร็ว 

             ค. หลักการพัฒนาบุคลากรดานงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน หมายถึง 
กิจการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนักเรียนในสวนท่ีไมเก่ียวกับการสอนในหองเรียน การบริหารกิจการนักเรียน 
เริ่มตั้งแตการสํารวจนักเรียนท่ีมีอายุอยูในเกณฑบังคับของระดับประถมศึกษาท่ีเรียกวา สํามะโนนักเรียน 
การรับเขา การลงทะเบียนเรียน การแบงกลุมชั้น กิจกรรมนอกหลักสูตรท้ังหลายท่ีนักเรียนจัดทํา 
ตลอดจนบริการที่เปนสวัสดิการที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน ถาหากบุคลากรที่ทํางานดานนี้ไมมี
ความพรอมหรือขาดความเขาใจใสกระตือรือรน ยอมทําใหการเรียนการสอนในโรงเรียนดอย
ประสิทธิภาพลงไปได ฉะนั้น กิจกรรมท่ีควรกระทําข้ึนมาเพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานนี้ก็คือ 
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                  ก) สงครูไปอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการนักเรียน 
        ข) พาไปศึกษาดูงานในสถานท่ีไดรับการรับรองเปนสถานศึกษาดีเดนเก่ียวกับ

เรื่องกิจการนักเรียน 
        ค) สงเสริมใหครูไปศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะในการท่ีจะไดนําความรูนั้น

กลับมาพัฒนางานของตนตอไป 
             ง. หลักการพัฒนาบุคลากรในดานความสัมพันธกับชุมชน การสรางความสัมพันธ 

กับชุมชนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของโรงเรียน เพราะโรงเรียนในปจจุบันนอกจากมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการสอนนักเรยีนใหมีความรูทางวิชาการแลว โรงเรียนในปจจุบันยงัมีสวนชวยใหนักเรียน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข มีความเขาใจสภาพแวดลอมและชุมชน เขาถึงบทบาท
ท่ีมีตอชุมชนเปนอยางดี 

     ในฐานะท่ีโรงเรียนเปนสถาบันของชุมชน การท่ีจะทําใหชุมชนเขาใจโรงเรียน
และใหความสนับสนุนโรงเรียน เพ่ือใหท้ังโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการปรับปรุงปญหาตางๆ และ
เพ่ือความเจริญกาวหนาของชุมชนและประเทศชาติ เมธี ปลันธนานนท (2529, หนา 266) ไดกลาววา
ควรตองมีการพัฒนาบุคลากรผูทํางานหนาท่ีนี้คือ 

      ก) ตองฝกใหเปนผูท่ีมีเจตคติตอสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชมุชน 
      ข) จะตองพัฒนาใหบุคคลท่ีทํางานในดานนี้ มีความสามารถในการพูดจูงใจ

คนไดดีและมีไหวพริบดี 
      ค) จะตองพัฒนาคนใหเปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มีความรูเทาทันเหตุการณ   

และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
           ง) พัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพคุณลักษณะของบุคคลที่ทําหนาที่นี้ ใหมี
การแตงกายใหสุภาพและถูกกาลเทศะ 
        จ) สงเสริมใหบุคลากรท่ีทําหนาท่ีนี้เขารับการอบรม หรือไปดูงานเก่ียวกับ
การประชาสัมพันธและการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

   จะเห็นไดวาครูท่ีจะทํางานในดานนี้จะตองมีการพัฒนาในหลายๆ ดาน แตหลักการ
สําคัญท่ีจะสรางความสัมพันธกับชุมชนไดนั้นไมยากมากนัก หากเราสามารถพัฒนาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีนี้
ใหมีคุณภาพตามท่ีชุมชนนั้นตองการ และตัวครูเองก็จะตองมีความจริงใจในการท่ีจะปรับตัวใหเขากับ
ชุมชนอยางจริงจัง และยึดเอาประโยชนของโรงเรียนและชุมชนเปนท่ีตั้ง สิ่งเหลานี้จะสงผลใหการศึกษา
ของชาติท่ีไดปฏิบัติมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน 

   เม่ือเราไดหลักการพัฒนาแลวก็จะมาถึงกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรครู
ท่ีจะทําใหครูมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงไดมีผูเสนอแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

   แชทเทอร (Chatter, 1976, หนา 275; อางถึงใน ภิญโญ สาธร, 2536, หนา 116)  
ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาบุคคลวามี 6 ข้ันตอนคือ 

         (1) กําหนดจุดมุงหมายและบทบาทของหนวยงานชัดเจน 
    (2) จัดคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการและรับผิดชอบในการพัฒนาบุคคล 

    (3) กําหนดความตองการตางๆ ในการพัฒนาท้ัง 2 ประเภท คือ ท้ังระบบ
หนวยงานยอยและรายบุคคล 
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    (4) เตรียมแผนการพัฒนาบุคคลท้ังหมด 
    (5) ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคคล 
    (6) ประเมินผลกระบวนการพัฒนาบุคคล 

   วารินทร สินสูงสุด (2536, หนา 16) กลาววา “อันผูประกอบอาชีพครูหากประสงค
จะนําความรูเดิมมาสาํรอกบอกผูเรียนอยูร่ําไป หากใสใจในการแสวงหาความรูใหลึกซ้ึงกวางขวาง
ท้ังในสายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบและสิ่งแวดลอมอ่ืนก็พึงหวังไดวา แมบุคคลนั้นจะไดรับยศบรรดาศักดิ์
สูงเพียงใด ก็หาไดยกระดับตนเองไม และยังเปนผูถวงความเจริญความกาวหนาของผูเรียนยิ่งกวา
สมอถวงเรือ” ฉะนั้น การพัฒนาตนเองของครูตองเริ่มที่การสรางจิตสํานึกของความเปนครูตระหนัก
ในคุณคาของตนเองในฐานะท่ีเปนผูสรางอนาคตใหแกนักเรียนและความเจริญของประเทศชาติ 
 สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาบุคลใหมีความชํานาญหรือทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน มุงใหรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อันเปนพื้นฐานสําคัญในการเตรียมคน
อันเปนทรัพยากรท่ีมีคาของหนวยงาน ท้ังนี้เปนการพัฒนาหนวยงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 2.6.8 การมีวิสัยทัศน คือ การกําหนดอนาคตขององคการอยางเปนรูปธรรม ทั้งในดาน
การปรับเปลี่ยนภารกิจใหม การใชประโยชนจากบุคลากรใหเกิดคุณคาสูงสุด โดยการกําหนดวิสัยทัศน
มีความสําคัญในการสรางมาตรฐานในการทํางานใหแกพนักงานในองคการ เปนสะพานเชื่อมปจจุบัน
และอนาคตขององคการเขาดวยกัน  
  ท่ัวโลกตางยอมรับวาบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด ในการนําการศึกษาไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
ไดแกผูบริหาร ผูบริหารการศึกษาตั้งแตระดับพ้ืนฐานไปสูระดับสูง ซ่ึงแตละระดับมีความสําคัญท้ังสิ้น 
ประดุจผูนํากลไกขับเคลื่อนสิ่งตางๆ ทุกสวน ดังนั้นผูนําทุกระดับนับวามีความสําคัญยิ่งยวดไมแพกัน 
ซึ่งบุคคลเหลานี้นอกจากมีลักษณะตางๆ ที่บงบอกถึงความเปนผูนํา ทั้งดานบุคลิกภาพ ความรู
ความสามารถ มีอํานาจบารมี แตสิ่งหนึ่งท่ีผูนําจะขาดเสียมิได คือ การเปนผูมองการณไกล หรือเปนผูมี
วิสัยทัศน (vision) นั่นเอง การพัฒนาองคการหรือสถานศึกษาใหเกิดความกาวหนาอยางมีคุณภาพ  
รวมท้ังสรางมาตรฐานใหเกิดข้ึนไดในองคการ ปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการมีสวนรวม ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
จึงตองมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีวิสัยทัศนกวางไกล 2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชหลักการบริหารงาน
แบบมีสวนรวม 3) มีความมุงม่ัน 4) ใจกวาง ใหครูมีเสรีภาพในความคิด และ 5) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
  สรุปวาผูบริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาใหทันการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธ
เปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ และมีความเปนประชาธิปไตย เพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการเรียนรู ใหผูเรียน
มีความรู มีทักษะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมชาย เทพแสง, 2544, หนา 14)   

  1) ความหมายของวิสัยทัศน (vision) 
   การทําความเขาใจกับความหมายของคําวา วิสัยทัศน (vision) นั้นควรเริ่มจาก
การพิจารณา พระบรมราชโองการและพระบรมราโชวาท ดังนี้ ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา 
จะปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี พระบรมราชโองการของสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช (กรมวิชาการ, 2527, หนา 9) 
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   การทําศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีก็แตขางฝรั่ง ใหระวังใหดี
อยาเสียทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเจาก็คิดควรท่ีจะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือ
เลื่อมใสไปทีเดียว พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
   วิชาหนังสือเปนวิชาท่ีนับถือและเปนท่ีสรรเสริญแตโบราณวาเปนวิชาอยางประเสริฐ 
ซ่ึงผูท่ีเปนใหญยิ่งนับถือแตพระมหากษัตริยเปนตนจนตลอดราษฎรพลเมือง สมควรแลวและ
จําเปนจะตองรู เพราะเปนวิชาที่อาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จไปไดทุกสิ่งทุกอยาง...เพราะฉะนั้น 
ฉันจึงไดมีความมุงหมายตั้งใจท่ีจะจัดการเลาเรียนท่ัวท้ังบานท้ังเมือ ใหรุงเรืองโดยเร็ว... 
   โรงเรียนท่ีมีอยูแลวแลท่ีจะตั้งตอไปในภายภาคหนาโดยมากไดคิดจัดการ โดยอุตสาห
เต็มกําลังท่ีจะเปนการเรียบรอยพรอมเพรียง และคิดใหแพรหลายอยางกวางขวางเปนคนท่ีเรียนข้ึนได
มากกวาแตกอน ท้ังจะมีโรงเรียนวิชาอยางสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงกําลังคิดจัดอยูบัดนี้ พระบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปยมหาราช (กรมวิชาการ, 2527, หนา 13)   
   เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม พระบรม
ราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (กรมวิชาการ, 2527, หนา 18) 
   จะเห็นไดวาพระบรมราชโองการและพระบรมราโชวาทท้ังสี่องคขางตน เม่ือคิดคํานวณ
ตั้งแตเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแตละพระองคทรงพระราชทาน ถึงเวลาปจจุบันลวนมีอายุ
ไมต่ํากวา 50 ป และบางองคมีอายุไมต่ํากวาสองรอยปโดยประมาณ แมวาเวลาท่ีลวงเลยไปจะนานเพียงใด 
ก็ไมอาจทําใหสาระสําคัญในพระบรมราโชวาทและพระบรมราชโองการทุกองคลดความสําคัญ 
ความถูกตองเหมาะสมและความจําเปนแตละกาลสมัยลงได สิ่งซ่ึงพระมหากษัตริยแตละพระองค
ไดทรงกําหนดโดยญาณวิถีของการมองภาพไปสูอนาคต ไดรับการพิสูจนในเวลาตอๆ มา วาเหลานี้
เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงและมิไดลาสมัยไปตามกาลเวลา พระอัจฉริยภาพดานนี้ไมมีคําคุณศัพทท่ีเรียกขาน
เปนพิเศษในสมัยนั้น แตอาจกลาวไดอยางม่ันใจในสมัยนี้วาทรงมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลยิ่งนัก (กรมวิชาการ, 
2527, หนา 25) 
   ปจจุบันคําวาวิสัยทัศน (vision) เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายมากในแวดวงวิชาการ
ไมวาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร หรือวิทยาศาสตร คํานี้เปนคําท่ีท้ังนักวิชาการไทย
และตางประเทศใชคําเรียกแทนไวหลายอยางแตกตางกัน แตมีนัยของการสื่อความหมายคลายคลึงกัน 
ในการบริหารยุคใหมไดมีผูใหนิยามความหมายของคําวา “วิสัยทัศน” ไวดังนี้ วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน 
(2546, หนา 9) กลาววาวิสัยทัศน คือ การมองการณไกล เห็นสถานการณท่ีเกิดข้ึนขางหนาคอนขาง
ชัดเจน และมุงม่ันท่ีจะจัดการใหอยูในสถานการณนั้นไดอยางเหมาะสม ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนตองสามารถ
มองสถานภาพโดยรวมขององคการ ผูนําตองสรางสรรคความรูความชํานาญของกลุมได ผูนําตองเปน
ผูใหวิสัยทัศนแกองคการ วิสัยทัศนท่ีดีควรเปนวิสัยทัศนเชิงสรางสรรค แมวาสถานการณขางหนา
จะเปนลบอยางแนนอน แตผูมีวิสัยทัศนคือผูที่รูวิธีการแกไขสถานการณ และมุงมั่นที่จะผานพน
สถานการณเลวรายนั้นไปใหได 
   วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542, หนา 18) กลาววา วิสัยทัศน หมายถึง ความมุงหมาย 
ความคาดหวังของบุคคลหรือองคการ ท่ีประสงคจะมีสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายๆ อยาง   
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   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541, หนา 13) ใหความหมายของคําวาวิสัยทัศนไวดังนี้  
คําวาวิสัยทัศน มีลักษณะสําคัญ คือ การเห็นภาพท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะรูวา วิสัยทัศนนั้นเริ่มตนเม่ือใด
และสําเร็จเม่ือใด ซ่ึงสามารถวัดไดดวยวาจะสําเร็จหรือไม   
   สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2541, หนา 23) กลาววา วิสัยทัศนหมายถึง การมองไป
ขางหนาหรือการมองไปในอนาคตของผูนําองคการ วิสัยทัศนไมใชการสรางฝน แตเปนการประเมิน
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต อันจะมีผลเปนท้ังโอกาสและภยันตรายตอองคการ 
  สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย (2544, หนา 149-150)  
กลาวถึงความหมายของวิสัยทัศน ดังตอไปนี้ 
   วิสัยทัศน คือ ภาพในอนาคตขององคการท่ีผูนําและสมาชิกในองคการรวมกันวาดฝน 
หรือจินตนาการข้ึน โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงในปจจุบัน เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม  
ความเชื่อม่ันเขาดวยกัน พรอมท้ังพรรณนาใหเห็นทิศทางขององคการอยางชัดเจน มีพลังทาทาย
ทะเยอทะยาน ความเปนไปได เนนความมุงม่ันท่ีจะนําสิ่งท่ียิ่งใหญหรือดีท่ีสุดใหกับลูกคาหรือสังคม 
   วิสัยทัศน คือ จุดมุงหวังความตั้งใจ ความมุงม่ัน หรือสิ่งท่ีคิดวาควรจะเปนไปในอนาคต 
โดยการมองอนาคตจากการสํารวจสภาพที่แทจริงในปจจุบัน ทั้งสภาพภายในสภาพภายนอก 
โดยเนนความเปนเลิศและการสรางโอกาส ดูอดีตเพ่ือประกอบการมองอนาคต แตมิใชอดีต
เพียงอยางเดียว จะตองมีจินตนาการหรือความฝนดวย 
   วิสัยทัศน คือ การกําหนดหนทางของฝายบริหาร สื่อสารความรูสึกวาหนวยงาน
ปรารถนาจะเปนองคการชนิดใด วิสัยทัศนจะพรรณนาวิธีการท่ีหัวหนาหนวยงานจะดําเนินการและ
วางเคาความสําเร็จท่ีจะบรรลุ ในวิสัยทัศน มักมีประโยคสรุปคานิยม ความมุงหวังและเปาหมายของ
องคการ เปนประโยคท่ีบุคลากรทุกคนจําใสใจไวเปนอยางดี และเปนประโยคที่บงบอกถึงสภาพ
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน และเปนเหมือแผนท่ีท่ีคอยชี้ทิศทางท่ีองคการจะกาวไปในอนาคต 
   จากการศึกษาความหมายของวิสัยทัศน สรุปไดวา วิสัยทัศน หมายถึง การสราง
ภาพอนาคตท่ีมีวัตถุประสงคแนนอน มีความเปนไปได มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการ  
และปลุกเราใหทุกคนในองคการพยายามทําใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 

2) ลักษณะวิสัยทัศนท่ีดี 
   วิสัยทัศนเปนภาพอนาคตท่ีพึงประสงคขององคการ เปนกุญแจสําคัญของ
ความสําเร็จของทุกองคการ แตภาพความสําเร็จขององคการจะเกิดข้ึนมิได หากวิสัยทัศนท่ีกําหนดนั้น

ไมมีลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดี มีนักวิชาการบางกลุมกลาววา (นิพนธ สาํแดงเดช, 2548, หนา 27)  
วิสัยทัศนท่ีดีมีลักษณะท่ีสําคัญ 7 ประการ คือ 

         (1) มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม คานิยมและประวัติขององคการ 
    (2) เปนอุดมคติท่ีบงชี้ถึงมาตรฐานความเปนเลิศท่ีตองการ 
  (3) ทําใหเปาหมายและทิศทางของการปฏิบัติหนาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
    (4) มีความนาเชื่อถือ โนมนาวใหปฏิบัติตาม กอใหเกิดความผูกพันและความพยายาม 
  (5) ชัดเจนงายตอการทําความเขาใจ 
  (6) ทะเยอทะยานมุงสูความสําเร็จ   
  (7) บงบอกถึงความสามารถและความตองการอันเกิดจากเอกลักษณขององคการนั้น 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

66 

  ในขณะท่ีนักวิชาการบางคณะมีความเห็นวา (นิพนธ สําแดงเดช, 2548, หนา 27)
วิสัยทัศนท่ีดีควรมีลักษณะขององคการดังนี้ 
     (1) สามารถทําไดสําเร็จจริง 
     (2) มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นได 
  (3) ทาทายความรูความสามารถและความรูสึกนึกคิด 
    (4) เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา 
   (5) เปนการรูเทาทันเพ่ือการปฏิบัติลวงหนา 
   (6) มีความเปนกลยุทธในตัวเอง    
   (7) บังเกิดผลคุมคาในอนาคต 
   คําวาวิสัยทัศน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา จินตนาภาพ (vision) ในท่ีนี้หมายถึง 
การกําหนดจุดหมายปลายทางที่ตองการในอนาคต และมุงไปสูจุดหมายปลายทางดานนั้น 
โดยมีองคประกอบ 4ประการ คือ 
   (1) วิสัยทัศนกําหนดข้ึนโดยผูนํา (leader initiated) วิสัยทัศนมิไดกําหนดโดยฝูงชน
หรือกลุมคน แตถูกกําหนดโดยผูนํา ผูนําท่ีดีจะตองรูจักสนทนากับฝูงชนและรับฟงความคิดเห็น 
แลวนํามาพิจารณาวาโลกปจจุบันเปนอยางไร นําขอมูลมาผนึกเขาเปนวิสัยทัศนแลวหาวิธีการท่ีจะมุงสู 
จุดหมายปลายทางหรือวิสัยทัศนนั้น 
  (2) วิสัยทัศนของผูนําจะตองเสนอใหมีทีมงานรวมรับรู และทีมงานจะตองเห็นชอบ
วาจะสนับสนุน (shared and support) เพ่ือสรางชุมชนท่ีมีวิสัยทัศนสําหรับองคการนั้น การทําใหทุกคน
มีสวนรวมจะเปนการสรางขอตกลงตามแนวทางท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยใหมีการตัดสินใจและรวมแรงรวมใจ
ทําใหภาพฝนเปนจริงได 
  (3) วิสัยทัศนตองครอบคลุมทุกเรื่องอยางละเอียด (comprehensive and detailed)
ไมใชกวางๆ ท่ัวไปซ่ึงจะไมเกิดผลใดๆ การมีวิสัยทัศนหมายถึงการรูวา จะทําอยางไร (how) เม่ือใด
(When) ทําไม (Why) และอะไร (What) และตองมีตําแหนงสําหรับทุกคนเพื่อจะไดรูวาตัวเอง
มีความสําคัญเพียงใดท่ีจะมุงสูจุดหมายปลายทางนั้น ทุกคนจะตองรูดีวาตัวเองจะรวมสรางคุณประโยชน
และเขาใจจริงๆ ไดอยางไร 

         (4) วิสัยทัศนจะตองสรางสรรคและมีแรงบันดาลใจ ทาทายและมีความเปนไปได 
(positive and inspired) ทุกคนมีแรงบันดาลใจและมุงมั่นที่จะทําหนาที่ ที่ ไดรับมอบหมาย
ดวยความเต็มใจเพ่ือมุงสูจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดเปนวิสัยทัศนนั้น (สมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย, 2544, หนา 232-233) 
   วิสัยทัศนเปนเรื่องของอนาคต ณ วันท่ีกําหนดวิสัยทัศนนั้นจะไมมีใครบอกไดวา
วิสัยทัศนนั้นจะถูกหรือผิด แตกับวิสัยทัศนท่ีดีนั้นเปนคุณสมบัติท่ีจะตองคํานึงถึงตั้งแตเริ่มข้ันตอนแรก
ของการพัฒนาวิสัยทัศน ดังนี้ 
  (1) ตองมีคุณคาแกองคการและชวยสรางศักยภาพ รวมถึงภาพพจนที่ดี
ใหเปนท่ียอมรับของสาธารณชน 
  (2) ตองมีความเปนเลิศ (idealistic) และสะทอนถึงซ่ึงความแตกตางไปจากปจจุบัน
ท่ีทุกคนรูสึกศรัทธา พรอมท่ีจะมุงม่ันรวมกันทําใหเกิดเปนรูปธรรมแกองคการ 
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  (3) ตองทาทายความรู ความสามารถของทั้งผูนําและสมาชิกทุกคนในองคการ  
ตอผลสําเร็จอันจะเกิดข้ึนจากวิสัยทัศนนั้นๆ มาจากรูปแบบของวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง 
(mental models) ท่ีเล็งเห็นถึงการบริหารโอกาสบนความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
และมองเห็นถึง “เหตุ” อันเกิดข้ึนจากระบบตางๆ และคาดการณไดถึง “ผล” ท่ีจะพึงมี 
     (4) ไมควรไปคัดลอกมาจากวิสัยทัศนขององคการอื่นๆ เพราะสภาวะแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอกรวมถึงจุดแข็ง-จุดออน ก็แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholders) ของแตละองคการก็จะมีความคาดหวังท่ีแตกตางกัน 
     (5) วิสัยทัศนของหลายๆ องคการอาจมีโอกาสเหมือนกันได แตที่สําคัญก็คือ
แตละองคการตองคิดตองพัฒนาข้ึนมาเองจากขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมีอยูวิสัยทัศนขององคการ
ท่ีประสบความสําเร็จ จะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      ก. สามารถวัดความสําเร็จได 
    ข. จดจําไดงาย 
     ค. สื่อในภาษาท่ีมีความหมายตอทุกคนในองคการ 
   สิ่งท่ีสําคัญยิ่ง คือความตั้งใจท่ีจะใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายถึง
ความสามารถในการแขงขันท่ีแทจริง การเลือกวิสัยทัศนสําหรับอนาคต ทางเลือกอ่ืนๆ เก่ียวกับกลยุทธ
รวมถึงวิธีการท่ีนํามาซ่ึงความสําเร็จ และจูงใจทุกคน องคการท่ีประสบความสําเร็จยังมีวิธีปลดปลอย
จินตนาการและแรงบันดาลใจขององคการ โดยการสรางพลังรวมในการแขงขันที่ทาทายซึ่งองคการ
จะมีวิธีการ โดยเริ่มจากถามคําวา “อะไร” คือสิ่งท่ีองคการตองการไปสูความสําเร็จหรืออีกนัยหนึ่ง
อะไรท่ีทําใหเราเปนผูนําเหนือคูแขงตลอดไป ในการใหบริการตอความตองการของลูกคาองคการ
จะหลีกเลี่ยงการอภิปรายท่ีกําหนดโดยคําถาม “อยางไร” กอน แตจะอนุญาตใหเริ่มจากเปาหมาย
ท่ีทาทายและคอยทํากลับไปยัง ณ จุดปจจุบัน เพ่ือใหคําตอบของคําวาอยางไร 

  3) ประเภทวิสัยทัศน 
   วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542, หนา 13-21) ไดจําแนกวิสัยทัศนออกเปน 2 กลุม 
ดังนี้ 
   (1) วิสัยทัศนสวนตน (personal vision) ทุกชีวิตตั้งแตวัยเด็กจนเติบโตเปนผูใหญ
ในแตละชวงเวลาของชีวิต ผูท่ีมีแรงใฝดี (creative tension) ก็มักจะมีความมุงหมายกับอนาคตวา
ตองการจะเปนอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็มุงเพียรพยายามปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ซ่ึงจําแนกออกเปน 
4 ประเภท คือ 
          ก. วิสัยทัศนในการสรางอนาคต 
          ข. วิสัยทัศนในหนาท่ีการงาน 
          ค. วิสัยทัศนในดานครอบครัว 
          ง. วิสัยทัศนในวัยหลังเกษียณ 
     (2) วิสัยทัศนองคกร (organization vision) องคกรไมตางอะไรกับปจเจกบุคคล
ซ่ึงยอมตองมีอนาคตและเม่ือตองการอนาคตท่ีดี จําเปนตองมีวิสัยทัศนท่ีดี ถาเปรียบกับวิสัยทัศนสวนตน
พอจะเทียบไดกับวิสัยทัศนในการสรางอนาคต และวิสัยทัศนในหนาที่การงาน ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตน
ของความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารงานในรูปแบบตางๆ 
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  วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542, หนา 13-21) กลาววาในองคการที่จะเปนผูนํา
ในภาคสวน (sector) ตางๆ ไดนั้น จะตองมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน พนักงานท่ัวท้ังองคการรับทราบและ
เห็นพอง (shared vision) ท่ีจะรวมกันมุงม่ันปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนใหไดภายในเวลา
ท่ีกําหนดคุณสมบัติและลักษณะท่ัวไปของวิสัยทัศนองคการ 
   วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542, หนา 28-34) กลาววาในการพัฒนาวิสัยทัศน
องคการนั้น มิไดเกิดจากการนั่งคิด นั่งฝน ไปเพียงลําพัง แตจะตองมีองคประกอบสําคัญอื่นๆ 
อีกหลายประการ ซ่ึงจะมาจาก 
     (1) ขอมูลขาวสาร (information) ท้ังภายในและภายนอกองคการ 
     (2) องคความรู (knowledge) ปราศจากการ “ยึดติด” กับรูปแบบหรือวิธีการ
แบบเดิมๆ (old paradigm business) 
     (3) ความคาดหวัง (expectation) ของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (stakeholders)  
ขององคการ 
   (4) การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในดานศักยภาพและความสามารถ
ตลอดจนทักษะและประสบการณในการเรียนรูขององคการ 
  (5) ความสามารถในการคิดวเิคราะหสภาวะแวดลอมขององคการ และแนวโนมตางๆ
ไดอยางแมนยําดวยวิธีการเชิงระบบ (systematic approach) 
     (6) การกําหนดทางเลือกของเราเองในการเดินสูอนาคต (scenarios of the future) 
วาจะใชกลยุทธใดเปนตัวนํา 
    (7) มีการรวมพลังของความมุง ม่ันตอการสรางนวัตกรรม (innovation) 
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม     
   แมนาส (Mamasse, 1986, pp. 151-171) ไดจําแนกวิสัยทัศนออกเปนสี่ประเภท  
และไดกลาววาวิสัยทัศนท้ังสี่มีความสัมพันธกับวิสัยทัศนของผูนําดวย นั่นคือ 

         (1) วิสัยทัศนทางองคการ (organizational vision) เปนวิสัยทัศนซึ่งเกี่ยวกับ
ภาพท่ีกวางและสมบูรณของระบบองคการในปจจุบัน ซ่ึงอยูภายในสิ่งแวดลอมกลาวคือ วิสัยทัศน
ทางองคการเปนการมององคการในปจจุบันในภาพรวม มิไดมองเฉพาะองคการเทานั้น แตจําเปนอยางยิ่ง
ตองมองสิ่งแวดลอมขององคการดวย 

         (2) วิสัยทัศนทางอนาคต (future vision) เปนการสรางภาพของระบบองคการ
ภายในสิ่งแวดลอม ณ จุดๆ หนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต กลาวคือ วิสัยทัศนทางอนาคต
เปนการสรางภาพวา องคการในอนาคตจะเปนอยางไร 
  (3) วิสัยทัศนทางบุคคล (personal vision) เปนวิสัยทัศนท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร
ในการพัฒนา การกําหนดตําแหนงของบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการเชื่อมโยงระหวาง 
ผูนํากับองคการ ดังนั้นจึงเปนความสามารถของผูนําท่ีจะระบุ ชี้บง เคลื่อนยาย ประสานทักษะและ
ทรัพยากรตางๆ 
  (4) วิสัยทัศนทางกลยุทธ (strategic vision) เปนวิสัยทัศนท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรู
ความเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง เปนการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนไปสูระดับการปฏิบัติ นั่นคือ
วิสัยทัศนทางกลยุทธ เปนการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเปนจริงในปจจุบัน (organization vision) กับความเปนไปได
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ในอนาคต (future vision) ในวิธีทางเฉพาะเจาะจง (personal vision) ซ่ึงเหมาะสมกับองคการและ
ผูนํา จึงเห็นไดวาวิสัยทัศนทางกลยุทธก็คือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  วันทนา เมืองจันทร (2542, หนา 13) ไดพิจารณาประเภทวิสัยทัศนดังกลาวแลวนั้น 
สามารถนําวิสัยทัศนท้ังสี่ประเภทไปใชไดใน 4 ระดับ คือ 

         (1) ระดับภายนอกตนเอง เปนการมองภาพอนาคตของตนเองเก่ียวกับอาชีพการงาน
และภาระหนาท่ี โดยการมองภาพภายนอกรอบตัวหนาท่ีการงานวาหากมีการเปลี่ยนแปลงแลวจะเตรียมตัว
และปฏิบัติตนอยางไร 
  (2) ระดับภายในตนเอง เปนการมองภาพอนาคตของตนเองโดยมองสุขภาพรางกาย
และจิตใจ จะพัฒนารางกายและจิตใจอยางไรบาง เปนการยอนดูจิตใจ ความผิดหวัง ความสมหวัง
ซ่ึงมีผลกระทบตอจิตใจ จะสามารถทํางานภายใตความเครียดอยางไร จะแกปญหาอยางไร จะบริหาร
คุณภาพจิตใจอยางไร 
  (3) ระดับตัวองคการเอง เปนการมองภาพอนาคตเก่ียวกับองคการ คือศึกษาระบบ
บริหารท่ีเหมาะสมกับองคการ ศึกษาใหรูกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบตอหนวยงาน เชน ผลกระทบ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีมีตอหนวยงาน บุคลากร
ในองคการในกรณีเชนนี้จะบริหารงานอยางไร คือ เปนการสรางภาพอนาคตท่ีมีเอกลักษณเปนอุดมคติ
มีความนาพึงปรารถนา มีความเปนไปไดเหมาะสมกับองคการของตน และมุงม่ันเพ่ือผลักดันทุกวิถีทาง
ท่ีจะใหวิสัยทัศนนั้นเปนจริงเพ่ือผลการพัฒนาองคการโดยตรง 
  (4) ระดับตัวองคการในระดับโลก เปนการมองภาพอนาคตระดับเกี่ยวกับองคกร
ในระบบสังคมโลก (globalization) คือมองคูแขงจากประเทศตางๆ สินคาท่ีผลิตจากประเทศอ่ืน
จะเปนคูแขงจากบริษัทในประเทศใดก็ตาม ซึ่งถาผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพดีกวา แตราคาถูกกวา
ก็จะไดเปรียบคูแขงอ่ืนๆ กลาวคือ เปนการสรางภาพอนาคตขององคการในฐานะเปนองคประกอบของ
ระบบสังคมโลกซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมท่ีจะสงผลตางๆ โดยตรงตอองคการวา องคการของตนเองควรจะมี
เอกลักษณ อุดมคติ ความนาพึงปรารถนา และความเปนไปไดในการดําเนินองคการอยางไร การพิจารณา
ประเภทของวิสัยทัศน และระดับของวิสัยทัศนระดับใดก็ตามสามารถอธิบายความสําคัญของวิสัยทัศน
ไดโดยสรุปคือ (กรมวิชาการ, 2540, หนา 8) 

             ก. กอใหเกิดความรูสึกนาสนใจ นาดึงดูด กระตุนใหบุคคลเกิดความรูสึกผูกพัน 
ความมุมานะ พยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศนดวยความเต็มใจ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือความกาวหนา 
     ข. กอใหเกิดความหมายในชีวิตการทํางาน และชีวิตสวนบุคคล ทํางานและ
มีชีวิตอยูอยางมีเปาหมาย ดวยความภาคภูมิใจ อุทิศเสียสละ และมุงคุณภาพของงานการผลิต การบริการ 
และการบริหาร 
     ค. ชวยกําหนดมาตรฐานของงานท่ีแสดงออกถึงความเปนเลิศและความโดดเดน  
    ง. เปนตัวเชื่อมอดีต ปจจุบัน และอนาคตเขาดวยกัน 
   โดยสรุปแลว การกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนตองการความเห็นท่ีแตกตาง เพ่ือนํามา
ประสมประสานในการวิเคราะหกลยุทธ วิสัยทัศนท่ีสรางข้ึนจะเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนไปไดท่ีทําใหองคการ
เติบโตมากกวา การวิเคราะหถึงความนาจะเปนท่ีคนพบ จะเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขัน
ในอนาคตมากกวาท่ีผานมา ไมใชการพูดวาวิสัยทัศนไมเก่ียวของกับความเปนจริง เพราะกระบวนการ
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กําหนดกลยุทธจะชวยตรวจสอบในสิ่งนี้ได และเปนการเนนถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนของการแขงขันในอนาคต 
มิใชเนนถึงขอจํากัดของสภาพปจจุบัน 

  4) องคประกอบวิสัยทัศน 
   องคประกอบสําคัญของวิสัยทัศน นักวิชาการกลุมตางๆ ไดนําเสนอถึงองคประกอบ
ของวิสัยทัศนท่ีนาสนใจเปนสองกลุม คือ กลุมหนึ่งกลาววา องคประกอบของวิสัยทัศนมี 3 ประการ คือ  

         (1) ภารกิจ (mission) หมายถึง หนาท่ีรับผิดชอบหลักขององคการ 
   (2) สมรรถภาพ (capacity) หมายถึงจุดเดนขององคการ ที่ ทําใหองคกร
ประสบผลสําเร็จหรือมีความไดเปรียบเหนือองคการอ่ืนๆ 
     (3) คานิยม (value) หมายถึง คุณคา ความเชื่อ หรือปรัชญาองคการ เปนคุณคา
และความเชื่อวาอะไรเปนสิ่งท่ีควรหรือไมควรแกการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงจะสอดคลองกับพฤติกรรม
การทํางานของบุคคลในองคการ กลุมนี้เชื่อวา วิสัยทัศนขององคการมีองคประกอบมาจากภารกิจ
ขององคการ โดยใชคานิยมของบุคลากรในองคการนํามากําหนดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน 
เพ่ือเนนสมรรถภาพอันเปนจุดเดนตางๆ ขององคการดวย ก็จะใหเกิดเปนวิสัยทัศนทั้งสามประการ
จะมีความสัมพันธกัน ดังภาพองคประกอบของวิสยัทัศน  

 
ภาพ 4  องคประกอบของวิสัยทัศน 
ท่ีมา: (กรมวิชาการ, 2540, หนา 10) 
 

  5) กระบวนทัศนของวิสัยทัศน 
   จากองคความรูเก่ียวกับวิสัยทัศนท่ีกลาวมาขางตน อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดไดวา
วิสัยทัศนมีข้ันตอนสําคัญเพียงการสรางภาพอนาคตเทานั้น แตแทจริงแลววิสัยทัศนยังมีกระบวนทัศน 
(paradigm) หรือมิติท่ีสําคัญอีกสามข้ันตอน ดังนี้  
     (1) การสรางวิสัยทัศน หรือการสรางภาพ (image) ท่ีควรจะเปนในอนาคต  
    (2) การเผยแพรวิสัยทัศน หรือการสื่อสาร (communication) คือการขยายภาพ
ท่ีคิดใหแพรหลาย เพ่ือชักจูง โนมนาวใหคนท่ัวไปหรือคนในกลุมเปาหมาย ยอมรับเห็นดวย และผูกพัน
กับภาพอนาคตท่ีองคการไดสรางข้ึน และ 
     (3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หรือการเพ่ิมอํานาจ (empowerment) หมายถึง
การทําใหกลุมเปาหมายกระทําการแทนท้ังนี้เพราะผูสรางภาพ ไมสามารถกระทําทุกอยางเพ่ือเผยแพร

 

   ภารกิจ 
สมรรถภาพ 

 
  คานิยม 
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และสื่อสารได จึงตองเพ่ิมอํานาจใหผูอ่ืนกระทําแทนตน เปนการสรางพลังรวมเพ่ือการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศนนั่นเอง กระบวนทัศนหรือมิติของวิสัยทัศน หรือการทําใหวิสัยทัศนบังเกิดผล  
   ควิกเลย (Joseph V. Quigley แปลโดย อนุวัตร ทรัพยพืชผล, 2538, หนา 8) 
สรุปองคประกอบสําคัญของวิสัยทัศน มี 3 ประการ คือ 
     (1) คานิยมหรือเปาหมายรวม ซ่ึงอาจจะกําหนดข้ึนจากผูนําองคการ หรือ
จากความคิดเห็นรวมกันของผูรวมงานทุกคนก็ได 
     (2) ภารกิจ ซ่ึงจะตองเปนภารกิจท่ีนําไปปฏิบัติไดจริง และกําหนดเปนแผนระยะยาว 
    (3) เปาหมาย ซ่ึงมาจากการแปลความหรือขยายความคานิยม และภารกิจออกมา
เปนกลยุทธและวิธีเชิงปฏิบัติ มีความเปนรูปธรรม สมเหตุสมผล ท้ังนี้จะตองมีท้ังเปาหมายระยะสั้น
และระยะยาว ซ่ึงสามารถแยกองคประกอบ ไดดังนี้ 
        ก.วิสัยทัศนเปนการกําหนดทิศทางในอนาคตระยะยาว 
    ข. วิสัยทัศนมีลักษณะทาทายไปสูความกาวหนาใหม กวางขวางท่ีสุด 
    ค. วิสัยทัศนตองเสนอทางเลือกท่ีดีกวา และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

             ง. วิสัยทัศนตองมีคุณสมบัตินาเชื่อถือ ความยืดหยุนไมระบุเจาะจงถึงวิธีทาง
ท่ีจะบรรลุจุดสุดทายและสรางสรรค 
    จ. ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับกระบวนการกําหนดทิศทางในระยะยาว 
   เม่ือพิจารณาจากคํานิยามของวิสัยทัศนดังไดกลาวมาแลวประกอบดวยแนวคิด
เก่ียวกับองคประกอบวิสัยทัศนในทัศนะของนักคิดหลายๆ ทานขางตน พอสรุปไดวา โดยท่ัวไปแลว
วิสัยทัศนมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
     (1) มีมุมมองแหงอนาคต (future perspective) กลาวคือ เปนการมองเห็นหรือ
กําหนดภาพในอนาคตท่ีชัดเจน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการและเหตุผล และสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก 
     (2) มีเปาหมายท่ีชัดเจนแนนอน เม่ือสามารถกําหนดภาพหรือมีมุมมองในอนาคตแลว 
การท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมข้ึนไดนั้นจะตองกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนแนนอน 
    ชไนเดอร และฮุยตัน (Snyder & Hoyghton, 1994, p. 18) กลาววา 
ตองมีเปาหมายระยะยาวท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดโดยตรง ดังนั้น หากขาดองคประกอบนี้ไป วิสัยทัศนนั้น
ก็จะเปนเพียงแคจินตนาการของผูนําหรือผูริเริ่มขาดเปาหมายท่ีจะนําพาไปสูแนวปฏิบัติได วิสัยทัศนนั้น
ยอมไมสามารถเปนจริงไดแนนอน สําหรับเปาหมายท่ีชัดเจนนั้น เม่ือเปนเปาหมายแหงอนาคต การกําหนด
เปาหมายดังกลาวจึงออกมาเปนในลักษณะ “เปาหมายระยะยาว” ซ่ึงอาจเปน 5 ป 10 ป 20 ป หรือ 
30 ป แลวแตจะเปนท่ีตกลงรวมกันของสมาชิกองคการ หรือสถาบันนั้น และขึ้นอยูกับแนวคิดของ
นักวิชาการท่ีมีอิทธิพลตอผูกําหนดวิสัยทัศน ซ่ึงแตกตางกันออกไป เชน กรณีของ Duncan L. Wiliam 
เห็นวา ชวงเวลาของวิสัยทัศนควรกําหนด 5–10 ป เทานั้น (อางถึงใน วีรพจน ลือประสิทธิ์กุล, 2540, 
หนา 251) สวน Peter F. Drucker เห็นวาควรกําหนดในระยะเวลาตั้งแต 20–30 ป (อนุวัตร 
ทรัพยพืชผล, 2538, หนา 45) ดังนั้น ในป 2010 จึงอาจถือไดวาเปนชวงก่ึงกลางของยุคสังคมสารสนเทศ 
ดวยเหตุนี้ จึงไดกําหนดการประเมินวิสัยทัศนในการศึกษาครั้งนี้ไวเปนชวงเวลา 10 ป นับจากป 2000 
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    (3) มีความคิดริเริ่มและทัศนคติเชิงสรางสรรค กลาวคือ การมีวิสัยทัศนนั้นจะตอง
เปนการกาวไปสูอนาคตท่ีดีกวาในปจจุบัน ดังนั้นจึงตองมีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ โดยมีการนําปจจัย
รอบขางมาวิเคราะหดวย มีระบบในการตัดสินใจ มีเหตุมีผล (หฤทัย ปุตระเศรณี, 2539, หนา 20) 
นอกจากนี้การมีวิสัยทัศนนั้นจะตองมีทัศนคติเชิงสรางสรรค ตองเสนอทางเลือกท่ีดีกวาไปสูสิ่งท่ีดีกวา 
มีประสิทธิภาพสูงกวาท่ีเปนอยู แตอยางไรก็ตามความมุงม่ันหรือการพัฒนาดังกลาวจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของคานิยม จริยธรรมและจรรยาบรรณขององคการ สถาบันหรือวิชาชีพของตนเองดวย 

  6) ความสําคัญของวิสัยทัศน  
   วิสัยทัศนเปนนัยท่ีแสดงถึงความเขาใจในอดีตและปจจุบัน และเปนเสมือนแผนท่ี
ประกอบการเดินทางไปยังจุดหมายในอนาคต และเปนคูมือแนะนําวิธีการเดินทางไปอีกดวย ดังนั้น
วิสัยทัศนจึงมีความสําคัญตอองคการในปจจุบันมาก โดยเฉพาะองคการธุรกิจท่ีจะตองไดรับผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัฒนวา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ 3 C คือการเปลี่ยนแปลง (c-change) 
การแขงขัน (c-competition) และลูกคา (c-customer) การเปลี่ยนแปลง (c-change) หมายถึง
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอัตราท่ีรวดเร็วและดวยขอบเขตท่ีขยายตัว การบริหารธุรกิจ
จึงตองเขาสูยุคของการใชกรอบใหมในการดําเนินการ (new paradigm) อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารธุรกิจโดยท่ัวไป การแขงขัน (c-competition) หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการแขงขันท่ีไรพรมแดนในฐานะพันธมิตรธุรกิจ หรือการรวมทุน หรือการไปจัดตั้งสาขาหรือ
ตัวแทนในตางประเทศ ดังนั้นธุรกิจจะตองเผชิญกับการแขงขันจากทุกจุดของโลกท่ีมองหาแหลงท่ีมี
ความไดเปรียบ เชิงเสียเปรียบ (comparation advantage) ลูกคา (c-customer) หมายถึงลูกคา
จะมีการเปลี่ยนแปลงเปนลูกคาที่มีโอกาส และทางเลือกในการบริโภคสินคาหรือบริการมากข้ึน 
ลูกคายุคใหมจะมีการศึกษาสูงข้ึนกวาในอดีต จึงมีความพิถีพิถัน มีการเรียกรองมากข้ึน ธุรกิจยอมตอง
ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหมีการบริหารท่ีเขาถึงลูกคาใหมากข้ึน มูลเหตุเหลานี้เปนภาพสะทอนถึงความจําเปน
ท่ีองคการในภาคธุรกิจ ตองเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยความใสใจมากข้ึน และวิสัยทัศนอันกวางไกล
ของผูนําในองคการธุรกิจ จะมีสวนสําคัญยิ่งในการชวยกําหนดกลยุทธในการแขงขัน (competitive 
strategy) วาองคการควรจะดําเนินการไปในทิศทางใด และตองทําอยางไรจึงจะทําใหองคการสามารถ
อยูรอดไดและประสบความสําเร็จเปนอยางด ี
 สรุปไดวา วิสัยทัศน เปนการกําหนดอนาคต การมองการณไกล เห็นสถานการณท่ีเกิดข้ึน
ขางหนาคอนขางชัดเจน การสรางภาพขององคการภายในสิ่งแวดลอม ณ จุดๆ หนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ท้ังนี้ผูนําท่ีจะระบุ ชี้บง เคลื่อนยาย ประสานทักษะไปสูการปฏิบัติ มุงม่ันเพ่ือการผลักดันทุกวิถีทาง
ใหเปนจริงตามวิสัยทัศนท่ีวางไว  
 

2.7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 

  2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอการทํางาน
ในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปน
ความพึงพอใจ ท่ีทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ 
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ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สงผลตอความสําเร็จตอเปาหมาย
ของตนเองและของหนวยงาน จึงมีผูใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวหลายประการ
ดังนี้ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 143) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคล
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
กระตือรือรน มีความมุงม่ันในการทํางาน มีขวัญกําลังใจ สิ่งเหลานี้มีผลตอประสิทธิผลของการทํางาน  
รวมท้ังสงผลตอความสําเร็จ 
 มอรส (Morse, 1955, p. 27) ไดใหนิยามความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในเชิงจิตวิทยาไววา หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีลดความเครียดของผูทํางานใหนอยลง ถามีความเครียดมาก
จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน และความเครียดท่ีมีผลมาจากความตองการของมนุษย 
เม่ือเกิดความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เม่ือไดรับการตอบสนองความเครียดนั้นก็จะลดลง
หรือหมดไป ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได 
 โยเดอร และคนอ่ืนๆ (Yoder & et al., 1959, p. 6) ใหความหมายของความพึงพอใจ
ในการทํางานไววาหมายถึงผลรวมของความรูสึกของผูปฏิบัติงาน วาชอบหรือไมชอบตอสภาพการทํางาน 
ความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึกชอบพึงพอใจ หรือไมพอใจตอสภาพตางๆ ท่ีมีอยูในหนวยงานนั้น 
 สมยศ นาวีการ (ออนไลน, 2544) กลาววาความพึงพอใจคือความรุนแรงของความตองการ
ของพนักงานเพ่ือผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง ความพึงพอใจอาจเปนทั้งทางบวกและทางลบภายใต
สถานการณการทํางาน คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยกยอง กอใหเกิดความพึงพอใจ
ในทางบวก สวนความขัดแยง การตาํหนิ หรือการลงโทษแบบตางๆ ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ
ในทางลบ 
 สมชาย ไทยวัฒนานุกุล (ออนไลน, 2546) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน
ไววาเปนความรูสึกหรือปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมเสียสละและอุทิศแรงกายแรงใจและ
สติปญญาทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่เปนไปในทางบวก  
อันจะเปนผลใหบุคคลอุทิศตนใหแกงานนั้น 
 โดยสรุปแลวความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจท่ีมีตอ
องคประกอบและแรงจูงใจในดานตางๆ ของหนวยงาน และผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการของตน ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ดวยแรงกาย แรงใจ
และสติปญญาอยางเต็มท่ี 

  2.7.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสวนสัมพันธกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการของมนุษย 
(human needs) และการจูงใจ (motivation) เปนอยางมาก ซ่ึงไดมีนักทฤษฎีและผูรูหลายทาน
กลาวไวอยางมากมาย เชน 

        1) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need Hierachy) มาสโลว
ไดจัดลําดับข้ันความตองการของมนุษยไว 5 ข้ัน (Maslow, 1960, pp. 35-47) โดยอยูภายใตสมมติฐาน
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ท่ีวามนุษยมีความตองการไมมีท่ีสิ้นสุดตั้งแตเกิดจนตาย เม่ือความตองการลําดับต่ําไดรับการตอบสนอง
แลวจะมีความตองการตอบสนองในระดับท่ีสูงข้ึนอีก ลําดับข้ันความตองการดังกลาวมีดังนี้ 

            (1) ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษย และเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
ความตองการดานการพักผอนและความตองการทางเพศ 
   (2) ความตองการความปลอดภัย (security needs) ความตองการความปลอดภัย 
จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัย  
ไดแก ความม่ันคง ความยั่งยืน ความมีเสถียรภาพ ความมีอิสระ การไดรับความคุมครอง และการทําให
ปราศจากความกลัว ความกังวลใจ ท้ังนี้รวมท้ังความพยายามในการแสวงหาความปลอดภัยของสังคม
โดยสวนรวม  
   (3) ความตองการทางสังคม (social or belonging needs) เม่ือความตองการ
ทางรางกายและความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางสังคม
ก็จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เปนความตองการท่ีตองการจะใหสังคมยอมรับตน
เขาเปนสมาชิก ไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ ไดรับความเปนมิตร และความรักจากเพื่อนรวมงาน
             (4) ความตองการชื่อเสียง (esteem needs) ความตองการดานนี้เปนความ
ตองการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความตองการการมีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับในสังคม ตองการใหบุคคลอ่ืน
ยกยองสรรเสริญ รวมถึงความเชื่อม่ันในตนเองในเรื่องความรูความสามารถ ความเปนอิสระเสรี 
    (5) ความตองการท่ีจะไดความสําเร็จตามความนึกคิด (self-realization or self 
actualization needs) เปนความตองการระดับสูงสุด ซ่ึงเปนความตองการท่ียากจะใหเกิดความสําเร็จ
ในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของตนเอง เปนความตองการท่ียากแกการเสาะแสวงหามาได 
    จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวามนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีท่ีสิ้นสุด
ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับข้ันตามลําดับความสําคัญ ในขณะท่ีความตองการของตนเคลื่อนจาก
ความตองการระดับต่ําไปยังระดับสูงข้ึนเรื่อยๆ นั้น ก็ยอมแสดงวาความตองการในระดับต่ํา
ความมีความสําคัญตอบุคคลนั้นนอยลง ดวยเหตุนี้เพ่ือท่ีจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหแก
คนในองคการ ก็จะตองหาวิธีการ และเครื่องมือจูงใจหรือมาตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกันของ
แตละบุคคลเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและกระตือรือรนในการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ 

  2) ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory) เฮอรซเบอรก 
และคนอ่ืนๆ (Herzberg & et al., 1959, pp. 50-63) ไดศึกษาเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตองานของนักวิศวกร
และนักบัญชีจํานวน 228 คน พบวาความพึงพอใจในงานท่ีทําและความไมพอใจในงานท่ีทํา ไมไดมีสาเหตุ
มาจากปจจัยกลุมเดียวกัน แตจะมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกวา สิ่งที่ทําให
เกิดความพอใจ (ปจจัยจูงใจ) และสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจ (ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยอนามัย) 
   ปจจัยจูงใจเปนปจจัยท่ีเก่ียวกับงานโดยตรง เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความชอบและ
รักในงานท่ีทํา ทําใหบุคคลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีดวยกัน 5 ปจจัย คือ ความสําเร็จ
ในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา 

    ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยอนามัย หมายถึง ปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคคลใหมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบ
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ในงานนั้นๆ ปจจัยคํ้าจุนมีดังนี้ เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน สถาบันทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพ
การทํางาน ความเปนสวนตัว ความม่ันคงในงาน วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา การนิเทศงาน 
ซ่ึงผูวิจัยขอกลาวถึงรายละเอียดปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ดังตอไปนี้ 
  (1) ความสําเร็จในการทํางาน (achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
แกปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือทํางานสําเร็จจะเกิดความรูสึกพอใจในผลงานและ
ความสําเร็จของงานนั้นยิ่งข้ึน 
   เฮอรซเบอรก และคนอ่ืนๆ (Herzberg & et al., 1959, pp. 50-63) กลาวถึง
ความสําเร็จของงานไวดังนี้ คือ การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  
สามารถแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับงานและรูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับงานในอนาคต 
    สมคิด กลับดี (2548, หนา 25) กลาวถึงความสําเร็จในการทํางานไววา ความสําเร็จ
ในการทํางานเปนความรูสึกพึงพอใจ และปลาบปลื้มใจในความสาํเร็จของงาน เม่ือมีผลงานปรากฏ
เดนชัดหรือเม่ือเขาไดทํางานหรือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหลุลวงไปตามความตองการ และบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว และเปนการกระตุนท่ีจะเต็มใจทํางานอยางอ่ืนตอไป 
    สรุปไดวา ความสําเร็จในการทํางาน เปนความสามารถในการแกปญหาตางๆ 
การรูจักปองกันการเกิดปญหา ความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน การขจัดหรือแกไขปญหาตางๆ 
จนงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวรวมกัน   
   (2) การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ไมวาจากผูบังคับบัญชาจากเพ่ือน หรือบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนับถือนี้อาจอยูในรูปแบบของ
การยกยองชมเชย แสดงความยินดี หรือการแสดงออกท่ีทําใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
    นอกจากนี้ สมคิด กลับดี (2548, หนา 25) ไดกลาวถึงการไดรับการยอมรับนับถือ
ไววา การไดรับการยกยองชมเชย ยอมรับนับถือหรือการไดรับการแสดงความยินดีจากผูบังคับบัญชา 
ผูรวมงาน หรือบุคคลอ่ืนเม่ือปฏิบัติงานไดสําเร็จ หรือเม่ือไดสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงาน จะทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจ เพราะสิ่งหนึ่งท่ีเปนความตองการของมนุษยในการมีชีวิตอยูในสังคม คือ การใหผูอ่ืน
มีความรูสึกตอตนวา ตนมีคุณคามีความสําคัญ วิธีการที่จะทําใหเราเกิดความรูสึกเชนนี้ได ก็คือ 
การท่ีบุคคลอ่ืนใหคํายกยองชมเชย คํายกยองชมเชยถือเปนรางวัลทางสังคมอยางหนึ่งที่จะทําให
คนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเปนสิ่งเสริมแรงในทางบวก คนเราตองการไดรับการยกยองชมเชย
เสมอไมวาจะอยูในฐานะใด และตําแหนงใด การยกยองชมเชยท่ีเหมาะสมกับแตละคนจะเปนการสราง
แรงจูงใจในการทํางาน 
    สรุปไดวา การไดรับการยอมรับนับถือ เปนการไดรับความยอมรับนับถือไมวา
จะจากผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลในหนวยงาน การไดรับการยอมรับในความสามารถ 
การไดรับการยกยองชมเชย ความภาคภูมิใจจากผูรวมงานดวยกัน และผูบังคับบัญชา เปนสิ่งเสริมแรง
ในการทํางานทางบวก และเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
   (3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง ความนาสนใจในตัวงาน  
ความแปลกของงาน เปนงานท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงาน
ท่ีมีลักษณะที่ทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพังคนเดียว โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาส
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ท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จ การรับรูหนาท่ีรับผิดชอบ การควบคุมงาน และวิธีการทํางาน นอกจากนี้
นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติไวดังตอไปนี้   
    เฮอรซเบอรก, มัสเนอร และชไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1959, pp. 110–115) ไดกลาวถึงลักษณะของงานที่ปฏิบัติวา งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานท่ีสามารถทําไดโดยลําพัง 
    สมิท เคนดัล และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน 
สุจิตรา จรจิต, 2532, หนา 44) กลาวา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความนาสนใจในตัวงาน 
ความแปลกของงาน โอกาสท่ีจะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาสท่ีจะทําใหงานนั้นใหสําเร็จ การรับรู
หนาท่ีรับผิดชอบ การควบคุมการทํางาน และวิธีการทํางาน 
    พนัส หันนาคินทร (2524, หนา 111) อธิบายวาการสรางความภูมิใจในศักดิ์ศรี
แหงอาชีพ โดยสรางใหมีความสํานึกในภาระท่ีตองรับผิดชอบ ใหบรรลุถึงผลและการไดรับความเชื่อถือ  
กอใหเกิดความศรัทธาและภูมิใจในอาชีพ เม่ือบุคคลไดปฏิบัติงานตรงกับความรู ความสามารถความถนัด 
แนวโนมวาจะไดปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จสูง โดยธรรมชาติของมนุษย เม่ือทําอะไรลงไปแลว 
ก็ตองการเห็นผลสําเร็จในงานแตละอยาง ซ่ึงเปนความภูมิใจวาเขาเปนบุคคลที่มีความสามารถ 
มีสวนในการทํางานใหกาวหนา และประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน 
    ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 148) ใหความหมายของลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติวา ความนาสนใจของงาน ความแปลกของงาน โอกาสที่ไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาส
ท่ีจะทําใหงานนั้นสําเร็จ การรับรูหนาท่ีรับผิดชอบ การควบคุมงาน การที่ผูทํางานมีความรูสึกตอ
งานท่ีทําอยูวาเปนงานท่ีสรางสรรค เปนประโยชนทาทาย สิ่งเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน มีความตองการท่ีจะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันตองาน 
    ชมพูนุช บัวบังศร (2535, หนา 9–11) กลาวถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติวา
งานในหนาท่ี และงานท่ีไดรับมอบหมายเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
    สรุปไดวา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนงานท่ีบุคคลในหนวยงานเห็นวาเปนงานท่ีมี
คุณคา นาสนใจ เปนงานท่ีทายความสามารถ ตองทําโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนงานท่ีตรงกับ
ความรู ความสามารถ และมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจในงานท่ีตนปฏิบัติ เม่ือไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา มีอิสระในการทํางาน ไดรวมคิดรวมแกปญหา กอใหเกิดความศรัทธา และภูมิใจ
ในอาชีพ มีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จลงดวยดี      
   (4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ไมมีการตรวจสอบหรือ
การควบคุมอยางใกลชิด 
    สมคิด กลับดี (2548, หนา 27) กลาววาความรับผิดชอบ หมายถึง ผูปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเองตามความตองการอยางเต็มท่ี และการท่ีผูบังคับบัญชา
ไดใหโอกาสแกผ ูปฏิบัติงานไดรับผิดชอบในการทํางานของตนเองอยางอิสระ โดยไมจําเปนตองดําเนินการ
ตรวจสอบ หรือควบคุมการทํางานมากเกินไป หรือโอกาสท่ีจะไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา 
ใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการใหอํานาจ ใหความมีอิสระในการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของ
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ตนเอง และการมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางเหมาะสม เปนวิธีการหนึ่งในการจูงใจใหมีการปฏิบัติงาน
อยางเต็มท่ี 
    สรุปไดวา ความรับผิดชอบ เปนการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นจนสําเร็จและใหอํานาจรับผิดชอบในการทํางานอยางเปนอิสระ โดยไมจําเปนตองควบคุม
ในการทํางานมากจนเกินไป ใหอิสระในการตัดสินใจในภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ รวมท้ังการติดตามผลหลังการปฏิบัติงาน 
   (5) ความกาวหนา (advancement) หมายถึง การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน
ของบุคคลในองคการ ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง และหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง  
มีโอกาสไดรับการศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม หรือไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ 
    เสนาะ ติเยาว (2531, หนา 196) กลาวถึงความหมายของความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีการงานวาเปนการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงท่ีดีข้ึน รวมท้ังมีโอกาสไดเขารับการฝกอบรม
ดูงาน ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
    สมยศ นาวีการ (2536, หนา 394) กลาวถึงความกาวหนาไววา การที่บุคคล
ตองการเลื่อนตําแหนงไปสูระดับสูงข้ึนในองคการ   
   สมคิด กลับดี (2548, หนา 28) กลาวา ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ คือ 
การมีโอกาสเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน การมีโอกาสไดรับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในงานท่ีทํา 
มีอิสระในการทํางานถูกควบคุมนอยลง และมีสถานท่ีทํางานดีกวาเดิม การเลื่อนตําแหนงเปนท่ีตองการ
ของทุกคน และเปนทางเลือกหนึ่งท่ีแสดงถึงความกาวหนา และเปนความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
สังคมถือเอาการเลื่อนตําแหนงแสดงถึงฐานะของบุคคล แตการเลื่อนข้ันตําแหนงในระบบราชการไทย
มีระเบียบและระบบ คือระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ ซ่ึงการเลื่อนตําแหนงอาจเปนสิ่งจูงใจ และ
เปนสิ่งไมจูงใจในการทํางานก็ได 
   สมิท เคนดัล และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน
สุจิตรา จรจิต, 2532, หนา 44) กลาววา การเลื่อนตําแหนง หมายถึงโอกาสท่ีจะไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน 
ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง และหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
    เฮอรซเบอรก มัสเนอร  และชไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959, pp. 110–115) ไดกลาวถึงความกาวหนาในตาํแหนงหนาท่ีวา คือการไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือตําแหนงสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
ในการทํางาน  
   สรุปวาความกาวหนา เปนการใหโอกาสบุคคลไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
ดวยความเปนธรรม รวมถึงการไดรับการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  
ผูบริหารควรสนับสนุนทุกคนใหสามารถเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ทักษะในการทํางาน เพ่ือใหสามารถ
เลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการมากข้ึน 
   (6) เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานนั้น
เปนท่ีพึงพอใจของบุคคลท่ีทํางาน 
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    พนัส หันนาคินทร (2524, หนา 142) กลาววา คนจะทํางานใหองคการไมได 
หากไมมีการตอบแทนดวยวิธีตางๆ โดยเฉพาะการกําหนดรายไดรวมถึงสวัสดิการตางๆ ทั้งนี้
ก็เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางเต็มท่ี โดยปราศจากความกังวลใจ 
    ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544, หนา 56) กลาววา การท่ีบุคคลไดรับคาตอบแทน
พอเหมาะกับคาครองชีพ สามารถปรับปรุงความเปนอยูใหดีขึ้น และมีความมั่นคงในการทํางาน  
เขาก็จะทํางานไดดีและมีความสุขกับการทํางานนั้น 
    สมพงศ เกษมสิน (2526, หนา 365–368) กลาววา เงินเดือนเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน การบริหารงานในองคการไมอาจดําเนินไปดวยความราบรื่นได ถาการกําหนดอัตรา
เงินเดือนต่ําเกินไป ไมสมดุลกับคาครองชีพ ไมเปนธรรมไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน นอกจากนี้ 
หลักการจัดประโยชนเก้ือกูลควรจัดใหตรงตอความตองการของคนงาน ตองเทาเทียมกันและทั่วถึง
ท้ังหนวยงาน   
   สมิท เคนดัล และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน
สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44) กลาวไววาเงินเดือน หมายถึง จํานวนเงินท่ีไดรับความยุติธรรม หรือ
ความเทาเทียม และวิธีการจายเงินเดือนของหนวยงาน 
    เฮอรซเบอรก มัสเนอร และชไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1959, pp. 110–115) กลาววา เงินเดือนเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีสวนสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ และ
ยังเปนเกราะปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวย 
    สรุปไดวา เงินเดือน คาจาง สวัสดิการตางๆ ท่ีไดรับจากหนวยงาน เปนปจจัยสําคัญ
ท่ีสรางความพึงพอใจในการทํางาน การท่ีบุคคลไดรับคาตอบแทนพอเหมาะตอการครองชีพ สามารถ
นําเงินไปปรับปรุงชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึน มีความม่ันคงในการทํางาน ไดรับความยุติธรรมในคาจาง 
หรือเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีการงาน หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน 
   (7) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน (interpersonal 
relation superior, subordinate, peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความขาใจซ่ึงกันและกันเปนอยางดี 
    สมิท เคนดัล และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน
สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44) กลาวถึงเพื่อนรวมงานไววา เพื่อนรวมงาน หมายถึง ความรู 
ความสามารถ การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมิตรภาพท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 
    สมพงศ เกษมสิน (2526, หนา 249) กลาววา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  
และผูใตบังคับบัญชา จะเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลในหนวยงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน   
    พนัส หันนาคินทร (2524, หนา 204) กลาววา ถาผูบริหารวางตัวใหเปนท่ียอมรับ
เชื่อถือศรัทธา ยอมเปนหลักประกันไดวา ผูใตบังคับบัญชาจะใหความรวมมืออยางจริงใจ และปฏิบัติงาน
ดวยความม่ันใจยิ่งข้ึน ภายใตบรรยากาศแหงความสัมพันธอันดีระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบริหาร 
จะทําใหการทํางานเปนไปดวยความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
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    นิภา แกวศรีงาม (2530, หนา 217) กลาววา นอกจากผูบริหารจะตองเปน
เพ่ือนรวมงานท่ีดีใหผูใตบังคับบัญชาเขาถึง และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา สามารถชี้แจงขอคําแนะนํา
และปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน ผูบริหารจึงเปนผูพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ แนะนํา แกปญหา
ใหผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ   
    เฮอรซเบอรก, มัสเนอร และชไนเดอรแมน (Hrezberg, Mausner & Snydermanm, 
1959, pp. 110–115) กลาวถึงความสัมพันธระหวางบุคคลวา คือ ความสัมพันธภาพระหวาง
ความผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน ในการติดตอไมวา
จะเปนกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงความสัมพันธระหวางบุคคล เปนองคประกอบท่ีเกิดควบคูกับการปกครองบังคับบัญชา
เสมอ เพราะหากผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชา ไมสามารถทํางานรวมกับ
เพ่ือนรวมงานไดแลว ก็จะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
    สรุปวาความสัมพันธระหวา งผูบังคับบัญชา และผู  ใตบังคับบัญชา 
เปนความสัมพันธระหวางผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ซึ่งเกิดควบคูกับการปกครองบังคับบัญชา 
การวางตัวท่ีนาเลื่อมใส เปนกันเอง ซ่ือสัตย เขาใจผูอ่ืน ยุติธรรม และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา
ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน และพรอมท่ีจะชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ยอมกอใหเกิดความสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน และรวมมือกัน รวมใจกันในการปฏิบัติงาน อันสงผลให
การดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายไดอยางดี ผูปฏิบัติงานก็เชนกัน ก็ตองการสัมพันธภาพท่ีดี
จากเพ่ือนรวมงานและผูบริหารโรงเรียน เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน อันกอใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแกครู และทําใหผูปฏิบัติงานมีสัมพันธอันดีตอหนวยงาน 
  (8) นโยบายและการบริหาร (company policy and administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององคการ การสื่อสารภายในองคการ 
    สมคิด กลับดี (2548, หนา 31) กลาวถึงนโยบายและการบริหารวา หมายถึง 
การจัดการและการบริหารองคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ การบริหารจัดการท่ียืดหยุน  
ผูบริหารตองมีความรูและมีความสามารถ มีประสบการณ มีทักษะเฉพาะในการบริหาร มีการบริหาร
ท่ีตองใชเทคนิคในการปฏิบัติเพ่ือใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจ
ของทุกฝาย ในดานนโยบายตองกําหนดนโยบายการบริหารท่ีชัดเจน และตองสื่อสารใหบุคลากรทุกคน
ทราบถึงนโยบาย เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นถาทุกคนไดมีสวนรวม
ในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการทํางาน ไดแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณเก่ียวกับนโยบาย 
เขาจะมีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น หากบุคคลในองคการไมเขาใจอยางแจมชัดถึงหนาท่ี
ในการปฏิบัติงานของเขา รวมท้ังไมเขาใจมาตรฐาน และเปาหมายของงานแลวยอมมีความสับสน 
เพราะวาปฏิบัติไมถูกตอง ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน   
    สรุปไดวา นโยบายและการบริหาร เปนการจัดการ และการบริหารงานของ
องคการ โดยผูบริหารตองมีความรูความสามารถมีประสบการณ มีทักษะเฉพาะในการบริหาร 
เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจกับทุกฝาย และ
มีความเขาใจตรงกันในการทํางาน  
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  (9) สภาพการทํางาน (working conditions) ไดแกสภาพทางการของงาน เชน 
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการสอน รวมท้ังลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือตางๆ   

    สมคิด กลับดี (2548, หนา 34) กลาวถึงสภาพการทํางานวา หมายถึง 
เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน หองทํางานหรือสถานท่ีทํางาน ตลอดจนความปลอดภัยและ
สขุภาพในการทํางาน การปองกันอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการทํางาน อันตรายท่ีสัมพันธกับ
การทํางาน มีการใสใจและใหความสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนการจัดองคประกอบ
ในการทํางานท่ีดีไมวาจะเปนดานกายภาพ จิตใจ หรือสภาพแวดลอมในการทํางานอ่ืนๆ ลักษณะตางๆ 
เหลานี้มีผลตอการสรางแรงจูงใจเปนอยางมาก แตถาหากสภาพการทํางานท่ีไมดี จะทําใหบุคลากร
เกิดความเบื่อหนายทอแทไมอยากทํางาน 

    สรุปไดวา สภาพการทํางาน เปนสภาพทางการของงาน รวมทั้งลักษณะของ
สิ่งแวดลอม เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การจัดสถานท่ีทํางานใหมีความเอ้ือตอ
การทํางาน มีความปลอดภัย การสรางบรรยากาศในท่ีทํางานใหมีสภาพนาทํางาน 

   (10) การนิเทศงาน (supervision) หมายถึง ความชวยเหลือ แนะนํา การติดตามและ
การตรวจสอบ การสงเสริมศักยภาพสวนบุคคล และการใชบทบาทการเปนผูนําในการนิเทศ และ
ไดมีผูใหความคิดเห็นเก่ียวกับการนิเทศไวดังนี้ 
    ชาญชัย อาจินสมาจาร (2541, หนา 108) กลาวถึงการนิเทศวา ผูบังคับบัญชาท่ีดี
ควรเขาใจบุคลิกภาพสวนบุคคลของผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาจะตองมีความศรัทธาในความดีของมนุษย  
คนแตละคนจะมีลักษณะความสามารถที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถทําประโยชนใหกับกลุม และ
เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชา ท่ีจะตองหาจุดแข็งของบุคลากรแตละคน และใชประโยชนจากความสามารถ
ของเขา เขาก็จะพยายามทําใหดีท่ีสุด เพราะเมื่อบุคลากรทําอะไรตามความสนใจและความชอบ
ของตัวเอง เขาก็จะพยายามทําใหดีท่ีสุด และผลตอบแทนท่ีเขาไดรับ คือ ความพอใจ 
    สมิท เคนดัล และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน 
สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44) กลาวไววา การนิเทศงานเปนรูปแบบของการบังคับบัญชา การใชเทคนิค
ในการบริหาร ความมีมนุษยสัมพันธของผูบังคับบัญชา และทักษะการบริหารของผูบังคับบัญชา 
    กีเซล (Ghiselli, 1971; อางถึงใน พะยอม วงศสารศรี, 2542, หนา 198) กลาวถึง
การนิเทศวา ความสามารถในการบังคับบัญชา เปนการปฏิบัติหนาที่เบื้องตนทางการจัดการ
ดานการวางแผนการจัดองคการ การมีอิทธิพล การเอาใจใส การใชอํานาจ การกํากับติดตาม
แกผูใตบังคับบัญชา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
 สรุปวา การนิเทศ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา การเปนแบบอยางท่ีดี 
มีลักษณะความเปนผูนําในการควบคุมดูแล กํากับติดตามผลงาน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
การเอาใจใสและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการแกไขปญหา 
 2.7.3 ทฤษฎีความตองการของแมคคลีแลนด)   

  ตามแนวทฤษฎีของแมคคลีแลนด (McClelland, 1961, pp. 143-168) ไดจําแนกความตองการ
ของบุคคลไว 3 ประเภท คือ 
 1) ความตองการสัมฤทธิ์ผล (achievement) คือ ความตองการความสําเร็จในสิ่งท่ี
ตนมุงหวัง โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุความสําเร็จ โดยเห็นวางานนั้นไมยากลําบาก
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จนเกินความสามารถของตน และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจจากความสําเร็จในงานนั้นๆ ดวย
 2) ความตองการมีสายสัมพันธ (affiliation) คือ ความตองการที่จะรวมมือกัน 
การมีความผูกพันในทางบวกตอกันของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ความอบอุนในมิตรภาพท่ีมีตอกัน
และยังรวมถึงความรูสึกตางๆ ท่ีมีตอบุคคลอ่ืนดวย เชน ความชอบพอ ความปรารถนาที่จะไดรับ
การยอมรับนับถือ ตลอดจนความปรารถนาท่ีจะไดรับการยกโทษจากบุคคลอ่ืนเม่ือกระทําผิด เปนตน 
 3) ความตองการดานอํานาจ (power) คือ ความตองการท่ีอยากจะมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืน รวมถึงการท่ีบุคคลแสดงออกซ่ึงความรูสึกตางๆ ตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณเหลานั้นดวย 
เชน การแสดงออกความพอใจเม่ือไดรับชัยชนะหรือการแสดงความโกรธเม่ือผิดหวัง นอกจากนั้น
ยังไดแกความตองการในการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน เชน การใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
การใชอํานาจบังคับบัญชา การแสวงหาความเชื่อถือ และการใชอิทธิพลในการลงโทษ เปนตน 
ถามองในลักษณะของการบรหิารและมนุษยสัมพันธของผูบริหารแลว ความตองการอํานาจบารมีนี้คือ
การท่ีผูบังคับบัญชาใชอิทธิพลตางๆ ในการควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชานั่นเอง 
  สรุปทฤษฎีความตองการของแมคคลีแลนดแสดงใหเห็นวาความตองการของมนุษย
มี 3 ประการ คือ ตองการความสําเร็จ ตองการความผูกพัน ตองการมีอํานาจบารมี และมนุษยทุกคน
มีความแตกตางกันในประสบการณท้ัง 3 ดาน ดังนั้นจึงเปนขอคิดสําคัญสําหรับผูบริหารทุกคน
ท่ีจะตองประเมินความตองการดังกลาวท่ีมีอยูในตัวผูปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไดรูจักจูงใจใหบุคลากร 
ไดรับการตอบสนองความตองการมากท่ีสุด ตามลักษณะและชนิดของความตองการท่ีแตละคนมีอยู 
 2.7.4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 การท่ีใหบุคคลในหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคขององคการนั้น 
ผูบริหารจําเปนตองเรียนรู เ ก่ียวกับกระบวนการ เทคนิค วิธีการและปจจัยท่ีจะใหบุคคลากร
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงปจจัยสําคัญนั้นก็คือการจูงใจในรูปแบบตางๆ ท้ังนี้ไดมีผูกลาวถึง
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวดังนี้ 
 เฮอรซเบอรก และคนอื่นๆ (Herzberg & et al., 1959, pp. 88-91) ไดทําการศึกษา
เก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานจากกลุมวิศวกร ปจจัยท่ีนาํมาศึกษาคือ 
ปจจัยท่ีเปนลักษณะงานท่ีทํา และสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 

        1) ความสําเร็จในการทํางาน 
 2) การไดรับการยอมรับนับถือ 
 3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 4) ความรับผิดชอบ 
 5) ความกาวหนา 
 6) เงินเดือน 
 7) โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต 
 8) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
 9) ความม่ันคงในการทํางาน 
 10) สถาบันทางอาชีพ 
 11) นโยบายและการบริหาร 
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        12) สภาพการทํางาน 
        13) ความเปนสวนตัว 
        14) วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา 
        15) การนิเทศงาน 

 เฟรนซ และราเวน (French & Raven, 1964, pp. 28-31) ไดกลาวถึงปจจัยที่สนอง
ความตองการของคนงานและลูกจางท่ีจะพึงเกิดความพึงพอใจ ไวดังนี้ 
 1) มีความม่ันคงในอาชีพ 
 2) เงินเดือนหรือคาจางเปนธรรมหรือเปนไปตามหลัก งานมากเงินมาก 
 3) การควบคุมบังคับบัญชาดี คือ ผูบริหารมีใจเปนธรรม และยึดหลักมนุษยธรรม และ
ยึดหลักมนุษยสัมพันธ 
 4) สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 
 5) สภาพการทํางาน 
 6) มีโอกาสกาวหนา คือมีโอกาสไดเลื่อนข้ันตําแหนง ข้ึนคาจาง เงินเดือน และเพ่ิมพูน
คุณวุฒิ 
 7) เปนอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 
 บีช (Beach, 1970, pp. 508-516) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับขวัญในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1) ความรูสึกม่ันคงในงาน 
 2) คาจางดีเพียงพอสําหรับครอบครัวในระดับท่ีมีเหตุผล 
 3) มีโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา 
 4) ไดรับความยุติธรรม 
 5) สถานภาพในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
  6) ผูรวมงานมีโอกาสรับรูเรื่องราวขององคการ มีการสื่อความหมายเพ่ือความเขาใจและ
ความรวมมืออันดี 
 7) การมีภาวการณเปนผูนําท่ีดี 
 8) การหาทางใหงานเดิน 
 9) ความภาคภูมิใจในงาน ผลผลิตและบริษัท 
 10) การมีโครงการใหคําแนะนําท่ีดีการปรึกษาหารือรวมกัน 
 บารนารด (Barnard, 1979, pp. 142-149) ไดเสนอวาสิ่งจูงใจที่สงผลใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคคล ประกอบดวย 
 1) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ สิ่งของ หรือเงิน โดยคํานึงถึงสิ่งท่ีจําเปนทางรางกายเปนสําคัญ  
เชน อาหารและท่ีอยูอาศัย เปนตน 
 2) สิ่งจูงใจท่ีไมเปนวัตถุ เปนสวนของบุคคลโดยเห็นวาบุคคลจะใชความพยายาม
ท่ีจะทํางานเพ่ือหวังชื่อเสียง เกียรติยศ อํานาจ บารมี เปนตน 
 3) ความตองการมีสภาพการทํางานท่ีดี มีความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
 4) ความคาดหวังของบุคคลตอประโยชนท่ีจะรับจากหนวยงาน รวมถึงความรูสึกภูมิใจ 
ความจงรักภักดี และการไดรับการชวยเหลือจากองคการ 
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 5) ความสัมพันธทางสังคมท่ีไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ สีผิวและเชื้อชาติ 
 6) การปรับตัวใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร ซึ่งไดรับ
ความสนใจมากจากทุกองคการ เพราะมีความเห็นวาบุคคลจะไมใหความรวมมือตอการปฏิบัติงาน
ดวยวิธีการใหมๆ ซ่ึงพวกเขาไมมีความคุนเคยมากอน 
 7) โอกาสมีสวนรวมในการทํางาน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางาน 
 8) สภาพทางสังคม เชน ความรวมมือ ความปรองดอง สนิทสนมกลมเกลียว 
 เดวิส (Davis, 2000, pp. 578-579) ใหขอสังเกตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองคการ ถาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูง (high morale) สมาชิกจะมีความสนใจ
และศรัทธาเชื่อม่ันในองคการเปนอยางมาก มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ใหความรวมมือกับ
ผูบังคับบัญชาอยางเต็มใจและเสียสละ มีการเขาปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาทั้งเรื่องงานและ
เรื่องสวนตัว ในดานการปฏิบัติงานก็มีปริมาณสูงและมีประสิทธิภาพโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ถาขวัญ
และกําลังใจต่ํา (low morale) สมาชิกจะไมชอบการบริหารงานของผูบังคับบัญชา ไมมีความเชื่อม่ัน
ในวัตถุประสงคขององคการ มีความรูสึกทอดท้ิง ไมไดรับสิทธิท่ีเขาควรได ขวัญและกําลังใจจึงมีความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานอยางยิ่ง สรุปไดดังนี้ 

        1) ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน 
 2) สรางความซ่ือสัตยท่ีดีตอองคการ 

        3) เสริมสรางระเบียบวินัยอันจะทําใหการปฏิบัติงานตามขอบังคับและระเบียบแบบแผน 
 4) ทําใหองคการมีความแข็งแกรง ฟนฝาอุปสรรคตางๆ ได 
 5) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของงาน 
 6) เก้ือหนุนและจูงใจใหปฏิบัติงาน มีความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ ในองคการ 
 7) ทําใหผูปฏิบัติงานมีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในองคการของตนมากยิ่งข้ึน 
 สมพงศ เกษมสิน (2526, หนา 228-230) ใหความคิดเห็นวาองคประกอบที่จะทําใหเกิด
ความพึงพอใจในงาน คือ ขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงมีวิธีการสรางและสงเสริมดังนี้ 
 1) สรางทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 
 2) กําหนดมาตรฐานและสรางเครื่องมือสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
 3) เงินเดือนและคาจาง  
 4) สรางขวัญเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
 5) ความเปนสวนหนึ่งของงาน 
 6) สัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
  สมยศ นาวีการ (2544, หนา 221-223) ไดกลาวถึงองคประกอบเบื้องตนที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน ดังนี้ 

        1) ผลตอบแทน ไดแก คาจาง เงินเดือน สําคัญตอการสรางความพึงพอใจเปนอยางมาก  
เพราะผลการตอบแทนสามารถตอบสนองความตองการของคนไดหลายดาน เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย  
การพักผอนและอ่ืนๆ 
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 2) การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนตําแหนงจะทําใหการรับผิดชอบและผลตอบแทนสูงข้ึน
งานระดับสูงจะใหความเปนอิสระและทาทาย 
 3) การบังคับบัญชา การบังคับบัญชาสรางความพึงพอใจในการทํางานสองลักษณะคือ
มุงเนนท่ีคนและการมีสวนรวม 
 4) ลักษณะงาน ลักษณะงานมีผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางานอยู 2 ลักษณะ
คือ ความหมายของงานและการควบคุมวิธีการทํางาน 
 5) กลุมงาน ไดแก การมีเพ่ือนรวมงานท่ีดีและเปนมิตร 
 6) สภาพแวดลอมการทํางาน ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น อากาศ แสงสวาง และเสียง 
เปนตน 
  โดยสรุปแลวปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากนักวิชาการไดศึกษาและ
ไดกลาวมาแลวนั้น อยูในลักษณะท่ีเนนลักษณะงานที่ทําและสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนั้น  
นักวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดทฤษฎีและปจจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตางๆ 
ซ่ึงมีความสัมพันธและครอบคลุมลักษณะงานของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และไดคัดสรรปจจัย
ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได 10 ปจจัย 
ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ  
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา การนิเทศ การสื่อสาร  
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ชีวิตความเปนอยู  
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 อภินันท เลียบใย (2540, หนา 54 – 56) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้   
         1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก อยูในระดับมาก 
         2) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ระหวางครูผูสอนกับผูบริหารโรงเรียน ดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความแตกตางกัน สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 
         3) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  
แตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมากกวา 
 ประยูร ธรรมสิทธิเวท (2544, หนา 48–51) ไดศึกษาเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมการสราง
ทีมงานท่ีเปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้   
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         1) การศึกษาพฤติกรรมการสรางทีมงานท่ีเปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
 2) การศึกษาพฤติกรรมการสรางทีมงานท่ีเปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 จําแนกตามประสบการณการทํางาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สมคิด กลับดี (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงในกาปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานใน 2 ปจจัย พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยในปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีการงาน และเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยในปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานความมั่นคง
ในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ดานนโยบายและการบริหาร การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงพบวา ปจจัยจูงใจแตกตางกัน
ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจและ
ปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกัน 
 ธนบูลย อํานวยวิทยากุล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง  
เรียงลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานบริหารท่ัวไป ดานงบประมาณ และดานบุคลากร 

        1) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวม
4 ดาน และเปนรายดานไมแตกตางกัน 
   2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครใูนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม 4 ดาน และเปนรายดานแตกตางกัน ยกเวนดานวิชาการไมแตกตางกัน 
 จิราพร พูนพิพัฒน (2550, หนา 60-65) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาสมรรถนะหลัก
ท่ีจําเปนของผูบริหารตามความตองการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางาน สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ไดดังนี้ 

        1) การศึกษาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนของผูบริหารตามความตองการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง และประสบการณ
ในการทํางาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
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        2) การศึกษาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนของผูบริหารตามความตองการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
         3) การศึกษาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนของผูบริหารตามความตองการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ธิดาพร พานิชพันธ (ออนไลน, 2551) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียน ตอความพึงพอใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท  
เขต 1 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้    
       1) ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
       2) ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูกับผูบริหารโรงเรียน 
โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 พิมพพิชชา ทรัพยเจริญ (2551, หนา 30-35) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจในการทํางาน ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และ
ขนาดของโรงเรียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้ 

        1) การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจในการทํางานของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และขนาดของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน แตละดานอยูในระดับมาก 

        2) การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจในการทํางานของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

        3) การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจในการทํางานของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานความสัมพันธระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 ธีรภัทร แสนอามาตย (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05   

 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
และเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ การมุงผลสัมฤทธิ์  
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การมีวิสัยทัศน การบริการท่ีดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
การสื่อสารและการจูงใจ การคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห  ตามลําดับ 

 ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดดังนี้ เงินเดือน ความกาวหนา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธกับบุคลากร
ในหนวยงาน นโยบายการบริหาร การไดรับการยอมรับนับถือ ความสําเร็จในการทํางาน สภาพการทํางาน 
การนิเทศงาน ความรับผิดชอบ ตามลําดับ 
 นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอ
ความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา สมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี โดยรวม
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง 
การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การมุงผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห ตามลําดับ 

 ความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ เงินเดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติความกาวหนา  
ความสําเร็จในการทํางาน สภาพการทํางาน นโยบายการบริหาร ความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับ
นับถือ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน การนิเทศงาน 

 มณฑาทิพย ฤทธิมงคล (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา  

    1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการเลื่อนตําแหนง ดานผูรวมงาน ดานการนิเทศ และดานคาจาง 
ตามลําดับ 

   2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย
ดานการปรับตัวของโรงเรียน ดานการทํางานเปนทีม และดานบูรณาการในการทํางาน ตามลําดับ 

   3) ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

 2.8.2 งานวิจัยตางประเทศ  
 ไฮซิงเกอร (Heisinger, 1994, p. 291) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหาร มีความสัมพันธกับผลลัพธของงาน ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหาร สงผลโดยตรงกับคุณภาพของงาน  
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 มอสตาฟา (Mostafa, 1996, p. 42) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการมีทีมงานท่ีดีกับคุณภาพ
ของงาน ผลการศึกษาปรากฏวา หนวยงานท่ีมีทีมงานท่ีดี ผลงานมีคุณภาพสูงกวาหนวยงานท่ีมีทีมงาน
ท่ีไมดี 
 การบาส (Kasbas, 1996, p. 55) ไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสรางสมรรถนะใหกับ
บุคลากร กับปริมาณสินคาท่ีผลิตได ผลการศึกษาปรากฏวา บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวสามารถ
ผลิตสินคาไดมากกวา กอนหนาท่ีจะมีการพัฒนาสมรรถนะ 
 แมคไอเวอร (McIver, 1997, p. 44) ไดศึกษาขนาดของทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลของงาน  
ปรากฏวาขนาดของทีมงานขนาดปานกลางคือ ประมาณ 8-10 คน ทํางานไดประสิทธิภาพมากกวา
ทีมงานท่ีมีขนาดใหญ 
 โมนาช (Monash, 1998, p. 60) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนํามีผลสําคัญตอการบริหารงานการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนประถมศึกษาแถบชานเมืองของประเทศตุรกี ท่ีมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําสูง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกวาโรงเรียนท่ีมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําต่ํากวา 
 

2.9 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวแลว แสดงใหเปนวา สมรรถนะ
ของผูโรงเรียนท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน ใชทฤษฎีของแมคคลีแลนด  
(McClelland, 1985, pp. 42–56) จํานวน 8 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนา
ตนเอง การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การมีวิสัยทัศน ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู ผูวิจัยใชแนวคิดของเฮอรซเบิรก (Herzberg & 
et al., 1959, pp. 88-91) จํานวน 10 ดาน คือ ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา เงินเดือน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือรวมงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน การนิเทศงาน 

        1) การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารท่ีมุงหวังผลสาํเร็จของงานเปนหลักการจัดการ 
ทรัพยากรท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใหความสําคัญในการกําหนด
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการดําเนินงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาอุปกรณตางๆ ความยืดหยุนในการบริหาร การประเมินผลงานท่ีอาศัย
ตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนการทํางาน การปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตรงตามความตองการ 

        2) การบริการท่ีดี คือ การใหความสะดวกตางๆ ใหความเปนธรรม ใหการสงเคราะห 
เปนสิ่งท่ีจับตองไดยาก การใหการบริการเกี่ยวกับความรูสึกและความคาดหวังของผูบริโภค 
ความพึงพอใจในการบริการ ไมสามารถแบงแยกได การบริการไมจํากัดเวลาการบริการท่ีตองทําทันที 
ไมสามารถแบงแยกใหผูอ่ืนมารับบริการแทนได สามารถเปลี่ยนแปลงไดการบริการลูกคาเปนการฝกใช
ความเปนมิตร รักในการบริการ ยิ้มแยมแจมใสและยินดีใหบริการ ตองรูจักหนาที่ของตนเองวา
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เปนผูใหบริการท่ีชวยขจัดความทุกขใจใหแกลูกคาอยางจริงใจ สรางความเปนกันเอง มีความอดทน 
และเขาใจความตองการของผูรับบริการ เพ่ือใหผูใชบริการไดรับประโยชนท่ีแทจริง 

        3) การพัฒนาตนเอง คือ การท่ีบุคคลพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนดวยตนเอง 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม การสรางความมั่นใจใหกับ
ตนเอง ใหสองคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม การสรางโอกาสกาวหนาใหกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การเพ่ิมพูนความรูและความคิดใหกับ
ตนเองการสรางคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน การปรับเปลี่ยนเจตคติ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ มีการวางแผน 
เพ่ือใหคนหาเอกลักษณของตนเอง รูจักการวิเคราะหบทบาทของตนเอง การวางแผนความกาวหนา
ในอาชีพของตนเอง และมีการดําเนินการตามท่ีวางแผนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตนเองตั้งไว 
และเพ่ือการดํารงชีวิตอยูในสังคม   

        4) การสรางทีมงาน คือ การสรางปฏิสัมพันธระหวางคนที่ปฏิบัติหนาที่ตางๆ กัน 
สิ่งจาํเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันในการทํางานใหประสบความสําเร็จใหบรรลุเปาหมาย 
การสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน การรวมกันแสดงความคิดเห็นการเขาใจและยอมรับจุดมุงหมายของ
ทีมงาน การยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การขจัดความขัดแยงในทีม การใหอิสระในการตัดสินใจ 
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอปญหาของการทํางาน รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของ
ทีมงานทุกคนตลอดเวลา   

        5) การคิดวิเคราะห คือ การพัฒนาสติปญญา การคิดวิเคราะหวิจารณเปนการใชเหตุผล 
การตัดสินใจกอนท่ีจะเชื่อหรือลงมือปฏิบัติ รวมท้ังเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเนนกระบวนการคิด
เพ่ือแกปญหา การคิดวิพากษวิจารณ การตีความ การคิดวิเคราะหและสังเคราะห การคิดแบบตรรก
การคิดยอนทวน การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ การคิดจัดลําดับ ในกระบวนการเหลานี้ตองฝกฝนเปนข้ันตอน 
และใชวิธีการฝกอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สภาพสังคม วุฒิภาวะ 
การคิดวิเคราะหวิจารณตองตระหนักถึงการมองเห็นปญหาท่ีมีอยู การตั้งสมมติฐาน การคิดหาวิธีการ
ทดสอบสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล และขอเท็จจริงตางๆ การวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริง 
การรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน การสรุปผลหรือสรุปคําตอบ 

        6) การสื่อสารและการจูงใจ คือ พฤติกรรมการติดตอสัมพันธระหวางมนุษยโดยอาศัย
กระบวนการถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึก ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน 
เพ่ือสรางความเขาในและปฏิกิริยาอยางถูกตอง การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ขอคิดเห็นระหวางกัน 
รวมท้ังการถายทอดความรู เพ่ือใหเกิดสติปญญา การจูงใจเปนการใชศิลปะหรือวิธีการในการโนมนาว
จิตใจบุคคลหรือกลุมคนใหเปลี่ยนทัศนะคติ ใหมุงสูเปาหมายดวยความสมัครใจ เปนการชวยใหคนทํางาน
รวมกันดวยความเต็มใจเต็มความสามารถ ชวยขจัดความขัดแยงในการบริหารงาน เปนการสราง
ความสําเร็จใหกับองคการ และสรางความกาวหนาในการทํางาน 

        7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญหรือทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน มุงใหรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อันเปนพื้นฐานสําคัญในการเตรียมคน
อันเปนทรัพยากรท่ีมีคาของหนวยงาน ท้ังนี้เปนการพัฒนาหนวยงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
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        8) การมีวิสัยทัศน คือ การกําหนดอนาคต การมองการณไกล เห็นสถานการณท่ีเกิดข้ึน
ขางหนาคอนขางชัดเจน การสรางภาพขององคการภายในสิ่งแวดลอม ณ จุดๆ หนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ท้ังนี้ผูนําจะระบุ ชี้บง เคลื่อนยาย ประสานทักษะไปสูการปฏิบัติ มุงม่ันเพ่ือการผลักดันทุกวิถีทาง
ใหเปนจริงตามวิสัยทัศนท่ีวางไว 

 ความพึงพอใจในการทํางานของครู ผูวิจัยใชแนวคิดของ เฮอรซเบอรก (Herzberg & et al., 
1959, pp. 88-91) จํานวน 10 ดาน คือ ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา เงินเดือน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือรวมงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน การนิเทศงาน 
  1) ความสําเร็จในการทํางาน คือ ความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกัน 
การเกิดปญหา ความพึงพอใจในการสําเร็จของงานการขจัดหรือแกไขปญหาตางๆ จนงานนั้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวรวมกัน   
  2) การไดรับการยอมรับนับถือ คือ การไดรับความยอมรับนับถือไมวาจะจากผูรวมงาน
หรอืผูบังคับบญัชา หรือบุคคลในหนวยงาน การไดรับการยอมรับในความสามารถ การไดรับการยกยอง
ชมเชย ความภาคภูมิใจจากผูรวมงานดวยกัน และผูบังคับบัญชา เปนสิ่งเสริมแรงในการทํางานทางบวก 
และการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
  3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ งานท่ีบุคคลในหนวยงานเห็นวาเปนงานท่ีมีคุณคา นาสนใจ 
เปนงานท่ีทายความสามารถ ตองทําโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนงานที่ตรงกับความรู 
ความสามารถ และมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจในงานท่ีตนปฏิบัติ เม่ือไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา มีอิสระในการทํางาน ไดรวมคิดรวมแกปญหา กอใหเกิดความศรัทธา และภูมิใจในอาชีพ 
มีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จลงไดดวยดี 
  4) ความรับผิดชอบ คือ การไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานนั้น
จนสําเร็จและใหอํานาจรับผิดชอบในการทํางานอยางเปนอิสระ โดยไมจําเปนตองควบคุม
ในการทํางานมาก ใหอิสระในการตัดสินใจในภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ รวมท้ังการติดตามผลหลังการปฏิบัติงาน 
  5) ความกาวหนา คือ การใหโอกาสบุคคลไดเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึนดวยความเปนธรรม   
รวมถึงการไดรับการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน ผูบริหารควรสนับสนุนทุกคน
ใหสามารถเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ทักษะในการทํางาน เพ่ือใหสามารถเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน 
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการมากข้ึน 
  6) เงินเดือน คาจาง สวัสดิการตางๆ ที่ไดรับจากหนวยงาน เปนปจจัยสําคัญที่สราง 
ความพึงพอใจในการทํางาน การท่ีบุคคลไดรับคาตอบแทนพอเหมาะตอการครองชีพ สามารถนําเงิน
ไปปรับปรุงชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึน มีความม่ันคงในการทํางาน ไดรับความยุติธรรมในคาจาง หรือ
เงินเดือนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีการงาน หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

        7) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา คือ ความสัมพันธระหวาง
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ซ่ึงเกิดควบคูกับการปกครองบังคับบัญชา การวางตัวที่นาเลื่อมใส 
เปนกันเอง ซ่ือสัตย เขาใจผูอ่ืน ยุติธรรม และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน  
และพรอมท่ีจะชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ยอมกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน ความเคารพนับถือ
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ซ่ึงกันและกัน และรวมมือกัน รวมใจกันในการปฏิบัติงานของทุกฝาย จะสงผลใหการดําเนินงานของ
องคการบรรลุเปาหมายไดอยางดี ผูปฏิบัติงานก็เชนกัน ก็ตองการสัมพันธภาพท่ีดีจากเพ่ือนรวมงาน
และผูบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน อันกอใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแกครู และทําใหผูปฏิบัติงานมีสัมพันธอันดีตอหนวยงาน 

        8) นโยบายและการบริหาร คือ การจัดการ และการบริหารงานขององคการ โดยผูบริหาร
ตองมีความรูความสามารถมีประสบการณ มีทักษะเฉพาะในการบริหาร เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ    
ตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจกับทุกฝาย และมีความเขาใจตรงกันในการทํางาน  

        9) สภาพการทํางาน คือ สภาพทางการของงาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอม 
เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การจัดสถานท่ีทํางานใหมีความเอ้ือตอการทํางาน 
มีความปลอดภัย การสรางบรรยากาศในท่ีทํางานใหมีสภาพนาทํางาน 

        10) การนิเทศงาน คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา การเปน
แบบอยางท่ีดีมีลักษณะความเปนผูนําในการควบคุมดูแล กํากับติดตามผลงาน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของความยุติธรรม การเอาใจใสและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ในการแกไขปญหา 
 




